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ACERVO (VIde DOCIJMENJO) 

ACORDO IN'l1!RNACIONAL (VIde ENERGIA m;a_ 
TRICA) 

ADMINISTRAÇÃO I'ÍJBlJCA 

SUpoe. cnaçlo do Pmpama de RapaaubiJida. 
de Mfmma dos Admllll .......... Pdblicol, IXIIIID l'ozma 
dec:omball:ras ldmllllllndans ...........-s. Sea. Ro-

"""Tama. ........... --····· -····-···· -· --············-··· ... ··--··· 
AORADECIMENro (Vide SENADO) 

AGRictlLnJRA (VIde CALCÁRIO) 
Apela 11s IIIIIJndades fedenls pelo......., ........ 

bunJcnlizado doo .............. de #.Pa llae .. ...... 
ma de Ajpicubun~Famlbor. Sea. Jdho CmlpnL ............. . 

ANALFABEilSMO 
Abanla a ,..- da lllduçlo do a•'labedmm e 

doo IMIIÇIJI do easmo lllndrr_,.r ao Ellldo do Maro 
Onruo. Sea. Jdho Campos. ···--··-··-····-············-·· ••••• 
ASSALro(VIde BESC) 

ASSENTAMENIO RURAL (VIde GDF) 

BALANÇA COMERCIAL (VIde DaFICIT) 
Alribui l lmpanaçlo ciesell6ada a cauaa do 11&

IWiipi<iO e ., dalcit da -.a bolaDça Cllllll:ldal. Sea. 
Llwo Campas. ....................... _., ............... ________ .•.• 

BANCOS 
Doarta. pa!IICipaçia do Senodur Odacir s-.. 

ao esquema BER0N - Bllllco do l!slado de Rund6mL 
Sea. EduiiiiD Supbcy ............ -··-· -· .•• ········---·······-·· 

BAitRAGEM 

Caixa do Guvemo Fcdcmi DI ..........,. -
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em Joselindla (MA). Sen. Fnncisc:o Esc6n:lo. - .......... . 
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Dostaca a illlpadliLiol da BilllicDc:a do Senado, 
docxlmdas 131 aJICIS de ara - Sea. Llldo AI-........................ ---·--............... ___ .................... 
(BNDES) 

Amlbsa pnlpCIIIa do Seador Belli Vens, pan co-
laaor a -.wn do BNDB l c&llpOIIÇio da Amlz6nia e 
do Nonles!e e apbcar pelo meDOS~ doo IIIIIIIOCUIICIS 
llllqlllias..,... Sea. .Jemnoa PfRL ....... _ .................. 

CALCÁRIO 

Apdla • (IUIICIIIll do CIIIIÇiill do Fiam Naoaaao1 do 
Cak:fno A&lblll, ellbarada pela A....;Ç'o BnoiJoaa 
doo l'lldr!lnl de Cak:fno A&lfcala. Sea. Jdbo Cll!lrpas. ·-

CÂMARA DOS DI!PUI'ADOS (V'IIIeCANDIDA.TtlRA) 

CÃN<D. 
DefmdeDBiidu~vaaocomlla!elhc:ID-

.... Sen. Lddo Alclnlraa. ...................................... - ..... -

CANDIDAnJRA 
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Dep""'o Prilco V"WIB l PI aid'nci• da Clmara dos De-
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Defendo a carrc"''IJbua do Seoador frls Rezeade l 
PI I Varia do SeDado. Sen. Maum Minruda. .... - ......... 

(CE) 

Refere.se l IWI pon!CipiÇID ao OIJCimJJoeoJD do 
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CHUVA !DEFESA CJVIT.) ICVRDJ IVulePRIVATIZAÇÀOJ 

Cnbea o Go......., Federal pela bbenoçio de verba 
msufiCJente para atender os mumd]Jios m~neuos abDJI· 
dos pela chuva. Sen Jún1a Manse 

CIDADE 

Aborda a questão do mchaço wbano Sen. Ney 
Suassuna. 

CINEMA 
ata projClO de sua autona que destma pane da 

..,.....,.açilo dos cmemas ao Fundo Na<:JOIIlll de Apo10 à 
Culhml. Sen. Laaro Campos. 

cCMNl 
Cnbca deasão do Conselho Monetmo Naaonal. 

do cha "1:2111'11. que acaba com o dlrec:lonamen1o das 
ex~pbWdados bancánas no credito nua! Sen Jonas 1'1· 
nharo. . ••.•.•.. 

COMEMORAÇÃO 
Registra o 443" aruvenáno de fundaçio da adade 

de Sio Paulo (SP). ocomdo em 2$111'11. Sen Romeu 
Tuma. ... .. .. 

COMISSÃO DE RELAÇÕES EX11!RIORES E DEfE. 
SA NACIONAL !Vide DIPLOMA TAl 

CONGRESSISTA IV1de BANCOS. REFORMA 
CONS1ITUCIONAL) 

CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA 
Alesla c:omo cumpnda a nussão da convocaçio 

eXIIaemhnána. Sen Valnur Campelo 

COOP!lRATIVA 
Aaabsa o Programa Rio Coopenbva. Sen. Beoe

chta da Silva. 

ICPMFl 
Abmda a questão da CPMF Sen José Alves ... 
Defende a m1ogação da CPMF Sen. Ney Suas-

suna ... •..... .. . . .. . .... 
Aaabsa a questio do 1mpacto da CPMF ..,. pre. 

ços dos '"""""'""'ados Sea flaVJano Melo. • . .. 
Teme que os JeCWSOs amx:adados pela CPMF 

niio sqam deYidamenle apbcados aa salldr Sen. Caslldo 
Maldaoer .. . . . . ..... . 

CRIME DE RESPONSABU.IDADE 
Sohala à Mesa que o MlmSIIO da Fuonda, Sr. fe. 

dro Malao. ...,. denunaado por cnme do ............,.dade 
pela sonogaçlio de lllf<lnnação ao Senado A:daal. a JeSprl· 
10 da~ de Clgam>s. Sen. R-.o~ilo. 

CULTIJRA fV•de CINEMA) 
Destaca os novos espaços que a cullllla 1101ana 

vem conqwstando Sen. Mauro MIDU!da.. 

DEFESA CIVIL 
259 Ressalta a eliaeoCJa dos tnbalhos de socorro da 

Defesa C1vd ofen:culos aos desabngados pelas foru:s 
chuvas que assolaram o Vale do Ribeira. em Silo Paulo 
ISPl. Sen Eduardo Supbcy 
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AD'~Jse da SIIWIÇiio do dfi"ICII plibllco Sen Jef· 
l"elsoal'fros. .••• ••••• • 

Abonla a questilo do ck!ficn p6bbco DaCJonal 
Sen Eduanlo Sup.bcy ... 

Abmda a queslão do dl!rJCn plibbco nactonal 
Sen. Osmar Dias .. . .... 

Exlenla sua pmx;npaçio c:om a questão das llan· 
sações conattcs do Balanço Comen:Jal e c:om os défiats 
que o Bntsd vem acumulando Sen Carlos Palroc:ímo 

DESEMPREGO IV1de BALANÇA COMERCIAL I 
AbOJda I questão do desemprego DO Pais 5en 

Emfba Femandes • •• 
Abonla a qutSilo do desemprego no Pais. Sen 

Val1111r Campelo ••••••••••••.• 
Abonla a questlo do clesemplqo. Sen Josapbal 

Mlllllho. 

DESENVOLVIMENTO !VIde CE) 

Abmda a queslão do dosenvolVJmento as1ibeo 
Sen Ney Suassuna. . 

Cnbea a falta do uma poUuca do desenvolvunen· 
10 rejpoaal para combater as deslgnalcfpdes n=gKmiiS 
Sen Romero Jucá •• •••• ••.. •• • • • ..• • • 

RegJSir.la cnaçlo do uma aa:fDaa de dosenvolVI
meiiiD dos IIIIDUCÍ[IIOS da R<gllo da Grande Dourados 
Sen Ramoz Tebet. •••• • ••.••• 

Descn:ve o esddio do desenvaiVJmemo por que 
passa o Estado do Toc:aalias com a wplanr.açiio do Pm
decer m Sea Leomar QlanlaDIIba. • • • • 

DIPLOMATA 
AboRia a questio da arguiÇiio dos diplomatas DI 

Comissiio de Rdaçi!es Ealmores e Defesa NIICIOnal 
Sen. Bemardo Cabnd ••• 

DOAÇÃO 
ADaltsa a lei de doaçilo preswmda de órgios bu· 

manos para o tnnsplaDie. Sea Francehno Pereua. 
Eoclanote IIII [I081ÇIIo favonvd à lei do doação 

JIII'5IIIIÜda do 6rglos [11118 fias de IJIIIISplanu:s. Sen 
Fnncelmo Pem13. .. . .... 

DOClJMIOO"O 
CoaiiiiiCI que a VJúva do J01111bsra Carlos Casldlo 

81111100. Sm. áVII Casldio lllanco. doou à Fundaçilo Casa 
do Rm Barbosa IDn '"""'"" do dois 11111 documallos que 
pcorea~tt~•n., Casrelmho. Sen Fr.mc:ebno Pereua. . 
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....,_ clacumoDio onvlado l 5ealdon Manaa 
Silva, pela OqpnizaçJo Glabell.-las f« Tcnm.IIIW, 
aa - IJcll:nDços Globais pn Amanhl. Soa. l!duanlo 
Supllcy •••••••• - ........ ·············-·--·······--··-···-···· ... ···-· 

DOENÇA 
Ol8ma ;, -.çlo elas lllllllidlda ....,.,...,.,;. 

....... a cloeaça alo .,...dficado quejA-- pes-
1011 DOO Elllldoo elo Aa10 e Amnaaas Soa. MariDa Sli· 
Ya. aoooooooooooo••-••-•••- ooooooooooooooo-oooo••-•••--•oooooooooooosooo 

ELEIÇÃO (CANDIDAnJRA. MESA DnurroRA. 
SENADO) ....,_a cldçiD elo Dr. Cadoo RiYICI SpenliiD l 

peuclllnn• da l'edonçlo da AJdc:uiDIIB elo Rio Onmde 
elo Sul- FARSUL Soa. Emlba Fcnlandos-...... - .......... . 

C.•& "•uacen:adaelaçloporaaftalclllnna 
elo Seaaclo, _,..,.,.,., .. fi&was elos SoaacloJes ....... 
WiiiOillt:l, Lia ltaeade e AlilaDio Cldas Maplh""' 
Son.l!lcio Ãl-. ............. __ ....................................... . 

Jtepaa a cldçiD do D"""mbapclor l'lulo "J1no. 
eo pua PuoodtDI<: elo Tnbuiilll dt JUiiiÇI elo l!ataclo dt 
Muul& OanâL Seo. l'iaoccbno Paeiia. .. ·-·-··-·•••••·••• 

EMENDA 
Defeodt • I(IIIIYaçllo dt propDIIB dt eoiOIIda l 

Caalilllliçlio. dt .,. llliOria, qM flculllao SI'P _.... 
...... efello Wll:ulaiu ...... - dt m&iiO. Seo. 
Raaalclo Cuoba Uma._ ............. ___ .. _ ........................ . 

PI!C .,. lN/, que aliaii clllpCIIIIivo ....., dunlçlo 
elo inbalbo e fiu jamlcla das allwladts ...,.l)mjcas 
Seo. Jdlio Campos ..................... _ ................... _, ____ _ 

DiiCIIie a PEC .,_ 54195, que di IIIMiallçio ao f 
21 elo arl. 102 da Caasiillliçlo Fedtral. Soa. Huao Napo-
Jeilo ............ _ ............................. _ ......... ·- .... _ .......... .. 

Dlscuie a PEC .,_ 54195, que di IIIMiallçio ao t 
21 elo art. 102 da Caasiin,çto Fedtral. Sen. Jao61pklo 
Poneira. -·-·-·- ............................... _,_ ............. _ ...... .. 

DiiCIIie a PEC.,. 54195, que di ..,..aa~~ç~o ao t 
21 elo art. I 02 do CCJasbb•içlo Fedtral. Soa. 1laaa1clo Cu-
ilha Uma. ........... -· ............................. --................ . 

Dllcuie a PEC ri' 54195, que di ..,..aa~~ç~o ao t 
,. do arl. 102 da Coallliulçlo Fedtnd. Sen. Jouplull 
Marillbo ...... - ................................ - ... ----......... _ ..... .. 

DiiCUie a PEC ri' 54195. que di IIIMiallçio ao f 
,. do arl. 102 da Coastiliiiçlo Fedtnl Soa. Jcffenoa 
Nns. ......... - ............................................. _ .. __ ........ . 

DiiCUie a PEC.,. 54195, que di..,.. nldaçlo ao t 
21do art. 102 da CIIIIShh!içlo Fedtral. Soa. Joli Sena. .. 

Aiiliiida lliMIIIIa a oer..,........ ao Pmjero da 
Lei dt DiRaizes Orçameodrias -UlO. ... "' .... 
inlilllii do BNDI!S l dilpoliçl«> da Amm'IDia e elo Noo
doole. e ..,...... IIIMpiOiu leSii!es pelo .,.,.,. 40'J1. elos 
aeus ........... Seo. 1lad Voras ....... - .... -·-----~--·-· 

PI!C ri' '11'17. que aliaii • mciiiÇID elos lils. 52, m. 
Deaque .,_,52. XL 114. XIV e 1!12, da Caalliiuiçlo fo. 
denll. Sen. Romom .Jucá. ................ _, __ .... _ .............. .. 
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PEC ri' 3197, que aliaii • 111s. 28, 29 e 71 da 

CaasbilliÇio Pedtnl, de illllclo &llllpllilllt o oepado lilr· 
110 das olaçlles pn p1efeilus, Oovemldoles e l'iesuleD-
ile do Ropdbbca. Soa Fram:iJeo -. ....................... 767 

I!M1ÚmMO 
Mamfesla·oe Clllli:rilriamale l voiaçlo dt pedidos 

dt llllpládmol ao l!staclo do 1'anDi. Soa R-.. R&-
quilo. ·-·-·-.. --.................... - ......... _,_., .. _ .............. 74 

ENCONTRO 
Desilca a imporllacia da ,.hzaçJo elo m 1!ncao-

1111 Empnurial e dom 1tam11o dt Miiiillnll dt Coár· 
ao das Amlril:al, que ocomrt em Belo llonzcmie 
(MG), ao pl6ximo do de 111110. Soa. l'nml:eliao J>em. 
ra. ........ ··--·· ·-···-··-··-····-······---··-·· .. --··-····· ..... -- 183 

AuiDa1a • -bzaçlo elo l!acoaho Muiidial dt 
Enrv!oc!es dt 1on1a1, aa cidade dt 1'11110 A1epe (RS),-
dias 5 e 6nH/. Seo. Emllia Fenumdes ·······-·········-··· .. 563 

I!NERGIAEIÉ1UCA 
Dtsiaca almpuiiluci• da ............ elo Aaxclo dt 

IDienlçlo....., Bnsil e v-m, pora o fomedmearo 
do eueqla oMric:a pela ...,..... .............. Elilrifica. 
cidn dei Cailllu- 8DBICA, l Clpllal ..,.;,_.., 8ao 
Vilil, e rinao llllllllcl'plos do ...,.. -de Rarmma. 
Soa. Mlnuce PiDiD. _ ..................... - ........... ____ ............ 50.5 

Desilca •IJIIPOidaaa do-elo ............ 
ltiiiiCICJIW para lbmec:iiiieoto dt ........ eUirica da v .. 
aezue1a pora o l!ataclo de Raralma. Sen. RCIIIIOftl Já . 5011 

' 
ESTADO 

DefeDdt • ..,..,.,.;lo de pillpCIIIll dt - liliiJiia 
que ena o Ellado elo Plana1ro CallnL Sen. l'nllll:ila> 
&allao. _ ..................................................................... 79 

FIDEIJDADE PAR11DÁIUA (VIdt U!GISLAÇÃO 
ELEn'ORAL) 

Cnbc:a o ........aoca pllliCHno e abonla a..-
do noeleiçiiD pielldalcial. Soa. Ademir- - .. ·--· 342 

FORMANDO 
PlinobaJiza os bmondOI elo D Cano Superior dt 

l'IIHcia,llllmslrado pela A'*'""'• dt Polícia Dr. Cano-
Imo Nogueua, IIII Slo Paulo (SP). Soa. Romou Tuma. .. 357 

Parmu1a - de ........ .,. l'ormiDclos dt 
1996, elo 1lllliiuiO dt Fdi'Caçllo elo Ellado elo Alilllpii. 
Sen. Gd•am a .......................... _ ...... - ... - ................. 438 

FRAUDE (Vide IIESSARCIMI!Nl' 
Aal1ila o "caso .l'oqpaa", do advopcla que fnl>. 

dou o INSS 0111 ..,.;s de USSUJO miJblles Seo. Romtu 
Tllma. ......................................................... _ .. ,_ ............. 395 
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Clia como aemplo o caso elo Gcmimo elo Duln· 
10 Fedtnl que aceiiOU ileriBS, em FIOies (00), em 110ea 
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de dividas. fez o-de dezmas de trabalha
dotes nmas que esravam acampados un:gularmenlll no 
DIIIIIID Pedenl. Scn. Jdbo Campos .......................... . 

GLOBALIZAÇÃO (VIde GOVERNO FEDERAL) 
Abcmla. a queSiio da Jlobobzaçilo da ecoaorma. 

Scn. Jdlio CaDípos........................ .... o o o 000000 •••• 00000 

GOVERNO ESTADUAL 
Panbemza a Govellladma do Mamnbla, Rooeana 

Samey, pelos oiiDs fDdic:es de llpiUYIIÇio do 1011 ..-

no, oeguado ""'""'" pesqmsa popular mdizada por em
presa cspeo•hzada Sen Fraacaco Esc6rc:io. ••••••• --· 

GOVERNO I'EDl!RAL (Vide BARRAOEM) 
Analisa o Govemo fenwldo Heanque Canloso • 

o processo de Jlobobzaçlo da econoaua. SaL Allur da 
TivoJa.o•••••• o •••• o ooo o ooooooooo••••• ••• o ooooo-oooo••••••••••• 

Analisa o Govemo Pemando Heanque Clldoso 
SaL Ney 5uassuDa. ••••••••••• ••• ••••• • ................. •• ••• • •••• 

Cruu:a a 1114 VOIIIade do Govemo Pedenl em Dio 
- lepor .. penlas alanais dos IOIVIdonos polbbcos. 
SaL Sebasbão Rocba. - ·············-····· ••• o o ·-·· 00 ••••••••••• 

HABrrAÇÃ.O 
Comentlnos....,. da lllllllio ..,e ati-...,.. 

IIUida em West Plllm--Miaall, que cbem""' do e&
PI.........,I'emmdo Collor. SaL Eduanlo Supbcy. ••••• •• • 

IDDREIÊI1UCA 
Reglsua aiiiiDnZIÇilo pam o lançamento dos edt-

laiS de ... _, ... ,a lliii:IDidoDaJ ..... COIIIIIIaçlo das 
obras de ............ da ludiel6tnc:a do Rio Manso SaL 
Jdbo Campos. ...... ........................ . ... 000 o 00 ·-··-·-· o 

Revela que 111111e - ac•áeelri aiM:Jtaçlo 
pam a coaslruÇio da lnciRNinc:a do ~..,.&>. plllllia 
dada pelo MJIIISim das MIDas e Ealagla, Ra!mnndn de 
BriiD Sea Leomllr Quulilmilba. ................................... . 

IDDROVIA 
Doota&:a a IIDpOidnaa da IDIIIgwaçilo do "c:ane

dor de eoportaçllo" por 111010 da ludRma Madeira-Ama-
..,... SaL Joaas Pinheuo. ...................................... . 

HOMENAGEM 
lfomeaageia o .JOilllhsia llaibosa uma Sobrmho 

pela possagom do .... 100' --· Sen. Joel de 
HoUanda. • ......... •• ••••••• ... • ..................... --··-····-··-· 

Hollll:llllpia o jomallsla llaibosa Uma SollnDho 
pelo llaiiSCUIIO do .... 100' -- SaL Eduaido 
Sup6cy . .. . •.•••.•. ··············-········-··---·-·· •.••••••• 

Enal"""' a figum do jomalisla Barbosa uma So
bnnho que aJ111011101a 1011 IID' 0111venario Sen. Emfba 

l'emandel. 00 ••••••••••••••• o ·····················-· ·-· ····--··-· 

HoiiiOIIIIpia o escnror BOlbosa Lona Sobnnho 
pelo II3IIICUrSO do '"" 100' ani--.o. Sen. Nlbor 11!-
mor ...... . 

592 

510 

223 

RejpSiia o ............ do 55"11U-.o de fUada.. 
ç1D do Serviço NICIOIIIII de Apmldizoaem !Dduslnai-
SENAL Scn. femaDdo Bezena. ................................. . 

llomeliagola o "'-Govemador ......... Bnlola pelo 
lniD5CilnO do 11:11 7!J1.amvenmo. Seu. Emfba Pemandes. 

""""""Fa o e&-Govemador ......... llnmla, pelo 
liiiDSCIInO do""" 7!J1. amvenmo. Sen. Jdllia Marue ••••.•• 

Rf:si151ia DOia do l'n:sldenie Nlaoaal do Pr que .... 
""""''l"ia o-BadJosa Lama SolmDbo. pelo--
10 do .... 100' ... -... Seu. Josli Eduanlo llullll. ..... 

lloalelurFa o -lliwbo&a Uma SabnabD pelo 
liiiDSCIInOdo 1111100'aai-.,_ Scn. Pedro SIIIIOD. •••• 

lkmwmr• o escntor Bom- Uma Sobriubo 
pela .........,. do 1011 IID' lllliwnmo. Scn. Hugo Na-

polelo ....... -··-····-· ·············--··-·-···· ·-········-·············· 
lfcmm!agria o ~ Hodao de Almeida. 

pelo transcurso do c:eDteldrio de seu. •ascinnto, ocom
l28 do em 21110196. Seu. Hamberlo Lucoaa. •••••••••••••••••••• 

Homeaagaa o paclie D6clo 7adanade, liliiUial 
231 de Veuda NOVIl (J35), pela sua sagnçlo como bispo au

llibar da Arquidiocese de Belo lfonzonte (MG). Sen. 

289 

680 

Gerson CamBia. ••. o •••••••••••••••••• -···· o o 00 ••••••••••••••••••••• o 

Campn1111111oa a Saiadma Manna Silva por te< 
sido bomenageada pela l'lllldaçiD l'6nlm E<oa6imco 
MUIIIbal. Sen. Romeu Tama.... .•.•. . ... ............... . ...... . 

H-os- .1<* Samey pelos.,..,._ 
lentes lrabalbosl fienre da Mesa Dlmbn do Senado Pe-
daal. Seu. Oilbeno Mnnda. 000 ·····-···· 000 o o ••••••••••••• 

Apidece as............,..........., afinDaadD que 
encenaCXIIIIcqulllo- lqisl•ua. Sen. Joau....,. ... 

HOMENAGEM PÓSnJMA 
Nacac:ia o falecimeniO do ea.(lovemador !Ame

aba Filho, ao dia 311197, -76IIDOS de Idade. Seu. Gui-
736 lbenne Palmeira. 00 - 00 ··-····-······ ·······-···· 000000 ••••••••••••• 

'-""-"o flltnmeniO do escntor ADb'laio Calla-
do. Scn. Beuodlm da Silva.···---·-······· .. ···-···-····· 
~o falecunemo do eacntor Aalõaio Calla-

760 do. Scn. Arlur da-··--··· - 0000 -··· 0000000 •••••••••••••••• 

&pnossa .... --de pesar pelo fala:uaen
ID do escriiDr Aailimo Callado. Sen. JOII! Samey ..•..•..... 

r..m-a o fala:ianm do canror e c:omposiiDr 
Cluco Saeni:e. Sen. Benedna da Silva.-· ..... . ........ .. 

637 ............. o falecunemo do JOIIIIbsta Paulo Pnm-
cis. Sen Eduardo Suplicy....... .... •.•• ... . •.....•.••.. 

Lamenta o flltniiiOiiiO do c:aDIDr • COillpoi1IDr 
Cbico Sciaule. Sen. Cados W"ilscm ••••••••••••••••••••••••••••• 

AssoCia-se àsllolneaaplls ao...-e compositor 
Cluco Scleac:e, fiJtndD IIICICBIIIOIIIe. Scn. Eduanlo Su-

plic:y. ····- ·-· •• o 00 00 ·······-·· ···-····- ·····-··· ······- ·-········ 

I aiW!D!a a 11101te do c:mtor e c:omposllar' Cbico 
lO Saeni:e. Sen. R<1beno Pnme. ...................................... . 

l'n:sla bomeDagem ao JOfllllliSial'lulo Prancis, ~e-
ceateme~~~e faleado Sen. .1<* Serra. ........................... . 

89 11omeiJaFia o faleado hismnador. IIIUSICUI8, 
poda • pnJfessor Emam ~ ci- trechos do ...... 
c:wso do Reitor da UDivenulade de Alaps, professor 

152 Joio Azlevedo Sen Guühenne Palmeila. .•••• - • • •••••• 
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IMPOSI'OS 
Aaobsa a idãa da cnaçlo do Simples, 11.....,. 

1llllfit:ado de Jlllllm "" de 1111p0110S e COIIIIIbwçiles, 
destjnedg 1 facibt8r O fnncjm"""'tt' das paqumas e mi .. 
GUCiiiPICiiiS. Sen. Vllmir Cel!lp"in ••••••••••-••••••••••-· ···-· 

IMPRENSA~ 

Aaohoa IIIOibia publu:lda 110 Janal do ......, 
WMnlac!a "Gnrade Rio bu1ca durboilo em RD!Id6ar•". 

Sea. Enrmdeo Amorim. ·····--· ·····-····-····-··-····--···· ... •• ar. ll!lláru publlrwl• em 11grms JOIIII!S do 
Plfs mllli-l nd'orma lj!dria, cam .. ICIJiirrll:s lllulos: 
"Juqma•• 1C1118 MST de clrlrrbrjp:m' e "MST lrrvode 
sede do """" de Slo Prado". Sc:rr. ll<lmeu Tumo. ............ . 

Clla ....... da pmfeuonr HeleDa llonue!ly, publi-
cado IIII J' ....... do 8...0, lrrtii!Jiado 'O ~ 
providenaal". Sea. Ney SaUIUIII •••••·-·••••••••••••-••• 

ara 111iJo publicado .. revisla V$. brlitulado 
'Os Pmas do Qrllllrillrlo", de - do jomohD Joel-

aur lleauJc Sea. Joo6 Alva .... - -······-··-··········-·-· • 
CirallliJo publicado .., Jaraoldo B...o. irrlllu-

lado ....,., peiiiiCIGm •• Sea. Ney ...... ··--······-
ara f:llllevisla publicada c11a 'XJ/IN7, 1111 1onra1 

.......... CO!IIlOdlda pela ~~~~ Eliarra Canlalo, 
que firz uma Oldhse do deoequrllbno da bolanpl de pa-
pmei!!Oo do Brosil. Sea.l!drranlo Saplicy ...................... . 

Cita IUIIJIO publicado em 31/1/!17 110 jomll O 
Globo, de ourorla do PnsiderrJe Jos6 Somey, innrula
do "Sebodor Cuiu ou Nabuco". Sea. Gdftlll Bor-

ps. ·······--··---··--··-········· ·-· - --··········-········-··-·-·· 
Abonla • quesdo dos tasll!ll que - Impedi

dos de lnlfepr aa BR-364, citando I!Wb:ra pubbcoda 
bO janrol o Eol8dio, edrçlo de 300/97,1b!ituloda "Ta
,.,_ - a lei e llo JIRIOS". Sea. Enrorrdes 
Amonm. ·--······--···-·-····-·· ·--·-···-··-·······-·--... -

Ardlrse da rua curblaL -~~~~ao prbl_.., 
.. Seçlo de Erorabi• do .JOIIIII CarniD JIJ rll" ,. 
de -de Joo6 Nepein1s, !JihiJ•Iodo 'A llll!ldrllra do 
clmbro". Sea. Bpdcro Clfean. . ·-··-····--··--·--···-

AaollJa • lei que """" !lldoo 01 bnsrlouul doodo
.... P"'""'•• de dqloo. ciJaDdo III!JIO pubbcodo DO jar-
1111 Falha de LPaiD, ill!rJulodo "Pom ul..r vrdas" 
Sea. Vabmr Campelo. ........... -····-···-··········-·····-··--· 

Crirrca a pn~ da Vllle do Rio Doce, citan-
do "''"'l1lF1Jl do jamal o Glallo, ediçlo de 6I'JIIT/. 

Sea. Edrlab Loblo. -··-···-·--· --·---········- ···-········-
IMI'tlNIDADE 

Abonla a cpro1110 de impualdade dos I!IOIIOia e 
"''Psba o eafulço da Auoc!açln dos Ad..,...... Cnmr
lllllltas do Earado de 51111 Paulo para nduzrr • idade de 
reoponubJI"'ade penal. de 18 para 16 111111 Sen. Ldcro 

Alclnbrro. ···-·····--············· . ·--·····-·-···-··············-... 
INCENI1VO FISCAL 

Mulfesla ara ir.c:oufarrnrdodo CDlll a adullo da 
"''iiolii!!!OUa ialeglaale da Sudone. deDJn> do l'oll8am 
das Secas, do recebJDJellh> dos IIICOIJ!iWI fisclrs para O 

S73 

222 

delerrvoiY!IDOI!Io lqiaaol, ........ idos pela MP ,. 
1.532-1197. Sea. FnrrK:elmo Paála. -····------ ---··-·· 

INDÚS'I1tiA NACIONAL (Vrde IPEA, PRODtmVl
DADE) 

(INSS) (Vide FRAIJDI!) 

(IPEA) 

CD -.elo diwlpdo polo IPEA - 1rro!i1u1o de 
Peoquioa Ecaal!mica Apbcada, oable o .....,_ da 

lrrdrlllrio -=roaaL Sea. Gilbeno Minrnda. -··------······ 

(ll1l) 

Alranla a cpro1110 do riR - lmpaslo TerriiO!ial 
Rwal • o Frmdo Naclallll para alld'orma Apma. Sea. 
.Jos6 Alws. .......................... ···-··--····-······-·----···· •.... 

231 LEGISlAÇÃO Ell!rrORAL 
Del'el!de • !loforma da lei eleiranl para .. oviJir o 

lnlriiea-llxa-I..,_ICI Jll!dld*to pnmx:ado pelo loma da IOeleiçllll 
236 parclendaL Sea. Mauro Mrnrrda..·-·······----·--·-

394 LEI DE DIREl'ltiZES E BASES DA I!DUCAÇÃO 
NACONAL 

Analisa a Lei de Dilelnzls e Bases da fdn•açllll. 
e defeado aiiiOIIrlllunçlo do CIIIIIIJO l'iurdarrro:nra e a .,.. 
lanzoçlo dos profes..a. Sar. Emllia Fa-. ······-·· 
LEIS (Vrde SIS11!MA FINANCEIRO NAOONAL) 

Defende Jlll!d!lllljM III Lei ~ 6.62211!1, que ba!l 

S76 da impçlo llea.l.rlao ~ ····-··········---····---·· 
' 

(MA) (VIde GOVERNO ESTADUAL) 

MEDIDA PROVISÓRIA (Vide INCENI1VO FISCAL) 
613 Aulioa a cp:sdD das I!ICIIIIiYII edlç&s e noodi-

çila de medidas pniYis6nas. Serr. Nllbar Jdruor .......... . 
ClloliiEI!daio& .....,. da MP~ 1.562196. que prar

lllp por mais 10...,. .. --liiiCIIS para a Ama-
699 llllrrraeo ~ Sea. Marro Mumrda. ••• ··----···---
~ C111!11a a edrçla da MP,. 1.511197, que 

ftllllDIO a 'llllpii!JIIIII da lplpllCIIdria 111C1C11!a1. Serr. 
LeomarQnintani'M ·-··--··---··-···-·-·-----··-731 Alrallsa 01 efedOI da MP ,.1.532196. que_. 

750 

!1101111 o ...,.. .. -.., -llo&iaos Narre. Nclldelll: e 
CeriJm..OesJB do Plfs. Sea. Edr.r Labllll .... ___ ·- ···-··-

MENSAGEM 
LeiJrDa da Mcnuaem ,. 54197 (!rl94197, !11 1111-

pm), do l'laidoule Farrarrdo Hemrque Cordoso., 1111>
--. apCMÇio do Sealdo.. eocollra do Sr. Alfan-
10 Cdso de Clun>-1'1-., Mlllllllll de Pnmoira Casse, do 
Quadlo l'errnlrrollte, da Cam:ua de Diplomllll, para. .... 

275 !lllllallvameare, cana o CIIIO de l!nJbelnclar do Brlllil 
JliiiiO lllllepolblica da ÁrSiir. -o C8IJO de Emboi
l!ldor f" Brasil jwrlo lltepdblrca l!slcmca. Sc:rr. Nallor 
Jdalar ......... :.:. ............................. ·-··-·····--·-- -········-

L.aruza da Mnl"'ll"",. S7197 (!rll48197, !11 1111-
aem), do ~ Pemando Homique Cordoso., l!lb-

-
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VI 

melaldo A dehbemçlo do Seaado Fedonl a escolha do 
Sr. 01o Aplpmo Mm. Mimsao de l'nmoua Classe do 
Quadro l"emmanonre, da Canara de Diplomara. para. cumulab•- c:om o ""'110 de Embo•udor do Bnsil 
JUDIO l Repdbbc:a da ÁfnCà do SuL .....,... O C111J10 de 
Embaixador do Bnsd junlo l Repdbhca de Mamfcio 
SeD. Emaadei' Amonm. ............ ...... .. .. ..................... .. . 

Lemua da Mensqrm rf! 58197 (n! 14007, aa ori
JOIII). do l'n:sldeale Feal&ldo Hcanque Canloso, .,.,_ 
melaldo l COIISideraçlo do Seaado Fodenl a iwtiraçio 
dos Sts. Plulo Dyn:ea Piabeau c Allhur 811m0111111vo 
Filho, para cxen:aan. cm ,........ o primeiro. car
gos de Comellv>m do Coosclho Admmislllbvo e Defe. 
.. EcoD6mlca- CADE. SeD. Rooaldo Qmha Uma. ........ 

Lcilwa da Measapm rf! YJH1 (n! IS0/97, aa on-
1""'), do l'reslclo:Die Fei-odo Hamque Canloso, mfor
maodo ., Seoado Faleral que elevai -- do 
Pais 110 periodo de 8 a 14 de fevaam de 1997 para...,_ 
bzaçio de VISita de lnbalbo., Raao Umdo e VISitaS de 
Estado l ldba e ., VMlC&DO. Sell. Raaaldo Canba 
Lima. .. . . . . .. . .. ........... ..... . . ............... . 

MESA DIRBIORA 
OunpiiiiOIIIa o l'laidcale JDM! Samey e os mem

bms da Mesa Di..-. pdo __..,.,....,do
nesses dldmos dms11101. SeD. I'*- Anuda. ....... 

Abonla a q.-Jo da elelçlo da Pr<sMJeaao C da 
Mesa do Seoado. Sell. Edualdo Supbcy ........................ .. 
cu~ o Pn:siclonre los&! Samey, pelos 

bons - • limb: da Mesa ~ do Senado 
Sen. Jlider Blllllolho. .... - ........................................ .. 

CUmpn..-. o Pn:s.i- JOII! Samey pelo....,... leob:-. huttl da Mesa o.-& do Seoado. Sen. 
Hugo Napolclo. ..................................... . .. ............... .. 

-.za o l'lesidade I<* Samey pelo 61imo 
trabalho • -.. da Mesa o;-. Sal ,,. Eduanlo 
Dulla. • .......... • ................................................... - •• 

Saolda a DOVa Mesa Dinolon do Seoado. SeD. Bc-
aechta da Silva. .... _ . ... .. ........................................ . 

Rcgilllr& a exceleme odmmislnçlo do Seoador 
.losl! Samey llimb: da Mesa o.-& do Seoado. Sell. 
Romeu Tuma....... ....................... ..... .. -· ........... . 

Anabsa a escolha da DOVa Mesa Di..-. do Se
Dado Fedelal para o pnSxlmo bi&uo SaL Laum Cam-
pos. ..... . . . .. ..................................... .. 

MINIS'I1!.0 DA FAZENDA (VICie CRIME DE RES
PONSABILIDADE) 

MINIS"mO DA FOLfnCA FUNDIÁRIA E DA RE
FORMA AGRÁRIA 

Reilaa pedodo de illfonnaçilcs III Mimslm da J>o. 
llbca Fulldiw e da Reforma APna. liObno a coafinna.. 
çio de que n:allllalll: o CJdadio Cectho do Rego Almei
da 6 pn>priedno de mna ...., de 4,7 IDilh&:s de bectares 
110 Estado do Part. Sen. Ademir- .. .......... .. 

MINIS"mO DAS COMUNICAç0Es (VIde REELEI
ÇÃO) 

Repudia as declanç!ies do Muusao S6qlo MOita. 
Ulleni80IIo deuegnr a imaglem do <icmmador do -. 
Jaime Lcmer. SaL I<* EWmdo DuiiB. ............ . 

li06 (MT) (Vide ANALFABEllSMO) 

MULHER (Vide VIOihiCIA) 

MUNICÓ'IOS (Vide REFORMA TRIBtrrÁRIA) 

(ONG) 
'104 Regulra a ,....izaçio 110 dia 29/IH7, cm BlliSiba. 

do R!rum Bllllileuo de ONG e MovimcaiiiS Socim 
para o Melo Amblcnrc c o Dcsenvolvimcalo SeD. Man-
Da SilvL ..... . .. ....... .. ......... .... . . .. .................... . 

ORÇAMENTO 
Analisa a quellio do Olçamenlll da Umio pan1 

7111 1997. SeD. Coulmho JoiF. ............................... ·- ..... . 

PANI'ANAL MAT().QROSSENSE 

-. quellio do l'm.Jdo ~. Seu Car-
los 8ezemL ... ............ ... • .... • .......................... . 

263 PARECER 
Panocer oral • elpressio "Repracntaçlo do Sc-

564 Dado- DO Rio de JIIIOilo",.,.,......,... do I 1•. art 
6' do PR rf! 118196, qac allaa o ReJu1amon1o Adaums
llalivo do Salado Fedenl. Sell. Rcaan CalhoiJOL ...... 

68S -.,. 21197- Conussio Dilelora, que--
-a Jedaçlo lioalao 1'11. rf! 118196. Sell. Rcaan Ca-
lhelms ....... . ........ . ... .. ....................................... .. 

686 Panocer .,. 22197 -~ Duomra. apn:scn-
- a ndaçlo liDai do PLS ri' 619S (n! I .579196. oa 
onscm). Sell. Emfha Feaoaodes. • ....... - ....................... .. 

687 Panoocr oral ao PLC rf! 641!16, que lllllillll o s.-
ma Nao:iooal de Almas - SINARM, .............. COI!Ibç6-

714 es para o rqiSIIO e pan1 o pone de 111:11111 de fogo e defiae 
crimes. Sen Romeu Tuma. ..................... ................ .. .. . 

- ri' 23197 - CoiDissio Dm:rma. que 
721 &laptmesen....,tata a nllaçio liDai das fnnwl•s do SeDado ao 

PLC rf! 64196. SaL Ney Suassuaa ..... ... _ ................ . 
Panocer ri' 24I!T1 - Couussio Din:bn, que --

757 seota a ndaçlo lioal ao PR ri' 6197. Sen. Ney Snaspma 

Panocer ri' 2SJ97 - Coausslo Dinolora, que -
senta a ndaçlo lioal ao 1'11. ri' 4197. Sell. Ney SUIIIIUOL 

Panocer ri' 26197 -~ Dinolora, que apm
-a ndaçlo fioal ao 1'11. 110 10197 Sell. Ney Suassu-
oa.......... .... . ... ....................... . . ...................... -· ..... .. 

- rf! 27/96 - Couussio de Constihnção, 
Jlllliça e Cvt.,.... ..,.,.., o PLC ri' 61196-Complemeo
tar, ele lllll<lna do Poder Elecubvo, que 1111111111 o Fuodo 
para Apan:lhamoDio • Oponaooabzaçio das lllivic!Ds
fim da Policia Federal- FUNAPOL. SeD. Romeu Tuma. 

Panocer ri' 28197 - Conusslo de Asaaol05 -
434 nnc:os, sobre o PLC rl'6lf96.Complementar (DII72193-
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Cnrnplmnor, Da oripm). que lllllilui o l'uDdo """' 
Apolelblmelllo e Opncionlbzlçlo c1ao cnclades-fim 
da I'UUc:la Fcderll- FUNAPOL Sei!. Geraldo Melo ... -

...,_. ri' 7JHI-o--DiniiDn. que .... 
10111& a ftldaçlo 6aal., PDL ri' 611196. Sei!. Ney Suuou-
DIL ·-··--··· ••·:- ···-·-·--· ••••••••••••••••••··-··--·····-·-·-· 

.......... i" '!JJIIJ7- Comi• ... Duellln, que .... 
10111a a nodaçlo 111111., PDL r/!81196. Sei!. NO)' Suuou-
-. ..... _ ............................. ····-··-···············-··-·····--· 

.......... ri' 31197-o--DiniiDn. que .... 
10111& a nodaçlo 6aal., PDL ri' 116196. Sei!. NO)' Suaua-
aa. ..... - ................ ·--··········-··---·-·-···--··-···-···· 

...,_.ri' 37H1-o-•• Duellln, que..,. 
10111a a nodaçlo 6aal., PDL ri' 87196. Sei!. NO)' Sulllll-
aa. ........................... - ...... - ............... - .. - ... ·-··--····· 

.......... ri' 'Zl/97-o--~ que .... 
10111a a nodaçlo fillll., PLS ri' 6'9S (ri! 1.579196. aa ori-
sem). Sei!. NO)' Sl•o•mo (A~)-·---·----···· 

...,_. onl IDin u Emopclas r/A 3 e 7-PU;N, 
ofenadas ., PLS ri' 41196. que bllnlduz abaBçllles "" 
Lei ri' 8.629193. Sea. Robeno lleqailo. -··-·--... -···-... 

.......... ri' 33197-Comi-~ que .... 
Ieida a nodaçlo lillal., PR. ri' 51!T7. Sei!. NO)' Sl•-ma . 

1'lnx:c< ri' 34197-~ ~ que .... 
1C111a a nodaçlo 6aal., PLC ri' 58196 (ri! 6931!15, aa on-
pm). Sei!. NO)' SI•""""' ··········--· . ·····-···---··-··-... ·· 

.......... ri' 35197- Comi- DiNIDn, que .... 
ICIIIa a ftldaçlo liDai., PR ri' 'li'T1. Sei!. Ney Swwuna.. 

.......... ri' 36197 -~ de ltelaçlles l!xle
nons e Defesa Naciaul. IIOin o PDL ri' 111196 (ri! 
313196. "" oripm), que ........ o -do Aalalo-Qua
dlo IDW ........... do Coopaaçlo lll1le a Qwmmvlado 
llunlp6ia e 01 ...,. l!llldc»-- e o Men:osu1 e 01 
1CU1 Ellldos-l'lda, llliDado IID Mldri, 11D 15/12195. 

Sei!. <leraldo Melo. -·-·-········----······-----············-·· 
1'lnx:c< ri' 37197-o-..... do AlluDIDII!coa6-

micoo, ...... o Olfao S/111197 (Olbo PRES1 rf!16M17, 
Da Cllisem), do PitoidoDIIO do BIIIICO Calln1 do llmsil, 
_...,mnhando ., Seaado PedaaJ. O Parecer DB
DIP/DIARI! rf! 97/0S7, nlalivo.,............, do Amnlo 
11111e o Oowlmo Fodon1 e o Gcmomo do Ellado da Pa
mlba. que 1n11a do~ do cn!dllll. Sei!. Ney Suuou-
aa. ·········-····---····------ ......................................... . ...,_.,.38197 -~ ~ que .... -a nodaçlo liDai., PR rf! 111117.1ica. Ney Suiiiii-

IIIL ·-··············--·--·-······--·- ·-··-········-·······-·--· 
.......... onJ l Meo•"'ll"' ri' 49/97 (ri' 17197, III 

OIJ80III). ..... da qual o 1'laicleiR Femoado Heon
que Cladooo oolicila lOja lllllllizlda CllllllaiiiÇIID de ope
IIIÇID de Cltito onmo ao nlor equivllalre • III! 
US$350 milbllel, do pnDCipal, lll1le allepdblica .......,._ 
IIYII do Bnsil e o 8IIIICO luleiiii;eaw do Dosenvo!Yi
niii!O- BID, deoe•wla a tllllmciar ~o Pio
joio de Refmço l ReoqamzaçiD do Su1ema Oaico do 
s--RERlRSUS. Sea. AdenDr Alldnode. ·-·-····-····· 

.......... ri' YJI97- Conu- DiniiDn. que .... 
ICIIIa a ftldaçlo liDai ., PR. rf! l'li'T7. Sei!. Ney Suuou-
DL ··-··-········-······-··-··--·· ... • ·••••••·•••••••··--·· ........... _ 

121 

Ponocor ,_ 40197- o-u"" do AlsuntiJI Eoo
ll&mcol- o Oficio S161'J7, do l'laldoole do 8aDco 
Celllral do llluil, ........;nhando ., Senado Pedonll O 
.......... DEDIPID1AI'E ri' 9711144 quollllla do Pmlllcolo 
de Pedido......, o Oowlmo Fcderll e o Gowmo do Eora-

124 do do Mllll Grouo. Sei!. Jooas I'IDboUo.---··-----··-·· 
......... ,. 41197-o-..... DiftliOI8. que..-

1011111 a oediÇio 111111• PR. ri' 13197. Sea. Ney SUauu-

124 --······-·- --- ···--··········-·-... ··--··--······-·····--····· 
......... ,. 42197- CoJmglo Di-. que ...... 

l:ZS 10111a a nodaçiD fiaal., PDL ri' 82196 (ri! 287196,"" ali-
sem). Sei!. Ney SIINPWL --·-·--··· -····-·-· ··-·-····-

........ ,. 43197- Qwmglo Duellln, que..-
126 10111& a nodaçiD llaal., PDL rf!114196 (ri! 292196,"" on-

sem). Sea. Ney Su•-- --····-··-·-·-····-····----··-........,.44197- Qwmglo .,_ que..-
- a Ndaçlo 111111 ., PDL rf! 103196 (ri! 298196. "" 
aripm). Son. NO)' Sua111m• ····-·-· •••••••••••••••• ---···· 

141 

........ ,. 45I!T7- ('onriglo Dnllln, que .... 
113 10111& a nodiÇIIo lina1 ., PDL ri' 112196 (ri! 322.96. • 

2S2 

:ZS5 

:ZS7 

317 

398 

400 

402 

ori&ent). Sen. Ney S..W.•e ····-----············--·-··-··-
Ponocorrf! 461'T1- ('mujglo DiftliOI8. que ...... 

10111a alllldiÇID liDai ., PDL ri' 113196 (rf! 315196,"" 
origem). Soa. Ney Su11am• ·-- --··---··-- ·-··--···-· 

Dilallo O .......... ,. 461'T1-c-;- DinOIIIIa 1 

que apnosea11 a oodaçlo liDai do PDL ri' 113196 (ri! 

31!11116, .. ariFm). Sei!. Artur da Tivola. ···- ·---··--
......... ,. 47197-o-..... do AlluDIDII!IxJD6. 

mic:os, - o Oftclo S/7197, do ~ do 8IIIICO 
Celllral do 811111. ........;Moodo ., Senado Pedonll, o 
1'llecer D!!D1P/D1ARI! a.• 9714.5,quolnla do PlOIIICOlo 
de Amnlo- o Gcmomo Fedonl e o Gowmo do l!a-
..., do (ioW. Sei!. Oaofte Quillao. ••••••••••••••••. ·---···· 

Plncer ri' 48197- Çonu ..... do AIRI"""I!IxJD6. 
micoo,- o otrclo S/8197 (Oficio PilES! ri'0115CW7, 
aa aripm), do PI •• ....., do 8IIIICO Calln1 do BDSi1. 
...,...,nhnlo 1D lenldo Federal O Parecer DB
DIP/DIARE ri 9711146, que 11111a do............, do AI:Jar
de IIID o Gcmmo Fcderll e o l!llldo do Rio do JIIIIOI-
m. Sen. Ney •·'UDI. ··-------····--··-----·-···-

Ponocor a.• 49197- o-..... do- Eco-
-- - D Oftclo ,. S/91!T1, do .............. do a ..... c.m~ do a111111, ........ ;-., Senado Fe-
deral o Ponocor DEDIPIDIARE rf! 97/47, que 11D do 
proiiiC01o do IIOOldo - o Gow:mo Fcderll e o Gow:r-
110 do l!llldo do Raado'lnia. Sei!. Ramez Tobot. ··----··-

Ponocor,. 511197-çn ..... do AlluDIDII!IxJD6. 
micos, - o Offdo rf! S/11197 (ofbo PRESI-
97111156, .. OIIJOIII), do Pl1:sidoallo do 8aDco Cl:lllnd do 
B...U, ........ l oo!icilaÇI" do Gcmomo do Ellallo do 
Tacamms, 111 IOIIIido do que ao Rlifique a llfDea e do 
an. 21 da ..... 'Ç .. ri' 5196, do Senado Fedonl. Sei!. 

CadOIPlolmcfmo. --... ··--···-···-··--·······-·--·-... --
......... ,. 51197- Conaplo Dlnilma, que..-

- a nodiÇIIo liDai do PR. ri- 16197 Sea. NO)' SUauu-

405 -··-··--·-·--··-·-·········-· -·····-· ···-··········-· ••• ·--··· 

415 

415 

415 

415 

416 

417 

453 

457 

458 



vm 

l'lra:er ri' 5'1HI- Onrsslo Duelon. que ape-a nodaçlio fillal111 PR ri' 1519'7. Sea. Ney Suassu-
aa. .... .. . . .................................................................. . 

l'lra:er ri' 53NI - Onrsslo Duelon. que ape
oenra a nodaçlio liDai ao PR ri' 147195. Sen Ney Suassu-
na. ........................................................... ·······•·••••··· 

l'lra:er ri' 54197 - Onrsslo Duelon. que ape
...... a nodaçlio final ao PR ri' 14197. Sea. Ney Suassu-
DIL .... • ·• ........................ ......... • ................ ·•• ........... ··•• 

l'lra:er .,. 55197 - Camisslo Duelon. que ape
...... a nodaçlio filial ao PR rJ! 17197. Sea. Ney Suassu-
DL .............................. ··••••••···- -··-·- .... •••-·····•·••• 

l'lra:er ri' 56197 - Comisslo de AssuDios Eco
ll&mc:os. IOIBe o Ollao S/114196 (Oficio PRESI-
9613657196. aa onaanl. do l'n:slclollle do llaDco Cealral 
do Bnsd. eacaminbaDdo mlid•açJn da !'mellma Mwu
dpal do Rio de JIIIIOUD para enusslo de Lcllas FiiiiiiCCi-
131 do T........, do Mumdpio do Rio de .JaDeuo.l.FIM
Rw. CIIJOS RICUIIOI- desaaadoa ao Jiro de M1B dfyt. 
da IIICibdlma. veudvcl ... 11 ........... de 1997. Sen 
Ney S1IIISSUIIL ••••••• ···--· •••••••••• ••••••••••••• • ••• • ···--

l'aftlcer mal ao Ofiao ri' S15197. atta>á do qual o 
B11111:0 Cealral........,.,. soliataçlo do Govemo do Es
tado de Maio Gmoso -IZIEMJ". aQos ..,.,.,_ -
desanodos ao p da diVIda moblliillria. veudvel no 1• 
-de 1997. Sea. Carloo Bezem. ••••..... ····-······ ...• 

l'arecer ri' 57197 - Ccmusslo DimDn. que ape
....... nodaçio liDai do Plojoto de Raoluçlo ... 19197. 
Sea. Ney SllaSIUDL ••••• •• ••••••••.• ••••••••••• • •••.•••••••••••••••• 

l'aftlcer arai ao Oficio Subllltulivo ri' S/13197. 
- do qual O lloDco Cealral do Bmsd. "'"'""mha 
ooh'"'BÇio do Oow:mo do Estado do Maio Gmoso do 
Sul • .., IOIIIIdo de que IIOJIID rmfic:adas u oiiDeos L de 
e. do 11t. 21 da Resoluçio ri' 107196. que llllmizou o 
<lo....., do Estado do Maio Gmoso do Sul a Willlllar 
opetaçJn de a6bto sob o 11111'""' do l'logmma de 
Apo.o l Reeslrulunçio e ao AJ...., Fiscal de f..oDso 
Piam dos Es1Bdoo. Sen. Levy Dias .•• ..•. ...... . ••••. 

l'lra:er ... 58197 - Ccnmsslo Dln:ton. que -
.... 11 • nodaçio fioal do l'rojOIII de Reaoluçlo ri' 20197. 
Sea. Ney SllaSIUDL •• • •• • ••••• ••••• • •• -·· •.••••••• 

l'lra:er ri' '!IJ/97 - Co- Dilelon. que -
-. mlaçlo fioal do Plojero de Reaoluçlo rtll&'97 
Sea. Ney Suasauna. •• ••.••••• •••••• • • •• • •.•• • • 

l'lra:er ri' fiJfT1 - Comi5Sio Dilelon. que -
.... "' a RJdaçio liDai do PDI.. ri' 111196 (ri' 313.'!16. aa 
orisoml. Sen. Ney Suassuna. ..... . .. . . .••. .. . ... . ••. 

1'an:cer ri' 61197 - Co- Dilelon. que -
- • RJdaçio final do fto.Jelo do Reroluçlo .,. 3197 
Sea. Ney SIWSWIIL .•• •••••••••• . •.• • • ••••••• • •••••• 

Pncer rJ! 6'1HI - CoiiiiSSID Dilelon. que ape
Jellll a mlaçlo 6aal do ProJdO de Raolvçlo ri' 7197 
Sea. Ney SIIISSIIII8. ••. •• • •••••••••• • • •••••• ••••.••• • •••••.• 

Parecer ri' 63N1 - Conosslo Dln:ton. que -
- a ftldaçlo liDai do ProJeto de Reaoluçlo ri' IW1 
Sen Ney SIIISSIIII8. • . • • •• . • • • •.• 

l'1uazr ri' 64H7 - Comisslo 1>1--. que -
""""' a mdaçio 6Dal do Pmjeto de Resob•çãn ri' 9197. 

SS I Se.a. Ney SWISSIIIUL • •••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SS4 

556 

557 

570 

PARQUE INDU!mUAL 

Abcmla • queSIIo da divenificaçlo do P""'lle 111-
dumW brasiJeao. porllc:UiarmeDIIIO oegmeRIO de DW
mores e graniloo. Se.a. Ilibo Campos... • •.••.......•••.... 

PARTIDO I'OÚl1CO (Vide REFI EIÇÀO) 

Re&&e la IIOil"clas iDiimdadas sobJe ... lllda do 
PD'r. Sca. !±E:ste'" Rocba. ... ............. .... •••• • ......... • ••• 

Coanmira l Cua a formaçlo de Bloco Padamen
tar 110 Senado composto pelo PI", PDT, PSB e PPS. DllDI 
total de llseaadon:s Sen JOII!EduanloDulla. •.......•••• 

PLANEIAMENI"O FAMD.JAR 

AIIOida a queslio do plaDeJamento famibar. Sen. 
Odacir Soara._ ....... ·······-······. ····-·-··· ·- ·············-·· 

PODERES CONS1TIUCIONAIS 

Raaalla que • crise de lesibllllllade ....... 01 ttes 
l'bdela da Repdb!Jca. Sea. Lluro Campos. • ········--····· 

661 l'OÚCIA MIIJTAR (V"tcle VIOLiiNC1A) 

POLtnCA CAMBIAL 
664 Abcmla a ques11o da ~ cambial 110 Pais. 

Sea. Nabo< IIIDior. --· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

l'OlJnCA ECONÔMICO.FINANCEIRA 
Defeade amanlllaiÇio da lnan ramblal e oplle

"'a IIIIUidoovalonzaçlo do Real. Sea. Gdbedo Mmmda. 
Allalisa o l'laiiO Real. oriaraDdo o déficit da ba

lança c:omadal e m:chbllldo ., """"""" de importaçlles o..........., ................ Sea. Alll>lmo Carlos Vllllldales. 
666 Critica o Plaoo ReaL Sea. Louro Campos. ..........• 

POJlnCA IN11lRNACIONAL 
667 Destaca.. UllpOIIIDcla da puceria- os <lovea"-

1101 do Bnsil e da VeneDPia pon JaOlwr a quosdD da 
"""'J'lJ elétru:a e das nxlcmu que CIUZ8IIl a Amaz&ua 

668 Oadc:ntal, com -..,. para o ESIIdo de Ronuma. Seu 

Romao Jucl .. -··· -·· . . ...• -··········· .. .... . ············· 
Relnlla a cbflcd SIIWIÇio dos babttaDtea do nmor 

671 Leste. Sea. Jdho Campos.·······-··· .. . .................. . 

671 

672 

673 

POÚDCA SALARIAL (Vtcle GOVERNO FEDERAL. 
Rm:oRMA ADMINISIRA11VAI 

PORTARIA 
Destaca. 01 efeitos posilivos da Porlaria ri' 61195. 

do Muustblo de Minas e BDer(pa. que tnra da rPellda 
de oombustívas. Sen. Lúdo Aldnlln. •.........••••......... 

Aaalisa a Pmtana ri' 6119S. do Mllldlino de M•
aas e Ener(pa. que trata da rewmda de combuslfve.is 

674 

682 

5S9 

270 

757 

306 

136 

677 
616 

314 

635 

284 



Aparlie ., Sen. Lllcio Alcllllara. Sen. Leamar Qaudam-
lba. --·····-................ , ... _,,, ................... _____ ............... .. 

PORTO DE SEPBllBA 
Abonla • ~ do pedido de a61110 ....... 

olns dol'ado._de Sepellbo (RJ). Sen. BeaecliladaSilva. 

POSSE 
Jteaistn. a posse de Pednl Tiem DI s.a-ia de 

Cullura do Dlllriro Fedenl Seu. Laum Campos. ·---· .. 

(PR) (VIde I!MPÚS'I1MO) 

PRECATÓRIO 
Aaalisa o caso doa JIIOCIIj!riao. Sen. Cui1do Mil· ....,... ______ ............ - .............................................. . 

Pltl!SIDEN11! (VIde IIABll'AÇÃO) 

PRIVATIZAÇÃO 
Abonla a quellllo da privlllzaçlo da Vale do lbo 

Doce. Sen. Jooapbol Manabo ........................................ .. 
Abon1a a que1111o da pnvadzlçlo da Vale do Rio 

Doce. Sen. BdiloD Labllo. ............. _ .. ____ ,_, ............. . 
Abon1a a ..,_ da pnvadzaçlo da Vale do lbo 

Doce. Sen. Pecbu SIIIIIIIL ............................................... .. 

Abonla a quellllo da priVIIizlçlo da Vale do Rio 
Doce. Sen. Jao6 Alveo. ........... ___ , ............................ . 

Abonla a que1111o da pnVIIIIZOÇID du llaralu e 
lllllno o CllnlliWimo da bamcha aa A-• Sen. 
Mariaa Silva. ...... --........................ - ........................ . 

Abonla a quellllo da priVIIizlçlo da Vale do Rio 
Doce. Sen. Bmec!j10 da SOva. .................. ,_ ................... . 

Pmm'llriiDiftW! IIOixe a priVIIizlçlo da Vale do 
Rio Doce. Sen.l!pilllclo c.r-ra. ........ - ... ___ ........... .. 

Aboala a q.-Jo da pnVIIizlçlo da Vale do Rio 
Doce. Sen. Jao6 Eduanlo Dulra. ................ _ ................. . 

(PROÁLCOOL) 

Allalisa a quellllo do Plo8cool. Sen. Gullberme 
Palmeira. ................. _ .................................... _____ ... . 

PRODUllVIDADE 
AssUIIIa o 11111101110 da pradulividade da Uldllltria 

llldaaol Sen. Ollbato Minada.,_, ___ ,_,_,,_,_ ... _. 

PROGRAMA CDMUNIDADE SOliDÁRIA 
Abonlaa...-do PIDsromaCmngn"'ode Soh-

ddria. Sen. Ademir Aadmde. ........... _________ ............ .. 
PROORAMA CUSI'O BRASD. 

Abonla • quellllo do ............ Custo Brasil. Sen. 
Ney Suaspma ..................... _ ................ _ ...................... .. 

PROJEJ'O DE DECREI'O LEGISLAnYO 
Ledun do PDL ri'IIJ97 (nl317196, DI aripm), 

que apnm1 o *"' do Alxlnlo de Coopcnçio Coa••'or 
emno a Jlepdbbca Fedenbva do 811!111 e a llepdbbca 

287 
Porlapeu. pila 1 PlallrÇIID e Auillfnria CmRJiar 105 
...,. NacllmaJs em -r- l'l!fsos, oelelndo em U&-
._,em '11Jf7195. Seu. Valmir Campelo .................... - ... 

LeJiura do PDL ri' 12197 (111297196, aa ongem), 
que llpiOVII o 10110 do A&:onlo-QuadrD ..., Cooperaçlo 

78 em ApiJcaçlles PIICilicas de Cilada e 1'ecaalogia Eopa
cws, oelebndo- o Gowmo da~ ... Fedenl:i
.. do Brasil e o Govemo da Repdbbca Aqomlaa, em 

264 

584 

8!101101 ADes, e11J !1W114. Sen. Valmir Cllll!pelo. .......... .. 
Leilun do PDL ri' 13197 (ri' Z96l!l6. DI ori&em), 

que IJiftiVII o '"""' do A,jJJIIe Canplementar .. Al:anlo 
INsico de CGapenlçlo ('lemffi..,, T6cmca e Tec:aol6gl
ca. llll Maltna de S111idade A&nJpecama. coldndo ea-
1110 o Govemo da Pcplbli«'' Pedenliva do Brasil e o Go-
...,., da llop1blica do Clale, em Bnlslha. .,. 2513/!16. 
Sen. Valm!r Camp=lo _ .. , .............. , _____ ................... .. 

Leilma do PDL ri' 14197 (ol31611l6. DI ortaem), 
que lpiUVI o '"""' do ll,jaslle O!mplemeJJior .. Al:anlo 
de Cuapeaoçlu Ciealftica, T6cm"' e ~"' eeJe. 
bndo- o Gowmo da llepdblica Fedenbva do a .. 

7 IIII e o Govemo de Cubo, em llavaJJa, em 30111116. Sel!l. 

212 
Valmir Clmpelo... ___ ,,_ ...... ,_ .. , ............................. .. 

DIII:Uie o PDL ri' 1113196 (ni298N6, aa oripm), 
que llpiOVII o '"""' do Aamlo ..... Cuapeaaçllo -

233 Usai Pactlicos da Eaer8ia Nuclear, oelebndo - o 
Govemo da P..,blicll Fedondw do lln!sil e o Govemo 
do CaaacU. em llriiOia, .,. 2215196. Sen. Arlur da n-236 
vola. ..................... - ............. - ................... ,_,, .............. .. 

303 PROIEI'O DE LEI 

528 

752 

762 

346 

.506 

DI!!CUIC o PLC ri' 641!16, que ,_!UI o Silll:!lla 
NaciaDII de An!Jas - SINAPM, - I • condJçlles 
..... o "'8iiiii • (11111 o palie de .,. • dofine c:ri!IIIIL 
Sen. Jao6..,...., llulnL .................. _____ ,_, __ , .. , .. .. 

)Wamnha a...coçiD do ort. !JI do PLC rl'1141!16, 
que -.!UI o Sil!ema Nacioaal de An!Ju.SINARM,
labelece caJJdiçaeiJIII& o m&iiiiD e J!1111 o palie de..,., 
de foao e deliae c:rimes Sen. Elmnlo Suplicy ......... , __ 

PL9 ri' 5197, que dillplle lllllno I cJestinaçllo de 
pon:eatual da III"'I'I'!Çio dos dulriiJuiclales __,..,... 
""' 110 llnld, Jlllll o C!IIOIJJa llldaaol. Sen. Laum c.m-
pas. ........ • ............... ,_, ........ _, __ ,, ____ , __ ,, __ ,_,_ 

llilcJé o PLC ri' 511196, qoe dilplle IIOixe ajclru
da de !Dboll!o de M6lico, M6dJcxl de Sadde Pllbbc:a, 
M6IJc:o do 1'n!balbo a M&bco v~ e1a .sm;a;... 
tnçlo p6bhca l'edenl dinta, das .-qulas e das funda.. 
ç11es pdbhc:u fedlnis. Sen. Valmir O!mpelo. _, ........... . 

llilcJé o PLC ri' 511196, qoe dilplle lllllno ajollla
da de ln!boiiJo de M611c:o, M6dico de Salde Pllblil:a. 
M&bco do 'l'labolbo e M6da:o V-.aino, ela ldzniDi&. 
tnçlo p!blica l'edenl dinta, das IIIQrqUJaS e das funda.. 
çlles pdbhcu fedesJas. Sen. Ademlr Aadmde.---·----

llilclé o Pu: ri' 511196, que dioplle IIOixe ajollla
da de ln!bolbo de M6lico, M6dJcxl de Solide Pllbbca, 
M&bco do Tnbolbo o M6Jhco Vell:n!W!o, da wlmjnjs
tnçlo pdblu:a l'edenl diRIIa, das lllll:llqulu e das funda.. 
çlles p!bbcu fedenas. Seu. Humbeno Luceaa. .............. . 

IX ... 
374 

3'n 

379 

381 

413 

93 



X 

DiSCIIIe o PLC rf! 58196. que cbspGe IOimo ajoma
da de ll8bolho de M6hco, M6dico de Sa6de Pdbbca, 
M61lco do Thlballlo e Médico v~ da-.. 
llaÇio pdbbca fedenll dilel3. das outaJqwas e das fimda. 
çi!es pdbhcas falam. Sen. Louro Campos. ................... . 

Allabsa,o PLC rf! 93197, que clispGe aollno o con
tnll> de llllbolho por pnzo ~- Sen. l!mflia 
Femandos .......... - .......... ·············-··-··- ·······-···· ••••••• 

Leilunldo PLC rf!IHl <"" 1.131195, aa origem), 
que alraa dlspooili- da Lea ri' 8.212191, que chspiie 
IICIIe a _ ... açlo da Seguridade Social e .-; Pla-
oo de Cusb:oo. Seu. Valmlr Cmnpr!o ............................. . 

Leatura do PLC ri12197 (ri11.301/!IS, aa Dfll"'lll, 
que dlspile solm: a obnplllricdade de panic:ipaçio em 
cwso de~ ao uo de diVps e 8cool- moll>
nstas que. alcooJi•oc!os CNIOb ef0110 de OUirll subodncJa 
qulmica. J110WX111e111 acideDb: de tdnsito. Seo. Valnur 
Campelo ······--- ••••• ·····-·····- ···-······-··-·····-····· 

Leatura do PLC ri' 3197 (ri' 1.863191, na ongem), 
que di ...,.. ledaçlo ao iDcuo I do an. 10 da Lea ri' 
6 302175. que dlspile ICIIIIe as po0J110911es dos oliaals da 
mva do Carpo de llombeinJo Mlhw do Dlslnro Fode-
ral Sc:a. Vabuir Clmpelo .............. --···-············· ••••• 

Leatura do PLC ri1481 (ri' 4.A76194, aa onpn.l. 
que IIIIIIIIZI. o Poder Eucabvo Fodenla-- em fa
-da SoCiedade Jopoaesa de s-. ao Estado de sao 
Paulo, o mxlvel que 111011C1011L Sc:a. Vabmr Campelo. .. 

llefaule a apoovaçlo de P10J010 de 1118 aurona 
que 1n1a das clesapnJpnaçi!e de raras para fins de re-
forma ........ 5en. flaVIIIIIO Melo ...... ·····•·••••••···· ••• 

Defcade a lqJIOYIÇio de povjeiD de lei de ma au
tma que ~ o e-.ro do Capdal Esllaageilo oo 
Pais, ...,, • ..__,., o art. 172. o parfgrafo daico do 
m. 1711, o an. 190. t 3"e o art. 199 da Qmsbhliçio Fe
deral. ..,.soljdando alegislaçlo búica IOimo CllpiiiUS ... 
lriDgeuos. (Repubbcaçlo) Seu. ~ Lucoua. ........ . 

lliscure o PLC ri' 58196. que cbspile aollno a joma
da de lnbalho de M6cl=, M&llco de Sa6de Pl1blica. 
M61lco do Trabolllo e ~ Vercrudno, da admuu&
IZIÇio pdbbca IDcleral cll-. das 1111laqUias e das llmda
çi!es pdblicas fedonls. (Repubbcaçlo) Seo. HIUIIborto 
1.w:c:ua. ····-· • ••• •• ········-···-· ···········-······--···· ••••••• 

Anmlc:ill que api- ........,.. ao PLS ri' 
41196. que lnlla das desopmpnaç6es de ...... para refor-
ma ,..ma. Sen. Jonas l'iDbc:uo. ...... ...................... • ... . 

PLS rf!6/97, qoe 114mZ11 o Poder &ec!d~WJ Fe
deral a piOIIIOYe1' ICOidos com os países que DlaiClOIII, 
para a implanlaçlo de lp)Yilas 11111 la'raS da UlUlo, SI· 
tuadas .. faixa IJIIaDadoDal de frollleoas das Resll!os 
Nono e Oesle do BIUil. Seu. Emandes Amorim. ......... 

PLS ri' 71'11. que allaa a Lei ri' 6.024/74. que 
dlspile solm: a iDIOIYaiÇID e a H~vlaçlk> eolllljudicial 
de inslituiçi!os linanceil85 Seu. Romelo Jud. ............ .. 

Juslllica a lpi<SOIIIaÇiiD de poojero de lei que ena 
uma ilrea de bvno c:omln:1o DO Mumc:fplo de Ban:arooa 
(PA). Sen Adenur- .... . .... .. . . . ............ . 

PLS ri' 8197, que ena a Álea de uvno Com&ao 
do MIIIIICfJIIO de BIIR:IIRIIB, Estado do Pará Sen. Ade-
11111' Andnde.. ..... ............... .. ..................... .. 

254 PROIIn'O DE RESOLUÇÃO 

335 

369 

370 

371 

372 

438 

447 

463 

641 

710 

749 

DIICII!e o PR ril6197, que 11111i0nZ11 a IJmio a CIOII

.,_. openoç1o de a*hro ex1emo com a Corpona6n 
ADdma de roa-o- CAF, no valor eqmvalellle a ali! 
86 IDIIbl!os de d6lan:s ~os deslmados ao 
liDanaamemo parcial elo l'lo.JOIO de MelbonmoDlo • Pa
vi'""""'Ç'n da Rodovia BR-174 Sen. Laum Campos. ... 

Fncann•bamenm da votaç1o elo PR ri' 6197, que 
IIIIIDnZa a UlUlo a CDIIInlar operaç1o de a*hro 0111a110 
com a Corponci6n Alldma de FoiDCIIID- CAF, DO valor 
eqmvalc:ore a III! USS 8611111h&s de d6lan:s 111X110-a1110-
ncanos, -·acbs ao fiDaDaamenlo pan:ialdo Pni.Jeto 
de Mc:lboiiiiiOIIID e Pav!JII"IIl!Çio da Rodcma BR-174 
Sen. Jelfenoo Nn:s. .. .. . ..... .. . . ........ • ..... . .. .... 

Ellcammbamenlo da votaçio do PR ri' 6197, que 
auronza a UlUlo a CDIIIralar oponçiO de cn!dlro .._1101110 
com a COiporacJ&I Anchaa de Fomelllo- CAF, oo valor 
·-.III! 86 milbl!os de--
DOS. -....... ao fiMIM>8'M"IO pan:llll do fto)CIO de 
Mdhanmenlo e PaYIIIIOIIIaÇio da Rodcma BR-174. 
Seu. lldbOito MH>IIIda. • .... ....... .......... • ... ... .. • .. .. • • 

Eacamlabamealo da W11aç11o do PR ri' 6197, que 
auronza a Uoiiio a ..,.,.,_. oponçiO de cn!diiO .. !miO 
com a Calpara:i6D A-. de Fomclllo-CAF. DO valor 
eqm- a 11&1 86 IDIIbl!os de d6lala IIOIIe-alnerica 
nos, desh•oc!os ao financiamento pan:llll do fto,ICIO de 
MelbonmeDro e PaYI""""aç'O da RodoYI& BR-174 
Seu. Marhu:e Pinto. ... . ........... .. .......... .. . .. . .. .... . 

DIICUie o PR ri' 481, que cooc:ede à Campaalua 
Docas do Rio de Jaoeuo - CDRJ, elevaçlo lmlpodna 
do bmib: a que se nofore o art. 7", I, da Jtaolnçiio ri' 
!16'89, do Seaado Fodenl, para que a referida OSI8Ial 
possa CCIIIIIal&r, com garmma da Uoiiio. opençlo de CJ6.. 
dilO. JIIIIIIO., 81111<X1 NacroaaJ de DelcaWJIYI- El:o-
n6omaJ e Social- BNDES, DO valor de 11&1 150 IDIIbl!os 
de ,...._ de prinCipal. -.. os recursos ao fi
........,_., do l'n>jero de AmpbaçJo e ModemizaçJo 
do Forro de Sepebba. Seu Lawo campos. ............... . 

DIICUie o PR ri' 481, que CDIII:ede à Ownpanhia 
Docas do Rio de Janeuu - CDRJ. elevliÇio lallpcrina 
do limire a que se nofen: o art. '1", I. da ResoliiÇio ri' 
!16'89, do Seaado Federal, para que a lefenda OSI8Ial 
possaCCIIIIIal&r. com prmma da Uoilo. opençlo de CJ6.. 
dito JUIIIII ao BNDES, DO valOI' de 11&1 150 IDIIbl!os de 
...,.._ de JIIIIII:IPal. deshll&lldo-se os noc:ursos ao fiDan.. 
CIIIDIOIIID do PrOjdD de Ampbaçio e Modormzaçio do 
Porto de Sepebba. Sen. Artur da nvoia. - . .. .. . . . ... 
~da W11aç11o do PR ri' 4197, que 

c:oaoede • Companlua Docas do Rio de Janeuo- CDRJ, 
elcYIIÇiio ICIIIpodria elo limite a que se rem o an. '1". I, 
da Raoluçio ri' 96189, do Sebado Federal. pan que a 
refenda _. possa coollliiBr, com tpllalllia da Uoilo, 
llpCIIÇiio de cr*111o JW110 ao BNDES, 110 valor de III! 
150 mdhi!es de reais, de priDctpal, deshnando-se os re-
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REGIÃOAMAZONICA 
Aaalisa a ..,..rio do Zoaoalnallo da Ama711ma 

Lepl, parlicularmelde DO l!llado de Raadllma, c:iJaDdo 
Rlalllno pnxluZICio pela Coordenaçio de Plugramas Es
poc11LS - PLANAFLORO, da Seaelana de Plaaejamon
to do l!llado ... Ralmma. Sen. Odiar Soares.·----- ..... 
RENDA MfNIMA 

&ssjnaJa o ~to do l'nlpama ele Rlillda 
Mínima Familiar aa mgilo do l'lllllal do P1raaapaoema. 
Seu. Eduardo Supbcy ......................... - ............... .. 

REQUERIMENTO 
hquenmento ri' 6WT, ooi•C!Iarvln iDfotmaç6es 

ao Mlllislro da Fozeada. sobce a P''P"'..., da c:ooaJr· 
doc:ia para a COIIIniiiÇio ele ageac,a de pab~ pelo 
BNDES. Seu. Romero Juci. ................................. . 

Requeri-.. ri' 66Nl, aoiJQiaado iDformaçlles 
ao MllliJin> da l'tmlda. saln ...,...., de >abas da 
Umlo ao l!llado de R<nlma, para papmento do limcJo. 
nalismo r..deral. Sal. RomoiO Já . . . ............... . 

Requerimento ri' 89197. ooi•C!Iarvln infonnaç&:s 
ao Muullo das Mmas e Eaeqpa, !101m: cbmrao ele lllba
tlncia minc:nl eaJn!da por peasoa IIIIUnl 8ISOCIIda • 
UIOjlelllliva ele pmnpeuao. Seu. Emaades Amorim. ..... 

Requeri-.. ri' 93197, sobaludo illfonDaçiies 
ao MiiiiSin> da FIIZalda, Dr Pedro Mllaa. sobce a one-
c:adaçlo do Pars. Sal. Joio Rocba. .... -- .............. .. 

Requonmolllo ri' !14197, soiiCIIIIIdo iDfotmaç6es 
ao Mlllislm do flaae.rameaJo e 0Jçamm111, Sr Aal&uo 
Kaadir, aobre finann..._,., ............, pelo BNDES 
Seu. Jos6 Emlanlo DutnL ............. .. • ................... . 

ADuacu.alplaenlaçlode noquen,_.,clcmfar
maçiiea ao Milllêlo do PlanejiiiiiOIIIO e Orçamento. so
bre bbençlo de .........,. ....... """" • nas ..
pelas Olldlenla,llombas cUgua e.....,....._,. 11111>-
nis. Sen. Eduardo Supbcy ,, ___ , • - ................. . 

llequenmento ri' 104197, ,.,._ illfCII'IIIaçiies 
ao MiniSIIO do Planei..._,., e Otçaa-. 101m: aili
nos ele b"boraçllo de nocunos, -·edos 11& "- -
das por """......, 1lllmbas dqua e OUIIIIS c1esas1n:s 111-
blrais. Seu. EdDanlo Suplicy ......... -- ................... --
~0 rf! 108197, de Jlomrn•ll"m de pe

sar, pelo lillec:uneulo do escnr..- Anrilmo Callado. Seu. 
José Sluuey...... ... . ..... .............. . . ............... . 

RequeniiiOIIIO ri' 109197, sobcilmlo inCOIIIIIIÇilel 
ao MmiSIIO da Apu:ullum e Abosta:mlearo, IObn: os 
amsoljll!Dcias do ........, ele cllllva para a ogncullma 
1101 Estados que rei......,_ Sen. Emaadcs Amorim. ...... 

Requen11101110 ri' 112197, de rabzaçlo ele Seaslo 
Especud, deadnada a bomen"'""'" O ........... da ltl;a. 
deoua Bmsileila de Letras Seu. Joel de Hollaada. ..... .. 

Req- ri' 113/97, de bomenagem ... pe-
sar. em YIIIUde do faloci11101110 do a-llqubldo Fedenl 
Josaplw PanDbos de Azevedo. Sal. .lasapbal Marmho. 

RequeriiiiOIIID rf! I I 6197, soba!llldo 1nformaçlles 
ao MlmSIIO do PlaDejameniO e Olçamenro, IObn: a 
CompanJua Vole do Rio Doce. Sen llenodlla da Silva. . 

Reqummeuto ri' 121l197, de """inçio de Sesslo 
Espeaol Coqjullla, DO pr6umo dia Y3197, dosdDada a 
"""'"' g r O Dlalntemacional da MuJber Sen. Emiba 
faDaDdes. ..................................... ·-· .................. . 

Requerimento ri' 126/!17, !IOiidrando wfmülliÇ&s 
513 ao Minisbo da Reforma Agnria e PoUix:a Flllldima,..,. 

bn: • desapropnaçllea ... - dosbaadas • reforma 
agdria. Sen. Ademir ADdmde........ . ................... -
RESERVA TÉCNICA 

632 Aaa1isa a qaesiiO das ~aem~S illlemal:loDals bn-
aleuas Sen. Romeu Tuma. ...... ....... ........ ..-.--

RESSARCIMENTO 
Analisa o c:aso da Sra. JOIJIIIl femandes. CXIIMI<

IIIda a n:ssan:u-- cofies pdbbals do Plfs, a llllplldln-
73 CIO de llpiOlWIIIIIame US$100 lllllhlles. Sen Cados 

74 

242 

389 

Plbucúuo ..................................... -- .............. --

RODOVIA 
Apela ao MimSIIO dos Tnnsponos e ao Duolor· 

Genl do DNER. pela ncupençlo das IOdemos feclcnls 
110 ~do Piauf. Sen. l'lalaS Nelo. ........ .. ....... . 

SAlÁRIO BASE 
Analisa a quesllo do saJmio búlco. SaL Ncy 

SIIISIIIIIL .. ... • ............................... .. ............ •• ·-· -
Analisa a quesllo do saldno Wsu:o Sen. Beaahll 

da Sdva. ..... .. . ............. .. ....... • .. ••• ..... . .... ... . . 

SAlÁRIO MfNIMo 
389 Aborda a quesllo do saUrio -...o. Sal. Eduar· 

do Supbcy. .... ................... ... • ... .•. ...... . .. _, ____ -

SEM-TERRA 
"""""""'to IObre o Movunento dos Sem-

420 Teno. Sen. Jclf......, ~ ...... - •. -----------·· 
Abonla a quesllo do Mrn,_.., dos Sem-Teno. 

S.... Carlos l'lllrocfmo ........................................ . 
Aborda a queslllo do MoVUDeiiiD dos Sem-Tc:na 

- MST, DO l'balal do f'aronapanema Sell. E!lbnlo So-
44S pbcy ............................................................ . 

SENADO (Vide BmUOJ13CA, MESA DIRETORA) 
460 Disc:on1a da exbnçllo da Rqneselllação do Sala-

do FedeniDO Rio ele Jaoei10. Sal. Bc:aedlta da Silva. .. 
Disaxda da exliDçlo da Repreoealaçlo do Sala

do fedeniDO Rio ele JIIIIOiRJ. Sen Luddio l'olleiJL .. 
460 Posu:xma-se a favor da esiiiiÇio da Rqle-

IIOIIIIÇio do SeDado Federal DO Rio de JmeiRJ. Sell. IJo. 
bato F~me. ............. .... .............. . ...................... . 

S20 ReCen:-se ao ~ 110 Conselbo de áic:a do 
Sellado quanro • .epresen~aç~o r .... por s.Ex.• ....... o 
Seaodor Odacir Soan:s. Sea. Edwudo Suphcy ........ . 

S20 .Deslaca O JlNIIIOIIO alcançado pelo Scmdo III p 
do do Seaodor José Samey. Sen. José Robalo Anuda. .. 

Proclama eleito Pn:sioleniE do Senado Fedenl o 
521 Senador Antomo Carlos Magalhles Sen. José Samey 
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732 
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420 
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16 
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688 

692 



Apldece ... Seaadoles pela - elaçlo • l'nos•
dencla do Senado Fedend. Sea. Alllllmo Cldas Mlp-

IJJkL •••• ··-·······-·---·-··········· ... ··-······-·-··· •• - .... - ....... 
VCIIIII de........,., Seaador Amllmo Clrlos Ma-

plbies,. Puosideucoa do Senado. Sea.Romeu Tuma. ... 
Dec:lma.tor .-lo ... Seuador fns ....... ll'le-

oideuaa do Seiiado. Sea. Eduardo SUphcy •••• ·-··--········· 
5-* a ..:alba do .....,. AIIIIIIIID CldDs Mllp-

lblles. Pnsidl:Dcla do Seuado. Sea. '-QaiDIBnllba. ... 

SERVIÇO BANCÁRIO 
Abonla a quallo do CIIIIO dos oerviçlll bolá-

nos. Sea. Casildo Maldaner. ··-··--···-·-·-············-·· ... •• 
SlSI1!MA I'INANCEJRO NACIONAL 

Defende a apnmçlo da La de llofmma do SiJ!e. 

mal'lllancelm. Sea. Jooj! Fopça. ······--··---·············-·· 
(511') 

Abonla • quoiiiD do oleiro - das 11111111-
las do Supemo TlibuDal Fedend. Sea. .......... Clbml. 

TAXA CAMBIAL (VIIdeiMPRENSA) 
TERMINAL REI1toi'ORTUÁRJO ALFANDEGADO 

Sabenla a uaceoSJdade do 1llnamo da CllllllrUÇio 
do TenDiDal PariJWJo ... .,, 1 g ........... das 
llhls do Mang6. • - COIIIIIIIIdo .. Jocolidec!e de Car
......... m MUIIICfplo de lkeves, m ~- Sea. Ade-

mir ADdnde. -··-··-·-····-···-... ··---······-·---····-----· 
TRABALHADOR RURAL(V"D VI~ 

Conumica a e011ega ., MimlbO llaul Jun&man• 
do lllllllno da COJDI- podamoulllr jmnnhjda de -.i-

721 

732 

649 

753 

ficar u ...,... da 111011e de ata lllbollladaft:s rwais em 
Ounlladla (PA). Sou. Eduanlo Sapticy ·-····-··--·---·· 

TRABAUIO 
Abanla a ......... da emdu:açlo do llllbolho iu-

fanliiDO BnoiJ. Sou. Bmlba Femandes.·--··-··-··-·-·· ... 
Abanla a queSIID do lnbalbo iaflmbl Sen. 

Eduardo SUplicy. -····-··-··-··--···-·····-···-····· ... ··-- ···-·· 

UNIVERSIDADE 
AlliDala • mMolaçJ«> em Campo Orande, da Um

.....tade ..,. o Dooouvolvimouro do Ellado e Regiio 
do Pallbmal - UNIDERP, com a JIII!IISIÇ& do MmilbO 
da l!ducaçlo, Sr Panlo Reualu de Souza. Sen. Jlamez 

Tebel. ·----·· ··-· ·- -···--· ·······--····-···-··· --··-···-·· 
Vi()ISicJA 

ADa1iu a........, da Yiolbaa coaaa oolnlbaiiJio. 
doia IUIIIL Sou. SebuliiD Racba.-···· ·--· ······--····-·· 

Alnbm .. c;o_, Ferlllmdo Hearique c.dOio 
• oada de viollucla ... compo. Seu. Ademir Aadnllde. -·· 

Abonla • quellllo da Ylollacia ........ -· 
Sou. Manna SOva ... --···--··-······-········--·--····· • ··-··· 

Coadeaa • ..... de violâJcul ............... 
pela PM poulilll em SSo -. -- !llllpiS 
lnllllll!lidu pela Rede Globo. Seu. llenedila da SIIVL ·-

ll1 VOTO(VIIdeSENADO) 
ZONA PllANCA 

Defende 01 ~ da Zona Pnuca de Ma
..... citando- do llecmmo da Pozoada do J!&. 

lado do """'""""' Sea. llenllnlo Cllnl.---··-········---

xm .... 
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632 

340 
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734 

765 

789 

611 



:fNDICE ONOMÁSTICO 

ADEMIR ANDRADE 
Com '"'""'-.a do Governo Femando Heari

que c.dooo. Apode .. Soa. Adur da 'l'iYola. -·-····---
Aborda a...-da =leiçillljNeoodeiacial .......... . 
DIIICUie o PLC ri' 581911, que dlsplle IObno ajonla

da de lnllolbo de lll6dlco, m&bco de ll8dde pdbhca, IIIE
dloo do lllbolbo e m&lico WfCiiúrlo, da admiDislnçlo 
pdblica flldaal dnla, dos ......... du ftmdw;l'" pdblicu federais.._, __ .,, ___ .... _ .. _______ .... _ .. ____ _ 

Abarda • ...-da nforma ...................... .. 
ReferHe l tpdo da reforma lllll*la. Apone., 

Soa. Codao -· ................................................. .. 
Jlel'ae.se l ...- da pollllca caDbial .., l'lfs. 

Apane., Soa. Nlbar Joimor ....................... _ ........ - .... .. 
Salieala a necesmwle do l(rmmo da ClliiiiiUÇio 

do Tammal l"cJttu*io Alr• • pio ...... _... das 
IJhu do Mang6, ..... OIIIIIIIUfdo .. Jocolidwle de OJr. 
IXMdo, ... Muaiclpulde ·-... Man!Jó .... - ....... -· 

Clilica o IIOCioiiOCI podJdmo e llbanla a tpdo 
da Nelelçlo preoid<Dial .................... _ ..................... - .. . 

- anl l th z u ri' 49I'T1 (11' 17197, aa 
aripm), IIIIMs da quol o l'leoidalle Penwudo llalri
que Canlaoo IIOliâbi""J& -u.da - ....... de ope
nçlo de a6lllo ........., ... valor ,...Uvaleore • III! 
USS3SO lllllhlles, de jNÜI:Ipll,- • ~ Peden
llva do Bnlsil e o IIIDcoiDiaamem:aao de DeoenYolvi
DiliD _ BJD -, clesftnwla a fiaanclm" ~ 0 

l'lojelo de ~~ermço • ~ do Sistema Omc:o 
de Sldde -REI'ORSUS ... - ............ - ........................... . 

Rall:lll pedido de wfouuaçlo ., Mlllilln> da J'o. 
llbca AmdWia e da Raforma Apdna, IObno a caafinua.. 
çlo de que ........... o cidadlo Cecllio do Reao Almoi
da t JIIIIIIIIOdno de uma._ de 4,7 wilblleo de beclares 
IKII!IIado do Pari. ............ ......... ... ...................... ..- .. . 

Alllldaa..-do l\qpiiDIOmmidade Sdldlna. 
Salldariza.le com a cdaçlo de Bloco l'lalamenlar 

""'"'"""' JD 11 IOllldons do Pr, PDT, PSI e PPS. 
Apane .. Soa. JCIII! Eduardo Duln. ............................... . 

Rqlslla a posiçlo llllllada pelo Dinl6rio NIICio
ual do Plllido SociaiJsll Brasileiro - PSI - quaaro ~ 
emenda IDIItllllc:IDnll da eelaçilll ................................ . 

133 
154 

254 
'11>7 

299 

3111 

311 

342 

402 

Caapalu!He cam o Sawdar ADIDaio Cadoo Va
-.,. pela iwporllllle llldhse do pnx:eao IICGII6mico 
- AparlemSeu.~oCidoiValldam --

Ain!Ru .. Gowruo l'emaudo Heanque Cmlaoo 
I cmda de vialeDcia 1K1 ............. - ....... - ...................... . 

Cridca 11 deelançlles do MiDillnJ stqpo Maaa 1 
ra-da ...... çlo. ..... _ .. _ .... _ ....... __ ........................ .. 

Canoldençlles IIOIJIOito da refarwa f&drla. --· 
lequerlwonto rfl126197,10hc:i11udo lnrormaçllos 

., MiDlSIIO da llefanM Azr6ria e Pallbca l'1wdlma, ao
ln .. deaapnJjNiaç6ea de - desDaadu • nforma 
ll8driL ................... ___ ., ............................................... .. 

J-fica I 1jN1101 ...... de Jllll.jciD de lei que aia 
WDI .... de 6..., o:awin:xJ 1K1 MIIIIIC!jNO de Bln:aleaa 
(PA). ............................................ - ........... - .................. .. 

Cdaca a pnVIIIizlçlo da Vale do Rio Dace. Apar-
w .. Sen. Edlsaa Lablo. .................... _ .. _____ ............ .. 

PLS ri' 8197, que aia a Áleo deu..., c:aa.&do 
do Mwucfplo de llan:an:na,l!lllldo do Pld. _ .............. .. 

ANl'ONJOCARLOS MAGALHÃES 

a-118 1 iwpordDcla da coudeuaçlo da 518. Jar-
pw &.-.. fnDdadon do INSS ew .... de 
USSUID illllblles. Apode., Soa. Codao Plllac:fnio. ....... . 

,......... -..._..pela .. elelçlo. ,...._ 
....... do Seuado l'edeiaL .... - .... - ................................ .. 

ANTONJOCARLOS VALADARI!S 
Alilllsa o l'llilo Real, atacaudo o d6llcit da ... 

lluça cowerc:llle ~.,........,de linporlaçlles 

o aes'CIIIIIB clt&eaiipi+. ·-···-···-···--·---··-··-············ 
AR1llR DA TÁVOLA 

434 Dilclllda da llliiiÇIIo da Rqx. '"Ç•• do Sawdo 
506 Fedonl DO Rio deJauam. Apode lSon. lleaodila da Siha. 

648 

Dlscule o PR ri- 4197, que llliiOodo l CaqwuiDa 
Docas do Rio de liliiÍIII-a:JIU -elevaçlo .......... do 
liinile I que ...... o liL jll, L da JletnliiÇio ri' !161119, do 
SoaadD Federal, Ji1i1i que 1110fenda ...a pllllll..,..._., 
..... ....... da Umlo, CJIIOiaçlo de a6diiO .JIIIIIO .. 

680 

734 

734 
73~ 

745 

749 

751 

769 

588 

692 

6 
17 



n 

BNDfS, 110 Yllor do ali! 150 milhiles do ...... do Jllllll"
pal, .......,.... CIO leCUIIOO ID linanaaml:nto do Pio
JOIO do Amphaçilo e Modonazaçiio do Farto do Sepoli-
ba. .......................... ···---··· ••••••• -··· • • •• •••••••• ••• 

Aaalisa o Oovemo l'enlando Hennque Canloso e 
o processo~ da"""""""' ·--··· - ...••••... 

Discute o PDL fi! 103196 (li! 298196, na onpm), 
que apmva o 1ex1o do Aloonlo .,..,. Coopr:raçio 1101 

Usos Padfil:ao da Enrqpa Nuclear, cddxado adie o 
Oow:mo da Repdbbca Falaabva do Bnsil e o Governo 
do Caualfi, emBrulha, em 22-5-96 ........................ . 

DIICU!e o Pam:er ,_ 46I'T7 - Conusslo Dilean
, que apama a Rlllaçlo liDai do PDL ri' 113/96 (n! 31SI96. 
naCJIIFIII) ...................................... -· ......... . 

Lamonlao-doescntorAIIIImoCallado. 
Di~a~~e o PR fi! 1~. que IUDIZaa oporaçiO de 

aábto, - do Proloc:olo de Al:aalo - o (lo. 
w:mo Fedelal e o Oovemo do EoUido do Rao do Janeiro 

CcJaaralula-se com a criaçlo do B1oc:o Parlamm
rar compoo10 por 11 ...,....... do PT, PDT, PSB e PPS. 
Aporre ao Seu. los&! Eduardo Duaa. .... . . ............... .. 

BENEDtrA DA SR. VA 
Ducolda da exlillçio da llepn:sodaçiD do SeDa-

do Fedlnl ao Rio de JaDam. ................................. .. 
AbonlaaqueslliodopedidodeCI6hroporaas 

obras do Puno de Sepdlba (lU) ..... . .............. .......... . 
EncammhameuiD da V01BÇ1o do PR ri! 4197, que 

COIICOde • Compmlua Docas do Rio do Janeuo - CDRJ 
- elevaçlo telllpOdna do hmire a que "' n:fere o an. 7!, 
I, da Raoluçlo Jl! 96/89, do SeDado Fcdaal, para que a 
nofenda eslalal possa conlrllar, com .,.._..da Ullilo, 
openç1o de Cl6diro JIIIIID ao BNDES. ao valor do IIII! 
150 mllblies de ....... do pniiCipal, --Olle
CW'IOS ao fiaaaaamoo10 do PmjeiD do Ampilaçlo e 
Modenazaçlo do Pono do Sopebba (lU) ............... . 

Aaalisa o PIOgnma lbo Cooperaava. .................. . 
Lamonlao faloc:utlalo doescntor AmamoCallado. 
Requenmento ri' 116197, sohcmmdo lllformal:lles 

ao Mmillnl do ~ e OlçamoDro. sable a 
Compaabia Vale do lbo Doce. ........ • - ............... .. 

Abonla a quest1o da pnVBIIZaçilo da Vale do Rio 
Doce_......... ........... .. .......................... . 

1 _.,. o falocuJioalo do ...-- e compositor 
Cluco ScieDce. ............... -· ...... .......... .. ............... .. 

Allabsa • questlo do lll4no búoc:o. ................ . 
Sadda a nova Mesa Dln:rora do Seaado. ............ .. 
CoDdena .. ...... de violena& )IIIJIII&DDIZad 

pela PM paubsla om Slo Paulo. confiA-~ 
IIBDSIIIIIidas pela Rede Globo............. . .. ................ .. 

BENIVERAS 
Alluacia emenda ......... -l!lda 10 l'lqolo da 

IA de Din:lrizes OlçaiDelldnas -J.J)(), roJocando a es
I!Uiu!a do BNDES • disposiÇilo da Amazllma e do Nor
deore, e aplicar "'""uelas '"lliGes pelo llleiiDS 40'll> dos 
seus n!M:III'SOS ••••• ......... ·······-·· ......................... . 

BERNARDO CABRAL 
ConloDdnoo ac=a do aq.mu, FemaDdo Hean-

que Qadoso. Apone ao Sea.Arlur da TAvola. ............. . 
III Abonla a queslio da IQIÜIÇIO dos dlplomaiiS na 

CODUsslo do ReJaç&s l!xleriores e Defaa Naaonal .. 
128 Dolendo os empn:smoa da Zona Flanca de Ma-

413 

naus, cilaDdo mar6no do Sec:!edrio da Fumda do Es-
tado do A""'""""' .... .......................... ..... • . ... . . ... 

Abonla a quesliiD do efeiro WICUiaare das 16mu
las do Supoano Tribaoal PedeJal ...... ·- ..... ..... .. ... 

CARLOS BEZI!RRA 
Abonla a questlo do aperfetÇO"_..., do o.ça. 

417 menro da Umilo. Aparle 10 Seo. Coulmbo Jmge. ......... -
503 Abonla a questlo do Plojeto Pamanal .......... .. .. . 

lPa.....- 0181 10 OHcio fi! S/S/97, MJav5 do qual 
o 11anco Cemllll onc:amiDba &06citaçllo do Govemo do 

550 -do Maio Grouo- LFn!MT, Qljos .............. 
llo desllnadoo 10 guo da dfvula l!lllbib6na, veDCivel. 00 
1•..-...del997 ............................................. . 

560 CARLOS PA111.ocfNIO 
Coodena a v.oleac.a que ati sendo perpelnda 

CODtJa 1l8ba1haclores rul'alS, como esses ris usassina
tos em Ourillncba (PA). Aparte ao Seu Eduardo Su-

4 pbcy. ............ ........... ............. • .............. ....... .. . 

78 

lll 
396 
461 

Abonla a queSiio do Moviuaro dos Sem-Tena.. 
--- • quesliio das desipaldados Jegioaais. 

Apane 10 Seo Romero Juc:L ............ ..... ....... ..... • • 
Pan:c:er n! 50197 - Coausslo de Auuntos &o

DOnuals. 10bn: o Oficio fi! S/11197 (olf<:io PRESI-
9710156, .. origem), do l'lesicloare do & ..... c-.1. do 
B!BS11, n:ferenre l sohc:ttaçlo do Govcmo do Esrado do 
TOCBDbDS, ao senbCio do ...., se !OIIfique a alfDea e do 
III. 2!daResoluçlori'SJ!I6, doSeaadoFcdenl ........ ·-

AaaiJJa o caso da Sm. Jorp~~~ Femandes. llCIIIdo
Dada a .......,. aos cofies pdblicos do Pais, a importiD-
CJa do apmlllllldameol uss 100 lllllbiles. ................. . 

ElUema..,.. pmocupaçlo com a quclllo das TJBD-
saçlles a.m..r.. do Balanço ComeR:ial e ex~m os di!fi.. 
cits que o Bnod - OCIIIIIIIlando ............................. . 

521 ---. queslão da I!IIO!o&laa. da--
aislnblhdade dos l!lllllicl)llOS bnsdeuos. Apadl: ao Seu 

528 Ramez Tebet. . . .... ....... ..... .. .................... • · · 

660 
714 
714 

789 

CARLOS WR.SON 
Llmellta o flllecimenlo do CIDbJr e ~ 

Chico Sclence. • ..... .. .. ............................ ·--- .. .. 

CASR.OO MAJDANER 
Abcxda I quosliiD do aJsiO dos IOIVIÇOS balá-

nos •...•................•••••..•............•.........•.. · • · ·· 
Allahsa o caso dos pnocal6rios. ... ............... • • 
T.- que os JeCIInOS a1ccadados pelo CPMF 

aio "'JJIIil devidamenlio aplicados aa saúde. ............... . 

COI111NHOJORGE 
Allahsa a queSiio do O!çameoiD da u- posa 

532 1997 .................................. ·- ............. . 

133 

240 

611 

753 

215 
273 

661 

280 
297 

3.53 

458 

S87 

616 

621 

684 

2líO 
584 

650 
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IV 

Assmala a reahzaçlo do EnalaiiO Muacbal de 
Eabdades de lonurl, na-de l'olfD Alesle (RS), DOI 
dias 5 e 6-2-97 •••.•.... -·····- •....••..•....•••••......••••......• 

Abonla a queSIID da emdleaçlo do llllbalho iJ>. 
faalilm BnsiL ....••••....•.•.•.•••.•. _ ••• . .•••••.....••••.••.. 

Analisa • Lei de Dilelnzcs e Bases da !jduraçllo. 
e defende a ne&llulllraçlo do..,...., limdameDial e a va-
lorizaçlo dos piOfes&mes. •••• -········---····· •• ····-····- • 

Refele.le l quosllo do llabolho mflllllil Aparte 
ao Sen. Bduanlo Suphcy ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Regllllla a eleaçlo do Dr. Carlos Rivad 5penJao l 
pteSICieaaa da Fedaaçio da Apic:ullura do Rio Gnncle 
do Sul- PARSIJL. .••..•••••........•••..•...•.•.••.....•.••••..... 

Requon11101110.,. 121W7, de realizaçlo de Sesslo 
Espeaal Co!QIIIIIa, m póaimo cba 5-3-97, de&baada a 
lloJneaa&ear o Dia IDb:maaonal da Mulher. • .... ----· ... 

EPITÁCJO CAFE11!IRA 
Aborda a ques11o da ndaçlo pLIIideaull. ----· 
Aaihse da IIWI cambial, c:itaDdo ldiJo pmljrado 

na Seçlo de EA:anoana do Carnio Bndl._ de...,_ 
no de los6 Nepams. •!MjndacJo A MIDadiiiJa do dm-
bJO.. ····-········ ••••••••••• ··-··· ••••• ····-· ...................... -· 

Ploouaciamenro 101m: a pn-.açio da Vale do 
Rio Doco. ••••••••• -·· • ••• ••••• ••••• ····-· ....................... . 

ERNANDES AMORIM 
Refele.le l quesllo do Qçal1101110 da Umllo 

Aparte ao Seo Coubllho Jcqe. ....••.•••......•.•••••••.•••••• 
ADalisa -a publicada .., ......... do ...... 

llllillllada: Gnnde Rio ...... diDbouo .... llaadllma.. -· • 
Requenmoato .,. 119m, IIObc:1lando ml'armaç6es 

ao Mllli&tro das Mmas e EDag!a, 101m: cbmroo de subs
llnola llliDinl Oldnlfda per pessoa llllllml ..... ada • 

COCJPOl'lll .. de Jlllllmpeii"OL ·-··········--··- ········-·-·······-· 
Requenmoato ri' 109197, aohcirando infarmaçlies 

ao MIIIISim ela Asric:uhma e Abasla:nnealo, 101m: os 
CODSeqtleDaas do w:esao de chuva para a 1111riaJ1bn 
- eallldoo que Rlaciona. ·- ·······-··· ••••••••••• •••••••••••••• • 

Defeade • -·açllo de 1111101" pan:da dos ........ 
- do BNDES l ftl!llo IIIIIII7A'Ina e l reci1o Norte 
Aparte ao Sen. Bem Vens •••••• ••••• ••••••• • •••••••••••••••••• 

Dualle o PR fi! 16I'TI, que 11110nZa o Eslado de 
Rcmdllma a COII1Illlar opelliÇio de a6bro oob o amparo 
do P1011ama deApmo l ~e ao Ajlllle Pis-
cai de Loqo ....... dos Esaldos. ···-·· •••••••••••••••••• .•••••• 

l..eJtura da Mensagem ri' S7197 (.,. 148/97, na on
aem), do ....,._ l'emalldo Heanque Canlooo. suJ>. 
mermdo l ddabelaçlo do Senado Fedend a esa>lba do 
Sr Oro Aplpmo ~ MuullrO de Primara Classe do 
Quadro l'ennlnoniO. da Carreira de Diplomaro, pam, cu
mulahv........., com o C11J10 de Embllludo< do Bnsll 
JUDIO l RepllbiiCO da ÁCnÕa do Sul, .......,... o C11J10 de 
Eml!aiudor do Bnwl jUDIO l Rcpdbhc:a de Mawício •.. 

Defende os emprc:s6rias da Zona franca de Ma. 
IWIS Aparte ao Seo Bemardo CablaL •••••••• • •••• 

Abonla a quesliO dos - que estio •mpodl
dos de~ na BR-364. arando-· pubbcada no 

S63 

632 

6S9 

660 

752 

jOIIIal 0 Eetpdlo, ecbçlo de 3().1-97, UIIIIUiada. Taxis-
laS adiemBm a la e rio......,. ............................. _ 

PLS ri' 6191, que IIIIDnZI o Poder Erecubvo fe-
deral a JAIIIIIIMZ II:Oidos com os países que IIIOIICiOIIll, 
para aiiiiPianlaçlo ele ognmlas DaS lemS da Ullilo, 11-

lllldas .. r...a iDimlacional de fionlmas elas "''liles 
Nono e Oesb: do Bnwl.............. ... . . .......... . 

BSPERIDIÃO AM1N 
DeCcode maior empenho dos COJI8RISisW pela 

votaçio elas ...rannas COIISIIIIICiooals llo aocessdrias ao 
Pais....... ······--· ······-····· ·- ···-· ....................... ······ 

Di1cu1e o PR ri' 13/97, que 1U1DnZa o Ellado de 
Maro Glosso a COIIIIlllar opemçlo de a6bro oob o am
J!810 do l"'oJpma ele Apmo l ReosttuiUraçiD e do AJus
te Fiscal de Loaso Prazo dos Ellados •..•..•..........•••. 

Abonla a quesllo dos assalros a banco m Ellado 
de Sanla CalanDa. •• •••••••• • • •• ··-···· ••••••.•• • •••••••• ••• 

FERNANDO BEZERRA 
Repma o 1nDsamo do 5SI omvasdno de limda

çlo do Serviço Nadonal de ~ !Ddusrrial -
SENA! ......................... •••••·· •..•• - ...•.•....••••...... 

FLAVIANO MELO 
JleCcDde I ipiOvaçlo de projeto de IIII lldOOO 

que 1n1a elas desapmpriaçlles de rems para fills de ..,. 
forma lglfria................... ....... . ........ . -··· ....... -··· 

216 Anabsa a quesliO do impoao do CPMP DOI JR-
ços dos IIIJIIillll'liC'Id . ... • .. .. 

220 
PRANCEL1NO PEREIRA 

Doslaca a impordnaa da mlizaçlo dom Eaccm-
110 Empaanal e da m Reumlo de Mimlllm de Com6r-

242 CIO das Ammc:as, que CJCCIIMá em Belo tlcJnzGale 
(MG)..., pr6lumo mes de m110 ••• •••••• •• •••••• • • ••••••••• 

Comumca 'I!"' a Vld .. do jaroalula Ouloo C. 
re11o a ....... Sra. a ... Casldlo BIIIIICO. c1oou • Pooda-

460 çlo Casa de Rui Barbosa. am ......, de 2 md documen-
ros qoe penau:aam ao CasteliDho. - ••••• •• • ••••••• •• • •• 

Mamfesla sua im:onfomudade COIIla OlldlllliD da 
537 "'P IIIIIIOinl iDieJrante da Sw1ono. c1a111o do Po1Po 

elas Secas. do IIA:Oiob!IIICIIIO dos llltellb..,. fi&COIS para O 
dosenvol>iiiiOIIID ..,..onaL ........tidos pela MP fi! 
1.532-1197 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

S47 Analisa a lei de doaçllo p!OSUIIIIda de clrglos bu-
11181101 para o nnaplanle. ...••• .. . . ...... . .. ..... . • ... .. 

Esclanoce sua pos1ç1o faWldvel l la de c1oaç1o 
presumula de órglos P"" fins de lnDSplanles • -- •• - •• 

Repma a el01çlo do Desembalpdor Paulo Tino
c:o para l'laulenre do Tnbanal de .luSIIÇa do ~ do 
MIIIIIS Genis. -···· . .... .. . . .. . ····· ···-·· . . ·····•· ... 

6015 FRANCJSC0 ESCÓRClO 
Defende a ipiOVaçllo de J110P0Sf3 de sua aotona 

612 que ena o~ do Plaoalro Ccnlnll ••.•••• - ••••••• 
Rd...,... l quest1o do Olçamenro da Uniio. 

Aparte ao Sen Cauonho .loqp: • •••• •• ••• •• • ........ • ••• 

613 

641 

9 

408 

435 

ISB 

438 

S!JI 

183 

236 

S74 

624 

722 

7S6 

79 

217 



Panbemza. Govaaadora do Marlnhlo, Rooeaaa 
Samey, pelos allos flldicos de opowaçlo do ""' ..,__ 
110, oegundo ...,..,.., pesqwsa JIOIIII]ar lll8bzada por em-
posa especializada. ...... ·-··············-· ............................ . 

Cobra do Govemo Pedenl .. -· IIOCII:ISl-
1101 ............ l m-l!!nÇik> da a.n.em de flora. 
em JcwllaciJa {MA).····--......................................... .. 

PllC ri' m, que a1raa os ons. 28. 29 e 71 da 
Coaobluiçlo Federal, de IIIUdo a supnnur o """JJIIIdo lur-
110 das eleoçiles pn Pm'edas. Govemadons e Pmideo-
le da RqMibhca. ........................... - .......... - ... - .............. . 

FREITAS NBIO 
Apela ao Mim..., dos 1'llasporles e ao Duotar

Genl do DNER. pela IIICUplllliÇio das roclovlu Cedenis 
110 Estado do Pillll ................................. -· .................. " 

GERALDO MELO 
Pllecer ri' 21197 - Conuss., de Alsunii>S Ecoa6-

IDICUS. lllln o PLC ri' 11119'U"ompl- (ri' 1'721!13-
~. oa oripm), que laslibli o l'lmdo Plllll 
A~ e Operocionlbzaçlo dai aliwlades-fim 
da Plllfcia Fedc:nl- FUNAPOL. ........ - .................... .. 

P11ecer ri' 36197 -~ de Rrlaofr' Es.te
riolel e Defesa NICIOOII, 10bno o PDL ri' 111196 (DI 
313196. na cmaem), que lpiOYa o 10110 do AaJnk>.Qua
cbo bar-Regional de CGopenç1o 1111111 a Comomütode 
Ellnlpãa e os ..... Ellldoa-Memhm& e o M1=asul e as 
oeus Ellados-l'llrles.lllinado em Madri, em 15-12-95 .... 

Abonla a queSIIIo da leelOIÇio ptelldeDdaL Apor-
te ID Sell. Ademír Aadnde. .................... - ................... . 

GERSON CAMA TA 

Aoahsa a quesllo dolleCUI10I que -• Cbspo-
IIÇID do BNDES Aporle ao Sell. Bem Vau. ............... . 

Homoaopia o pllllle D6cio ZI!M!oooc!e,lllbllal de 
Voacla Nova (ES), pela-~ CDIIIO Bispo Awú-
bar da Azquícbocae de Belo llcxíziJalo: (MG) ............... .. 

Gn.BilR'ro MIRANDA 
l!m:amínllamento da V01aç1o do PR ri' 6197, 

que autonza a UIIÍIO a OOillrllar operaçla de ct61ito 
exll:mO com a Corporaci6.D Aachoa de Fomellto -
CAF -, 11U valor equivaleote a 1Ui 86 lllllhlles de d6la
ns aorte-omericaoos, desboadus ao finiDCIIUIIeiiiO 
pan:l8l do Projeto de Melhorameoto e Pavm-•oç., 
da Rodovia BR-174. ............................... - .................. .. 

Defeode ai!UI!I!...., da lacma cambtal e O(llle-
se a ama desvalonzaçlo do Real .................................... . 

Assmala o .. _ da ......... vidade da mdllslna 
IIICIOIIII ......... - ........................... _ ............................. . 

Cna esiUdo cllvulpdo pelo IPEA - IDsaturo de 
~ "'"!"""'' .. Apbcada, sobre o Claamento da 
iDddslria lllcioDal. ................................................... .. 

llomenagela o Senador looo! Somcy pelos ace
leoles lnbalhoo • l'nmle da Mesa Du--. do SeDado Fe-
daal .................................................................. . 

223 

767 

Gn.VAMBORGES 
Refcm.le l qaatlo da Reforma Apma. Aparll: 

ao Sea. Romeu Tumo. .......................................... .. 
FOIIIIIIIa 'ftiiOI de 111C0S10 - formllldos de 

1996. do lnsdaito de Educaçlo do Estado do Amlp6. ... 
Cna ar11go publtCido em 31-1-97 110 jarDal O 

Glabo, de 11110na do l'laideDte 1011! Samey, IDiillllado: 
Seosdor Caaus ou Nabaco .................................. - .. . 

GUU.JIERME PALMEIRA 
Nallcia o falocímomo do a-Gwemador J..amo. 

aba Filbo,DO dia 3-1-97 ,aos 76....,. de Idade. .......... . 
Allalisa a queSIIIo do PmQcool .................... --•• 
llacneaapoa O falec:ído ~. mn!J!Npa, 

poeta o ,..,r- Elmai M&o. Cllllldo llochos do cli&
c:wso do Ra10r da tlmwnidade de Alaps, p!<lfessar 
Joio Aznedo......................... ·-· ............................ . 
HUGO NAI'OU!ÃO 

Abonla a queSIIIo elo CPMF. Aparll: ao Sea. looo! 
AI~ ........................ - .............. ---··-.. ··-··-··---···-· 

flmrenll"" o eocriiOr Bllllosa Luna SalnlfiO 
121 pela pasugem do oeu IOOIIIIi........, ............. _ .... .. 

DIIICUie a PEC a.• s.t95, que lU 110Ya mdaçlo ao 

317 

533 

567 

109 

136 

568 

I '11' do ort. 102 da Coollltlllçlo Fedc:nl. .................... .. eu......-o,.... •en~e looo! S1111ey pelo ace
leule lllbalho l fim~~: da Mesa DiMon do SeDado ........ 

HUMBilR'ro LlJCI!NA 
DíiiCOie o PR a.• 5197, que IIIIDliza a Rcpolbhca 

l'edlnbva do BluJ a_..., opczaçlo de a6lllo ..,._ 
teroO 11U valor de lló! US$ SOO~ de ck!ians IIDde
americaDos, junto l/liJ .IIICO IDtenomencaiiO de Doseu-
vulvimento-JIJD.-------

Discute o PLC a.• 58196, que dispGe IOin a jar
_.. de llllbalbo de M&bco. Medu:o de Sallde Nllic:a. 
M6dico do Tlflbalho e M6dlco v-"* .... da.-.-,;... 
lniÇio Nblica Fedc:nl Dinota. das AutalqWas e das Flm-
claçllos Pllblicls Fedc:nls ................................... - .. 

Defende •IJII"vaçlo de ptqjeto de lei de ... .,_ 
IDn& que iDoblm e ~ do apilall!olmapm IIII 
Pais, JegUliiiiiCIIII OI.U. 1'72, O Jlllflnfo dDico elo 
11t. 178, o 11t. 190, 13le o art. 199 da Constiluiçlo Fc 
deral, CCIIISOlufaodo a loai•loçln bllslca IObno c:aplblis es-
.._..,. (Rcpublu:açlo)._ - ... --............. - .. . 

Discute o PR a.• 5197, que IIIIIIIIIZI a Rlplblica 
Feclmbva do Bnsil a COillnlllr opczaçlo de "'*ll1o a
teroO 11U nlor de lló! US$ SOO lllilbDes de d6lanos lllllle
amentaDIIS ]111110 ID llaDco IDIIoramericaDO de Desenvul-
VJ..-o- BID (RepnNicoç.,) ........ --................. . 

Discute o I'LC all18196, que dllplle IOin IJIIC
aada de aabalbo de M&lico, M6lico de Slldde Pl!bhca. 
Mildíco do Tnbolho e M6lico v.mamo, da Admmís
lniÇio Nbhca Fedc:nl D1R:1a, das Aallrqwas e das Flm
claçlles Nbhcas Fedc:nls. (Repubbcaçlo) .. _ .... _ ........ 

H .......... o biJtoriador Hoácio de Almeícla. 
pelo D:'llllalnO do c:earamlo de oeu ............... ocom-
do em 21-1~ .................................. - ................... .. 

222 

438 

576 

315 
346 

746 

238 

272 

496 

686 

251 

254 

447 

4111 

4112 



VI 

JÁDER BARBALHO 
Cwnpnmeola o Pn:sulenre JOSI! Samey, pelos 

bons lnbolhos llialle da Mesa Dlrerota elo Seuado ••• 

JEFFERSON PeREs 
Enc:ammhamen1o da YOI8Çilo elo PR n.• 6197. que 

autonza a Unilo a comrarar opençlo de CláliiD ex1m110 
com a Corpona6o Ancbna de Fome11to- CAF, DO valor 
eqw vai"""' a III! USS 16 lllllhé!es de d61"""' IIDII&<IIIIe
nC81101, -nados 10 fioanaamento pamal elo l'rojeto 
de MelhonmeaiD e PaviiiiOIIIIÇID da RodoVIa BR-174 oo 

Comealmos a<m:a elo Gooano Fernando Henn
que Canloso. Aparte ao Sen. Anur da Távola.. 00 oo• •• 

Abanla a queario da IOOielçlo pe&JCier.ctal Apor-
re ao Sen. AdeDar Andmde .oo oooooo• oooo• 0000 • • oo• • 00 000 

Abanla a quesllo da IOOieJçlo paidenaal 

..............,IICIInoMo...-dosSem-Tena. 
- ao MoVIIIII:IIIO dos Sem-Tem. Aparte 

.., Sen. Carlos Palmcfmo o o 00000000 000 o o 000000000 o 00 00 00 

Aldbse da siiWIÇio do claia1 plbbco. .. 00 00000000 • 

lhscure a PEC n.• 541!15. que cl6 DOVal'Odaçlo ao 
§ l"do IIII. 1112 da Cmslllllrl'llo Fedaal 0000000000 000000 0000 

ADihsa pillp05I& elo~ Bem Vaas, pano co
locar a OSIIIIIIIIa do BNDES l cbsposlÇio da Amazilrua e 
do Nordesre e aplic:ar pelo IIIODOS 40'llo dos seus 110CW10S 

aaquelas !Oiiiies o o 000000 00 o 00 000 ooooooo 00000000000000 00 o 00 

Abcmla a queslio do efeato Yinculanre das oúmu
laa do 5apmDO Tnbwlal Fodenl. Apolre .., Sen Ber· 
aarclo Calmll. ooooooooo 00000000• oooooo ooooooo 0000 000000 000 o 000000 

Apoora como allamonre moralizador aa lllforma 
admausrraliva. o nrebelrammto ele leiO de remunera-
çlo pano rodos os - pdblicos 000 000 Ooooo 

JOÃO ROCHA 
Requeri,_., DI 93197, IOIJcilaDdo lllfonDaçiies 

ao MmiSIIV da FIUlOIIda. Dr. Pedru M ...... - a am-
cadaçio do Pais. 0000 000000 00000000 0000000000000 00000000000 o o 00000 

Ap6oa a miaabvado 5ellldor IIOIIi v..,. de se cJes. 
liDar ,. LDO- La de Dlnwzs Olçamendnas. 40'1& dos 
IIICIII10S do BNDES l dispouçãn da ResJio AmazliiUca e 
da Rqplo Nonlosre. Apolre ao Sen. Bem Vens. 0000 • ooOOOO 

JOEL DE HOIJ.ANDA 

""""'arõ• o~ BOlbosa Lama Sobrmho 
pelape•sagemdoiOUIOCJI!amw:n6no .. oo.oooo•· .oo.ooooo. 

DeslOCa a impolllnc10 da le811zaçlo da m Reu
m.llo de Mrmstro de Comln:Jo, a ser Jeabzada em 
Belo HOIIZOille (MG) Apllle ao Soa. Fnac:ellno Pe. 
rara. .... .................... -· . .. ....... . ........................ . 

RequenllleiiiO n.• 112197, de lali•açlo de Sesslo 
Espec:W. deslllllda • homenagear o c:en1alário da Ac:a. 
demia Bnlsdeua de Lelras • • oooooo. 00 0000000 oo• • 000000 

JONAS PINHEIRO 
Parecer n.•40197 - Conusslo de Assunros Ec:cJD6. 

m~coa sobre o Of!clo Sl6l97, elo Presldenle do Banco 

68S 

108 

131 

156 
293 
525 
293 

301 
328 

.501 
52S 

578 

757 

7S7 

389 

53S 

Cc:Dira1 elo BtiSIL enc:amudlando ao Senado Foderal o 
l'alec:er DEDIPtDIAI'E n.• 971044 que 1n1a do ftoroco
lo de Pedido emre o Gomao Fedend e o <lomno elo 
Eslado do Mato Grosso. oooooo• oooooooooooo. 00 oo• .. oooooooo• 

A11uncia que opn:se~dalll emenda .., PLS ri' 
41/96, que llala das desaprnpriaçiies de lm8S pen refor. 
IIIO&giÚUL oooooooooooo•. oo• oo oooooooooo oo oooooooooo•• ooooo• 000000 

DesiBCa a impodiac:Ja da 1nauguraçlo do "cone
dor de ezpolfiiÇio" por meio da 1Ddnma Madena-Ama· 
zonas ........................ ·········-··· .............. - .. . ....... . 

Cnoca cl=slo elo Conselho Monodrio NIICJOIIIII. 
elo cba 22-1-97, que acaba com o dueaoaamento das 
""'l!!b!bdades- ... - rund. 000 00 00 000000000 

JOSAPIIATMARINHO 
Aborda a queslllo da privllbzaçlo da Vale do lbo 

Doce 00 o 00000 00 0000 o 00 o o 000 o 00 00 o OOo o o 

Refere..le • quesllo da noelelçlo )IIOSidenc:ta1 
Apane ao SeD Jeft'c:nDD Páa. 000000 00 • 0000 oo 

lhsc:ure a PEC ~ 541'JS, que cl6 nova todaçlo 10 § 
2" do III. 1112 da Cmsllllllçlo Fedaal.oooo ... o 00 00000 0000 o 

Requerilllellto n.• 113197. de bomella8em de ~ 
sar, em VUblde do fidec:JIDeDIO elo ez-Dc:pulldo Fedaal 
Joupbal Ponmhos de Azevedo oOOOOOOo o o o 0000 

Aborda • quesdo do desem)JiegO.. 000 00000 00 o 

JOSé ALVES 
C11a llb&O pubhc:ado aa nms1a v• llll:lllllado 

Os Nnas elo Quaailhlo. de autona elo jomahsra Joc:lmlr 
lldmg.oooo 00000000 00 000 OOooo 0000000000 000000000 

Aborda a quesllo da pri~ da Vale elo Rlo 
Doce. 000 00000 ooooooooooooooo 000000000 00000000 o o 00000 00 o 

Aborda a quesliiD da CPMF .. oooooooo .. • 00 • oo• 

Aborda a ques11o elo 11R - 1mposlo Tomlonal 
Rural e o FUDCio Naaonal para a Refonaa AJrúm.oooooo• 

JOSéBIANCO 
Dlscullo o J'mjdO de Resollrçllo ~ 1&'17. que ..... 

tonza o Eslado de Rood&ua a CODinlar oponç1o de c:n!· 
cbto 10b o ampan> elo Pmgnma de A)IOIO l Roosuulun
ção 10 AJUSie Fiscal de Longo Pnzo dos Eslados 

JOSé EDUARDO DUillA 
DI5CUie o PLC ~ 64196. que labllll o S111ema 

NIICIODIII de Almas - SINARM -. eslllbelec:e Cllllcbçiies 
para o ~qpiiiiD e para o pone de 1111111 e define mma. --

Re&i- 11018 do l'leaideDre NIICIOIIOI do PT que 
loomenlll'"• o esc:ri10t BOlbosa Lima Somaho, pelo 
llaiiSCWIO do seu 100taaiw:n6no. 000000 •• _ • 00000 ••• 

Requenmemo ri' 94/97, solic:ilalldo lllformaçiies 
187 10 MIDIIIIO elo PlanejameniO e Olçamoa10. Sr ADI6mo 

Kanclir, ooble financ:lllllaiiO conc:ediCio pelo BNDESooooo 

Comwlic:a l c- a formaçlo de Bloc:o 1'811811101>
lar oo Senado compooiO pelo PT, PI71', PSB e PPS, DU111 520 

10111 ele 11 senadmes. o 000 0000 0000 00000 00 - - 00 00 o 

Aborda a quesllo da IOelelçlo praldencl.al • 000000 • 

Panberuza o Pmldenle Jolié Samey pelo 6111110 
II'Obalho llimle da Mesa lh1e10n. 00 • 

Ng. 

463 

637 

745 

7 

296 

soo 

520 
718 

236 

236 
236 

S06 

547 

93 

210 

389 

559 
.589 

687 
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Di""""' o PLC r/1. 511196. que duplie IOble a JOIIIII
da de lrllbalho de m6bco, m6dlc:o de11811de púbhc:a, 1116-
du:o do llabalho c m6dic:o .-iDino, da lldmuuallaçio 
pública fedaal duela. das llllllrqUias c das fi•tv!açl!c< 
púbbcas fedcnus,,_., ·--- ............. ...... .. ................ _ . 

heiS~!! a posse de Pedro Tieml aa s..:.-;a de 
Cultura do Distnto Fodoral ............ -· .......................... .. 

Ola piOJeto de oua 1111011a qw: desbna parte da 
..,...,..açio doo cmcmas so Fundo Nacional de Apmo A 
CUion...... .. .... -.................... . .. ............................... . 

RelenHc Aqucstio do dosempqo. Apode A 5ca 
Emiba Ft:mandcs. • ............. • ... ... .. • • .......... .. ........ . 

Abonla a qucsdo da reforma ..,.ma. Aparte so 
Scn. Eduanlo Sapbcy ........................................... .. 

Cnbc:a o Gcm:mo Fodoral pelas ..... Clllplep-
dos para cbegar lleClaçlo presulmo181 .. .. .. .. ........ . 

Clilica o Plano Real .... .... • • • .. .................. .. 
Alnbut l importaçlo deiCJifreada a c.ausa do 

desemprego c 10 cll!ficll da aossa balança comer-
cial. -··········· ··-······-····· -··- .... . .. . ... . . ....... ······-·· 

ltcfcre-sc l qucsllo da reforma qliria c do 
desemprego Apanc 10 Scn. Antoato Carlos Vala-
dan:s ................. -- .................................. . 

ltcfaHc l ,._ao do llllmo m!nuno. Aparte l 
Scn. llcaedtta da SilvL .... ....... . . ,,._ ........................ .. 

ltcfaHc l ,._ao do desemprego. Apode ao 
Scn. Josaphar Manaho. ........................................ . 

Alllhsa a acolba da -· Mesa Duetota do Se . 
..... Fodoral para o JX6xtmo bJÕIIIO ................... . 

Rcssaltl que a aüc delqpdnudadc atinge os tzto 
Puden:s da Rqlliblica. ............... ·-· • ... • .............. .. 

LBOMARQUINTANILHA 
Alllhsa a Portana r/1. 61195, do Mmistro das MI

.,.. c Elleqpa. que - da teWIIda de --· 
Apode ao Sco. L6cio Alclttlata. ... • .......... ...... .. • 

Plotata canil& o edtçlo da MP r/1. 1.511197, que 
resttmge ............. da agtiJilCCidna IIOCioaal ............. . 

Refae.se l q.-Ao do MOYJmento doo Sem-Ter
I'L Aparte ao Seu. Cldos l'llraclaio.. . .......... .. ....... 

Desaevc o estdgto de desenvolvtlbOIIIO pos que 
passa o~ de,._,. com 1 unplantaçlo do J'm. 
c1ecor m. ... . ........ . ...... ......... . ..... ............ .. ........ .. 

Satlda a acolba do~ ADtoato Carlos Ma-
plbll:s A Pnstdencia do Scaado. ... ...... .. ................. .. 

Revela que - - _ ..... , • bcataçilo 
para a ClllllllruÇiD do hidrelétnca do~ ......... dado 
pelo Mlmmo das Mmas e Enqta. RaUIImdo de Brito. .. 

LEVYDIAS 
Refae.se à ddic:uldades do ptadutor ntnl. Apar-

te ao Scn. Ramez Tebol.. .. _ ... .. . ....................... .. 
Patecer oml ao Olrcio Substttutivo r/1. Sl13197. 

alnnlá do qual o Baaco Ccnu:ol do B131Jl, encaminha 
sobcitaçlo do Gcm:mo do Estado de Mato Orosso do 
SUl, ao IICIIbdo de que sejam tebficadas os ollncas L d c 
c , do 11t. ";da RosaJuçln r/1. 107196, que ouronzou o 
Governo do Estado de Maio Grosso do Sul a .,.,...._. 

2S4 

264 

264 

337 

42S 

582 
616 

616 

618 

111 

719 

~ de a6ltto sob o amparo do Pro,111111118 de 
Apoio A Reestruluntçlo e ao Apte Fiscal de Lonao 
Pnzo doo Estados ...................... • • ......... ........... • - • 

LUdDIO POR'I1!U.A 
DiiCOfda da lllliiiÇio do Ropreseataçlo do Sena

do Fodoral no Rto de Janeiro .... .... .. ......... ..... ... 

L0cro ALCÂNTARA 
Defeade mudaaças D& La r/1. 6 62'V19, que trata 

da IIII8IÇio ................. - ............................... _ .. -- • 
Refae.sc A qucst1o das tarifas baadnas Apsrte 

ao Sco. Casildo Maldmer ............. ,_................... .. .. . 
Abonla a qucsdo da unpumcJade doo .......,. c 

leglstra o esfcxço da Assoctaçio das Advogados Cnna
aabstas do Estado de Slo Paulo, psn.leduztr a lllade de 
tapOIIIBbilidade peaal, de 18 para 16 .................. .. 

Deolaca os efciiiJo postb..,. da Pottana r/1. 61195, 
do Mmistino de Minas c Eneqta, que 1n111 da-. 
de combustl'vcl .... - ....... - ............................. -

Defende modtdas prevatiiVOS no c:ombab: oo da-
cer ....•..•..... ··········•·•• ........... .. ·-··· ........ __ .. . 

Destaca a llllpOIIiocta da lllbliOblca do Sauodo. 
-138anaodesuaCXJstãu:ia. ....... 

Rcfere..sc l sua~ no- do 
Oclo de Debata Sobre IDtiertonziÇio do Dcscavo!Vt· 
monto do Ceatt-11N'11!R..c:EARÁ -,dia 24-i-97,an 
Fortaleza {CE) • • ....... • ....... • • ............. .. 

151 
LÚD10 COEUIO 

151 Refae..sc l qucstlo da balança de paganntos 
Aparte ao Sca. Osmar Dias. .................................. _ • 

MARINASR.VA 
Rcfere..sc A q.- do MOYtmCOto doo Sem-Ter· 

287 ta. Aparte ao Sco. C8dos Palmcftuo ....................... __ • 
Abonla a qucstlo da pnWIIIZIÇID dos fkRstas c 

288 sobre o exlnbvtSIIIO da bomll:ba aa AmaD!aia ..... 
Chama a -.çlo das lllllllridades respcmslvas 

302 sobre a doença alo ldoatilicodo qw: Já matou Vllrias.,... 
soas aos FMados do Acre c A11!!1DNs ...................... . 

Rcsistra a mlizaçlo no dia 29-1..tn, em lllaslha, 
739 do lüum Btasileam de ONG e MCIVIIDOIIIOS Socws 

pata o Melo AtnbJonle e o DeseonoiVIIIICIIID ........... . 
760 Aborda a qucsdo da VJOieDcia caatn. a mulhor .. . 

MARLUCE FINTO 
760 EncammhOIDCIIto da Votaç1o do PR rJ! 6/97, 

que autoriza a Ullilo o coatntar opcraçlo de cr6ltto 
ntemo com a Corpcnci6D AlldiDa de POIIIeiiiO-CAf, 
no valor cquivalctlte a ar.! 86 au1hiles de d61ares nor-

622 -.ericiiiOS, destiiWios ao fiaaaaamento pan:ill do 
Projeto de Mclborameato e Pavtm""taçln da Rodovia 
BR-174 ........................................................... . 

Destaca a importinc:Ja da assilllllllra do Acordo 
de lmeraçlo eatre Brasil c Vct~ezuela. poro o fomcc:t. 
mento de encrgta c!Etnca pela empresa venezuelana 
Ellmficaci6n dei Caront - EDELCA - A CIJ'Ital torU· 

16 

'1:1.1 

261 

215 

284 

434 

511 

652 

391 

301 

303 

331 

730 
765 

109 



........, Boa V1118. e drios lllllllliclpios da lqilo """" 

eleRoraima. ··-· -··· ... ··-··-··-··-··-·--·-··-··----· •• ·-··· 

MAllRO MIRANDA 
Ap&a • JliiiiiOSia do Seaador Fnncisco l!ol:&ao 

que cria o Elllldo do Pllnllto CemnL Aplllle ., S.... 

l'nal:isco l!sc6ft:io. ••••••••• -····-··· ---- •••• ·-······-········· 
Caaleadrios """""' da MP ,_ 1.562196, que poar-

rop por 11111.1 lO ...,. os ilaali- fiiCIIS Jllll"ll a Ama-
llllaia e o Nonlesm.-................. ·-··-··-···--·-··--···· •• 

Defoade a morm. da lei eleitllraiJIIII"II 1e1M1ar o 
- Jllllld*io ....,....,.... pelo- da noelaçlo 

pRIICionclll. ·········-· ···-·······--··-·-····· ... --·-·--····---· 
Abanla a.-da noelelçlo p1101idencial. •••••••• 

Desraca os - llpiiÇOII que • cullura ....... 
-~ ·--·-· ... ··-················-····---··--····· 

Defeode ..... kl .. lra do Scaadal" fris ....... 
l'lesldencia do Smado. ··-··········-···-... ··-·····-······--····· 

NABOR .IONIOR 
l..ellura da Mem_., ,_ 54197 (III !14197, aa ori

pm). do ,.._ ............ Heonque Conlooo, ..... 
.......,... lijKO.-çilo do Seoado, aeocolbado Sr. Alron
ao Celso do OuJo..llloiO, MilliiiiD do Pnmeira Caue, do 
Qudo ~da Clneira ele Dlplalllltl, .......... 
--00111 o ....... ele Emhoi•octor do lllllil 
jUDIO l Rep!Mn da ÁIIIIIÍÍI, ......,.. o C11J0 do Embai-
:udlx do BraSil,....., l Repdblic:a EsiOYICL ··--·-·····--

flomrnopia o escritor B8lbosa Uma SobriDbo 
pelo .............,do..., ICJOI&IIIWIÚIIII ••••• ···-··········· 

Alllhsa &Fartada ... 61195, do Mmistmo das MI· 
... e EneqJa, que traia da mvada do COIIIbuslfwu. 

Apale .. Sal. ....... Alclollro. ··- -···-·-·········-·····--· 
Abanla & queSIIo do ""llldiVISIIIO da ...,...... DB 

A--a, plllliC:IIIanll.., Ellado do Aae. Apllle l 

Seo. Maria& Silva. .... ·-··---····-····-··--·····-·-··--· 
Abonla. queSIIo da palftica cambial ... l'llls 306 
Rd'enHe l ......... do dtliat pdblil:o ........... 

Apode .. Seo.-- Nres.--········---·····-··--.. ··-··-
AIIIhsa a queslllo du .......,_ ediçlles e,..._ 

ç6es do lllllllldas paiYIICiriaL----······-·-···---·--·····-
NEY SUASSUNA 

Abonla • .-do doaeowlvimealo IIWK:o. ·-· 
l'lnocer ... 23I'TI - Comi- llinlllra, que ..

...... a ndaçlo liDai das f!mmdn do Smado ., PLC ,_ 

64196.-········--··---·-···--··-······-···-····· -·-·······-
............. 7AI97 - Omri- Dnlara, que apm-

-. ndaçlo liDai• PR. ... 61'17 •••••• - ····-······-······-· 
l'lnocer ri' "1YiT1 - Omri- Dnlara, que apm-

-. ndaçlo llaal• PR. ... 4I'TI ··-··-····· ..... ··-····-· 
............. 7MT1 - Cmnl- Dnlara, que apm-

-. ndaçlo liDai• PR. ... 10197 ••• --·--····-----· 
l'lnocer"' '19H1-~ Dnlara, que apm-

aeola aledaçlo llaal• PDL ,_ 611196. --·--····--· --··· 
............. 3IW7-Comi-~ que opm-

aeora aledaçlo llaal111 PDL ,_ 81196. -·- ·····-······--··· 

............. 31197- Ccmn-~que apm--a nodaçlo liDai ., PDL "'86196.---······---·· 
l'lnocer ... 3"1H7 -c-. .... .,_., que ...... 

- a Ndaçlo filial ., PDL "'87196 •• -··--·······-·--···· 
l'lnocer ,. 'DH1 - ecmn .... Dinlara. qae ..-

..... a Ndaçlo filial 1111'LS "'6o'J5 (ri' 1.579196, aa ori-

80 pm).(AplvviÇIID) •• - •• -····----·-··-- ·······--·-··-·-··· 
Abonla • .-do ....... lllbono. ••••• ···-······ 
Aubsa o Go-..ol'emlllllo llamque Catdoso 
Cita llliao da pmfeuara lleleoa llomleoy, pdlll-

139 cado ..................... -·ado o .............. 

153 
359 

658 

............... ···--····-··---··- ·-· --····--··············-··--........ ,. 331'T7 - Ccmnqlp .._ que apm-

- • Ndaçlo liDai• PR.,. 51'11 ·-·--··--······-··-·-
..._. ,. !4197 - Ccmn- Dinlln, que apm-

-a Ndaçlo liDai• PLC 11'51196 (111693195, aa ori-

pm). -··-····--·-··---··--···---· ····-········--··-··-····· ...._.,. 35197- Comi-~ que opm--a Ndlçlo 1111111• PR ri- 21'11 •.... ·-····-··-··-·--···· 
Defende a mopçiD do CPMF .......... ·--···-····· 
Ora llliao .. lbticado IIII Jlllllll ........... -· 

lado: lmpoato pendcloao. ···---· --·······-············-···-........,. Y1191 -Omu-ele """"'- E!aln&-
adcoo. aoble o O&lo Sllllt'97 (arc:lo PRESI"' 160197. 
- oripm), do Ptuicleule do ...... Ceanl do Brasil 
_........., ao Seoado Federal o Panoca: DEr 
DIPIDIARE ri' 9710S7, ....,.., •1\Ub:VIo do Acaodo 

68 
cmno o Gowmo Federal e o Gowmo do Ellado da Po-

-. qae .... ele tlpiiiÇiio do oddito. -··-············ ···--·· 
...._. ri' 38197 - Colmsdo Dinlara, .... apm-

152 -. Ndaçlo llaal• PR. r#ll.97. ·-····-·····--- ••••• 
.......... ri' 'J9I97 -Comi-~ qae apm-

-. ndaçlo tlnal .. PR. r#l'lNI. ···-·······---···-···· 
.......... ,. 41R7 - Ccmn- Dinotora, que opm-286 

- • nodlçlo llaal• PR. r#l3197. ·············--···--··-
.......... ri' 42197 - CcmnSIID Diletora, que apm-

aeata a ndaçlo llaal• PDL 11"112196 (ri' 2871911, aa od-304 

pm). ·····--····-····-····--------·····-······-·-·-··--.......... ... 43197- Cmmplo Dlnlara, que ...... 
111t1a a Ndaçlo llaal ao PDL ri- 114196 (1112!12196, aa an-330 

1""'>·----··-·····-··-----··---··-·····--·····-···-l'lnocer ,. 44I'T/ - CcmnSIIo .,_., que apm-
- a ndaçlo fiaal ., PDL ri' 103196 (III 2911196, aa 
CJri&em>.-··-··--·--·-·--··-·-- ·--··-···-·-·-··--··-··-··-3 ........ r# 45197- ComiSIID Dinotora, que apm-
- a nodoçlo liDai ., PDL ,_ 112196 (111322196. aa 

103 OIJFID) •••••• - •• ---------···-·· --···-·--···--·-··-
.......... r# 461'17 - CcmnSIID Dinotora, qae apm-

- a Ndaçlo liDai ., PDL"' 113196 (111315196, aa 
109 llfiFIIIl.-··-··-·----·----·-·--··-····-··-·-·---··--· .......... ,. 481117- c .......... do ., ........ E!aln&-
112 ........ aob1e o 01rc1o SI8R7 (OI!cio PRESI ri- 0160197, 

aa oripm), do Plliilldeltte do lllllco Ceanl do Brasil, 
114 IIICIIIIIIIIboa .. Seoado Federal o .......... DE

DIPIDIARE rf. 9711146. qae 1n1a do ProiDcolo do Amr-
124 do cmno o ao- Federal e o l!&lado do Rio do Jaaei-

10. ··-··---··--······-·--···-- -·-·-··-· ... ····-··---········· -
124 Abonla a quelllo do.........,. Custo Blllil ....•••• 
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398 
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415 
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X 

lldcule o PR ri' ISJ97, que IIIIDnZa I operaçio de 
cmbto CDDSIInle elo Prulocolo de Aconlo 01111e o Oowor
no FedaaJ e o Oo>ano do &lado do lbo de J.meuo . 

Parecer lll' 5'1197 - Coaussio Dnelora, que ..,.... 
tenta a Rdaçio liDai ao PR rf! 15197... . .....••..•...•.•. 

Parecer rf! 53/JT-~ Dnelora, que apre-
senta alldaçlo-6nalao PR lll' 147195 . .••....... ••• •••. . 

Parecer lll' 54197 - Coausslo Dnelora, que apre
senta I nodaçio liDai ao PR ri' 14197..... .. •.••.•.. .. • ..... 

Parecer rf! SSJ91 - C'arissão Dnelora, que apre
...,ta a mlaçlo liDai ao PR lll' 17197 .••.•.•.....•••.•.•.. 

,_ lll' 56197- Coausslo de Assuntos Econli
DIICIOS, sobre o Offao S/114196 (OfiCIO PRESI-
9613657196, ""OfiiOIII), do l'lesldeob: do Banco CcDttal 
do Bnsd, OIICOIIIIDhando IOiicitaÇio da PR!atura Mmu
apol elo lbo de .111110110 poraCDDSSio de Lolnls Financei
ras elo TOSOIIIU do MIIIIIC(pio do lbo de Janeuo -
LFI"M-Ibo -. cujos .......,. sedo desb•ado< 10 suo de 
sua clfvJda molnhllna, vcncfwl no 1• ,........, de 1997 •• 

- lll' 57197 - Conusslo Dnelora, que ..,.... 
-a nodaçio final do l'loje111 de R"""'!Çin lll' 19197 

Pmcer lll' 58197 - Comisslo DI- que apre
senta a ftldaçlo final do i'lo.Jelll de Rosoluçlo lll' 'JJJ/97 ••• 

,..._ lll' 59197 - Cmrualo Dnelora, que apre-a mlaçlo final elo l'lojelll de Resoluçlo lll' 18197 •• 
Parecer r{! 60197 - CoiDisslo Dnelora, que apre

SODta a ftldlçlo liDai elo PDL ri' 111196 (lll' 313196. M 
ongem) - • .• ... • ··-· •• •••••••• • - •.• • • •• •• ••••••• • .. 

Parecer r{! 61197- Comisslo Dnelora, que apre
senta anodaçlo final do l'lo.Jelll de Resoluçlo ri' 3197 •. 

l'alec:er fi' 62197 - CoiDissio Dnelora, que apre
senta a nodaçio finol do Projero de ResaJr!Çin lll' 7197 ... 

Parecer lll' 63197- Comisslo Dllelllla, que apre
-a redaçlo liDai do Pro:Jero de Resoluçlo lll' 8197 • 

Pmcer fi' 64197 - CoiDiss!Jo Dnelora, que apre
senta • nodaçlo liDai do l'lo.Jelll de Resoluçlo fi' 9197 ••• 

Allabsa 1 questio do salmo búloo.. ..... ••. . .... 
~ l ques111o da msulic:t&u:!a do 18]jno 

m!nimo. Aparte l Son. Benodtta da SIIYL. • • • ••• •• • 

ODACIR SOARES 
Aborda • ....-do~- familiar.... . 
- • questilo do Zoaeamemo ela Amaz&ua 

Legal, poriiCUIIII'IIII:IIIIO DO Estado de Ronci&ua, Citando 
Rlal6no produzlclo pàa Coonlonaç!Jo de P!opamas E&
peciaisii'IANAFLORO, da Secl=na de l'lane.IIIIIIOIIIO 
do &todo de Ronama. •• • ••••• • • • • • • • ••• •• • 

ONOFREQUINAN 
Parecerlll' 47197- Conusslo de Alsunlos-

......... sobre o O!Jao lll' snl97, do-do JIBRCO 
Cenllal do Bnsd, encaminhando 10 Senado Pedenl. o 
......... DEDIPIDIARE lli'97104S. que bata do Proloc:o
lo de Acmdo emre o Govemo Pedenl e o Governo do 
Estado de Goiú . ·-· ······· ····••····· .. . ...... •.•• . . 
OSMARDIAS 

Ihsc:ute o PR rf! SJ97, que IIIIIOnZa a Repllbhca 
Pedaabva do Bmsll a oonii3Jar opnçlo de aid•ro ex-

temo no valor de IIII! US$SOO lllllblics, JUDIO ao Baooo 
lnrmmoncano de DesoovoiYUIIeiiiO- Bm. . .......... . 

549 Repudlanow dos J0fM15 daado conta que v.tnos 
depulados ponnaenses estanam mgressando no PSDB, 

551 em aoc:a do Mimstáio dos 1'ranspones. A~ ao Sen. 
Adeaur Andrade. . . .. ... . •.. .• • . . ..•. • .... . •...•.. 

554 Abmda a quesiiJo do dfticll pllbhc:o llll<lonal ••••• 

556 PEDRO SIMON 
llomeaa&<oa o ex-GoYerMdor Leonel Bnzola 

537 pela passagem de DIIIS uma data aatalfaa. Aparte l Soa. 
JdmaManse. ..••.•.... .•..•... ...•.. ......• ..• .... .• 

lfomeoageJa o escn ..... lla!bo5a uma SolmDbo 
pelo lllllaCUrSO do aeu ICJO!! am....mo. ........ . ........... . 

Aborda a quesdO da pnYIIIZIÇio da Vale do lbo 
Doce ••••••• • .••••• . • •• • •. •••••••·•••·•·•••· •• 

Aborda a quesi!Jo da argUIÇio dos cbplomatas aa 
Coousslo de Relaçiies IW<nores e Defesa NIICIOIIIII. 

570 Aparb: 10 Sen Bemardo Cabral.. . . .. . . ... ...••• . .. 

664 RAMFZTEBET 
Anahsa a qaesi!Jo do mc:haço Ulbano A~ ao 

667 Sen. Ney SWISSIIIIII. ................................................... . 
llegulr.l a ,.._,..do ssa ani........., do SeM-

668 ço NICIOIIII de Apn:adlzagem IDduslnal - SENAJ 
Aparb: ao Sen Feruaoclo Be:rem. .•• .• . . ........ .... • .••. 

Asslaala a UIStalaçio em Campo Gnnde, da Uni-
671 YaSidade ponl O DesoovoiYIIIIOIIIO do &taclo e Rqplo 

do Pamanal - UNIDERP-. com a p<tseDÇa do MDIISim 
671 da fdncoç!Jo, Sr. Paulo ReoaiO de Souza. ....... 

,_ D. o 49197 - Coauss!Jo de AssuniDS Eco-
672 a6mJals, sob"' O OIJCIO ~ S/9197, do l'resKioate do 

Banco CeDIIlll do Bnsd, encammbando ao Senado Pe-
673 deral o Pmcer DEDIPIDIARE lll' 97/47, que 1111ta do 

pniiiiCOio do aconlo 0111re o Governo Pedenle o Gover-
674 DO elo fslado de Rond6m&.... •••• • •• ••••••••• • •.••••••• 
712 ROJislr.la c:naçiJo de uma .,ena.. de desenvoM-

mauo dos lllllllldpos da '"I!I!Jo de Onmde Dourados .•.. 
716 Aborda a quesiiJo do efello YIDCUianle das sámu-

270 

513 

453 

las do Supmno Tnbuaal l'edelal ~ ao Sea. Ber-
lllldo Cobrai •• • • •• .• • ••• 

RENAN CALHEIROS 
Pmcer onll expessão "ReppeseDtaççJ do Sena

do Federal DO Rio de Janeuo", cmstante do f 1•. an. fP. 
do PR.Ill' 1111196, que al!aa o Regulamento Admimllr.I-
DYO elo Seaado fedelal. • • •• • • •••••••• ••• • ••••••• 

,_ r{! 21197 - Coauss!Jo Dirorma, que apn:-
...... 1 redaçlo liDai ao PR ... 118196 •• •. •• ••• • • 

ROBERTO FREIRE 
Poaic:ionwe a favor da OlUIIIÇio da RepK

sealiÇio do Senado Pcderal no lbo de Jaoeüo ...•... 
Quesboaa o 11p010 da esqueala l c:ancbdalwa do 

Dopulldo Pnsco V18Dall'lesxi&ICia da Cimara dos De-
putados • ••• • • •• • • •• •••• •• 

Aborda a questlo da reelelç!Jo prnidenaal Apar-
le ao Stn Eduanlo SupiH:y • • ••••• • • 

250 

344 
490 
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469 



Abcxda a quesllo da ne1elçlio pnsidonclaL Apor-

lo., Sea. EWaldo Suplicy. ·-··----········- ··-···-··---
Limeala 1 mario do Cllllar e CDIIIpOiitar Clico 

Sdoace. -·--·-·-···-·--····--··---··-... ·-·---··-·· ... 

ROBJ!R10 QQUlÃO 
Mlnlfala-le COIIIIalilalonll wr.çiD de podidas 

de IIIJidslimoo., l!llado do l'llnai. ...... _________ _ 

PDcer anl IIObno u fmenda• r/A 3 e 7-PI.l!N, 
Cll'onoc:idas., PL'I ~ 41196,quo IDbaduz lllonçllrs ... 

Lei ~ 8.629193. -··-···---·······- ----·--·-·- ·-··· 
Solici1a • Mela .... o MilllstJo da Fumda. Sr. 

....... Malan, IICja c!engncjac!o par crime de llllpllllllbi
bdade, pela .... p;lo de lllfonDaçio 110 Seudo Fode-1111. all:lfllito da llllpiiJiaçlo de clpno&. ____________ _ 

ROMERO .JUCÁ 
.........,_., ~ 65/97, IObci ........ lllformlçllos 

ID Ministra da PazeDda. ICJbn: a ••spen•'" da CIIIMD"
dacia p118 I .............. de ...... de pubbcidlde pelo 

BNDES. ····-··-·-·-··-········· .. ··-····-··-··-········-· ••.•••• 
Roquerimenlo ,. W97. ""icjgndcJ ÍllfOIIIIIÇGeS 

10 MiDislro da Puencla, llllln mpasse de ....... da 
Unllo ., Estado de Rcnuaa. J1118 ...,-do funclo. 

llllilllllll fedenl. ----···-···----···-·--··-··--·- ----· 
Rerere-1e- ofeiiiDI da MP~ 1.532197, quo ..,_ 

l'd._. o_._w,aa1q11Gc:s Nade.Naalol-
111. Ceuln>-Oelle do Pais. Apode., Sea.l!disaa .___ 

Desraoa a illlpOitlacla da pan:eri1 - 01 Oo
vemoo do Brull e da v-.Ja. para nsolver 1 
qo-.. da_,.;. el6aica e cJu IOdoviaa que a1IZIID 
1 Amozllnia Oadentol, eom láleus para o Estado de 

Roraima. ·-···--······-············ ... ·---··-------·--· ••• 
Cribca 1 folia de ama poUllca de deseavalvlmon

IDJeBioaolpm._.,_u..............,,.._._ .... 
Deolaca I iuiJKllduclal da .......... do- ... 

................. ~deCIICipleW!ncadaVe-

aezuela .... o Estado de BaniiDL--··········- -·--·---
PB: ~ 2197, 111J0 ollon I Ndaçilo doo lltS. 52, Jn. 

Des1aque ,., 52. XI, 84, XIV e 192, da CoasaiiiiÇID fe. 

dend.--···-· . . ·············-··-· ... ··---··-·····--······-··-- ... 
PL'I ~ 7/97, Qle ollon I Lei r'-6.D2AI74. .... di .. 

pile llllln a UdU VIIIÇIIo e 1 bqn!daçlJo a.llyldlaal de 
IIISiliiiiÇilel fiuanceiiU •..•.•••. ·-··---·····-···- -·---··--· 

ROMEU 'ruMA 
Panoca- anl110 PLC ri' 6U'J6, qaelasllllli o Slslo

ma N-' de Annas - SlNARM -. .W I Clllldi
Çiles Jlll8 o......, e para o JIOIIIO de...,. de lbgoede-
fiDe crimes. ·-··· -······-····-·--···--····-·-··-·· ·--···--··· 

- ri' '1:1196 - Comi•slo de Caasaauçlo. 
Jlllliça e C!dwJanm """"' o PLC ri' 61196-Camplomon
llr, de IUIIIIia do PUder Execubw, que lasllllli o Fuodo 
J1118 AporelbamadD e Opaacion•I!7!1Çilo das Abvida-
deo-Fim da Policia Federal- PUNAI'OL. .................. . 

AllillaJa o - do "" ..,;--.., de 11111-
-469 diÇio do 5emço NICIOIIII de Apnadizlpm lDmulriol 

- SENAL Aplno., Sea. fenloado Bezena. ...... - ... - •• 
732 Cita lllll&ial publl<3des em aJauas JIIIIIIIS do 

Plfs m~~~~- l reforma ,.ma. com os ...,.;nwlftulos: 
.,....,.._ _.. MSI' de ............... e "MST iiiYade 

..... do IIIOia de Slo Plulo". ···-··········-··-····--·-·---
ADIIila 1 queo11o das ~aem~~ iDionlacillalls ln-

74 lilt:uu. -··-··-·· ·---··-·-··--··-·····--····--····--··--.... Refere.le .......... do PtaQcooL Apite., Sea. 
OuiJberme ........._ ________ ·-·····-···-·-··-····--· ..• 

183 l'arllllliaiza os farmalulos do D Curao Superior de 
Pai!cia, aumlllldo pela Aadenua de Poll'cia Dr Cllno-
Jaao N...,....., • Slo l'llllo {SP). -----·--·---·--·· 

Allllisa o • ...., lcqma", da ......... que l'nla-
349 doa o INSS em 111111 de USSIGO millliles. -·-······· .•.•... 

......, o4431111ivt!ldrio de 1\mdaçllo da oadade 
de SlJo Paulo (SP), «ando em 25-1-97 ......... -·-·· ... .. 

Refere.le • quesllo da iDYIIID de - Apode 
., Soo. l!dumlo Sapbcy ................................... _. ______ _ 

C:U.,.uüOia 1 .......... MIKiDa Silva par III" lido 73 ln 11 !epoiiAiadoçlo~B o 5nwoMmdal.. 
........ I cnaçiD do l'mplldll de .............. 

de Mlalma dos Admuuslndola Pdbbcos, como J'arma 
da wulbllu 01 whmni"''ldoree irrelpoDdvas. ·---·--

74 V- de IUCOIIOIO Seoador AlllaaJo Carlos Ma-
Jilbll:s da. PI ., i• do Sead:t.. ! •.• ·--·-·-·--··-·-···· 

...... I am1lllle lllminlllnçlJo do ..,_ 
30!1 Joll! Saney • ,._da Mela Dinrora do Seoldo. ---·· 

314 

352 

708 

710 

116 

RONALDO aJNIIA UMA 
Defeocle 1 aprovaçlo de propoola de emeoda 

l Cooobllliçlo, de oaa auloria, que faculla ., S'J1' 
ulabelecer efe•to Yinculllllle la suu declslles de 
m6rlto. ··--····----... --.... --············-----·--··---·· 

l)iooule I FllC r'-.54195, .... dA DOYallllaçlo 10 I 
:Pdo 11L 102 da CaalliiUiçlo Fedaal. ......... --....... .. 

Loilln da )ler• F ri' 58197 (r'- 140197, 11 on-
pm), do ... - Fenllndo Heanque c.nJoso, -
_,.., ................ do SeDado Fedaal • indicaçlo 
dos Srs. I'Elb Dynzu Piabebo e Arllu" llanioa.oo 
Pilbo. para eaawew. em liiCOIIduçlo o prlmmm. Cll'-
101 de Caaselhebo do Cauelho ~thmnlstnlivo e Defe. 

•l!mallmica-CAD!!.··············--·-··-········-... -····-···· 
Lenma da Meosaaem ri' S9l97 (ri' 1»'97, ""coi-

p), do Ptaidadl: l'cnwldo Henriqae Canlooo,lllfor
mando ., Senado Fedaol que ........ - do 
Plfs DO período de B I 14 de tiewni10 de 1997 parea
bzaçlo de Yilill de 1llbolho 10 ReiDo Uaido e -de 

Estado liWia e., Valicaoo ·······-······-······-··-·········-
SEBAS11ÃOROCHA 

1lefeno..oe l fiiiOIIIo do Oi:çwiiWIO da Uailo. 
Apode 10 Soo. c..mnho Jcqe. ___ .,_ ...................... . 

OiiH:a 1 11111 Wlllllde do GoWIIIICI Fedenlomllllo 
quenr ftiJIOI" u padullblriais doa .wlaR:I pdbhcoo .. 

Abonla 1queollo da R!OIOiçllo JIR'N ••I ........ . 
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222 

277 

348 

357 

395 
528 

419 

423 

639 

639 

721 

721 

'104 

218 

289 
289 
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ADabsa a queslio da YI01encla COIIInl osll3balha-
don:s rurais....... ..... --············---············-- ........... . 

Rase as IIOIÍCIIS iDfUndadas """"' ... salda do 
PDT •••..••••••..•.. . .. . . ... ············--····- .•.•.••••••••.. 

Camp!IIIIOIIIa o Senador JOII! l!duanlo Doma pela 
cnaçlo de blol;!> parlamen1ar ciJIIIIX*O por 11 ....-.s 
do Pr, PDT, PPS e PSB. Aparte ao Sen. JOIO! Eduanlo 
Dutra. ••••••••• ·- • • ••• - •••••••••• •••••••••••••• -·· ·-· ··- ••••••• 

TEai"ONIO VD..El.A FIUIO 
Abonla a questilo da reeleiçlo pmidmn•l ..... ... 

V AlMlR CAMPELO 
Abonla a queslio da JliOPOSia de cnaçlo do &la

do do PlaJJaiJo Cenlral. Apane ao Sen fnDcuco Esci!r-
ao. ....... -··-······· ........... ·········· ..................... . 

Disc:ure o PLC ri- '11196, que diJplle sobre ajonla
da de-de méchco.- de saúde plbhca, DJ6. 
dJc:o do lllbolbo e D!l!dico ......wno, da ãDinistraçlo 
pdbbca federal dJn:la, das lllll!!rqlllaS e das ftJnclaçfte< 

pdbhcas fodenis. ••••• ···-· •••••• ·····-······-····-····-·· ••. 
Aaalisa a queslio da mforma ll&dria--········ ..... 
LeiJura do PLC ri- 1197 (n! 1.13119,, oa oripm), 

qae aiJaa dilposJb..,. da Lm ri' 8.212191, que disp6e 
""""' a mpm"''ÇÇ<> da Segundade Soc!al e iaslltui Pla-
no de Custeio........ . ·-·--········--······· .................. . 
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-que, a)aWjz!Jdos OU sob efe!!D de OUln -.,;a 
qulmica, prowquaa IC!denle de lliaslto. -·· ·-· ......... . 
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Ata da 13ª Sessão Deliberativa Extraordinária 
em 21 de janeiro de 1996 

4ª Sessão Legislativa Extraordinária, da 50ª Legislatura 

Presidência dos Srs. José Samey e E mandes Amorim 

As 11 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS 
SHS. SENADORES: 

Ademir Andrade_ Antônio Carlos Magalhães 
Antônio Carlos Valadares _ Artur da Távola _ 

Benedita da Silva_ Beni Veras _Bernardo Cabral 
_ Carlos Bezerra _ Carlos Patrocínio _ Carlos Wil
son _ Casildo Maldaner _ Coutinho Jorge _ Edison 
Lobão _ Eduardo Suplicy _ Élcio Alvares _ Emnia 
Fernandes _ Epitácio Cafeteira _ Emandes Amo
rim _ Esperidião Amin _ Fernando Bezerra _ Fran
celina Pereira _ Francisco Escórcio _ Freitas Neto 
_ Geraldo Melo _ Gerson Camata _ Gilberto Mi
randa _ Gilvan Borges _ Guilherme Palmeira _ 
Hugo Napoleão _ Humberto Lucena _ rns Rezen
de _ Jader Barbalho _ Jefferson Peres _ João 
França_ João Rocha_ Joel de Hollanda _Jonas 
Pinheiro _ Josaphat Marinho _ José Agripino _ 
José Alves _ José Bianco _ José Eduardo _ José 
Eduardo Outra _ José Fogaça _ José lgnácio Fer
reira _ José Roberto Arruda _José Samey _ Júnia 
Marise _ Lauro Campos _ Leomar Ouintanilha _ 
Levy Dias _ Lucídio Portella _ Lúcio Alcântara _ 
Lúdio Coelho Marluce Pinto _ Mauro Miranda _ 
Nabor Júnior _ Ney Suassuna _ Onofre Ouinan _ 
Osmar Dias Pedro Simon_ Ramez Tebet Re
gina Assumpção _ Renan Calheiros _ Roberto 
Freire _ Roberto Requião _ Romero Jucá _ Romeu 
Tuma _ Ronaldo Cunha Lima _ Sérgio Machado _ 
Teotónio Vilela Filho _ Valmir Campelo _ Vilson 
Kleinübing _ Waldeck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - 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. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Joel de 
Hollanda, por 20 minutos. 

O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL-PE. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Srlls e Srs. Senadores, poucos, 
muito poucos têm a ventura de uma longa -t.da toda 
ela traçada nos caminhos da coerência, da firmeza 
de princípios e da retidão de caráter. 

Poucos, muito poucos alr~çam os 1 00 anos 
sem que, em toda essa extensa jornada, a serieda
de jamais tenha comprometido o bom humor e sem 

. que os sólidos princípios nunca tenham significado 
inflexibilidade na ação. 

Poucos, muito poucos, em um século de exis
tência, puderam construir um verdadeiro conceito, 
em vez de se perder na busca vã da imagem; e, 
muito além da mera admiração, puderam granjear o 
respeito colativo. 

Poucos, muito poucos são como Alexandre 
Barbosa Uma Sobrinho. 

Ao promover, amanhã, sessão especial, cele
brando o centenário de nascimento de Barbosa Uma 
Sobrinho, o CongreSSD Nacional cumpre o seu de
ver, age com justiça, dignifiCa-se e se engrandece 
perante a consciência nacional. Sim, nosso homena
geado, nascido no Recife aos 22 de janeiro de 1897, 
mais do que uma glória de Pernambuco, onde, entre 
outras relevantes funções, foi Governador e repre
sentante na Câmara dos Deputados em diversas le
gislaturas, é património moral e intelectual de toda a 
Nação. 

Homem de múltiplas atividades, Barbosa Uma 
Sobrinho atuou em variadas frentes, fazendo de 
cada uma delas autêntica trincheira na luta pela li
berdade. Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais 
pela tradicional Faculdade de Direito do Recife, 
exerceu a advocacia em sua terra natal, onde che
gou a atuar na Promotoria. 

Embora tenha colaborado com a imprensa per
narnbucana, e aqui recordo sua passagem pelo Diá
rio de Pernambuco, Jornal Pequeno e muito espe
cialmente pelo Jornal do Recife, foi a partir da mu
dança para a então Capital, o Rio de Janeiro, que o 
jornalismo se constituiu na grande paixão de Barbo
sa Uma Sobrinho. 

O Jornal do Brasil passou a ser sua casa, 
onde, inicialmente, atuou como noticiarista; a seguir, 
como redator político e redator-chefe e, mais tarde, 
articulista. Barbosa Lima Sobrinho lá está desde 
abril de 1921. A coluna "Coisas da Política", que co
meçou a assinar em 1927, fez história. 
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Essa fantástica convivência de um jornalista 
com um veículo de comunicação por tão longo es
paço de tempo tem sua explicação. Diz o nosso ho
menageado: "Encontrei no Jornal do Brasil o cami
nho certo, sobretudo nos artigos assinados, em que 
sempre tive a liberdade de dizer o que realmente 
pensava. Por isso, nunca interrompi minha comuni
cação com o público, mesmo no exercício de outras 
funções•. 

Comunicar-se com o público, partilhar suas 
idéias com a sociedade, crenças e princípios, eis o 
motor que sempre alimentou a vida do grande mes
tre. Como ninguém, soube compreender a exata di
mensão da imprensa e do magistério como canais 
de intercâmbio de informação, conhecimento e 
idéias. Por isso, como ninguém, pôde conciliar am
bas as funções. Diz Barbosa Uma Sobrinho: "Afinal, 
o que é o jornalismo senão urna variante do magis
tério? Nesse ponto, professores e jornalistas se 
identificam. Ambos têm o dever de informar e trazer 
alguma coisa nova ao aluno ou leitor". 

Visceralmente humanista, Barbosa Lima Sobri
nho sempre buscou na leitura o aporte à sua forma
ção, verdadeiro processo permanente, sempre aber
to ao novo. A biblioteca de 40 mil volumes, manu
seados e criteriosamente organizados em sua casa 
de Botafogo, no Rio de Janeiro, foi e é presença 
viva, companheira de toda urna vida. 

Sua relação com os livros, com a palavra escri
ta, não ficou por ar. Sua obra, copiosa e densa, se 
espalha por mais de 50 livros publicados, sem falar 
dos incontáveis discursos, artigos, conferências, pre
fácios, contos e traduções. O reconhecimento públi
co não tardou a vir: em abril de t937, foi eleito mem
bro da Academia Brasileira de Letras, da qual foi se
cretário-geral e presidente. 

Na trajetória polftica de Barbosa Lima Sobri
nho, Sr. Presidente, Sf"ls e Srs. Senadores, o mes
mo compromisso com a defesa da liberdade, da 
democracia e da ética sempre identificou sua 
ação. Foi assim como Deputado Constituinte, em 
1934 e 1946; foi assim como Governador de Per
nambuco, entre 1948 e 1951; foi assim à frente do 
Instituto do Açúcar e do Álcool, de 1938 a 1945; 
mas, sobretudo, foi assim na oposição ao regime 
militar, inclusive aceitando ser o anticandidato à 
Vice-Presidência da República, nos anos setenta, 
como forma de percorrer o País denunciando e d~
safiando o autoritarismo. · 

Ao completar 1 00 anos de vida, vemo-lo com a 
mesma garra de antes, na firme defesa de suas 

idéias, no revigoramento das teses nacionalistas pe
las quais sempre lutou. O jornalista que, aos 29 
anos de idade, era eleito presidente da Associação 
Brasileira de Imprensa é o mesmo que, ao reassumir 
o comando da entidade em 1978, unificou a catego
ria, reformulou os estatutos da Associação e, alicer
çado na convicção de que a verdade não pode ser 
suprimida, liderou os movimentos em prol da liberda
de de imprensa. 

Difícil explicar tanta longevidade operosa. Para 
uns, um código genético privilegiado; para outros, os 
metódicos hábitos de uma vida saudável, inclusive 
com a prática de esportes na época apropriada. Há 
os que se fixam em outro ponto: o que move o Dr. 
Barbosa Lima Sobrinho é a tenacidade de quem tem 
um ideal de vida, luta incessantemente e possui 
consciência de sua função social. 

Este talvez seja o retrato mais fiel que podería
mos fazer do Dr. Barbosa Lima Sobrinho: alguém 
que se coloca uma missão, procura cumpri-la com 
determinação e vontade e, ao fazê-lo, ilumina a hu
manidade. 

Estamos felizes por poder celebrar esta data. 
Numa época em que tu00 tem seu preço, mas nada pa
rece ter valor, é reconfortante reconhecer em Barbosa 
Uma Sobrinho não a busca cb ser moderno, mas a for
ça de quem, pela vida e pelo exemplo, se fez eterno. 

O Sr. Ney Suassuna - V. ExB me permite um 
aparte? 

O SR. JOEL DE HOLLANDA - Com muita 
honra, ouço o nobre Senador Ney Suassuna, ilustre 
Senador pela Parafba. 

O Sr. Ney Suassuna- Nobre Senador, ~mbo
ra pernambucano, Barbosa Sobrinho é um2 honra 
para todo o Nordeste, um homem que tccos nós tE:
mos na maior estima pela lisura com que se dirig:t.: 
em toda a sua vida e pelo desprendimento em prc: 
das causas públicas. É com orgulho que me associo 
a V. Ex' para dizer que ele é urna glória nãc só de 

Pernambuco, mas de todo o Nordeste e, por que 
não dizer, do Brasil. 

O SR. JOEL DE HOLLANDA - Recolho. con. 
muita alegria, o aparte que o Senador Ney S:.~ae~· 
na acaba de fazer ao meu pronunciamento St.: _ 
palavras vieram enriquecê-lo. 

Concordo plenamente com as ponderaçóe~ 
que S. Ex' acaba de fazer. Realmente, a fõ· -q de 
Barbosa Lima Sobrinho ultrapassa as fronteiras do 
seu Estado natal, Pernambuco, para se tomar nacio
nal e int'1macional, sempre na trincheira da defesa 
da liberc..ide, da democracia e da justiça social. 
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Com o aparte do nobre Senador Ney Suassu
na, Sr. Presidente, dou por encerrado o meu pronun
ciamento. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - Con
cedo 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, minha partici
pação será breve, mas eu gostaria de marcar, mais 
uma vez, a minha posição em relação à perda de 
tempo que há no Brasil com tanta conversa, com 
tanta política, enquanto há tanto a ser feito. 

Já falei aqui sobre a situação do turismo na 
Tailândia, que pude constatar nessas férias, mas eu 
queria falar também dos Estados fronteiriços a Hong 
Kong, já que visitei a China, onde tinha estado há 
oito anos. 

Sr. Presidente, Sr«s e Srs. Senadores, causa 
espécie ver um país novo transformar-se completa
mente em oito anos. Pela quantidade de viadutos 
que estão sendo construídos lá, temos a impressão 
de estar nos Estados Unidos: são vias largas, com 
seis, oito pistas, e há edifrcios por todos os lados. 
Foram criadas zonas de desenvolvimento, nas quais 
o Brasil poderia se espelhar para fazer as suas, por
que elas criam, do dia para a noite, regiões que po
dem desoprimir as grandes cidades e passar a ter 
algumas regalias na produção. Há uma cidade que, 
com apenas cinco anos, já está com 3 milhões de 
habitantes e uma economia incrível. São exemplos 
como esses que Unhamos que buscar fora do País. 

Desta vez, fui à parte asiática e me surpreendi, 
pois está tudo mudando. Nessa região, não vai ha
ver um, dois, três ou quatro tigres, mas dezenas de
les em tennos de avanço económico. Por quê? Por
que estão deixando de lado a politicagem e cuidan
do do desenvolvimento. O povo está empolgado, 
está vibrando, e é essa vibração que eu queria ver 
no Brasil. 

No Brasil, vemos o nosso sistema viário, com 
sérias dificuldades, fazer, onde foi privatizado, estra
das melhores e consertar as já existentes. Acabei de 
passar o final de semana no Nordeste, no meu Esta
do, e fiquei impressionado. Estradas que estavam 
boas começam a se estragar; em Alagoas e em Per
nambuco, há estradas inteiramente destruídas. 

E continuamos discutindo política, falando de 
temas que talvez sejam importantes para os parti
dos, mas que não têm importância nenhuma para o 

povo, que quer saber de trabalho, de estradas, de 
saúde, de educação. 

Não me conformo, Sr. Presidente, Sr% e Srs. 
Senadores, que ainda haja, hoje, analfabetos no 
Brasil. Outro exemplo que podíamos seguir: Fidel 
Castro, em pouco tempo, conseguiu erradicar o 
analfabetismo em Cuba. Como? Mobilizando todos 
os que tinham condições de ser professores. Cada 
vila que conseguia erradicar o analfabetismo levan
tava um mastro com uma bandeira, que significava: 
• Aqui não há analfabetos." O povo vibrou. Em pouco 
tempo não havia mais analfabetos. 

Não podíamos fazer coisa semelhante no Bra
sil? Em Cuba, todos os estudantes de segundo grau 
foram colocados à disposição do ensino. São exem
plos que podem ser seguidos e adaptados ao Brasil. 
Mas falta essa vibração em nosso Pafs. 

A classe política fica discutindo temas dentro 
do seu universo, e assuntos importantes são deixa
dos à margem. Continuamos a ter milhões de pes
soas sem teto. Há coisa mais simples do que se fa
zer uma casa? Vamos fazer o mês do tijolo, o mês 
da telha. Todos os desempregados poderiam partici
par de convênio com as prefeituras, para fazer telha 
e tijolo pelo Brasil todo. No mês seguinte, começa
se a construir as casas e, em pouco tempo, haverá 
casa para todos. 

Mas não. Não levamos adiante planos simples. 
É necessário criar uma "brás" qualquer, fazer uma 
estrutura monstruosa, e metade dos recursos se 
perdem no caminho. Estou dizendo metade para ser 
otimista, porque cerca de 90% se perdem no cami
nho, e não se faz o que precisa ser feito. 

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, lamento 
dizer que acho que a nossa classe - e faço esta crí
tica com muita tristeza - tem se perdido muito em 
discussões estéreis, a respeito de situações que já 
deveriam até ter sido resolvidas. Se dependesse de 
mim, a reeleição já teria sido votada há muito tempo, 
e hoje estaríamos discutindo problemas estruturais, 
que afetam o Pafs, como saúde e educação princi
palmente, além de outros que também impedem o 
desenvolvimento do País: a construção de estradas, 
a industrialização, o desenvolvimento da agricultura 
e outros. 

O Sr. Joel de Hollanda- Permite-me V. ExB 
um aparte? 

O SR. NEY SUASSUNA - Com muita satisfa
ção, ouço V. ExB. 

O Sr. Joel de Hollanda- V. ExB fala, com mui
ta propriedade, da sua preocupação com a extensa 
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pauta de assuntos pendentes de votação no Con
gresso Nacional e que estão sendo prejudicados 
em face da paralisação que está ocorrendo devido 
à emenda constitucional da reeleição. Eu diria a V. 
ExB que a convocação extraordinária, na verdade, 
contempla mais de 100 itens; especificamente, 
contempla 58 medidas provisórias, 44 projetas e 9 
emendas constitucionais. Do total de 111 itens, só 
votamos, até agora, o projeto de lei do Senado que 
institui a doação obrigatória de órgãos. Somente um 
projeto foi votado até agora. Quem está sofrendo 
com isso é o povo brasileiro. Estamos vivendo ver
dadeiro impasse. Estamos com muita dificuldade 
para votar a emenda da reeleição e, com isso, esta
mos deixando de lado a extensa pauta da convoca
ção extraordinária do Congresso Nacional, que tem 
mais de 100 itens. Isso sem falar, evidentemente, 
na reforma da Previdência, na reforma tributária, 
enfim, em todas as outras mudanças no aparelho 
do Estado e no sistema fiscal do nosso País, que 
são importantíssimas para a manutenção do êxito 
do Plano Real. Portanto, entendo a preocupação de 
V. ExB, comungo das suas preocupações e faço um 
apelo para que a classe política supere esses obs
táculos para votarmos, o mais rápido possível, a 
reeleição e voltarmos à pauta da convocação ex
traordinária. É isto que o povo brasileiro quer: que a 
classe política trabalhe, produza, modifique o que 
precisa ser modificado, para que o Brasil possa re
tomar o seu desenvolvimento e possamos, sobretu
do, fazer justiça social. Não basta a retomada do 
desenvolvimento: precisamos enfrentar as questões 
graves do desemprego, da saúde, da educação, en
fim, todas aquelas mazelas que atetam uma parcela 
expressiva da população brasileira. Muito obrigado 
a V. ExB. 

O SR. NEY SUASSUNA - Muito obrigado, 
nobre Senador Joel de Hollanda. É verdade o que 
estamos abordando, mas eu não diria que apenas 
a classe política está nessa lengalenga: o Poder 
Executivo também está. Lamento pela nossa par
te, dou a mão à palmatória, mas o Executivo tam
bém precisava se engajar, desburocratizando mais 
este País. 

Ouvi, outro dia, uma entrevista do Sr. Fran
cisco Urbano, da Contag, em que ele diz que o 
Presidente assinou a documentação de emprésti
mo para a agricultura familiar, mas, lamentavel
mente, o dinheiro não chega ao seu destino: É 
dada a ordem, mas criam-se tantos formulários 
para o seu cumprimento que ela acaba não sendo 
cumprida. 

Enquanto perdemos tempo com a burocracia, a 
lengalenga e a discussão estéril, os países da Ásia 
estão se desenvolvendo a olhos vistos - a cada visi
ta vemos com surpresa o que realizaram. Eles têm 
vibração, são como uma colméia, enquanto estamos 
paralisados debaixo da fumaça- quem conhece api
cultura sabe que se joga fumaça para paralisar as 
abelhas e tirar o mel. Estamos sob uma fumaça per
manente, estéril, de discussões políticas que não le
vam à ação. Ou corremos ou, quando abrirmos os 
olhos, vamos estar muito atrás. 

Muito obrigado pela intervenção de V. Exa. 
Realmente temos que abrir os olhos, principalmente 
para a nossa região, o Nordeste, porque dá pena ver 
que tudo que foi feito nesses últimos anos, depois 
de invernos, vai marchar para trás. Vem um ciclo de 
seca, e sequer tomamos providências para estabili
zar a região; vamos retroagir mais ainda. 

Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, agrade
ço a atenção. Vamos ver se essa mensagem surte 
efeito - duvido muito - também no Poder Executivo. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE {Emandes Amorim) - A 

Mesa apela aos Srs. Senadores que se encontram 
em seus gabinetes para que compareçam ao plená
rio, pois há matéria a ser votada e que necessita de 
quorum qualificado. 

Concedo a palavra à Senadora Benedita da 
Silva. 

A SR1 BENEDITA DA SILVA {PT-RJ. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) -
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o velho Palá
cio do Conde dos Arcos, no Rio de Janeiro, abrigou 
o Senado Federal até 1925. Todavia, por ser um 
prédio cuja construção era do antigo período colo
nial, deixou de corresponder às necessidades tísicas 
dessa Casa Legislativa. Passou o Senado Federal, 
então, a existir no Palácio Monroe. 

Durante a Revolução de 30, até que se erodis
sem as instituições republicanas, foi lá que o Sena
do atuou, até que, assim como a Câmara, foi dissol
vido peta Revolução. Após esse período, de 1947 a 
1960, o Senado voltou a funcionar, ininterruptamen
te, no Palácio Monroe. 

A representação do Senado Federal, no Rio de 
Janeiro, surgiu com a transferência da Capital para 
Brasília, a partir da Lei n11 2.87 4/56, que fixou a data 
da mudança para 21 de abril de 1960. O Legislativo 
foi o primeiro Poder a se instalar e a funcionar na 
nova Capital. Em 21 de abril de 1960, foi realizada a 
primeira sessão solene fora do Rio de Janeiro desde 
o Império. 
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Com a extinção do Senado, que funcionava 
no Rio de Janeiro, foi firmado um convênio entre 
essa instituição e o Ministério das Relações Exte
riores - sem qualquer ônus para o primeiro, até os 
dias de hoje -. tendo como objetivo a cessão do 
primeiro pavimento do editrcio anexo ao Palácio 
ltamaraty, para utilização como sede de sua repre
sentação no Rio. 

E por que o Senado entendeu necessária uma 
representação permanente na antiga Capital? Por
que o Rio de Janeiro não havia perdido o seu senti
do de permanência e de continuidade na dinâmica 
constitucional do Parlamento e da democracia. Tan
to assim que não foram poucos os Parlamentares 
que sempre o defenderam. Assim é que não são 
poucos os Parlamentares, autoridades, instituições 
de ensino e pesquisa, órgãos públicos, entidades 
nacionais e internacionais, além do público em geral, 
que se utilizam dos serviços do chamado Senadi
nho. 

E que serviços são esses? Bem, antes de mais 
nada, desejo rebater a argumentação simplória da
queles que defendem o fim do Senadinho, porque 
vêem nele não mais que um foco de mordomias -
com automóveis e combustfvel à vontade para os 
Parlamentares e seus familiares. Nesse sentido, a 
minha resposta é simples: quem criou essa cultura? 
Quem são os responsáveis? Não seria então o caso 
de, simples e facilmente, suspender esse tipo de 
serviço? Acabar com ele? Eliminar as mordomias 
num simples ato da Mesa? Por ter dado cupim na 
porta, atear fogo à casa? 

Digo-o com toda segurança. Sou Senadora 
pelo Estado do Rio de Janeiro, tenho lá o meu escri
tório. Não ocupo as dependências do Senadinho e 
faço uso do meu automóvel - até porque, para mim, 
é melhor ter corno motorista o meu esposo do que 
qualquer outra pessoa; morando no Rio de Janeiro, 
poupo-me de determinadas situações. 

É preciso que se crie urna nova cultura, segun
do a qual o mal não está na coisa em si, mas sim na 
relação que se estabelece com a coisa. Se as mor
domias existem, vamos acabar com elas. Se existe 
excesso de pessoal, vamos remanejá-lo! 

Não sou, absolutamente, contraditória. Conde
no as mordomias e os gastos excessivos com o di
nheiro do contribuinte. O que defendo, com toda a 
minha convicção, são os interesses do Estado do 
Rio de Janeiro, de sua população, assim como ou
tros Parlamentes legitimamente defendem os inte
resses de seus Estados, sem que isso se constitua 
em corporativismo ou em fisiologismo - como esta-

mos fazendo agora em relação à rolagem da dívida 
do Estado do Rio de Janeiro, como estou fazendo 
agora em relação ao Porto de Sepetiba, buscando 
recursos para a cidade e para o Governo. 

Não sou do Governo, sou Oposição, mas 
eleita para o Senado pelo Estado do Rio de Ja
neiro. No meu entendimento, não haveria espa
ço suficiente para dizer o que faço ou o que dei
xo de fazer, mas eu me sentiria trafda por mim 
mesma se não tivesse a ousadia de abordar um 
assunto que tem sido manchete nos jornais da 
nossa cidade. Esse problema faz com que eu me 
sinta na responsabilidade, na condição de repre
sentante do Estado - que defende todos os seus 
interesses e também o de outros Estados - de 
trazê-lo à baila, porque diz respeito a esse patri
mónio político, cultural e simbólico do Estado do 
Rio de Janeiro. 

O Sr. Ney Suassuna- Permite-me V. Exl' um 
aparte? 

A SR1 BENEDITA DA SILVA - Concedo o 
aparte a V. Ex-. 

O Sr. Ney Suassuna - Apenas para dar o de
poimento de que sou testemunha do que V. ExB está 
falando. É verdade que todas as segundas-feiras en
contro o Sr. Pitanga, seu marido, levando V. Ex11 ao 
aeroporto, em carro próprio. 

A SR1 BENEDfrA DA SILVA - Agradeço o 
aparte de V. Ex-. 

Creio que todos os que conhecem o Estado do 
Rio de Janeiro sabem que lá existe uma Bancada. 
Digo até que a nossa Bancada não é tão visível, por
que dificilmente estamos aqui, na tribuna, defenden
do juntos um mesmo interesse para a cidade em 
questão. 

Compreendo até que essa falta de visibilidade 
do conjunto da Bancada se dá, é claro, porque so
mos Oposição e, muitas vezes, compreendemos, 
defendemos o mesmo interesse, mas não demons
tramos uma ação coletiva. Rca parecendo até que 
deixamos de atuar como Bancada em defesa do 
nosso Estado. Mas vimos aqui vários Srs. Senado
res de outros Estados defenderem interesses do Rio 
de Janeiro, como também nós, do Rio de Janeiro, 
defendemos interesses de outros Estados. 

A representação do Senado no Rio faz parte 
da história da cidade, da história da própria Repúbli
ca, da história de nossa frágil democracia. Existe 
corno um património político e cultural do meu Esta
do, que, apesar de ter deixado de ser capital do 
Pafs, em 1960, permanece como um dos maiores e 
mais importantes pólos económicos, culturais e his-
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tólicos do Brasil, sede de importantes decisões di
plomáticas e políticas, com a participação de uma 
população politizada, haja vista, para citar apenas os 
movimentos mais recentes, as Diretas Já e o im
peachment. 

Todas as atividades da representação cons
tam de relatório anual, cujos últimos volumes vêm 
registrando um aumento dos serviços prestados. 
Se existem irregularidades, vamos saná-las! Se 
existe excesso de funcionários, vamos remanejá
los! Mas simplesmente acabar com a repre
sentação do Senado do Rio de Janeiro é desman
telar a máquina do Legislativo em vez de modern
izá-la e preservá-la. 

Durante mais de 130 anos, o Rio de Janeiro 
sediou as duas Casas Legislativas, instituições que 
sempre viveram cercadas de um caráter de popula
ridade: suas sessões constituíam, desde o Império, 
atrativo freqüente para a população politizada do 
Rio. 

Estou defendendo a memória política, a cultura 
de um Estado que foi Capital do País por mais de 
1 00 anos, que foi o centro de todas as articulações 
políticas e diplomáticas, que acompanhou a evolu
ção do Estado desde o Império até a democracia 
contemporânea. 

Historicamente, os países que estão no Primei
ro Mundo lá chegaram só por meio do desenvolvi
mento e da manutenção de sua memória e de sua 
cultura. 

O Brasil é um país que ainda não entendeu a 
importância de preservar sua memória. Seu patrimó
nio arquitetónico, cultural e histórico vem sendo dila
pidado pela ação daqueles que equivocadamente 
deformam esse património em nome de um conceito 
de modernidade que países como a Grécia, a Ale
manha e a Itália deploram. 

É lógico que, se não contarmos com uma pala
vra de defesa ao sermos questionados, podemos 
passar a idéia de que pretendemos preservar uma 
mordomia para o Estado do Rio de Janeiro, o que, 
aliás, já tive oportunidade de ouvir. Estou aqui com 
coragem política, com transparência de idéias e de 
posições, defendendo teses independentemente dos 
lucros ou prejuízos políticos que delas possam de
correr. Por esta razão estou na tribuna: para dizer 
que não podemos, de forma nenhuma, deixar que se 
extinga aquele património político e cultural unica: 
mente por não se ter tido a coragem de administrati
vamente fazer o enxugamento necessário. Ou seja: 
estamos ateando fogo numa casa porque suas por-

tas estão com cupim. Não quero isso para o Estado 
do Rio de Janeiro. 

Já vi os Srs. Senadores defenderem o patrimó
nio dos seus Estados - teatros, cinemas -, assim 
como eu e tantos outros o fizemos. Por que não 
fazê-lo agora em relação a esse, que faz parte da 
História política? Sou verdadeiramente favorável a 
que se faça esse julgamento, a que se retirem aque
les que para lá foram mediante pedidos políticos e 
até agora lá estão. Mas que se permita ao Estado do 
Rio de Janeiro preservar aquele patrimônio, com 
transparência. 

Nós, do Estado do Rio de Janeiro, temos certe
za de que não estamos defendendo nenhuma mor
domia, e sim de que temos compromisso com a His
tória do nosso Estado e do País. 

O Sr. Artur da Távola- Permite-me V. Ex' um 
aparte? 

A SR1 BENEDITA DA SILVA- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Artur da Távola, com muito 
prazer. 

O Sr. Artur da Távola- Nobre Senadora Be
nedita da Silva. V. Ex& é sempre corajosa e sempre 
transparente. V. Ex& foi criticada; colocaram o nome 
de V. Ex& e o de alguns outros Senadores - inclusi
ve o meu - dentro de um estratagema. O estratage
ma consiste no seguinte: pinta-se uma realidade 
com cores negativas, e quem estiver dentro dessa 
realidade é pintado com cores negativas também. O 
Senadinho passou para a população como um lugar 
de privilégios, e a partir daí serão baldados todos os 
esforços de romper esse casulo de comunicação 
dentro do qual as coisas se agitam e a partir do qual 
nada é possível. Existem, nobre Senadora, a meu 
juízo, a notícia da verdade e a verdade da notícia. 
Conforme a apresentação da notícia, a verdade é da 
notícia, não é a notícia da verdade. O Senadinho já 
é verdade da notícia. Então, como ele é pintado 
corno lugar de privilégio, o que se falar parecerá de
fesa de privilégios. Por isso estou admirando V. ExA, 
que veio dar uma satisfação a quem a esta critican
do. V. Ex& fez uma análise histórica, e eu gostaria de 
acrescentar uma sugestão, que pretendo fazer na 
hora da votação, se a Casa, por acaso, me ouvir. No 
Brasil, vivemos estas disjuntivas drásticas: deixar o 
Senadinho como algo um pouco largado, precisan
do, como disse bem V. ExA, de enxugamento, ou 
acabar com o Senadinho. A palavra correta jamais é 
lembrada: transformação. Os Senados de outros 
países possuem postos fora da sede, que são pos
tos de pesquisa. O Senadinho, por exemplo, poderia 
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perfeitamente ser transformado no centro de pesqui
sa do Senado Federal. Por quê? Porque o Rio de 
Janeiro é um centro produtor de pesquisa, talvez um 
dos maiores do País na área cientffica, na área uni
versitária, na área tecnológica. Lá está a Biblioteca 
Nacional, lá estão instituições tfpicas da pesquisa. E 
sabem os Srs. Senadores muito bem o quanto é im
portante para o nosso labor, sobretudo em matéria 
legislativa, em matéria de comissões, a possibilidade 
de contar com as facilidades modernas de pesquisa 
a tempo e hora. Sem dúvida, o Rio de Janeiro é um 
centro de pesquisa maior que Brasflia. Então, por 
que não transformar esse resquício do velho Sena
do? Porque V. Ex- debuxou, de maneira primorosa, 
no seu discurso, um centro avançado de pesquisa 
do Senado, com as tarefas cobradas, sem ser pro
priamente urna instituição estática, paralisada, que 
dá justamente a idéia de que ela está ali para •bene
ficio" - porque não se sabe qual beneffcio, uma vez 
que ali não há benetrcio de nada. O que significará 
acabar com o Senadinho? Significará economia de 
custo de servidores? Não. Eles virão para cá e conti
nuarão ganhando a mesma coisa; significará o que 
do ponto de vista da economia? Os telefones não 
são pagos pelo Senado. Não significará nada, ao 
passo que uma visão pouco mais lúcida do proble
ma transformaria, nessa reforma, que tem aspectos 
tão interessantes, em um centro avançado de pes
quisa. Mal não haveria em que Senado tivesse, em 
outros centros do Pafs, pequenos, enxutos, organi
zados, mas eficazes centros abastecedores da pes
quisa universitária, por exemplo, no Rio, São Paulo, 
Rio Grande do SUl e Paraná, enfim, em vários outros 
lugares. Na Universidade da Bahia, essa pesquisa é 
riquíssima. Hoje se liga essa pesquisa por computa
dor, on llne. Nada disso é pensado. Rcamos naque
las alternativas, e infelizmente parece que o projeto 
optou pela alternativa temerosa: o Senadinho acaba, 
não interessa- aquilo ali é um privilégio-, acaba, ao 
invés de transformar. Portanto, a contribuição de V. 
Ex- é primorosa. Cumprimento-a pela coragem com 
que a enfrenta, urna vez que esse tipo de defesa, 
em geral, não é compreendida e depois é pintada 
corno uma defesa de vantagem ou privilégio. V. Exl, 
com isso, só faz repetir o que diariamente faz nesta 
Casa: honrá-la. Parabéns, Senadora. 

A SR' BENEDrTA DA SILVA- Agradeço a V. 
Ex' pelo aparte, Senador Artur da Távola No exercício 
da nossa função, sabemos que vamos colher rosas e 
espinhos. No entanto, isso não nqs importa, desde que 
tenhamos a oportunidade de transparentemente colo
car a nossa verdade e não a verdade que querem nos 

passar. Vejo no aparte de V. Ex-, sem dúvida nenhu
ma, uma contribuição no que diz respeito a transfor
mar aquele espaço em um grande kx:al de pesquisa, 
pois necessi1arnos disso. Isso vai ajudar a resgatar a 
memória histórica da política no Brasil. 

No entanto, não podemos- e V. Ex- contri
buiu muito com relação a esse ponto - de1xar de 
solucionar esse impasse. Não podemos deixar de 
dar o devido valor ao que representa e ao que rep
resentou o •senadinho•, não apenas para o Esta
do do Rio Janeiro, mas para o Brasil como um 
todo. 

Agradeço o aparte de V. Ex- e solicito aos Srs. 
Senadores presentes que atentem para essa nossa 
votação. O Senador Artur da Távola, em seu aparte, 
já propOs uma solução viável, que preservará, sem 
mordomias e fisiologismos, aquele patrimõnio no Es
tado do Rio de Janeiro. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Muito obrigada. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Josaphat Ma
rinho. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, aberto o de
bate em tomo da privatização da Petrobrás ou da 
forma de privatizá-la, é interessante que constem 
dos Anais do Senado todos os documentos sérios e 
bem fundamentados que sejam publicados. É o que 
pretendo fazer neste momento, pedindo a atenção 
dos nobres Senadores que ainda não o tenham lido, 
com relação ao estudo que a Folha de S. Paulo pu
blicou no dia 19, de autoria do economista Luciano 
Coutinho. O documento vale por sua sobriedade. 
Não se trata de um militante contra o Governo, mas 
de um economista que se manifesta sempre com 
muita sobriedade. 

Nesse documento, ele traz algumas considera
ções valiosas para o exame da matéria. Salienta 
que: 

·consta que o presidente fica incomo
dado com a pecha de •neoliberal•, mas, na 
prática, a polrtica de privatização do seu go
verno - por falta de qualquer estratégia - é 
ortodoxamente liberal. • 

Adiante, observa: 

• A recente descoberta de urna impor
tante província mineral em Carajás cria uma 
ocasião para se repensar o futuro da Vale." 
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Prossegue: 

"Mas, além da reavaliação do potencial 
econômico, é urgente efetuar uma reflexão a 
respeito do papel e relevância dR CVRD." 

Nessa linha de argumentação, pondera: 

"Sendo a maior mineradora e exporta
dora mundial de minério de ferro, detentora 
de importantíssimos meios logísticos e de 
transporte, e ainda produtora de várias ou
tras matérias, a Vale é uma peça-chave no 
oligopólio global das grandes empresas de 
mineração.· 

Além disso, adianta: 

"Seja escusado sublinhar, também, a 
sua evidente importância para a economia 
de vários E.stados da Federação." 

E enumera as salvaguardas que lhe parecem 
inàispensáveis para a consideração do problema da 
privatização da Vale do Rio Doce: 

"1. assegurar que os futuros controla
dores tenham como objetivo o pleno e inte
gral desenvolvimento das oportunidades 
rentáveis de negócio em todas as áreas co
locadas ao alcance da empresa; 

2. assegurar que a empresa oontinue 
contribuindo para o desenvolvimento tecno
lógico, regional, social e para o respeito às 
normas ambientais; 

3. garantir que o centro de decisão a 
respeito da sua estratégia permaneça no 
País e que seja preservada a sua capacita
ção gerencial e técnica; 

4. assegurar que a Vale continue fun
cionando como importante parreira/associa
da a outros grandes grupos privados nacio
nais em empreendimentos conjuntos e si
nérgicos.• 

Depois de enumerar essas quatro salvaguar
das, o ilustre economista assevera: 

"Do ponto de vista dos objetivos acima, 
seria inadequado e pouco inteligente, para 
dizer o mínimo, que a Companhia Vale do 
Rio Doce viesse a ser controlada por gran
des consumidores estrangeiros (ou mesmo 
nacionais) de minério ou por grandes em
presas mineradoras rivais (australianas, su(..: 
africanas etc.}." 

E prossegue o artigo nessa linha de argumen
tação, sem nenhum passionalismo, sem nenhum 

exagero, no propósito de formular ponderações ao 
Governo a respeito do problema da privatização da 
Vale do Rio Doce ou da forma de privatizá-la. 

Dada a importância deste documento, peço a 
V. Ex'!, Sr. Presidente, que o considere lido por intei
ro para publicação nos Anais da Casa. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. JOSAPHAT MARINHO EM SEU PRO
NUNCIAMENTO 

Lições Contemporâneas 

VALE: RACIONALIDADE E 
INTERESSE NACIONAL 

Luciano Coutinho 

O processo de privatização da Companhia Vale do Rio 
Doce é uma demonstração cabal da lamentável falta de estratégia 
de longo prazo do governo FHC. 

A privatização é colocada apenas como um bem em si -
sem qualquer outra consideração a respeito dos objetivos de de
senvolvimento a longo prazo (e.g. impactos sobre a competitivida
de do conjunto da economia, condições de gestão, caracterlsticas 
dos controladores, esvaziamento da capacidade nacional de deci
são etc.): 

Consta que o Presidente fica incomodado com a pecha de 
"neoliberal, mas, na prática, a politica de privatização do seu Go
verno por falta de qualquer estratégia- é ortodoxamente Dberal. 

Essa visão é coroada pela destinação escolhida pela ~i
pe econOmica para os recursos da privatização: simplesmente a 
de cancelar dividas. Não é à toa, portanto, que vem crescendo a 
resistência politica à privatização da CVRD. 

A recente descoberta de uma importante provlncla mineral 
em Carajás cria uma ocasião para se repensar o futuro da Vale. 

Desde logo, é de elementar bom senso postergar o atual 
cronograma da privatização, visto ser indispensável avaliar cuida
dosamente a extensão e a qualidade das novas jazidas, que in
cluiriam cobre, ouro, platina, irídio e outros metais. 

Mas, além da reavaiação do potencial econõmico é urgente 
efetuar uma reflexão a respeito do papel e relevância da CVRD. 

Sendo a maior mineradora e expor1adora mundial de miné
rio de ferro, detentora de importantrssimos meios logfsticos e de 
transporte e einda produtora de várias outras commodities (alumi
na. alumlnlo, ferro-silfcio, papel-celulose e outros minérios), a 
Vale é uma peça chave no oiigopólio global das grandes empre
sas de mineração. 

Seja escusado sublinhar, também, a sua evidente impor
tância para a economia de vários Estados da Federação. 

Por conseguinte, a privatização da CVRD não deveria ser 
efetuada sem determinadas salvaguardas, a saber: 

1. assegurar que os futuros controladores tenham como 
objetivo o pleno e integral desenvolvimento das oportunidades 
rentáveis de negócio em todas as áreas colocadas ao alcance da 
empresa; 

2. assegurar que a empresa continue contribuindo para o 
desenvolvimento tecnoióg:co, regional, sxiai e para o respeito às 
normas ambientais; 

3. garantir que o centro de decisão a respeito da sua estra
tégia permaneça no País e que seja preservada a sua capacita
ção gerencial e técnica; 

4. assegurar aue a Vale continue funcionando como impor
tante parceira/associada a outros grandes grupos privados nacio
nais em empreendimentos conjuntos e sinérgicos. 
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Do ponto de Vista dos objetivos acima seria inadequado e 
pouco inteligente, para dizer o mfnimo, que a CVRD viesse a ser 
controlada por grandes consumidores estrangeiros (ou mesmo 
nacionais) de minério ou por grandes empresas mineradoras ri
vais (australianas, sul-africanas etc.). 

Sob o controle de grandes consumidores (e.g. japoneses) a 
Vale correria o risco de ser transformada num 'centro de cu$s', 
sendo a sua estratégia de desenvoMmento subordinada à lógica 
dos empreendimentos siderúrgicos e metalúrgicos à jusante. 

No caso do controle cair nas mãos de um grupo rival es
trangeiro, a estratégia da empresa também ficaria subordinada a 
outras prioridades de prospecção, desenvolvimento tecnológico e 
gestão que não necessariamente maximizariam o potencial de 
desenvolvimento das atividades no Pafs nem tampouco seriam 
plenamente exploradas as parcerias e associações com outros 
grupos nacionais. 

Correr-se-ia, nos dois casos. o risco de desmantelamento 
parcial da capacitação profissional e tecnológica acumulada na 
empresa. Sob o modelo atual de venda, o risco de perda de con
trole nacional da Vale é bastante elevado. 

A pressa em privatizar a CVRD vendendo imediatamente 
um 'pacote de controle,· sob o argumento de que com isso se ga
nharia um 'prêmio' adicional é duvidosa. 

A experiência internacional de prtvatlzação no sebr siderúrgi
co, induildo [)afses como SUécia, Áustria, Otile, Rnlêndia e Taiwan 
mostra que os processos gradualistas e sequenclados produziram 
melhores resultados, petas razões seguintes: 1) evitaram as fortes 
variações cfdicas intrinsecas ao setor que promovem osciações de 
prBÇQs e dos valores de mercado das empresas; 2) permitiram que 
uma transição mais ordenada em dlreção à gestão compartlhada 
com o setor privado valorizasse mais o preço final de venda efetua
da em pacotes sucessivos e mais pulverizados. 

É Importante frisar que o lançamento gradualista de paco
tes de ações não implica em desmembramento da empresa, cu
jas atividades-chave devem permanecer integradas. 

Controle nacional 
Finalmente, parece essencial que a modelagem da privatiza

ção maximize a probaHdade de controle nacional da Vale sob a ide
rança de grupos com competência comprovada na área mineral. 

Seria oportuno o estimulo governamental à formação de 
alianças entre grupos nacionais com poder financeiro para vencer 
a disputa e, nesse sentido, os fundos de pensão despontam como 
parceiros Ideais. 

Os fundos, que já dispõem de posição relevante na CVRD, 
deveriam ser artiaJiados a um ou mais consórcios de grandes 
empresas nacionais para respaldá-los. 

Nesse sentido é estranho que o governo venha, até o 
momento, marginalizando os nossos fundos de pensão do pro
cesso. 

A CVRD é um importante patrtrnOnio brasileiro e não deve 
ser aHenada simplesmente para "fazer caixa' para o Tesouro e 
cancelar encargos de juros inflados pelo desajuste da própria poli
tica macroeconOmica do governo. 

A sua privatização só deveria ser empreendida sob um 
conjunto de salvaguardas que preservem o interesse nacional e 
da sociedade, mantido, sempre, o seu centro de decisões no 
pais. 

A privatização inconseqüente e sem estratégia deve ser 
obstada por todas as forças politicas e sociais que ainda prezam 
a soberania nacional e a racionalidade de longo prazo. 

Luciano Coutinho, 50, é professor titular do Instituto de Econo
mia da Universidade de Campinas (Unlcamp}, Foi secretário-geral 
do Ministério da Ciência e Tecnologia (governo Samey). 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Esperidião 
Amin. 

O SR. ESPERIDIÃO AMlN (PPB-SC. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, no momento 
em que estamos cruzando este período de convoca
ção extraordinária, que nos impõe o dever de delibe
rarmos sobre matérias urgentes e de interesse rele
vante para o País, como preconiza a Constituição no 
seu art. 57, às vezes nos esquecemos do motivo por 
que estamos reunidos, mas aqui estamos para tratar 
de matérias urgentes e de interesse relevante para o 
País, agora até com decisão em nível liminar toma
da pelo Supremo Tribunal Federal. É para isso que 
estamos aqui. 

Julguei que não seria irrelevante trazer para a 
nossa reflexão uma questão que preocupa o meu 
Partido e me angustia. Trata-se da não-realizacão 
das reformas que o meu Partido elegeu, no seu prtr 
grama, como prioritárias para o desenvolvimento oo 
País; reformas de natureza económica capazes de -
discuta-se quanto se quiser discutir- facilitar a gera
ção de empregos, a ampliação de oportunidades na. 
indústria, no setor primário, no setor de serviços e 
no de turismo, em que o Brasil engalinha com n1~me
ros de turistas inferiores àqueles que visitam o nos
so querido vizinho, o Uruguai. Isso é o que o 'neu 
partido, PPB- Partido Progressista Brasileiro -. e!"l
tende como prioridade para o Pafs. 

Contudo, o que pe;cebemos é que as retonnas 
de natureza econômica, administrativa, tributária, as
sim como a da Previdência, perderam, na verdade, 
um ritmo que nunca chegaram a ter. Quer dizer, n{o 
conseguiram um ritmo de concretização, ~aia vista •J 
que ocorre com a reforma constitucional, já aprova .. 
da pelo Congresso, no setor de telecomunicações, 
no do petróleo, em que as leis conseqüentes não fo
ram aprovadas ainda. 

Nesse ínterim, o que se percebe é um déficit 
na balança comercial do nosso País, que é crescen
te; déficit esse que não vem encontrando, por parte 
dos implementadores da política económica do nos
so País, urna ação correspondente capaz de reduzir, 
senão neutralizar, essa tendência que é muito preo
cupante para o Muro do Real. 

Portanto, em nome do meu Partido, tema esse 
da maior importância, desejo solicitar que, ainda 
neste período de convocação extraordinária, em que 
duas pautas existem para que possamos nos debru · 
çar sobre temas urgentes e de relevante importânciú 
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pa;a ·ü País, o cOiijunto del.íderes desta Cc:>c;a não 
nos esqueçamos de dar aos trabalhos um ritmo 
que permita ao Congresso debater aqueles temas 
conseqüentes às reformas já aprovadas e aqueles 
referentes às ainda não aprovadas, no âmbito 
constitucional. Elas são indispensáveis para dar, 
ao povo brasileiro, respostas não apenas políticas, 
como a questão da reeleição, mas de natureza so
cial e económica que a sociedade brasileira está a 
reclamar. 

Esse é o apelo que gostaria de deixar assenta
do neste momento em que estamos reunidos em 
uma sessão extraordinária, acreditando que nenhum 
de nós está satisfeito com o conjunto de trabalhos 
que até aqui produzimos. 

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Esperidião 
Amin, o Sr. Emandes Amorim, 4 12 Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. José Samey, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- 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'ls e Srs. Senadores, associo-me 
às homenagens que os Senadores Pedro Simon, 
Benedita da Silva e certamente os 81 Srs. Sena
dores, bem como todos os Deputados Federais, es
tarão realizando nesta semana, especialmente 
amanhã, aos 1 00 anos do jornalista Barbosa Lima 
Sobrinho, Presidente da Associação Brasileira de 
Imprensa. 

Trata-se de extraordinária figura humana, 
exemplo notável que nos últimos anos, bem como 
ao longo de toda a sua vida, soube dedicar o seu 
esforço, a sua energia, o seu exemplo de integri
dade às causas maiores e às lutas contra as dita
duras, a favor da democracia, com o sentido pro
fundo de defesa da nacionalidade brasileira. 

Barbosa Uma Sobrinho esteve à frente da 
campanha pela anistia. Foi convidado por Ulysses 
Guimarães e por todos os partidos para estar à 
frente da campanha pela ética na vida política, na 
campanha pelo impeachment do Presidente Fer
nando Collor de Mello, em função de estar conven-. 
cido de que o ex-Presidente havia, de fato, cometi
do faltas contra o decoro, que não condiziam com 
a função de Presidente da República. 

Barbosa Lima Sobrinho também deu toda for
ça para que o Congresso Nacional levasse adiante 
a Comissão Parlamentar de Inquérito que exami
nou as irregularidades cometidas no âmbito do Or
çamento da União. 

Barbosa Lima Sobrinho esteve sempre pre
sente na História do Brasil: durante o Governo 
de Getúlio Vargas, com críticas e com elogios; 
durante todos os governos desta República, as 
suas palavras constituíram sempre uma luz que 
ajudou a iluminar as consciências de todos os 
brasileiros. 

Ao completar seus 100 anos de idade, Bar
bosa Lima Sobrinho continua a ser esse farol 
que se acende para ilustrar, chamar a atenção 
da consciência de todos os brasileiros, inclusive 
a do próprio Presidente Fernando Henrique Car
doso. 

Em uma de suas entrevistas recém-realizadas, 
como a publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo, 
no "Caderno Dois", sábado, dia 18 de janeiro, há 
questões levantadas e respostas da maior atualida
de, como por exemplo: 

•estado- O que o sr. acha da aprova
ção da emenda da reeleição no Brasil?" 

Barbosa Lima - O País teve quatro 
Constituições legítimas que emanaram de 
uma Constituinte eleita pelo povo - as de 
1891, 1934, 1946 e 1988- e, todas elas, 
sistematicamente, vetaram a reeleição. Já 
existia o exemplo dos Estados Unidos e 
nunca teve nenhuma influência para o Bra
sil. Agora, tem uma influência enorme, que é 
o exemplo do Menem, na Argentina, e o do 
Fujimori, no Peru. Essas são as influências 
que estão agindo hoje no Brasil. Eu sou in
teiramente favorável à idéia de não haver 
reeleição. 

Estado - Por quê? 
Barbosa Lima- Porque a idéia da 

não-reeleição evita as despesas imensas 
que os Governos fazem para se reeleger. 
Você tem um exemplo agora. Estariam 
longe da idéia da reeleição as 20 viagens 
de Fernando Henrique ao exterior? 

Estado - Recentemente, em uma en
trevista, o sr. afirmou que a população brasi
leira está apática e, talvez, a saída fosse 
lançar uma anticandidatura, a exemplo do 
que foi feito na ditadura?" 
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Barbosa Uma - Sou favorável a uma 
anticandidatura. Não saberia citar um nome, 
( ... )" 

. Talvez o dele próprio - digo isto por conta pró
pna - fosse um dos nomes que poderiam resultar 
em consenso de todas as oposições. Será que a 
saúde de Barbosa Urna Sobrinho, aos 1 00 anos de 
idade, permitiria que ele exercesse a Presidência? 
Quem sabe? Quem sabe, se considerássemos essa 
i~éia seriamente, seriam muitos os Partidos que ve
nam em seu nome alguém que pudesse unir os an
seios de defesa da democracia, da ética, da dignida
de, da não-reeleição, de defesa da Vale do Rio Doce 
e dos conceitos mais profundos da nacionalidade 
brasileira. 

Certamente, Barbosa Lima Sobrinho poderia 
ser o nome que viria galvanizar, tenho certeza, no 
âmbito do Partido dos Trabalhadores, no âmbito de 
todos os partidos que realmente se mantêm naquele 
rumo que constituiu uma grande unidade nacional 
na defesa das Diretas Já, na defesa da ética na vida 
política. Possa Barbosa Lima Sobrinho, nesta sema
na, até quem sabe, refletir. Quem sabe se a sua 
saúde não venha até mostrar sinais de maior vigor 
ainda, se lhe for perguntado: Barbosa Uma Sobri
nho, poderia ainda, mesmo aos cem anos de idade, 
considerar a possibilidade de ser o próximo Presi
dente eleito do Brasil? 

Fica aqui a sugestão. 
Barbosa Urna Sobrinho sempre teve muito ca

rinho pela familia do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso e pela própria figura do Presidente, que 
certamente nesta semana também o estará home
nageando. Mas será importante que o Presidente 
Fernando Henrique, ao se juntar aos brasileiros na 
homenagem que o Congresso Nacional e todas as 
instituições estão prestando a ele, venha também a 
reconhecer e a ouvir com atenção as suas palavras. 

No jornal O Globo, por exemplo, de 5 de janei
ro, ao ser perguntado: 

·o senhor é contra a reeleição ou con
tra a reeleição de Fernando Henrique? 

Barbosa Uma: As duas coisas. Pri
meiramente, sou contra a modificação da 
Constituição. O Brasil sempre proibiu, nas 
Constituições Republicanas, a reeleição. 

Mas o senhor defende o parlamenta
rismo, contra a tradição presidencialista 
brasileira. 

Barbosa Uma: O parlamentarismo 
funcionou bem na monarquia. Era o caso de 

experimentar de novo, mas parece que não 
tem jeito, que não há ambiente. 

"O fato de a sociedade estar silenciosa 
não significa que está aprovando a ação do 
Governo? 

Barbosa Uma: Não. A sociedade se 
omitiu, uma decisão que eu não compreen
do porque acho que é um dever de todo ci
dadão interessar-se pela conduta e pela 
orientação do Estado. 

O senhor está triste? 
Barbosa Uma: Só não estou triste 

porque continuo a lutar. Vou lutar até o fim 
da vida. Acho que cada cidadão deve fazer 
um exame de consciência para saber se 
serviu bem ao Estado. Minha consciência 
me apóia." 

Sr. Presidente, gostaria de comentar a respeito 
daqueles que acham que, em função de as pesqui
sas de opinião estarem a dizer que a maior parte da 
opinião pública aceita a idéia da reeleição, isso já 
deveria ser assunto selado. 

Ora, se fôssemos apenas aceitar aquilo que 
está expresso por pesquisa de opinião, então, basta
ria termos colocado na Presidência da República, 
em abriVmaio de 1994, Luiz Inácio Lula da Silva 
porque, pelas pesquisas de opinião, estava co~ 
quarenta e tantos por cento dos votos. O importante 
é que, tendo havido a disputa eleitoral, tendo havido 
o processo democrático, e todos os lados podendo 
expor os seus argumentos pelos meios de comuni
cação, o Presidente Fernando Henrique acabou sen
do eleito e se legitimado. 

Sr. Presidente, o que gostaríamos é que essa 
decisão a respeito da reeleição seja de fato legitima
da. Hoje, infelizmente, o que nós estamos vendo é 
urna carga de um lado só: são os institutos, como a 
Fundação e o Instituto do PSDB e do PFL, a gastar 
rios de dinheiro realizando a propaganda da reelei
ção. Se fosse realizado um plebiscito ou um referen
do com regras claras, para os que são a favor e os 
que são contra afirmarem os seus argumentos, a si
tuação seria e será diferente, porque somente a con
sulta popular poderá dar legitimidade à decisão so
bre a reeleição. 

Sr. Presidente, requeiro que sejam transcritas es
tas entrevistas de Barbosa Urna Sobrinho corno urna 
homenagem que o Senado presta a ele, ao lado de 
tantas outras que serão prestadas nesta semana 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU 
DISCURSO. 
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Ull stCULO DE HISTÓRIA: Para o jornalista, que jd pcwou por 19 preside~. me Collor nilo silo diferentes na maneira de agir 

F--UIII~I 'Falta luta, espírito de luta e contestaçãC; ~ 
~arbOSa Uma critica o neoliberalismo e a globalização, condena a privatização da Vale e lamenta a omissão dos brasileiros 

b presidente da Associação Brasileira de imprensa (ABI), 
Àlexandre José Barbosa Uma Sobrinho, comemora este 
mês, dia 22, um século de vida. Chega ao centenârto com a 
lucidez e vitalidade com que, em 1974, antlcandldatou-se a 
{ice-presidente da RepúbUca na chapa de Ulysses Gulma
~ães contra a poderosa Arena e o general Ernesto Gelsel. A 
bandeira também continua a mesma. ~ exaltando o nacl~ 
11.(\ii~mn '!u~ e:~ in\ic..;;;.:: sr-:,.~ •~-~ ;c-~·! ...... ~;...·"'··~~~ ":c~~~; • .r. •• !:-n::--

no meu unaue, alo poao debar 
:. A11.':: r--.:no de delencler a Petrobru •. Ser6 

fê n::c, z-=.:..,;r 1111o tJdlt< ~~» que mudou o a&JIIIIe dele. lez , 
!JaDSiuÃO? Na campmha "O p&-~~(i ldfO CMifl1 IIII ~ lt6leo' -·.o pai dele. LeOal-qDIIIIdo ... pam:etll .., C! du. e o Uo, felldaallno. luWa 

~·a.--110118111o7 ~e dacomlulo que pleiteou a ISOSA UMA SOBRINHO: o fé:Jnuçlo da Pmabnl.. -~ lol ESCiiilwdo;) I IIIIOU dQ tora. Quando Ali.- e O Brasil~ pior oa melhor 
PretOII D llberaUimo, ~~ 

- o inrpmchmcnl tú Co1Jor7 = Dll ODda. Atara o~ BARBOSA UMA: Nlo creio que o 
M dllfarça c:am O titulo da Brull estl.- IOb 111D domiDio 
allat !tnçlg t & - dllermte do domlnlo do Fenam-eólaa: a tranúer&da do pCibllco do Heartque. Na maneira de qlr, pua oe putk:ulares. Noa Eatadal n1o l6o dlleresltea. Camuo em 

~ado se omite e oe parte~ Itamar Fruco, que qlu 
t que bmalem. t- c:onatralllklo. M ldBu atuala d& 

tilral que tenham dlmto ao que le coincidem c:om u llllnbu. Ele 
c:omprvaiD. Aqui. quem compra ~ter r9llldo naquele tem-
6 o Estado e depois Di pwt!c:ula- po, mu Jl se lonnava um amiJieo. n:s queftlll tudo pronto, a preço te lntemac:lonal que obrlpra o bálxo. t Hmpre uma c:oncea1o. 

BruU a~ apit111ar. ----
• Quem foi o melhor prealdetft • MtD quando o &lodo cunrpra 

~u papel ndo dcw mtr? O .,_ do &mil? 
BARBOSA UMA: Um doa ~ hd de tdo PI!'1IJOSO IIQ wnda da 
rea foi R.cJdrlcuea AM:a. tanto que Vale do Rio Doce? 

BARBOSA UMA: A Vale~ o~ lol eleito pela leiiiiDda vez. mu 
rodo Bnall. ~ coobece r nlo cbeBOU a tomar poue pelo 
riqueza& lmeoau que ela tem, estado de aaáde. Foi o vlce que 
oém quanto Yalerlo todoa oa uaumtu e. allú, nlo estava r!:IU" 
seua metal&. O luturo pode de- lando bem e le\'e de aer aubsti!ID-
~der dluo. Entntar tudo ao do pouco depola por Eplllc:lo 
e.apltal partlc:ular, aiDda mala - Peuoa. Rodrlsuea Alves fez gran-
~Dia pode- bom. Por des reallzaç6ea. era equilibrado. 
;:e c:ootlouamoa prlalonelroa, teve bons llllnlatros. Mu u maio-

quanto o Japlo ~ tlo aoben- n!l n:allzaçOea loram u de Get6-
o o? Porque c:apltaJ ae lu 1!:111 c:aaa 110 VarJu. Aquela aoos 001 .. 

~o Jap1o teve coraeem para fazei- auatavam. muno lundo de Unha 
o seu. Oa outrol lr&ndõel vlftm um programa nadonallata e fez o 
~bando em deaen•olnr-ee poulftl para~-

dlnhetro de lon. . . 
• E o pior preslMnle7 I 

J b senhor~ qur Fmtt~~t- BARBOSA UMA: Collor. O mala 
40 H~nrf'JU't ~ndc:s:K- a Vol<e? entrqulata. A sente pode c:laul-
8ARBOSA UMA: Femando 1"'- ficar oa presidentes pelo ent~ 
ràQue foi candidato ai"I!Wor-teral guinDo. • . 

da CooaUtulçlo de 88, mlrmtao-
do l"'mmta da Velp e 8emudo • O senll<N ~ contro a rrelelçdo 
~bral. Ganhou Cabral. Na oca- ou contra a rrelf!içdo df! Fe-
alio. luMt. Br aall1a !.tlar com oe doHennquf!? 
IJÜ. Fernando Henrique retPQD- ElRBOSA UMA: Al dw..e C<>ISU. 

deu: "NAu Pf1'dS& n<:m úlar. eatL Prtmeirarn~·e. s.ou contra 1 mo-

sldente Fernando Henrique Cardoso, a quem chama de en
tregulsta e compara a Fernando Colbr de Mello. Defensor 

· Intransigente da Imprensa livre desde os tempos de Artur 
Bernardes, Barbosa Uma alirma que a sociedade está tão 
apática quanto em 1974, sem exercer a contestação que 
caracte1iza toda e qualquer democracia. Para ele, •está na 
hora de outra antlcandldatura". 

dUIC&ÇAo da Constltulçlo. O Br• 1 que t! IID1 d~ de todo ddadlo 
sll aempre proibiu. nu conatlt\&- lntereuar~ pela conduta e pela 
çOes republlcaDu. a reelelç1o. orlentaçlo do Eat.do. ... • Mos o ='l.~·:l.· tLlvr<k o~ • o xnhor aaf ll'M7 mentari;;T,.v. col"ir.u a tradlrdo 

BARBOSA LIMA: 56 nlo eatou rwaidai:ialim. b.azllcira. 
trtate porque continuo a lutar. BA.cti.MA Ul'k o par1ameut»-
Vou lutar at~ o 11m da Ylcla. Ache. rtamo fundoooa bem na IDOIIIo<· 
que cada ddadlo dfte lazer am qui&. Era o C&IO de rzperlmeDtar 
ezame de COIIICI&Ida ~Mim de-.- parece que alo tem 
se serviu bem ao Eat.do. Minha Jeito, que alo 116 Ulbieate. 
COIIICI&Ida me apóia. 

• Quem foi o praidentr mcll no-
• b comam ~a~ começar donalisla do ~ müllru? 
radical e Ir moderando auAs BARBOs.. UIU.: o Costa e SIM 
açón polfllau. Sua lnljetdrla po. parece o mala sincero. Tlnba 
reca kr sido o tn-ldtlu nadonallaW. Seua auc:e. 
11AR80SA UMA: N1o llquel maia ' aons. Dio. Atl O Gelael pode RF 
radical. Eatou mal• combativo dualflcado c:omo entri!I'Jiala. 
por estar na Prealdenc:la da ABL 

• E depoia do regime mJlllru? Sempre lul co!Dbattvo. Sempre 
delendl a Uberdade de 1mprmaa. BARBOSA UMA: t dUJcll dizer. 

Seria o Itamar, - eu o c:enauro • Os~ de opoilçdo atdo por ter cedido a ld~ que nlo com difiCIIldtlda PG1fl /QnçDr um 
eram auu. Se ele vleue c:andkl• amdJtltlto em 98. O senhor odla to de novo, eu. que o conheço e que ela lfm alpma chontce? 
vejo C!JIDO renep u conc:eaa6ea 11AR80SA UMA: Se pan~raa ~ do puudo, alo teria dOvldaa em 

ra uma luta •:t podem IIIIXIl6-~um nome ea:eleme. ar o ambiente. neceuArlo ter 
luta dura ~ ac1arecer o poyo • O SSihoT ~ socialista? sobre Femmdo Henrique. Nunc.a BARBOSA UMA: Era do PSD por- houft uma peuoe que mudaue que achava que o partido Iam- mala de poalçlo do que ele. bml era aodallata. E a aoc:lakle-

moc:racta domina\'& na Alema-
• /.uJQ seria um bom prnidente? 

nb&. Ho!e c:oatlnuo denlJO clu ·~ BARBOSA UMA: t um bom ho-
- nactonallataa. mem. maa o partido ciiHe ~ IIIUitó 

exf....ut :~..:.L···t~ • ''L ..a.•. l · .~iu·, . CU: ~.~. • A sociedade brosl/rlro esttf 
QPdlica? te. '"·V-!""'-·· 
BARBOSA LIMA: Ela deYeria ae 
DWlUeatar mala viiJOI'OS&IDeflle e 

'\' ' ~· (I • .,,,.do IUI!J ltO Brusll? 
·defender auaa ld~. Oa lOft!'· L;: . :~ -. •. U~Luta. es!)lrlio t1e 
noe ae realizam para eaecutar u 

II!Ul" de$elo d<: cooteataçlo.. Sou ld8u c1u Mdodrdea 
lz.~::m t rontt.-tz.ct~ 

• O fato de a sociedade estar si-
lencioso ndo srgnifica que estd • Como allalla o eon,ressa? 
aprorxurdo a açdo do Gouemo? BARBOSA UMA: Ele ae omitiu 
BARBOSA LIMA: Nlo. A socted&- multo desde aua lnstalaçio em 
de ae omiUu. uma dedslo que eu Brufllc. SO vi em Srulllr um 11>4> 
naf) compreendo P"'que acho mento not!vd. que foi no lmpe&-
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leDt tio: Collor. qiWido a rmu
,,..ao 114! levantou. Nf>o rei o que 
falta a BruiiJQ. pm- que se amUe 
tanto. Quando Q capital era no 
Rio. havia UIDa oplnllo mala leDo 
aMI la ldflu genla. 

• Se a capilrú ainda fDsu o Rio. a 
hislória IV1a $ido outra? 
BA1U105A UMA: Potalftimente.. 
Quando o Congresso era aqui. 01 
poUtlcoa eram aenalvell l opl
nllo pdbllc:a. 

• O •cnhor aprooa os mllodra 
do Mollimmto dos Sem ~na? 
BARBOSA UMA: Eatlo na defesa 
de._~ o que t JecltS
mo. Nlo ae coaset~~~e nada aeiJI 
luta. Nlo digo a luta filie&. de.~~ 
ser uma luta dti Ideais. Se ae for
muae no pala uma opiDIIo pObU. 
ca IDletrameDte tawriwí u up6. 
~ da pequena propned8de. 
nlo teMo dGWia de ~ .. refor. 

III& ae Importa. A vtol~cla dos 
aem-tan t uma atitude de deaes
pei'O. Atitudes de desespero eu 
nlo pouo lounr. Acho que ae de
ve ptVCUrar ~ lepia. mas 
c:om ~ dedl6es ftrmea. 

. t 

• Âor 100 anor. dO ~ ci lmhor ... --, 
De · O ESTADO DE S PAULO 

ANAIS DO SENADO FEDERAL 

BARBOSA LIMA:A ld& do a=
pendlmento Importa na ld& de 
de!Dr de agir. Enquanto tive" vi
da. pouibllld.ade de agir, delen-

deftt - ldeala. 

• 0 mJhM 11/WU muiJru frustm. 
çdes7 
BARBOSA UMA:Uma delas foi roo 
Goomno Cutelo Branco. O Exú· 
ctto se colocava a aervtço de R()
berto Campoa. Nlo tenho d6vlda 
de que foi o Goftmo mala entre
RUfai& do Brull 

• .Mim M Getrlllo. quau 0$ m~ 
lhorl'S momen/0$ do 8tasil? 
BARBOSA UMA:GetClllo foi rui
mente grande. atll! no sulc:ldlo. 
Antes da morte. eu dlue 110 depu
tado Diu Uns que GetClllo ~e
ria ae matar. Achava lisO porque 
Getllllo Unha um r:qulho peaoal 
e laD!U adm1ttrla aer hlllllllbado. 
Foi IIII Qltlma adtllde polltkL 

• O ~nhor 1 um homrm rico? 
IIARtiOSA LIMA: Nlo. 56 tenho 
esta casa aqui. comprada com 20 
ano1 de comrtbulçlo ll'reY!dm
d&. e um pequeno apartamento 
em Teresópolll. Mala nada. 

• O ~nlrorl mala carioca ou po
nambucano? 
BARBOSA UMA: VIvi mala teDipo 
aqui do que U... VIm com 20 e pou
COianot, quando deslaU da poli
tica. padelldo a elefçlo pap se
nador em Pernambuco. Aqui . 

nunca concorri porque era outro 
ambiente. Trabaihel por c:auau 
c:ulocas tam~ mu a vtda po
litica daqui n1o me seduzia. 

• O senhor foi ptao? 
BARBOSA UMA:Atrllve.uet todo 
esse s&:ulo sem de!Dr de tOIUIU" 
u ltftudes que deveria. mu ntlll
c:a cheguei a ser preso (risos). 
Acbo que me respeltanm. acha
vam que teria repen:usslo. 

• Quau seus planos pma 19917 
BARBOSA UMA: Quando ae c:J» 
ga 1 miDha Idade o esaenda1 t 'rio 
Y!:r. 

• Nestr seu úc:ulo o Bnuil esteDe 
melhor do que esld hojel 
BARBOSA UMA: G:1starta que eS
ttvesse melhor. Sou favortvel a 
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um Estado forte. F.ue ennqued
mento de particulares b custu 
do Estado eu reprovo e nlo com
preendo. Nlo sei por que nio ae 
continua no repne &Dtlgo. com o 
Estado fazendo u colAs. se ele 
sempre tomou u lnlcl.attvu. 

• O brasileiro ndo vioe melhor 
hoje do que décmilu am&J 
BARBOSA LIMAI Depende du 
cluses soclala. Para u classes 
superiores, esti multo melhor. 
Para a burguesia, JA n1o ~ tlo 
bom. E. para quem esti fora, a~ 
da~ um Inferno. .li~~ 
da nesses morros? 

• Qual a avalíaçdo de sua anti
candidDlura a v~idente Iili 
República. na chapa de ~ 
em 1974? Valeu a penal 
BARBOSA UMA:En necesúrlo. 
Estivamos em wn regime. sem 
contestaçio e sou parttdirto da · 
contestaçlo. Acho que estA na 
hora de outra "Mtlcandldatun."" 

5!yno I§ Q& lANEipQ pt 1907 

Barbosa Lima rítantém coerêncía há um século 

~08ERTA JANSEN 

R lt) - >\.arho~a Lima Snhn 4 

n hn rf"C'"eh<-u a rrrmnact"m 
ciu E!' lado .Pm ~ua ca."'3. ('m 

HotnfuJ!n, Ha Zunn Sul. lnslatado 
na ~ala eh• rmn·d(':"f furrmta~ por 
t'!'<ltat•t("!" de l•vrtl!i. r<lOV\•nou f)or 
tpla.~ ctua~ hnraq S4:'m de-1xar d«• 
n'"'IKmd~r uf'nhuma p~·n.:unta, 

Ac) fazrr um hal;mco dr -.pus 
1 00 ano~ de Vlda. falou com c·an · 
nhu snhrr a mulh<>r. c1nna Mana 
.JH""·· n:-1 nlhn~ - FPrnnndo. JOf"
nahsta. Cadu:-~ Eduardo. t••wntnr, 
t" l..úna. ruan1siH. -.os ~PH' nPro"' 
r me dni:!'l h1~nNos. Nf"~t a pnmt>1-
ra pnrtr d;t rntrrv1-.ra. ··nnta as 
mnu,rP"' ah·~na.'4 <' tn~r("za.~ de 
:-.oft. vu1a r sna:'ll pn•fprf"m·•a~ htiP
rd.nOL"' r mu~u·al!";. ·Sou fa...,.<·mado 
pur Mac·hadn th• As"'•s t· pur 1\t.•t•
!hu\lrn·, diz. 

* E~ladn - Qual 
ê a ~t"n:'llaçi.u df!' 
compl.-tar 100 
o. no~? 

Barbo!\a Lima 
Sobrinho - Sun
(':L ll'\.'Cl multo a 
""l'rln t":-!Sa qut•srao 
dt• 1da.ll<'. Tomei 
tnda..s a_'{ :tfltndes 
qut• df'~~na tomar 
t-"111 rodo1.~ as 1da-

Aos 100 anos, ele escreve artigos para dois jornais, 
preside pela tercPi.ra vez c Associação Brasileira de 
Imprensa (Afll) ,, diz. orgulhoso. que tomou todas 

as atitudes que d•,.,wria em todas as idades 

dt·~ e <'hegu nos 
I no anos ainda na 
pr~~iden("'ia da 
AKI, cargo para o 
qual fu• rlf'ifo t"m 
l!li'.H. t-; C'ssa t•ra a 
l<"rceara Vf"Z qu~ 
era cle1to pr~!ll· 
dt'nte da As.o;;ncia-
çàn Bra!";lic•ra de lm)'lren~a. por· 
qut• fu1 o ma1~ n()vo pn:-!~ndentf' 
da a9Sn<'tação. quandn tinha. ape
"""' :to ano~. •·m I !J:!R. BPJl'IU~. fu1 
rt•t•lt•JLO t•m I uao. o qut.• me· 1"-'r
mattu fazer a fusáo tia!'! trf·s a.."l~u
l'iaçi'f'~ c1~ im11rt"nsa Qll<" t•xts· 
ttam no Rio. Ma~. para fazl"'r t":'lls.& 
fltsão. E'ra pn-c..·t~o qut> tnrlo~ nú~ 
nu~ {'OnVenci-!tSf'mnl' de que pn~· 
e:~avamos renunc1ar ao~ nossos 
mandatos para eleger urn Preii
d{'nU• romum. F.l("~(·mo~. rtfinal 
rfj• c-nnta_q_ o flprhf"rt Mow~. 

l-:~tado - /\tas como o )tf. ~~ 
st.·nt~ ao fazer I 00 ano1e? 

Bnrbo!!ia Lima - 'Jao stnto se
n.w uma d•ficuld;ulf': realmente. 
a nHnha aurilçáo r!'lta rrdtJzada.. 
Prf'n:-.o de corre-çút•s para l"""sa 
dt·ficiPnc-la do própno orRanls
mo f''ora i~so, nada Sf> alterou na 
mmha VIcia. Cnntmuo a fr~tüf'n-

IIH n A~!'\fK"tacão de lmpren!'\8.. e:"-

,·rrver mC'u:ot anq;to!lõ - quP !'Ião 
public:trto~ tanto no Jornal do 
Rm!>il quanro no Diririn de Per
tuJmburo -. arttg&.~~ dommica1s 
t(Uf" ("omf"CPÍ t"m 1927. Ho_je, !'\4' for 
<"nntar todn~ tJ:'( ano:ot. ~â.u maa~ dr 
:J m1l :trtu:ns (''1."0~1 

E~tado ·- O !Cr. "Se arrependt 
df' ai.- uma toisa? 

Barbosa Lima - At·ho que o 
arrrprndimt•nro faz partf' da 
prilpr1a vida. A;'( atuud.-~ que nào 
t'l~rrespuudt"m à manha mentah· 
dadt> atual. provavf'lmentt>. t-u 
po~"' mP &rrt"'peonder de ter tido. 
Ma." eu po~!!Wl chz~r também quf! 
foram poucas. Porque sempn!' de
f<'nth a te:'lle nnctonaii!llta, n~w 
1)4'111o a mrnha c·(~r(-rlria f!. total. 

F.alado- Qui 
é o ncredo de •i· 
•er taato tempo? 

Bar'-a Lima -
Não sei se há se· 
grf'do n1sl'o. Eu 
aceue• a v1da ro
mo ela se aprest!n
tou. ag1 se-mpre de 
acordo com a ma
nha con~aencta e 
ch~~o a Pssa tdade 
pod{'ndo apregoar 
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uma cr){'rf'n<.·ta to

tal eom a.~ •• H1f'ta...~ 
nacwna! 1~ta3 que 
<1f>fench :1a moct
O:acl.e Alta..s. sobrE> 
f'""a<~ 1df>t:t.~ nano
nah:-.t~. há um re
oaro QUf> eu tenho 
de fazer O Eslado 
d~ S.Pauio. em um 

comenta no recente. achou que 
P ........ ..-~. ..... ti'''"' '>tnham da tnf1uênc1a 
('o.nunt-.ta. ·"'tnc-a fu1 comunt.'H.a 
Mí•"~m•' na mnC'IC\:tclf'. qu::~.nciu 
;,.t(·c•Jta.'lo.a oas ttlt•aa~ do l'artuhJ ~H 

ctalt~ta alt>man. eu mt- ('"OnsuJer.t.
·•a p.L:-tuiJ.no do ~onaltsmo ale-
01<:in • onrra o çomuntsmo. E es

cn'\ 1 artti..'O<> nec;;se -"f'nttdo no 
Jn'I"TTn/ rln Brrt..<>d Sao ~~por que 
n E!'Lario df' S. Paulo rne atnbu1 
1...,...,,, ·-.ttlh':l fut cr'mun1sta 

t>·a•do- O o;;, ~o iettor ma1!11 
anueo do Est~do? 

Barbo~• Lima- (re-1o flUP po
d,•n;l rf"l\'lOUa·ar I'~Sf' t•lL..i•l Li.i 

at\·nramC'n!t> o EsLado qut · ht>jo!a 
._.a a Pf''"namtlu('n pnr Jnrtlcacao 
dn mP•.L !H) n o"f"lho Harho.,.a Li· 
rr1a ~:11 ~·omt•C't>l a lf"r n Jornal aln· 

<Ja 11J. adolesccnna. na rampa· 
nha do HUI KarDo:-.a t'm t~no O 
E~b,do apo1ot1 a ran{Vôatura de 

!{u• Daroou contra o Herme-~ da 
r onseca... Como o gove-rno d~ São 
Pau1o tam~m apotava a candl· 
dat:..zr.a do Hu:. conser;tUJu que r; 
JOrna.l cner;ta...;;se a &lfl:umas pes
soas que pude~sf!'m aJudar na 
f"IP1çáo dele. Como eu tinha um 
tto flarlamentar. e-le Indicou meu 
oat para receber o Estado. Por
tanto, sou um leitor as:!lliduo do 
JOrnal desde 1910. Uma VJdalon
~a sempre tem ~PI-"Õdtos de-~. 
( ElP se rPj"'P à ei.nçàn pnside'n
ctal de 1910. em que Hrrme3 da 
Fonseca acabou .sendo eletto 
Prt:S1d..e-nte O eptSód.io ficou co
nhPC1do corno campanha civili.s
la. porq-ue Rut Ba.rbo5a comba
lla a cnamada •su-zçào a bico cú 
P~"na • .'llt!."i.'le mom~tnto, dona 
Mana Jose. muth.n' cU Barbosa 
L1ma. entra na sala..) 

E11tado - Neawe1 aDol todos, 
oua1 momento aa sua •ida e•to
lDena como o mail!l emocaoaaote~ 

BarbOfl.a Lima- Naturalmen· 
te. a 1a."'f> em que me caeei. Esta
mos casados há 66 anoa. (Ele 
olha para a muUlf!T' Qll~. límtda. 
llm.tta-se a SOT'Y"lr.) 

Estado - lno I&IDWm é um 
Tt-cord~ ... 

tiarbosa Li•a- tum ~rde
me"'mo. F..ncontrf"l manha espo-..;~ 
em ~ma..~ Gerats. na enaçao dr. 
a,.;ua.5 de Cambuqu1ra., Sou um 
Of>fn?.mhucano ql\{" !".f" c.·a.."'ou com 
uma raull:'!ta numa c1dade mt-

\1arâa J o~~ - Custou para. ca
~:!r ~a0(' 1 M('u pa.1 nào quena que 
eu ca."as!';e nao. ·or. BarbOsa U· 
ma o sr nao faz hom ne-góc10 se 
casando r:om ela· meu pai d1~e 
para elE", Dtss.e aut> t>U nào sabaa 
coz1nhar. n:!lo ~3tlla fazer nada. 
E!e me tietxava ter quanto~ pro
lt>"'"ores qu1ses~e. tanto que ~~tu· 
C\P' ntano ptntura. ma."' nao me 
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detxava nem pt>gar em uma Va3 

sou r a. (O }ato mt1rcou n ca.sal 
porque Barho:H1 L1m11 TP ... pon
dPU u:o pat rir Mnnn ./o_,.; quP 
não esLal't.l procurando uma. nn
prcgada, ma.s 3'tm uma m.uUleT 
para sn- sua compnnhnra f' mât> 
rlf" s,-u.<i filho.'\:.) 

E~tado - Como é eomparti
lhar a vida c-om al~uf-m durant~ 
65 &DOA! 

Barbos• Lima - A conunu•
dade prova JU~tamente o a~rto 
dessa medada. F.u não me arre
pendo. Não ~~ :!«." ela~ arrepen
de ( eUJ u tnro., so7T"tndo, para 
dona ManaJosi). M&.!. voltando 
à ~rgunta.antt>rior, o!l momt>n· 

to• ma1:3 eú,o.:ionantes estáo 
=~mp~ pr~os a acontecimentos 
de familLr.:. como t: moru de meu 
pa1. em lf=li?.~. ao:-; 51 ano~. que 
me detxou cor:1 a ~~pon!'iabihda· 
de de uma famíliL Tinha 28 ano~ 
e t've de me tomar chefe de fami
lia. A morte de mtnha mâe, em 
193 L uma cnatura notável, de 
grande Jnte:IJlencJa. também foi 
outro ~rande golpe Q11e sofri na 
mmha VJda. 

Eswdo - Ao• I 00 ano!l, o ~ 
~tntiDua trabalbaado. t:ant'"t 

•rtlllOI!I, prrl!lide- a ABI. lreqúe-ata 
a ABL ... 

Barbo!!& Lima - E ma1! do 
que IS.."'D. Sou fundador do MoVl· 
mt-nto dto Df"fi"~R. do~ Interesse-s 
do Brasil (Mode-com). A idl-1a 
surg1u há maas ou menos dots 
anos, quando o deputado Qn-.J. 
do Lima Filho ve-ao ao Rio mos
trar que a corn-nte- naciOnalista 
de Bra.silia prec1sava ter uma 
C'On'Hpondência no Rio. Fm en. 
tão que- cnamn! o Mucterom 
Uma sociedade 
que. toda ~gun-
da-fe•ra.. se reú-
ne na própna 
oede da ABI pa-
ra defender os 
intere-sses do 
Bra~nL Nõs nos 
man i restamos 
dando apoao â.3 
medidas naciO-
nalistas. Agora. 
nós tomamos pol"IÇã.o contra a 
privati:ta.Ção da Vale do Rio Doce 
por f'Ote"Odf'rtnO~ QUf' IS.'W e OOC'I • 

vo aos 1nte-res~ brastltlro! 

Estado - O sr. aio pretende 
ae &I"JiieDt&r? 

Barbosa Lima- Eu ainda es
tou escrevendo os art1gos. En
quanto puder. não tenha dUVIda 
de que mantere• esses art1gos. 
porque sinto que. de ce-na ma
ne-•ra. há urua rnrrt-~pondPnt"'ia 
com o povn hra.,.tieuo. ~;uma C"nr
rP!'ilipnnrli-nc-la Cllle me .... l.tl~faz 
tnu·n .... :un••ntc• Sú nao ~~,~~~~ t•Vt· 
tara apose-ntadona üa natureza. 
ma~. voluntanamt"nte. nao me 
apoM"nto. 

Estado- Quando o sr. de-i1ou 
a procuradona. tm 1967, todoa 
acbaram qur., finatmeolt, o ar. ze 
a pose a ta na. . 

Barbosa Lima - So dta se
gumte. eu J3 estava na Btbhoteca 
~ac1onai. rE""unmdo etementos 
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rara a puhhr:ação fi!' meu-"' lavro~ 
~obretudo oara A P'1vsPnça d; 
Albf"T'to Torr~s. um livro funda
mC'nta~. rle SOO pa!í1:1na.q 

E!\lado- O !itr. não qut,. parar. 
não e:' 

Bar .. bosa l.ima - Não •• nilo pa
rea . .1:::. ai, hi pouco te'mpo, pubu .. 
quea tam~m um tnUJaJho 80bre
o p~m~1ro jomalLsta braaUeiro, 
Htp()hto da Costa. Como n&o ti
nha hberdade- no Bra.sal, ele pu
bhcava o jornal de~e na lnglater
r~. Chamava-M> CorT"rio BF'f%.ki
h.6nst'. Pubhque1 um trabalho 
exaltando o s.e-u e:tforço, sua ca
pacidade-. Ele lutou duranu 14 
ano•. de 1808 a 1822. pela inde
pendencta do Brasil. Tanto que. 
quando o Bra.stl de-clarou sua ln· 

de-pe-ndência. ele encerrou a pu
bltc-açao de- wu Jornal. 

E~tado- QuaDlO!I li"ros o ar. 
l~m em c ... ! 

Barbou Lima - Deve pu.sar 
de :lO m1l. 41l mal. Foram UVT011 
que surgiram du minhas campa
nha.!!. Porque. toda vr.z que ~u 

vava no Jomahsmo detenni
a campanha. eu tsn>~& de me 

! r de livro~ para a po1ar a.s 
oanha.s que estava entren-

r.• :tO. E. Pnrà.o. a bibliote-ca IM. 
rr<'~Pnc1o E tambem por c&US4 

da mmha auvida.d~ 
como escntor. Eu 
tenho atê hVl'Os de 
contos e de literatu
ra publicados. 

Eotacio- O 11•" o 
sr. costa de ler? 

Barbosa Lima -
Gosto multo de ler 
romance. Uma da~ 
mmhas faS<"maçóes 

r.-.,1 Ma~..·Oado de Assa~. Eu tenho 
toda a coleçào de Machado de 
A."'~•~· Le1o todo:" o~ e~cntores 
Jorge Amado, além dos meu~ 
companheiros de acade-m1L Por
que temos lá.Jos,ué Montello. An· 
tônio Calla.do, a própna presi
dente da acade-m1a em quem vo
tei (Nélid& Phlon). São vários 
companheiros cujos Uvros eu 
preso e figuro entre- seus lettores 
ma1s assiduos. 

f.1u~~o- E nuí•ic.a? Que tipo 
df' mus1ca o ,_r. l01'ta de- ou,.ir:" 

Bar ....... Lima -- r: IJ .•u tU rJL .. d 
nado petas :nn{omas de ~tho
v~n. Mas minha Vltrola fic-ou com 
defe1to e náo mande• amda con
sertar. Ass1m. e~tou afastado 
de-ssas stnfon1as que durante 
tanto tempo me deram o prazer 
de ouvtr es~ granc~e compo~utor 

EsL&do - O ar. ~osta de ir a" 
c1nema? Goata d~ ·~r filmes! 

Barboaa Lima - Eu ~ostava 
muato rle fita. ... HOJ~ me hm~to 
mats às que ;~~ao ex1b1da.s nas e~
LaÇóe:\ de 1V Com"""" ><Jade....,...., 
hmttando. Só t.Pnho o auto~ pa
ra o (lia., n.atl tenho para a no1te.. F1-

t.a!'l (' <"S.QS COI!'Ia..'\ satt ProtlraJTUI...<!. 

Jr\8.13 nocumos. ~ '""'t()· t.Nlhn det.x2-
Co de acomnanh.ar 
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Nacionalista, ele faz parte da história política do Brasil 
~ ~ ~ 'III.OtW'WtOII •au: ~do Paia, ~ IIII d&tad.ro lfl1lU4r' 110 1Mpt1Lrii:Mft&l de ~ Co/lor, _.a tltido dlrN ffl"f' collJn.do 

NLt hvro 'Ba:rbc.o U.O SobriJUk) cu._ R M ~I' 

R !O- 'fri.Jr!r"lr!a pn/lrrra 

lP P~JI.I)II./ ''" priP~Idt'nf~P •la 
A~StW"la{•n llrL~dt"lra lir 

lmpt"f'n- (A-Rll .wrál"nnt&dal'ln 

~~;: 88:;~:,;:.,';_'~~ j!::~~.:: 
JoU Aurusto Rodr111:uclil Pua 
Pr-PPIU'ar a b•ocnna.. Rl"ldn•u~ 
rrm •n~t•latio amtll'"• ,. fl&
rrnr.._ d• Rarn.ou luna, a/4-m df' 
COI«'<'IOn&r ""1"111'1 di!' diPpnlmPrt

toa lP eon\f'Au lnf"fl'f'l&ll'l ('nm., 

pt'oprln]Of"n&lt•IA A jlt?'\1-.aol,. 

;url~~,. ~!~"'; ;:-,11~,!~:c:::~",:Jr;; 
~.:"c::·q:~d~~::~~-=.'~: 
pra.to •Ji HC'rn1 300 p&Jjnaa • 

.. ~.:::t~:::: :.23:~;~:\~(-
Barboaa LIITia rala !lnbr• ~u~ 
paMittpaç•o TH1!1 ma~t Impor
tante-s motn~ntOA da Pl•llrlt'a na 
ctonaJ. adiantando um poucn d~ 
qL&e aeri Publlcac1o nn llvrn 
~naJI.u • Pflliitlca bru11.-1,.. nn,. 
ulltiii'IOII W ano• " rnttra dura
m~n~ o IOYf'rnl'l d~t F"~trnando 
Hftll"tqtH Can:;~, runrma w-r 
c-ontra a «Mrnda tla ,...ltofç:io r li 

prrntlzat'n da Vai,. dn Rln 0.10' 
- ata~a1111~nte uma de :WIU ban 
dto~~ ·A VaJe~ o futuro do Rra~ 
ali , _,.., ft)Jn • ~Wirçin na-

~~==~-:.~ acn'"PIU\ha drs-

* 
~. ~:-:_;t~=~:::::.-:!:!; 
au~ ,.ÜIIca•~t•t• t••,U~ 
ta41..u. Q .. l ~~~~tu reta •a&~~~ de
Uta-t~a. ••• ••Iria de ., . laaJar 
.............. di, .......... ~ 

Na~::.7r::n:;':,: s.-.,, .... --
'"'quando'""',.... 
('"Oih .. ra• tHor:. 
[lrnpnr .. •m 
P 1'11 r h tn,. n 1 d ,, 
fprnando Cnllor 
F"ul con..-tdadn rw 
lo uu._. Guitna
,...__ .,.,. no""' d~t 
oiro- pa"id,.... .,....u. 
tl("n-•. para • .,,., 

rpprp•pnlantr 

dP:IIJW prduk• Cu· 
rno P~ld~tntlt da 
ABI. aubmeu o 
~JftV\lP' an rnnhP· 
t"tm~nro rta &JUn· 

c•aç-.o ~ M) quan
do lf"la c:-nncorQnu 

·e qu•"' at>rn.t ., 
a BruUia, Junca
m~nte co• n rr
preaentant., r1a 

Orct... do. AdVI!• 
&adoa dn Hra:oul 
(OAB). f"iqur1 

aurprt.o, na '"' .. 
aiM,n,,.unu-
ro de- vot.&nll' .. du 

hnpeoarharnc TIV .. Iftl .... ' \ n· 
«MM. 1-..n mo~rou 'lU~~' u P't''-"' .. :o~ 
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Esgota
do o tempo destinado ao Expediente. 

Presentes na Casa 74 Srs. Senadores. 
Passa-se à 

Item 1: 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N2 118, DE 1996 

(Em regime de urgência, nos termos 
do Requerimento n2 19, de 1997) 

Continuação da votação, em turno úni
co, do Projeto de Resolução n2 118, de 1996, 
de iniciativa da Comissão Diretora, que altera 
o Regulamento Administrativo do Senado Fe
deral e dá outras providências, tendo 

Pareceres de Plenário: 
- em substituição à Comissão de Cons

tituição, Justiça e Cidadania, Relator: Sena
dor Ney Suassuna, favorável ao Projeto, 
apresentando uma emenda de Relator, e 
quanto às emendas de Plenário: favoravel
mente às emendas n2s 2, 6, 8, 1 O, 11, 12, 
13, 15, 16, 20, 22, 25, 30, 33, 34, 35, 36 e 
39; favorável, com subemendas, às emen
das n11s 4, 5, 9, 19, 21, 23, 24, 27, 37 e 38; 
contrário às emendas n2s 1 (substitutiva), 7, 
14, 17, 26; e pela prejudicialidade das 
emendas n2s 3, 18, 28, 29, 31, 32; e 

- n11 6, de 1997, da Comissão Diretora, 
favorável às emendas n11s 2, 6, 8, 10, 11, 12, 
13, 15, 16, 20, 22, 25, 30, 33, 34, 35, 36 e 
39; favorável, com subemendas, às emen
das n2s 4, 5, 9, 19, 21, 23, 24, 27, 37 e 38; 
contrário às emendas n11s 1 (substitutiva), 7, 
14, 17, 26; e pela prejudicialidade das 
emendas n11s 3, 18, 28, 29, 31, 32; apresen
tando, ainda, três emendas. 

(Dependendo da votação dos requeri
mentos de destaque e das emendas). 

A Presidêwia esclarece que a matéria constou 
da pauta da sessão deliberativa extraordinária do dia 
16 último, quando foi aprovado o projeto e lidos os 
requerimentos de destaque, ficando para hoje a 
apreciação dos referidos destaques, emendas e su
bemendas. 

Passa-se à votação do Requerimento n11 38, d.a 
1997, de autoria do Senador Lucldio Portel la, que tem· 
por ··.t.·jdivo a votação em separado de parte do proje
~:. . 12 do art. 62 das disposições finais, a fim de man
t. ::: rGpresentação do Senado no Rio de Janeiro. 

Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

É o seguinte o requerimento aprovado 

REQUERIMENTO N2 38, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento 

Interno, requeiro destaque, para votação em separa
do, da expressão "Representação do Senado Fede
ral no Rio de Janeiro", constante do § 12 a ri. 62 do 
Projeto de Resolução n2 118, de 1996. 

Sala das Sessões, 16 de janeiro de 1997. -
Lucídio Portella. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em vota
ção a expressão: representação do Senado Federal 
no Rio de Janeiro. Constante do § 12 do art. 52 das 
disposições finais do projeto. 

A Presidência esclarece que o objetivo do des
taque é suprimir do projeto essa expressão, a fim de 
que não seja extinta a representação. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Lucídio 
Portella, autor do requerimento de destaque, para 
encaminhar a votação da matéria, nos termos do art. 
300, inciso XVII, do Regimento Interno do Senado 
Federal. 

O SR. LUCÍOIO PORTELLA (PPB-PI. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, solicitamos des
taque para a expressão: extinção da representação 
do Senado Federal no Rio de Janeiro. 

Somente quem nunca foi ao Rio de Janeiro -
acredito que todos os Senadores o tenham feito -
pode ser favorável ao fechamento dessa repre
sentação do Rio de Janeiro. 

E uma representação que realmente funciona. 
Todos nós, quando chegamos ao Rio de Janeiro, so
mos recebidos pela representação do Senado Fede
ral que nos leva em casa, sendo a volta a mesma 
coisa. Quando voltamos do Rio de Janeiro somos le
vados de nossa residência ao aeroporto. 

Essa representação existe desde que o Senado 
veio para Brasília; por conseguinte, desde o início do 
funcionamento do Congresso Nacional em Brasília. 

De forma que não se justifica, absolutamente, o 
fechamento. Se há excesso de funcionários, que se 
faça apenas um enxugamento, não o i;e.::hamento. 

Sr. Presidente acredito aue os meus Pares 
acolherão o meu ped:d,) ds dcst8.qu<= e votarão, em 
separado, contra a extinção daquela representação. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com a 

palavra o Relator, Senador Renan Calheiros, para 
emitir parecer sobre a matéria. 

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB-AL. Para 
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi-
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nte, o Requerimento n2 38, de autoria do Senador 
~~ídio Portella, objetiva manter o órgão especial de 

Representação do Senado no Rio de Janeiro. 
Ocorre que a extinção do órgão especial do 

Rio de Janeiro foi recomendada para se evitar dupli
cidade de atividades burocráticas não-prioritárias 
para a instituição e, principalmente, em face do re
sultado da pesquisa realizada entre os Senadores, 
que recomenda tal iniciativa. 

Todavia, para atender às atividades de embar
que e desembarque no aeroporto e incumbir-se das 
tarefas de desembaraços de bagagem e encomen
das, o projeto criou um serviço de apoio, nos moldes 
do já existente na Câmara dos Deputados. 

Dessa forma, entendemos que o destaque está 
prejudicado e, ante o exposto, opinamos pela sua 
rejeição. • 

O SR. ARTUR DA TAVOLA- Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Tem V. 
Ex- a palavra. 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSOB-RJ. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. 
Presidente, quero fazer uma ponderação à Casa, 
que não seja enfática, na base de alternativas drásti
cas. 

Nem concordo com a forma pela qual o Sena
dinho existe hoje, nem concordo com a sua extin
ção, e passo a explicar por quê. 

Aquela Casa se estiolou, realmente, por uma 
falta de ação do Senado, não atualmente, mas de 
muitos anos, em relação àquela sede que lá perma
neceu, passando a idéia de ser uma sede pratica
mente inútil. 

Tenho a impressão, Sr. Presidente, de que 
quando a atual Mesa assumiu, constatando esse 
fato, e desejosa de fazer os avanços que a gestão 
de V. Ex' propiciou a esta Casa, sem sombra de dú
vida, no conjunto das medidas, contemplou a de ve
rificar que o Senadinho estava esvaziado de possí
veis funções e o colocou a! corno algo inamovível. 
Verdade é que, paralelamente a isso, há uma cam
panha sistemática da imprensa, com parte de razão 
e com parte de desconhecimento das possibilidades 
daquela Casa. 

Sr. Presidente, lamento, mas, para expor mi
nha ponderação, preciso da atenção de V. Ex', que 
é o grande iluminador dessa transformação toda. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Descul
pe-me, Senador Artur da Távola. 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA- Sr. Presidente, 
o que há a fazer com o Senadinho é transformá-lo. 
Como a Mesa Diretora, desde o princípio, tinha a 
idéia de extingui-lo, talvez não se tenha lembrado de 
que ele pode ser transformado numa agência de 
pesquisa do Senado num dos centros mais impor
tantes de pesquisa do País, o Rio de Janeiro. Que 

ele não seja uma Casa com funcionários cansados, 
a fazer recorte de jornal, como é dito por aí, mas que 
seja uma instituição ativa, subsidiária do trabalho de 
pesquisa do Senado, instrumentando os Srs. Sena
dores. 

O Rio de Janeiro possui a Biblioteca Nacional, 
a Academia Brasileira de Letras, instituições científi
cas em várias universidades - a Universidade Fede
ral Auminense é ao lado-, sendo o principal centro 
de pesquisa tecnológica do País, juntamente com 
São Paulo, e em nada deslustraria o Senado ter 
urna instituição fora de sua sede, como acontece, e 
V. ExD o sabe, com senados de outros pafses. 

Precisamos pensar criativamente e a sério, 
pois acredito que esse seja o desejo de V. Ex'. No 
caso, pensar criativamente e sério não é ficar na al
ternativa - fecha-se ou deixa-se como está. Acredito 
que o Relator será sensível a isso, porque o espírito 
de sua reforma foi sempre o de dotar o Senado, e a 
maioria do projeto o indica, de elementos para a sua 
propulsão, também como Casa formadora de opi
nião, de pensamentos. Será que não podemos pen
sar grande? Será que não podemos pensar largo? 
Será que não somos capazes de agir sobre um ór
gão que não trará nenhum prejuízo à Casa? Os fun
cionários já existem e vão ser pagos fá como aqui, e 
possivelmente o Senado ainda tenha que pagar a 
sua passagem. Devemos transformá-lo num centro 
de auxílio direto às consultarias do Senado, que, 
aliás, são consultarias técnicas de boa qualidade, 
subordinado diretamente a esses departamentos. 

Lamento pelo meu erro de só me haver ocorri
do essa idéia talvez um pouco tarde. Mas, ao mes
mo tempo, apelo para a consciência dos Srs. Sena
dores, que estão interessados nessa matéria e na 
seriedade com que podemos tratá-la, para verificar 
se não existe a possibilidade de, numa emenda de ple
nário, acolhendo a sugestão do Senador Lucídio Por
tella em parte, ao invés de, puramente, retirar a pala
vra •e mantê-to•, usar a expressão "transformá-lo". 

Parece-me que isso seria coroar uma reforma 
bem elaborada, que custou, como disse V. Ex11 outro 
dia, anos de trabalho, utilizando-se de consultarias 
especializadas. Teríamos, num dos dois principais 
centros formadores, universitários e de pesquisa, um 
pontal avançado, exclusivamente com essa tarefa, 
além das tarefas que exerce normalmente junto ao 
aeroporto, que são tradicionais na vida parlamentar; 
somente quem é partamentar sabe que essas aju
das são importantes em urgências, tendo em vista a 
dificuldade com as agências aéreas e tudo o mais, 
hoje em dia. 

Por essa razão, faço isso em termos de ponde
ração à Mesa, ao Relator, ao próprio autor da emen
da, se não há a possibilidade, num ajuste de emen
da de plenário, de se usar a expressão "transfor
mar", e até, se possível, transformá-lo em centro de 
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pesquisa, porque aí, sim, daríamos a ele uma utilida
de, sem qualquer sombra de dúvida, podendo estar 
subordinado aos setores de consultaria do Senado. 

Deixo a reflexão com V. Exl', que sempre aco
lhe as reflexões sinceras e bem intencionadas, e 
com o Sr. Relator, em quem, acredito, posso encon
trar urna pessoa para esse fim. 

Obrigado a V. Exl' e aos Srs. Senadores pela 
atenção. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Como V. 
Exl' reconhece, Senador Artur da Távola, regimental
mente, a essa altura dos nossos trabalhos, é absolu
tamente impossível qualquer modificação, uma vez 
que estamos na votação dos destaques e não há 
nenhum destaque apresentado nesse sentido nem 
qualquer emenda submetida com essa finalidade. 

De maneira que V. Exl' poderá fazê-lo em pro
jeto de resolução autõnomo. V. Exl' mesmo reconhe
ceu que não existe nenhuma emenda a esse respei
to e a Mesa só pode submeter ao Plenário aquelas 
matérias objeto da nossa votação e que já estão na 
fase de destaque de emendas e de subemendas. 

Penso que a idéia não é desprezível, de ne
nhuma maneira, e V. Ex' poderá apresentá-la em 
projeto de resolução autônomo, que será discutido 
pela Casa. • 

O SR. ARTUR DA TAVOLA- Sr. Presidente, 
sem querer, nem de longe, dialogar com a Mesa, eu 
estava pensando numa emenda aglutinativa de ple
nário, uma figura possível em algumas circunstân
cias de votação a que já tenho assistido, caso haja 
um entendimento da Casa nesse sentido. Se ela não 
for possível, penso que a alternativa não seria extin
guir, o que nos obrigaria a votar com a emenda do 
Senador Lucídio Portella para, depois, o próprio Se
nado reorganizar essa matéria. Isso tudo caso haja 
aceitação dos Srs. Senadores, ponderação sobre o 
que estou a solicitar, que não tem nada de privilégio, 
que é uma idéia bem intencionada de melhorar os 
serviços da Casa, porque sei que este é o esprrito 
do projeto. 

Então, terramas essas duas alternativas. Se 
não existe a figura da emenda aglutinativa de plená
rio, se não for possível, seremos obrigados a votar 
contra o que parece urna atitude contrária, hostil, 
para, depois, então, sem haver a extinção, se fazer 
dessa forma. 

De maneira que deixo com V. Ex' e com a Casa 
essa ponderação. Se não for possível uma emenda 
aglutinatiVa, o jeito é apoiarmos a emenda do Senador 
Lucídio Portella, que não é a ideal do ponto de vista do 
que se pode obter num acordo de interesses, de refi& 
xão séria e madura sobre esta matéria · 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Senador 
Artur da Távola, infelizmente, não podemos fazer, 
regimentalmente, nenhuma emenda aglutinativa por
que não há nenhuma emenda sabre o assunto, e a 

competência da Mesa é apenas submeter à Casa as 
matérias que são objeto dos nossos trabalhos. 

Sendo assim, vamos passar à votação da ma
téria. 

O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, 
para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O Sena
dor Roberto Freire tem a palavra, para encaminhar. 

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, vau apenas aproveitar esse primeiro 
destaque em votação para dizer, mais uma vez, que 
lamento tremendamente estar votando a reestrutura
ção de uma Casa que existe para propiciar a boa 
atuação dos Senadores, senão não havia nenhum 
sentido se falar em estrutura da Senado. 

E quando se trata do melhor trabalho, da me
lhor explicitação das funções dos Senadores, nesse 
campo, nada foi mudado: os gabinetes continuam os 
mesmos. E não é porque não tenha havido discus
são, ao contrário, as equipes, a comissão de traba
lho e a Fundação Getúlio Vargas até discutiram mui
to. Foi a única coisa que discuti quando procurado. 
Penso que a estrutura administrativa-meio da Casa 
é um assunto que tem de ser resolvido pela Mesa. 

Lamentavelmente, não estamos discutindo 
nada que melhore a nossa atuação, que é a ativida
de fundamental deste Senado: a estrutura adminis
tratiVa, os serviços, a assessoria. Queria apenas co
locar isso como uma preliminar que, infelizmente, 
pouco é discutida, mas se discute: manter algo que 
inexiste para a atividade dos Srs. Senadores; talvez 
para os do Rio, não, porque moram lá. 

Quero dizer que vou votar a favor do relatório, 
extinguindo. E há mais: poderiam extinguir muito 
mais coisas. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA- Sr. Presi
dente, peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo 
a palavra, para encaminhar a votação, ao nobre Se
nador José Eduardo Outra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, apenas para registrar 
que, respeitando a posição da Senadora Benedita 
da Silva, que já pronunciou-se no infcio desta ses
são, o meu voto é favorável ao relatório; portanto, 
pela extinção da representação do Senado Federal, 
no Rio de Janeiro. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Em votação. 
Os Srs. Senadores que estão de acordo com a 

exclusão da expressão "representação da Senado Fe
deral no Rio de Janeiro", que importa na sua extinção, 
queiram permanecer sentadas. Aqueles que forem 
contra a extinção, queiram levantar-se. {Pausa.) 

O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, 
apenas a favor da extinção não. Não é isso. A favor 
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da extinção da representação, portanto, contra o 
destaque. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Os Srs. 
Senadores que forem a favor da extinção, queiram 
permanecer sentados. Os que forem contrários quei
ram se levantar. (Pausa.) 

Está difícil aferir o resultado, em face da au
sência de alguns dos Uderes no plenário. Portanto, 
vamos proceder à votação nominal. 

Solicito aos Srs. Senadores que se encontram 
em seus gabinetes ou em outras dependências da 
Casa que venham ao plenário, pois será realizada 
votação nominal. 

O SR. NEY SUASSUNA - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo 
a palavra a V. Ex'. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pela or
dem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, s..-s 
e Srs. Senadores, ao que nos consta, após a discus
são da Mesa, ficou entendido que se extinguiria a 
representação com cargo de diretor e também os 
serviços duplos, ou seja, serviços que existem em 
Brasília e no Rio de Janeiro, mas que permaneceria 
como serviços a serem prestados aos Srs. Senado
res, tais como: transporte (os cinco carros que lá te
mos) e também a recepção no aeroporto, coisa ne
cessária. Lembro bem aos Srs. Senadores que mui
tos não têm a vitalidade suficiente para carregar 
urna mala quando vêm do exterior, inclusive já tive
mos casos importantes, como o ocorrido com o Se
nador Lourival Baptista quando da morte de sua es
posa ao embarcar no avião; se lá não houvesse uma 
assessoria o Senador teria ficado sem assistência 
rápida, mas a assessoria, que presta serviço no 
aeroporto, tomou providências e foi amenizado, pelo 
menos, o problema de deslocar o corpo. 

Então, o que ficaria acertado seria: a diretoria
geral teria um serviço externo no que se refere a 
transporte e recepção de aeroporto, e o serviço que 
tem dualidade e o cargo de diretor seriam extintos. É 
isso que entendemos e é o que estou querendo ex
plicar para os Srs. Senadores. 

E exatamente essa a situação, não é, Sr. Pre
sidente? 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Perfeita
mente! 

Peço aos Srs. Senadores que ocupem os seus 
lugares para procedermos à votação. 

O SR. EPrTACIO CAFETEIRA- Pela ordem, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Conce
do a palavra, pela ordem, ao Senador Epitacio Ca
feteira. 

O SR. EPrTACIO CAFETEIRA (PPB-MA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, eu 
queria urna confirmação de V. Ex'. No meu entendi-

mento, vamos votar a expressão destacada. Quem 
votar para que ela permaneça no texto, votará "sim"; 
quem votar com a proposta .Po Senador Lucídio Por
tella, tem que votar contra, tem que votar "não" à ex
pressão destacada. Votando "não", a expressão não 
vai ser aprovada e não vai fazer parte da Resolução. 
Eu perguntaria a V. ExB se este é o entendimento da 
Mesa. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Quem 
votar "sim" mantém a representação; quem votar 
"não" extingue a representação. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Sr. Presiden
te, não vou dialogar com V .. Ex1 , mas vamos votar o 
destaque. O "não" é o destaque. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Não há 
problema de destaque. Desde a primeira vez que 
ocupei a Presidência sempre esclareci o Plenário 
que votamos a matéria. Neste caso, estamos votan
do a matéria, que é o pedido do Senador Lucídio 
Portella para não extinguir a representação. Se vo
tannos "não", extinguimos a representação; se votar
mos "sim", vamos manter a representação. 

Está muito claro, se os Senadores votarem 
"sim", eles mantêm a representação; se votarem 
"não", extinguem ~ representação. 

O SR. JOSE EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com a 
palavra o Senador José Eduardo Outra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o 
que está em votação é a expressão "representação no 
Rio de Janeiro". Quem votar "sim", vota a favor de 
manter no texto a expressão "representação no Rio de 
Janeiro", o que signifiCa a extinção da representação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Se V. 
Exls entendem assim, eu não quero contestar, de 
nenhuma maneira. Estou procurando simplificar a 
votação dizendo que quem votar "sim", mantém a 
representação; e quem votar "não", extingue a repre
sentação. Se V. Ex&s quiserem votar "não" para 
manter a representação e "sim" para extingui-la, eu 
não tenho nenhuma objeção. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, se é para simplificar, eu concordo com V. 
ExB. Levantei a questão porque, como V. Ex1 mes
mo tem dito, o que está em votação é a matéria. 
Se é um destaque, então, é a expressão. Agora, 
se é para simplificar, eu concordo plenamente com 
V. Exl. 

Quero apenas deixar isso porque, em sessão 
anterior, eu propus urna simplificação e a Presidên
cia não aceitou. Mas se é para simplificar, não há 
problema. 

O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, 
peço a palavra. 
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O SR. PRESIDENTE (José Sarffey)- Concedo 
2. palavra ao nobre Senador Roberto Freire, para en· 
caminhar. 

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Para enca· 
minhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, simplificando, nós queremos a extinção da rep
resentação no Rio de Janeiro: Votaremos "não". 

O SR. ARTUR DA TAVOLA- Sr. Presidente, 
peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Artur da Távola. 

O SR. ART\JR DA TAVOLA (PSDB--RJ. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, parece--me que está claro que quem apóia 
o destaque do Senador Lucfdio Portella votará "sim". 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - "Sim" 
mantém a representação; e "não" a extingue. 

O SR. ARTUR DA TÁ VOLA - É claro, porque 
a emenda exclui. O que exclui é a emenda. Quem 
votar "sim" votará com o Senador Lucfdio Portella e 
manterá a representação, aceitando, inclusive, a 
idéia de transformá-la, conf~rrne propus. Quem votar 
~não", votará contra o destaque do Senador Lucfdio 
Portella e excluirá a representação. Está absoluta
mente claro. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Perfeita
mente. Penso que o Plenário entendeu perfeitamente. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Sr. Presiden
te, peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Epitacio Cafeteira, para 
encaminhar a votação. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. 
Presidente, o PPB vota "sim", acompanhando odes
taque do seu Senador Lucfdio Portella. 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Sr. Presidente, 
oeço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Ademir Andrade, para 
encaminhar a votação. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, o PSB vota "não", acompanhando o Re
lator da matéria. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador José Eduardo Outra, 
oara encaminhar a votação. 
. O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. 
Presidente, respeitando a posição da Senadora 8e- · · 
nedita da Silva, a Uderança do PT recomenda o 
voto "não", acompanhando o Relator. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Os Srs. 
s~nadores já podem votar. (Pausa.) 

Todos os Srs. Senadores já votaram? (Pausa.) 
A Presidência pediria a todos os Srs. Senado

res que verificassem se os seus nomes já constam 
do painel de votação, para evitarmos retificações 
posteriores. 

(Procede-se a votação) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Artur da Távola- Benedita da Silva- Bernardo 
Cabral - Carlos Patrocínio - Edison Lobão - Epitá
cio Cafeteira - Fernando Bezerra - Freitas Neto -
Gilberto Miranda - Guilherme Palmeira - Hugo Na
poleão - Humberto Lucena - João França - Joel de 
Hollanda - Jonas Pinheiro - José Agripino - Lucídio 
Portella- Martuce Pinto- Nabor Júnior- Regina As
sumpção - Romero Jucá - Ronaldo Cunha Lima -
Valmir Campelo. 

VOTAM WÃO• OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade - Antônio Carlos Valadares 
- Beni Veras - Carlos Bezerra - Casildo Maldaner 
- Eduardo Suplicy - Emília Fernandes - Esperi-
dião Amin - Gerson Camata - Jefferson Péres -
Josaphat Marinho - José Eduardo Outra - Lauro 
Campos - Lúcio Alcântara - Mauro Miranda - Os
mar Dias- Pedro Simon- Ramez Tebet- Renan 
Calheiros - Roberto Freire - Romeu Tuma - Vil
son Kleinübing. 

ABS~E DE VOTAR OS SRS. SENADORES: 

Emandes Amorim - José Bianco - Lúdio Coe
lho- Teotónio Vilela Filho. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Votaram 
sim 24 Sr.5 Senadores; não 22. 

Houve 4 abstenções. 
Total: 50 votos. 
Foi mantida a representação no Aio de Janeiro. 

É a seguinte a expressão aprovado: 

Art. 611 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

§ 111 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~resenla';:ão do Senado ~ral ro Aio 
deJaneiro•, ................................................ . 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) -Votação, 
em globo, das Emendas de parecer favorável de nos 
2,6,8, 10, 11, 12, 13, 15, 16,20,22,25,36,39, 40, 
41, 42 e 43, não destacadas. 

Os Sr.5 Senadores e Senadoras que as apro
vam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

São os seguintes as emendas aprovadas. 
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EMENDAW02 
ao ProJeto de Resolução~' 118. de 1996 

De-se aos arts I o e 2°. do ProJeto de Resolução n' I 18. de 1996, 
remunerando-se os que se lhes sc~·wrem. a se~·umte redaçào 

"Art ! 0 Os ans. ó' a 319. previStos no Titulo 11, do Regulamento 
Adrmmsrrauvo do Senado Federal. passam a >igorar com a 
segumte redaçào 

"Titulo li 

Da Estrutura e das Competências dos Orgãos 

Capitulo I 

Da Estrutura Administrativa 

Art. 6° O Senado Federal tem a seguinte estrutura básica: 

Art. 2" Os ans. 320 e 321, previstos no Título III, Capítulo I, do 
Regulamento Administrativo do Senado Federal, passam a vigorar 
com a se~'llinte redação: 

"Título III 
Das Atnbuições dos Titulares dos Cargos e das Funções 

Comissionadas 

Capitulo I 
Das lncumbênctas dos Titulares de Cargos de ProVImento em 

Comtssãv e àe Funções Comisstonadas 

Art 3:20 ..... (manter a redaçào do art 196, do PRS 118/96) 

Art. 321 .... (manter a reàaçào do art. 197, do PRS I I 8/96) 

EMENDAN°06 

De-se ao Titulo n. Cap1tulo 11, Seçio III. SuMeçio V. do Projeto de Resoluçlo 
n' I 18. de 1996. a segwnte recnçlo 

"TITULO li 

CAPITULO 11 

SEÇÃOIII 

Subscçio V 
Da Secretana de C untrole interno 

A.rt 68 - A Secreuna D<.. C --~·:-0h· lm~:-r.o ::o,y,r;,:~e. r.o 2:mbno do Senado 
Feder!.l e de seus orgias SUperv1SIOnaoos ~:;:.nuac C'ln~-~r .: l!xecuta, as auV1àades de 
mspeçio e oe auauona contabil. f1nan<:etr.J. v;ç~~:;,.:lt.l.t"!:: ~c:-.::-. ..>1. patnmonlal e de 
pessoaL propor normas e procedimentos oara ::.. aáequaça.o u ... s cspectúcaçóes dos matenaJ:s e 
seT'Vlços e para o a:pnmoramento dos conlfo1cs soore 0'3 ;;tos q~.;::: 1mpilquem aespe~ ou 
obngaçóes. ,·enficar a compaubihdade entre as v<'.n.Jcóes pa:nmomats e os rer:d1mentos. 
_aufendos por Senadores e ser'Vldores ocupames de cargo ou emprego corruSSJonados ou 

função de coniianc;a. cnar c.ondtc6es mdtsper.savets para assegurar ellcac1a ao controle 
externo t'(ercJdo pelo Tribuna! dt Contas da Limão. promover a mtegrar;ão de açôes com os 
dema1s orgãos mtegrantes dos S1stemas de Controle interno dos Poderes da Um!o 
outras tareias correlatas 

Paragrafo umco. São orgãos da Sccretana de Controle interno 
I - Gabmete. 
II - Servu;o de Aud1toria de Gestão. 
!H • Servu;o de AuaJtOrll d<:: Prn~ramas. 

A.n. 69- Ao Gabmete compete pr0\1denctar sobre o exped.u~nte. as aud1ênctas e 
a represemar;ào de s.eu tnulu. lux1har e a$sessorar no desempenho de su.u au....,dades. 
executar as tarefas de supone admtmstrauvo \.'JOCuLada.s as ambu1çóe.s do orgia 

Art 70 • Ao Sef\1ço de Auduona de Gestão compete. no ã.mbtto do Sertado 
federal e de seus orgãos superv1S1onados acompa.n:har os procedimentos licnatonos desde a 
elaboração do ed1tai ate a homologação, exercer o acompanhamentO e a fis.cahz.açio da 
execução dos contratos tecrucos esoectahu.dos e dos convetuos e outros acordos btlateraJs, 
acompannar e fiscaitzar a reahzaçio das. obras e reformas no conJUntO arquttc:tóruco do 
Senado Federal. inc:lwdas as res..dênaas oficws; venficar a exaudào. a legabdade: e a 
suficiência dos atos &dminisuanvos de admissio tlou desligamento de pessoal e dos atas de 
concessio de aposentadona e de pens.io. emuir parecer sucmto e conclUSivO sobre a 
le"ahdade desses atOJ. reme1endo-os i aprecJaçào do Tribunal de Comas da Uruào. venftCM a 

le!Jahdade e a legmm1dade dos bens e rendunernos declandos pdos Senaclores e semdores 
ocupantes de cargos ou empregos corrusSlonados ou funçõ~ de confiança.. venficando a 
compaubahdade entte as vanações patnmoniais e os rendimentos aufendos: venfiCM a 
legabdade e a exaudlo dos pagamentos efetuados a tttulo de remunençào e benefic1os aos 
Senadores e servadores~ e exeaJ.t&r outras tuefu corre!aw 

A.rt 71 - Ao Semço de Aud1tona de Programas compete. no ãmb1to do Senadt 
Feder&l e d~ seus orgias supervtSionados: eietuar o acompanhamento fisico e fiuncetro dos 
programas de trabalho e do orçamento. 1denttficar resultados segundo prOJti:OS ou :iltt\o1dades, 
avahu a adequada propned&de do produto puoal ou imal obudo. em face da cs~eclftcaçào 
de1emunada. avahar resultados alcançados pdos adrrurustradores. anahsar a adequJção C.Js 
tnstrumentos de gestlo • contruos.. convêruos. acordos. aJUstes e outros congéneres • para 
consecuçio dos planos.. prog:nrrw. prOJetas e auvida.des desenvolvuias.. mc4wvc quanto a 
legalidade de d1retn.zes e:stabeleadas e a e<o·oiução dos preços, rea.liur audi.tona contabli nos 
procedunentos expostos pela contabihdade anaht1ca e na obse:rvàncll. dos hmaes e dtremzes 
esubclec1dos por Jegisi.açio espcofiCJ~. ftscab.ur a 11utdez da realuaç.io da recata e da despesa. 
opmar se os regtstros contabas foram efetuados de acordo com os. pnnop•os fundamentats. de 
contabdidade e se as demonstra.çõe! dcles ongmanas refletem. adequadamente. a snuaçào 
econórruco .. financ:etra do par:nmóruo. compreenOendo. entre outros. os segumtes a::.pectos, 
mciwndo os respecttvos Fundos EspecJ:ats e:(ame da prestação ou tomada de comas e da 
documentação ins.truuva e comprooatona dos a10s e fatos contabets.tadnumsuattvos. e das 
demonstrações financelriS e notas e:Jtpheat1vas aos ordenadores de despesa. gestores e oemats 
responsa\ets por dinheiro. bem e outros valores publicas. e sobre elas emmr parec:er prev10. 
relatono e Cenaficado de Auditona. encam~nhando·os. ao Tribunal de Contas da untão. atraves 
do Dtretor..(Jelai. venficaçào da ex1stênc1a iistca dos bens e ae outros valores. acompannando 
os ttens constantes dos Almoxanfados. anahs.e e parecer das orestações de comas das 
enttdades subvenctonada.s pelo Senado Federai e das transferenc:Jas realizadas ao IPC. bem 
como acomoannamento d.íll apiJcacào dos recursos repassados peio Senado Federal a ess.as 
enudade:> Jnaltse dos Supr.mentos de Fundos conc:ed1dos e dos processos de res.sarctmento 
de despesas. ~xamc das prestações de contas apresem adas pela C omass.ão d:: Aammmraçào 
do PecuiJO aos Sef'Vldores e peJo Conselho CC Supef"''.'tsào do srs . Sistema ime:;.ra.O:o de 
Saude: e e'l.:ecutar outnu taretas correlatas .. 

EMENDA N•os 

ao J.lr01eto de Resoluçào n" 118. de 1996 

Supnma·se o ~ ~" art 75 do Re~"Uiamento AdmamstratJvo. co"Tio consta.1te 
do enuncaado do ar1 1" do PRS ! 18/96 

tMENDAN•to 

.-\0 I'IMUETO Pi: RESOLL:ÇÃO N• 113. DE 1996 

!.llfllliDlloSC-. elo ~o Admimstranvo do Senado Federal, 

çonstame dD Pro;c1o. o Ílll:isO III do paragrafo J• do an. 7 5, bem como 

realoquem•sc c ,__IC 01 amgos 7~ e 79 para a Seçào III do Titulo II 
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EMENDAN° 11 

Em razão da apresentação da· Emenda 11° __ , que 

mclutu a Advocacia do Senado denrre os Orgãos àe Assessoramento Superior, 

deve-se suprimir o inctso lii do § lo do anigo 7 5, bem como serem realocado' 

e renwnerados os amgos 78 e 79 ·para a Seção lll do Titulo li do presente 

Projeto de Resolução. 

EMENDA~ll 

Em razio da apresentação da Emenda n° __ . ~ue 

inclutu a Advocacia do Senado dentre os Orgãos de Assessoramento Supenur. 

deve-se supnmir o mciso III do § r• do antgo 75, bem como serem realocado> 

e renumerados os artigos 78 e 79 para a Seção III do Titulo II do presente 

Projeto de ResoluçJo. 

EMENDAN"l3 

Suprima-se do art 81 do Regulamento Administrativo. como constante do 
.nunc1ado do an I o do PRS 118196. u segwntes exp.-...ões 

• na Superquadra Sul 309, blocos"("' "D" e "G" 

EMENDAN"15 

Art.. t• • Dê-se a seguinte redação aos amgos 89 a 94 do Projeto 
de Resolução n• 118, de 1996: 

"Art. 89 .................................................................... .. 

§ t• ............................................................................ . 
1- .............................................................................. . 

II - Serviço de Cadastro Parlama11ar. 

lll - ........................................................................... . 
IV- ........................................................................... . 
v- ............................................................................ . 
VI- Serviço de Apoio Técnico; 
VII - Serviço de Administração de Cargos e Funções; 
VII! - Serviço de Direitos e Deveres; 
lX - Serviço de Atendimento ao Usuário. 

Art. 90 ....................................................................... . 

Art. 91. Ao Serviço de Cadastro Parlamentar compete 
executar as arividades de cadastramento de Senadores e 
Suplentes; organizar, atualizar e controlar os assentamentos 
individuais dos Senadores; cadastrar os dependentes dos 
parlamentares para fins de assistencia médica; registrar ·a 
freqüência dos parlamentares comunicada pelo órgão 
competente; comunicar ao Serviço de Pagamento de 
Pessoal as alterações financeiras relativas ao auxílio
moradia e ausências de Senadores; executar as arividades 

de admissão. cadastramento e desligamento dos ocupantes 
de cargos em comissão dos gabinetes parlamentares. 
inclusive dos servidores requisitados de outros órgãos 
públicos; e execular outras auv1dades correlatas. 

Art. 92. Ao Serviço de Documentação e Arquivo 
compete organizar e arquivar documentos referentes a 
pessoaL estabelecer critérios para manutenção de 
documentos em arquivo temporário e arquivo morto: 
efetuar o registro de arquivamento e desarquivamemo 

de documentos; expedir declarações e certidões 
relativas aos dados cadastrais; orientar e supervisionar a 
eliminação periódica de documentos do arquivo; 
conferir os registras dos dados cadastrais, cWTiculares e 

. financeiros realizados pelos órgãos da Subsecretaria, 
promovendo a correção de eventuais falhas; e executar 
outras atividades correlatas. 

Art. 93. Ao Serviço de Pagamento de Pessoal 
compete elaborar as folhas de pagamento dos 
Senadores, pessoal ativo, 1: • e pensionista; mante.· 
atualízadas as tabelas de Jigos de pagamento, 
descontos e de consignações; projetar as despesas 
decorrentes das folhas de pagamento para fins 
orçamentários; elaborar guias de recolhimento, 
relatórios e expedir declaração de rendimento; cadastrar 
e controlar as pensões judiciais e consignatários; 
atualizar o sistema de processamento de pagamento de 
pessoal; e executar outras tarefas correlatas. 

Art. 94. Ao Serviço de Aposentadorias e Pensões 
compete preparar e instruir os processos de aposentado
rias e pensões; calcular proventos e pensões; manter 
atualizado o cadastro de aposentados e pensionistas e 
respectivos dependentes; elaborar o mapa de tempo de 
serviço; instruir os processos de revisão de 
aposentadorias e pensões; apostilar; instruir os 
processos para pagamento do auxílio funeral; e executar 
outras atividades correlatas." 

Art. r · Inclua-se. onde couber. no texto do ProJeto de 
Resolução n° 118. de 1996. os segumtes antgos. renumerandu-se os demais: 

"Art. Ao Serviço de Apoio Técnico compete 
realizar as pesquisas e prestar o apoio técnico-
administrativo necessários às atividades da 
Subsecretaria: acompanhar, selecionar, coletar, 
consolidar e manter em arquivo atualizado as normas 
administrativas referentes a pessoaL providenciar a 
averbação de tempo de serviço; editar o Boletim 
Administrativo do Pesso<>l; providenciar a publicação, 
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nos órgãos oficiais de diwlgação, das matérias relativas 
a pessoal; e executar outras atividades correlatas. 

Art. . Ao Serviço de Administração de Cargos e 
Funções compete promover estudos visando adequar a 
estrutura de cargos e funções às necessidades institucio
nais do Senado FederaL executar as atividades de 
admissão, movimentação e progressão funcional dos 
servidores; promover a avaliação de desempenho dos 
servidores em estágio probatório; conceder os 
adicionais pela lotação em áreas perigosas e ínsalubres; 
gerenciar o sistema de processamento de dados que dá 
supone ao cadastro funcional; controlar o acesso a 
informações no cadastro funcional; manter atuaJizados 
os códigos das tabelas do Histórico Funcional; sugerir 
alterações no sistema de cadastro funcional; e executar 
outras atividades correlatas. 

Art. . Ao Serviço de Direitos e Deveres compete 
instruir processos relativos a direitos, deveres e 
Oellefici9s do pessoal ativo, promover os respectivos 
registras cadastrais e providenciar sobre os créditos e 
descontos a serem efetuados; gerir o sistema de 
controle de freqüência do pessoal; promover os 
registras nas carteiras de trabalho; gerir os programas 
de beneficias sociais, mantendo atualizados os valores; 
propor a implantação de novos beneficias e a 
atualização da respectiva legislação; e executar outras 
atividades correlatas. 

Art. Ao Serviço de Atendimento ao Usuário 
compete centralizar a demanda de solicitações de 
infonnações dos parlamentares, servidores ativos, 
aposentados, pensionistas e do público em geral, nos 
assuntos relativos à competência da Subsecretaria; e 
executar outras atividades correlatas." 

Art. 3" - A Tabela de Funções Comissionadas de unidades 
adminisiT'3llvas do Senado Federal. constante do Anexo I do Projeto de 
Resoluçio n• 118, de 1996, fica acrescida de 04 (quauo) funções 

comisstonadas de Chefe de Serviço (FC-07) 

EMENDAN° 16 

,.· 

de informação e documentação do Senado Federal, relativas a ArQUIVO, 
-Biblioteca. Museu, Informações. Tradução e lnterpretaçAo. 

Parágrafo único. São órgãos da Seaetana de Informação e 
Documentação: 

1- Gab1nete 
11- Serv1ço de Museu 
III- Servtço de Tradução e Interpretação 
IV- Subseaetana de Arqu1"o 
V- Subsecretana de 81bhoteca 
VI- Subseaetana de Informações 

Art. 135 ... 

Art. 136. Ao Serv1ço ele Museu compete receber. coletar. 
pesou1sar. classificar, conservar. restaurar e guardar as peças e 
documentos que compõem o acervo n1stónco e artíStiCO do Senado 
Federal: divulgar o acervo do Museu. através de expos1Çóes 
permanentes. lemporànas e 1t1nerantes. coordenar as açóes que 
envolvam os espaços de expos1ções do Senado, d1"ulgar as aÇóes do 
Museu, nos termos da legislação em v1gor 

Art. 137. Ao Servtço de Tradução e Interpretação compete 
proceder. nos 1d1omas para os qua1s disponha ele tradutores-Intérpretes 
hab1htados. a tradução ou versão de documentos de caráter legislativo 
ou admtnlstrattvo de 1nteresse da Pres1dénc1a do Senado, dos SenhOres 
Senadores, do D1retor-Geral e dos Diretores de Secretana e 
Subsecretanas ao Senado Federal Compete-lhe amda atuar na 
Interpretação consecut1va de auel1énc1as concedidas pelo Senhor 
PreSidente do Senado Federal. pelos Senhores Senadores. pelo Dlretor
Geral e pelos dema1s Oiretores da Casa a d1gmtanos estrangetros, 
naqueles ldtomas para os qua1s d1sponna de tradutores-tntérpretes 
nab1l1tados: controlar a execução dos trabalhos. armazenar e recuperar 
as tnformaçóes re1at1vas a sua area realizar tarefas :;;orrelatas. • 

EMENDAN°22 

Dê-se ao caput e paragrafo úmco do arttgo 140. aos art1gos 142, 

143 e 144 a segumte redaçào. e 1ncluam-se apos o arugo 144 do1s novos 
artigos. renumerand(}-se os dema•s· 

"Art. 140. A Subsecretana de Biblioteca compete fornecer 
suporte informaetonal aos trabalhos desenvolvidos no âmbito 

~xe1us1vo do Senado Federal; plane)ar, cooraenar e controlar as 
atlvtdades de 1ntormação vinculadas ao seu acervo; gerenciar a 
Rede SABI (Subsistema de Adm1mstraÇào ele Bibltotecas). 

Paragrafo umco. São órgãos da Subsecretana ae Biblioteca: 

- Gabinete; 
- Serv1ço ele Desenvolvimento de ColeçOes· 

III - Serv1ço de Processos Técnicos: 
IV - Servtço de Atene11mento ao Usuario. 

V Serviço de Multirne1os; 

Supnmà-:'se do art 104 do Regulamento Admamstrauvo. como constante dr' 
enunciado do an 1" do PRS 11 R/06. as expressões '"etc'" 

VI Serviço de Gerência da Rede SABI. 

EMENDAN°20 

Dê-se ao caput e ao parágrafo ún1co do art1go 134 da Subseção XI do 
Pro,eto de Resolução n• 118/96 a segu1nte redação e 1nc1uam-se dOIS art1gos 
após o amgo 135, renumerando-se os dema1s 

-Art. 134. À Secretana de Informação e Documentação compete 
plane,ar, superv1s1onar e coordenar as at1"1daoes "1ncu1aoas ao Sistema 

Art. 141 ................... . 

Art. 142. Ao Serv1ço de Desenvolvimento de Coleções 

compete definir as politicas de seleção. aquisição e descarte; pré-

catalogar, registrar e controlar o matenal adqUindo; manter o 

controle bibliografico das publicações prodUZldas pelo Senado 

Federal: manter 1ntercambto de publicações. em âmbito "'~ac•onal e 
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intemaaonal: coordenar. penod1camente. o mventário do matenal 
adquindo; manter cadastros de fornecedores. editores. entidades 
doadoras e permutadoras: em1tir o catálogo topografico do acervo: 
executar outras tarefas conrelatas 

Art. 143. Ao Serviço de Processos Técn.cos compete definir 

e aphcar a politica de processamento da informação contida nos 

hvros. folhetos. mapas e publicações seriadas: catalogar. classificar 
e 1ndexar esses tipos de documentos: alimentar as bases de dados 
BIBR (livros e folhetos) e J:IERI (periódicos); preparar o material para 

empréstimo: emitir os catálogos do acervo: colaborar no controle da 
linguagem de indexação utilizada na Rede SABI: colaborar na 
edição de bibliografias e outros produtos de interesse do Senado 
Federal e executar outras tarefas correlatas. 

Art. 144. Ao Serviço de Atendimento ao Usuário compete 

definir e aplicar a politica de atendimento aos usuànos: efetuar as 
atividades de recuperação e dissemmaçào da informação: onentar e 

auxiliar os usuarios na utilizacâo dos recursos informaCJona1s da 
Biblioteca; controlar o empres~t:'Tlo. devolução. renovação e reserva 
do material bibhográftco: manter atualizado o cadastro de usuários: 
etetuar a ordenação e guarda diána do acervo de livros. folhetos e 

periódicos: zelar pela conservação do acervo. envtando documentos 

para restauração ou encadernação; manter 1ntercâmb1o de 
informações com outras instituições nac1onais e estrangeiras; 

colaborar na politica de aqutsição; colaborar na edição de 
bibliografias e outros produtos de Interesse do Senado Federal; 

colaborar no controle da linguagem de indexação utilizada na Rede 
SABI; colaborar na promoção e orgamzação de exposições e outros 

eventos de interesse da Suosecretana de Biblioteca e executar 

outras tarefas correlatas. 

Art. 145. Ao Servtço de Mult1me1oS compete defimr e aplicar 
a política de processamento da Informação para mu1t1me1os 

(mtcrofilmes. slides. CD-ROMs. frtas de vídeo. Joma1s e outros 
materiais especiais): alimentar as bases de dados JORN (art1gos de 
jornais) e BIBR (mulhme1os); preparar os multtmeios para 

empréstimo; manter atualizado o arqu1vo manual e diqttallzado de 
recortes de jornais: orientar e auxiliar os usuários na utilização da 
cole'ÇaO de mulbmeios: zetar pela manutenção e conservação da 
coleÇ<\o de multlmetos; colaborar no controle da linguagem de 
indexação utilizada na Rede SABI; colaborar na elaboraçao de 

bibllograftas e outras produtos de interesse do Senado Federal e 

executar outras tarefas correlatai. 

Art. 146. Ao Serviço de Ger6ncia da Rede SABI compete 

definir e aplicar a politica de seleçAo para ingresso de bibliotecas na 
Rede: realizar avaliaçAo periódica das bibliotecas integrantes da 
Rede; promover o treinamento de usuários alimentadores das bases 
de dados; coordenar e controlar a alimentaçllo das bases de dados 
gerenciadas pela Biblioteca sob os aspectos de qualidade e 
Integridade das lntorrnaçOes: supervisionar. manter e controlar as 
bai8S de dados relativas à linguagem de indexaçAo e recuperaça'o; 
elabOrar a Bibliografia Brasileira de Direito e outros produtos de 
interesse do Senado Federal; promover e organ1zar exposições e 
outrOS eventos e executar outras tarefas correlatas.· 

EMENDAN•25 

Substttlla·se. no an 17b do K.ev.ulatn(:llto Adrmn1straw.o. ct1mo con5l;unc do 
enunciado do art lo do PRS 118/%. a expores.do ·· t: de colaboradort'!l estrannos a [asa." 
por·· e de outros colaboradores." 

EMENDAN°36 

Ao JlrOJt!IO de i<t:.\n/,·l~...Jn .\''' J 1 R. Ue 
fi)'J(}. tlue ".i.ilen 1. Nct..rzdamento 
AJmtnt\trauvn do SenaJn Federai e 
Já muras pr()~uienuas" 

Acresça-se, onde couber. os segumres disposll!vos 

"Art. As obras que não constituam mrra recuperação das 
instalações do Senado Frderal serão incorporadas. anualmente, a um 
Plano de Edificações acompanhodo do projeto arquitc!&nico, do deta
lhamento de custos e dos cronogramas fisico e financeoro de nccuçào 

§ 1• O Plano de Edificações será submetido ao Plenário, 
juntamente com o Orçamrnto Anual da Casa. 

§ 2" Obras dr recuperação que não possam <er realizadas 
prlo pessoal da Casa taml>"m deverão ser submetidas ao Plena rio. 

§ 3" .-\ execuç:\o das obras será acomp>nhada c fiscalizada 
pela Subst>cretaria de Engenharia. quanto ao aspecto físico, c, pela Sr
cretaria de Controle lntrrno. no tocante aos respecri,·o• desembolsos. 

EMENDA N° 39 

Supnma-~ de lodo!'o ns dbposHI\IOS qut: contenll<Jm mCI50S ou ahneas a 

Jlarhcula ··c-· antL"' do ulumn cnuoctaJo 

Emmda n•40 

Dê-se ao parágrafo ilruco do art. I 94 a segumte redac;ào, renwne

rando-se o atual: 

.. Art. 194 ............................................................................ .. 

§ t•. O Conselho de SupetVisão do ILB é composto de 8 mem
bros, sendo 7 senadores, respeitada a representação parndaria, e o Díretor Exe
CUtiVO do ILB. 

§ 2• É órgão do Conselho de Supervisão a sua Secretaria, a qual 

compete a execução das tarefas burocráticas nccessánas ao cxcn:ício cias atribui
ções conferidas a esse órgjo colegiado". 

E..-ian• 11 J 

ACTe5Celltr-se ao art. 6" do Projeto de ResoluçAo n• 118, de 1996 
o St'!!llinte ~ 4•: 

Art.6• ............................ .. 

§ 4°. A$ ativid:ldes de apoio open:ional, administrativo e de n::pre
sentaçllo do titular. até entllo desem'olvidas pelO$ (!llbinetes das .Su~ e 
orl,!llos no mesmo nível. passam a ser desempenhadas pelo Ass•sttcnte Adminis
trativo que •.1er a ser inetunbido dessas atribuições pelo Diretor reSJ:~~tivc. 

lnchi:tÍn-se. n:ts D•sposlçõcs'Fill31S do PRS N" 11819c. c c segum· 
tes ;1n1~os 
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"An. O art. 9" da Resolução n' 51, de 199\ passa a vigorar 
com a seg:~nnte mclus.'lo: 

"Art.9" ............................................................................... . 

~~ 

1 
2 

'11-

lll-

Art. . Silo incluídos na C'at~a Técn1co de lnform:lnca l...egls

lativa. área 4 - serviços ~is e sqrurança. em padrno de i[!W!I remuneraçlo ou. 
não havendo. no imedi:n:11nente Stq>mor, os ant:~is ocup:~m~ da Catej!Oria Auxi
liar de lnfonn.~ttca l.e~slativa. árc:1 I - ~ços !_!er.tiS e segurança. 

Emmda n• 

Incluam-se. nas DispoSições FinaiS do Projeto de Resolução n• 
118. de 11)')6. o< <e~~nntcs arts. 7" e 8". renumer:mdo-se os att~,is e os que se lhes 
~urem· 

"Art. 7" A nomeaçlo para cal'j!O de carreira do Quadro de Pessoal 
do Senado Fedem! e os Órgaos SliJICfVÍsionados dar-se-à mediante Ato do Presi
dente do Senado Federal. 

Art. 8" A designaçao p3J3 as ftmções comissionadas do Quadro de 
Pessoal do Senado Federal e dos órgãos Supervisionados. símbolos FC-1 O, FC-
09 e FC -08 dar-se-à mediante Ato do Presidente do Senado Federal e nos demais 
casos mediante Ato do Diretor-Geral." 

O SR. PRESIDENTE (José Sareny) - A apro
vação da Emenda n2 1 O prejudicou as de n11s 33, 34 
e35. 

A aprovação da Emenda n2 40 prejudicou o pa
rágrafo único do art. 194, constante da subemenda à 
Emenda n2 27. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Passa
mos à votação das emendas com subemendas. 

Nos termos regimentais, as emendas com su
bemendas serão votadas uma a urna, sendo que as 
subemendas substitutivas integrais das emendas se
rão votadas antes das respectivas emendas. Se 
aprovadas as subemendas, ficam prejudicadas as 
emendas respectivas. 

Votação da Subemenda substitutiva à Emenda 
n2 19, que faz constar como da estrutura da Subse
cretaria de Informações o Serviço de Controle de ln
formações. 

Os Srs. Senadores e Senadoras que a apro
vam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
Aprovada a subemenda, fica prejudicada a 

emenda respectiva. 

É a seguinte a submenda aprovada: 

Subemenda à Emeoda a• 19 

Acrescente-se o mciso IV ao parágrafo único do art. 145, criando
se um novo anigo e renumerando-se os subscqüentes. 

"Art. 145 ............. . 
Parágrafo único. .. ....... . ................... ........ . ................ . 
!- .......................................................................................... .. 
U- .............................................................................. .. 
lll- ................. . 

IV • Serviço de Comrole de loform8ç6es. 

Art .Ao Serviço de Comroie de IDformaçOes compete =-alizar 
a recupcraçiO das informações geradas pelos demais órglos do SeDado Fedenl; 
receber e armazeoar maouais ~ usuários n:faemes u bases de dados disponi

veis; avaliar a qualidade das iofonnações coostantes aos baocos de dados; areo
der solicitaÇÕes de pesquisas, nos termos do detioido pela Couússlo Diretora." 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Votação 
da Subemenda substitutiva à Emenda n11 21. 

A Presidência esclarece que a Emenda n2 21 
transfere da Secretaria de Editoração e Publicação 
para a Secretaria de Informação e Documentação a 
Subsecretaria de Anais. 

A subemenda mantém o- órgão na Secretaria 
de Editoração e Publicação, transformando o Servi
ço de Anais constante do projeto em Subsecretaria 
de Anais. 

Os Srs. Senadores e Senadoras que a apro
vam queiram permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovada. 
Aprovada a subemenda, fica prejudicada a 

emenda respectiva. 

É a seguinte a submenda aprovada: 

SuMmruda ii Em~nda n"ll 

Dê-se aos arts. 1~9. 174. 177 .e segumtes. remunerando-se os de
mats do Re~lamento Adminismtivo. com a redação dada pelo ProjetO de Reso
!uç~o n' li S/96. a se~mte redação; 

"Art. 1-l'l À Secretana d< F.ditor:Íç~o e Publicações. funcionando 
em tumo5 nnntemtpto'. compete plane1~r. SIIPC1'1SOnar e coordenar a execuçio 
dos '"" tços de nne t:rnfica de interesse do Senado Federal. mediante plano for
mulado 110 :imbito d~ Conselho Editonal e aprovado pela Comissão Diretota. 
bem como de edições técnicas. anais e mttr:ls publicações de interesse para os 
trabalhos legislativos, do Senado Feder:tl e do Congresso Nacional. 

Parágrafo único ... 
1-

X - Subsecretaria de Anats. 

Art. 17 4. A Subsecret:ma de Edições Técnicas çompete plW;1r, 
super.isionar, co~trolar e e"ecut:lt' as ati\ idades relátivas à publi<:açio da Revista 
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de Informação Legislativa c de outra5 publicações de interesse J*1l os trabalbos 

le~Pslauvos. 
Parigrafo único .......................................................................... . 

I- Gabmctc; 
11 - SCMço de Publicações: 
III - SCTVJço de Re,is:!o e Fonnatnçl!o Eletrônica," 

Art. 177. A Subseaetana de Ana1s compete planejar, supervisio
nar. controlar e orJ1:nuz:tr em anais, por ordem cronológica, os trabalhos das ses

~s reah7.,das no SCII:Ido Federal e ConJ1fCSSO Nacional: e"ecUiar as ativi~ 
relall\':ls a publicação doo Ana1s do Senado Federal e do Congresso Nacional; 
orf!'Jm7ar em volumes e enVUII' ~ publicnç:!o os Aros Let,.oislarivos promulgados 
pelo Prcs1dente do Scn:ldo Federal c do ConJ1fCSSO Nacional. 

Par.lJ1rnfO umco - São or!_!âos da Subsecretaria de Anais: 

I - Gabinete: 
11. SeMço de Controle do Acervo: 
III • Serviço de Revisto e C onrrok Editorial: 
1V- Smiço de lnde:<nçio 

Art. 178. Ao Gabinete compete pro,idcnciar sobre o expediente, 
"'""110:ncms c a represcnr:~ç:!o de seu lltular: au•iliar e :~sscssorar o seu titular no 
desempenho de ~ ... ,~ ati,·id:tdcs: C:""tC:CUt:lr :t~ t:lfet':ls de: suporte admmtstr::ttJvo vm· 

cubda< a< atnbui~<'K."S do Oflllo 

Art. \.jQ. Ao Serviço de C onrrolc de Acervo compete o controle c 

a distribuiç5o da IIUbliCDÇOes à clientela c:ldastrada, no Pais c no exterior, organi
zar e m:mter o ac:erw: •rmazrn:ll' c rcctlpcr:ll' dados relativos tiOS Anais do Sena
do Fcdcml c do ConllfCS50 Nacinnal. d05 Aros Legislativos promulplos pelo 
Prcsrdentc do Scnodo Fcdcrnl: e e:o<ccut:l1' outr.ts t:trcf:ls correblas. 

Art. 180. Ao Serviço de RC\i55o e Controle Editorial compete 

proceder a reviJAo das provas tipo{!r:lfic:ls c das publicaçOcs dos Amlis do Seria
do Fcder.il e do Congresso Nacional. dos Aros Legislativos promulgados pelo 
Presidente do Scnodo Fedcr.ll: e e:o<ectn:~r outr.ts mrefas correlalas. 

Art. 181. Ao Saviço de lnclcxnçOO compete orpniDr os indiccs 
doo Anais do Senado Federal c do ConJ11'CS50 NDCion:ll c dos Aios Legjslativos 
promul!,!lldos pelo Presidente do Senado Fcdenll: manter I'CJÍSIIO do encamiaba
menro c rccebimcnto dos origilllis das publicações de compctêocia da Subsecre
taria: c e:o<ecutar OUiniS tarefas eonelalas.-

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Votação 
da Subemenda substitutiva à Emenda n2 23, que tra
ta da estrutura do Prodasen. 

Os Srs. Senadores e Senadoras que a apro
vam queiram permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovada. 
Aprovada a subemenda, fica prejudicada a 

emenda respectiva. 

É a seguinte a submenda aprovada: 

SuMmenda ia Enit'nila n• 23 

Dê-se ;,·Emenda n' ~:\.ao ProJeto de Rcsólução n• 118196, a se· 

;umt~ rcdação· 

~SabstÇto I 

Do C rntro de lnform,tia c Procr .. smrnto de Dados do Seaado Federal 

Art. 171. Ao Cenrro de lnforrnllricn e Proccsú tllt5oto de Dados do 
Senado Feder.!! - PROD/\SF:N - COI11llelc: 

I - prover o Sen.~o Fcdt:r:~l de equip:~menros, sistemas e aplican
vos de mfol'l'Nitica. ~ termos do Plano Dirctor anual aprovado pela CorrussAo 
Direrora; 

11 • eucutar, em articulação com o ILB, o treinamento rclactona

do com os equipamentos e sistemas de infonnática; c 
m -planejlll', proje!:lr, deseo~volver e e~ccutar o tratamento tecno

lógico de infonnações e o processamento de dados, nos termos do seu Plano Di
reter. aprovado pela Comisslo Dircrora 

Par.lgrafo Único • São ofJ1:1os do PRODASEN: 
I -Conselho de Supervisão; e 
11 - Dircroria becutiva. 

Art. 172. O Centro de lnfonnarica c Processamento de Dados do 
Senado Fedcrnl - PRODASEN, ~'Dzar.i de autonomia adminisrrariva, orçamentaria 
c financeirn nos termos do artib'D 172 do Decreto-Lei n• 200, de 25 de fevereiro 

de 1967. com a alteração dada pelo Decreto-Lei n• 900, de 29 de setembro de 
!969. atrn,·es da alocação de recursos orçament.irios do Tesouro. constantes do 
Orçamento Gernl da União e do Orçamento da Scb'llndade Social c, complemcn
tannent~. através de recursos própnos provcmenres dos contratos, acordos. con
,·ênio< ou ajustes firmados no :imb;ro da sua competência. os quais scr:llo geridos 
atra\"és do r-undo de lnfonn:itica e Processamento de Dados do Senado Federal -
FUNDASEN 

Parngrafo único. A alllonomia adrinmsrrmiva e financeira do 
PRODASEN carnctenza-sc pelo exerc1cio das atividades de recebimento c aph
caç~o de recursos. bem como pela pr:i11ca dos atas de gestão administrativa. or
çamc:nt:tria ~.!' financctrn. nos tennos do seu RegulaqmentCJí Adm•nistrahvo. apf'C'

,·ado pda C'""'"''" Oirctorn. podendo 
I • celebrar contr.ttos. acordos. convênios e ajustes; 
11 • prestar serviços no :imhito de suas atividades, cobrando, 

quando for o caso. os valores devidos de acordo com a Tabela de Custos do 
PROD/\SEN. apro,':lda pelo Conselho de Super\1s:lo c SCJ,.'IIndo suas dirctnzes; 

ln - dcsiJ1Mr servidores para o desempenho de Funçóes Comissi-
onadas. de acordo com o Plano de Carmrn cm VÍb'Dr, iOiar servidores nas tmida
des do órpo c praticar outras aros relati,·os :1 administração do pessoal; 

lV - praticar todos OS BIOS de ~ neccssàrios para a aquisíçio 
de materiais e equipamentos. contr.tt:lçào de serviços e obras de acordo com os 
rq_r:ulamentos e com as norm.,. de licitação vib-entesc 

_ V - especificar mmeriaos e equip.,mentos a serem adquiridos pelo 
Senado Federal ruja utilização enwl\':1 scr\ÍÇos incluidos no rol de suas ativida
des; 

VI - adminisrrar c con!ef\':11 o seu património e os bem sob sua 

Vll - impor, parcelar e dispensar multas ou taxas, por força de 
CCXIttatos. acordos. convênios ou ajustes: 

VIII- cstabcler normas internas de administração geral, financeira 
c de funcionamento de seus serviços. assim como regulamentar os serviços colo
cados à disposição pelo PRODASEN; e 

IX- 0U1n1S que lhe forem conferidas pela Comisslo Diretora. 

Art. 173. Ao Ccnclho de SupcMslo c:ampác: 

I - apreciar e submeter a C omissAo Dirctcxa pedidos de autoriza. 
ção do Dirctor-E.,ccutivo para a rcaliz:tçâo de obras que ahercm o estilo arquitc
tõoico do PRODASEN; 

11 - 3pi'O'IM' o Plano Esrraré[Dco c de Açlo do PRODASEN. nos 
tennos da onentaç:lo fi:o<aàa pela C oauss:!o Dirctara;" 

III - dcsi!!"3r. por proposta do Dirétor-E."<CCutivo do PRODASEN, 
os membros que compor:!o a Comtss:!o Pcnnancnte ou Especial de Licitação, nos 
tennos da lcgislaç:!o; 

I V - homolo!;:lr procedimentos hcitarórios e ratificar as dispensas 
e as snuaçõcs de inc,.i!,!lbilidadc de hcirações. nas COI11plllll e contratações no 
lnnne cstabclc.:ido para a modalidade de concorrênc1a: 

V - aprovar mbclas de custos e autonnr reduções e •scnções de 
semços prestados. por proposta do Olrctor-becurivo; 



Janeiro 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 27 

VI - homolotQr a~ concorrêncta~ públicas: 
Vll - aprovar o mtm::imbm de mfonn:açõe~ entre o PRODASEN 

~ <nud~des pubhcas e pnvadas. nM termos dll politica e clirctriZJ:S baixada pola 

( "'"""~" Dire~orn: e 
V111- submeter a Cmnis~o Duetora a modificações na estruiUnl 

admuuSirauva do PRODASEN. vtsando adequa-la à realidade tec:IIOiógic:a. 

Parágrafo imico É órgão do Conselho de Supervislo a sua Seme
tana. à qual compefe a e:'lecuçjo dM taref:l5 burocmicas neccssírias ao exercicio 
du ambuiç~ confcrid.1~ a e-= órgl1o- cole;~ado. 

Art. 174. O Co115elho de Supen.i~ será intcp:ado por 1DD mem
bro da Comi~ Diretora do Scn:ldo Federal. o Diráor-Gcral, o Din:ux"o 
Executivo do PRODASEN. nn qunlid:ldc de membros natos e por maia tr& (03) 
ConselhcitM IIOIIIC:Ido5 pelo Presidente do Senado Federal, delllre scMdan:s os 
do Senado Federal. 

Parágrafo único. O Conselho de Supcrvislo Selá presidido pelo 
membro dll Comissãqo Diretora que o tntregr.Jr. e, em seus impedil«tttOS. pelo 

Diretor-Geral. nn qlllllid:lde de Vice-P=idente do Coaselho. 

Art. 175. À Dire~oria E:o<ecutiva compete: 

I- realizar a int~ administtatiw do PRODASEN, eslllbele
cendo as nonnn5 intcmns e as medidas mdi~vcis ao funcionamento dos ór
pos intCJ!IõltltCS de sua estrutura; 

11 o ~- no quc tange à~ atribuições do PRODASEN, o 
Conselho ~Supervisão. a Assessoria de PlancJamcnto e Modemizaçlo Admini$
trattva c a Comi~ Diretora.: 

111 - elaborar e submeter ao Conselho de Supervisão proposta de 
altmç~o da cstni!Ur.l organizational do PROOASEN; 

IV • el:lbor:lr c ~ubmetcr ao Conselho de Supervislo as din:lrizes 
e nonnos da politica de aç:lo do PRODASEN nas :ire:ls administrativa, Orçamell
tana. ftnnncetra. de comunicaç:lo e cooperação técnica, de informática e de pro
cess.1mento de dados: 

V - elaborar e encaminhar à Diretoria Geral a previsão da despesa 
anual du PRODASEN. mchtstve do seu Fundo Espectai. para consolidac;:ão no 
orçamento do Senado Federal. ass1m como suas altmções no detorrer do exer-
CICIO: 

V I - elaborar e encammhnr anualmente ao Conselho de Suj)CfVIo 
'"o o< Pl:mn< a prcsta~o de conta< anual. acompanhado do necerssário parecer 
Ja s~crctana <IC Controle Interno. mclusl\·e o relatório anual de atividades; 

Vll - celebrar contratos. acordos. convenios e ajust~; nos termos 
do seu R~gulamento Administratt\!0: 

Vlll- onentar a politica de administração. con!I08ltte I'IOI'III8S legais 
e decisões da C omissão Diretor:t e do Conselho de Supcrvisio; 

IX - autorizar compras e contratações. de acordo com os planos 
de aquisições; 

X - homolog:rr os procedimentos licitatóriM e autorizar as dispen
sas e as situações de inC'<igibili<L1dc de licitações nas compras e c:ontratações até 

o limttc estabelecido para a mod:tlid.1de de convite, ~ubmclendo ao Presidente do 
Conselho de Supervi,;.'lo, parn M mesmo~ fin~. aquelas licitações que se enqua
dnun oo limite de Tomada de Preços e Concorrência; 

XI • orientar e superintender as atividades do PROOASEN; 
XD - praticar todos os atos de gestão administrativa, fiDanceira e · 

operacional, do Óf!!llO, observadas as limitações constuntcs de3ta Rcsoluçlo; e 
XTII- representar e divulgar o PRODASEN. 

Par:lgrnfo ítnico. Soo ó~~ da Diretoria E:o<ecuriva do Prodasen: 
I - Gabinete; 
11 -Consultaria; 
III - Divisão de Administraç:lo e Finanças; 
IV- Divisão de Suporte Técnico e Operaç~ 
V - Divi~ de Atendimento e Desenvolvimento de Sistemas para 

a Area Legislativa. P:uinmenmr c de Orçament<Y. 
Vl - Divisão de Atendimento e De.envolvimento de Sistemas para 

a Área i\dministratl\':1 e Usu:irios !i:o<~ernos: e 

Vll • Divi~ de·Admimstrnç~o de Dados e Recursos de Apoio 

Art. 176. Ao Gabinete compete· 
I - providL-nciar sobre o e'pcdJC:nte. as audiências e a representa

ç~o de 5CU tttular: 
11 • auxiliar e assessornr o seu titular no desempenho de suas ati-

l\1 - executar as tareias .de s.upotte admmistrattvo vinculadas as 

atnbniç<les do ór;.'õlo. 

Art. 177 À Consultona da f)irctona E:'<eattlva compele: · _· 
1 • rettli""r esom,. ·e pc<qHK-1<. ctmtir pareceres e propor medtdas 

na< ~n:a< t.'<:ni•-a. atlministrati\':1. fin:~~JCeu-:~: i>nidica. de comunicac;:ão social, de 
~ln~a. de pl<meJ~~to de·nperfeiçoameoto do ó~o e de polittca. de mfor

maçóes: 

n - receber das Divi~ as estntistic:as de trlbalhos realizados, 

consolidá-las c prepmar relntóóos, de aconlo com orieabiçlo do Direlcr
E."tecutiw; 

111 o receber das Divi~ as infonnaçOcs neccsúria e prepenr o 
plano de nqui~ições c a pR"i~ da ~ ~nual do PRODASEN e do seu FUD
do Espeçi:U, Jllll'll consolidaçlo no O!ÇllllletiiO do Senado Federal e !1J18S altcn
ções •. o decorrer do aerc:k:io; 

IV • protiiO\'et' Jl"'S!!CCçâo de tnerQdo, objctivmdo tlWI!cr o 
PRODAScN scrnpre atu:1lir.ldo em termos de tecnoloaia c noYa fenameutu de 
trabalho; 

v • CXCICulllr OUiniS tllribuiçOes corrdatas que lhe forem coaferidas 
pela chcfUI imediata; e 

V1 • ClCCCUI8r as dem:tis anibuições que lhe forem cooferidas no 
Rqulamento próprio do Prodaen. 

Art. 178. Á Divido de AdministraÇio e Finança c:ompetc: 
I . coorden:lr, orientar. controlar e e>cecutar u atividades de ad

ministrnç-:\o J:!Cf'lll c financcir:l do PRODASEN nas áreas de m:unos hUIIIBilOS, 
~ de ftllllc:rinis e contnllaÇões de obras e sefviços. patrim6nio, tranSporte, 

com•micaçllcs ofici:.is. arquivo. !ftePÇ~O. zcl:ldorin. vil!llAncia e contabilidade; 
li . preparar e fomecer a C onsultoria da Di reteria Executiva as 

estatisticas m trabalhos ct'etuodos pela Oi\is6o. :ISSim como os elernentM pan a 
elaboração da previ!lllo da despesa ólllll:ll do PRODASEN e da proposta de o,..a
mento interno do Fundo especial do Óft!llo; e 

III - ellecut:lr outr:IS atribuições que lhe forem conferidas pela 

C1~~:fi:. imcdiattl. 

Par:I!,D11fO único. São órg;\os da Divisão de Administração e Fi-

I o Scniço de Finlulç;ls; 
11 • Serviço de Apoio Administrati\lo; 
III • Serviço de Adminisuaç:lo de Recunos HU~~~~~~m; 
1 V - Serviço de F.~pedientc e J\rqui\10 de Docwnentos: e 
V • Ser.iços Gerais. 

Art. 179. Ao Smiço de fin:mç:l5 compete: 
1 • Ol')!:llliT.ll' e admini!lfnr ~i<tc:m:l de apuração e apropnaçio de 

n -r- • Coolullona da Ditetoria-Execuliva os elemr:otos e 
o apoio occcssirio i ellbcnçio da propolla CX'ÇIII'iiAitália mui e pluriaaual e 
sua altcnÇOes, bem como excn:er o colllrOie aobre a pro~ c cx.ecuçio 

CAÇWIICIJtilia I fiDaDc:cin; 

m o coordenar, c:oaii'OIIr e cxeeular, siDI*ic:a • maliticaancnte, as 
atividades de escritunlçlo contábil dos sistema aç;amettt*rio, fiDmcciro e plllio 

monial, iDduliw do Fuado Especial, uaalilllldo os llOS c: fatos delas decorrentes; 

IV o HXWUpmlw a Cltecuçio cxÇWkDiâlia an todas u suaa fases. 
mediante empeobo da dapc:sa e c:outr01e dos saldos daa dotaç6claçaaneo!itias; 

V - promover a liquidaçio da despesa. 
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Vl • ir.{~ e prq111m proc:es30S que wnem sobre pagamc:mo, 
obsefvaG. ~- os dispositivi::; ~ que regem a matéria; 

vn - emitir' mediante autonzação prévia. todos os doc:umc:utos 
nec:essirios • execuÇio orçament3ria e fuumc:eua, providenc:aaDdo sua assiuatura 
pela autoridade c:ompeccnte; 

VDl- efetuar o pagamento dos comprouussos do PRODASEN, de 
acordo com a programaçlo financeira e as lllSII'UÇÕeS do Diretor da Divido; 

IX • analisar os proçessos de rcajUSiliiDC:DtO e revisAo de preços e 
emitir parecer sobre os reajustes dos contratos; 

X - elaborar e propor nonnas de execu~o orçamentária e fillan
ceira, mclusive de supnmemos de fundos e para custeio de despesas de vi38f!DS a 
seMço ou de treinamelllo; 

XI - emitir. de acordo com informações das áreas técnicas envol
VIdas, as NOiaS de Cobrança dos serVIÇos prestados pelo PRODASEN, acompa
nhar o faturamento, emissão de relatórios de devedores e cobrança de debitas; 

XII • analisar e conferir rodos os processos encaminhados; 
XIII- acompanhar os prazos de validade das garantias prestadas 

ao PRODASEN nos contratos de obras, serviços e demats aquisições; e 
XIV- desempenhar outras atribuições correlatas que lhe forem 

oonfendas pela chefia imediata. 

Art. !80. Ao Serviço de Apoio Administrativo compete: 
I · coordenar, controlar e executar as anvidades referentes à ad

-nmmraçào de matenal, de patnmõnio e dos serviços auxiliares do PRODASEN: 
II - preparar os ates e expedientes necessànos a realização de lici

·ações para compra de maierial. reahzação de obras. contratação de serviços e 
anenações. 

m • au,.iliar a C'omiss.1o Permanente de Licit~ ou Especial, na 
elabor:lç:!o de minut:IS de edit:lis. ~tos e m.-.p:~s d:IS licitações; 

TV - elaborar e propor a politica de material a ser seguida pelo 
PRODASEN. nns ~de ctllltJ'Irn- esroca~. di5tribuição e alienaçio; 

V - epecificar. p~dronizar e codificar os materiais usados pelo 
PRODASEN. observadas. no que couber. :IS·normas vigentes no Senado Fcda-al; 

VI - elaborar. com a colaboração dos demais 6rpos do PRODA
SEN, a previslo de consumo de m:neriais: c:ontrolar o c:umprimento, pelos fome
«:edore5. dos pmzos e c:ondiçOes estipulados nos insttumentos de formalização 
das aqtrisiçOes ou :ser.iços, propondo ~s pcru:~lidades cabivets, quando o:onstatada 
a não obser.-:inc:ia de!SeS pr117.os e condições; 

VT1 - rec:eber. ~- conservar e distnbUir os materiais adquiri
dos pelo PRODASEN. e:-~en:endo o c:ontrole !!er:tl d05 estoque!, prognanando as 
aqmsiç~ ou requisições, a fim de que sejam mantidos os niveis mínimos de 
pron1o alendimento d:IS sohc:itaÇOes de material; 

vm. fomec:er no Servtço de Fin:mç:15 subsidias para elaboraçio 
dos balllncete! e bal:mços patrimoniais; 

IX • Oll!IJilir.lr e e:-<ec:urar o c:adastramento e o tombamento dos 
bens- mó\'eiS e imóveis que c:onstituem o acervo patnmonial do PRODASEN, 
mantendo c:onst:1111ememe Dtu:llil:ldos os Tel_!isrros a ele pcmnemes; 

X - e:-<erc:er fiscalimçao e c:ontrole sobre os bens móveis e imóveis 

do PROO.'\SEN. el~hor.tndo relatórios rel:uivos à su:1 Je!!Uiaridadc, utiiizaçio e 
eslado. 

XI - articui<Jr-~ com os demais Ürg:lo:. para as providências ne
cessanas no caso em que a ~dm1ssâo. m0\1memação ou demissão de servidores 
1mponc em rcspon~bilidade sobre ~ J;~rda e conscrva~o de bens patrimoniais 
ou cumpnmento de nonnas internas: 

XII - artic:ular-sc com o Ser.iço de Firumças. no que se refere a 
lnCOf1X>r.l<;ào. a~haçào e ba•xa de bens p~mm.1mais do PRODASEN; e 

XIII- desempenhar outras atribuições correlatas que lhe forem 
conknd:1< pela clldia unc:d1at~ 

An. 181. Ao Semço de Admnnstr.lçào de Recursos Hwnaaos 
compete 

I - defimr e 1mplemcmar. com o corpo gerenc1al do PRODASEN 
o plano de gestão de recur.;os humanos. ' 

li - fonnular. unplememar e admnnstrar o programa de artàli~ de 
po1enc1al. 

m - formular. implementar e admimstrnr o programa de desempe
nho. !!erando informações para os processos de rremamento e desenvo\VIInento, 
mm1mentaç~o. promoção e outros: 

IV - formular. implernenrar e adminisrrar o programa de avaliação 
da capacuaçõo prc>fissional. !;Cf:lndo infonnações para o processo de desenvolVI
mento de recur.;os humanos; 

V - prever e dimensionar. em conJUnto com o corpo gerencial do 
PROO.'\SEN. as necessidades de recursos humanos: 

Vl - efenmr estudos e recomendações sobre criação, extinção e 
alternç~o de cargos. mantendo anmli7.ad:IS as respcctl\'35 descnções e avaliações; 

VIl - reali:r.:Jr e partic:ipar de pesqmsas s.1lanais junto a msriruições 
de processamento de dados; 

Vlll - elnhorar e m.1nter anmli7.1das ~s descnções dos perfis pro

fis.<touals dns servidores do PRODASEN; 
IX - administrar o quadro de ça11;c5 e de lot~ção de pessoal; 

X - executai- ~s atividades referentes a nomeação e exooeraçAo ae 
. ser.idores e de ~us pensionistas. elaborando os aros necessários e providencian-
do st•1 ~ssm.1n1rn e public:açlio; -

XI - prollJ'llm.1r e e:-~ecutru- as mividades de c~d:ISITO e movimenta
ção de pessoal. mantendo aru.11i7.1dos os regrsrro~ e os e'Cpcdientes rela~vos à 

'u.l:1 funcional dos ~cn·ldo~.; ohcdccid.:ts :llõi nonn:ls v1~entes. 

XII - e~aminar e inform.11 proce""'' relativos a direitos. deveres e 
O.nr~.; ~·~tos da ·,·id.1 funcional dos ser.-idores. prestando as infonnações pem
nentc's _qi1anto aos -~us assentamen10s: 

XIII - mstmir o pesso:ll do PRODASEN rclati\'amente ~ direnos, 
dc\'eres. aspectos d~ sua vida func:ion:ll e dema1s assemamentos do servidor; 

XIV - 7.c:lar pc:b obscr\':inc1a da lc~islaçào espc:cifica de pessoal e 

da~ nonna' ~a"adas peb~ autondadcs supennres; 
- XV - dabornr a foll1a de pa!!-11Rcnto dos se"idores do PRODA-

SEN: 
XVI - formular, implememar e admuus1rnr. em conjunto com as 

'"'"lado< cotn)>etcmes do Senado FederaL o plano Jc bcncÍicios dos servidores: 

XVII - desenvolver e :Jdrninisrr.tr proçr.mtaS \'Oitados à assi!!Cncia 
cuhur.1l rc<-rcan,·a_ de s.1úde e bcm-estar dos se"idores: 

XVIII - o:labor.lr e propor norm:IS tecniCaS e administrativas rela-
11\-:ts a stm :ire:! de :IIUDÇão: 

XIX - fornecer inform:lções orç:nnent:irias e );ei'Ctlciais relanvas à 
sua are~ de ~tuação; e 

XX - ~penhar ourrns ambuiçOes correlatas que lhe forem 
confm<L1! pela chefi.1 imediata. 

J\rt. 182. Ao Serviço de E:-<pediente e Arquivo de Documentos 
compete: 

I - ccmtmlar a circulação de documentos no PRODASEN, incluin
do: mm•aç~o de processos. jtmtadas. anexações, des:meuções. rec:ebimento, 
rmmit:IÇ~O e mqtrivmnento. em confD" id.1de c:om as nomt:lS vigentes; 

TI - acompanhar a rrarmtação de documentos. verific:ando o cmn
primento de prnzos e a coneçao do rqrisrro de rmmicações. de c:onfonnidade com 
as normas vigentes; 

1TI - formular e propor nomt:l!l e rotinas administrativas referentes 
à !!OS'~o dos arquiVOs do PRODASEN; 

IV - e:-<ecur:n- as ativid:Kies de arquivo e guarda de documentos; 
V - e-.ecut:u- os serviços de reprografia; 
Vl- receber. tr:msrnitir c c:ontrolar mens.1gens oficiais; 
VlT - proceder :i publi~-:~ção c divulgaçllo dos atas administranvos 

do PROOASEN; 
VIII- clabornr e propor nonnõlS técnicas e administrnnvas relarivas 

à sua are:~ <lc ~ni3Ção; 
IX - fornecer inform:tçl'les orçamentárias e gerenciais relarivas a 

sua :i«-:1 de atu:lç:lo; 
X- cbhornr rclahlnos men"'-1is dos <er-iças: e 
XI - desempenhar outras atrih111ções correlai:IS que lhe forem 

cnnfcri.!:JS pela cll<-'fi~ imediata 
Art. 183 Aos Ser.1ços Gerais compele coorderar. fiscalizar ou 

e.ecutar. dirctamente ou por me1o de tercern:>s_ os serviços de limpeza e conscr-
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''ll~o. ,-;gil:inci:t. jardinagem. tr:m'l'Ort~ e demais se"-iços au~iliares. necessári· 
os ao t>on> funcion:unento do PRODASEN. 

Art. l~. A Divis:lo de Suporte T~'cnico e Opernções compete: 
l - coonknar. orientar. controbr e e~ecut:u- a operação. a produ

ç:lo e o 5uporte ao mnbicnte computacional do Senado Federal, incluindo o com
i>utadnr de !,'T:lndc pone. os equipamentos sc"idores da rede, aS estações clien
tes. os prO),'f<ltn.1s operacionais. os bás1cos e os apliçativos, bem como a rede e 
seus cqmpamentos; 

IT - realiz:tr o planeja1Tle11to. a prospecçllo tecnológica, o projeto, a 
implemen'"ç:\0 e a avalin~o de novos produtos e serviços dé informática para o 
Sen:ldo Fcdernl; 

III - gerenciar a oferta de recursos computacionais do PRODA· 
SEN. de mndo a gnr:mtir a satisfatória prestllÇllo de serviços; 

IV - promover o acomp;1nll.-unmto sistanático e eventual do am
biente oper.1cionnl do PRODASEN, com o propósito de assegurar a qualidade, 
confinbihdadc e disponibilidade dos serviços; 

V - elabor.n:, coordenar e manter, em conjm11o com as demais 
unid.1dc,_ o Plano de Contingêllcin do ambiente computacional do PRODASEN; 

Vl - prql:lt3r e fornecer à C onsultoria da Diretoria E.~ecuriva as 
estausticos dos 0'11b.1lhos efctuados pela Di,is:lo. assim como os elementos para a 

elabonçio da prof>O'I.1 orçament:lria anual e plurianual do PRODASEN e 5UII3 

al1C"rnç~:e 

VIl - e~ec1R'111' ou0'3S atribuições que lhe forem conferidas pela 
C11Ciia imcúia~ 

Opernçóes: 

Porte: 

cntc-Scr..·idor: 

Par.\grnfo único São órgãos da Divis:lo de Suporte T ecnico e 

I • Ser\ iço de Suporte ao Ambiente Computacional de Gr:mde 

II - Serviço de Suporte ao Amhicnte Compmactonal da Rede Cli-

1!1 - Scmçn de Administr:lç:lo de F.quipamenros e Instalações; 
IV - 5-'f\ 1ço de Operação da Rede ~ Suponc a Problemas; 
V - Scmço de Prod11ç:lo: e 
VI- S<'f\ÍÇo de Manutcnç:\o da lnfrncsmuurn T<cmca. 

Art. 185. Ao Seniço de Supone ao Ambiente Compuracionai de 
Grande Ponc compete: 

I - plane]ar. fazer prospecç:lo. implemenlar e prestar suporte a 
cquipoment<". sistcm"" nperac1onais. pm~'l'3mas b:lsicos. programas produtos e 
de Ct'lllnnh::l.;,':"'o do :m1~i. .. ·nre comput:lCton;-~1 ck ;_..."1"":\nde pene: 

Ir - plar~Cjar. f.1zer p.-ospccç:lo. implementar e prestar suporte a 
1\IStcma..; ~crcm.:tadores ctc Oanco de dados: 

III • planejar e !!efenciar a urílíz::>ç:lo dos recursos do ambiente 
computacl<lnal de ~'l':lnde pone nas :ireas de geréncia de desempenho. mudança, 
capac1dadc e segur.mça; 

IV - .e~ecutar a gestão de contratos relarivos à sua área de atua-
ção:e 

V - desempenhar outr.IS atribuições correlatas que lhe forem con
feridas pela chefia imediata 

i\rt_ 186. Ao Serviço de Suporte ao Ambiente Computacional da 
RcUc: C'licnte-Sel'idor compde: 

I - pL1ne;ar, fu7.ef prospecção, implernent:u- e prestar supone a 

equi(l:lmenln<:. sistemas o~c1onais, pro!1"3f113S b:lsicos.. programas produtos, de 
comunic~·lo e serviços do ambiente CO!OpUI:Icion:tl da rede Cliente-Servidor, 

11 - plane;:tr e gen:nciar a utilinçlo dos recursos do ambiente 
cor.tpurocic.nal da rede cliente-servidor, nas áreas de gerCncia de desempenho, 
mud.1nça. capacidade e segun111ça; 

m- elaborar projetos de rede no àmbiro do Senado Federal e de 
mtcreonc•~o com outras redes; 

IV- ~ecutnr a gest~o de connmos relativos à sua área de atua-

V - desempenhar outras atnbt1ições co<rel:rt:l$ que lhe forem con

feridas pela chefia imediata. 

Art. 187 _ Ao SeTviço de Administmç:'lo de Equipamenros c Insta

lações compete: 
1 • ~ect0'31' e p:rt'licip.11' do pl:mejamento da rede quanto is carac

tcri~ll-a< <k conli!'llr:IÇ:'Io. meu,; de cnmunu::lç:\0. ti(lOS de equipa~os. segu· 
ranç:~ c «.'rviços flÍiblicos ou privados a seremtrtili711dos: 

11 - m:mt<.'l' aruah:rado o cada~rro c a documentação de recursos de 
cqtnp;lmcntns e outrm comr>•onent~ d.1 rede. inmlados sob sua responsabilidade; 

III - e~ecntar e g~iar as instalações e rem:mejamentos de 
equip.1mcnto<> e cabc:tç~o da rede; 

1 V • e:otecutar a b'CS!ão de conO'llros relativos à sua área de a rua-
ção:e 

V - desempenhar Otl!r.IS atribuições correlatas que lhe forem con

í~rid.,< pela cll<!lia i111ediara 

Art, l &8. Ao Serviço de ()pcr.tç:lo da Rede e Suporte a Problemas 

COffifl<.'le: 

1 - l!erenctar a oper:tÇ:lO e garannr a fullCionalidade dos equipa

mentos Ja rede: 

II - prestar atendimento a problemas e dúvidas quanto a fuooona
lidadc c opet'3Çllo dos m:unos ele equipamentos e p!'O!!J'3m3S da rede; 

III - administr.rr os serviços de atendimento a problemas relativos 
a produtos e recursos da rede; 

IV - pre!I3J suporte quanto à utilir.lç;lo dos equipamentOS e servi-
ÇO$ da rede; 

V - produzir relatórios gem~tiais sobre os problemas e qualidade 
ele equip:unmtos e serviços; 

Vl - pre513r inf0t'tn3Ções sobre problemas ou interrupções ocom-

Vll - ~ecutar a ~ de conO'lltos relativos à sua área de ansa-
~:e 

vm- desempenhar outras atnbuições correlatas que lhe forem 

conf<.'li<b< pela chefia imediata. 

Art. 189. Ao Serviço de Produção compete: 
I - avaliar, aprovar e coordenar a transferência de sistemas para o 

amhienlc de produção; 
II - ~ecutar rotinas de reorgnmz:tç:lo, recuperação, restauração. e 

sq!tlr:10Ç:I de d:tdos: 
III - pl:tnejar e gerenci.,r os recursos de produção, com relação a 

uso, acesso e segurança; 
IV • acompanh.1r as atividades de pmduçllo, elaborar e propor al

ternç<'>cs de modo a rncionaliz:u- e otimi1:1r suas rotinas: oper:tr os equipamenros 
de emrn.la de d.1<1ns. os compu!~ CC1l0'3JS e periféricos. o' compurador de 
vot:.ç:ln c :1dmini~r:lr :t 1:-'uard., d.1~ fitas m:1~éticas~ 

V • propor norm:1.~ lé'cnlcas e admini$tr:ltivas relativas a sua área 

Je ntua\·~o c 7cbr pelo ctnnprimcnto: 
VI - ~ectrt:tr a gestilo de con!r.ltos relativos à sua área de arua-

ção: e 
VIl - desempenhar ourrns anihuições correlatas que lhe forem 

confctid"' pela chefia imediata. 

Art. 190. Ao Serviço de Manutenção da Infraestrutura Técnica 
compete· 

l - e•ecutar e p.~mcipar das auvidades de prospec~o. planejamen
ro e pnt_!Ctns de arqllltettlr:1 e engenhana referentes :is instalações do PRODA
SEN; 

11 - 1elnr pela perfeita adeq1•~ção da infra-estrutura predial is ne
ces~i<iadt'!< do órl,ll'IO: 

III • exectrtar a gestfto de conO'lltos relativos à sua área de arua-
ção: e 

IV - desempenhar outraS atribuições correlatas que lhe forem 
confcrid.1s pela chefia imediata 
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Art. 191. À Divisllo de Atendimento e DesenvoiVllllento de Sis
tem~s para a Area Lc[!lslanva. Pari;nnentar e de Orçamento compete: 

I - planeJar. coordenar. onentar, cootrolar e executar as ativídades 
tccmcas de clcsenvohimento, implant:lção de sistemas e serviÇOS; 

fi - prestar suporte no que diz respe;to a orientação quanto à ade
quad~ utili7ação dos serviços JlTCS!ados e dos recursos disponibilizados pelo 
PRODASEN: 

l1J - prestar assistência técnica e apoio para c~ de eventuais 
deficiênc1n~: 

IV - analis.1r e desenvolver sistemas p:rra atender às necessidades 
de assessnrnmento imedtato à e~1bor:lçiio leg~slativa e à atividade parlamentar e 
orçamentana: 

V - divttl!!:lr no âmbito do Senado Federal. os objetivos e proce

dimentos d~ modc'fl117.1Ç~O lcgÍS~1lÍV3 e ahtalir.!Ç~ tecnológica, necessafÍOS à 
adl-quado utili7aç~o dos 5ef\1ÇOS JlTCS!ados pelo PRODASEN: 

VI - preparar e fornecer :i Consultaria da Diretoria E."<ecutiva as 
estat""''"-' dos trah.1lhos reali7ados peb [)ivís.'lo. asstm como os elementos para 
a ebll<'raç~o da prew;..'lo anual da despes.1. com \1stas it elabor:tção do orçamento 
do PRO!) \SEN: e 

Vll - desempenhar outras ambniçõcs correlatas que lhe forem 
cnnfc..-idos pela Chefia imedi3ta 

P:u-.l~raf<> único Sàn Úf1::\os da [)ivis.'lo de Atendimento e Desen
,·oh nncnh> do StstcntOs para a J\rea l e~%btiv:1. P:triamentar e de Orçamento: 

I - Scf\1Ço d~ Atcndnncntn it Área de Assessoramento Le{!lslati-
v o. 

11 - Sef\1ÇO de lltcndnnento ao Orçamento. FIScahzaç:lo e Contro-
I e. 

III - Sef\1ÇO de Atendtmento it Área legislativa: 
IV- Scf\·tçn de lltendnnemo aos Gabmetes Parlamentanes: e 

V - Serviço de Atendtmento às Áreas de DocumentaçAo, Informa
ção e C omtmtcação Social. 

Art. 192. Ao Ser\1ço de Atendimento à Área de Assessoramento 
Le!-~slarivn compete: 

I - execut:lr as atividades de elaboração de projetas. adequação, 
desenvol\1mento. implant:lção e mantnenç:lo de sistemas de mformação, no âmbi
to dos órgãos de assesson~mento legislativo, observando as nonnas técnrcas CS!:I

belectdas pelo PRODASEN; 
11 - identificar JUnto aos smidores da área legislativa suas neces

stdades de recursos de informática e treinamento; 
III - orient:lr a utilir.~ção adequada dos serviços prestados e dos 

recnrs<"'< de inf<>nnotica colocados :i disposição pelo PRODJ\SEN; 
IV - dar ass•stêncta no estudo de soluções sobre organização do 

lt:lhalho com vistas a processos de automação e racionalir.lçilo do trabalho; 
V - executar a ~t11o de contratos relativos à sua área de aruação; 

VI - desempenhar outras atribuições correlat:ls que lhe forem 
conferidas pela chefia imediat:l 

J\rt. I 'l~. Ao Scf\1ço de Atendimento ao Orçamento, Fiscalização 
e Contr0le compeTe: 

I - C"<CCutar as ativitbdes de elohoraç11o de projetas. adequação, 
dcsen"''h nncnto. impbntaç11o e manutc:nç~o de sistemas de informação. no âmbi
to elos Or~~os de Orçamento. nhservando as nonnas tecmcas estabelecidas pelo 
PROD\'>fN: 

II - idc"ltificar Jnntn aos semdnres d.1 :irea de Orçamento suas ne
ccssid:ld"'' de- recursos de infonn:luca c trem:lmento: 

III - onentar a utilmtç~n adequada dos sef\iços prestados e dos 
rCCilT'<'' ~k infonn:.llll':l cPioc-:ldns :1 lh..;poqçfin !lC'In PRODASEN: 

IV - dar """t~t>Cta no r<ltldo de soluções sobre or!!:lnizaçà<t do 
!r~th:-~lh() L"()m Yl:-:;ta.;; ;1 proc~sos de autom:w:lo e r:tcton.1li7:1ç:lo do trabalho: . 

V - C"<ec'llt:lr :1. ~est:\o de contr.ttos rebtivos a sua área de atu.-u;ão. 

VI - desempenhar outras atnbutções correlatas que lhe furem 
conf~:nd:'l'-' pela chefia imediata 

Art. 194 Ao Servtço de Atendimento à.Area lel,!lslatJva comP!!te 

I - executar as anvidades de elaboração de prOJetas. adequação, 
desenvolvimento. implant:IÇão e manutenção de s•stemas de informação. no âmbi
to dos Orgãos da Área Legislariva. obSt":-vando as normas tecnicas estabelecidas 
pelo PRO[)J\SEN: 

H - identificar Jtmto aos SCrvtdores da Área LC[!Islativa suas ne
cessidades de recursos de infonnática e treinamento: 

lTl - orientar quanto à utilização adequada dos serviços prestados 
e dos recnt"'<os de informática colocados a dispoSIÇão pelo PRODASEN; 

IV - dar assistência no esmdo de soluções sobre orgamzação do 
lt:lbalho. processos de automação e racionaliroçào do trabalho; 

V - CJ<ecutar a gtSt:lo de contratos relativos a SU<t ;irea de aruação: 

VI - desempenhar outras atnbnições correlatas que lhe forem 
conferida~ pela chefia imediata 

M. 19S. Alo Serviço ele A~- OabiMes ~ 
rn~ 

. I ·.ex- a arividades ele -dalxnçio de projetos, llcieqlgçlo, 
delm\'01\llmetltO, implantaçio e llllllutençâo ele sistemas ele infonnaçlo, no Ambi
to dos [!!lbinetes ~ incluindo Senadores, Membros da Mesa Ditatn 
e licler:lnçn5 PllrticMrias. oblmnlo as nonnas 1écnica! eslabelcada (lllo 
PRODASF.N; -

11 • idmtific:nr junto aos --~ ele Gabinete5 Pariamenta"es 
!lt~ J>«c,,.kJ:xk-s de rect~ de infonn:inca e ~o: 

III - id..'llliftcar ~sidad .. ~ de ligaç:lo erure a rede do Senado 
rc'\k.T.tl e equip:nnentos inSt:ll:ldos em resid..'nctas ou escritórios oficiais do CSIII

do dc m~ocm do! Senhore-1 Senador~ e tomar as providêncras J)O!Si'Yels oom 
\ iSt:l~ l di!lf'OIIibiliz:lção do acesso e opcf:IÇão dos equipamentos: 

IV - orientlr quanto :1 utilir.IÇ:lo adequad:l dos serviços prestados 

e tio. recur.v>s de inform:\tica colocados :i di<posição pelo PRODASEN: 
V - dar assistêllcia no esrndo de soluções sobre oq!llftizaçAo do 

trnballM> com \i!<las a~ de amOIII:JÇão e r:JCICJnaliz::lç:lo do trabalho; 
VI - C'<ecttt:lr a ~:lo de contratos relativos à sua :irea ele .__ 

ção: c 

VIl - dcscmpcll!a outras atribitições com:btas que lhe foran 
conf~..-ida~ pt:la chefia imediata. 

An. 196. AD Serviço de Atendimenlo às Áreas ele~. 
lnform:IÇllo e ConumiCllção Social compete: 

. I -. CJ<- as arividade5 de elabotaç:io de projetas. adequaçlo, 
desen'110l\11nento, implanlaçlo e IIIDWienção ele sistemas de infonnaçio, no tmbt
to dos 0rp. de Oocamesrtaçlo e lnform."IÇOO e Comunicaçio, obserwndo as 
nonn..,.t~ e5t:lhclecid:IS pelo PROOASEN; 

11 -identificar junro 1105 ~das Áreas de ~. 
lnf~ e Cnmuni~ Social, SlJll'l necessidacles de recursos de infonni11ica 
e~o; 

III • arient:lr quanto i utiliz:lçAo <ldequada dos serviços praQdoa 
e dos RCIII'50S de: infonnálica colocados à di3posiçlo pelo PRODASEN; 

IV - d:Jr tmi!llência no estudo de soluções sobre Ol'gllliDçlo elo 
trabalhn rom '~~a ~de automação e racionali>:ação do trabalho; 

V - executar a [lCSl:lo de contratos rel;ui'IIOS i sua *rea de lll1lllç:lo; 
e 

VI - desempenhar outras atribuiçõc5 correbw que lhe for= 
confcrit~ pcl.'l chefia imedtata. 

, Art 197. À Divistlo de Atendunento e Descri'IIOlvimemo de Sis
tcm:l5 p:n a Arei Adminislr:ltiv:~ e Usuários E.vemos, compete: 

I - pl•mej:ll'. coonlen:!r. orientar. COIIIrolar e e:"tCCUiar as arividades 
tt!cni~ do: dcserwnlvimemo. implantação de si!llemas e serviços: 

ll - ~nr supone no que di7 fC'Ij'ICito R onent:IÇão qu:mto à ade
C)tL'lli1 ntili:mç:\o dos !lef\iços prestados e dos rectmiOS disponibilil:ldos pelo 
l'ROO,\SEN: 

III - 1>restar ossistóncia tc'cnic:> e apoio para correção de eventuais 

IV - :1n.'1lis.1r e dc<;en"olver si<tcmos para atender a_, necessidades 
d.1, :ui, kl:kk.~ ru.tmimstr.ltÍ\~~ e usu .. 1rios e'l\temos: 
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V • <tiwlpr. no 5mhito do Scnaclo Fcdcr.ll. os ohjeuvos e proce
dimento' d~ m<>d~mtzaç~o admíni,;rr:~tiva e atualizaç~n tecnoló~-ica necessários a 
adequada utili>;,ç~o dos serviços prestados pelo PRODASEN; 

VI - prepar:rr e fornecer a C' onsultoria da Oiretona E~ecutiva as 
cStotl'tÍ<'"' tlns tmbalht..,. reahr.l(ioo pela Oi<i<.'\o. a.sim como os elementos para 

o d:~l>t•r:w~" tia prcw<:lu anual da dc..,.pe<;a. com <1st:IS :t elaoor:~ç:lo do orçamento 
dn PROO\SrN. e 

VIl • d=pcnl\.1r mttr:ls atrihmções correlatas que lhe forem 
conferidas pelo Chefia tmediata. 

1':::-:!grnfo imieo. São órg;tos da Divisão de Atendimento e Des
envolvimento de Si<temas para a Área Admini<tr:ttiva e Usuários E'Ctemos: 

I - Serviço de AtendimentO a Área Administrativa e Financeira; 
!! - SeMço de Atendimento aos Serviços de Apoio Adminis-

1!1 - Serviço de Atendimento à Administração Geral; 
IV - Serviço de Atendimento a Usuários E'Ctc:mos; e 
V -~05 e Produtos Especiais. 

Art:·1J)8 Ao Serviço de Atendimento à Área Administranva e Fi
nanc:ara rompae: 

I - aecutar as atividades de elabornçllo de projetas, adequaçio, 
desenvol\imento. implantação e manutenção de sistemas de informação. no àmbi
to dos ór)!:!os de ati\id:ldes administratn':IS e fin:mceir.r.l do Senado Fedem!, ob
!ero-:mdo a< nCII'111M ttcnicas est:1helecidas ?Cio PRODA.SEN; 

!! - identifiC:If junto 110!1 servidore5 das áre:ls Administratiw e Fi

nanccira "'"' ~sídades de recunos de informática e treinamento; 
III - orientar quanto a utili7.3Ç;1o adequada dos !IC!Viços premd05 

e dos reetlnOS d.: inform:ltica colocados à :li!qlOSição pelo PRODASEN; 
!V - dar assistência no estudo de soluções sobre organizaçao do 

trnh:llho crnt ,;m~ n ~ de :1tltOr!laÇ:'io e rncionali7!1Ç~o do trabalho; 
V - e~ec.ll:lr R ~ de contr:tt05 relntivos à sua área de atóaÇ&o; 

VI - dC«!m~har outrns ambui~ cotTelatas que lhe fortm 
coof,-ri,bs r<--fa cl..:fia imediata. 

Art. 199. Ao Serviço de Atendimento aos Serviços de Apoto 
1\llministrati\'o compae: 

I - e~ectll:lr os ativi<L"l<k"S de ebhoclç~o de pfOJetos, aàequaç~o. 
dcscnn>himcntn. implantaç~o e m:mutcnç~o de sistemas de informação, no âmbi
to do< Org:los de <crviços de apoio do Senado Federal. o~ as 1IOfTil3S 
téc:nic..,. ~ahc\,-ci<l:t~ pelo PRODASEN; 

11 - id<."'ttifiear. junto aos ser-.idores da :'trea de Serviços~ Apoio 
Ac.lmiuistr:llíw. suas necessidades de recursos de infonnatica e treinamento; 

III • nricnt:lf quanto a unlirnç:lo adequada dos ser\'iços prestados 
c dus rc-cnrsos de infurrn:\tica colocados:\ dispostç:lo pelo PRODASEN; 

IV - dar as.•istência no .,_ntdn de soluções sobre orgaruzaçAQ do 
trabalho com vistas a procesli05 de autom<'lÇio e 111C1on:llização do trabalho; 

V - executar a gestllo de contrntos relatwos à sua área de atuaçlo; 

Vl - de!cmpmhar outras atrihuiçOes com:latas que lhe forem 
conferidas pela chefia imediata. 

Art. 200. Ao Serviço de Atendimento à AdminíSI!'açlo Geral 
compete: 

I - neeutnr as atividades de elaboração de projetas, adequação, 
de~wohimento. implantaç:lo e m."ITitrtenção de sistemas de informaçao, no àmbi
to dos~ dn i\dministrnç:'lo Ger:~l do Senado Federal. observando as normas 
tl!rnica• est:~hcleeida< pelo PRODASEN; 

J! - identificar Jlmto aos servidores dos Orgãos da Admmisrração 
Geral do Senado Federal 5U35 lleC'eSSldade< de recur.;os de informática e treina
mento; 

lll - orientar quanto a utilização adequada dos 5C!VIÇOS prestados 
e dos ~unos de inform:lnca cotocndos à dispos~ç!lo pelo PRODA.SEN; 

IV - dar n~stência no esntdo de soluções som orpmzação do 
trnb:lloo rom \Í<IM a fl'OC'e'IOO! de auUlm:!Çto e rncionali2llç:lo do trabalho; 

V - t'<e<:trl:lr a ~:lo de conrr:ttos relati~ à sua área de antaç.ão; 

VI - dnempenhar outras atribuições correlatas que lhe forem 
conferida~ pela chcfi:1 imediata. 

Art. 201. Ao Ser.iço de Atendimento a Usu:\rios Externos compe-
te: 

I - coonk:n.1r, rontml:lr e e-<ecut:Jr as ~ti\idadt5 de captação. tra
tamento ti~ infnnn~?les e~tcm.1s doe interesse do Senado Fédcral. bem como a 
Jltllitic:l ·d~ dis.<emin:tt,-:\o de infurm.1çõe'< prO<Iu7.idas no âmbito do Congresso 
N;tCitli~1L 

11 - ck:sen\>Oiver e executar projetas de ngreg:Jçllo de informações 
prodnzlll1s no 5mbito do C'on~ N:lciooóll de acordo com detmnmações su
pcnores: 

III -avaliar as bases d.: dados sob os aspectos de eficiêncta e efi-

IV - JlOS"Íhtlitar ac= ao acervo de inf<ll'm:IÇ6es nnnazrnadas 110 
PROO.'\SrN. con!Me!IWIOO <tlll politica de diosemin:lÇio e intert:âmbio de infor
~ no< tertnn!l do definido pela Comi~ Dimora; 

V • Wlbolizar, opencionalmente. a capt.lÇio de informações ex
temiiS de imernse do Senado Federal; 

VI • ~; implemerar e dar manutenção a sistemas de 
~ oa inlen:Arnbio de irrformaç6es; e 

VIl • de!empcnhar outm atribuições conelatas que · lhe forem 
conf'eloidM peill chefia imedisla. 

Art. 202. Ao Serviços e Produtos F.speciais compete: 
I - elnhma' e C'tectllllr Jlmjetoo de impl:mmçto e manutenção de 

produtos e :!erviços c:ontratKios com ~ simuldnea a diversos segmentos 
do Sl:nado Fcd=l; 

II - Jn5ll1l' suporte aos produtos e serviços contnrtados; 

m - "ec:utar a ge311o de COIIITIIIol reiatiws • - in:a de arua-
çlo:e 

IV • de!rmpenilar outm atribuiçõa c:orre1ata1 que lhe forem 
conf•'ri•l1• pt'l:t chefia imediata. 

Art. 203. A Divi~ de Administrilç:lo de Dados e Recursos de 
Apoio compete: 

I - pl:mejar. coorden:w. orimtw. contmlnr e executar as atividades 
de lldmin~ de d:ldos da~; 

11 • pbnejar. coordenar. orienw. conrrolur e executar as ativida
deo nt"'llr..ti'~ e de "'IJIOife an ~·ohirnmm de si!ltmm e atendimento; 

III - ntrtà:lr e ~'W tl!rnicM e 111Cfodos que auxiliem as 
atn'id:llks de ~·ohimmto de si~mr:tt e de :tfendimenco; 

IV • ~~Jr.ll' o nfK!io e stlfiOrle a utiliT.IÇilo de técnicas e ferra
rncnl:l' tk- tk-.cm·oh·imento homolopcl:ls pt'lo f>RODASEN; 

V • pmpor. implnnenl:tr e :Kimini.u-m- a politica de desenvolvi

nlCfllu '"' n,-.~ hum:tt~M do PROOASEN; 
VI • necutar a :~<tditori:l de sistema!~ !Oh os aspectos de sua segu

r:mç:J. cOri..."nci:l refic:\cia. propondo. quando for o caso. a e:.ec:uç:lo de medidas 
C~I\-:IS:e 

VIl - e~ecutar outras ambuíções com:l:lt.Js que lhe forem conferi
cL1S pcl:l C'lr.:fi:~ imediata. 

Parn!lfllfa ímico. S&! 6qraos da Divisão de Admini5tnlçio de Da
dos c Recursos de Apoio: 

I - Serviço de Administr3Ç:lo de Dados; 
11 - SeMço de Apoio ao DesenvoMrnento de Sistemas e Apropri

açto de Tecnol"!,!i:L1; 

III- Serviço de Multimldia c Pto(!I&IIIIIÇAo Visual; 
IV - Serviço de Treinamento e DesenYolvimento de Recunos 

Hum&no$:C 
V • Serviço di Biblioleca T «nica. 
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An. 204. Ao ScMço de AdnrinÍlltTliÇAO de Dados c:ompete: 
I • ~ o lev:mt:llllentO elo! modelos de d:ldos JIDIIO • ~

- tl=o d.• ~r.IÇOO; 
11 - idenrifiCIII' e esmrturnr OIIS!IIIIIIOI da orpnizaçlo e elaborar o 

mncm-mn<ldo c!Wp)rntÍvo de dlcloa; 
III • coordenar 1 compalibi~ do piooejllll'lelltO de sistemas 

com o m:1CTO-fiiOdelo COfl'OOitiVO de dados; 
I\' • elaborar o moóclo CorponltiYO detalhado de dados e zelar 

pel:l qu~hd:kk do1 modelos de d.~ conceilullis dclnlhados dos .plic:ari110s; 
V - planeJar e coonlcrulr a evoiuçllo das brr.les de cbdos; 
VI - definir e impl~:lf o "'~ema de dicionOrio de dados; 
VIl • di"'''"ihili7::1r e divnl)!:lr n ~ dos dados da Ofl!3lliza. 

çi\n. t .. -m rnmo t0<L1 ~ nnrm:~h~ n:lativa a ~ 1150; 

VIII • p:mictpar da pnquísa de ~ de apoio voltados à 

a.lmin1~ de <belos e 110 ~to de'- de dados; 
IX- JlrOP(ll' nonn.1s. ~e criteriM p:ua o ~volvimcnto de 

b:mco< d~ d:klos li~ic~; e 

X • d=mpenhar outr.ls arnbuiçócs correlatas que lhe forem con

feri<l:.< pela dt.:fio unedtota. 

1\rt. 205 Ao Sl!f\ IÇO de l\p010 ao Ocsenvolvunetito de S1stemas e 

Aprnpn:w:in de T l..'Cnnh~1as compete 
I - gercnc1or os ali\ 'dade de suporte oo desenvohimento, evolução 

e 111:11Hik'n(:lu d~,.• ~t'\IC111:1.S: 

li - buscar altemam·as tecnoloetcos e de or~am1.aç:lo para o des

en' l'l\ tnH.'"lllO d~ s1~tcmas: 

III - f:l>cr prospccçoo c dts[lOIIIÍlihnr tecmcos d ~modelagem e 
tmpi('mcnt:lç~lo: 

IV - 1dentificar ronnas e programas que possam ser reutilizados ou 

adaptados rara ntilinção =outros projetos; 
V -manter, divnl!"'r e prestar suporte a utili7.1Ção de biblioteca de 

módnlns de programas e rotinas reusáveis: 

V1 - auditar. acompanhar e controlar a atividade de desenvolvi

menTO. evohtç~o e manutenção de s1stemas; 
Vll - definir métncas e nonnas de qualidade e zelar pelo seu cwn

primento no desen\•olvimento. manutenção e aquisição de sistemas; e 

vm - desempenhar outras atribuições correlatas que lhe forem 

conferidas peb chefia imediata. 

Art. 206. Ao Se!'Vlço de Multimidia e Programação Visual compe-

te: 
l - planepr, coordenar e executar projetos nas áreas gráfica. audi

ovi"l:tl e de mnltimidia: 

II - pl"e\'el" e dimensionar as necessidades de planeJamento visual. 

cm conjuntn com as demais áreas do PRODASEN; 

lll - execlii3T tarefas rel:mvas ii identidade visual de produtos e 

scn1ços do PRODASEN, !k acordo com orientação da Consnltoria da Diretona 

Execunv:~: 

IV - propor. ern·conjtmt<> wm a Consultoria da Diretoria Execut1· 

va. p~dr<'>cs h:isicos para peças promocionais; 

v_" :lf'OÍ'l!' as :ire:o~ ·~lo'.e. :l(inlinistrativa na elaboração de pu

hlil'OCÍX"''c<peci:tllr.uias e a~t:lÇões; 
VI - acompanhar a evoh1ç~o dos tecnolii:;ias !k edilot:IÇllo ele' 

tri•rit.'\.·ron'l'lrt~ gr:íítea a mukulüd1a; e, 

VIl - desempenhar outras atrll>uições correlatas que lhe forem 

co~ridos peL1 chefia imediata. 

Art. 207. 1\o Sl!rvoço de T~mamento e Desenvnlvimemo de Re

cursns llum:mos. c.-m :rrtlc\ll~aç~n com o ll.fl. compete 

I - pesquisar sobre metodolo~1as de cnsono e alternativas ~e 

;"tpn.•nd~,:,:·'-~n em inf,mnlitica. ' 

I! - <ha~nostinr oportun1dadcs de mclhofla de desempenho dos 

sci'\Hhtrc< do PRODASEN ror me10 de trem:mtento. 

III - "lcnt1ficar e anah<..1r as necess1dades ele tremamemo e desen

\Oh 1111C'nt0 rk recurc.o~ humanos. 

IV - ident1fiear e analis.1r necessidades de tremamento nas áreas 
de inform:itica Jlmto aos responsavets pelas Coordenações de Atendtrnento; 

V - fonnular. Implementar e admonismu- programas de treinamen

to, desenvolvimento organt7.3Cional. gerencial e de equtpes; 

V1 - implementar c administrar programas de treinamento para 
utilir.tção ele sistemas de infonnação e recursos de processamento de dados; 

vn . implementar e administrar progrnmas de ambientação e ori
ent:IÇ~O de novos servidores; 

Vlll- criar e manter sistemas de infonnações sobre as atividades 

de tretnamento; 

IX - propor nonnas téalicas e administrativas relanvas à sua ilrea 
de anoaçllo; e 

X • desempenhar outras atnbuições correlatas que lhe forem con
ferida~ pela chçfia imedoata 

Art. 208. Ao Serviço de Biblioteca Téalica compete: 

I - classificar e catalogar publicações de interesse do PRODA· 

StN, bem como m.1nuais de ~ço e materiais instrucionais audiovisuais; 

11 - realim csn1dos e prospecções. com vistas a garantir a atuali

n!Çllo tecnoli~'Íc:l da atividade de biblioteconomia. adequando-se às necessidades 

do PRODASEN; 

Jll - guardar e manter o acervo bibliográfico. de programas e de 

m:tteriol anclio,isn~l do PRODI\SEN, controlando sua circulação e utilização: 

IV - e~ecnrar a disseminaç~o selctiva de infonnações bibliog:ràfi

cas. com hase nas infonnações de necessid.1dc de treinamento e outras: 

V • manter enrros.1mento com instin11ç<'>es congêneres com vtstas 

ao mtc-n·:imhill de inf<>nmções e :i ohtcnç~n. a tnuln de emrrcstimo ou doação. 

de pnblic~l·c'\c.-.; <1.: interesse do PROD.'\SEN: 

VI • pmror a a~uosiçào de puhhcações: 

VIl ·elaborar e propor nonn" tccnocas e admuustr:ltivas relativas 

:i sua :ire~ <k• ~tu:.ç~o: 
VIII- executar a gestão de contratos ou convênios relativos à sua 

tirca d.: atuaç:\o: c 

I X - d.:sc:mpénhor outras atrihu1çc'\es correlatas que lhe forem 

cnnf ...... rid:l"' J~l:l 4-.'h\..•fia ill'M..'"(h;lla.~· 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Votação 
da Subemenda substitutiva à Emenda n2 27, que de
fine as competências e estrutura do Instituto Legisla
tivo Brasileiro. 

Os Srs. Senadores e Senadoras que a apro
vam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
Aprovada a subernenda, fica prejudicada a 

emenda respectiva. 
Rcam prejudicadas também as Emendas n!! 17 

e 26 e os respectivos Requerimentos de Destaque 
de n2s 48 e 50. 

É a seguinte a submenda aprovada: 

Suhemrn1ia à F.mrnd3 n• 27 --

O.:·<~ ~ f:m('!ld~ n" 27, ao Projeto de Resolução n" 118196, a se-

"Dé-se ~o "r1 I 9:; e 19~. "' fine- e " seu p~r:i~"r.tfo (nuco. do Regu· 
~:1men1n 1\cimuu..;tr.lllvo. como cnno;;t:-~ cln rtff.."n<in Pro1eto ele Re<>olução n" 118. de 
JC)()(l :. "'l"~'llllliC' rC"daç?lo 
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1\rt I <J:I .O. o inst::<~to Let"siMivo Brasileiro - ILB compete con

ceber. fnrmul:u, e"'Cec11far e avahar as aÍividades de formação, rremamento e ca· 

pacH:"tç:lo de recursos hum;,nns. mciustve de mvcl estr.'lteb-'lCo (consultores e ge

rente< 1 do Senado F eder.1l e or~áos supen·1SJonados. elaborar prof!T'lmas de estu
dos av:-~nçactoc; em convemo com outros p<lrlamenros. 

§ I • As at1v1dades menctonadas neste amgo deverão ser propostas 

a Com!Ssõo DtretoTll pelo lnstmno Leg>slativo Brasile1ro, em articulação com as 

llntdades envolvidas. sob fonna de progTllmaçào abrangente anual ou plurianual. 

mchl""'e pr(l~m:1c:; etc mterdmbio fonn:mvo av:mçado com outros parlamentos 

nac10n:nc;; e eo::;rr:m~etros 

§ 1" São órf!:IO.< cto lnsnnuo Le!!islativo BraSileiro· 

I - Conselho de SllpeTVlsão; 

11 - Dtretona Execunva 

1\rt. 194 . 

. exercer outras ambmções relativas a fonnação de recursos hu

m:mos e :10 tnrerc:lmbio nessa m:ttCna que lhe venham a ser cometidas pela Co
mtsc;.1o rltrctnrn. 

Par~~'T:lfo únrco F órgão do Conselho de Supervisão a sua Secre
t.1m .1 ~~~~~ comrcte prest.1r o .1poio administrativo necessario ao e.,ercicio de 

oc:.u:1oc:. :lfnbwç-õcs. ·· 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Passa
se à apresentação das emendas com subemendas 
modificativas. (Pausa.) 

Passa-se à votação do Requerimento n2 39, de 
1997, de autoria do Senador Renan Calheiros, que 
pretende sejam votadas em globo as Emendas n2s 
4, 5, 9, 21 e 38 e suas respectivas subemendas. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1 2 Secretário em exercício, Senador Renan Ca
lheiros. 

É lido o seguinte: 
~---
/~iA .. ~ 

I ~~r.(-'!7---
L '\ , ss-k; / 
. KEQUERIMENTO No ~de 1997 

Requeiro, nos termos regimentais, a retirada do 
Requerimento n° 39, de 1997, de minha autoria, que 
pretende sejam votadas em globo as emendas de n°s 4, 5, 
9, 21 e 38, apresentadas ao Projeto de Resolução no 118, 
de 1995, a fim de que o Plenário possa apreciá-las, na 
forma prevista no Regimento, uma vez que já há 
requerimento para a votação em separado. da maioria 
delas. 

Sala das Sessões, em é) 1 de janeiro de 1997 

Senador Renan Calheiros 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Presi
dência, nos tennos do disposto no art. 256, do Regi
mento Interno, defere o requerimento e esclarece ao 
Plenário que a emenda com subemenda modificati
va, em parte, nos tennos regimentais, é votada an
tes da subemenda e sem prejuízo desta. Aprovada a 
emenda votar-se-à a seguir a subemenda. 

Votação da Emenda n2 5, que modifica a estru
tura organizacional da Secretaria de Comunicação 
Social, sem prejuízo da subemenda. 

Os Srs. Senadores e Senadoras que a apro
vam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 

É a seguinte a emenda aprovada: 

EMENDAN"05 

Di-•~ ao Art 48 < S"!{Uinter do Projeto tÚ Rao/uç4D 
n• 11/f, d~ /996, Q S"!fUint~ T~: 

Art.. 48. .4. S=etana de Comurucação Social compete: 
I - fonnular. coordenar < SUJlCTVISlonar a execuçio de prognmas 

concernentes à politica de comurucaçio soew do Senado Fede!al; 
11 - contrOlar. onentat e dmi!II a execuçào de rarcfas relarius à 

d1vulgação das ativtdades do Senado. medwlle os diversos meios de comuru~: 
III - atender a toda anvtdade senatonai que promova a insntwção e o 

Poder Leetslanvo: e 
- IV • assessorar, nos assuntos de sua competênç:ia. a Pres1dênc•a. a 

Com1ssào Diretora. a.s Cotrussões Pcnnanentes e T cmporínas e os Senadores. 

ntular: 

PartÍ((rafo único. São órgãos da S<cretana de C omunicaçio SoclaL 
1- Gabmete: 
li - Sernço de Apoto Adnumstrlltlvo: 
III - Sernço de Apo10 T écn1co: 
IV- Coordenação de D1vulgação e Integração: 
V - C oordenaçao Agénc1a Senado: 
VI- Coordenação Jornal do Senado: 
Vll - Coordenação Rádio Senado: 
Vlll- Coordenação TV Senado: 
IX - C oordenaçio de ProJetOs Esp<elaJS: 
X- Coordenação Técruca de Elerrómca: e 
XI- Coordenação de Relações Pilblu:as 

An. Ao Gabmete compete· 
l - providenctar sobre o expedlente. as aud1enc1as e a representação do 

I I • executar as rareias de supone adnun1sttanvo vmcuJadas à 
competencta do orgão: c: 

ambuu;õcs. 
lli - awuhar o seu ntular no desempenho das anvidades relanvas às suas 

Art.. Ao Serviço de Apolo Adunnistrlltlvo compete: 
I -receber. controlar e dismbwr o marmal e o expediente da Sec:retana; 
li - preparar propostas orçamentánas anWilS e acompanhar a execuçào de 

seu orçamento; 
111 - orgam.zar a consolidação dos dados estarisncos; 
IV - proceder ao conttole interno de seu pessoal; 
V - regiStrar e controlar convêruos e contnllls de divulgação efetuados 

pelo Senado Federal; 
VI - encanuniw' 1nfonnações ao Sistema de Processamento de Dados. de 

acordo com os manu.aJs de procedimento especifico: e 
VII - executar oun:as anvtdades correlatas. 

Art.. Ao SeTVJço de Apoio T ecmco compete: 

1 - onemar. coordenar e contrOlar as anvidades de proVIDiento de dados e 
análises básicas necessanos à realiZação dos trabalhos da Secreuna; e 

li - executar owras anvtdades correlatas. 

Art.. A Coordenaçio de Divulgação e Integração compete: 
1 - coordelw e controlar a execução das atiVldades compreendidas na 

linha de competéncia das urudades :l.dtrurus!Illtlvas da Secrecana; e 
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. II - promover a mtegração dos trabalhos realtzados por todas as 
coordenações subordmadas à Secretana 

Art À Coordenação Agênc~a Ser!ado compete 
I - adnwustrar. redigrr e promover a divulgação em tempo real. mediante 

redes mformanzada.s. de textos Jomalisncos sobre as anvtdades da Casa. mformando o 
andamento dos trabalhos do Plenàno e demais orgãos do Senado; 

II - tranSIIllnr o nonc1áno para. as pnncapa.J.s agênc1as de noacias do pais: 

lii - fornecer o matenal de d1wlgação aos JOrnalistas credenciados na 

Parágrafo único. São órgãos da Coorder~ação Agência Senado 
I - Servtço de Produção c Pesqwsa; e 
II - Servtço de lnfonnanca e T ransnussào. 

Art Ao Serv~ço de Produção e Pesqu1sa compete 
I - proVIdenciar dados e Informações necessanos ao desempenho das 

ambu1ções da Coordenação. como pautaS dos trabalhos do Plenano e das C om1ssões. 
avulsos de prOJetas. pareceres e cop1as de discursos: 

II - reali.ZM contatos: eferuar consultaS em tenruruus sobre proJetOS e 
outras matena.s. 

IH - fazer a reVls.ão onognüica e santanca de textos JOmalisncos 
produz1dos pela Coordenaçào: e 

IV - executar outras tarefas correlaw 

Art Ao Serviço de lnformànca e T ransmi:ssào compete: 
I - prover o banco de dados do Prodasen e redes mformanzadas com o 

material prodiiZido pela Secretana. notadamente o noticiano para a !IDprensa; 
II - reali.UT a transnussào. por me10 de aparelhos de fac-sirrule e outros 

eqwpamcntos. do nonciàno prodUZldo pelo orgão para JOrttalS. rtVlstaS. enussoras de 
radiO e de televtsio; e 

III - executar outras tafefas correlllas 

Art À Coordcnaçào Jomal do Senado compete ediw o •Jornal do 
Senado". de cuculaçio diàna, com o nonciàno das anvidades da Casa, para 
dutnbwção mtc:rna c a órgãos dos Poderes Execunvo, Lcgulanvo e Judiciano. nos 
ãmbttos federal. estadual e mwuc1pal. bem como a enndades púbhcas e pnvadas 

Ptuágrafo único. São órgãos da Coordenação Jomal do Senado 
I - SerVIço de Produção J omaltsnca e Arte; c 
II - Servtço de Circulação e Arqwvo 

Art Ao Serv~ço de Produçio Jomalisnca e Ane compete 
I - executar a programação visual e diagramar o ·Jornal do Senado" e 

outras pubhcações da Secretaria; 
II - reahzar o rcgutro fotogr3fico das atividades do Plenmo. das 

C!lllll..et1. do Gabmete da Presulinc1a e de eventos no âmbito da Casa, e providencw 
1 rn-elaçjo dos respecnvos filmes; 

ln - fazer I rtvlsào ortográfica C sintatica de textoS jomalisncos; C 

IV - executar outras tarefas correlaw. 

Art Ao SerVIÇO de CucuJaçào e Arquivo compete: 
I- proVIdencw c controlar 1 dismbwçio do ·Jornal do Senodo". 
II - orgaruzar e manter arualtzado. em computador ou pastaS, arquivos de 

textos JOrnalisncos e publicações produndos pela Secrctana. olem de ncganvos c 
fcxos: e 

1tl - executar ourras aoVldades correlatas 

Art .-\Coordenação Ràd1o Senado compete 
I - adrmrustrar c promover a cobertura JOmalisnca dos trabalhos do 

Plenano. das Comissões. do Gabmetc da PresJdencta e de outros orgãos da Casa. 
')bJetnando a elaboração do not1c1ano "VoL do Bras1r·. pane referente ao Senado. 

H- a redação e veJculaçào dos boletms "Senado-em Lmha Dtreta", 
III- a produção e ve1culaçào da -A~enda Senado": e 
I\' - a ad.rmmstração ~ prov1mc:nto de toda a programação veiculada 

pelo ststema de radiodifUsão do Senado Federal 

-\n. São or'-!àos da Coordenação Rãdio Senado 
I - Sernço d~ Produção. < 
II - Sernço de Locução 
Ar1. Ao SerVIço de Produção compete 
I . proVldenctar dados e mformações necessários ao desempenho das 

ambu1çóes da Coordenação. como pauta de votações do Plenano e das CoDUssões. 
avulsos ae proJetas e pareceres e cóp1as de discursos. 

II - reahzar contatos. elaborar rei atonas~ e 
JII • executar outras anvuiades. correlataS 

Art Ao Servtço de Locução compete: 
I - fazer a apresentaÇão de nonctano radtofõruco e avtsos tntemos. bem 

como dar o necess.áno apoto aos eventos c as cerunómas reahza.dos pela C~ e 
ll - executM outras anvtdades correlatas 

Art. A Coordenação TV Senado compete adnu.rusuar e promover a 
reahzaçao das transnussóes de tc:ledifusào ao 'VIVO ou prodUZir gravações em vuieo, 

especialmente das anvidades do Plenano. das CotnJssõc:s Permanentes e temporánas. 
alem da cobenma d1ána do Gabmete do Presidente e do Pruneiro-Secretano, para 
eXJbu;ào pelo canal reservado da TV Senado, criada pela Re.wiuçào n" 62, de 9 de 
Junho de I 995; bem como pelo SIStema mterno e para d!Smbwção as enussoras de 
teievtsào 

Art São orgãos da C oorder1ação TV Senado 
I - Sernço de Adm1mstração. 
II - Scmço de TV a Cabo: 
III - Servtço Central de Video; 
I V - Semço de Edição: 
V - Ser.1ço de Produção e 
VJ- SefVlÇO de Supemsào e \ianutençào Tecmca 

An. Ao Servu;:o de Adrmmsrraçào compete 
I - rcteber. controlar e d1smbu•r o matenal c o expedtente da 

Coordenação: e 
H - execuw ourras tarefas correlatas 

Ar1. Ao Semço de TV a Cabo compete 
I - conrrolar. onenrar e dm!lu as amndades da TV Senado relauvas a 

dtvulgação. ,,a transmt~sào por ststema de -cabodtfusào. 
II - supems10nar as operações de transmissão ao VIvo e onentar o 

trabalho dos tecn1cos de operação; 
III - reaJuar a apresentação de textos mfonnanvos de apoio as 

rransmtssOes ao vtvo; e 
IV- executar outras auv1dades correlatas 

Art Ao Semço C entrai de \hdco compete 
I • coordenar a cobenura JOmahsnca. se~undo onenraçào da d1reçào da 

Coordenaçào. no que se refere a produção de pro~~amaçào pre-gravada. 
11 • definu a uuhz.ação dos esnid10s e horanos de cravações na Central. 
III . seJec10nar dtanamente as tmagens a serem arq"'usvadas. 

IV - orgamzar as fitaS gravadas e fazer o controle de unbz.ação das fitas 
vrrgens: 

V • fazer o levantamento do material vtdeogrâfico eXIstente no arquivo 
da TV Senado e nos bancos de unagens de outras emissoras ou msntwções. para. 
prover a produção do StrVI,.o; c 

V1 · executar outras tarefas correlalas. 

Art Ao SerVIço de Edição compete: 
I - dirigir a programação, detemunaDdo as pnondades da transrrussão aos 

operadores técrucos; e 
II - executar outras tar~fas correlatas. 

ArL Ao Serviço de Produção de T clevtsão compete 
I • provtdcnctar o levantamento de dados e mformações necessânos ao 

supone das transnussões; 
II - reali.ur contatos; e 
III - executar outras tarefas correlataS. 

Art Ao Servtço de SuperVIsão e Manutenção T ecruca compete. 
l - supems10nar as operações e fazer a manutenção pennanente dos 

equipamentos da TV Senado: e 
II · execuw outras auvuiades correlatas 

ArL A Coorder!açào de Projetos EspeclaJS compete 
I - asstsnr a Secretana na promoçio de contatos com enn<iades t>Ubhc:as e 

pnvadas VIsando ao aperfeiçoamento dos serv~ços prestados pelas· aivenas 
Coordenações do orgia; 

II · realizar pesqwsa permanente sobre o aproveitamento, pela mídia.. das 
nonc1as sobre os Senadores. 

III · orgaruzar eventos como cw-sos. palestras. senunarios dcsn.nado5. a 
promover a constante melhona da qualidade do trabalho de comumcaçào social do 
Senado. 

IV - coordenar a publicação de livros. reVlstas e ounos 1mpressos 
prodUZldos no àmblto da Secrctana: e 

V - rcab.za.r os servtços voltados para atendunento das demar:d~.,. áe 
comumcaçào soc1al dos gabmetes dos Senadores e orgãos do Senacio. e pracn · z 
tntegraçào com o Cenuo de Desenvoivtmento de Recursos Hwna.nos. d.o Se, ... ao 
Federal- (edcsen. com o Centro Gráfico do Senado Federal- Cegraf. com o Centro de 
lnformauca e Precessarncnto de Dados do Senado Federal - Prodasen. com a Secn:tam 
de Documentação e Informação e com os demazs orgãos da Casa que pos~am Je: 
envolndos na concreuzação das refendas auv1dades 

Parti.Krafo único. São orgãos da C oordenaçào de ProJeto:. c.spec1a1s 
I - Semço de E ventos. e 
II - SerVIço de Pubhcaçóes e Pesqutsa 

Art Ao SerVIÇO de E ventos compete· 
I - organ1zar cursos. palestras e scmmarios. c reahzar os contaws mtemos 

e externos p<1ra sua VlabJhzaç.ão: e 
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- li -executar outras tarefas corrc:lacas 

Art. Ao Se!'Vlço de Publicações e Pesqt~~sa compe~ editar livros. 
reVlstas e outros npos de:: pubhcações que forem prodUZJdos pela Coorcienaçào de 
ProJetas Espec~a~s e pesqwsas. taJs como "Os Senadores na Midia" 

Art. A Coordenação T ccmca de Elctróruca com~c: 
I - ad.mmtstrar e promover a operação e manutenção de todo SISlema de 

som c: tmagem do Senado Federai: e 

ll · elaborar estudo< e prOJetos para atualização de ststema. bem como 
para aqu1s1çào de novos equtpamC1\tOs 

Ptll'tqrtJ/o li11ica. Sio órgios da Coordenaçjo T éauca <k Elettómc:a: 
1 - Semço de Admuu!ttaÇáo e Pro.JCU!S: 
II - Servtço T ecruco de Audio; 
IIl - Sctvtço T ecruco da RM!io Senado; e 
IV - Servtço T écmco da TV Senado. 

Art. Ao Servtço de Admimstraçào e ProJetes compete: 
I - executar as aovidades admm1SirlaVU da Coordellaçio, controlar 

pessoal cxped!cn~. marmaL ~ finan~; 
11 - elaborar proJe<oS c autUar c IICOmpanlw' processos adminiStt:ltlvos de 

mt~se:e 

lll - executar ouuas tarefas cone !alas. 

Art. Ao Servtço T ecruco de Áudio compete· 
1 - promover a execl!Çio das anvtdades de sonorizaçio c gravaçio 

reahzadas no iunbuo do Senado Fedentl; 

elettõrucos: 
11 - mmter em pcrfeuo functonamcnto os respectivos equtpamentos 

lil - elaboru programas para atualizaç4o no sistema de som; 
IV - efi:IUM estudos para aqwsu;lo de novos equrpamentos; e 
V • execut&r outraS wefas canelaras. 

Art. Ao Sc:rvtço Tecruco da ltid.io Senado compete: 
I - assegurar apoto tccruco à exccuçlo das attvtdades de gravaçlo c 

transmasão de prognma.s rad!ofõntcos do Senado r =dcral. mantendo cm pcrfcuo 
funcionamento os n::specnvos eqwpamentos eictrõmcos~ 

li - elaborar programas para atuahzaçào do Stsrema; 
III - efetuar csrudos tC"Crucos; c 
IV • cxecuw outri.S tarefas correJaw. 

Art. Ao Servtço Tecruco da TV Senado compete: 
I - assegmar apotu técruco a produçlo, transmissão. gravação 

dlstnbutção dos prognma.s da TV Senado; e 
ll . executar outras tarefas correlatas. 

Art. A Coordenaçio de Relações Públicas compete 
I . formuw a pohnca setonal. cm consonâncta com a polinca global de 

Comurucaçào Socw do Senado Federal: 
11 • coordcnu. onenw. controlar e dirigir as atividades relaciOnadas com 

os processos de comurucaçào mtcma e ex~ 
IIl - favorecer a mregraçio entre os scrvidorcs e a Casa. agutdo como 

arocuiadora JUUo as dtsnntas urudades adnurnstranvas: e 
IV • 1omu a uuctaova de ações volt:ada.s para proporcaanu a sociedade a 

Vlsio do papel U1Sil!UCional do Senado Fedcnl. 

Parágrafo Única. Sio orgias da Coordenação de Relações Púbhcas: 
I - Servtço de Adnurusnaçào: 
li - Semço de Reccpçào e Conwos; 
IJl - Servtço de Pesqwsa e Planc)31Rento: e 
IV - Sernço de Coopcraçio lnstlruClonal. 

Art. Ao Servtço de Adnurustraçio compete: 
I. receber. controlar c d!stnbwr o expediente: da Coordenaçio; 
li - elaborar a proposta orçamenwa: 
lll - propor a aqwStçio de ma1cnal pcnnancntc c de consumo; e 
IV- execuw ouaas wefas conciatas 

Art. Ao ~et'Vlça de Recepção e Conwos compete: 
I- acompanhar VISitantes as dependenc1as do Senado Federal. 
li - orgamzar recepções. cenmóruas. sessões espeCiaiS do Senado F edcral 

e sessões solenes do Congresso Nac10nal. em coordenação com o Cenmorual da 
Presadênc1a. com a Duetona-Gerai e a Secretana...GeraJ da Mesa~ 

III - manter aruallzado banco de dados de autondadcs. asslltl como das 
dtversas ordens de prccedl!ncta.. e atuar nos eventos CXU"&&rdinános. tais como 
recepções. Jantares e tnõlugmaçck:s. 

lV - presw atendtmemo a rcahz.ação de roteuos nmsncos e palesD"U 
msnrucionais sobre o Senado Federal. e 

V ·executar ouu-a.s. tan:~·fas cortdatas 

A.n. Ao Ser..1ço c!e Pesqutsa e PlaneJamenro compete 

I - provtdencaar dados e tnformaçõcs lllt1l subsidiar o plan<Jamento de 
RelaçOes Pubhcas. 

11 • manter comatos com orgãos congCnert1 vtsando ao mtert:àmb•o de 
1nfonnaçócs: 

Hl .. estabelecer os rotttros e protocolos em comum acordo com o 
C enmontal e a Secrctana-Geral da Mesa: e 

IV· c:x:.ecuw oua-as anvidaáes correlaw. 

Art. Ao Serviço de Coopcraçio institucional compete exercer a 
amcuiação JLUllO aos órgios mternos e aos organismos externos com VISW a ações 
coopcranvas na area de Relações Públicas. cnando pucenas ponllWS que atendam aos 
mteressc:s msnructon&s dos envolvidos. 

Art. Ao Dueto r da Secrctana de C omunicaçlo Social incumbe: 
I - planeJar. coordenar e supcrvlSlonar a execuç4o das anvtdades 

compreendada! nas hnhas de compcténc•a das rcspccnvas unidades admirustraavas; 
ll - encammhar à COliUS!ào Diretora a Programa Anual <k Trabalho e o 

Relatóno Anual de Anvtdadcs da Secrerana; 
UI - propor ao Dtretor -Geral a destgnaçào ou dispensa de 5CI'VIdores do 

exerctclo de função corrusStonada. e a lolliÇào dos serndores <k sua escolha nos órglos 
da Secrerana; 

IV - observar e fazer observar. no iunbito das unida1es administnnvas da 
Secrmna. as dlSpostções da Corrussão Dir=ra. do Prestdcnre. do Prrmciro-Seereúno 
e do Dm:tor-Gcral: 

V - dcctdir sobre problemas administr&IIVOS dos savidores 
tmediawnente subordinados; 

VI - ampor penalidades, nos limues estabelecidos; c 
Vi[ - desempenhar outra! anvtdades pccuhares ao cargo, de uriciari'Vll 

própna ou de ordem supcnor 

Art. Ao Diretor da Coordenaçio de Divulgoçio e lntcgr8ção mcumbc: 
1 - coordenar e controlar a execução das &nvtdades compreendidas na 

hnha de competénc1a das urudades admuusrranvas da Sccrew1a; 
11 - promover a mtegraçio dos trabalhos realizados por todas as 

Coordenações subordmadas a SccrtWla; 
m - asStsnr o Diretor da Secrclana e1'll todas as materias que lhe fon:m 

sohcitadas: 
IV - exercer outra! arnbuiçõcs que lhe forem confiadas pelo Diretor da 

Setretana: e 
lll - substitwr o Diretor da Secretana em seus afastamentos e 

•mpedtmentos rcgulamcnrarcs. 

Art. Aos O ~retores das Coordenações mcumbc: 
I - coordenar a execução das tareias comprecnchdas nas lmhas de 

competc:ncta da respecnva Coordcnaç.ào: 
11 - manter mformado o Dirctor da Secrctana sobrc as anvtdades do 

orgjo. 
111 - dectdir sobre problemas ad!nirustrativos dos scrvtdorrs 

Imediatamente subordmados: 

orgào. e 
IV - r<:prcsmtar ao Diretor da Sccretana contra falta dos servtdores do 

V - desempenhar ounas anvtdades pecuhares à funçio. 

Art. Ao· Jornalista mcumbe: 
1 - elaborar csrudos, planos c proJetes de comuntcaçlo soc;al <k iml::n:ssc 

dos orgãos do Senàdo Federal e àos Senadores. VJsando a promover a Instituição e 0 

Poder Le~lSlanvo; 
11 - preparar textos JOmalisncos sob.re as anV1dades da Casa; par11 

d1vulgaÇão em "Y<:tculos <lc comurucaçàO de todo<> paa. 
nr: assisnr o Daretor tia Secrctarta no desempenho das wefas do órgio; 

[V- executar outraS attvidades correlalas. 

- Ptirtígrllfo ú11U:O. Os tn~grantcs da categona funcaonal de Analista 
LegJs!acve> -·· Area de Com111Uoaçio · Soctal Conwos e Eventos. Especialidade 
ComUillcaÇ<Io SOOJal. desde que loQdos na Secretana de Comurucaçio Soc1al. fario 
Jll;, amda que em est:agto probatono. i funçio conuss1onada de Jamahsla. 

Art. Ao Relações Públtcas mcumbc: 
I - elaborar estildos. planos e pro)ctos de relações públicas de in=se 

do Senado Federal, 'VIsando a favorecer o relaciOnamento entre o Senado e os 
Semdores. e o Senado e a socteda<k; 

· n - assasnr o Diretor da Coordenadoria-Gcral no desempenho das wefas 
dt) orgão: e 

lli ~ ex.c:cutar ouua.s aOVldades correlatas. 

Parágrafo úll'Ú:o. Os mtegrantes da Catcgona Func1onal de A.nahsta 
LegJsianvo - Arca de Comwucação Socaal Contatos e Eventos. Espectalidade 
Comwucação Soc1al. lotados na Coordenaçio de Relações Púbhcas. farão JUS. a>.nda 
que em esragto probatono. a funçio corrusSlonada de Relações Públicas. 

Art. Ao AsSIStente de AnVldade Eleu-ónica mcumbc: operar c dar 
manutenção aos cqwpamcruos e:leaãrucos constantes do SIStema dt aud.J.o c: Vldeo do 
Senado Federal. 
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Parágrafo único. Os integrante< da Ca~egona Func1onal de Técruco 
Legtslaovo • Area de EletrOruca c Teiecomwucações.. lotaaos na Coordenação Tecruca 
de Elenómca. farão JUS. wnda que em estag1o probatono. a função comJsstonada de 
Assistente de AnVldade Eletrôruca 

..\rt. :\o Assistente de Dwulg.ação mcumbe 
I - asSJsor a Chef1a 1mcd1>ta na reabzaçào das tarefas a ela ambuidas; 
11 - elaborar planos de trabalho. e 

· III • desempenhar tareías corrtlatas. 

Art. :\o Assistente de Pesqu1sa mcumbc. 
l • acompanhar. nc-c;. Ve1culos de comumc.aç:ão. a publicação de nonciáno 

prodiWdo 1>ela Secrcuna; c 
li- desrmpenliM tarefas correlatas. 

Art. .Ao Encarregado-de DiVulgação compete· 
I - a reahzação do alivulades de apo1o. cotno operar SIStema de 

uúormanca e aparelhos de fac-simtle. proVIdenciar a remessa de material; e 
- li - desempenhar tarefas comwas 

Art. Sào pnvanvas'd'os· iliti:gl;.n-;e;. da Categoria Funcional de Analista 
Legi>.lall\'O • Area de Comumcação Soctal. Conwos e Eventos. Especialidade 
Comumcaçào Soc1al as funções corntSSIOnadas de DtretOr da Coordenação de 
D1vulg.açào c Integração. da Coordenação AgcncLa Senado, da Coordenação Jornal do 
Senado. da Coordenação !Who Senado. da Coordenação TV Senado. da Coordenação 
de ProJetas Espe<lAIS e da Coordenaçia de Relações PUbb.c:as. 

. Art. São transformados cmqilenta (50) cargos de Anahsta Legísl.allvo
Area de Apoio T écruco ao Processo LegJ.Slanvo. Especialidade Processo Lew.slamlo. 

Nível Ill. em cagas de Anabsta Legislasiw • Ara O.~~ c-m t 
Eventos. ~ivcl lll. a serem preenchidos ~ - pMIIico ~ ~ i 
Secmana de Comumcaçlo Soctal SCIIdo 3~ com~-,..-- • I~ cam 
habllnaçào em relaçõto públicas. 

Art. Slo amsfDI'ID8dos 20 C vi*) C11P de Téâico ~ ·Áml 
de Processo l.eglsbnvo. em CUJ!OS de 1 ec-o ~ • Ata * Elttrãaica • 
T elecomllDicações. a serem precDChidoo ....m- CCIIICinO ,.._.. ~ --.lol i 
Coordenação T écruca de ElttrõaicL 

An. Fica &UtOrÍZIIdll a rmiDI:Io de c- Nllllco de Alllhla 
Leg;siari,·o - Ána de Comunttaçào Social. c-. t E-. ,_. pnMmallo das 
vagas extstentes nos quadros das ..agas Sulnecrearia de ~ ~ !ooh dUia 
de Relações PUblicas e dos cargos a-ansfort'llalkts por eslli ~-

Parqrafo rillico. Os c.nclidatos .,..,...,. llaoe ~. ldftl vn 
empossados. teria exercÍCIO txtliUivo Da Sec:fttlria de C~ 5ocilll do Sea.io 
Federal. ob5ervado. aiDda. o diSfJOitO no 1 r elo art. 629 ·do ~ 
AdmtniStrabVO do Senado Federal (ResoiiiÇio 'Sf1l t - ~Í. qut wda I 

des1gnaçio de stTVldores da arca de Connonicaçto s..a.l ,_. a praDÇiD de ~ 
em outtos Orgãos pUbhcos. 

Art. A Sectetaria de C omuntQçào Social .- .,_ os Clq!DS cm 
comiSsão e as funções comi!Sionaàas c....- do· AMlUI I e .,_ as J.ç6a 
comiSsiOnadas const3ntes do Antxo 11. que são ,.nes ~ ela ,.
Resoluçào 

.li /". As funcões comimonadas de lonlalnU t do Rci8Ç6cs Nhlicas 
leráo quanmanvos equivalente> ao ntimfto de carpos ela c-.. f ....... de 
Anal ma Le~ISlanvo- Arca de C omun1caçào Social C_,. c Ew-.._ E ; I...., 
Comumcaçào Soc1al ex1stentes rcspecnva Scacw1a. 

§ 1~ A funçào comissioucla ele ~ ele ~ EleriDiclt la'i 
quanntanvo eqwvalente ao númcto ele tarl!OS ela ~ · F ........ * TCaico 
Le!Dslanvo - Area de Elcttimlça c Te'e • ;I s .U..S • C~ 
T ecruca de EICirÓIUca. · 

Art. E ranficado o Ato da COIIIWiiD t:kMota .- 19, * 23 * ~ * 
1996 

Art. As despesas decOft'Cfttes da ~ *- Raahoçio -'Uio i 
conta das dotações orçamentarias propnas do Salldo Fcdtnll. 

Art. fica a Subsecrearia ele • 1
' "

1 ,_.'dt·~ .......... a 
republicar o Regulamento Admuusnb'WO ._ as ~ --._, ..... 
Resoluçào. '. 

Art. Rev<>glllD-Je os uu. 36 a -'2 e 210 dd ltc 1 
• 

1 IIi o o 
do Senado Feclcral (Rcsoluçào n• 511172 e-~). 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em vota
ção a Subemenda à Emenda n2 5. 

Os Srs. Senadores e Senadoras que a apro
vam queiram permanecer sentados. {Pausa.) 

Aprovada . 

É a seguinte a submenda aprovada 

Submenda à Emenda ng 5 

Suprimam-se da Emenda n2 5 artigo que ratifi
ca o Ato da Comissão Diretora n2 191 de 23 de outu
bro de 1996, e artigo que revoga arts. 36 a 42 e 280 
do Regimento Administrativo. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em vota
ção a Emenda n2 24, que altera e define as compe
tências do Conselho Editorial e aumenta de cinco 
para sete o número de seus membros. 

Os Srs. Senadores e Senadoras que a apro
vam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 

1996 

É a seguinte a emenda aprovada: 

EMENDA ! ~o 24 

D~se a $~"\Jmte redaçio ~o an lo do Pro1eto ck Resoluc;ào rr' 118 de 

'An 1' 

Art. 179 Ao Conselho Ednorial compete 
I - formular a polmca ednorial do Senado feclcral 
Il- es~abetecer normas ed.aoriau c áe ednQI"'&Çlo.' 
111 - apro,., o prO!_lf2m& editOrial d~ Senado fcde!tl e scpeniSIOilaJ sua 

execuçào. 
. IV - avaliar as matériu submetidas a sua aprtci.aç.lo e cmnir parecer 

concluSJvo sobre das. de confomudade com a p.olnica.. a! normas e o pr~a.ma editona! 

~ 1• O Conselho Editorial ê c<'lrrroosto de sete rr.cmbrcs. !enCo ouan\l 
S«Vidores do Senado Federal. em ativ~eiade. e trés cid~os. com noto no connettmm~o em 
arcas afetas a a.tuaçlo do o~g.lo. todos des de!l!fnados pela Conusslo Olretora 

~ 2" No prazo de )0 (rrinu) diu de Ria 1nslal1Çio. o Conselho Ednorial 
elaborará e submttcra • aprovação d• Conusslo Oimora seu anleprOJetO do r=meruo 
mterno • 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Passa
se à votação da subemenda que dá nova redação 
ao § 12 da Emenda n2 24. 

Os. Srs. Senadores e Senadoras que a apro
vam que1ram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 

É a seguinte a emenda aprovada 
S.~mmda à F.mmda a• 24 

. Dê-se à Emenda n• 24 ao ProJeto de ResoluçiiÓ n• II 8196 
gtnnte red."IÇllo· , a se-

wO..'-se ao§ 1•. do mttso IV. do art 179 constante da emenda n• 
24 a SC!!Uínte ~; 

WArt. ]• 

Art. I79 ...... 
I- .... 
It-. 



Janeiro 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 37 

III- .. 

IV- ......................................................................................... .. 
~ 1" () Cono;clho rditnnal é composto de cinco membros. sendo 

tr..:<\ "-C'1'vulnr<:"" de, St'n:ldo ft.'"tml. e clni~ C'Hbd~os com nott\rio conhecimento em 
ore:1< a lota~ a attta~~" cin ór~'<lo. tndo<: ele< cie<it,'lladrec rela Comissão Diretora. 

:\ ?" 
~ - .-... 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Pre
sidência esclarece que emendas com subemendas 
serão votadas uma a uma. 

Às Emendas n11s 4, 9, 37 e 38, foram ofereci
das subemendas; portanto, serão automat
icamente submetidas a voto destacadamente. Fi
cam prejudicados os Requerimentos de Destaque 
n11s 47, 51 e 52 que pretendiam a sua votação em 
separado. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Passa
se à votação do Requerimento n11 43, de autoria do 
Senador José Eduardo Outra, que pretende seja 
votada a Emenda n2 3, considerada prejudicada 
nos termos dos pareceres da Comissão Diretora e 
de Plenário, em substituição à Comissão de Cons
tituição, Justiça e Cidadania, que preferiram apro
var a Emenda n2 30. 

A Presidência esclarece que a Emenda n2 3, 
objeto do requerimento, estabelece que a estrutu
ra e composição dos gabinetes dos Senadores se
jam estabelecidas em resolução do Senado, de ini
ciativa da Comissão Diretora. 

Já a Emenda n11 30, que obteve pareceres fa
voráveis, delega à Comissão Diretora poderes 
para, por ato próprio, tomar essas providências. 

Em votação o Requerimento n11 43. 
Os Srs. Senadores e Senadoras que o apro

vam queiram p~rmanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Ficam automaticamente destacadas as 

Emendas n11s 28, 29, 30, 31 e 32. 

É o seguinte o requerimento aprovado: 

REQUERIMENTO N2 43, DE 1997 

Sanhor Presidente, 
Requeiro, nos termos regimentais, destaque 

para votação em separado da emenda n11 3 
Sala das Sessões, 16 de janeiro de 1997. -

José Eduardo Outra. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Votação 

da Emenda n2 3, de pareceres pela prejudicialidade. 
Concedo a palavra ao nobre Senador José 

Eduardo Outra, autor do requerimento de destaque, 
para encaminhar a votação da matéria. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente e Srs. Senadores, o parágrafo único do 
art. 92 do Regulamento Administrativo, na forma 
dada pelo Projeto de Resolução, concede poderes 
para a Comissão Diretora estabelecer a composição 
dos gabinetes dos Senadores e Lideranças e fixar 
os recursos necessários ao seu funcionamento 
através de Ato. A emenda destacada determina a 
apresentação de Projeto de Resolução para definir 
composição e infra-estrutura desses gabinetes. O 
Relator optou por uma redação intermediária, que 
mantém a designação por Ato, mas este terá de 
fazê-lo através de "aglutinação, desmembramento, 
remanejamento e alteração de nomenclatura e 
funções comissionadas, observado o princfpio da 
padronização". Ao tentar colocar parâmetros bali
zadores para restringir o poder da Comissão Dire
tora, a emenda acatada finda por restringir as pos
sibilidades de adequação da própria estrutura dos 
gabinetes de Senadores e Uderanças. Enquanto 
todas as unidades da Casa estão sujeitas a altera
ções mais profundas, cuja pertinência ou não é 
apreciada pelo Plenário, as modificações necessá
rias ao bom funcionamento dos gabinetes dos 
Membros do Senado, atares principais de todas as 
ações aqui desenvolvidas (partindo-se do princfpio 
que representam as aspirações da sociedade), es
tarão sujeitos a amarras e critérios pouco claros 
no momento. O Ato da Mesa não exclui a possibili
dade de tramitação e aprovação de Projeto de Re
solução que tenha a mesma finalidade, mas a sim
ples adequação parcial, dentro dos limites estabe
lecidos, reduzirá a vontade política em analisar ou
tras contribuições propostas através de Projeto de 
Resolução. 

Nesse sentido, encaminhamos favoravelmen
te à aprovação da Emenda n2 3, de autoria do Se
nador Guilherme Palmeira. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Lúcio Alcântara, 
autor da emenda, para encaminhar a votação. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srlls e Srs. Senadores, tive oportu
nidade de apresentar uma emenda, que foi acata
da pelo ilustre Relator, no sentido de chegarmos a 
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uma solução intermediária, quer dizer, darmos fle
xibilidade à Mesa Diretora para que possa promo
ver alterações na organização dos gabinetes, in
clusive nos símbolos das funções ocupadas por 
quem estiver servindo nos mesmos, mas vedando 
competência à Mesa para que crie cargos sem um 
Projeto de Resolução. 

A Mesa Diretora, dado a um determinado vo
lume de recursos, sem aumentar despesas, pode
rá dispor sobre a organização dos gabinetes, de 
maneira a dar-lhes maior funcionalidade e a permi
tir o recrutamento de funcionários credenciados, 
uma vez que muitas das funções que hoje lá exis
tem já não atraem funcionários qualificados para 
exercê-las. 

Não fomos ao ponto de permitir que a Mesa 
Diretora pudesse criar cargos, a não ser por Proje
to de Resolução. Com isso, estamos dando flexibi
lidade, mas continuamos reservando o direito à 
criação de cargos apenas mediante Projeto de Re
solução. 

Assim, estamos ensejando a oportunidade 
de, sem aumento de despesa, a Mesa poder reor
ganizar e padronizar - o que é importante - o fun
cionamento dos gabinetes dos Srs. Senadores. 

Entendi que essa era uma proposta justa, ra
zoável. 

Amanhã, se a Mesa Diretora entender que há 
necessidade de se criar cargos, fará um Projeto de 
Resolução que virá a exame do Plenário do Sena
do. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Renan Calheiros, 
como Relator, para emitir parecer. 

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB-AL. 
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, a Emenda n11 3, de autoria do Senador 
Guilherme Palmeira, propõe que a fixação da in
fra-estrutura, os recursos materiais e financeiros 
dos gabinetes dos Senadores, seja feito por Proje
to de Resolução, e não por ato da Comissão Dire
tora, como prevê o projeto. Isso foi perfeitamente 
atendido e, dessa forma, está atendido o espírito 
da proposição e da defesa do Senador José 
Eduardo Outra. Justifica que a criação de cargÓs 
somente poderá ser feita através de projetas de 
resolução, com o qual concordamos. Porém, para 
tornar mais flexível e racional o aproveitamento 

dos recursos disponíveis na Casa, somos pela 
prejudicialidade da Emenda n11 3, em virtude da 
aprovação da Emenda n11 30, a que se referiu o 
Senador Lúcio Alcântara. 

Portanto, esse é o parecer da Relataria. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em vo
tação a Emenda n11 3. 

Os Sr.s Senadores e Senadoras que a aprova
rem queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Rejeitada. 
Ficam prejudicadas as Emendas nos 28, 29, 

31 e 32. 

É a seguinte a emenda rejeitada: 

EMENDAN11 3 

Dê-se ao art. 111 do Projeto de Resolução n11 118 
de 1996, a seguinte redação: 

Art. 111 O Regulamento Administrativo do Sena
do Federal passa a vigorar com a seguinte redação: 

REGULAMENTO ADMINISTRADO 
Do Senado Federal 

LIVRO I 
Da Organização Administrativa 

TiTuLO I 

Art. 611 ............................................................... . 

TITULO 11 
Da Estrutura e das Competências dos órgãos 

CAPÍTULO I 
Da Estrutura Administrativa 

Art. 72 .............................................•...........•...... 

CAPITULO 11 
Das Competências doS órgãos 
e de suas Unidades Integrantes 

SEÇÃOI 
Da Comissão Diretora 

Art. 82 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
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SEÇÃO 11 
fios Gabinetes dos Senadores e Lideranças 

Art. 911 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

................................................................................ , ........ . 
Parágrafo único. A Comissão Diretora apresen

tará Projeto de Resolução estabelecendo a composi
ção dos Gabinetes e fixando a infra-estrutura, os re
cursos humanos, materiais e financeiros necessários 
ao seu funcionamento. 

O SR. ROBERTO FREIRE- Sr. Presidente, 
peço a palavra para um esclarecimento. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra a V. EXO. 

O SR. ROBERTO FREIRE (PP5-PE. Para um 
esclarecimento. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, não entendi bem o relatório. Está garantido 
que poderá haver, inclusive para reestruturação de 
gabinetes dos Srs. Senadores, projetas de resolu
ção? Isso está atendido no corpo dessa resolução, 
que atende às atividades-meio? 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo 
a palavra ao nobre Relator para prestar o esclareci
mento solicitado. 

O SR. RENAN CAUfEIROS (PMDB-AL. Para 
um esclarecimento. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, está perfeitamente atendido, na forma 
do texto da Emenda n11 30, do Senador Lúcio Alcân
tara ... 

O SR. ROBERTO FREIRE - Que vai ser aco
lhida? 

O SR. RENAN CAUfEIROS - Que vai ser 
acolhida. Que já foi votada no parecer. Portanto, a 
Emenda n11 3 do Senador Guilherme Palmeira está re
jeitada, mas está atendido o espírito dessa emenda na 
Emenda n1130, já aprovada no corpo do parecer. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -A Emen
da n 11 30 volta ao grupo das emendas consideradas 
aprovadas, por ter obitido pareceres favoráveis, e as 
Emendas n11s 28, 29, 31 e 32 são prejudicadas. 

~ a seguinte a Emenda n11 30 aprovada 

EMENDAN11 30 

Dê-se a seguinte redação ao parágrafo, único, do 
art. 9!1, do Regulamento Administrativo, alterado pelo 
art. 1 11 do Projeto de Resolução n11 118, de 1996. 

• Art. 12 (do PRS 118/96) ..................... . 
Art. 92 .................................................. . 

Parágrafo único. A Comissão Diretora 
estabelecerá a composição dos Gabinetes 
e fixará a infra-estrutura, os recursos ho
manos, materiais e fianceiros necessários 
ao seu funcionamento, mediante aglutina
ção, desmembramento, remanejamento e 
alteração de nomeclatura de funções co
missionadas, observado o princípio da pa
dronização." 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em vota
ção a Emenda n11 4 de parecer favorável com a res
salva da submenda e do destaque requerido. 

Os Srs. Senadores e Senadoras que a apro
vam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 

É a seguinte a emenda aprovada. 

EMENDAN•04 

1- Substitua-se a Subseção I da Seção III do Capitulo 11 do 
Título 11 do Uvro I do Regulamento Administrativo do Senado 
Federal, na redação que lhe dá o Projeto, pela seguinte: 

"SUBSEÇÃOI 
DA SECRETARIA-GERAL DA MESA 

Art. 79-. À Secretaria-Geral da Mesa compete prestar 
assessoramento direto e imediato à Mesa no desempenho de suas 
atribuições constitucionais. legais e regimentais, secretariar as 
reuniões da Mesa: coordenar as unidades administrativas que lhe 
estão afetas e as atividades relacionadas à tramitação das 
proposições e ao provimento das infonnações pertinentes à 
tramitação das matérias legislativas. 

Parágrafo único. São órgãos da Secretaria-Geral da Mesa: 

I - Gabinete; 
11 -Assessoria Téalica; 
III - Serviço de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento: 
IV • Serviço de Protocolo Legislativo; 
V- Serviço de Sinopse; 
VI - Serviço de Distribuição de Avulsos e Apoio ao Plenário; 
VIl - Serviço de Redação; 

- VIII - Subsecretaria de Coordenação Legislativa do Senado 
Federal; 

IX - Subsecretaria de Coordenação Legislativa do Congresso 
Nacional; 

X - Subsecretaria de Comissões; 
XI - Subsecretaria de Taquigrafia; 
XII - Subsecretaria de Ata; e 
XIII- Subsecretaria de Expediente. 

Art. a•. Ao Gabinete compete providenciar o expediente, as 
audiências e a representação de seu titular; auxiliar e assessorar o 
seu titular no desempenho de suas atividades: executar as tare!as 
de suporte administrativo e de tntonnática Vinculadas às atnb•Jiçoes 
do órgão; consolidar e fazer publicar o Relatório da Presidência. 

Art. 91. À Assessoria Téalica compete elaborar, para 
orientação do Secretário-Gerru da Mesa. estudos preliminares 
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sobre as matérias recetlldas pelo órgão a serem submetidas ao 
Piar .rio e sobre outros assuntos legislativos; pesquisar, coletar e 
orgamzar extratos do Diário do Senado Federal e do Diário do 
Congresso Nacional referentes a questões de ordem e respectivas 
decisões da Presidência e -pareceres da Comissão de Constituição. 
Just1ç:a e Cidadania. mantendo atualizada a jurisprudência a 
respeito; prestar assessoramento ao Secretário-Geral, mediante o 
desenvolvimento de estudos. trabalhos e análises de assuntos 
relacionados às competências do órgão; elaborar pareceres, 
informações e notas técnicas sobre assuntos pertinentes 
encaminhados ao seu exame pelo titular; e executar outras tarefas 
correlatas. 

Art. 1 o. Ao Serviço de Apoio a Conselhos e Órgãos do 
Parlamento compete providenciar o expediente de seus dirigentes e 
conceder suporte administrativo, de informática e de instrução 
processual referentes às suas atribuições institucionais definidas na 
Constituição Federal (arts. 220 a 224), na Lei n• 8.389. de 1991, no 
Reg1mento Interno e nas resoluções especificas de n•s 17 e 20, de 
1993 e 40 de 1995, e executar outras tarefas correlatas. 

Art. 11. Ao Serviço de Protocolo Legislativo compete receber. 
numerar. processar as matérias legislativas segundo modelos 
ohc1a1s padronizados; encaminhar as matérias a autoridades e 
órgãos competentes da Casa; reg1strar as maténas legislativas com 
tram1tação encerrada. envtando-as à Subsecretana de Arqutvo; e 
executar outras tarefas correlatas. 

Art. 12. Ao SeiVIÇO de Sinopse compete receber. padronizar. 
alimentar e complementar as informações pertinentes a tramttação 
de matérias legislativas; prestar informações ao público em gerai; 
enviar ao Sistema de Processamento os dados necessários à 
alimentação do sistema de recuperação de informações 
legislativas; sugerir medidas visando ao aprimoramento dos 
trànutes burocratieos; e executar outras tarefas cOrrelatas. 

Art. 13. Ao Serviço de Distribuição de Avulsos e Apoio ao 
Plenário compete receber e fornecer avulsos das matérias em 
tramitação; organizar e distribuir a colação de avulsos das 
proposições constantes da Ordem do Dia das sessões do Senado 
e do Congresso; manter arquivo atualizado das licenças concedidas 
dos senadores; executar tarefas de apo1o relacionadas ao 
atendimento das sessões de Plenário; zelar pelo cumprimento das 
disposições constantes dos artigos 182 a 185 do Regimento 
interno; e executar outras tarefas correlatas. 

Art. 14. Ao Serviço de Redação compete elaborar as minutas 
de redação final e do vencido de matérias a serem submetidas a 
Mesa do Senado Federai, nos termos do art. 98, inciso V. do 
Regimento interno; e executar outras tarefas correlatas. 

Art. 15. À Subsecretana de Coordenação Legislativa do 
Senado Federal compete plane,ar. superv1stonar, controlar e 
executar as auvidades legislativas da Secretaria-Geral da Mesa 
pernnentes as matérias com tramttação no Senado Federal. 

Paragrafo umco. São órgãos da Subsecretaria de 
Coordenação Legislativa do Senado Federal: 

I - Gabinete; 
11 - Servtço de Coordenação Legislativa do Senado; 
III • Serviço de Estatística; 
IV- Serviço de Conferência e Revisão. 

Art. 16. Ao Gabinete compete providenciai o expedienté, · 
aux1liar seu titular no exercício das atribuições e no desempenho 
das ativ1dades merentes à sua representação; e executar outras 
tareias de suporte administrativo vinculadas às atribuições do 
órgão. 

Art. 17. Ao Serviço de Coordenação Legislativa do Senado 
compete preparar os avulsos do espelho da Ordem do Dia das 
sessões do Senado, organizando os originais das matérias em 
tramitação; elaborar, atendendo a orientação superior, quadro 
comparativo de matérias relevantes. a serem submetidas à 
apreciação do Plenário; e executar outras tarefas correlatas. 

Art. 18. Ao Serviço de Estatística compete compilar e 
organizar os dados estatísticos referentes às atividades 
legislativas do Senado para o Relatório da Presidência. bem como 
com o fim de elaborar a sinopse das proposições e a resenha das 
matérias, consoante o disposto no art. 269 do Regimento Interno; e 
executar outras tarefas correlatas. 

Art. 19. Ao Serviço de Conferência e Revisão compete rever 
os textos elaborados no âmbito da Subsecretaria. 
providenciando as cerrações necessárias; e executar outras 
tarefas correlatas. 

Arl 20. À Subsecretaria de Coordenação Legislativa do 
Congresso Naci0fl8i-,compete planejar, supervisionar; controlar e 
executar as atividades de natureza legislativa da Secretaria-Geral 
da Mesa pertinentes às sessões conjuntas do Congresso Nacional 
e da Comissão Representativa do Congresso Nacional. 

Parágrafo único. São órgãos da Subsecretaria de 
Coordenação Legislativa do Congresso Nacional: 

I • Gabinete; 
11 • SeiVlço de Coordenação Legislativa do Congresso; 
iii - Serviço de Estatística; 
IV - SeiVlço de Conferência e Revisão. 

Art. 21. Ao Gabinete· compete providenciar sobre o 
expediente. e auxiliar o seu titular no exercício das atribuições e no 
desempenho das atividades inerentes à sua representação; e 
executar outras tarefas de suporte administrativo vinculadas às 
atribuições do órgão. 

Art. 22. Ao Serviço de Coordenação Legislativa do Congresso 
compete preparar os avulsos .do espelho da .Ordem do Dia das. 
sessões can,untas do Congresso Nacional, organizando os. 
originais das matérias. em tramitação; atender à inscrição de 
oradores em livro próprio; e executar outras tarefas ~rrelatas. 

Art. 23. Ao Serviço de Estatística compete compilar e 
organizar os dados estatísticos referentes às atividades atetas às 
sessões conjuntas do Congresso Nacional para o Relatório da 
Presidência. bem como com o fim de elaborar a sinopse das 
proposições e a resenha das matérias, consoante o disposto no art. 
269, do Regimento Interno; e executar oiJiras tarefas correlatas. 

Art. 24. Ao Serviço de Conferência e Revisão compete rever 
os textos elaboradOS no âmbito da Subsecretaria de Coordenação 
Legislativa do Congresso. providenciando as correções 
necessárias; e executar outras tarefas correlatas. 

Art. 25. À Subsecretaria de Comissões compete pianejar, 
supervisionar, controlar e executar as atividades de apoio às 
Com1ssões Permanentes, Mistas, Especiais e Parlamentares de 
Inquérito. bem como coordenar os órgãos que lhe estão aletos. 

Parágrafo único. São órgãos da Subsecretaria de Comissões: 
i - Gabinete; 
11 - Serviço de Apoio a Comissões Permanentes; 
III - Serviço de Apoio a Comissões Especiais e Parlamentares 

de Inquérito; 
IV - Serviço de Apoio às Comissões Mistas; 

Art. 26. Ao Gabinete compete providenciar o expedtente. e 
auxiliar o seu titular no exercício das atribuições e no desemoenho 
das atividades inerentes à sua representação; e executar outras 
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tarefas de suporte administrallvo vinculadas às atribuições do 
órgão. 

Art. 27. Ao Serviço de Apoio a Comissões Permanentes 
compete submeter a despacho dos Presidentes das Comissões as 
propos1ções e os documentos recebidos; receber. processar e 
encam1nhar aos respectivos relatores matérias e emendas; 
organ1zar a pauta das reuniões. segundo oriemaça-o·do respectivo 
Presidente; preparar a correspondência e as atas das Comissões; 
controlar os prazos das proposições em tramitação nas Comissões; 
prestar as informações necessárias aos membros das Comissões; 
alimentar o sistema de informações e executar outras tarefas 
co-:_relatas. 

Art. 28. Ao Serviço de Apoio a Comissões Especiais e 
Parlamentares de Inquérito, compete submeter a despacho dos 
Pres1aentes aas Com1ssões as proposições e os documento 
recebidos; receber. processar e encaminhar aos respectivos 
relatores matenas e emendas; organ1zar a pauta das reuniões das 
respectivas Com1ssões. segundo a onentação de seus Presidentes; 
preparar a correspondência e as atas das Comissões; controlar os 
prazos de tramitação das proposições; atender e prestar 
informações aos membros das Comissões e aos demais 
Senadores; e executar outras tarefas correlatas. 

Art. 29. Ao Serviço de ApoiO às Comissões Mistas compete 
compete submeter a desoacho dos Presidentes das Comissões as 
proposições e os documentos recebidas; receber. processar e 
encami"nhar aos respectivos relatores·· matérias e emendas; 
organizar·· a pauta das reuniões das respectivas Comissões. 
segundo a orientação de seus Presidentes; preparar a, 
correspondência e as atas das Comissões; controlar os prazos de 
tramitação das proposições; atender e prestar informações aos 
membros das Com1ssões e aos demais Senadones; e executar 
outras tarefas correlatas. 

Art. 30. A Subsecretaria de Taquigrafia compete planejar, 
supervisionar e executar os serviços de apanhamento taqUigráfico 
das sessões plenárias e, auanda solicitada, das reuniões de 
Comissões, conferências e convenções, bem como coordenar os 
órgãos que lhe estão afetos. 

Paragrafo único. São órgãos da Subsecretaria de Taquigrafia: 

1 - Gabinete: 
11- Serviço de Supervisão Taquigráfica; 
111- Serviço de Revisão Taquigráfica; 
IV- Serviço de Registro TaqUigráfico em Plenário; 
V- Serviço de Registro TaqUigráfico em Comissões; e 
VIl - Seviço de Audio; e 
VIl - Serviço de Apoio Operacional. 

Art. 31. Ao Gabinete compete providenciar o expediente, e 
auxiliar o seu titular no exercício das atribuições e no desempenho 
das ativ1dades inerentes à sua representação: e executar outras 
tarefas de suporte administrativo v1nculadas as atribuições do 
órgão. 

Art. 32. Ao Serviço de Superv1são Taquigráfica compete 
proceder, nas notas taqUigráficas rev1stas. observando o estilo do 
orador. as necessárias cerrações; alimentar o sistema de 
informações e executar outras tarefas correlatas. 

Art. 33. Ao SeMÇO de Revisão Taquigráfica compete rever o 
apanhamento taqutgráfico das sessões plenárias do Senado e do 
Congresso Nacional, e de reumões das Comissões. de 
conferências e convenções: alimentar o sistema de informações e 
executar outras tarefas correlatas. 

Art. 34. Ao Serviço de Registro Taquigráfico em Plenário do 
Senado e do Congresso Nac1onal compete reg1strar o apanhamento 

taquigráfico de cada sessão. contendo todos os incidentes, os 
.debates. as dedarações da Presidência, as chamadas de votacões 
nominais, o resultado das votações, o texto das matérias lidaS ou 
votadas, os discursos e apartes e demais ocorrências ds Plenário, 
alimentar o sistema de informações e executar outras tarefas 
correlatas. 

Art. 35. Ao Serviço de Registro Taquigráfico em Comissões 
compete registrar, quando solicitado, o apanhamento taouigráfico 
dos trabalhos das Comissões, conferências e convenções. 
alimentar o sistema de informações e executar outras tarefas 
correlatas. 

Art. 36. Ao Serviço de Audio compete controlar as oper< <ães 
de som. manter a guarda das fitas gravadas por tempo dc''nido 
pela administração, verificar e controlar as atividades de gra\.~~. 
prestar apoio técnico aos servidores da Subsecretaria: e exeocutar 
outras tarefas correlatas; 

Art. 37. Ao Serviço de Apoio Operacional compete coordenar, 
planejar e executar as atividades do Banco de Dados "TAQUI", 
alimentar, atualizar e compor o seu acervo. dar suporte executivo 
ao funaonamento do Sistema Informatizado da Subsecretaria e 
executar outras tarefas correlatas. 

Art. 38. À Subsecretaria de Ata compete planejar, supervisionar, 
controlar e executar os serviços de elaooi'C'çâo das At::s o sumários 
das sessões e reuniões do Senado Fedem! e das sessões 
conjuntas do Congresso Nacional e da Comissão Representativa 
do Congresso Nacional. 

Parágrafo único. São órgãos da Subsecretaria de Ata: 
I - Gabinete; 
11 - Serviço de Aedação do Expediente do Senado Federal; 
III - Serviço de Redação da Ordem do Dia do Senado Federal: 
IV • Serviço de Atas do Congresso Nacional; 
V - Serviço de Conferência e Revisão das Atas; e 
VI • Serviço de Apoio Operacional. 

Art. 39. Ao Gabinete compete providenciar o expoéíente e 
auxiliar o seu titular no exercício das atribuições e no desampe~ho 
das atividades inerentes à sua representação; e executar miras 
tarefas de suporte administrativo vinculadas às atribuições ,ia 
órgão. 

Art. 40. Ao Serviço de Aedação do Expediente do Senado 
Federal compete acompanhar as sessões e reuniões do Senaoc 
Federal; redigir e organizar os sumários das atas e reuniôes de 
Senado Federal; redigir e organizar as atas e açt)M legislativas das 
proposições lidas, de acordo com as normas de procedimento 
pertinentes; fazer juntada dos documentos que de~ram fig•Jrar nos 
processos: providenciar os avulsos de proposições; colher 
despacho do Presidenta nas proposições lidas; alimentar o sistema 
da informações e executar outras tarefas correlatas. 

Art. 41. Ao Serviço de Redação da Ordem do Dia do Senado 
Federal compete acompanhar as sessões e reuniões do Senado 
Federal; redigir e organizar as atas e reuniões do Senado Federal; 
numerar as proposições lidas e sujeitas à deliberação do Plenário; 
proceder ao registro das ações legislativas das proposições lidas e 
sujeitas à deliberação do Plenário, de acordo com as normas de 
procedimento pertinentes; fazer juntada dos documentos que 
devem figurar nos processos. de acordo com as normas 
regimentats; providenciar os avulsos de proposições: alimentar o 
sistema de informações e executar outras tarefas correlatas. 

Art. 42. Ao Serviço de Atas do Congresso Nacional compete 
acompanhar as sessões e reuniões do Senado Federai e do 
Congresso NaCional e da Comissão Representativa do Congresso 
Nacional: redigir e organizar os sumários das atas e re1miões: 
numerar as proposições lidas e suJeitas à deliberação do Plenário: 
proceder ao registro das ações legislativas das propos1ções lidas e 
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submetidas à deliberação do Plenário, de acordo com as normas de 
procedimento pertinentes: fazer JUntada dos documentos que 
devam figurar nos processos: providenciar os avulsos de 
proposições e de vetos; alimentar o sistema de informações e 
executar outras tarefas correlatas. 

Art 43. Ao Serviço de Conferência e Revisão das Atas 
compete realizar a revisão da redação das Atas das sessões e 
reuniões do Senado Federal e das sessões conjuntas das duas 
Casas do Congresso Nacional e da Comissão Representativa do 
Congresso Nacional antes da remessa para publicação; e executar 
outras tarefas correlatas. 

Art. 44. Ao Serviço de Apoio Operacional compete receber, 
controlar e organizar o expediente lido em sessão e as proposições 
submetidas à deliberação do Plenário; encaminhar informações ao 
sistema, de acordo com as normas de procedimento pertinentes: 
arqu1var, para conferência e revisão, cópias das proposições lidas e 
submetidas à consideração do Plenário e outros documentos de 
interesse: revisar os sumário-; e atas circunstanciadas das sessões 
e reuniões do Congresso Nacional e Senado Federal, 
providenciando a republicação dos textos ou a sua cerração; 
executar a digitação de documentos e proposições legislativas para 
avulsos e que devam figurar nas atas circunstanciadas das sessões 
e reuniões do Senado Federal e do Congresso Nacional; 
selecionar, conferir, proceder a consolidação de textos e processar 
dados. por meio magnético, bem como alterá-los e corrigi-los. de 
acordo com os originais e segundo orientação superior; e executar 
outras atividades correlatas. 

Art. 45. À Subsecretaria de Expediente compete plane)ar. 
controlar e executar as atividades de elaboração da 
correspondência oficial da Mesa, inclusive autógrafos das 
proposições remetidas à sanção, à promulgação e à Câmara dos 
Deputados, acompanhando as publicações dos textos aprovados 
pelo Senado e pelo Congresso Nacional; bem como coordenar as 
atividades dos órgãos que lhe estão atetos. 

Parágrafo único. São órgãos da Subsecretaria de Expediente: 

I - Gabinete; 
11 - Serviço de Expediente; e 
III - Serviço de Conferência e Revisão. 

Art. 46. Ao Gabinete compete providenciar sobre o 
expediente, e auY.iliar o seu titular no exercício das atribuições e no 
desempenho das atividades inerentes à sua representação: e 
executar outras tarefas de suporte admrnistranvo vinculadas as 
atnbUJções do órgão. 

Art. 47. Ao Serv~ço de Expediente compete elaborar e expedir 
a correspondência oficial da Mesa: alimentar o sistema de 
informações com o registro da correspondência recebida e 
expedida e o controle dos prazos das matérias encaminhadas à 
sanção: conferir as publicações no Diário Oficial. no Diário do 
Congresso Nacional e no Diário do Senado Federal; e executar 
outras tarefas correlatas. 

Art. 48. Ao Serviço de Conferência e Revisão compete rever e 
reproduzir os textos elaborados no âmbito da Subsecretaria; 
confenr as publicações com os textos aprovados pelo Senado ou 
Nac1onal. providenciando as correções "ecessárias, de acordo com 
os originais e segundo orientação superior; e executar outras 
tarefas correlatas. 

li- Acrescentem-se ao projeto os seguintes artigos: 

Art. 9Q. As funções comissronadas de Secretário-Geré1J da 
Mesa Adjunto passam a corresponder ao símbolo FC-09. 

Art. 10. Ao Secretário-Geral da Mesa Adjunto, além das 
atribuições estabelecidas no artigo 333 do Regulamento 
Admtnistrativo do Senado Federal. compete substituir o Secretáno
Geral da Mesa em suas faltas e impedimentos e auxiliá-lo na 
coordenação e orientação das unidades administrativas v1nculadas 
à Secretaria-Geral da Mesa. 

Art. 11. São criadas 03 (três) funções comissionadas de 
Analista de Processo Legislativo (FC-08), que integrarão a 
Assessoria Técnica da Secretaria-Geral da Mesa. 

Parágrafo único. Aos Analistas de Processo Legislativo 
compete elaborar. para orientação do Secretário-Geral da Mesa, 
estudos preliminares sobre as matérias a serem submetidas ao 
Plenário e sobre outros assuntos legislativos: pesquisar. coletar e 
organizar extratos do Diário do Senado Federal e do Diário do 
Congresso Nacional referentes a questões de ordem c às 
respectivas decisões da Presrdênc1a e pareceres da comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania; auxiliar o Secretário-Geral da 
Mesa nas tarefas por ele designadas: e desempenhar outras 
ativ1dades peculiares à função. 

Art. 12. A estrutura da Secretaria-Geral da Mesa é acrescida 
de 20 (vinte) funções comissionadas de Assistente Técnico 
vinculadas ao Gabinete do titular do órgão. ' 

Parágrafo úmco. As funções comissionadas de que trata este 
artigo serão preenchidas por servidores do Senado Federal, após 
treinamento na área de processo legislativo, e seus ocupantes 
poderão, a critério do Secretário-Geral da Mesa, exercer suas 
atribuições em qualquer das unidades administrativas da 
Secretaria-Geral da Mssa. 

Art. 13. Até a aprovação da lotação ideal das unidades 
administrativas integrantes da estrutura da Secretaria-Geral da 
Mesa, o disposto nos artigos 11 e 12 será atendido peta 
transformação de funções comissionadas integrantes da estrutura 
de órgãos extintos por esta resolução. 

III- Dê-se ao artigo 197 constante do proJeto, correspondente 
às incumbências do Secretário-Geral da Mesa. a segumte redação: 

"Art. 197. Ao Secretário-Geral da Mesa incumbe assistir 
à Mesa nos trabalhos de Plenário: planejar, supervisionar, 
coordenar e controlar a execução das atividades compreendidas 
nas hnhas de competência das unidades administrativas da 
Secretaria-Geral da Mesa; servir de elemento de ligação. em 
assuntos de sua competência. entre a Mesa e os órgãos do 
S~nado Federal. a Càmara dos Deputados e outros órgãos 
pubhcos; prestar assistência à Mesa no decurso de suas reuniões· 
integrar. na qualidade de membro nato, o Conselho d~ 
Administração e os Conselhos de Supervisão do Prodasen e do 
lnst1tuto Legislativo Brasileiro; opinar sobre q provimento das 
funçõ'es comissionadas de diretores de subsecretarias integrantes 
da Secretaria-Geral da Mesa; solicitar ao Diretor-Geral a lotação e 
des1gnação ou dispensa de servidores de cargos e funções da 
Secretana-Geral da Mesa: observar e fazer observar. no âmbito das 
unidades administrativas do órgão. as disposições regulamentares 
e lega1s. as determinações do Pres1dente. da Comissão Diretora e 
do Primeiro-Secretário; decidir sobre problemas administativos dos 
serv1d'Jres imediatamente subordinados. impor penalidades nos 
hm1tes estabelecidos neste Regulamento: e desempenhar outras 
allvidades peculiares à função. de inic1at1va própna ou de c.-dem 
superior." 
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Passa· 
se à votação da subemenda. 

Em votação o Requerimento n2 44, de autoria 
do Senador Bernardo Cabral, que pretende incluir no 
projeto parte da emenda n2 4, que envolve compe
tências deferidas ao Secretário-Geral da Mesa, no 
Regulamento Administrativo de 1972, e que já vem 
sendo por ele exercido. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardo 
Cabral, autor do requerimento. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Srs. Senadores, paço a atenção do eminente Se
nador Ney Suassuna e do eminente Senador Renan 
Calheiros, pois o problema é que se está retirando 
das atribuições do Secretário-Geral da Mesa o que 
entendo de absoluta improcedência. O que se pre
tende retirar? Que o Secretário-Geral da Mesa deixe 
de servir de ligação em assunto de sua competência 
entre a Mesa e os órgãos do Senado Federal, a Câ
mara dos Deputados e outros órgãos públicos. 

Ora, Sr. Presidente, não é possível que o Se
cretário-Geral da Mesa, e eu nem quero referir-me à 
atuação do Dr. Carrero, não possa ter, em assuntos 
da sua competência, ligação com os órgãos do Se
nado Federal. Seria uma capitls dimlnutio. Por 
igual, está-se retirando do Secretário-Geral da Mesa 
a possibilidade de ele integrar, na qualidade de 
membro nato, o Conselho de Administração e o 
Conselho de Supervisão do Prodasen. Tira-se - e aí 
estou de acordo, Sr. Presidente - a sua participação 
no Instituto Legislativo Brasileiro. Tudo bem, esta
mos de acordo. Mas, quanto ao demais, faço um 
apelo aos eminentes Senadores no sentido de que 
não se retire do Secretário-Geral da Mesa essa atri
buição, sob pena de a função ficar mutilada. Faço 
um apelo ao eminente Senador Renan Calheiros 
nesse sentido. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Com a 
palavra o Relator da matéria. 

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB-AL Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o parecer é fa
vorável, nos termos colocados pelo Senador Bernar
do Cabral. 

Deve ser acrescida ainda à redação a compe
tência do Secretário-Geral da Mesa de proceder à 
revisão de notas taquigráficas para adequá-las ao 
Regimento. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em vota
ção o requerimento. 

As Sr-as e os Srs. Senadores que o aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

É o seguinte o requerimento aprovado: 

REQUERIMENTO N2 44, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 313, alínea b, do Regimento 

Interno, requeiro destaque para votação em separa
do das seguintes partes da emenda nll 4 apresenta
da ao Projeto de Resolução n!! 118, de 1996: 

- Art. 197 

• ... servir de ligação em assuntos de 
sua competência, entre a Mesa e os órgãos 
do Senado Federal, a Câmara dos Deputa
dos e outros órgãos públicos ... • 

- • ... integrar, na qualidade de membro 
nato, o Conselho de Administração e o Con
selho de Supervisão do Prodasen .. : 

Sala das Sessões, em 16 de janeiro de 1997-
Bernardo C8bral. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a 
mesa, requerimento lido em sessão anterior, cuja lei
tura será feita pelo Sr. 1!! Secretário em exercício, 
Senador Renan Calheiros, para melhor compreen
são do Plenário. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 45, DE 1997 

Senhor Presidente~_ 
Requeiro, nos termos regimentais, destaque 

para votação em separado da subemenda à Emen
danll4. 

Sala das Sessões, 16 de janeiro de 1997. -
José Eduardo Outra. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em vota
ção. 

As Sr's e os Srs. Senadores que aprovam o re-
querimento queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado o requerimento. 
Em votação a subemenda à Emenda n2 4. 
Sobre a mesa requerimento de autoria do Se-

nador José Eduardo Outra, que será lido pelo Sr. 12 

Secretário em exercício, Senador Renan Calheiros. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 59, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos regimentais, destaque 

para votação em separado, do parágrafo único cons
tante da Subemenda à Emenda n2 4 ao PRS/118/96. 

Sala das Sessões, de janeiro de 1997.- José 
Eduardo Outra. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em vota
ção o Requerimento nll 59, de autoria do Senador 
José Eduardo Outra, que pretende seja votado em 



44 ANAIS DO SENADO FEDERAL Janeiro 1997 

separado parágrafo único do art. 11, primeira parte 
da Subemenda oferecida à Emenda n2 4, que cria a 
Assessoria Técnica Legislativa da Secretaria-Geral 
da Mesa e da Diretoria-Geral do Senado. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Pela or
dem, concedo a palavra a V. Ex1 . 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, eu gostaria de saber se a Presidên
cia encaminhou a votação do requerimento ou do 
destaque? Se for do destaque, quero justificar e, 
para tanto, peço a palavra como autor do requeri
mento. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Concedo 
a palavra a V. Ex'. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Para 
encaminnar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, até por economia proces
sual, o requerimento de destaque relativo à Sube
menda n11 4, assim como o requerimento de desta
que relativo às Emendas n11s 37 e 38, têm uma lógi
ca. O Projeto de Resolução encaminhado pela Mesa 
diz no seu art. 72: 

"Art 72. A Comissão Diretora, no prazo 
de até 120 dias da publicação desta resolu
ção, baixará ato definindo o sistema e a polr
tica de gestão de recursos humanos do Se
nado Federal harmonizados com subsiste
mas de capacitação e desenvoMrnento de 
recursos humanos, desenvolvimento geren
cial e assessoramento superior, direciona
mento da lotação ideal, plano de carreiras e 
remuneração, recrutamento de pessoal, ge
renciarnento do desempenho, relações de 
trabalho e bancos de dados referentes à 
vida funcional dos servidores e demais ates 
nonnatizadores e regulamentadores da pre
sente Resolução." 

No art. 811 diz: 

• A Comissão Diretora no prazo de 120 
dias contados da promulgação da presente 
resolução apresentará Projeto de Resolução 
unificando os planos de cargos e carreiras 
dos órgãos da Casa." 

Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, se preterr-. 
demos aprovar um projeto que estabelece que, num 
prazo de 120 dias, vai-se apresentar um Projeto de 
Resolução que cria um plano de cargos e salários do 
Senado Federal, não tem sentido incorporarmos, já na 

aprovação do projeto, emendas que tratam de car
gos e salários de algumas categorias em particular. 

Neste sentido, estou apresentando destaque 
para a votação desta emenda, bem cerno para as 
Emendas de n2s 37 e 38. Entendo que t.;:-,"""'lOS :' 

adiantando uma discussão sobre um Projeto ri~ rle
solução global. Poderemos, inclusive, a partir ao mo
mento em que introduzirmos discussões sobre car
gos ou salários de algumas categorias especfficas, 
estar engessando a discussão do projeto global do 
plano de cargos e salários do Senado. Por essa ra
zão, apresentamos a emenda e registramos que 
concordamos com o projeto original, que estabelecia 
um prazo para a discussão global do plano de car
gos e salários de todos os servidores do Senado. 

Encaminhamos contrariamente às emendas 
que toram acatadas pelo nobre Relator, a nosso ver, 
em contradição com o espfrito geral do projeto. Des
sa forma, nosso encaminhamento é contrário à Su
bemenda n2 4. Será usada a mesma argumentação 
quando for votado o destaque objeto dos Requeri
mentos de n2s 51 e 52. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em vota
ção o requerimento de destaque. 

As Sr.as e os Sr.5 Senadores que o aprovam 
queiram permanecer sentados (Pausa.) 

Aprovado. 
Os destaques serão apreciados oportunamente. 
Votação da Subemenda à Emenda n11 4, res-

salvados os destaques. 
As Sr.85 e os Sr.5 Senadores que a aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 

É a seguinte a subemenda aprovada, 
ressalvados os destaques. 

SUBEMENDA À EMENDA N11 4 

Ao art. 11 , do item 11 e do 197, do item III cons
tantes da emenda n11 4, dêem-se as seguintes reda
ções: 

11 - Acrescentem-se ao projeto os se
guintes artigos: 

Art. 11. São criadas 6 (seis) funções 
comissionadas de Assessor (FC-oS), que in
tegrarão, em igual número, a Assessoria 
Técnica da Secretaria~Geral da Mesa e a 
Assessoria Técnica da Diretoria-Geral. 

Parágrafo único. As funções comissio
nadas de que trata este artigo serão consi
derados como Cargos em Comissão quando 
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seus ocupantes não tiverem vínculo efetivo 
com a administração pública. 

"Art. 197. Ao Secretário-Geral da Mesa 
incumbe assistir à mesa nos trabalhos de 
Plenário; planejar, supervisionar, coordenar 
e controlar a execução das atividades com
preendidas na competência das unidades 
administrativas da Secretaria-Geral da 
Mesa; prestar assistência à mesa no curso 
de suas reuniões; opinar sobre o provimento 
das funções comissionadas de diretores de 
subsecretarias integrantes da Secretaria
Geral da Mesa; solicitar ao Diretor-Geral a 
lotação e designação ou dispensa de servi
dores de cargos e funções da Secretaria
Geral da Mesa; observar e fazer observar, 
no âmbito das unidades administrativas do 
órgão, as disposições regulamentares e le
gais; impor penalidades nos limites estabe
lecidos neste Regulamento; e desempenhar 
outras atividades peculiares à função, de ini
ciativa própria ou de ordem superior." 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Votação 
das seguintes expressões destacadas da Emenda n 11 

4 (art. 197): 

• ... servir de ligação em assuntos de 
sua competência entre a Mesa e os órgãos 
do Senado Federal, a Câmara dos Deputa
dos e outros órgãos públicos, integrar na 
qualidada de membro nato o Conselho de 
Administração e o Conselho de Supervisão 
do Prodasen". 

Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardo 
Cabral, autor do requerimento de destaque, para en
caminhar a votação da matéria. (Pausa.) 

V. Ex' lembra que já se manifestou sobre o as
sunto. Apenas dei a palavra para que V. E~ confir
masse o seu ponto de vista. 

Em votação. 

As Sr's e Srs. Senadores que a aprovam quei
ram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovadas. 

Fica, também, incluída a expressão "de proce
der à revisão de notas taquigráficas para adequá-las 
ao Regimento•, incluída pelo Relator. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Votação 
do Parágrafo Único da Emenda nQ 11, constante da 
subemenda Nº 4 destacada. 

Concedo a palavra ao Senador José Eduardo 
Dutra, autor do requerimento. É o requerimento n11 59. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na medida em 
que foi aprovado o outro, este estaria prejudicado. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Solicito o 
parecer do Relator a respeito da matéria. 

Esclareço ao Plenário que a Emenda nº 4, de 
V. E~. se refere ao art. 11. É uma subemenda à 
Emenda n2 4, sobre o art. 11. Vamos proceder à vo
tação. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovada a subemenda no que se refere ao 
art. 11 dela constante .. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em vota
ção a Emenda n2 9, de parecer favorável, com sube
menda modificativa parcial. 

A Presidência esclarece que a emenda tem 
correlação com a Emenda n11 18, que fica também 
automaticamente destacada e que obteve parecer 
pela prejudicialidade, em virtude do parecer favorá
vel à Emenda n11 9, uma vez que ambas se referem 
à Subsecretaria de Assistência Médica e Social. 

O Requerimento n2 49, que solicita destaque 
da Emenda n2 18, fica prejudicado. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Concedo 
a palavra ao Senador Hugo Napoleão, pela ordem. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Pela ar· 
dem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, gos
taria de um esclarecimento. V. Ex' anunciou que fica 
prejudicado qual requerimento? Foi destacada a 
Emenda n2 9 e também, automaticamente, a Emen
da nº 18? 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Perfeita
mente. Mas, agora, será lido um requerimento de 
preferência. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Muito obrigado, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a 
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1 º Secre
tário em exercício, Senador Renan Calheiros. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 60, OE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 311, alínea b, do Regimento 

Interno, requeiro preferência para a Emenda n2 18 
ao Projeto de Resoiução n2 118, de 96, a fim de ser 
votada antes da de nº 9. 

Sala das Sessões, ·;6 de janeiro de 1997. -
Hugo Napoleão. 
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em vota
ção o requerimento. 

Os Srs. Senadores e Sr's Senadoras que estejam 
de acordo queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Em votação a Emenda n2 18, de parecer pela 

prejudicialidade. 
Concedo a palavra ao Relator. 
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB-AL. Para 

encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. 
Presidente, o nosso parecer é no sentido de manter 
a Subsecretaria e, no entanto, fazer um acordo no 
sentido de acolher a Emenda n11 9, que sugere a 
criação de mais seis serviços, inclusive incluindo um 
serviço da Emenda n11 18. 

De modo, Sr. Presidente, que manteríamos a 
Subsecretaria ao invés de criarmos a Secretaria e 
criaríamos os serviços solicitados pelo corpo médico 
e pelo Senador Hugo Napoleão. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Peço a palavra 
para encaminhar, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo 
a palavra ao Senador Hugo Napoleão, autor do re
querimento. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Para en
caminhar a votação.) - Sr. Presidente, pedi a prefe
rência para o requerimento ora em votação porque 
entendo, diferentemente até do eminente Relator, 
que a emenda n2 18 acrescenta novos serviços: de 
laboratório e diagnóstico, de enfermagem, de junta 
médica, de administração, de odontologia e de psi
cologia. Além do mais, transforma a atual subsecre
taria em Secretaria de Assistência Médica e Social, 
e a vincula diretamente à Diretoria-Geral. Promove a 
ampliação de modo mais adequado do que propõe a 
Emenda n11 9. Repito que, ao invés de ela situar-se 
como Subsecretaria de Assistência Médica e Social, 
subordinada à Secretaria de Serviços, vincula-se à 
Diretoria-Geral. Trata-se de um serviço de extremo e 
altíssimo nível, que merece ser subordinado à Dire
ção da Casa. 

Esse deve ser o status, com as atribuições 
previstas, por isso requeri preferência para a Emen
da n11 18. Sustentaria, então, votar favoravelmente à 
Emenda n2 18 e não à Emenda n11 9. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Desejo es
clarecer ao Plenário que a divergência sobre a matéria 
que está sendo votada se refere à atual Subsecretaria. 
de Serviços Médicos e à proposta feita pelo Senador 
Hugo Napoleão, para que seja transformada em Se
cretaria de Serviço Médico. /J.s mocificações feitas pelo 
Relator incluem, com uma abrangência muito grande, 

todos os serviços, e mantêm a estrutura atual consa
grada no Projeto, uma vez que isto, de certo modo, 
modifica a estrutura. 

Este é um esclarecimento que queria prestar 
ao Senado. 

O SR. BERNARDO CABRAL - Sr. Presidente, 
peço a palavra como autor da emenda. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Como 
autor da emenda, concedo a palavra ao Senador 
Bernardo Cabral. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente, quero fazer um apelo ao eminente Sena
dor Renan Calheiros e ao Senador Ney Suassuna, 
não querendo ser repetitivo. 

A argumentação expendida com muita proprie
dade pelo eminente Uder Hugo Napoleão se ajusta 
ao que se deseja, mas observe V. Ex-: cria-se essa 
subsecretaria ou ela é mantida com outros órgãos, 
mas subordinada à Chefia de Serviços. 

Ora, se há alguma coisa a respeito da qual o 
Senado precisa cair em si é aqui!·, ~ue mais dignifi
ca o ser humano, que é a vida. Nãz , possível que a 
Subsecretaria de Assistência Médica não tenha con
dições de ser transformado em Secretaria, uma vez 
que isso seria apenas urna filigrana, ou seja, mantê
lo subordinado à Secretaria de Serviços. 

Até pelo status que, hoje, tem o Serviço Médi
co, melhor seria, Sr. Presidente, que essa emenda 
fosse acolhida não por todo o Plenário. Não há 
como vinculá-la, tomando-a prejudicial com o acolhi
mento da n11 9, que continua na mesma circunstân
cia. Terá, amanhã, o Chefe do Serviço Médico de se 
reportar ao Secretário de Serviços, quando não há, 
hoje, na realidade que vivemos em termos Informáti
ca, de se pensar em tempo. 

Eu faria um apelo ao eminente Senador Renan 
Calheiros para que acolhesse a emenda e julgasse 
prejudicada exatamente a outra, fazendo o inverso. 
Com isso, faremos justiça ao Serviço Médico, ao Se
nado e, sobretudo, à vida daqueles que mourejam 
no Senado Federal. É o apelo. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Informa 
a Assessoria à Mesa que os objetivos perseguidos 
por V .Ex' na sua emenda foram totalmente atendi
dos, urna vez que a subsecretaria passa a ser su
bordinada diretamente ao Diretor-Geral da Casa. 

Por outro lado, na Emenda n11 9, que acolheu es
sas observações de V. Exl, há mais um acréscimo da 
participação dos servidores no Conselho do SI S. 

O SR. BERNARDO CABRAL- Sr. Presidente, 
em sendo assim, com o esclarecimento de V. ExB, 
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"ada mais simples que o Relator fazer a inversão: 
que acolha a de n2 18 e julgue prejudicada a de n2 9. 
Prefiro assim, Sr. Presidente, porque será mais con
sentâneo com o que persegue a emenda. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Peço o 
parecer do Relator. 

O SR. RENAN CAUiEIROS (PMDB-AL. Para 
proferir parecer. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi
dente, o propósito do Senador Bernardo Cabral está 
inteiramente atendido, à exceção da transformação 
da subsecretaria em secretaria, o que entendemos 
quebrar a espinha dorsal do projeto que foi proposto e 
sugerido pela Fundação Getúlio Vargas. Infelizmente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Faria um 
apelo ao Senador Bernardo Cabral: uma vez atendi
das todas as finalidades da sua emenda, que não 
quebrássemos essa estrutura proposta, a qual faz 
parte do projeto com apenas uma mudança de no
menclatura. 

O SR. BERNARDO CABRAL- Sr. Presidente, 
pediria a V. Ex- que colocasse em votação, para que 
o Plenário, então, resolva a questão e para que al
guém assuma a responsabilidade. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Perfeita
mente, apenas fiz um apelo a V. Ex-. 

Em votação a Emenda n2 18, de parecer pela 
prejudicialidade. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 

É a seguinte a emenda aprovada 

EMENDAN2 18 

Criando na Diretoria Geral, art. 75, § único, a 
Subseção XI - Secretaria de Assistência Médica e So
cial, renumerando-se as demais Subseções e supri
mindo os arts. 123 a 127, inseridos na Subseção X. 

"SUBSEÇÃO XI 

Art 129. - à Secretaria de Assistência Médica 
e Social compete a previsão, a coordenação, contro
le e direção dos serviços relativos à prestação de 
assistência médica, de urgência e ambulatorial aos 
Senhores Senadores, Servidores e seus respectivos 
dependentes, realizar auditoria médica nas institui
ções credenciadas, assistência odontológica, psico
lógica, social, fisioterápica e de enfermagem; exer
cer o controle e a fiscalização sobre a execução do 
Sistema Integrado de Saúde - SIS, dos servidores 
do SENADO FEDERAL e Órgãos Supervionados e 
prover o assessoramento técnico específico à Co
missão Diretora e demais Órgãos do SENADO FE-

DERAL e Órgãos Supervisionados sobre assuntos 
de sua competência. 

Parágrafo único. São órgãos da Secretaria de 
Assistência Médica e Social: 

I. Gabinete 
11. Serviço Médico 
III. Serviço de Laboratório de Diagnósticos 
IV. Serviço de Assistência Social 
V. Serviço de Administração 
VI. Serviço de Enfermagem 
VIl. Serviço de Odontologia 
VIII. Serviço de Psicologia 
IX. Serviço de Junta Médica 
X. Serviço de Planejamento, Controle e Fiscali

zação do Sistema Integrado de Saúde 
Art 130. Ao Gabinete compete providenciar so

bre o expediente, as audiências e a representação 
de seu titular; auxiliar e assessorar o seu titular no 
desempenho de suas atividades; executar as tarefas 
de suporte administrativo vinculadas às atribuições 
do órgão. 

Art 131. Ao Serviço Médico compete executar 
os serviços médicos, realizar a autoria médica nas 
instituições credenciadas; coordenar o atendimento 
médico em geral; realizar tratamento fisioterápico; 
zelar pelo controle da atualização de medicamentos; 
realizar a investigação diagnóstica; realizar trata
mento fisioterápico; planejar as escalas de plantão 
dos médicos; zelar pela guarda e sigilo das informa
ções contidas nos prontuários de pacientes; orientar 
os servidores visando à prevenção de doenças pro
fissionais; e executar outras tarefas corretadas .. 

Art 132. Ao Serviço de Laboratório de Diag
nóstico compete realizar a investigação diagnóstica, 
podendo utilizar equipamento médico dotado de 
computadores analógicos, para resultados automat
izados, nos campos de eletromedicina, da radiolo
gia, da investigação bioquímica, da medicina nuclear 
aplicada à clfnica, da ginecologia, da oftalmologia, 
da otorrinolaringologia e da endoscopia; e executar 
outras tarefas correlatas. 

Art 133. Ao Serviço de Assistência Social 
compete planejar, executar e acompanhar progra
mas de assistência e orientação social para os servi
dores do Senado Federal, úrgãos Supervisionados 
e respectivos dependentes; atuar junto a grupos e 
programas de assistência social promovidos peta 
Secretaria; realizar visitas domiciliares e hospitala
res, quando solicitado; zelar pela reintegração de 
pacientes à força de trabalho; prover o apoio recua
rido às famílias de pacientes em tratamento; a exe
cutar outras atividades correlatas. 
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Art. 134: Ao Serviço de Administração compete 
receber, controlar e distribuir o material e o expe
diente da Secretaria; executar os trabalhos datilográ
ficos; proceder ao controle interno do pessoal da Se
cretaria; estabelecer escalas de plantões administra
tivos; organizar o registro de prontuários médicos; 
encaminhar informações ao Sistema de Processa
mento de Dados, de acordo com os manuais de pro
cedimento pertinentes; e executar outras tarefas cor
relatas. 

Art. 135. Ao Serviço de Enfermagem compete 
planejar, organizar, coordenar e avaliar a assistência 
de enfermagem: consultar, auditar e emitir parecer 
sobre matéria pertinente à enfermagem; prescrever 
a assistência na enfermagem; participar de projetas 
de construção ou reforma de unidades de saúde; 
prevenir e controlar sistematicamente a infecção 
hospitalar e de doenças transmissíveis em geral; 
prestar cuidados no ambiente cirúrgico através da 
esteriiização adequada dos materiais cirúrgicos; pre-
venir e controlar danos que possam ser causados à 
clientela durante a assistência na enfermagem; de
senvolver trabalhos visando a melhoria da saúde da 
população; elaborar, implantar, coordenar e avaliar 
os programas de educação e saúde para os servido
res; participar em equipe multidisciplinar visando ao 
acompanhamento gradual e periódico da saúde; e 
executar outras tarefas correlatas. 

Art. 136. Ao Serviço de Odontclogia compete 
prestar atendimento odontológico aos Senhores Se
nadores e servidores com seus respectivos depend
entes, do Senado Federal e Órgãos Supervisiona
dos, nas áreas de Prevenção, Dentística Restaura
dora e Odontopediatria, Periodontia, Cirurgia, Endo
dontia e Emergênci::-_ e executar outras atividades 
correlatas. 

Art. 137. Ao Serviço de Psicologia o atendi
mento psicoteritoico; a aplicação de testes profissio
gráficos para posse de novos funcionários; o acom
panhamento r',e deyenáentes qufmicos e seus fami
liares, na se~reta.ria de Assistêcia Médica e Social e 
em atendimentr _, externos; e executar outras tarefas 
correlatas. 

Art. 138. Ao Serviço de Junta Médica compete 
deliberar sobre assuntos periciais, com base no Có
digo de Ética Médica, nas Resoluções do Conselho 
Regional e Federal de Medicina, na Legis!açãc. T,-a
bc>lhista, no Regime Jurfdico do3 SeNidor~s Públi; 
ccs Federais vigentes e nas normas que regulem a~ 
· rividades funcionais do Sena;_:o Federa! e Órgãos 
;_.:.Jpervisionados: analisar t:. ~ropr raadaptaçõe~ 

:unciona~s. aposentadorias, li·>:nças e limitaçõe; 

funcionais por motivo de saúde; e executar outras 
tarefas correlatas. 

Art. 139. Ao Serviço de Planejamento, Controle 
e Fiscalização do Sistema Integrado de Saúde com
pete realizar a inte~o e integração administrativa 
das unidades envolvidas no Sistema Integrado de 
Saúde; implementar, sob a supervisão da Secretaria 
de Assistência Médica e Social, normas de fiscaliza
ção e controle sobre a execução do Plano de Assis
tência à Saúde: prestar assistência ao Conselho de 
Supervisão na formulação de diretrizes e normas da 
política de ação do Sistema Integrado de Saúde; 
submeter ao Conselho de Supervisão, através da 
Secretaria de Assistência Médica e Social, propos
tas de celebração de convênios, ajustes e contratos 
de prestação de serviços necessários ao tratamento, 
prevenção e recuperação da Saúde: executar a con
ferência dos processos de pagamento, bem como a 
análise das faturas relativas ao Sistema Integrado 
de Saúde - SIS, identificando os processos que exi
jam revisão da perícia médica, quando necessário: e 
executar outras tarefas correlatas.· 

O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey}- Concedo 
a palavra ao Senador Roberto Freire. 

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gos
taria de solicitar a V.Exl', apenas para que constasse 
nos Anais, que estou votando favoravelmente até 
para não dar lugar a nenhum mal-entendido. Fica di
fícil se justificar posições em votações como esta. 
Mas queria que constasse pelo menos uma posição 
polêmica. 

Acredito que recursos públicos do Tesouro, 
pouco importa de que Poder seja - Executivo, Judi
ciário ou Legislativo - não podem criar serviço públi
co específico para determinada categoria. Penso 
que o sistema de saúde deveria ser universal, igual 
para todos. Se os Senadores ou os funcionários do 
Senado, por conta de uma melhor remuneração, 
querem ter serviço diferenciado, que possam buscar 
os convênios, os contratos, os serviços privados, e 
paguem por isso. 

É uma posição minha, de há muito tempo, que 
reclamava que o INSS, o lnamps, re&ponsáveis peia 
prestação dos serviços de saúde pública para a ci
dudania brasileira, tinham um serviço interno dife-
rente do que prestava para a sociedade como um 
todo- diferenciado, de melhor qualidade. 

Não estou discutindo qualidade. Cada um com 
o seu dinheiro contrate o serviço que bem entender. 
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Mas, om o jinheiro público, os serviços teriam que 
ser universais, iguais para todos. 

Digo isso para que fique clara a minha posição 
como concepção política. 

É evidente que vou continuar votando da forma 
como estou, até porque não vou modificar e não vou 
dar lugar a que ninguém interprete corno se com isso 
tivesse posição contrária a servidor público. Apenas 
quero que, neste País, se democratize o uso e os re
cursos públicos. 

O SR. PRESIDEKTE (José Samey) - Em vota
ção a Subemenda à Emenda n• 9, que foi destacada 

As Srlls e os Srs. Senadores que a aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
Fica prejudicada a Emenda n11 9, incorporada à 

subemenda à Emenda n11 18. 

É a seguinte a subemenda aprovada: 

SUBMENDA À EMENDA N11 9 

Dê-se ao caput do art. 80, constante da Emen
da, a seguinte redação: 

SUBSEÇÃOIV 
Da Subsecretaria de Assistência Médica e Social 

Art. 80. À Subsecretaria de Assistência Médi
ca e Social compete a previsão, a coordenação, o 
controle e a direção dos serviços relativos à pres
taçf , de assistência médica, de urgência e ambu
latorial aos Senhores Senadores, Servidores e 
seus respectivos dependentes, realizar auditoria 
médica nas instituições credenciadas, assistência 
odontológica, psicológica, social, fisioterápica e de 
enfermagem; exercer o controle e a fiscalização 
sobre a execução do Sistema Integrado de Saúde 
dos servidores do Senado Federal e Órgãos Su
pervisionados sob a coordenação do Conselho de 
Supervisão, com a participação de um membro da 
Comissão Diretora, Diretor Geral e Servidores, nos 
termos do definido pela Comissão Diretora, e pro
ver o assessoramento técnico especffico à Comis
são Diretora e demais Órgãos do Senado Federal 
e Órgãos Supervisionados sobre assuntos de sua 
compPtência. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Vota
ção da sub~menda substitutiva à Emenda n11 37, 
que altera disposições do Anexo I do projeto que 
trata dos cargos em comissão e funções comissio
nadas. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 111 Secretário em exercício, Senador Renan Ca
lheiros. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N11 61, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos regimentais, destaque 

para votação em separado da Subemenda à Emen
da n11 37 ao PRS/118/96. 

Sala das Sessões, 16 de janeiro de 1997. -
José Eduardo Outra. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O reque
rimento que acaba de ser lido é considerado prejudi
cado, porque a emenda, objeto do requerimento, já 
está destacada. 

Votação da Subemenda substitutiva à Emenda 
n11 37, que altera disposições do Anexo I do projeto 
que trata dos cargos em comissões e funções co
missionadâs. 

As SrDs e os Senadores que a aprovam quei
ram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
Fica prejudicada a emenda. 

É a seguinte a subemenda aprovada 

SUBEMENDA À EMENDA N11 37 

Dê-se à Emenda n!l37, ao Projeto de Resolução n2 

118196, a seguinte redação: 

•ANEXO/ 

Cargos em Comissão e Funções Co
missionadas das unidades administrativas 
do Senado Federal (FC-7 a FC-10) 

1-cargos em Comissão 

Denominação Símbolo N!lde 

- Coordenador-Geral de 
Comunicação Social FC-9 01 

- Diretor de Coordenacão FC-8 05 

- Coordenador Adjunto da 
Assessoria de Planejamen-
to e Modernização Adminis-
trativa FC-9 01 

- Chefe do Cerimonial da 
Presidência FC-08 01 

-Assessor FC-08 28. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Passa
se à votação da Emenda n11 38, de parecer com Su
bemenda, que pretende estender as funções de 
Consultor-Geral Adjunto o fator de ajuste da gratifi
cação da atividade legislativa correspondante ao 
FC-09. 
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. Em votação a Emenda n° 38, sem prejuízo da 
subemenda. 

Há um requerimento de destaque que também 
fica prejudicado, porque a emenda já está destaca
da. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido 
pelo Sr. 1° Secretário em exercrcio, Senador Renan 
Calheiros. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N11 62, DE 1997 

Sr. Presidente, 

Requeiro, nos termos regimentais, destaque 
para votação em separado da Subemenda à Emen
da n11 38 ao PRS/118/96. 

Sala das Sessões, 16 de janeiro de 1997. -
José Eduardo Outra. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- A Mesa 
considera prejudicado o requerimento, porque a 
emenda já está destacada. 

Votação da Emenda n11 38, sem prejurzo da su
bemenda. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr Presi
dente, peço a palavra para encaminhar contra a 
emenda. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - V. E:t' 
tem a palavra para encaminhar a Emenda n11 38. 

O SR. JOSÉ EDUARDO-DUTRA (PT-SE. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Sr&s e Srs. Senadores, a argumentação foi a 
mesma que apresentei quando da Subemenda n11 4. 

O projeto prevê que daqui a 120 dias vai-se 
criar um plano de cargos e salários. Até para sermos 
coerentes, porque, salvo engano, à Emenda n° 4 foi 
aprovado o destaque. Portanto, para manter coerên
cia com a decisão já tomada em relação à Emenda 
n11 4, no sentido de não introduzirmos modificações 
relativas a cargos e salários nesse projeto, entendo 
que se deva rejeitá-la. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em vota
ção a Emenda n° 38. 

As Sr&s e Srs. Senadores que a aprovam quei- · · 
ram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 

É a seguinte a emenda aprovada. 

EMENDAN11 38 

Inclua-se no art. 911 remunerado o atual dê-se 
a Tabela de Funções Comissionadas, constante 
do Anexo I, a seguinte redação, e suprima-se o in
ciso III do § 211 do art. 611 renumerado o sub
sequente, do Projeto de Resolução n11 118 de 
1996. 

Art. 911 Ás funções comissionadas de Consul
tor-Geral Ajunto aplica-se o fatqr de ajuste de Gratifi
cação de Atividade Legislativa correspondente ao 
FC-09, sem alteração do nível da respectiva Função 
Comissionada. 

ANEXO/ 

2- Funções Comissionadas 

Denominação Sim bolo N11 de 
carQOS 

- Diretor-Geral FC-10 01 

- Secretário-Geral da Mesa FC-10 01 

- Consultor-Geral Leaislativo FC-9 01 

- Consultor-Geral de Orçamen-
to Público FC-9 01 

- Advooado-Geral FC-9 01 

- Diretor de Secretaria FC-9 05 

- Diretor de Subsecretaria FC-8 19 

- Consultor-Geral Adjunto FC-8 10 

-Secretário-Adjunto da Mesa FC-8 03 

- Consultor Leaislativo FC-8 130 

- Consultor de Orcamento FC-8 20 

-Advooado FC-7 10 

-Chefe de Gat:inete AàTirislratM> FC-7 10 

- Chefe de Serviço FC-7 97 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Passa
se à votação da subernanda. 

As Srtls e os Srs. Senadores que a aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 

É a seguinte a Subemenda aprovada: 

SUBEMENDA À EMENDA N11 38 

Dê-se à Tabela constante do Anexo I da Emen
da n11 38 a seguinte redação: 
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ANEXO/ 

2 - Funções Comissionadas 

Denominação Símbolo N2 de 
cargos 

- Diretor-Geral FC-10 01 

-Secretário-Geral da Mesa FC-10 01 

- Diretor-Geral Adjunto FC-9 01 

- Secretário-Geral da Mesa 
Adi unto FC-9 03 

- Consultor-Geral Leaislativo FC-9 01 

- Consultor-Geral de Orça-
menta Público FC-9 01 

- Advogado-Geral FC-9 01 

- Diretor de Secretaria FC-9 05 

- Advoaado-Geral Adjunto FC-8 01 

- Diretor Adjunto da SCINT FC-8 01 

- Diretor de Subsecretária FC-8 19 

- Consultor-Geral Adjunto FC-8 10 

~ Consultor Legislativo FC-8 130 

- Consultor de areamento FC-8 20 

- Chefe de Gabinete da DG 
edaSGM FC-8 02 

-Advoaado FC-7 10 

- Chefe de Gabinete Admi- FC-7 08 
nistrativo 

- Chefe de Serviço FC-7 97 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Passa
mos à votação das emendas de parecer contrário. 

Votação da Emenda n2 14, de parecer contrá
rio, que pretende criar órgãos na Subsecretaria de 
Administração de Pessoal. 

As Sr.ls e os Srs. Senadores que a aprovam 
queiram pennanecer sentados. {Pausa.) 

Rejeitada. 

É a seguinte a emenda rejeitada: 

EMENDA N2 14 

Dê-se ao § 22 art. 89 do Regulamento Adminis
trativo, como constante do enunciado do art. 12 do 
PRS 118/96 a seguinte redação: 

"Art.1 2 [do PRS 118/96] ...................... . 
"Art. 89 .............................................. . 
§ 22 Funcionarão junto à Subsecreta

ria de Administração de Pessoal, com 

composição a ser fixada por ato do Diretor
Geral: 

I - um Comitê de Capacitação e Desen
voMmento de Recursos Humanos destinado 
a propor, apreciar e acompanhar planos e pro
gramas de treinamento e capacitação; 

11 - uma Comissão Permanente de 
Promoção Funcional, para coordenar as 
atividades de promoção funcional, supervi
sionar os processos de avaliação de de
sempenho, acompanhar os projetas de for
mação específica para promoção funcional 
e apreciar recursos de servidores quanto a 
promoção e avaliação funcional.· 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Vota
ção do Requerimento n2 40, de autoria do Senador 
Romero Jucá, de destaque para a votação em se
parado do inciso XV, parágrafo único do art. 1 O, e 
art. 41 da Emenda n11 1, que pretende incluir na 
estrutura da Secretaria-Geral da Mesa a atual 
Subsecretaria de Análise, na Emenda n11 1 deno
minada Subsecretaria de Informação e Pesquisa 
Legislativa. 

Concedo a palavra ao Relator. 
O SR. RENAN CALHEIROS {PMDB-AL. Para 

proferir o parecer.) - Sr. Presidente, o parecer é 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em vota
ção o requerimento. 

Chamo a atenção das Lideranças, pois o pare
cer é contrário. 

As sras e os Srs. Senadores que o aprovam 
queiram permanecer sentados.{Pausa.) 

Rejeitado. 

É o seguinte o requerimento rejeitado: 

REQUERIMENTO N11 40, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 312, atrnea b, do Regi

mento Interno, requeiro destaque para votação em 
separado do inciso XV do parágrafo único do art. 
10 e art. 41 da Emenda n11 1, a fim de serem incluí
dos na estrutura da Secretaria Geral da Mesa {pa
rágrafo único do art. 11 ), constante do Projeto de 
Resolução n2 118, de 1996, que altera o Regula
mento Administrativo do Senado Federal e dá ou
tras providências. 

Sala das Sessões, 16 de janeiro de 1997. -
Romero Jucá. 
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O SR. PRESIOENTE (José Samey) - Em vo
tação o Requeriment<;> n2 41, de autoria do Sena
dor Edison Lobão, que pretende incluir no projeto 
as disposições dos arts. 52 a 56, constantes da 
Emenda n2 1, e que tratam da competência e da 
estrutura da Consultaria de Orçamento. 

Concedo a palavra ao Relator. 
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB-AL) - Sr. 

Presidente, o parecer é favorável. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - As Sr.11s 

e Srs. Senadores que o aprovam queiram permane
cer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

É o seguinte o requerimento aprovaau. 

REQUERIMENTO Nll41, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 312, alínea d, do Regimento 

Interno, requeiro destaque, para votação em separa
do, dos artigos 52, 53, 54, 55 e 56, da Emenda 
Substitutiva n2 01, a fim de substituir os arts. 45 a 47 
do Projeto de Resolução n2 118 de 1996, que altera 
o Regulamento Administrativo do Senado Federal e 
dá outras providências. 

Sala das Sessões, 16 de janeiro de 1997. -
Senador Edison Lobão. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em vota
ção os artigos 52, 53, 54, 55 e 56, da Emenda Subs
titutl.ra n2 01, destacados. 

As Sr.&s e os Srs. Senadores que aprovam a 
matéria destacada, permaneçam corno se acham. 
(Pausa.) 

Aprovada. 

São os seguintes os artigos destaca
dos, da Emenda Substitutiva n2 1: 

Art. 52. À Consultaria de Orçamentos compete: 

I - a prestação de consultaria e assessoramen
to técnico na área de planos, orçamentos públicos e 
fiscaiização, à Mesa, à Comissão Mista de Orça
mento e as demais Comissões e aos Senadores no 
desempenho das suas funções legislativa, parla
mentar e fiscalizadora, no âmbito do Senado Federal 
e do Congresso Nacional, consistindo na elaboração 
de estudos técnicos sobre matérias de interesse ins
titucional do Senado Federal e do Congresso Nacio
nal, na preparação de proposições, relatórios e do
cumentos técnicos atinentes ao exercício das funçõ- '· 
es constitucionais do Senado Federal e Congresso 
Nacional; e 

li- execut2r outras tarefas correlatas: 

Parágrafo único. São órgãos da Consultaria -de 
Orçamentos: 

1- Gabinete; 

11 - Núcleos Temáticos; 

III- Serviço de Apoio Técnico; e 

IV- Serviço de Apoio Administrativo. 

Art. 53. Ao Gabinete compete: 

I - providenciar ao expediente, as audiências e 
a representação do titular, 

11 - auxiliar e assessorar o titular no desempe
nho de suas atividades; e 

III -executar as tarefas suporte administrativo 
vinculadas às competências do órgão. 

Art. 54. Aos Núcleos Temáticos, em número de 
4 (quatro), compete executar os trabalhos de consul
toria e assessoramento, os estudos técnicos opinati
vos, as minutas de proposiçõt::ls. 

Art. 55. Ao Serviço de Apoio Técnico compete: 
I - orientar, coordenar, controlar e promover o 

levantamento e organização de dados e informações 
sobre planos e orçamentos públicos, necessários à 
prestação de suporte técnico e sistêmico aos traba
lhos de consultaria e assessoramento desenvolvidos 
pelo órgão; 

li - coletar e organizar leis, atos normativos e 
outras informações específicas da área, necessárias 
à prestação da consultaria e assessoramento de 
competência do órgão; 

III- articular o processamento de dados, a im
pressão dos documentos e os contatos com órgãos 
do Poder Executivo referentes a planos e orçamen
tos públicos; 

IV - preparar elementos informativos de acom
panhamento e execução orçamentária, em articula
ção com a Subsecretaria de Informações e Pesqui
sas Legislativas; 

V - executar tarefas de suporte de dados e infor
mações necessários à realização das atividades rela
cionadas com a função fiscalizadora do Poder Legisla
tivo e alimentar os sistemas de informações; e 

VI - executar outras tarefas correlatas. 

Art. 56. Ao Serviço de Apoio Administrativo 
compete: 

I - executar trabalhos datilográficos e os de re
produção de textos; 

11 - efetuar o registro das demandas de traba
lhos de consultaria e assessoramento; 
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III- exercer atividades de provimento de servi
ços e materiais necessários à execução de trabalhos 
de consultaria e assessoramento; e 

IV - executar outras tarefas correlatas. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Votação 

do Requerimento n2 42, de autoria dos Senadores 
Hugo Napoleão, Ronaldo Cunha Lima e Valmir 
Campelo, que pretende seja transformado em Sub
secretaria de Serviços de Segurança, sob a denomi
nação de Subsecretaria de Segurança Legislativa, 
conforme consta da Emenda n11 1. 

Em votação o requerimento. 
As Sr.1s e os Senadores que o aprovam quei

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

É o seguinte o requerimento aprovado. 

REQUERIMENTO N2 42, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 312, alfnea b, do Regimento 

Interno, requeiro destaque, para votação em separa
do, do inciso III do parágrafo único do art. 110 e arts. 
113 a 117 da Emenda n2 1 , a fim de substituir o inci
so III do art. 128 e art. 131 do Projeto de Resolução 
n11 118, de 1996, que altera o Regulamento Adminis
trativo do Senado Federal e dá outras providências. 

Sala das Sessões, 16 de janeiro de 1997.
Hugo Napoleão - Ronaldo Cunha Lima - Valmlr 
Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em vota
ção o inciso III, do parágrafo único, do art. 11 O e dos 
arts. 113 a 117, constantes da Emenda n2 1. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Hugo 
Napoleão, autor do destaque, ~ara encaminhar. 

O SR. HUGO NAPOLEAO (PFL-PI. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr-As e Srs. Senadores, em companhia 
do eminente Senador Valmir Campelo, Uder do 
PTB, e do Uder em exercfcio do PMDB, à época, 
Senador Ronaldo Cunha Lima, encaminhei o pre
sente requerimento que tem em vista, e gostaria de 
chamar a atenção, precipuamente, transformar em 
Subsecretaria de Segurança Legislativa o atual Ser
viço de Segurança do Senado Federal, vinculando-o 
à Diretoria-Geral. Explico, o porquê: hoje, a grande 
maioria dos membros do Serviço de Segurança da 
Casa é de pessoas com o nfvel de formação supe
rior. são advogados, engenheiros e há até diploma
tas nos quadros em exercfcio, vinculados à Secreta
ria ae Segurança. 

De mais a mais, quando verifico um Estado da 
Federação como o meu Estado, por exemplo, onde o 
Serviço de Segurança é subordinado ao Chefe do Ga
binete Militar, que é, em verdade, um Secretário de Es-

tado pela sua organização administrativa - e, acredi
to que assim seja também com relação a outros Es
tados da Federação brasileira - verifica-se, então, 
que há um nível de Secretaria naquele que é o Che
fe de Segurança do Sr. Governador do Estado. 

Então, acredito que não há razão alguma para 
que mantenhamos, corno serviço, porque também 
não atende aos objetivos do requerimento que os 
Senadores Ronaldo Cunha Lima, Valmir Campelo e 
eu apresentamos, o Serviço de Segurança em fun
ção da sua estrutura organizacional. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com a 

palavra o Sr. Relator, para emitir o parecer. 
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB-AL. Para 

emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr's e Srs. Senadores, o parecer é favorável, 
na forma dos argumentos do Senador Hugo Napo
leão. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em vota-
ção. 

Os Srs. Senadores que aprovam as disposiçõ
es destacadas da emenda n12 1, queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovadas. 
A Presidência esclarece ao Plenário que a 

Emenda n2 1 ficou prejudicada, salvo quanto às par
tes destacadas e aprovadas. 

São os seguintes as disposições des
tacadas e aprovadas. 

EMENDA SUBSTITUTIVA N2 1 

Art.110 .......................................................... . 

Parágrafo único ............................................. . 
IV - Subsecretaria de Segurança Legislativa; 
Art. 113. A Subsecretaria de Segurança Legis-

lativa compete: 
I - realizar o policiamento e a proteção perma

nente nas dependências e áreas adjacentes de pró
prios da Senado Federal; 

11 - efetuar as tarefas de investigação e sindicân
cia compatíveis com os objetivos da Subsecretaria; 

11t - encaminhar informações ao sistema de 
processamento de dados, de acordo com os ma
nuais de procedimentos pertinentes; e 

IV - executar outras tarefas correlatas. 
Parágrafo único. São órgãos da Subsecretaria 

de Segurança Legislativa: 

1 - Serviço de Policiamento e Segurança Interna; 

11 - Serviço de Policiamento e Segurança Ex
tema. 
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III - Serviço de Identificação e Apoio às Ativi
dades Policiais; e 

IV - Serviço de Proteção e Segurança de Dig
nitários. 

Art. 114. Ao Serviço de Policiamento e Segu
rança Interna compete: 

I - supervisionar e controlar a execução dos 
trabalhos de policiamento das dependências inter
nas do Senado Federal; 

11 - promover o controle sobre o trânsito e o 
acesso dos servidores das empresas prestadoras de 
serviço que atuam nas dependências do Senado Fe
deral; 

III- auxiliar, supletivamente, quando necessá
rio, na elaboração dos inquéritos; 

IV - dar cumprimento às determinações do Di
retor da Subsecretaria; 

V - promover o controle e fiscalização especffi
ca nas Áreas de Policiamento e Segurança Interna; 

VI - comunicar ao Diretor da Subsecretaria as 
ocorrências verificadas; e 

VIl - executar outras tarefas correlatas. 
Art. 115. Ao Serviço de Policiamento e Segu

rança Externa compete: 
I - supervisionar e controlar a execução dos 

trabalhos de policiamento das dependências exter
nas do Senado Federal, incluindo-se entre elas as 
Residências Oficiais; 

li- dar cumprimento às determinações do Di
retor da Subsecretaria; 

III- comunicar ao Diretor da Subsecretaria as 
ocorrências verificadas; e 

IV - executar outras tarefas correlatas. 
Art. 116. Ao Serviço de Identificação e Apoio a 

A.t·.iUc:!l.lo;:.., Policiais compete: 
; -· supervisionar e promover o controle e a fis

caiizaçãc especifica nas Áreas de Policiamento e 
Segurança Externa; 

!I- realizar as sindicâncias instauradas no âm-
1'-~:. ~a Sc:bsecretaria; 

III - auxiliar e fornecer subsfdios às comissões 
de Sindicância e de Inquérito Administrativo, quando 
solicitados; 

IV - manter fiscalização no sentido de prevenir 
ocorrências irregulares nas áreas do Senado Fede
ral; e 

V - executar outras tarefas correlatas. 
Art. 117. Ao Serviço de Proteção e Segurança, 

de Dignitários compete: 
I - elaborar esquemas de segurança física dos 

Senadores e demais autoridades que estejam nas 
dependências do Senado Federal; 

11 - promover, quando requisitada, seguránça 
física aos Senadores fora das dependências do Se
nado Federal; 

III - zelar pela segurança e integridade trsica 
das demais autoridades convidadas por esta Casa; 

IV - zelar pela manutenção dos equipamentos 
de segurança e vigilância utilizados pelos servidores 
encarregados de promover a segurança de dignitá
rios; 

V - fiscalizar permanentemente as residências 
oficiais dos Senadores nos assuntos concernentes à 
segurança; 

VI - fiscalizar a prestação de serviços de segu
rança fornecidos por terceiros contratados; e 

VIl - executar outras tarefas correlatas. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Votação 

do Requerimento n11 46, de autoria do Senador José 
Roberto Arruda, que pretende votar em separado a 
Emenda n11 7, de pareceres contrários, que disciplina 
as atividades da Assessoria de Planejamento e 
Modernização Administrativa. A emenda subordina 
as atividades do órgão "- aorovação do Diretor-Geral 
do Senado, após ouvido o Conselho de Administra
ção, considerando ainda como órgão de assessora
menta da Comissão Diretora e não órgão de execu
ção propriamente dito. Estabelece ainda a emenda 
que a assessoria será integrada por servidores do 
quadro permanente do Senado Federal. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimen

to queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

É o seguinte o requerimento aprovado 

REQUERIMENTO N!l 46, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos regimentais, destaque 

para votação em separado da Emenda n11 7. 
Sala das Sessões, 16 de janeiro de 1997. -

José Eduardo Outra. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Votação 

da Emenda n11 7. 
Concedo a palavra ao Senador José Roberto 

Arruda, autor do requerimento de destaque. 
S. Ex.• não se encontra presente. 
A emenda volta ao grupo ao qual pertencia. 
A matéria vai à Comissão Diretora para reda

ção final. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a 

mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a 
redação final da matéria, que será lido pelo 111 Se
cretário em exercício, Senador Renan Calheiros. 
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É lido a seguinte 

PARECER Nll21, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

(*) Redação final do Projeto de Re
solução nR 118, de 1996. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n11 118, de 1996, que altera 
o Regulamento Administrativo do Senado Federal e 
dá outras providências. 

Sala de Reuniões da Comissão, 21 de janeiro 
de 1997.- José Sarney, Presidente- Renan Ca
lhelros, Relator - Antônio Carlos Valadares -
EmRia Fernandes. 

(j Será pubDcada, na Integra, em suplemento à presente edição. 

O SR. PRESIDENTE {José Samey) - Em dis
cussão. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Concedo 
a palavra, pela ordem, ao Senador José Eduardo 
Outra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, já 
estamos na Redação final? 

O SR. PRESIDENTE {José Samey) - Perfeita
mente. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Confesso 
que estava prestando atenção e não vi serem colo
cados em votação os Requerimentos de destaque 
nlls 48 e 50 relativos às Emendas n11s 17 e 26. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Foram 
colocados em votação à página n11 6 do encaminha
mento: 

"Votação das subemendas substituti
vas à Emenda n11 27, que define as compe
tências e estruturas do Instituto Legislativo 
Brasileiro." 

Foi aprovada e, aprovada a subemenda, fica 
prejudicada a emenda respectiva. Foi submetido ao 
Plenário. Rcam prejudicadas também as Emendas 
nlls 17 e 26 e os respectivos Requerimentos de des
taque nlls 48 e 50. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, as minhas emendas dizem respeito à supres
são do artigo que criava o Instituto. Não entendo 
como uma subemenda modificando as atribuições 
venha prejudicar uma emenda que suprimia. A mi
nha emenda era pela supressão do artigo que criava 
o Instituto. Como uma emenda que modifica uma 

atribuição, prejudica a votação de uma emenda que 
diz respeito à própria criação do Instituto? 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Senador 
José Eduardo Outra, a Mesa tem absoluta certeza 
que procedeu à leitura e à votação, mas concedo a 
palavra a V. Ex-, já que V. ExA deseja falar sobre o 
assunto. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, a questão não é de conceder a palavra, por
que posso pedir a palavra depois e falar. O proble
ma está no encaminhamento dessa matéria. Uma 
subemenda que diz respeito a modificações de atri
buições de um instituto não pode prejudicar uma 
emenda que diz respeito a sua criação. Primeiro te
mos que deliberar se o instituto será ou não criado. 
A partir daf se estabelece modificações nas atribui
ções especfficas dele. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Peço a 
v. ExA que explicite à Casa qual o ponto de vista que 
V. ExA tem sobre o processo de votação, e V. ExA 
poderá fazê-lo, uma vez que o instituto foi aprovado 
quando da aprovação do projeto como um todo. 
Agora aprovamos somente os destaques. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, a minha questão não é em relação ao projeto 
como um todo. Destaquei ti'ês Emendas, a n11 17, de 
minha autoria, que é a suprêssão do inciso 11 do art. 
191; e mais adiante a votação em separado também 
da Emenda n11 26, que diz respeito a esse mesmo 
tema, que era a supressão do artigo que diz respeito 
à criação do Instituto Legislativo Brasileiro. y. ExA 
disse que a emenda foi prejudicada, porque f01 apro
vada uma subemenda que estabelece modificações 
nas atribuições desse respectivo instituto. 

Não entendo como uma emenda dessa nature
za pode prejudicar uma emenda que diz respeito à 
própria criação desse instituto. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Já vota
mos essa matéria, mas como jamais eu queria que a 
Mesa pudesse dar a impressão de que não subme
teu ao Plenário, porque V. Ex- no momento talvez 
não tenha voltado a sua atenção para o que nós es
távamos votando, vou submeter mais uma vez, para 
facultar a V. ExA o exame dessa matéria. 

Anuncio: 
Votação da Subemenda Substitutiva à Emenda 

n!l 27, que define as competências e estrutura do 
Instituto Legislativo Brasileiro. 

Tem V. ExA a palavra. 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi

dente, Sr's e Srs. Senadores, primeiro, quero regis
trar que eu estava atento à votação dos meus reque-
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rímentos de destaque. Na medida em que há apre
sentação de subemendas, devo dizer que não tenho 
obrigação de saber sobre outras subemendas que 
possam ter sido apresentadas depois, estou pegan
do pelo que foi publicado no próprio documento do 
Senado, onde estão os requerimentos em votação. 

Quero insistir em relação à discussão desta 
matéria, primeiro, para manifestar o meu estranha
mento por dois motivos: quando esta matéria esteve 
em votação na semana passada, momento em que 
houve aquela celeuma, se vota, se não vota, se 
adia, fiz questão, ao encaminhar minha sugestão de 
acordo com a votação da matéria como um todo, de 
registrar que eu tinha uma emenda que dizia respei
to à criação do Instituto Legislativo Brasileiro, que 
era um assunto no qual eu tinha interesse em colo
car em debate nesta Casa, até porque eu havia sido 
Relator de um projeto de resolução que dizia, espe
cificamente, respeito à questão da criação do Institu
to Legislativo Brasileiro. 

Portanto, na medida em que foi aprovado o 
projeto, sem prejufzo dO'S destaques, é óbvio que o 
Instituto Legislativo Brasileiro não foi criado na se
mana passada. O meu estranhamento é em relação 
ao Jornal do Senado, que diz o seguinte: 

"Instituto Legislativo começa ano com 
prédio próprio. O lnstiMo Legislativo Brasi
leiro (ILB), criado na última quinta-feira em 
substituição ao Centro de Treinamento do 
Senado, Cedesen ... • etc, etc. 

Jornal do Senado de segunda-feira! Portanto, 
antecipando a criação de um órgão que não havia 
sido criado por deliberação do Plenário do Senado. 
Estranhamento também em relação ao convite que 
todos os Srs. Senadores receberam para a cerimô
nia de inauguração do Instituto Legislativo Brasileiro, 
um órgão que não havia sido criado pelo Senado 
porque a matéria não havia sido votada e era objeto 
de destaque. 

Em relação ao mérito em si: este assunto, 
corno já disse anteriormente, foi objeto de um proje
to de resolução especffico que era a criação do Insti
tuto Legislativo Brasileiro, que, na sua justificação, 
inclusive dizia que era algo inédito no mundo. Pode 
ser até coisa de caipira, mas eu, particularmente, já 
desconfio quando a justificação da criação de algu
ma coisa começa: "não tem em lugar nenhum do 
mundo", "vai ser o primeiro no mundo", "é inédita a 
iniciativa que vai ser feita no Senado e no Brasil". · · 

É um órgão que se propõe a ser um instituto de 
excelência, para não só estabelecer um programa 
de treinamento para os funcionários do Senado, 

como também prestar assessoria, fazer cursos para 
outras entidades, para outros legislativos, tanto em 
âmbito federal quanto municipal. 

Em segundo lugar, estabelece que vai ser um 
instituto com autonomia orçamentária, com uma di
reteria executiva. Quanto aos demais órgãos da di
reteria executiva, o projeto diz que as atribuições se
rão estabelecidas em regulamento próprio da unida
de, a ser aprovado pelo Conselho de Supervisão e 
pela Comissão Oiretora. 

É o único caso, Sr. Presidente, Srls e Srs. Se
nadores, nesse projeto de resolução que estamos 
votando, em que as atribuições dos órgãos que vão 
ser criados não estão especificadas. 

Além disso, alguns Senadores defensores da 
tese vieram me procurar dizendo que já existem, in
clusive, contatos com o BID, com a ONU, no sentido 
de que, em função da sua implantação, já haveria 
projeto de financiamento, quando não é de conheci
mento dos Senadores nenhuma carta de intenção 
dessas organizações no sentido de que, efetivamen
te, vão dar apoio a esse Instituto. 

Conhecemos vários exemplos de instiMos de 
alto nfvel de excelência que já toram criados no ser
viço público brasileiro e que não atenderam às boas 
intenções iniciais de sua criação. 

Portanto, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senado
res, entendo que a discussão da criação de um Insti
tuto com prerrogativa tão ampla não está dentro das 
atribuições do Senado Federal. Com todas as boas 
intenções que possam estar por trás dele, prefiro 
manter a atual estrutura do Cedesen, naturalmente, 
adaptando-a à lógica do projeto como um todo que 
estamos aprovando, mas sem ter esse caráter revo
lucionário, como está sendo colocado. Entendo que, 
talvez, estaria muito além das pernas do Senado Fe
deral a criação desse Instituto. 

Por isso, voto a favor da Emenda n11 17, que 
pede exatamente a supressão do artigo que diz res
peito à criação desse Instituto. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Bernardo Cabral. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente, Srls e Srs. Senadores, tenho alguma di· 
ficuldade em discordar do Senador José Eduardo 
Outra. Mas, nesta matéria, é muito fácil fazê-lo. 

A Mesa andou muito bem quando idealizou a 
criação desse lnstiMo, porque ele é essencial na 
modernização dos trabalhos do Senado Federal. 

Observe, Sr. Presidente, que vamos ter um 
Instituto a serviço da democratização do conheci-
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menta dos par1amer1tares que aqui chegam. Como 
disse muito bem o eminente Senador Renan Calhei
ros, esse é um empreendimento ímpar na história le
gislativa. 

Tenho a impressão de que V. Ex11 deixa aPre
sidência do Senado marcando, com mais esse item, 
a sua história no exercício do cargo. 

Por isso, não tenho nenhuma dificuldade em 
acompanhar as razões expandidas pelo eminente 
Relator, Senador Renan Calheiros. 

O SR. PRESIDENTE {José Samey) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Roberto Freire. 

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente, serei breve. Tenho a impressão, inde
pendente de termos patrocinado um convite para a 
inauguração de um Instituto que ainda não tinha sido 
aprovado, de que esse não seja o momento adequa
do para fazê-lo. Discute-se, no Brasil, uma reforma 
administrativa, em que órgãos serão extintos; discu
te-se, no âmbito da formação dos recursos huma
nos, em geral, da sociedade, toda uma nova estrutu
ração, talvez, das universidades, dos institutos de 
pesquisa. Parece-me que não é adequado estar se 
criando agora um lnstiMo de Assuntos Legislativos, 
quando os legisladores não constituíram quase que, 
fundamentalmente, nada para melhorar as suas ati
vidades, porque isso está adiado por 120 dias ou 
mais. 

Quero acompanhar o voto do ilustre Senador 
José Eduardo Outra e talvez dizer um pouco mais, 
até para ficar bem definido o que pensamos de tudo 
isso. 

Vamos discutir reforma previdenciária, reforma 
administrativa, vamos ter que enfrentar corporativis
mos. Esse Governo e sua base de sustentação da
rão vitória a tudo isso, aqui. Também quero enfren
tar essa luta, para que se tenha um serviço público 
mais transparente, de menos interesse daqueles 
que estão nele integrados, o qual sirva melhor o pú
blico. 

Já não conseguimos acabar com o Senadinho 
no Rio de Janeiro, que não sei para que serve, por
que há muito tempo deixou de ter função, mas man
tém-se. Para quê? 

Depois, vamos discutir que precisamos enxu
gar o Executivo, com o que concordo. Mas em que 
condição? 

Esta Casa pode se debruçar sobre aquilo a 
que ela diretamente se vincula, porque, quando se 
vincula, atende aos interesses da corporação. Mas 
tem uma postura de querer defender o Governo 

quando esse tenta modificar órgãos de pesquisa, 
universidades. Não tenho nenhuma posição contrá
ria à reforma administrativa; inclusive, defendo-a 
Mas gostaria que ela se fizesse aqui, também. E não 
votarmos aqui o que o Governo pretende fazer lá e 
aqui mantermos tudo como estava. Talvez façamos 
mudanças que possam melhorar a dinâmica interna 
dos serviços; mas, fundamentalmente, o serviço que 
para a opinião pública vai valer, que é o dos Srs. Se
nadores, não mudou quase nada; teremos 120 dias 
pela frente, no mínimo; ainda mais, estamos criando 
algo ímpar, inusitado, um instituto legislativo. 

Quero acompanhar o voto do Lfder do PT, vo
tando contra, pela não criação desse Instituto, la
mentando que já se tenha feito o convite, embora 
sabendo, de antemão, que seremos derrotados. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Concedo 
a palavra ao nobre Senador Artur da Távola. 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB-RJ. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. 
Presidente, SrAs e Srs. Senadores, quero trazer uma 
palavra de apoio à idéia do instiMo. 

Temos graves limitações na matéria legislativa, 
limitações de funcionamento, limitações nas relaçõ
es entre os próprios Senadores e os serviços espe
cializados da Casa. E o que me parece ser o cerne 
dessa matéria, dessa idéia, é o aprimoramento da 
Casa no sentido de que o seu funcionamento dê 
prioridade à tarefa legislativa. Portanto, o fato de 
concentrar na tarefa legislativa a organização de um 
corpo funcional adequado parece-me um acerto do 
projeto. 

Posso ter uma série de restrições à forma pela 
qual o Parlamento funciona. Pessoalmente, acredito 
que este nosso sistema de três dias por semana é 
deficiente; deveríamos trabalhar três semanas se
guidas e permanecer nas bases também de modo 
seguido, o que seria uma economia enorme para o 
País e um grande avanço para o trabalho legislativo. 

Creio que as nossas sessões e o nosso Regi
mento ainda são marcados por uma tolerância muito 
grande com o excesso de retórica verbal e uma vin
culação muito pequena com a eficácia do andamen
to do próprio processo legislativo. 

Discordo de que sessões extraordinárias para 
votação tenham aquela primeira parte destinada aos 
discursos de Expediente; deveriam ser especifica
mente de votações, com o que teríamos muitos ga
nhos. Mas isso é matéria de Regimento, matéria de 
uma deficiência estrutural do próprio funcionamento 
do Congresso. 
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Concordo pro~ndamente com o Instituto por 
uma outra razão. Na contemporaneidade, o Poder 
Executivo foi obrigado a categorizar-se em assuntos 
específicos. Hoje possui um corpo de especialistas 
que, muitas vezes, mandam-nos as matérias através 
do recurso atualmente abusivo da medida provisória 
porque o Par1amento está sem condições de acom
panhar a profundidade dessa matéria. O Poder Exe
cutivo vive premido, às vezes, por decisões ingen
tes, de natureza altamente complexa, como matéria 
económica, cambial, matéria ligada à energia atómi
ca, etc, e ele não pode se submeter aos andamen
tos do Par1amento. Este, por sua vez, que recon
quistou as suas atribuições desde a Constituição de 
1988, ainda não correu atrás de um desenvolvimen
to que o coloque em termos de dar respostas pron
tas. E o que nós assistimos nesta Casa pennanente
mente? Os Srs. Senadores, com toda razão, inquie
tos porque sentem esvaziada a sua função. 

De maneira que quero, com veemência e con
vicção, apoiar essa idéia, porque ela contém, em si, 
o germe de um aprimoramento desse processo. É 
lógico que uma reforma administrativa desse tama
nho não pode ser a perfeição. Ela é uma hipótese de 
avanço. Nós precisamos acreditar na hipótese de 
avanço. Nós votamos, aqui, a Lei de Doação de Ór
gãos e ela é uma hipótese de avanço. E, se não 
acreditarmos na hipótese de avanço, não daremos 
um passo. 

De maneira que, nesta matéria, eu, particular
mente, creio que há um acerto muito grande por par
te da reforma, porque tem a ver, diretamente, com a 
eficácia do nosso serviço, e dou o meu depoimento 
a favor da sua aprovação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Mais 
uma vez, quero esclarecer ao nobre Senador José 
Eduardo Outra que, consultando as notas taquigráf 
cas, a gravação da sessão e a Ata, foi registrado 
todo o processo de votação que, agora, nós esta
mos repetindo aqui. Não houve, da parte da Mesa, 
nenh~ma omissão. O que houve, na realidade, e a 
Presidência deve esclarecer, foi o fato de que, de 
acordo com o inciso IV do art. 300, as emendas de 
parecer favorável são votadas antes das de parecer 
contrário; e a Emenda n11 27 teve parecer favorável, 
por isso foi votada antes das de n11s 17 e 26 de pare
ceres contrários. 

Assim, V. Ex& deveria ter feito, como o fez o 
Senador Hugo Napoleão, um pedido de requerimen
to de preferência, na oportunidade, o que realmente 
não foi feito. 

Quero apenas esclarecer para mostrar a trans
parência do procedimento adotado pela Mesa, mas 
estamos atendendo a essa transparência, a essa so
licitação, mais uma vez, repetindo toda a votação 
que procedemos naquele instante. Uma vez que, 
pelo Regimento, se nós votamos uma subemenda 
criando a estrutura do instituto, e o Senado aprovou, 
nós não poderíamos votar uma outra extinguindo o 
instituto, quando a Casa já tinha votado toda a estru
tura do referido instituto. Esse foi o equívoco, mas 
que está sendo desfeito no presente momento. 

O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, 
poço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo 
a palavra a V. Exl. 

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Pela or
dem.) - Sr. Presidente, não discutimos transparên
cia. É evidente que V. ExA não iria cometer um abu
so desse tipo, claro que foi votado. Mas é só uma 
questão de que, parece-me - e af é uma experiência 
não de um instituto legislativo, mas de quem foi le
gislador durante muito tempo -, que há um senso 
que Jeve ser fundamentado na lógica de que, se há 
um destaque para suprimir um determinado artigo, 
este tem que ter preferência sobre todos os outros. 
O Regimento da Câmara dos Deputados diz isso 
com toda a clareza. Não tem trezentos, quatrocentos 
e nem quinhentos artigos, tem apenas um que diz 
que um destaque para votação em separado, C" •e 
trata da supressão, tem preferência sobre os modifi
cativos ou aditivos, ou qualquer outro destaque. Por 
quê? Se ele for aprovado, prejudica todos os de
mais; e a aprovação de algo que adicione ou modifi
que venha prejudicar um que suprime. 

É evidente que a lógica ensina que é um equí
voco do Regimento, não tem nada a ver com a 
transparência; mas sim, efetivamente, com a impos
sibilidade de termos votado no mérito a supressão 
do instituto antes de votarmos uma modificação, e 
com a modificação prejudicarmos todo e qualquer 
outro tipo de discussão. 

É apenas uma questão de lógica que, se não 
foi interpretado nas reformas, seja interpretado na 
mudança do Regimento. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - V. Exl 
tem a palavra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Pela 
ordem.) - Sr. Presidente, primeiro quero registrar 
que também não questionei a transparência. O meu 
encaminhamento foi exatamente na mesma linha do 
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Senador Roberto Freire, porque entendia que uma 
emenda que modificava uma estrutura de um institu
to, que ainda não havia sido criado, não podia ser 
submetida anteriormente. 

Disse, inclusive, que estava prestando atenção 
relativamente a todos os requerimentos. Agora, é 
muito difícil saber que uma subemenda número tal 
trata exatamente do Instituto Legislativo Brasileiro e, 
conseqüentemente, iria prejudicar o meu destaque. 

Já que estava de acordo com o Regimento, 
faço uma crítica ao Regimento, o que foi feito pelo 
Senador Roberto Freire, e encaminho no sentido de 
que não seja colocada em votação novamente, na 
medida em que já foi votada, e que seja considerada 
a intervenção que fizemos agora do encaminhamen
to da discussão, na hora em que deveria ter sido fei
ta. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Apenas 

quero dizer que, como comecei, estou terminando: 
respeita.ndo o Regimento da Casa. O nosso Regi
mento é esse. Estou apenas respeitand<H>. 

Estamos procedendo à votação da subemenda 
substitutiva à Emenda n11 27, de acordo com a técni
ca legislativa, que define as competências - e isso 
foi dito- e estrutura do Instituto Legislativo Brasilei
ro. 

Quero apenas fazer uma ponderação, se a 
Casa me permite: é o fato de que, na realidade, a 
constatação de que se trata de uma experiência pio
neira não é exatamente a constante do projeto; ao 
contrário, nós batemos sempre na tecla durante toda 
a tramitação deste assunto na Casa, de que não se 
trata de uma experiência pioneira do Congresso Bra
sileiro. Trata-se, ao contrário, de adotarmos o que 
todos os Congressos modernos estão fazendo. O 
Parlamento americano tem o seu instituto de pesqui
sa desde 1946, e todos os Parlamentos têm também 
se organizado neste sentido, porque as matérias 
que se oferecem à apreciação do Poder Legislativo 
são cada vez mais complexas e necessitam justa
mentE: de que o ele tenha a capacidade de discuti
las em profundidade, podendo enfrentar essas dis
cussões com todos os instrumentos que atualmente 
nós temos condições de fazer. 

Não entendo perfeitamente como se possa ser 
contra a criação do instituto, que é apenas uma for
ma diferente de um órgão já existente dentro do Se
nado, o Cedesen, que é o centro de treinamento e 
reciclagem de pessoal do Senado Federal. O que 
faz o instituto? Amplia a capacidade do Cedesen, 
que se destina à capacitação do funcionário da 

Casa, dando-lhe não somente aquela função de ser 
um funcionário público, mas para que também ele se 
realize dentro da função, através da reciclagem de 
cursos - e o plano de carreiras vai definir os cursos 
que poderão fazer. Ou seja, ele é um instrumento 
colocado à disposição da melhoria do pessoal da 
Casa. Isso, a nível interno. 

Quanto ao externo, o que estamos fazendo? 
Desejamos criar um instituto que possa também 
cooperar com as Assembléias Legislativas, com as 
Câmaras Municipais e com os Parlamentos da Amé
rica Latina, no sentido de uma troca de assistência 
técnica, de modo que tenhamos condições de ter um 
intercâmbio para enfrentar, conjuntamente com os 
Parlamentos, a crise que vivem atualmente no mun
do inteiro. 

Não vejo como é possível ser contra a criação 
de um instituto dessa natureza. E ainda mais: quero 
dizer ao Senador Roberto Freire, que fez uma pon
deração justa de que estávamos criando e amplian
do um órgão, que, ao contrário, o substiMo reduz 
drasticamente e toma flexível a atuai estrutura do 
Cedesen, que, atualmente, apesar de tantos anos, 
tem uma estrutura antiquada. O Instituto vai fazer a 
administração de projetas, indo às universidades a 
fim de buscar a parte mais expressiva da inteligên
cia, em determinados aspectos, para os projetas es
pecíficos destinados ao próprio instituto. Com esse 
instrumento, se reduz, se enxuga fortemente a estru
tura atual do Cedesen .. 

Portanto, a intenção da Casa é justamente ter
mos um órgão dessa natureza, que servirá como 
base do trabalho legislativo e administrativo. 

Como bem salientou o Senador Artur da Távo
la, o que estamos fazendo é apenas uma hipótese. 
Na realidade, a implantação de todos esses órgãos, 
de toda essa estrutura administrativa, de todas es
sas nossas aspirações, como o Instituto, vai depen
der dos rumos que ele tomar, de maneira com que 
for implantado, de maneira como vai funcionar e ser 
um instrumento de prestígio do Senado Federal. 

Quero dizer, já que o Senador José Eduardo 
Outra aludiu a esse fato, que estive com o Presiden
te do BID, aqui, e quando soube que estávamos 
com a idéia de criar um instituto dessa natureza, foi 
o primeiro a dizer que essa era uma necessidade 
para os Parlamentos da América Latina. Por quê? 
Porque, hoje, a democracia depende muito de como 
os Parlamentos enfrentam os problemas. 

Eu mesmo participei, em Cartagena, de uma 
reunião de todos os Presidentes de Parlamentos da 
América Latina, sob o patrocínio do BID, que está 
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preocupado com o problema de como devemos en
frentar o nosso desafio, atualmente. 

Estou dizendo isto, em nome da Mesa, para 
justificar porque estamos incluindo um órgão dessa 
natureza. 

Em primeiro lugar, estamos enxugando a estru
tura, de maneira que não há a criação de nenhum 
órgão novo, de cargos de nenhuma natureza. Ao 
contrário. Estamos enxugando uma estrutura que 
tem, talvez, uns 30 cargos, para apenas 4 cargos, o 
núcleo com o qual o próprio instituto vai operar, com 
a administração de projetas. 

Em segundo lugar, nossos objetivos- acho
não podem ser contestados. E os colegas esclareci
dos hão de compreender que não estamos fazendo 
aqui nada que não tenha por objetivo ser um instru
mento a serviço do prestfgio do Senado Federal e 
do Poder Legislativo. 

O SR. ROBERTO FREIRE (PP8-PE. Para ex
plicação pessoal. Sem revisão do orador.)- Sr. Pre
sidente, já que fui chamado à colação por V. E.xO, 
vou falar, talvez apenas para esclarecer um pouco 
mais a minha posição. Não estou aqui votando oon
tra o prestígio do Senado, até por que dele faço par
te. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Pelo 
contrário, V. Ext' dá prestígio ao Senado. 

O SR. ROBERTO FREIRE - Mas eu gostaria 
de dizer que, talvez, mais prestfgio poderíamos ter 
se melhor pudéssemos atuar. Lamentavelmente, 
essa reforma pode até melhorar a atividade-meio da 
Casa. Podemos ter até um setor médico melhor, 
mas este Senado não existe para isso. Ele existe 
para a atuação dos Srs. Senadores. 

Nesse aspecto, nós remetemos, em grande 
parte, qualquer discussão sobre o funcionamento 
dos gabinetes, a atuação dos Srs. Parlamentares, 
suas assessorias, para daqui a 120 dias, no mínimo. 
E eu continuo afirmando e dizendo que votarmos a 
reforma da estrutura do Senado sem levar em oonsi
deração a sua atividade-fim, evidentemente, é um 
equívoco. 

Pode ser com a melhor das boas intenções - e 
é verdade. Eu conheço a assessoria legislativa da 
Câmara dos Deputados, a competência dos seus 
membros. O que, disso, se reflete na atuação de 
cada um dos Deputados? Muito pouoo. Estou falan
do dos Deputados até por que se formos criar um , 
instituto legislativo vamos ter que levar em conside- · 
ração a experiência daquela Casa também. 

Imagino, Senador Bernardo Cabral, que não se 
vá excluí-ta, até porque V. ExA teve uma boa expe-

riência como Deputado. Está começando a ter como 
Senador, e terá boa experiência também, é eviden
te. 

Estou apenas querendo dizer que não sei se 
esse é o primeiro ato. Não sei se os Estados Unidos, 
apontados como exemplo - que não sei se devem 
ser, também não conheço a estrutura de lá -, cria
ram esse instituto de pesquisa antes de dar condiçõ
es aos Senadores de melhor atuarem. Discutimos 
pouco isso. 

Foi nesse sentido que a minha crítica desde o 
começo, inclusive na semana passada, foi feita. Há 
a tendência de mudar a estrutura do gabinete do 
ponto de vista da retórica, porque a estrutura não foi 
mudada em nada. Estamos aguardando o que a 
Mesa vai fazer em 120 dias, quando poderíamos tal
vez até ter utilizado muito mais o nosso tempo nessa 
discussão. Não estou desmerecendo nenhuma das 
outras, mas dizendo que há uma prioridade, e que 
nós não a enfrentamos. Reafirmo mais uma vez que 
se tivéssemos essa prioridade poderíamos começar 
a discutir seriamente no Brasil. Não há porque haver 
uma estrutura, no Senado, para os seus servidores 
e para nós, Senadores, com atividades-meio diver
sas das que têm a cidadania brasileira. 

Se começássemos a fazer isso, não precisaría
mos estar acompanhando nenhum folhetim para fi
car imaginando que, nele, se está dignificando esta 
Casa, até porque não é verdade. O que vale é a 
nossa atividade aqui. 

A crítica que faço vai nesse sentido, evidente
mente ressalvando que a administração da Casa, 
nestes 2 anos, merece o meu aplauso. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Muito 
obrigado. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo 
a palavra, pela ordem, ao Senador José Eduardo 
Outra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é 
lógioo que num debate neste momento, no plenário, 
as aparências podem até dar margem a conclusões 
simplistas. Mas quem se dispuser a ter o parecer 
que fiz sobre o projeto de resolução anterior, que es
tava em tramitação na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, verá que não estamos votando 
contra o instituto porque não queremos que haja 

.. pesquisa por parte do Senado, que haja melhoria do 
trabalho legislativo, que haja aperfeiçoamento, etc. 
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Chegamos à conclusão de que o objetivo des
se instituto poderia ser atingido através da modifica
ção no Cedesen e através de convênios com uma 
série de entidades que listamos. Já que a terceiriza
ção é a modernidade, fomos no caminho da moder
nidade. Espero que a postura adotada pelo Senado 
em relação à criação desse instituto, que é a criação 
de órgãos de manutenção, de órgão públicos, tam
bém seja adotada em relação a outros temas de in
teresse do Governo, quando vierem para cá. 

Mas, voltando à questão do Regimento, Sr. 
Presidente, até para estabelecer um debate sobre o 
assunto, não com V. ExA, mas no encaminhamento 
das votações, concordo que, ao encaminhar, as su
bemendas com parecer favorável têm precedência. 

Mas existe no art. 300, VIl, um ponto que, a 
meu ver, contempla a questão levantada pelo Sena
dor Roberto Freire, e que, por analogia, poderia ser 
aplicado em casos como esse. 

Diz o citado inciso: 

Art. 300 ................................................ . 
VIl - a emenda com subemenda, 

quando votada separadamente, sê-lo-á an
tes e com ressalva desta, exceto nos se
guintes casos, em que a subemenda terá 
precedência: 

a) se for supressiva; 
b) se for substitutiva de todo o texto da 

emenda; 
c) se for substitutiva de artigo da 

emenda e a votação desta se fizer por arti
go; 

Entendemos que, como estabelece a priorida
de para a subemenda supressiva, pelos motivos que 
já foram apresentados, por analogia, deveria ser 
aplicado quando há uma emenda supressiva, que, 
conseqüentemente, deveria ser votada antes da su
bemenda, mesmo a subemenda tendo parecer favo
rável. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com a 

palavra o Senador Lúcio Alcântara. 
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Para 

encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, quero dizer que quando esse projeto tramitou 
como projeto de resolução autOnomo na Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, eu tive oportu
nidade de oferecer emendas que, no meu entendi
mento, poderiam contribuir para aprimorar o projeto. 

O Senador José Eduardo Outra ofereceu um 
parecer contrário. Afinal de contas, o projeto termi-

nou não prosperando e veio no bojo dessa ampla re
forma que o Senado f?stá empreendendo. 

As minhas sugestões, apresentadas como 
emendas, foram acatadas pelo Relator. De forma 
que eu acho que esse instituto tem o ménto de pro
curar, no plano interno, aprimorar os servidores do 
Senado, adestrá-los, treiná-los, e, no plano externo, 
o contato com instituições legislativas nacionais e in
ternacionais, na busca mesmo de discutir essas ins
tituições, afirmar o seu lugar, o seu papel na demo
cracia. 

Penso que a idéia é lowável, até porque é 
bom que fique bem claro que o instituto deverá, pelo 
menos no meu entendimento, envolver outras estru
turas da Casa, por exemplo a Consultona, onde es
tão pessoas altamente treinadas, preparadas, que 
conhecem· profundamente determinados temas e as
sim por diante. Então, é mais um trabalho de coor
denação. 

É importante ressaltar que, na hipótese de se 
vir a aprovar o Destaque do Senador José Eduardo 
Outra, que suprime a criação do Instituto, ficaremos 
numa situação diffcil, porque, já tendo sido extinto o 
Cedesen, que deveria ser agrupado a essa nova es
trutura, a Casa não mais contará com um órgão de 
treinamento interno, o que representará uma lacuna. 

Esse é o óbice que estou identificando; por 
isso, sou favorável à criação do Instituto. 

Compreendo a preocupação dos Senadores 
José Eduardo Outra e Roberto Freire no tocante à 
sua criação. Penso também que os Partidos, repre
sentados por seus Uderes ou pelos seus indicados, 
poderão perfeitamente acompanhar o desenvolvi
mento dos trabalhos do Instituto, que não será fiel à 
ideologia dos políticos, mas à democracia, ao Poder 
Legislativo e à necessidade de se propagar esses 
valores, que são universais. 

Creio que a criação do Instituto, com esses cui
dados, é uma iniciativa digna de elogio. As emendas 
apresentadas e acatadas contribuíram para aperfei
çoar o projeto e, volto a dizer, estamos dando aqui o 
primeiro passo. Porém, outros terão de ser dados no 
sentido da implantação das suas estruturas e da 
preparação do seu pessoal, com a escolha de gente 
vocacionada e competente para dirigir esses órgãos. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo 

a palavra ao Senador Hugo Napoleão. 
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sras 
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e Srs. Senadores, eu gostaria, pela ordem, de fazer 
um pedido de esclarecimento à Mesa, eventualmen
te ao Sr. Relator da matéria e à Secretaria-Geral da 
Mesa. Trata-se do Prodasen. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Senador 
Hugo Napoleão, eu faria um apelo a V. Exli para que 
terminássemos este assunto e, em seguida, V. Ex
teria a palavra. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr. Presidente, 
pensei que o assunto estivesse esgotado. Como o 
que quero falar tem muita importância para que não 
se cometa um equívoco na redação final do projeto, 
pedi a palavra. Aguardarei, então, o esgotamento da 
matéria. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Muito 
obrigado. 

Vamos submeter à votação a subemenda 
substitutiva à Emenda n11 27, que define as compe
tências da estrutura do Instituto legislativo Brasilei-
ro. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

pennanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada, contra os votos dos Srs. Senadores 

Eduardo Suplicy, José Eduardo Outra, Benedita da 
Silva e Roberto Freire. 

Rcam prejudicadas as Emendas nlls 17, 26 e 
os respectivos Requerimentos de Destaque de nlls 
48e50. 

É a seguinte a subemenda aprovada: 

SUBEMENDA À EMENDA N11 27 

Dê-se à Emenda n11 27, ao Projeto de Resolu
ção n11 118/96, a seguinte redação: 

"Dê-se ao art. 193 e 194, in fine a seu 
parágrafo único, do Regulamento Adminis
trativo, como consta do referido Projeto de 
Resolução n11 118, de 1996, a seguinte reda
ção: 

"Art. 111 ............................................... . 

Art. 193. Ao Instituto legislativo Brasi
leiro - llB compete conceber, formular, exe
cutar e avaliar as atividades de formação, 
treinamento e capacitação de recursos hu
manos, inclusive de nível estratégico (con
sultores e gerentes) do Senado Federal e 
órgãos supervisionados, elaborar programas_ 
de estudos avançados em convênio com ou- · 
tros par1amentos. 

§ 111 As atividades mencionadas neste 
artigo deverão ser propostas à Comissão Di-

retora pelo Instituto legislativo Brasileiro, 
em articulação com as unidades envolvidas, 
sob forma de programação abrangente 
anual ou plurianual, inclusive programas de 
intercâmbio formativo avançado com outros 
parlamentos nacionais e estrangeiros. 

§ 211 São órgãos do Instituto legislativo 
Brasileiro: 

I - Conselho de Supervisão: 
li - Diretoria Executiva. 
Art. 194 ............................................. . 
... exercer outras atribuições relativas à 

formação de recursos humanos e ao inter
câmbio nessa matéria que lhe venham a ser 
cometidas pela Comissão Diretora. 

Parágrafo único. É órgão do Conselho 
de Supervisão a sua Secretaria, à qual com
pete prestar o apoio administrativo necessá
rio ao exercício de suas atribuições. • 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com a 
palavra o Senador Hup- • Jaooleão. 

O SR. HUGO Nt -EÃO (PFL-PI. Pela or-
dem. Sem revisão do ora .... ...r.)- Sr. Presidente, o art. 
172, parágrafo único, III, do Projeto- sobretudo o 
parágrafo único -diz o seguinte: 

• A autonomia administrativa e financeira do 
Prodasen caracteriza-se pelo exercício das ativida
des de recebimento e aplicação de recursos, bem 
como pela prática dos atos de gestão administrativa 
orçamentária e financeira, podendo: 

III - designar servidores para o desempenho 
de funções comissionadas, de acordo com o Plano 
de Carreira em vigor, lotar servidores nas unidades 
do órgão e praticar outros atos relativos à adminis
tração de pessoal.· 

A Emenda n11 43 aprovou o art. 811 , que estabe
lece: 

• A designação para as funções comissionadas 
do quadro de pessoal do Senado Federal e dos ór
gãos supervisionados- portanto, Prodasen -, símbo
los FC-1 O, FC-9 e FC-8, dar-se-á mediante ato do 
Presidente do Senado Federal e, nos demais casos, 
mediante ato do Diretor-Geral. • 

Ora, Sr. Presidente, o Prodasen tem uma vin
culação direta com a Mesa Diretora da Casa, e não 
com a Diretoria-Geral. Daí por que verificamos uma 
incompatibilidade entre o texto do Projeto e o texto 
da Emenda n11 43. 

Dessa forma, sugiro que se acrescente ao art. 
811, quando diz "mediante ato do Diretor-Geral", "res
salvado o disposto no Inciso III, parágrafo único, do 
art. 171", que é este que mantém a autonomia do 
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Prodasen e a sua vinculação diretamente à Mesa Di
retora. 

Creio que essa é uma emenda de redação que 
visa apenas a evitar que haja uma dualidade admi
nistrativa com relação ao referido órgão. Por isso, 
repito, sugiro que, após a expressão •ato do Diretor
Gerat•, seja incluído "ressalvado o disposto no inciso 
III, parágrafo único, do art. 171", já aprovado por 
este Plenário. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo 
a palavra ao nobre Relator Renan Calheiros. 

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB-AL) - Sr. 
Presidente, só se formulássemos uma emenda de 
redação para adequarmos devidamente a ressalva, 
muito embora tenhamos a Resolução n11 42, que já 
trata da matéria; ela é apenas repetida no parecer. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr. Presidente, eu 
não me eximiria, se fosse o caso, de apresentar uma 
emenda de redação para quando a redação final 
fosse votada. Apenas julguei que já pudéssemos 
chegar à mesma com a adequação do texto. Obvia
mente, deixo a decisão a critério da Mesa e de V. 
Ex-. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O Rela
tor levará em consideração, juntamente com V. Ex-, 
a questão da redação final, abordada por V. Ex-. 

Vamos concluir a votação. Estávamos na fase 
de discussão da matéria, submetendo ao Plenário a 
discussão da redação final. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 
pennanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 

A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Neste 
instante, quero agradecer aos meus eminentes Com
panheiros e Colegas do Senado Federal a ajuda que 
deram à Mesa com a aprovação desta matéria Creio 
que ela é importantíssima na vida do Senado Federal 
e só foi possível graças à compreensão dos Srs. Se
nadores; uma matéria tão COfllllexa, que demandou 
tanto tempo, tanto estudo e tantas reflexões. 

Sou muito grato a todos os Senadores e peço 
desculpas se, em algum momento da discussão, de 
certo modo exaltei-me ou cometi algum deslize de 
natureza pessoal com qualquer dos nossos Compa
nheiros. Peço desculpas de todo o coração, porque 
isso não é do meu feitio e é de gratidão que digo es
sas palavras ao Senado Federal. 

O Sr. Hugo Napoleão- Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo 
a palavra a V. ExO. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, eu 
gostaria apenas, em nome da Liderança do Partido da 
Frente Liberal, de consignar os cumprimentos à Mesa 
Diretora, em especial à V. Ex-, que vem conduzindo os 
trabalhos corno exímio Presidente, com sabedoria e 
mantendo o equilibrio entre as diversas facções, cor
rentes ideológicas, em disputa no plenário. 

A atuação de V. Ex- tem sido pontificada de 
grandeza em todos os atas, seja na parte intelectual -
como, por exemplo, no caso do Projeto T eotonio Vilela 
-, seja na parte relativa à informatização dos serviços 
da Casa - TV Senado, Rádio Senado e Jornal do Se
nado -; há sempre a característica de impecabilidade. 

Acredito que todos os Parlamentares têm a ob
rigação de vincular a matéria que acabamos de vo
tar - urgente, importante, fundamental para o nosso 
funcionamento - ao nome do Presidente José Sar
ney. 

Esta é uma modesta homenagem da Liderança 
do Partido da Frente Uberal. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Muito 

obrigado. 
O SR- JOSÉ IGNÁCIO - Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo 

a palavra ao nobre Senador José lgnácio. 
O SR. JOSÉ IGNÁCIO (PSDB-ES. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrAs 
e Srs. Senadores, no momento em que chegamos 
ao desfecho da votação de uma matéria tão impor
tante e quase no apagar das luzes da gestão de V. 
ExA e desta Mesa, quero tecer as minhas homena
gens, em nome do PSDB, na condição de Líder, ao 
trabalho da Mesa Diretora do Senado e ao trabalho 
de V. ExA, em especial, e fazer minhas as palavras 
do eminente Uder do PFL, Senador Hugo Napoleão. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sou mui
to grato a V. Ex-. 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA - Pela ordem, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo 
a palavra ao Senador Artur da Távola. 

O SR. ARTUR DA TÁ VOLA (PSDB-RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
quero associar-me às homenagens. 

Confesso a V. Ex- que no início dos trabalhos, 
quando foi lido o primeiro relatório sobre essa maté
ria, coloquei-me em posição - interna apenas - de 
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oposição. Não a manifestei, porque julguer ser muito 
cedo para se ter opinião firmada a respeito de uma 

·série de pontos. · 
Recordo-me que um dia, com a desatenção 

geral, infelizmente, o nosso Senador Renan Calhei
ros, Relator da matéria, leu o trabalho para o Plenário. 
Prestei atenção, mas por achar que era prematuro 
àquela época, porque não havia uma vivência da atual 
Mesa, não manifestei essa idéia Confiei no andamen
to. E hoje, passado mais de um ano dessa data, é pos
sível que tenhamos votado uma matéria de qualidade. 

Quero congratular-me com V. E:xl, como todos 
os demais. Não posso deixar de lembrar o nome do 
Relator, peça essencial nesse trabalho- trabalho in
dormido, difícil, penoso. Quero lembrar a V. Ex•, Sr. 
Presidente, que em todos os momentos em que aqui 
defendi a questão da transformação do Organismo 
do Rio de Janeiro, não tive em mente, em nenhuma 
hipótese, manter a atual situação. Até acredito que o 
Instituto que hoje votamos possa ser beneficiado por 
um auxílio direto daquela Organização no Rio de Ja
neiro, com outra concepção, diante desta linha de 
renovação empreendida por todos. 

Congratulo-me também com os Srs. Senado
res pelo apoio que deram a essa matéria. Em pouco 
tempo, acredito, veremos os resultados desse traba
lho, nos quais confio em profundidade. 

Muito obrigado. 

O SR. NABOR JÚNIOR - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com a 
palavra o Senador Nabor Júnior. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, de
sejo expressar, em nome da Bancada do PMDB 
com assento nesta Casa, nossas congratulações 
pela aprovação do importante projeto elaborado sob 
a supervisão da Mesa Diretora do Senado Federal, 
relatado com muita proficiência pelo Senador Renan 
Calheiros. Deixo consignados nossos cumprimentos a 
V. Ex~ e a todos aqueles que participaram da feitura do 
Projeto que acaba de ser aprovado pelos Senadores. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Antes de 

encerrar a sessão, agradeço aos Srs. Senadores 
pela manifestação. Seria extremamente injusto se 
eu não dissesse que todas essas homenagens de
vem ser dirigidas ao Senador Renan Calheiros, que, 
desde o princípio, foi um grande lutador, tendo tra
balhado indormidamente por essa causa. 

Parabéns ao Senado Federal. Hoje foi UO'l 
grande dia para nossos trabalhos. · 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Presi
dência encerra a presente sessão e determina que 
as demais matérias constantes da pauta sejam in-

cluídas na sessão deliberativa ordinária, que será 
realizada ainda hoje. 

São os seguintes os itens que terão a 
sua apreciação na sessão deliberativa ordi
nária das 14h30min. de hoje. 

-2-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N114, DE 1997 
(Em regime de urgência, nos termos 

do Requerimento n9 31, de 1997) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Re
solução n11 4, de 1997 (apresentado pela Comissão 
de Assuntos Económicos como conclusão de seu 
Parecer n11 9, de 1997), que concede à Companhia 
Docas do Rio de Janeiro - CDRJ elevação temporá
ria do limite a que se refere o art. 71!, I, da Resolução 
n11 96, de 1989, do Senado Federal, para que a refe
rida Estatal possa contratar, com garantia da União, 
operação de crédito junto ao Banco Nacional de De
senvolvimento Económico e Social - BNDES, no va
lor de até cento e cinqüenta milhões de reais de 
principal, destinando-se os recursos ao financiamen
to do Projeto de Ampliação e Modernização do Porto 
de Sepetiba, e dá outras providências. 

-3-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N11 10, DE 1997 
(Em regime de urgência, nos termos 

do Requerimento n11 32, de 1997) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Re
solução n11 10, de 1997 (apresentado pela Comissão 
de Assuntos Económicos como conclusão de seu 
Parecer n11 15, de 1997), que autoriza o Governo do 
Estado de São Paulo a contratar operação de crédi
to externo junto ao Banco lnteramericano de Desen
volvimento - BID, no valor de quatrocentos e vinte 
milhões de dólares norte-americanos, destinados à 
execução do Projeto Sul de Trens Metropolitanos de 
São Paulo; e autoriza a República Federativa do Brasil 
a conceder garantia referente à mesma operação. 

-4-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N11 6, DE 1997 
(Em regime de urgência, nos termos 

do Requerimento ng 53, de 1997) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Re
solução n11 6, de 1997 (apresentado pela Comissão 
de Assuntos Económicos como conclusão de seu 
Parecer n11 11, de 1997), que autoriza a União a con
tratar operação de crédito externo com a Corporación 
Andina de Fomento- CAF, no valor equivalente a até 
oitenta e seis milhões de dólares norte-americanos, 
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destinados ao financiamento parcial do Projeto de 
Melhoramento e Pavimentação da Rodovia BR-174. 

-5-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 61, DE 1996-
Complementar 

(Em regime de urgência, nos termos 
do Requerimento n11 54, de 1997) 

Projeto de Lei da Câmara n11 61, de 1996-Com
plementar (n 11 172/93-Complementar, na Casa de 
origem), de iniciativa do Presidente da República, 
que institui o Fundo para Aparelhamento e Opera
cionalização das Atividades-fim da Polfcia Federal -
FUNAPOL, e dá outras providências. 

(Dependendo de pareceres das Comissões de 
Constituição, Justiça e Cidadania e de Assuntos 
Económicos) 

-6-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N11 64, DE 1996 
(Em regime de urgência, nos termos 

do Requerimento n11 55, de 1997) 

(Tramitando em conjunto com os Projetas de 
Lei do Senado n!!s 196 e 200, de 1996) 

Projeto de Lei da Câmara n11 64, de 1996 (n!! 
7.865/86, na Casa de origem), de iniciativa do Presi
dente da República, que institui o Sistema Nacional 
de Armas - SINARM, estabelece condições para o 
registro e para o porte de arma de fogo, define cri
mes, e dá outras providências, tendo 

Parecer sob n!! 713, de 1996, da Comissão 
- de Constituição, Justiça e Cidadania, favorá

vel ao Projeto com emendas n!!s 1 a 17-CCJ, que 
apresenta, e pela prejudicialidade dos Projetas de 
Lei do Senado n2s 196 e 200, de 1996, com voto em 
separado do Senador Pedro Simon. 

(Dependendo de parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Emenda 
n!! 18, de Plenário) 

-7-

PROJETO DE LEI DO SENADO N!! 196, DE 1996 
(Em regime de urgência, nos termos 

do Requerimento n11 55, de 1997) 

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei 
do Senado n11s 200, de 1996, e Projeto de Lei da Câ
mara n11 64, de 1996) 

Projeto de Lei do Senado n11 196, de 1996, de 
autoria do Senador Gerson Camata, que dispõe so
bre o fabrico, depósito, trânsito e porte de arma de 
fogo e dá outras providências, tendo 

Parecer sob n!! 713, de 1996, da Comissão 

- de Constituição, Justiça e Cidadania, pela 
prejudicialidade da matéria e do Projeto de Lei do 
Senado n51 200, de 1996, e favorável ao Projeto de 
Lei da Câmara n11 64, de 1996, com emendas n11s 1 a 
17-CCJ, que apresenta, com voto em separado do 
Senador Pedro Simon. 

(Dependendo de parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Emenda 
nll 18, de Plenário) 

-8-

PROJETO DE LEI DO SENADO N51 200, DE 1996 
(Em regime de urgência, nos termos 

do Requerimento n11 55, de 1997) 

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei 
do Senado n11s 196, de 1996, e Projeto de Lei da Câ
mara n11 64, de 1996) 

Projeto de Lei do Senado n51 200, de 1996, de 
autoria do Senador Ney Suassuna, que define o cri
me de porte de arma, tendo 

Parecer sob n11 713, de 1996, da Comissão 
- de Constituição, Justiça e Cidadania, pela 

prejudicialidade da matéria e do Projeto de Lei do 
Senado n11 196, de 1996, e favorável ao Projeto de 
Lei da Câmara n11 64, de 1996, com emendas n11s 1 a 
17-CCJ, que apresenta, com voto em separado do 
Senador Pedro Simon. 

(Dependendo de parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Emenda 
n11 18, de Plenário) 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- A Presi
dência designa para a sessão deliberativa ordinária 
de hoje, às 14h30min., a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N11 4, DE 1997 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento n11 31, de 1997) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Re
solução n11 4, de 1997 (apresentado pela Comissão 
de Assuntos Económicos como conclusão de seu 
Parecer n11 9, de 1997), que concede á Companhia 
Docas do Rio de Janeiro - CDRJ elevação temporá
ria do limite a que se refere o art. 711, I, da Resolução 
n11 96, de 1989, do Senado Federal, para que a refe
rida Estatal possa contratar, com garantia da União, 
operação de crédito junto ao Banco Nacional de De
senvolvimento Económico e Sociai-BNDES, no valor 
de até cento e cinqüenta milhões de reais de princi
pal, destinando-se os resucros ao financiamento do 
Projeto de Amplicação e Modernização do Porto de 
Sepetiba, e dá outras providências. 
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-2-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 10, DE 1997 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento n2 32, de 1997) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Re
solução n2 1 O, de 1997 (apresentado pela Comissão 
de Assuntos Económicos como conclusão de seu 
Parecer n2 15, de 1997), que autoriza o Governo do 
Estado de São Paulo a contratar operação de crédi
to externo junto ao Banco lnteramericano de Desen
volvimento - BID, no valor de quatrocentos e vinte 
milhões de dólares norte-americanos, destinados à 
execução do Projeto Sul de Trens Metropolitanos de 
São Paulo; e autoriza a República Federativa do Brasil 
a conceder garantia referente à mesma operação. 

-3-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 6, DE 1997 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento n11 53, de 1997) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Re
solução n2 6, de 1997 (apresentado pela Comissão 
de Assuntos Económicos como conclusão de seu 
Parecer n2 11, de 1997), que autoriza a União a con
tratar operação de crédito externo com a Corpora
tión Andina de Fomento-CAF, no valor equivalente a 
até oitenta e seis milhões de dólares norte-america
nos, destinados ao financiamento parcial do Projeto de 
Melhoramento e Pavimentação da Rodovia BR-174. 

-4-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N2 61, DE 1996- Complementar 

(Em rgime de urgência, nos termos do 
Requerimento n2 54, de 1997) 

Projeto de Lei da Câmara n11 61, de 1996-Com
plementar (n2 172193-Complementar, na Casa de 
origem), de iniciativa do Presidente da República, 
que institui o Fundo para Aparelhamento e operacio
nalização das Atividades-fim da Polícia Federai-Fu
napol, e dá outras providências. 

(Dependendo de pareceres das Comissões de 
Constituição, Justiça e Cidadania e de Assuntos 
Económicos) 

-5-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N11 64, DE 1996 

(Em regime de urgência nos termos do 
Requerimento n2 55, de 1997) 

Tramitando em conjunto com os Projetas de 
Lei do Senado n2s 196 e 200, de 1996) 

Projeto de Lei da Câmara n2 64, de 1996 (n2 

7.865186, na Casa de origem), de iniciativa do Presi
dente da República, que institui o Sistema Nacional 
de Armas-Sinarm, estabelece condições para o re
gistro e para o porte de arma de fogo, define crimes, 
dá outras providências, tendo 

Parecer sob n2 713, de 1996, da Comissão 
- de Constituição, Justiça e Cidadania, favorá

vel ao Projeto com emendas n2s 1 a 17-CCJ, que 
apresenta, e pela prejudicialidade dos Projetas de 
Lei do Senado n2s 196 e 200, de 1996, com voto em 
separado do Senador Pedro Simon. 

(Dependendo de parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania sobre a Emenda 
n2 18, de Plenário) 

-6-

PROJETO DE LEI DO SENADO N2 196, DE 1996 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento n11 55, de 1997) 

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei 
do Senado n2s 200, de 1996, e 

Projeto de Lei da Câmara n2 64, de 1996) 

Projeto de Lei do Senado n2 196, de 1996, de 
autoria do Senador Gerson Camata, que dispõe so
bre o fabrico, depósito, trânsito e porte de arma de 
togo e dá outras providências, tendo 

Parecer sob n2 713, de 1996, da Comissão 

- de Constituição, Justiça e Cidadania, pela 
prejudicialidade da matéria e do Projeto de Lei do 
Senado 

n2 200, de 1996, e favorável ao Projeto de Lei 
da Câmara n2 64, de 1996, com emendas n2s 1 a 
17-CCJ, que apresenta, com voto em separado do 
Senador Pedro Simon. 

(Dependendo de parecer da Comissão ae 
Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Emenda 
n2 18, de Plenário) 

-7-

PROJETO DE LEI DO SENADO N2 200, DE i 996 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento n2 55, de 1997) 

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei do 
Senado n2s 196, de 1996, e 

Prcjeto de Lei da Câmara n2 64, de 1996) 

Projeto de Lei do Senado n2 200, de ·,.:~~o. dE. 
autoria do Senador Ney Suassuna, que define o cri
me de porte de arma, tendo 

Pa, cear sob n2 713, de 1996, da Comissão 
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- de Constituição, Justiça e Cidadania, pela 
prejudicialidade da matéria e do Projeto de Lei do 
Senado n2 196, de 1996, e favorável ao projeto de 
Lei da Câmara n2 64, de 1996, com emendas n2s 1 a 
17-CCJ, que apresenta, com voto em separado do 
Senador Pedro Simon. 

(Dependendo de parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Emenda 
n2 18, de Plenário) 

-a-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N2 68, DE 1996 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo n2 68, de 1996 (n11 259/96, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o texto da Con
venção de Segurança Nuclear, assinada pelo Brasil 
em 20 de setembro de 1994, tendo 

Parecer favorável sob n2 666, da Câmara 
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

-9-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N11 81, DE 1996 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decre
to Legislativo nll 81, de 1996 (nll 286/96, na Câmara 
dos Deputados), que aprovam o texto da emenda ao 
Acordo sobre Serviços Aéreos entre o Governo da Re
pública Federativa do Brasil e o Governo da República 
da Coréia, em 11 de agosto de 1992, tendo 

Parecer favorável sob n11 667, de 1996, da Co
missão 

- de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

-10-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N2 86, DE 1996 

Discussão, em turno único, do Projeto Legislativo 
nll86, de 1996 (n11 295/96, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto do Protocolo para a Representação 
de Atas Ilícitos de Violência em Aeroportos que Pres
tem Serviço à Aviação Civil Internacional, assinado em 
Montreal, em 24 de fevereiro de 1988, tendo 

Parecer favorável sob n2 668, de 1996, da Co
missão 

- de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

-11-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N11 87, 1996 

Discussão, em turno, do Projeto de Decreto Le
gislativo n11 87, de 1996 (n11 294196, na Câmara dos 

Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre 
Cooperação entre as Academias Diplomáticas de am
bos os Países, celebrado entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do Chile, 
em Brasfiia, em 25 de março de 1996, tendo 

Parecer favorável sob n2 665, de 1996, da Co
missão 

-de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

-12-

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N11 54, DE 1995 

Primeiro dia de discussão, em primeiro turno, 
da Proposta de Emenda à Constituição n11 54, de 1995, 
de autoria do Senador Ronaldo Cunha Urna e outros e 
outros Senhores Senadores, que dá nova redação ao § 
211 do art 1 02 da Constituição Federal, tendo 

Parecer· sob n11 3, de 1997, da Comissão 
- de Constituição, Justiça e Cidadania, favorá

vel nos termos de substitutivo que apresenta, com 
voto em separado do Senador José Eduardo Outra. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Nada 
mais havendo que tratar, está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 14h29min.) 

ATA DA 141 SESSÃO DEUBERATIVA 
ORDINÁRIA, EM 21-DE JANEIRO DE 1997 

411 SESSÃO LEGISLATIVA 
Extraordinária, da 5()11 Legislatura 

Presidência dos Srs. Levy Dias e Ney Suassuna 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade_ Antônio Canos Magalhães_ 
Antônio Canos Valadares _Artur da Távola _Bane
dita da Silva _ Bení Veras _ Bernardo Cabral _ Car
los Bezerra _ Cartas Patrocínio _ Canos Wilson _ 
Casildo Maldaner _ Coutinho Jorge _ Edison Lobão 
_ Eduardo Suplicy _ Élcio Alvares _ Emitia Fernan
des _ Epitácio Cafeteira _ Emandes Amorim _ Espe
ridião Amin _Fernando Bezerra_ Francelina Pereira 
_Francisco Escórcio _Freitas Neto_ Geraldo Melo 
_ Gerson Camata _ Gilberto Miranda _ Gilvan Bor
ges _ Guilherme Palmeira _ Hugo Napoleão _ Hum
berto Lucena_ Íris Rezende _ Jader Barbalho _ Jef
ferson Peres _João França _ João Rocha _ Joel de 
Hollanda _ Jonas Pinheiro _ Josaphat Marinho _ 
José Agripino _ José Alves _ José Bianco _ José 
Eduardo _ José Eduardo Outra _ José Fogaça _ 
José lgnácio Ferreira _ José Roberto Arruda _ José 
Samey _ Júnia Marise _ Lauro Campos _ Leomar 
Quintanilha _ Levy Dias _ Lucídio Portella _ Lúcio 
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Alctntara _ Lúdio Coelho Mar1uce Pinto Mauro 
Miranda _ Nabor Júnior _ Ney Suassuna _ Onofre 
Ouinan _ Osmar Dias_ Pedro Simon Ramez Te
bet _ Regina Assumpção _ Renan Calheiros _ Ro
berto Freire _ Roberto Requião _ Romero Jucá _ 
Romeu Tuma _ Ronaldo Cunha Lima _ Sérgio Ma
chado _ Teotônio Vilela Filho _ Valmir Campelo _ 
Vilson Kleinübing _ Waldeck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A lista 
de presença acusa o comparecimento de 74 Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 111 Secretário em exercício, Sr. Senador 
Nabor Júnior, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Submetendo à deliberação oo Senado a 
escolha do nome indicado para ca~ cujo pro
vimento depende de sua prévia aquiescência 

MENSAGEM No 54, DE 1997 
(nii94J97, na origem) 

Senhores Membros do Senado Federal, 
De conformidade com o art. 52, inciso IV, da 

Constituição, e de acordo com o disposto no art . .56, 
§ 111, do Regulamento de Pessoal do Serviço Exte
rior aprovado pelo Decreto n11 93.325, de 111 de outu
bro de 1986, no art. 40 § 111, do Decreto n11 2.070, de 
13 de novembro de 1996, submeto à apreciação de 
Vossa Excelência a escolha, que desejo fazer, do 
Senhor Affonso Celso de Ouro-Preto, Ministro de 
Primeira Classe, do Quadro Permanente, da Carrei
ra de Diplomata, para, cumulativamente com o cargo 
de Embaixador do Brasil junto à República da Áus
tria, exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à 
República Eslovaca. 

Os méritos do Embaixador Affonso Celso de 
Ouro-Preto, que me induziram a escolhê-lo para o de
sempenho dessa elevada função, constam da anexa 
informação oo Ministério das Relações Exteriores. 

Brasflia, 16 de janeiro de 1997. - Fernando 
Henrique Cardoso. 

EM N11 017/DP/ARC/G-MREIAPES 

Brasília, 14 de janeiro de 1997 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
De acordo com o art. 84, inciso VIl, da Consti

tuição, e com o disposto no art. 56,§ 111 , do Regula-

menta de Pessoal do Serviço Extérior, aprovado 
pelo Decreto n11 93.325, de 12 de outubro de 1986, 
no art. 40, § 111, do Decreto n2 2.070, de 13 de no
vembro de 1996, submeto à apreciação de Vossa 
Excelência a anexa minuta de Mensagem ao Sena
do Federal destinada à indicação do Senhor AF
FONSO CELSO DE OURO-PRETO, Ministro de Pri
meira Classe, do Quadro Permanente, da Carreira 
de Diplomata, para, cumulàtivamente com o cargo 
de Embaixador do Brasil junto à República da Áus
tria, exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à 
República Eslovaca. 

2 - Encaminho, igualmente em anexo, infonna
ção sobre o país e Currlculum Vltae do Embaixador 
Affonso Celso de Ouro-Preto que, juntamente com a 
Mensagem ora submetida à apreciação de Vossa 
Excelência, serão apresentados ao Senado Federal 
para exame de seus ilustres membros. 

Respeitosamente,- Lulz Fellpe Lampreia, Mi
nistro de Estado das Relações Exteriores. 

INFORMAÇÃO 

Currlculum-VItae 

Embaixador Affonso Celso de Ouro-Preto 
Rio de Janeiro!RJ, 29 de julho de 1938. 
Rlho de Carlos Celso de Ouro-Preto e Maria 

de Ouro-Preto. 
Instituto de Estudos Polfticos de Paris, 

1956/59. 
CPCD, IRBR, CAE, IRBR. 1980. 11 Curso de 

Treinamento e Aperfeiçoamento para Chefes de Se
tores de Promoção Comercial. 

Escola Superior de Guerra, ESG. 
Terceiro Secretário, 7 de novembro de 1963. 
Segundo Secretário, merecimento, 111 de janei-

ro de 1967. 
Primeiro Secretário, merecimento, 30 de março 

de 1973. 
Conselheiro, merecimento, 1 11 de maio de 

1976. 
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 23 

de janeiro de 1980. 
Ministro de Primeira Classe, 15 de dezembro 

de 1988. 
Assistente do Chefe da Divisão da Europa 

Oriental, 1963. 
Auxiliar do Secretário-Geral-Adjunto para As

suntos da Europa Oriental e Ásia, 1963. 
Oficial de Gabinete do Ministro de Estado, 

1964/65. 
Assistente do Chefe da Divisão da Ásia e 

Oceania, 1973. 
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Assistente do Chefe da Divisão da África, 
1974ns. 

Chefe da Divisão da África 11, 1 979/83. 
Chefe, substituto, do Departamento da África, 

1983. 
Secretário de Relações com o Congresso, 

1988/90. 
Chefe de Gabinete do Ministro de Estado, . 

1993/95. 
Washington, Terceiro Secretário, 1966/67. 
Washington, Segundo Secretário, 1967 no. 
Chicago, Encarregado, 1969. 
Viena, Segundo Secretário, 1970/73. 
Bissau, Primeiro Secretário, 1973. 
Luanda, Encarregado de Negócios, a. i., 1976. 
Genebra, (.;onselheiro, 1977n9. 
Genebra, Encarregado de Negócios, a. i., 

1979. 
Cabo Verde, Embaixador, 1983/86. 
Estocolmo, Embaixador, 1990/92. 
Viena, Embaixador, 1995/96. 
11 Reunião do Par1amento Latino-Americano, 

Uma 1965 (observador). 
"National Foreign Trade Council", Nova York, 

1968 (observador). 
Conferência Internacional Especial da ONUDI, 

Viena, 1971 (assessor). 
VI Sessão da Junta do Desenvolvimento da 

ONUDI, Viena, 1972 (delegado). 
Conferência Diplomática sobre Propriedade In

dustrial, Viena, 1973 (delegado). 
VIII Sessão da Junta de Desenvolvimento da 

ONUDI, Viena, 1973 (delegado). 
Missão Especial para representar o Governo 

brasileiro nas exéquias solenes do Presidente do 
Movimento Popular de Libertação de Angola, Doutor 
Antônio Agostinho Neto, 1979 (membro). 

Comissão Mista Brasil-Guiné-Bissau, 1979 
(membro). 

Comissão Mista Brasil-Cabo Verde, 1979 
(membro). 

Integrou a Comitiva do Ministro de Estado das 
Relações Exteriores à África Austral, 1980. 

11 Conferência para a Coordenação do Desen
volvimento da África Austral, Maputo, 1980 (delega
do). 

I Reunião da Comissão, Mista Permanente 
Brasil-Moçambique para a Cooperação Econômica, 
Técnic::l. e Científica, Maputo, 1982 (delegado). 

Conferência Técnica sobre a Institucionaliza
ção do Par1amento Latino-Americano, Cartagena de 
lndias, 1987 (Chefe da delegação). 

Ordem do Rio Branco, Grã-Cruz, Brasil. 
Ordem do Mérito Militar, Grande Oficial, Brasil. 
Ordem do Mérito Aeronáutico, Grande Oficial, 

Brasil. 
Stélio Marcos Amarante, - Diretor-Geral do 

Departamento do Serviço Exterior. 

REPÚBLICA ESLOVACA 

INFORMAÇÃO SUCINTA 

A República Eslovaca (Eslováquia) formava, 
juntamente com a República Tcheca (Boêmia e Mo
rávia), a República Federativa Tcheca e Eslovaca. 
Após a queda do regime comunista, em 1989, a Re
pública Eslovaca passou a reivindicar crescente au
tonomia, em processo que culminou, em 1992, com 
a declaração de independência aprovada pelo Paria
menta eslovaco. De forma pacífica e negociada, os 
Governos das duas Repúblicas procederam então 
ao desmembramento da República Federativa Tche
ca e Eslovaca, que se tomou efetivo a partir de 111 de 
janeiro de 1993. 

Sendo a parte tradicionalmente menos desen
volvida da extinta Federação, na qual se concentra
vam as indústrias pesadas e de material de emprego 
militar, a Eslováquia enfrentou maiores dificuldades 
na transição para a economia de mercado e na im
plementação de reformas políticas democráticas. 
Apenas a partir de 1995, a economia começou a 
apresentar índices de crescimento positivos. 

No plano externo, as prioridades da República 
Eslovaca são a adesão à União Européia e à OTAN, 
metas que, em razão do ritmo lento da implementa
ção das reformas económicas no país e da cautela 
que necessariamente envolve a expansão da Alian
ça Atlântica para o leste, não deverão ser atingidas 
a curto prazo. 

O Brasil reconheceu a independência da Repú
blica Eslovaca e com ela estabeleceu relações diplo
máticas em 111 de janeiro de 1993. Em um primeiro 
momento e atendendo a solicitação do Governo es
lovaco, a Embaixada do Brasil em Praga acumulou a 
representação em Bratislava. Posteriormente e tam
bém a pedido do Governo eslovaco, a cumulativida
de da representação em Bratislava passou à Embai
xada em Viena. No que tange o quadro jurídico bila
teral, o Brasil reconheceu a República Eslovaca e a 
República Tcheca como Estados sucessores da ex
tinta República Federativa Tcheca e Eslo'Jaca, per
manecendo, assim, válidos os acordos com ela fir
mados. 

Desde a independência da República Eslova
ca, houve apenas a visita do Ministro do Exército do 
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Brasil a Bratislava, com o objetivo de explorar as 
possibilidades de cooperação na área de material de 
emprego militar. O Primeiro-Ministro eslovaco mani
festou o desejo de visitar o Brasil, não tendo ainda 
sido fixadas datas para a realização da visita. 

O comércio bilateral é pouco significativo, ten
do as exportações brasileiras alcançado US$947 
mil, em 1995, e as importações US$11,1 milhões, no 
mesmo ano. De janeiro a junho de 1996, as exporta
ções somaram US$2,9 milhões e as importações 
US$7,2 milhões. 

DE-IV3Q-12-96 

(A Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.) 

PARECER N11 22, DE 1997 
{Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Lei do 
Senado nll 6, de 1995 (n111.579, de 1996, 
na Câmara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Lei do Senado n11 6, de 1995 (n11 1.579, 
de 1996, na Câmara dos Deputados), que estabele
ce o princípio da doação e extirpação de órgãos, te
cidos e partes do corpo humano para fins de trans
plante, post mortem, salvo expressa disposição em 
contrário, em vida. 

Sala de Reuniões da Comissão, 21 de janeiro 
de 1997.- Ernandes Amorim, Presidente- Emília 
Fernandes, Relator - Ney Suassuna - Antonio 
Carlos Valadares. 

ANEXO AO PARECER N2 22, DE 1997 

Dispõe sobre a remoção de órgãos, 
tecidos e partes do corpo humano para 
fins de transplante e tratamento e dá ou
tras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

CAPíTULO I 
Das Disposições Gerais 

Art. 12 A disposição gratuita de tecidos, órgãos 
e partes do corpo humano, em vida ou post mor
tem, para fins de transplante e tratamento, é prome
tida na forma desta Lei. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, não 
estão compreendidos entre os tecidos a que se refe
re este artigo o sangue, o esperma e o óvulo. . 

Art. 211 A realização de transplantes ou enxer
tos de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano 
só poderá ser realizada por estabelecimento de saú
de, pública ou privado, e por equipes médico-cirúrgi-

cas de remoção e transplante previamente autoriza
dos pelo órgão de gestão nacional do Sistema Único 
de Saúde. 

Parágrafo único. A realização de transplantes 
ou enxertos de tecidos, órgãos ou partes do corpo 
humano só poderá ser autorizada após a realização, 
no doador, de todos os testes de triagem para diag
nóstico de infeção e infestação exigidos para a tria
gem de sangue para doação, segundo dispõem a 
Lei n2 7.649, de 25 de janeiro de 1988, e regulamen
tos do Poder Executivo. 

CAPfTULO 11 

Da Disposição Post Mortem de Tecidos, Órgãos e 
Partes do Corpo Humano para fins de transplante 

Art. 32 A retirada post mortem de tecidos, órgã
os ou partes do corpo humano destinados a trans
plante ou tratamento deverá ser precedida de diag
nóstico de morte encefálica, constatada e registrada 
por dois médicos não participantes das equipes de 
remoção e transplante, mediante a utilização de cri
térios clínicos e tecnológicos definidos por resolução 
do Conselho Federal de Medicina. 

§ 1 11 Os prontuários médicos, contendo, os re
sultados ou os laudos dos exames referentes aos 
diagnósticos de morte encefálica e cópias dos docu
mentos de que tratam os arts. 211, parágrafo único; 411 

e seus parágrafos; 511 ; 72 • 92 , §§ 211, 42 , 62 e Sl',e 10 
quando couber, e detalhando os atos cirúrgicos rela
tivos aos transplantes e enxertos, serão mantidos 
nos arquivos das instituições referidas no art. 211 por 
um perfodo mfnimo de cinco anos. 

§ 211 As instituições referidas no art. 22 enviarão 
anualmente um relatório contendo os nomes dos pa
ciente~ receptores ao órgão gestor estadual do Sis
tema Unico de Saúde. 

§ 32 Será admitida a presença de médico de 
confiança da família do falecido no ato da comprova
ção e atestação da morte encefálica. 

Art. 42 Salvo manifestação de vontade em con
trário, nos termos desta Lei, presume-se autorizada 
a doação de tecidos, órgãos ou partes do corpo hu
mano, para finalidade de transplantes ou terapêutica 
post mortem. 

§ 12 A expressão "não-doador de órgãos e teci
dos· deverá ser gravada, de forma indelével e invio
lável, na Carteira de Identidade Civil e na Carteira 
Nacional de Habilitação da pessoa que optar por 
essa condição. 

§ 22 A gravação de que trata este artigo será 
obrigatória em todo o território nacional a todos os 
órgãos de identificação civil e departamentos de 
trânsito, decorridos trinta dias da publicação desta 
Lei. 
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§ 311 O portador de Carteira de Identidade Civil 
ou da Carteira Nacional de Habilitação emitidas até 
a data a que se refere o parágrafo anterior poderá 
manifestar sua vontade de não doar tecidos, órgãos 
por pares do corpo após a morte, comparecendo ao 
órgão oficial de identificação civil ou departamento 
de trânsito e procedendo à gravação da expressão 
"não-doador de órgãos e tecidos•. 

§ 4 11 A manifestação de vontade feita na Cartei
ra de Identidade Civil ou na Carteira Nacional de Ha
bilitação poderá ser reformulada a qualquer momen
to, registrando-se, no documento, a nova declaração 
de vontade. 

§ 511 No caso de dois ou mais documentos le
galmente válidos com opções diferentes, quando à 
condição de doador ou não, do morto, prevalecerá 
aquele cuja emissão for mais recente. 

Art. 511 A remoção post rnortem de tecidos, órgã
os ou JJartes do corpo de pessoa juridicamente incapaz 
poderá .ser feita desde que permitida expressamente 
por ambos os pais ou por seus responsáveis legais. 

Art. 611 É vedada a remoção post mortem de te
cidos, órgãos ou partes do corpo de pessoas não 
identificadas. 

Art. ?fl A remoção de tecidos, órgãos ou partes 
do cadáver sujeito, por força de lei, à necrópsia so
mente poderá ser realizada após autorização do mé
dico-legista e citada em relatório de necrópsia. 

Parágrafo único. No caso de morte sem assis
tência médica, de óbito em decorrência de causa 
mal definida ou de outras situações nas quais hou
ver indicação de verificação da causa médica da mor
te, a remoção de tecidos, órgãos ou partes de cadáver 
para fins de transplante ou terapêutica somente pode
rá ser realizada após a autorização do patologista do 
serviço de verificação de óbito responsável pela inves
tigação e citada em relatório de necrópsia 

Art. 811 Após a retirada de partes do corpo, o 
cadáver será condignamente recomposto e entregue 
aos parentes do morto ou seus responsáveis legais 
para sepultamento. 

CAPÍTULO III 

Da Disposição de Tecidos, Órgãos e 
Partes do Corpo Humano Vivo para Fins de 

Transplante ou Tratamento 

Art. 911 É permitida à pessoa juridicamente ca
paz dispor gratuitamente de tecidos, órgãos ou par
tes do próprio corpo vivo para fins de transplante ou 
terapêuticos. 

§ 111 A permissão prevista neste artigo limita-se 
à doação entre cônjuges, pais e filhos e irmãos. 

§ 211 Qualquer doação entre pessoas não rela
cionadas no parágrafo anterior somente poderá ser 
realizada mediante prévia autorização judicial, ouvi
do, a critério do juiz, o Ministério Público. 

§ 311 Só é permitida a doação referida neste ar
tigo quando se tratar de órgãos duplos, de partes de 
órgãos, tecidos ou partes do corpo cuja retirada não 
if11leça o organismo do doador de continuar vivendo 
sem risco para a sua integridade e não represente gra
ve C0!1l>rometimento de suas aptidões vitais e saúde 
mental e não cause mutilação ou deformação inaceitá
vel, e corresponda a uma necessidade terapêutica 
comprovadamente indispensável à pessoa receptora. 

§ 411 O doador deverá autorizar, preferencial
mente por escrito e diante de testemunhas, epecifi
camente o tecido, órgão ou parte do corpo objeto da 
retirada. 

§ 511 A doação poderá ser revogada pelo doa
dor ou pelos responsáveis legais a qualquer momen
to antes de sua concretização. 

§ 611 O indivfduo juridicamente incapaz, com 
compatibilidade imunológica comprovada, poderá fa
zer doação nos casos de transplante de medula ós
sea, desde que haja consentimento de ambos os 
pais ou seus responsáveis legais e autorização judi
cial e o ato não oferecer risco para a sua saúde. 

§ ?fl É vedado à gestante dispor de tecidos, ór
gãos ou partes de seu corpo vivo, exceto quando se 
tratar de doação de tecido para ser utilizado em 
transplante de medula óssea e o ato não oferecer 
risco à sua saúde ou ao feto. 

§ 811 O auto-transplante depende apenas do 
consentimento do próprio indivíduo, registrado em 
seu prontuário médico ou, se ele for juridicamente 
incapaz, de um de seus pais ou responsáveis legais. 

CAPÍTULO IV 
Das Disposições Complementares 

Art. 1 O. O transplante ou enxerto só se fará 
com o consentimento expresso do receptor, após 
aconselhamento sobre a excepcionalidade e os ris
cos do procedimento. 

Parágrafo único. Nos casos em que o receptor 
seja juridicamente incapaz ou cujas condições de 
saúde impeçam ou comprometam a manifestação 
válida de sua vontade, o consentimento de que trata 
este artigo será dado por um de seus pais ou res
ponsáveis legais. 

Art. 11. É proibida a veiculação, através de 
qualquer meio de comunicação social, de anúncio 
que configure: 
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a) publicidade de estabelecimentos autorizados 
a realizar transplantes e enxertos, relativa a estas 
atividades; 

b) apelo público no sentido da doação de teci
dos, órgão ou parte do corpo humano para pessoa 
determinada, identificada ou não, ressalvado o dis
posto no parágrafo único; 

c) apelo público para a arrecadação de fundos 
para o financiamento de transplante ou enxerto em 
benefício de particulares. 

Parágrafo único. Os órgãos de gestão nacio
nal, regional e local do Sistema Único de Saúde rea
lizarão periodicamente, através dos meios adequa
dos de comunicação social, campanhas de esclare
cimento público dos benefícios esperados a partir da 
vigência desta Lei e de estímulo à doação de órgã-
os. 

Art. 12. O Poder Público constituirá, no prazo 
máximo de dois anos, contado da data de publica
ção desta Lei, junto aos órgãos de gestão estadual 
do Sistema Único de Saúde, centrais de notificação, 
captação e distribuição de órgãos com a finalidade 
de, nas respectivas áreas de jurisdição, coordenar o 
sistema de doação de tecidos, órgãos e partes do 
corpo humano, vivo ou morto, com fins terapêuticos; 
organizar e manter uma lista única de pacientes re
ceptores; e supervisionar o funcionamento dos ban
cos de tecidos, órgãos e partes do corpo humano, 
entre outras competências definidas nos termos do 
parágrafo único deste artigo. 

Parágrafo único. O Poder Executivo, através 
do órgão de gestão nacional do Sistema Único de 
Saúde, regulamentará o disposto neste artigo no 
prazo de cento e oitenta dias, a contar da data de 
publicação desta Lei. 

Art. 13. É obrigatório, para todos os estabeleci
mentos de saúde, notificar, às centrais de notifica
ção, captação e distribuição de órgãos da unidade 
federada onde ocorrer, o diagnóstico de morte ence
fálica feito em pacientes por eles atendidos. 

CAPÍTULO V 
Das Sanções Penais e Administrativas 

Seçãol 
Dos Crimes 

Art. 14. Remover tecidos, órgãos ou partes do 
corpo de pessoa ou cadáver, em desacordo com as 
disposições desta Lei: 

Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa, 
de 1 00 a 360 dias-multa. 

§ 12 Se o crime é cometido mediante paga ou 
promessa de recompensa ou por outro motivo torpe: 

Pena - reclusão, de três a oito anos, e multa, 
de 1 00 a 150 dias-multa. 

§ 22 Se o crime é praticado em pessoa viva, e 
resulta para o ofendido: 

I - incapacidade para as ocupações habituais, 
por mais de trinta dias; 

11 - perigo de vida; 
III -debilidade permanente de membro, senti

do ou função; 
IV - aceleração de parto: 
Pena - reclusão, de três a dez anos, e multa, 

de 1 00 a 200 dias-multa. 
§ 32 Se o crime é praticado em pessoa viva, e 

resulta para o ofendido: 
I - incapacidade permanente para o trabalho; 
11 - enfermidade incurável; 
III -perda ou inutilização de membro, sentido 

ou função; 
IV- deformidade permanente; 
V- aborto: 
Pena - reclusão, de quatro a doze anos, e mul

ta, de 150 a 300 dias-multa. 
§ 42 Se o crime é praticado em pessoa viva e 

resulta morte: 
Pena - reclusão, de oito a vinte anos, e multa 

de 200 a 360 dias-multa. 
Art. 15. Co;nprar ou vender tecidos, órgãos ou 

partes do corpo humano: 
Pena - reclusão, de três a oito anos, e multa, 

de 200 a 360 dias-multa. 
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem 

promove, intennedeia, facilita ou aufere qualquer 
vantagem com a transação. 

Art. 16. Realizar transplante ou enxerto utilizan
do tecidos, órgãos ou partes do corpo humano de 
que se tem ciência terem sido obtidos em desacordo 
com os dispositivos desta Lei: 

Pena - reclusão, de um a seis anos, e multa, 
de 150 a 300 dias-multa. 

Art. 17. Recolher, transportar, guardar ou distri
buir partes do corpo humano de que tem ciência te
rem sido obtidos em desacordo com os dispositivos 
desta Lei: 

Pena - reclusão, de seis meses a dois anos, e 
multa, de 1 00 a 250 dias-multa. 

Art. 18. Realizar transplante c,u enxerto em de
sacordo com o disposto no art. 1 O desta Lei e seu 
parágrafo único: 

pena - detenção, de seis meses a dois anos. 
Art. 19. Deixar de recompor cadáver, devolven

do-lhe aspecto condigno, para sepultamento ou dei
xar de entregar ou retardar sua entrega aos familia
res ou interessados: 

Pena- detenção, de seis meses a dois anos. 

Art. 20. Publicar anúncio ou apelo público em 
desacordo com o disposto no art. 11 : 
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Pena - multa, de 1 00 a 200 dias-multa.· 

SEÇÃO 11 
Das Sanções Administrativas 

Art. 21. No caso dos crimes previstos nos arts. 
14, 15, 16 e 17, o estabelecimento de saúde e as 
equipes médico-cirúrgicas envolvidas poderão ser 
desautorizadas temporária ou permanentemente pe
las autoridades competentes. 

§ 1 2 Se a instituição é particular, a autoridade 
competente poderá multá-la em 200 a 360 dias-mul
tas e, em caso de rincidência, poderá ter suas ativi
dades suspensas temporária ou definitivamente, 
sem direito a qualquer indenização ou compensação 
por investimentos realizados. 

§ 22 Se a instituição é particular, é proibida de 
estabelecer contratos ou convênios com entidades 
públicas, bem como se beneficiar de créditos oriun
dos de instituições governamentais ou daquelas em 
que o Estado é acionista, pelo prazo de cinco anos. 

Art. 22. As instituições que deixarem de manter 
em arquivo relatórios dos transplantes realizados, 
conforme o disposto no art. 32 , § 111 , ou que não en
viarem os relatórios mencionados no art. 311, § 211, ao 
órgão de gestão estadual do Sistema Único de Saú
de, estão sujeitas a multa, de 100 a 200 dias-multa. 

§ 111 1ncorre na mesma pena o estabelecimento 
de saúde que deixar de fazer as notificações previs
tas no art. 13. 

§ 22 Em caso de reincidência, além de multa, o 
órgão de gestão estadual do Sistema Único de Saú
de poderá determinar a desautorização temporária 
ou permanente da instituição. 

Art. 23. Sujeita-se às penas do art. 59 da Lei n2 

4.117, de 27 de agosto de 1962, a empresa de co
municação social que veicular anúncio em desacor
do com o disposto no art. 11. 

CAPÍTULO VI 
Das Disposições Finais 

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

Art. 25. Revogam-se as disposições em contrá
rio, particularmente a Lei n2 8.489, de 18 de novembro 
de 1992, e o Decreto n11 879, de 22 de julho de 1993. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O ex
pediente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 111 Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO NV 63, DE 1997 
Complementa o Requerimento n11 1.101 de 1996 

Adite-se ao Requerimento n11 1.101 de 1996, 
que criou a Comissão Parlamentar de Inquérito, des-

tinada a "apurar irregularidades relacionadas à auto
rização, emissão e negociação de Títulos Públicos, 
Estaduais a Municipais, nos exercícios de 1995 e 
1996", o seguinte: 

"o limite elaS despesas a serem realizadas 
pela Comissão é fixado em 100.000 reais". 

Sala das Sessões, 21 de janeiro de 1997.- Es
peridião Amin - Vilson Kleinübing - Artur da Távola 
- José Eduardo Outra - Casildo Maldaner - Beni 
Veras - Carlos Patrocínio - Gerson Camata - João 
França - Fernando Bezerra - Epitácio Cafeteira -
Sérgio Machado - Ney Suassuna - Hugo Napoleão 
- Valmir Campelo - José Bianco - Mauro Miranda
Ramez Tebet - Pedro Simon - Roberto Freire -
Ademir Andrade - José Agripino - Joel de Hollanda 
- Lúdio Coelho - Geraldo Melo - Eduardo Suplicy -
Emília Fernandes- Osmar Dias. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O Re
querimento lido contém subscritores em número su
ficiente para o atendimento solicitado e será publica
do para que produza os seus efeitos. 

Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo 
Sr. 111 Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO NR 64, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos tetmos do artigo 172, I, do Regi

mento Interno, a inclusão na Ordem do Dia do PLC 
n11 8/91, de autoria do Deputado Paulo Delgado que 
"dispõe sobre a extinção progressiva dos manicô
mios e sua substituição por outros recursos assis
tenciais e regulamenta a internação psiquiátrica 
compulsória". 

Sala das Sessões, 21 de janeiro de 1997. -
Senador Roberto Freire. 

O SR. PRESIDENTE (Ney SU8ssuna) - O re
querimento lido será incluído em Ordem do Dia 
oportunamente, após a manifestação do Presidente 
da Comissão de Assuntos Sociais, em obediência 
ao disposto no parágrafo único do art. 255 do Regi
mento Interno. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão licbs pelo 
Sr. 111 Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO NR 65, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais requeiro sejam solicita

das ao Banco Nacional de Desenvolvimento Económi
coe Social- BNDES, através do Excelentfssirno Se
nhor Ministro da Fazenda, as seguintes informações: 

1 - Quem autorizou a suspensão da concor
rência para contratação de agências de publicidade 
pelo BNDES e a contratação das mesmas agências 
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que executavam anteriormente o projeto de comunica
ção publicitária para empresas industriais e para empre
sas de serviço incluídas no PND e respectiva publicida
de legal, sob a alegação de que sem a dispensa da lici
tação, teria que suspender, provisoriamente, o Progra
ma Nacional de Desestatização - PND? 

2 - De que forma foram caracterizadas a emer
gência ou calamidade e a segurança de pessoas e 
obras públicas, condições exigidas na Lei para dis
pensa de licitação. 

Justificação 

O jornal O Globo, de 16-1-97, em matéria assi
nada por Hugo Marques, denunciou que o BNDES 
fechou contrato com empresas de publicidade no va
lor de R$6,28 milhões, com três agências de publici
dade, sem fazer a necessária concorrência pública. 

Pelo seu texto, a Secretaria de Comunicação 
Social da Presidência da República, que controla 
toda publicidade do Governo, alega desconhecer o 
assunto e que cabe ao BNDES explicação do fato. 

Segundo o articulista, o Departamento Jurídico 
da Área de Administração do Banco diz que não tem 
nenhuma responsabilidade e que apenas ratificou o 
contrato e que a mesma cabe a área de Relações 
Institucionais que, por sua vez, alega que chegou a 
abrir a licitação, mas que ela teve de ser suspensa 
para mudanças no edital e que por isso foram con
tratadas as agências que já realizavam, anterior
mente, o trabalho para o BNDES. 

Informa ainda, a matéria, que o Tribunal de 
Contas de União e a Justiça Federal já reprovaram 
contratações semelhantes, vez..que é comum no ser
viço público o recurso às exceções da lei para justifi
car dispensa de licitação. 

Como vimos acima, ninguém assume a autoria do 
fato e, ciante da gravidade da denlÍ1Cia é que formula
mos o presente requerimento no sentido de saber a 
quem cabe a responsabilidade por sua concretização. 

Sala das Sessões, 21 de janeiro de 1997. -
Senador Romero Jucá. 

(A Mesa para decisão.) 

REQUERIMENTO N2 66, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 50, § 211 da Constituição Fede

ral e do art. 216, do Regimento Interno do Senado Fe
deral, requeiro sejam solicitadas ao Excelentíssimo 
Senhor Ministro da Fazenda as seguintes informações: 

1 - Qual o valor dos recursos repassados pela 
União ao Estado de Roraima para pagamento de 
pessoal federal que prestou serviços naquela Unida
de da Federação, nos anos de 1990, 1991, 1992, 
1993 e 1994? 

2 - Quanto foi repassado, dentro da mesma 
verba, nos anos de 1995 e 1996, especificando os 

valores mês a mês e a data da transferência dos re
feridos recursos. 

Justificação 

O pagamento dos servidores federais à dispo
sição do novo Estado de Roraima, tem sido ao longo 
dos anos, se não a única, a mais importante ativida
de econômica naquele Estado. 

Segundo informações, esses repasses para 
pagamento de pessoal tem diminuído ano a ano, fru
to de aposentadorias, transferências e redistribuições. 
Portanto, é de fundamental importância ter um quadro 
claro dessas transferências e suas implicações ma
croeconômicas na estrutura do novo Estado. 

Sala das Sessões, 21 de janeiro de 1997. -
Senador Romero Jucá 

(A Mesa para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Os re
querimentos lidos serão despachados à Mesa para 
decisão, nos termos do inciso III do art. 216 do Regi
mento Interno desta Casa. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 111 Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N2 67, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeremos, nos termos da alínea b, do art. 

336, do Regimento Interno, urgência para o Projeto 
de Resolução n11 5, de 1997, que autoriza a Repúbli
ca Federativa do Brasil a contratar operação de cré
dito externo no valor de até quinhentos milhões de 
dólares norte-americanos, junto ao Banco lnterarne
ricano de Desenvolvimento-SI O. 

Sala das Sessões, 21 de janeiro de 1997 - Jader 
Barbarlho- Geraldo Mefo- Valmlr C8rnpelo - Hugo 
Napoleão- José Eduardo Outra- Elcio AMns. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O re
querimento lido será votado após a Ordem do Dia, 
na forma do disposto no art. 340, inciso 11, do Regi
mento Interno desta Casa. 

Concedo a palavra ao Senador Roberto Requião, 
por cinco minutos, para uma comunicação inadiável, nos 
termos do art. 14, VIl, do Regimento lntemo. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sfis e Srs. Senadores, no fim 
do ano passado, na Comissão de Economia do Se
nado, solicitei que não votassem pedidos de em
préstimos do Paraná, porque eu suspeitava da situa
ção financeira do Estado, e havia requerido ao Go
verno a transcrição literal dos contratos feitos pelo 
Governo do Paraná com as indústrias automobilísti-
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cas Renault, Chrysler e Audi. Parecia a mim que 
elas não estavam investindo no Paraná, mas o Para
ná que investia nelas. Era muito dinheiro. 

A Renautt tinha uma promessa de receber 
US$300 milhões em participação acionária e US$200 
milhões em infra-estrutura Comentava-se que a 
Chrysler receberia US$650 milhões. Os jornais noticia
ram que a Audi receberia US$150 milhões. 

Eu queria ver os contratos. Se essa participa
ção era feita com receita tributária, de onde o Estado 
do Paraná tiraria essa receita? 

A situação, hoje, se esclarece aos poucos. A 
Renault foi obrigada a publicar nos jornais do Para
ná a transcrição de uma Ata de aumento do capital, 
que é um verdadeiro escândalo. Rui Barbosa talvez 
exclamasse por três vezes: Urna "roubania"! Uma 
"roubania"! Uma •roubania"! 

Instalou-se, no Estado do Paraná, uma verda
deira quadrilha, uma socletas sceleris que está 
vendendo o Estado. Já havia notado que obras lici
tadas no meu período e que tiveram continuidade re
ceberam aditivos de 1 00%. Obras de adequação de 
estradas saltaram de R$3,8 mil o quilómetro para 
R$7,8 mil; pontes, de US$13 milhões saltaram para 
US$28 milhões. 

Mas hoje se esclarece, com clareza, o fato pelo 
qual o GovemadC'r não queria entregar à Comissão 
de Assuntos Econ....;micos do Senado a transcrição 
dos protocolos de intenção e dos contratos do Para
ná com as montadoras de automóveis. A alegação 
foi sigilo bancário. A verdade, no entanto, está aqui, 
pelo menos parte dela, publicada na Gazeta do Pa
raná ce hoje, terça-feira, 21 de janeiro de 1997. O tr
tulo: "Maracutaia"; e o subtítulo: ·secretário de Ler
ner é sócio da Renault". 

O texto: 

"Está saindo às claras uma das maio
res maracutaias já realizadas no Governo do 
Paraná em toda a sua história. A montadora 
francesa Renault, que pretende se instalar 
no Paraná às custas de doação de dinheiro 
e património público tem como um de seus 
sócios o Secretário de Rnanças do Estado, 
Miguel Salomão, o mesmo que, em nome do 
Poder Público, repassa à empresa, sob for
ma de doação, recursos para que ela se ins
tale no Estado sem despender um centavo. 
A prova do crime está na Ata da assem
bléia-geral extraordinária da Renault, publi
f."'..ada no dia 08 de janeiro, no Jornal Gazeta 
do Povo, de Curitiba. De acordo com um 
advogado do Banestado, ouvido por esta 
Gazeta, a participação do Secretário como 

sócio da empresa e todos os repasses que 
estão sendo feitos pelo banco ao Fundo de 
Desenvolvimento Estadual para serem doa
dos à Renault são irregulares. A operação é 
passível de cassação de mandato do Gover
nador Jaime Lerner, bem como de outros 
enquadramentos penais. Segundo o advo
gado, o negócio foi realizado porque Miguel 
Salomão é sócio da empresa". 

O texto tem esta complementação: 
"Rnalmente e por imperiosa disposição 

legal, começa a tomar-se público um dos 
mais danosos negócios já realizado por um 
governo paranaense. No dia 08 de janeiro, 
foi publicado no Jornal Gazeta do Povo de 
Curitiba (página 22), cópia da ata de Assem
bléia-Geral Extraordinária dos acionistas da 
Renault do Brasil S.A., realizada em 14 de 
novembro de 1996 para deliberar sobre au
mento do capital da empresa. Nesta assem
bléia-geral, os acionistas da empresa Re
nault do Brasil Automóveis SA., entre eles o 
Secretário de Finanças do Estado, Sr. Mi
guel Salomão, que ali aparece como acio
nista individual, num flagrante desrespeito à 
lei, decidiram aumentar o capital da socieda
de de R$6.879.600,00 para 
R$49.821.175,00. 

Esta importância será integralizada 
pela acionista Renault, mediante compra de 
ações ordinárias, até o valor de 
R$25.764.945,00 e "inexplicavelmente• os 
restantes R$17.176.630,00 serão integrali
zados em um prazo de 5 dias, pelo Fundo 
de Desenvolvimento Económico do Esta
do(FDE), através do seu gestor, o Banesta
do, cujo Secretário Miguel Salomão é a au
toridade maior e quem determina a aplica
ção dos recursos, mediante compra de açõ
es preferenciais sem direito a voto. Desta 
forma, constata-se que, mesmo à revelia da 
lei, a cada R$2,00 que a montadora france
sa investir no Estado, R$1 ,00 será investido 
pelo Governo Estadual através do Fundo de 
Desenvolvimento do Estado. 

Ontem, esta Gazeta ouviu um dos ad
vogados do Banestado sobre esta negocia
ção e ele disse estar alarmado com o fato 
em razão de haver impedimento legal para a 
realização do mesmo, pois a Constituição, 
no seu arl 37, incisos XIX e XX , exige que 
a participação do Estado somente seja pos-
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sível {Tlediante lei aprovada pelo Legislativo 
e que neste caso não ocorreu a necessária 
autorização legislativa. Isto é crime, passível 
de cassação de mandato além de outros en
quadramentos penais e o negócio somente 
foi realizado porque o Secretário de Finan
ças do Estado acabou sendo sócio da Re
nault." 

Quero relembrar que o Governador se negou a 
entregar ao Senado o contrato sob o pretexto de si
gilo bancário. A quadrilha está bem organizada, Sr. 
Presidente. 

"Assim fica fácil, pois enquanto as em
presas paranaenses não obtêm um centavo 
de crédito no Banco do Estado, uma monta
dora multinacional se instala no Paraná sem 
precisar investir nada, bastando apenas dar 
sociedade a uma autoridade governamen
tal", finalizou o advogado. 

Há ainda que se levar em conta que o 
capital que a Renault está "integralizando" 
como dinheiro, nada mais é" - perceba bem, 
Sr. Presidente - "do que o património públi
co doado a ela, caracterizado pelo terreno 
onde será instalada a planta industrial, pelos 
serviços de terraplanagem que nele estão 
sendo realizados às custas do Tesouro Pú
blico, terá continuidade nas isenções fiscais, 
nas isenções de água, luz etc. Dá, portanto, 
para se concluir que a montadora francesa 
não investirá um centavo sequer no Paraná. 
Nossa reportagem em Curitiba - continua o 
jornal - ouviu também um diretor do Banes
tado e o mesmo, pedindo que não revelás
semos o seu nome, afirmou que "no Fundo 
de Desenvolvimento do Estado, que Lemer 
e Cássio Taniguchi afirmavam possuir em 
depósito mais de R$1 bilhão, não possuem 
sequer R$1 milhão de saldo e é o Banesta
do que está repassando recursos para o 
Fundo doá-los a montadoras de automóveis 
por ordem do Governador. Desta forma, a 
quebra do Banco do Estado do Paraná é 
questão de tempo, pois o FDE não tem 
como devolver os recursos repassados e o 
património do banco já está todo comprome
tido com rombos nas demais carteiras ope
racionais.• 

Sr. Presidente, entreguei o Estado do Paraná 
para esse Governo com uma folha de 58%. Hoje, a ter 
lha arranha os 100%. Em outubro, bateu em 97.2 dos 
recursos líquidos disponíveis; tratam-se de generosi-

dades enormes com o Poder Judiciário, generosida
des absurdas com o Ministério Público, com os Tri
bunais de Contas, generosidades com os cargos em 
comissão, criação de 600 cargos junto ao gabinete 
do Governador, superfaturamento de obras públicas. 

Tenho conhecimento de que o BID, u J=Janr', 
Mundial, mandou uma carta à Secretaria de Trans
portes sobre o famoso BI0-4, um programa de recu
peração de estradas, protestando contra o superta
turamento e o uso abusivo e desnecessário de con
sultarias. Tudo isso tem passado despercebido pela 
imprensa do Paraná. 

Mas o fato chegou ao conhecimento deste Se
nador, que, exercendo o seu direito de fiscalizar o 
seu Estado, pediu aos demais Senadores da Comis
são de Assuntos Económicos que exigissem a docu
mentação. O Estado se nega, sistematicamente, a 
apresentá-la, alegando sigilo bancário e dizendo que 
nenhum Estado da Federação tem mostrado os pro
tocolos de intenção e os contratos feitos com as 
montadoras de automóveis. 

O Paraná está quebrado, arrasado. A empresa 
de energia elétrica está sendo vendida aos poucos, 
as suas ações entregues ao BNDES, que compra 
debêntures de um programa de privatização do Pa
raná. São utilizadas em investimentos públicos? 
Não! Esses recursos estão sendo usados para o pa
gamento do salário do pessoal, e o Governo do Pa
raná quer contrair empréstimos da ordem de R$2 bi
lhões, com a licença do Senado da República. 

No passado, São Paulo, Alagoas e outros Es
tados brasileiros já viveram situações semelhantes 
e foram arrasados por governos irresponsáveis, 
pela falta de Senadores atentos, que, exercendo 
as prerrogativas específicas do Senado, fiscalizas
sem os empréstimos, a capacidade de pagamento, 
limitassem as quantias ou proibissem a sua con
tração. 

Isso não vai acontecer no Paraná. Fui incum
bido pela nossa Bancada, o velho MDB de guerra, 
da relataria da CPl dos precatórios. Vou desempe
nhar essa relataria com muita seriedade. Chegare
mos a muitas conclusões importantes e à modifi
cação da legislação. Mas, ao fim desta CPl, quero 
pedir a esta Casa que me conceda a oportunidade 
de atuar numa CPI para verificar o escândalo das 
montadoras de automóvel no Paraná e em outros 
Estados da Federação. Que se ponha fim, definiti
vamente, à •roubania", como diria o nosso Rui 
Barbosa. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. ROBERTO REQUIÃO EM SEU PRo
NUNCIAMENTO: 
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O SR. rRi:.SiDENTE (Ney Suassuna) - Conce
do a· palavra ao nobre. Senador Francisco Escórcib. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra à nobre Senadora Bene
dita da Silva, que dispõe de 20 minutos. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado
ra.) -Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores, gos
taria de abordar hoje um tema importante, até por
que faz parte da Ordem do Dia, com respeito à so
licitação de crédito para as obras do Porto de Se
petiba, no Estado do Rio de Janeiro. 

O Porto de Sepetiba é notoriamente reconhe
cido por sua posição geoeconômica, além dos 
acessos marítimos, ferroviários, bem como rodo
viários, pela extensão de retroárea já implantada 
na década de 80, que somente continua aguardan
do a instalação do futuro cais de múltiplo uso, e 
pelo aprofundamento do canal de acesso, que 
possibilitará tanto a movimentação dos contai
ners, nos moldes da quinta geração de equipa
mentos para esse tipo de operação, como também 
o acesso de navios de minério com capacidade de 
150 mil toneladas brutas. 

Essas promessas foram efetivadas - e tive 
oportunidade de participar do ocorrido -, no ano 
próximo passado, pelo Excelentrssimo Senhor 
Presidente da República Fernando Henrique Car
doso, que, em visita ao Município de Petrópolis, 
anunciou a liberação imediata desses recursos, o 
que, sabemos, não ocorreu até a presente data. 

Trabalhamos, como representantes da Ban
cada do Estado do Rio de Janeiro - particularmen
te, eu o fiz -, para que o Executivo apressasse o 
cumprimento da sua promessa. 

Hoje, temos a oportunidade de retirar dos jor
nais as relevantes ações federais previstas para o 
Rio de Janeiro no atual Governo. 

O Executivo enviou o projeto para a con
tratação de crédito no valor de R$150 milhões, 
para ampliação e modernização do Porto de 
Sepetiba. Esses recursos garantirão a conti
nuidade das obras de infra-estrutura já exis
tentes. Quem conhece o Porto de Sepetiba 
sabe que a Companhia Docas ultrapassou o li
mite de endividamento. Precisávamos ter essa 
ajuda do Executivo, a fim de que a União pu~ 
desse elevar temporariamente esses limites 
previstos em lei, para dar continuidade às 
obras já iniciadas. 

Sabemos !",Ue as a~6Hs€s eteiuadas pela Divi
são de Acompanhamento e Análise Financeira das 
Empresas Estatais concluíram que o crédito solicita
do poderá equilibrar financeiramente a Companhia 
Docas do Rio de Janeiro, o que significa uma ala
vancagem essencial, não só do ponto de vista eco
nômico. 

Sabemos que esse Porto, ao ser implantado, 
mostrará o reverso da medalha que constitui o re
vestimento e o equipamento modernos, ditos de 
quinta geração; o Brasil não possui nenhum deles 
operando atualmente. 

Entretanto, olhando para o Primeiro Mundo, 
dentro da atual teoria de globalização do Governo, 
verificamos que, somente em um terminal, em Cin
gapura, há 96 equipamentos desse tipo; Hong 
Kong possui, em um terminal, 50 unidades; New 
Jersey possui, em um terminal, 25. 

Tendo em vista o descrito anteriormente, der
ruba-se a máscara de que a mão-de-obra portuá
ria é a única responsável pelo alto custo-Scasil 
nesse setor, denotando-se que não possw.·~;<>S 

atualmente o mínimo de infra-estrutura portuária 
para efetuarmos uma ccmpetição em nível mun
dial nesse setor. 

É importante trazer o debate para o Se
nado Federal, porque não basta que chegue
mos aqui com o interesse de um determinado 
Estado se não contribuirmos com a fiscaliza
ção da aplicação desses recursos. Aqui estou 
sem procuração do Governo do Estado, mas 
representando os interesses em prol da cons
trução do Porto de Sepetiba. Sabemos da im
portância desse Porto, não apenas para o Es
tado do Rio de Janeiro, mas para todo o País. 
Serão criados 3.500 empregos diretos e 12 
mil empregos indiretos. Haverá uma movimen
tação de milhões de dólares. Iremos facilitar o 
escoamento da produção e a abertura de no
vas indústrias no Estado, barateando também 
o custo do transporte. Então, acontecerá para 
o Estado do Rio de Janeiro e para o Brasil 
uma oportunidade a respeito da qual já estive 
aqui também falando. 

Sr. Presidente, SrAs e Srs. Senadores, ao vo
tarmos, hoje, a solicitação desse crédito, eu gosta
ria de, como representante do Estado do Rio de 
Janeiro, solicitar o apoio dos Srs. Senadores no 
empenho dessa votação e ressaltar que o Ministro 
Pedro Malan, dirigindo-se ao Presidente da Repú
blica no sentido de enviar essa Mensagem ao Se-



Janeiro 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 79 

nado Federal, afirmou que a elevação desse iir.1ite é 
aprovado. A Secretaria de Planejamento e Avaliação 
do Ministério do Planejamento afirmou que a aplica
ção dos recursos está amparada na lei. 

A Companhia Docas possui um baixo grau 
de endividamento. Sabemos que o desembolso 
dos recursos tem critérios na sua distribuição. 
Teremos, para 1997, R$79,681 milhões; para 
1998, R$39,332 milhões. A Diretoria da Compa
nhia autorizou a vinculação das receitas próprias 
da Companhia como garantia à União. As forma
lidades prévias à contratação, previstas em legis
lação específica, foram observadas. A Compa
nhia Docas encaminhou também à Procuradoria 
da Fazenda Nacional parecer jurídico, atestando 
a legalidade do instrumento contratual. Apresen
tou também as Certidões Negativas de Débito 
junto ao INSS, Dívida Ativa da União, Certidão 
de Quitação de Tributos Federais. Não há regis
tro de débito da Companhia Docas no Cadastro 
Informativo dos Créditos não-Quitados de órgãos 
e entidades federais. A contratação, como já disse, 
está prevista no art. 1Q, da Lei nQ 6.263, de 18 de 
novembro de 1994. 

Sr. Presidente, S..-s e Srs. SenOOores, desta tribu
na, tenho defeOOido o interesse do Estado e do Municf
pio com um único compromisso: quero ver o Estado do 
Rio de Janeiro aconteoer; quero ver a Cidade do Rio de 
Janeiro acontecer. Já cansei de falar - e tenho certeza 
de que se V. Ex- não estivesse na Presidência 005 tra
balhos, Senador Ney Suassuna, estaria também se ma
nifestando; e terá oportunidade de fazê-lo no momento 
da discussão - que temos sido ircansáveis na defesa 
dos interesses do Estacb do Rio de Janeiro. 

Como V. Exl não é do Estado, mas tem se 
mostrado um Senador preocupado, estamos escla
recendo aos demais Senadores que não são da 
Bancada do Estado do Rio de Janeiro que a cons
trução desse Porto será um bem para o Brasil. Sei 
que V. Exl, como Relator da matéria, compreendeu 
o espírito e pôde articular entre os Pares a fim de 
que não haja nenhum impeditivo no apoio à aprova
ção dessa matéria. 

Eu, que faço parte da Bancada do Partido 
dos Trabalhadores como Oposição- e tenho dei
xado clara a posição do Partido em relação à ques
tão dos créditos, rolagem de dfvida dos Estados e 
dos interesses municipais -, quero aqui dizer que 
colocamos acima de qualquer divergência, de qual
quer vontade política, o apoio necessário a essa ne
cessidade do Estado do Rio de Janeiro. Farei -

como já fiz hoje na primeira sessão, pela manhã-, 
sempre que for necessário, pronunciamento claro, 
transparente, da minha posição em relação aos inte
resses do Estado do Rio de Janeiro. 

Por isso, Sr. Presidente, quero contar com este 
Senado, com os meus Pares, para que, daqui a pouco, 
possamos aprovar essa solicitação de crédito para as 
obras do Porto de Sepetiba, no Estado do Rio Janeiro. 

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

Muito obrigada. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Francisco Escór
cio. S. Ex- dispõe de 20 minutos. 

O SRr FRANCISCO ESCÓRCIO (PFL-MA. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente. s..-s e Srs. Senadores, volto à 
tribuna desta Casa para falar a respeito do projeto 
de minha autoria que cria um novo Estado, o Estado 
do Planalto Central. 

Recebi da Gráfica a separata que ilustra como 
ficará o Distrito Federal. O quadrilátero de antes 
passará a ser bem menor. O Distrito Federal será 
composto pelo Plano Piloto, Lago Norte, Lago Sul, 
Cruzeiro, Guará e parte do Paranoá. 

Essa a minha proposta para o Distrito Federal. 

Isso será bancado pelos cofres públicos. 
Aqui será a Capital Administrativa do Pafs, como 
foi projetada, como também é a cidade de Was
hington. 

Só que Brasnia, ao ser criada por Oscar Nie
mayer e Lúcio Costa, foi planejada para ter, no 
ano 2000, cerca de 500 mil pessoas e hoje tem 
cerca de 3 milhões, considerando-se as cidades 
do Entorno. 

Ora, perguntam nas televisões e rádios, na 
imprensa de um modo geral, por que um Sena
dor do Maranhão vem para cá apresentar uma 
proposta modificando Brasília, por que ele não 
cuida do Maranhão. Porque tenho prerrogativa 
para cuidar de qualquer parte do Brasil. E a Bra
sília de que estou falando é a Brasília de todos 
os brasileiros. 

Quando começo a falar sobre o tema "Brasí
lia", também digo que Brasília me acolheu nos 
idos de 1963, quando aqui cheguei, garoto. e me 
deu oportunidades. Não é possível que agora, 
chegando a esta Casa, a esta tribuna, r;om um 
mandato que me permite colaborar com esra cida-
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de, eu não faça nada. Assim eu não estaria sendo 
um bom filho. 

Trago a toda hora o problema de Brasma para 
esta Casa porque ele é grave, é serifssimo. Outro 
dia, estive com o Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, que me disse que os polfticos de Brasma 
somente vão ao Presidente para pedir recursos e 
mais recursos. Eu tenho que explicar: por que mais 
recursos? Porque Brasma foi projetada para, no ano 
2.000, ter 500 mil habitantes. Se, atualmente, tem 
cerca de 3 milhões, o orçamento é insuficiente. Ele 
também tem que ser ampliado. É por isso que, hoje, 
nós vemos que o Distrito Federal não pode pagar 
em dia os funcionários, as férias, o décimo-terceiro 
salário. Há um descalabro total, porque a população 
prevista ultrapassou em muito a expectativa daque
les que projetaram Brasflia. 

O que fazer com os nossos irmãos? Aqui te
mos um bocado de maranhenses ilustres e queridos 
que, como eu, v1eram para cá em busca de oportuni
dade. Eu tenho certeza, nobre Presidente- V. Exl' 
que é de um Estado pobre-, que aqui também estão 
muitos conterrâneos de V. Exl', como também de ou
tros ilustres Srs. Senadores. E agora, o que fazer
mos? Colocá-los num cofo, amarrá-los num saco e 
mandá-los de volta? Nós não podemos. Nós temos 
que conviver com eles. 

Outro dia, trouxe aqui um problema serifssimo: 
· o Governo do Distrito Federal estava a derrubar bar
racos, expulsando praticamente esses nossos con
terrâneos, essa gente tão pobre e humilde. Solicitei, 
então, que fosse feita uma comissão de alto nfvel 
para ir lá constatar exatamente esse desmando do 
Governo do Distrito Federal. 

Mas vou raciocinar com base no meu projeto. 
Ele diminui o Distrito Federal, que, conseqüente
mente, será bancado pelo Governo Federal. As cida
des-satélites vão perder alguma coisa? Essa é a 
pergunta de todo mundo. Não, elas vão ter autono
mia financeira e autonomia polftica, que hoje não 
têm. Todas as r:ecisões têm que ir do Distrito Fede
ral para elas, pois elas não têm prefeitos, mas um 
administrador, que é nomeado- e cada administra
dor recebe, hoje, cerca de R$5.700,00. A figura que 
quero que administre as cidades-satélites é um prefei
to eleito pelo povo. 

Ora, Sr. Presidente, nós temos também um bol:
são, que são as cidades ele Goiás e as cidades de Mi
nas Gerais. O que fazer com essa população que está 
c:: o redor de Brasflia, que não tem nenhuma perspecti
va real de sustentação? Elas dependem em tudo de 

Brasília, vêm buscar o emprego, usam o trans
porte e todas as facilidades de Brasília, e para as 
suas cidades de origem só se deslocam no final 
da noite, para dormir. São verdadeiras cidades
dormitórios. 

A minha proposta é juntar essa parte que 
vai sobrar de Brasília às cidades circunvizinhas 
e às cidades-satélites para formar o novo Esta
do. 

V. Exl's irão perguntar. o que isso trará, em ter
mos de acréscimo, para os cofres públicos? Eu res
pondo que quase nada. 

Vejam o que consta dos tópicos que tenho 
aqui. 

I - Quais as vantagens da criação do Estado do 
Planalto Central para as cidades-satélites e região do 
entorno do Distrito Federal? 

1. Maior autonomia política e financeira para as 
cidades-satélites e municfpios do entorno; 

2. Criação de novos pólos de desenvoMmento 
econômico, com agricultura, pecuária, agroíndústria e 
processo de industrialização, aproveitando as vastas 
potencialidades daquela região; 

3. Polftica de incentivos fiscais por 5 (cinco anos) 
aos investimentos empresariais que geram empregos, 
e apoio prioritário do BNDES; 

4. Dar a Taguatinga a real condição em que ela 
se insere como urna das maiores cidades brasileiras 
em renda per caplta, transformando-a na capital do 
novo Estado; 

5. As cidades-satélites serão contempladas com 
as transferências constitucionais, como a quota do 
Fundo de Participação dos Municípios- FPM e os tri
butos de competência municipal; 

11. Da União: 

1. A União não tem condições de manter um Dis
trito Federal que recebe diariamente milhares de pes
soas em busca de melhores condições de vida - que 
já não existem-, formando um imenso cinturão de mi
séria ao seu redor e, conseqüentemente, invasões de 
área pública, desemprego e violência. 

2. Resgate da identidade de Brasflia como Distri
to Federal, área de segurança nacional, domicnio dos 

· Poderes da República. 

O Sr. Mauro Miranda - Permite-me V. Exl' um 
aparte, Senador? 

O SR. FRANCISCO ESCÓRCIO - Ouço-o, com 
muito prazer, Senador. 
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O Sr. Mauro Miranda- Ouço com atenção o 
discurso de V. Ex11 • Já conheço um pouco do seu 
projeto de criação de um novo Estado abrangen
do a região do entorno, parte de Minas Gerais e 
parte do meu querido Estado de Goiás. Vejo na 
sua iniciativa uma vontade muito grande de distri
buir um pouco mais a riqueza para esse entorno 
nosso tão sofrido. A preocupação de V. Ex11 refor
ça as nossas teses, as teses dos Senadores 
goianos e dos Senadores do Distrito Federal, de 
que o Governo Federal tem que olhar com mais 
carinho para o entorno, como também para o entor
no do Rio de Janeiro - a Baixada Fluminense -, 
para o entorno de São Paulo, de Belo Horizonte, 
que são regiões que estão em situação crítica. O 
projeto de V. Ex11 tem um fim importante, que 
seria a melhoria da qualidade de vida do povo 
do entorno e das cidades da parte Nordeste do Es
tado, que sofrem de grandes dificuldades econó
micas. Nós, de Goiás, estamos vendo a sua luta 
nós a estamos acompanhando e ela se soma tam~ 
bém às nossas preocupações. Há V. Ex11 de saber 
que o entorno conta com 300 mil pessoas em vol
ta de Brasflia. No entanto, a obra no sistema de 
tratamento de água está paralisada há mais de 
oito anos - já foi inclusive colocada entre as 
obras inacabadas - , e o fato é que o povo do 
entorno não tem água sequer para beber. Rece
bi hoje em meu gabinete prefeitos de cidades re
cém-emancipadas, como Águas lindas- V. Ex11 

gostaria que pertencesse ao novo Estado -, que 
não tem uma cadeira sequer e está com quase 
60 mil crianças sem aula. Meu querido Compa
nheiro, Senador Francisco Escórcio, nossa luta 
talvez seja em campos diferentes com relação à 
redivisão territorial do nosso Estado e à anexa
ção com o Distrito Federal. Mas há um ponto em 
comum muito importante, que é a preocupação 
com as pessoas que vieram buscar a Capital Fe
deral como um sonho, como a sua utopia de me
lhoria da qualidade de vida. Todos temos que 
estar muito atentos a isso. Há poucos minutos, 
vi o Deputado Jofran Frejat, na Comissão de Or
çamento, lutando para melhorar a participação do 
Distrito Federal no Orçamento da União- só para 
o Distrito Federal. A proposta de V. Exa, a justifica
tiva do seu projeto busca chamar a atenção do 
Governo Federal para esta região tão importante, 
especialmente para o entorno. Estamos juntos 
nesta luta. Que tipo de ação terá o Governo 
Federal? Quais os fundos que poderemos utili
zar, já que a Capital Federal atrai milhares de 

pessoasem busca de melhores dias? Porém, ve
'rificamos o contrário; no entorno, estão-se crian
do bolsões de pobreza talvez maiores do que a 
Baixada Fluminense ou que o entorno de São 
Paulo. É nesse sentido que louvo a iniciativa de 
V. Exa. Deixarei para uma outra oportunidade a 
discussão sobre a distribuição do Estado. Vejo 
como um grande propósito V. Exll chamar a 
atenção do Governo Federal para as camadas 
sofridas do entorno de Brasília. Muito obrigado. 

O SR. FRANCISCO ESCÓRCIO - Senador 
Mauro Miranda, aceito, com muita honra, o aparte 
de V. Ex11 • Sei da sua dedicação e do seu amor 
pelo Estado de Goiás, por Brasília. 

O Senador Valmir Campelo, que foi eleito por 
Brasília, passou por aqui agora e me deu um abra
ço, mexeu comigo e quase disse: ·chico, pára por 
ar·! 

Mas creio que não devo parar, devemos dis
cutir a matéria. Eu trouxe o assunto ao plenário 
para ser discutido, porque a situação é deplorável 
no entorno de Brasília. 

Hoje, recebi uma ligação do Prefeito de Luziâ
nia. S. Exll me disse que está pronto para trazer a 
esta Casa cerca de 19 Prefeitos para debater a ma
téria. Já estou providenciando a vinda de S. Exis; 
irei convidá-los para que ouçam o que eles têm a di
zer. 

Creio que os Senadores, principalmente os 
de Brasma, não podem ficar calados diante de 
uma situação tão séria; nem os de Brasília, nem 
os de Goiás, nem os de Minas Gerais. 

Não estou aqui apresentando um projeto co
mum. Quero chamar a atenção do País inteiro 
para essa questão. 

Encontrei nesta Casa o Projeto de Lei Com
plementar n11 101/96, que diz: ·ena a região admi
nistrativa metropolitana do Distrito Federal e do 
Entorno; institui o Fundo Complementar de Desen
volvimento do Distrito Federal". 

Então, pergunto: será que o Presidente da Re
pública estará de acordo com esse projeto, que tira 
do Maranhão, do Piauí, do Rio Grande do Sul e traz 
para cá? 

Temos de criar mecanismos próprios e bus
car a iniciativa privada para fazermos com e!a a 
grande parceria; criar novos bolsões de emprego, 
com a presença da agroindústria e da indústria, 
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em vez de recorrermos às tetas do Governo toda 
vez que precisarmQs de recursos. 

É para isso que estou chamando a atenção 
dos nobres Colegas: Creio que a discussão é váli
da. 

O Sr. Valmir Célmpelo - V. Exll me permite trn 

aparte? 

O SR. FRANCISCO ESCÓRCIO - Com o 
maior prazer, Senador Valmir Campelo. 

O Sr. Valmir Campelo- Estou ouvindo o vi
brante pronunciamento de V. Ex0 • Com todo res
peito que tenho por V. E:xl' e pela nossa amizade 
de 30 anos, nobre Senador Francisco Escórcio, 
tenho liberdade para dizer que o debate é válido, 
mas não é oportuno. Qualquer debate é impor
tante, dissecamos as nossas idéias e as expo
mos. 

O SR. FRANCISCO ESCÓRCIO - Mas, por 
que é inoportuno tratarmos desse assunto ago
ra? 

O Sr. Valmir Campelo - Porque, no mo
mento, Senador Francisco Escórcio, temos as
suntos mais urgentes a tratar, de interesse do 
próprio Distrito Federal. Tenho grande expe
riência nesta região, não só pela minha atua
ção no Legislativo, como Deputado Federal e 
Senador da República, mas também no Execu
tivo - tive a honra de exercer praticamente to
das as funções públicas dentro de Brasflia, 
desde simples datilógrato até Secretário de 
Estado, além de ter sido Prefeito de três cida
des. Portanto, conheço bem a estrutura admi
nistrativa do Distrito Federal e os problemas 
da região geoeconômica; a sobrecarga da in
fra-estrutura e dos equipamentos comunitá
rios. Tudo isso cria realmente um transtorno 
maior para Brasília. Portanto, veja bem V. Ex~' 
que já temos aqui um problema seriíssimo, por
que, até então, não havia sido criado o fundo de 
transferência de recursos - aliás, fui um dos pri
meiros a apresentá-lo, quando da reforma consti
tucional. Não temos air:da uma fonte de receita, 
porque Brasflia foi concebida para não ter indús
trias pesadas no âmbito do Distrito Federal. Brasí ... 
lia foi criada essencialmente para ser a capital ad
ministrativa do País, mas também para funcionar 
como pólo indutor de desenvolvimento, principal
mente no que concerne às regiões Centro-Oeste, 

Norte e Nordeste. Ampliar o espaço físico do Distrito 
Federal é atrair mais problemas de segurança públi
ca, de educação e de saúde. Sabemos também que 
o atual Governo não está preocupado com as reser
vas, principalmente de energia elétrica e particular
mente de água potável - e estou preocupado há 
muito tempo com esse problema. As reservas estão 
limitadas. Temos de buscar recursos exatamente no 
Estado de Goiás. Mas podemos fazer isso sem a ne
cessidade de ampliarmos o Estado, o espaço territo
rial, porque, caso contrário, iríamos onerar muito 
mais os cofres públicos e trazer mais problema do 
que bôm.1s para Brasília. Podemos intermediar, atra
vés do Estado de Goiás, através da Serra da Mesa, 
através de Pirapora, buscando fontes não só de 
energia, mas também de água - o Senador Mauro 
Miranda bem o sabe. Brasília não precisa de amplia
ção. Não é o espaço territorial, a região geoeconô
mica que resolverá o problema da cidade. Precisa
mos desenvolver um plano regional que seja integra
do com os Governos dos Estados de Goiás, Minas 
Gerais e do Distrito Federal, a fim de encontrarmos 
soluções para os problemas principalmente da re
gião metropolitana de Brasília. Meu tempo está es
gotado, mas prometo a V. Ex1 que, em outra oca
sião, estarei pronto para discutir a matéria. E, volto a 
dizer, com todo o respeito que tenho pela nossa 
amizade, é importante que se discuta, mas não é im
portante, no meu modo de ver, que esse projeto seja 
aprovado neste momento, porque temos assuntos 
mais importantes, principalmente nas áreas de segu
rança pública, a ser resolvidos - estamos vendo 
como está a cidade em termos de educação e saúde 
pública. Muito obrigado. 

O SR. FRANCISCO ESCÓRCIO - Senador 
Valmir Campelo, meu amigo, companheiro de mui
to tempo, nem podemos dizer que somos amigos 
há trinta anos, sob pena de nos chamarem de ve
lhos. Mas é verdade. 

Acolho o aparte de V. Exl com muito carinho. 
Compreendo sua situação, como político de Brasí
lia, mas devo dizer que não podemos adiar essa 
discussões por muito tempo, visto que Brasília 
apresenta um enorme bolsão de pobreza, um con
tingente de 200 mil desempregados e um índice 
crescente de violência. 

Quero agradecer ao nosso Presidente por ter 
sido tolerante em relação ao tempo. 

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
ORADOR EM SEU PRONUNCIAMENTO. 
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Senador FRANCISCO ESCÓRCIO 
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I. Quais as vantagens da criaçlo do Estado do Planalto Centtal para as 
cidades satélites e a Região do entorno do Distrito Federal: 

Maior autonomia Politica e finan<:eira às cidades satélites e 
municip1os do entorno; 

2 Criação de novos pólos de desenvolvimento económico como a 
agricultura, pecuária, agro-industrias e processo de industrialização 
aproveitando as vastas potencialidades daquela regilo; 

3. Política de incentivos fiscais por S( cinco anos) aos investimentos 
empresariais que gtram empregos e apoio prioritário do BNDES ; 

4 Dar a Taguatmga a real condição em que ela se insere como uma das 
maiores cidades brasileiras em T'Cilda per capita, transformando-a na capital 
do novo Estado; 

5. As cidades satélites serão contempladas com as transferências 
constitucionais como a cota do Fundo de Pamcipaçllo de Mumcip•os - FPM 
e os tnbutos de competência municipal; 

II. Da União: 

I: . A União não tem condições de manter um Distrito Federal que recebe 
dtanamente m1lhares de pessoas em busca de melhores condições de vida, 
que Já não extstem, formando mn imenso cinturão de miséria ao seu redor e 
consequentemente invasões de áreas públicas, desemprego e violência; 

2. Resgate d3 identidade de Brasilia como Disrrito Federal, área de 
Segurança Naetonal. domictlio dos Poderes da República; 
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QUADRO CO~,WAR:-"TIVO 

1) Cria Região Administrativa Metropolita 
na do Distrito Federal e Entorno_ 
2) Institui o Fundo Complementar de De 
senvolvimento do Distrito Federal e Entor 
no_ 

DESVANTAGENS 

a) A criação da Região Administrativa Me 
tropolitana a ser criada e coordenada por 
um Conselho composto de 20(vinte) mem 
bras por sí só, já demonstra a sua duvido 
sa operacionalidade_ 
b) A região continuará sem autonomia 
politica e administrativa. 
c) A criação do novo Estado em nada im 
pedirá a criação de fundo semelhante, 
mas que seria de mais fãcil administra 
ção pelo próprio estado e não por Canse 
lho composto üOr 20 (vinte) membros 
divergentes e confiitantes em seus interes 
ses, tanto político, como regionais. 

1} Reduz a área territorial do Distrito Fede 
ral. 
2) Transforma as atuais Regiões Administra 
tivas do Distrito Federal que, irão formar o 
novo Estado do Planalto Central em Municí 
pios. 
3) Cria o Estado do Planalto Central, forma 
do pelos municípios ào Entorno e algumas 
Regiões Administrativas do Distrito Fede 
ral. 
4) Transfere ao novo Estado parte dos re 
cursos da União alocados ao Distrito Fede 
ra1, pelo prazo de 10 (dez) anos. 

VANTAGENS 

a) Com a redução do território do Distrito 
Federal a 1,2 km2, a União irá reduzir os 
seus gastos, a partir do 11 o ano. 
b) As atuais RA, que passam a municípios 
terão orçamento próprio, eleições para Pre 
feito e Vereador e total autonomia Política 
Administrativa e financeira, passando a ter 
além de sua arrecadação, as transferências 
do FPM e parte do ICMS do estado. 
c) A criação do estado do Planalto Central 
ensejará uma estrututa Política e Adminstra 
tiva, voltada exclusivamente para o hoje de 
nominado entorno. 
d) A transferência de parte dos recursos da 
União hoje em poder do DF, irá irrigar as 
finanças da região do entorno, permitindo 
que o novo estado possa planejar politicas 
de desenvolvimento regional, buscando do 
tar a região de parque industriai básico, in 
dústrias d~ transfonnação e agro-indústria, 
etc, com financiamentos específicos e juros 
baixos, gerando novos postos de trabalho e 
aumento da renda da população, com incre l 
menta da arrecadação, tanto estadual como 
munici ai_ 1 
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PROPOSTA DE EMENDA CONSTI11JOONAL 
N" ,DE1996 

As Mesas da Cimara do5 Dcpullldo6 e do Senado Fcdc:ral, 005 ICmiOS do I 3" 
do :n 60 da Cooatituiçlo Federal, pro<B~Igllll a seguinte Emcoda .a ~falO C>DIIItil~ 

ciooal: 
AJt. I" O anigo 32 da Coasliwiçi!IO Fcdaal passa a vigorw com a acguinle re

daçio: 

"Art. 32. BnuQia i a CapiiDI da UtUIJo e se locrJlilA 110 l>Uirilo 
FederaL 

f I" O Distrilo F ederol I adnr.ini#rado por GownwM/or iNiimdo 
~lo Prcsidenle da Repoíbliol e,_ de IIOIIII!Ddo após ~ pdo ~
lltltlo Federal. "'-nado o disposto"" alinea c do inciso UI do~ 52 

f 2" Compete ao Se,...do Federallerislar parDo Distrito Fe-
dertJL • 

Art. zo Ficam ind\lldol oa wtigoa 74, 75, 76. 77 e 78 do Alo da DispoÀQCICS 

Conatiwciolllis TIUISitória. CQillA seguiale ~: 

Art. 74. A área do Distriu> Fc&tr-..l. ~ peltJ Ld 11" 2.Kl4 • tk 
19-9-56, fia;1 redazidiJ oo ,m-tro compr«NNitlo pelo Plalto Pi/oro. 
NWdeo &uuleirtwe. Clvzftro. LD,o S.. I. LD,o Nofk, ~ol4..dia, 
Guanf e PanliiOd tJSi a DF~/30. 

Art. 75. As Reri6a AdminUtrtJtiwu dn~ do l>UiriiO 
Fetkrol sdo tronsjom!Ddas ...., lfUUtidp~s. lllt:llllido> ~ limita ter-
ntoriaU. 

Art 76. Det:rero urislativo do CDnrrQSO H.._ .; ddef'lltÍIIIUrl 
a a>IIW>alçdo th consuha plebUciláritJ à populaç4o ,.,..., cidtJJes-SGiili
tes do GGma, TafiiGIUtfCJ. B'!Jl)4Nlio.. Sobradil!ho. PIGNJ]!ÍIIG. C~: 
dia, ~ Santa Mario. $do SeboshiJo. R~ dar Ema.t. Ri{l~ 
du, f~ e pane do PartJIIQ6; das munidpias tk Buritis, ForruMJ e 
UNJI...., Miltas Gerais; e AbGdidnio.. Ág"" Frio tk Goids, Ã,liOU ~
das tk Goids. Aludllia. ~ do Norte. Baritillópolis. Cábe«irw, 

c:~ OcidelltGl. Coc:rJWMo. c..nunbof .u Goéá.r. crirlGiiNJ. Dt»nia· 
~polil. Flora tú Goilú, F-. Úl7.i&U4. MGIII!»>. MimDsG tk 
GGW. H0110 G-. Padn &ntturlo. PÚIIttÚiilld tk Goib • .S.WO Alu6-
IIÍD do DacÕÍ>eno. S4o Jodo da AliGIIpl. SitrtDl4ndio.. Slzio d'AbtMii4. 
VAiparaúo th Goilú e Yi~ Boa - Goicis. 

Ptudrrafo .WCa. A delibenJç4o poptdar prwi.riiJ 110 c:aput date 
qo defoUró a preferirlcia da po,.,.JGç/Jo ai raidaa e di..-e 
illwwada para: .. 

I - No caso das cidada-sasiliks: opçilo pela ina>rpo~ tJO 

E.JIGdo do Pblalro Cmtr-..l. a ser cril>do, 011 pela ~ ao Esrado 
:.eow.-

u - 110 c:wo dos municípios refr:ritkn. se permGIII!a:m como es
::do o~ se se illcorporam ao jlllllro EsiDdo do Pblalto Cmtral. 

Art. 77. A apN1WIÇiJo tk, pelo IMftOs, 1111!11J1k mais -da p<>p~~Úl
ç.àr> """""e. considerando o COIIjuND das reri&:s rqermcitJdtu 110 ca
Í>ut do Grtiro QJflerior, e~~Stjard a criaçao do úlllllo do PIGnGlto Cen· 
trol. e~~ja capiltJI serd a cidGtú Je T tJIIIIliU&Ia. 

§ 1" A inslt:llaç4o do úi/Jdo do Planolro Cen~ml dtJr-se-4 em r 
d:t jtJIII!iro lk 1999, com a posse do GoventtJiior. do Vicr:-<iowntlldor t 
dos [)q>llltJIIios E.JIGdllais eieUo.nrt 1998. 

§ 2• A elft;ilo das pliluirw SelttJdores e Dq>III/Jdos Fethrms do 
úlado do Planalto CmiTGi realizM·$e-d em 1998. c~lllt 
com as tkmais IVIidiuJD dtJ Fcdtt~Vf/Jo. 

f 3" Os flriGIIdtJto$ do$ Sel~Gdort:$ ekilos pelo Gt1141 Distrito Ft· 
dera/, co'" diVDÇdo ati 31 de jaMiro tU 2003. serrlo cumpridos plma· 
IIIDUt ~los nadares o• cvaslllai:r s.Jmillllo$, "" cowiiçdo th rqm· 
sOitt:lllla rran.ril6rios e IÍIÚCQs do 110110 Disrrilo FetkrtJL 

§ 4" Na elr:içrlo puvisto para 1998. o m.tJ1Idtuo do SDU>dor eleito 
mais volado terá dluaç/Jo th oiro QIIOS e os dos outros dois th qiiCIIro 
CIIIOS. 

An. 7& Lei Complatu:ntar. de iniCÍQliwl do Presidoau dtJ Repu· 
búw t aprow.dD pelo CDtlrresso N=ionaJ, de[lllirá as 1WI7fltJS • crui· 
rios a serem uguidos"" criofdo do úlado do Platoaito CmuaL 

Ptudgrafo Wtico. A União transftrirá tJO BUldo do P/onaJio 
Cmtral, pelo prau> tk Ihz DIIOS, pane dos recursos finonairoo tlllrt-

gues tJO Distnto Federa/110 uercicio imedlt:ltome~~tt a1uerior à iluiD/a
çdo do NNO E.JIDtJo. 

DISTRITO FEDERAL 

DADOS HISTÓRICOS 

A missJo CRULS (1892 e 1893). cbd'Jida pelo AslrOaomo, LUJZ CRUlS, 
após =ca de 18 mesa de ttabalho, DO Plaoalto craaal, defmiu c. t•-400tm2 pn 
o DF. ICbdo a úea forma reiUIJUiar com • carac1eÓSiicas de um qlllldrilMcro afd
rodal. com oa ladol medindo 160 e 90tm. comp-eelldemdo auim a '"=a dai 
14.4001an2 previstm Da Coostillliçlo. 

Justiticativ• apreaeulldaa pelo Scoador Virplio Damlmo, pa-a a ~ 
riorizaçio da <:.pilai: 

a) dQalvolvimmto das COIDIIIic:açi!cs; 

b) dis .. minaçio do progreuo; 

c) aeguraoça CSinltllic:a. c 

d) bcoc6cioa em lama& de saódc pliblica. 

Em jWibo de 1894, o Prcsidcme Floriaoo PeixOU>, dcsigDou CRtn.S, panca
colber, na Wc& dc:mlralda. um sílio que otcn:cessc as melhora CIODdiçtlcs pan loQ
lizaçlo e cclifx:açlo, ali. da cidade ~c seria a oova Capillll brasileira. 

Portm. somente em 1922. caravana chefiada pelo Engalbdro Baldumo Al-
meida defmiu onde edifiCIIr o DWc< "<à-a Fundamcolli da Óllllra Capjlal Fa» 
ral doi Esladol Unidos do Brasil, 11&\. W.S de Planallina. DO Mcno Ceau:úlo, 
Clllle oa rios Sobradmboe Slo Banotom... 

Mas a Constituiçi<> de 1946 é 'F realmente consagra o Prioápio Mudm:isla 
da Clpilli, fixaodo illcluaive pqm pm iDX:io doi csbldos de loc:aliz3çlo da Capilli 
btasilcirL 

Faam al'eZitadaa ~ bipóleccs, a saber. 
a) o TriADplo Mineiro; 
b) açidade de Goi1nia (~); 
c) o Qv.odrüao CRUI.S (ji do:mari:D>}. 

O Presideftte Eurico Gaspa- Dlllra DOC!Icia nova CoOiissio de t6cnicoa, prai
dida pelo genenl Ojalma PoUi Coelbo. para proceder 110 estudo da loc:aliZIIÇio da 
nova CapitaL 

Após quase dois anos de estudo&, pesqui&&o e clcblles, a Comisslo conclui 
seus lnbalbo&. adowxlo a soluçio encoall:ada pela Misdo CRULS. fav<rivel ao 
Planalto Ccolnll GoiaDO. 

Ma IOI!Itllte em 1953, o Presidente Gel61io Vorps unciona a lci que ddiDe 
IRlJO pan a cooclualo dai estulb dcfliiÍiiVO&, fiUIIdo uma '"=a de aproxilmda
mellle !5200llllim2• incluindo o quadrilátl!ro CRULS e regiões que abrangiam ~ 
polis, Goilnia e p111e de Minas Gerais {Unaf). 

Assim, o Prcsidme Getúlio V argas designou nova Comissão presidida pelo 
gmc:ra~ Aguioaldo Caiado de eascro c depois DO Gomoo eart rllho. pelo ~ 
chal Jost PaioL 

&ta Comisslo fixou aeus estudo& em duas"-: 
a) o 1'ribgulo Minciro, e 
b)oQuadri~CRULS. 

O Presideute Gapar Outra sugere ao Congresso a escolha do QuadriiMoro 
CRULS. 

A CoiDulo presidida pelo ~ Jost ~ após estudos dos cinco si
tios ele 1.anm2 cado. ~ per Dooald Belcb:r, opwu par localim- a -. 
Capila!DO dio Caslanbo, <WlpiXlliXilOO Vtlllh do lolriulrio de ~ t.abada 
pelos rios T0110, Pa-ano6. Bananal e Gama. Jilllados dcnlrodo Quüilíl<zo 0u1r. 

Tomando-se por base o sitio escolhido, esubeloccu-se oa limi-«s de uma b 
de !5.000km2 ao seu redor. sendo indicado ID1l ten-itório de !5.800tnl. 

O Pn:sid<:ntc Juscelino Kubitsehck. cm sua primeira mensagem ao Congreaso 
Nocional, se refcn a oa:cssidade da conslniÇio da Nova Capital do Brasil, 110 Pla
nalto Ccocral. 

Em abril de 1956 envia mensagem. assinada cm AMpolia, ao Coogreuo Na
cional delimitaDdo à "-ea para o novo Distrito Fed<nl, 110 mesmo te~ c:riaDdo a 
Novacap. 

Propõe. ainda, o oome de BRAS!LlA. para a nova Capilal. 
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A1pms m<aa depois, o Congresso ttansfonna em !...C a mensagem P=ida>cial. 
Fmalmeme. cm 21 de abril de 1960, a Nova Capital foi inaugurada pelo Presi

ck:Dtc Juscelino KubitscbcL 

A reallcblde 

A nova Capital 'Brasília' boje t im:vers!vcl, está definitivam<nle consolida
da. c:umpriu IOdas 11 espcnnças dos seus idealizadores, promovendo o DacD-•~ 
-elo ........... Cadral e ll'l lnenclo o Prosr<->- Enttetando, O ICU aes
àmeato, muilo màor que o pn:Yisto, can alúasimas w .. de c:orrm11:1 migratórias, 
ealmdo boje só o Distriao Federal com populaçio superior a 1.800.000 babitanll:l, 
pnócame~~te ciDco vezes mmor do que prevcram os seus aiadores. Algo pnrisa ser 
fótc», medidas pncium ICI' tomadas, há a nea:ssidade urgente de se~ Brasf. 
lia. IIOb pena de se v~ todo o esforço de gerações pa.sadas m perdida com a pttda 
da quatidode de vida, fali& de empregos. l.lllll'liiiiCDIO dos serviços públicos, insegu
nnça da popuJIÇio e, fmalmente, elendlssimo custo para todos 011 bnsileiros, com 
a CODSUde e scqxe aaoease a-fertncia de recursao f~Da~~Ceiro& para viabilu a 
auatollrevivtncia, em níveis Alisflllái011 de vida. Se nada [()( feito, podemos 1tt a 
cauza de que 110 futuro será all:ibulda à 11011sa gc:ração a ~lidade·de não 

tenDo& esúrml&do o problema com co~cm. crial.ivi<Ude, imaginaçio e porque não 
com IUIUcia. 

Vejmlll&: 

Em 1960, ano de inauguraçlo da Capil&l, Brasília tinha 58.000 babitanrcs c o 
Dillriro Federal127.000 babitanlel, ou seja, 46% da populaçlio eslava no Plano Pi
JoiO. 

Em 1970, BruQia tinha IS6.000 habitanleS e o Distrito Federal 524.000 babi-
-. ouleja. IICIDalle 30% da populaçlo CSiliVa no Plano PilOIO. · 

AI CKpCICWiva do de que, no ano 2000, Brasília ICDba 300.000 habitantes, c 
o Dialriro Federal 2.100.000 habitante~, ou seja, apenas 14% da P"'""ar;OO esla<á no 
Plano Pikllo. 

A evoluçio da ~ do Distrito Federal crr::sa: em proporçló muilo su
pcrioc' a do Plano Piloro (BRASiuA). evidenciando a urgente necessidadcde expan
do do seu tarilório especial. com o grude objctivo de se promover a insWaçlo de 
Jl'.xlcs e DJI!dias indúslriu. ~Irias. que se constituiria em DOVOS pólos de 
deaamllvimcniD do Planallo Centtal, produzindo o progt=O, nov11 fontes de re

ceita. DOV&S escol-. DO..,. bo5pilais, oom a ofena de novos e~gos. redUÇio dos 
~ póblicaa que poderio ICI' convenidos em invcstina~toa, etc. 

A Braflia abcria do-IOIDCD!e u fwiÇllc:s de Capital do Brasil, abrigando os 
PodeRs da Replblica e • Miaõcs Diplornélicas. 

Eslic to desafto. v81110& enfrc:ü..lo ou simplesmen1e vamos ignorá-lo e deix.ar 
que oo futuro aej.moc acusados• de sequer lutarmos cm busca de alguma solução 
plnl o problema ou limplc:aDeDIC fiCIImOS na esperança pura e simples de que com 
o .-urdo tempo lUdo se acomodri 

Da proposta 

Criar novo estldo, COII1pOCIO de porte do Distri 10 Fedua1, pane do Estado de 
Goüs e J*1e do EsUido de Mi.,. Gerais. 

O fliiUIO Dislrilo Fedcnl fiari rcsaito u Regiões Adminisll'lliv., do Plano 
Pila0. J*te do Plnnoi, Núcleo B&Ddeirante, Cruzeiro, Lago Sul, Lago None, Can
dall&oilndia c Gim. maoOOo. os awais limires geográfiCOS, pennancccndo como 
c.pilal da Rcpllbhca a cidlldc de BrasOia. (Anexo L) 

0 DOVO estado a ser criado ser* denominado de Estado do Planalto C~n
tra/ e sert formado pela incorporação das aluais regiões administrativas do Dis
trito Federal: t;iama. Taguatioga, Brazlândia, Sobradinho, Planaltina, Ceilândia, 
Gulri. Sam•mhaia, Santa Maria, São Se-bastião, Recanto das Emas, Riacbo 
FIIDdo e p.nc do Paranot; dos municipios do alUai f.srado d~ Goiás: Abadi!nia, 
Ápa Fria de Goi6s, Águas Lio:!a de Goi6s, AlcxAnia. Alvorada do Norte, Buriti
oópolis, Cabeceiraa, Qdade Ocidenlal. Cocalzinbo, Caumbá de Goiás. Crisl8lina, 
Dmrimópo!il F1o1a de Goiá, Formou. Luzilnia, M1mbaí, Mimoso de Goih, 
Nmo Gama, Plllh Bcmanlo, Planaltina de Goiás, SalMo AntOnio do Descobeno, 
Slo Joio da MIDÇ&, Simollndia, Sitio d' Abadia, Valparalso de Gow c Vila Boa; 
e doa muDiápioo do alUai f.srado de MiNu Gcr<W: Buritis, Formoso e Unaí, c terá 
como Capilala cidade de TagUDtir.ga. (AIICllo ll.) 

À Ulliloçabc:ri, pelo pcriodo de 10 (dez) 8IK5, cransfcrir, ao Esudo do PIÍI
naho Cenlral, porte dos rccunoo arualmenle entregues ao Distrito Fcd<ral, pano pro
IIIOY« o deaarvolvimcnro do novo Estado, bem como pane de seu custeio. 

O BNDES '*' prioridade a fmm:iamentos empresariais que vierem a = r .. 
x.OO. DO novo Ealado, que foran gCI'&Iicns de ~os. fiCando linda dilas em
aliaM ilcn1aa doa imposlos federais por S (ci!ICO) anos, oa forma do que vi~ a= 
c\dlnada pelo Sawlo Federal. 

A Unilo manttri a esttu!Ura administrativa do Disaito Federal com pane dos 
~ atua1mm1e transferidor., fiCIDdo sob AUa responsabilid.le as 6rcas de segu
rança, saóde e cducaçlo. 

Clba't ao Scmdo Fcdcral, lep.Jar para o Dislrilo Fedenl, ~YIIIdo illdusi
ve AI& lei cqinica, seu lislana lribuWio, sua CSII'UIUnl admiJiisttaliva e apro- o 
nome do seu Govcroador, que será iadicado pelo Presideale da Replblica. 

O. fonl.el de recunos para o oovo &lado: 
Al6m das ttw.fcdocias pela Uailo par dez ~ de partcdos m:unaa alUai

- dealiudoa IJO DislriiO fedenl, O DOVO Estado, Jllllld à razber a COtai do 
Fundo de Partiáp.çlo de Eal8doa e os tritlolla. de ~altlladual. 

.,..,...,. de -doa -.JdpiM 

AI RegjOea Adminialnliva ttawfDnDMia em muniápio& receberlo as COtai 

do filado de hnicq,.çlo de Mwlidpios e .. aibuboiDa de COIIIpdbiCia IDWiicipd 

J~ 

A realidade do Dillrito Fcdctal e da populaçio rcsidcnte 001 municípios 
do dwnado CDIOmO t digna da ateDÇio da sociedade bnsileita e do Congresso 
Nacloaal. O Distrito Federal t um ICIIIe federativo de duvidosa viabilidade eco

ullmico-f!IWICCira. cnquan10 a populaçlo doa mu~iol circuuviziubos vive l 
mfDgua de qualquer polü::a p1blica IDIIil ~o Govauo do DisaiiD Federal 
Dlo tem comper.encia lepl para &Jald&.b, CDqUaDID 011 gmcrnos doa l!stados de 
Goiú e de MiDas Gerais parecem ~ido:nr eaca populaçlo vincuíada liD DF, alo 
lbe dcdicaDdoa deYida prioridade. 

O alUai DisaiiD Fcdcral, em sua condiçJo de d=cnto eaeoàal da Fcderaçio 
brasileira, conforme prescreve o art. 1" da Carta Magna, não pode ser abolido, uem t 
esse o cspíri10 ou a intenção desta iniciativa. Ao CODirWio, para viabilizar a sua coo
diçlo c vocaçlo de unidade administrativa, voltada para a Naçlo. o Distrito FedenJ 
~ idcDiificado l alUai Regiio Administraliva de Brasllia, pouibilitando, assim. que a 
popuiiÇiodas cidades~lites do DF e do eniOmO, que boje padecem de graves 
problemas sociais, venham a ser alvo c:en1rlll da atenção de um governo identifiCado 
com suas na:essidadcs e anseios. 

O ~e projdo de Fmcnda Constitucional, ~ a~ do território 
do IIIU8I Distrito Fedcnl, pano apro1imadamr:n1e 1.200km , que englobada 6rQ da 
autiga RA-1. CO!Jl pequcuas modifiCações visando IOnlla' possfvel a sua ~ 
çio. para que possa cumprir sua fuDçiõ de abrigar os Poderes da Repóblica e as 
Miu6cs DipioJDÁticas. 

Como conseqll!ocia. a ~ restanle do IIIU8I DislriiD FcdetaJ. apó& consulta da 
populaçio euvolvida, devcri, junlamenle com 011 IIIWlicípiol do eoromo relaciooa
dos nesta PEC, dar ori~ ao IIOVO Estado do Planal1D Central 

No que se ref= ls IICCCS$idades de rtlcursos, a PF.C, busca ua ralidadc, redu
zir ao longo do 1r:mpo os gaslo5 da Unilo, para com o DistritD Fcdcral, reduzindo 
drast:camcniC seu cerritório, assim como, despesas de CUSICio e iDvestimelllos. 

Ao novo Eslado, será repassada parte dos recursos boje transferidos ao Distri
to Federal. pelo período de dez anos, para invcstimenros e custeio, oa forma que via 
a = detiberada pelo Seoado Federal, com o objetivo maior de tra=, pua o Estado. 
ind6strias, agroindústrias que possam promov~ o desenvolvimento do DOvo Estado 
do Plonal10 Cenual, gerando novos c~gos. CODSirUÇão de escolas, oovos bospi
tais, novas univ~idades, dotando a regilo de infnt.cstrulllnl que será a base para o 
seu desenvolvimedo. 

Amditamos que a apreseniiÇio desta Proposta de Emenda Constitucional 
conaibuini para a mnpliaçio do imprcscindfvel dcbale sobre a identidade politica c a 
viabilidade econ6mia>-finanoeira do Disailo Federal, tema de fuodamr:nlal impor
tJncia, ao mesmo 1eq10 que cria o novo Estado do Planallo Celllral, após ouvida a 
populaçio ICIIVO\vida, abrindo espaço para O desenvolvimcniO desl& magnífliC& ""' 
do DOISSO País, maa::cdora da IIOSSa preocupação, para o qual pedimos a alençlo es
pecial dos ~ Pares do Congresso Naci(J(tai. 

Sala de Sessões, 

Senador Francisco Escórcio 
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ANEXO I 
II- ORIUNDAS DO A 1UAL ESTADO DE GOIÁS 

Áru proposta para permancu como 
Distrito Fedoral 

lUdo Áraltm~ 
RA - I - Plano Piloto 473 03 

RA - vn - Paranoll m 340 76 

RA - VDI - Nllcleo Bandeirante 1!.~39 

RA-X-Gum 45 66 

RA - XI - CrÚzeiro 899 

RA-XVI-....,Sul 190 24 

RA-xvm- ..._, NortJ, 57 49 

RA - XIX - Candanl!ollndia 664 

Toe.la 1.205 20 
III A-215dll6fta-aoDF.ouoe)LIIlaDF-13Q. 

Fala: IBGI!J91 • CcldopiML 

ANEXOU 

A .... proposta para formar o novo Estado do 
l"'aDalto Caltral 

Habitutl:/96 

243.460 

45.000 

23.170 

108.640 

58.840 

36.470 

21.670 

15.320 

552.570 

I- ORIUNDASDOATIJALDISTRITOFEDERAL 

R.mio ÁraOmt~ Pouulacio/96 

RA-II-Gama 276 12 120.540 

RA- m-TUUilinn 121 34 253.900 

RA- IV- Bl"lllllndia 474 05 46.280 

RA- V - Sobnodinho 569 37 93.160 

RA -VI - Phal&llina 1537 16 104.000 

RA - vn - Paranoll c n 511 64 180 

RA -IX- Ceillndia 213 96 392.720 

RA- XII- Samambaia lOS 97 144.940 

RA -XIII - Santa MJria 211.25 83.570 

Radio A....., (kfta; 
Abadilnia 1.0477 

Á~Fria de Goiú 2.036, 7 

ÁlOIBS Undu de GoW (I) -
Alednia 8SO. 8 

Alwnda do NOI1e 1.288 I 

Buritinónolis ruo 

Cabeceira! 1.117 4 

Cidade Ocidetnl 3820 

Cocalziuho 2.000 o 

Corumb6 de OoW 2.8604 

Cristalina 6.1&8 7 

li• 416.9 

Flores de Goiú 3.722.. 8 

Formosa 5.823 1 
LuziAnia 4.617 6 

Marnbaf 1.131 8 

Mirmso de Goiás 1391 9 

Novo Gama (2) -
Palk-e Bemxdo 3.148. 9 

PIBD&Itina de OoW 2.547 7 

Sanlo AniOnio do Dc:scobcno 1.13.5 .5 

Slo JOio da AliiDça 3.339 .5 
Silmllndia 3440 
Sflio d • At.dia 1..580 1 

~deGoiú(2) -
Vila &a 1.068 o 
TGCI!k 4.265 2 
-IIKJIW4-~e Codopla 

RA - XIV - Slo Seablstiio 38318 28.210 

RA-XV- Reaft!Ddas Emas 
(I) p -· S.OOAII&iodolla<:obalo-·~.i'-
Q) P idciodel.ailola6ftaeJIO!I'Ibçioj61D<:Wda. 

RA- XVII -IUacho FUDdo 

Toáls 
(I) lodoli-ll5deno..,._a_dellf'-130. 

~ 

101 47 

54 53 

4.560 04 

31.360 

18.750 

1.317.610 

ID- ORIUNDAS DO A1UAL ESTADO DE MINAS GFRAIS 

Burilis 

Fcrmolo 

Uaaí 

T ... 

lte&llo AmoOmt; p 

5.238 I 

3.833 4 

10.110 9 

19.llll. 4 

IV- ORIGFNS DA mA E POPULAÇÃO DO NOVO 
ESTADO DO Pl.ANAL 10 CFNlltAL 

19.484 

7582 

70.143 

97.209 

a..ao Área (km, ~ 
Dlslri1D Federal 4..560 04 1317.610 

FAlido de Ooi6s 48.26S 20 536.097 

Ea.do de MiDas Genis 19.18240 97.209 

Toàll 12.007 64 1.950.916 

9.4SS 

4.006 

-
18.008 

7.631 

3.197 

6.903 
33.447 

10313 

9.262 

24.263 

3.696 

5.415 

65.751 

205.998 

4.261 

3.559 

-
18.039 

43.950 

38.821 

5.272 

5.9.57 

2..763 

-
3.1os 

536.097 
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A SRA. EMÍUA FERNANDES - Sr. Presidente, 
para uma comunicação, por designação da Lideran
ça do PTB. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Con
cedo a palavra à nobre Senadora Emília Fernandes 
para uma comunicação. S. Ex& dispõe de cinco mi
nutos, conforme o Regimento Interno da Casa. 

A SRA. EMÍUA FERNANDES (PTB-RS. Para 
uma comunicação. Sem revisão da oradora.) - Sr. 
Presidente, Srls e Srs. Senadores, queremos, nes
ses poucos cinco minutos, em nome da Bancada do 
PTB, por designação do ilustre Líder do nosso Parti
do, Senador Valmir Campelo, nos associar às pala
vras de homenagem que têm sido proferidas no ple
nário desta Casa, em relação ao ilustre brasileiro 
Barbosa Lima Sobrinho, que completará cem anos 
de existência amanhã, dia 22 de janeiro de 1997. In
clusive, o Senado Federal estará prestando uma jus
ta homenagem a essa ilustre figura do nosso Pars. 

Sr. Presidente, são cem anos de uma vida in
tensa, tanto do ponto de vista profissional quanto po
lítico, profundamente dedicada ao Brasil, às causas 
mais nobres da nossa Pátria e do nosso povo. 

Falar em Barbosa Lima Sobrinho é lembrar do 
exemplo de coerência, de luta, de espfrito público, é 
lembrar de uma pessoa profundamente carregada 
de coerência, de patriotismo e de nacionalismo por 
excelência. 

Barbosa Uma Sobrinho hoje está identificado 
plenamente com a própria História do nosso País. 
Foi um dos fundadores do Partido Social Democráti
co, em 1945, Deputado Constituinte em 1946, Go
vernador de Pernambuco. Militou no antigo MDB, in
clusive durante o período da Ditadura; participou da 
anticandidatura de Ulysses Guimarães à Presidência 
da República em 1974; foi signatário, ao lado do 
PreSidente da OAB á época, do pedido do lmpeach
ment do ex-Presidente Collor de Mello. Hoje é Presi
dente do Movimento em Defesa da Economia Nacio
nal e tem sido presença constante em todas as lutas 
que envolvem interesses nacionais, como a defesa 
da Petrobrás, da T elebrás, da Eletrobrás, da Com
panhia Vale do Rio Doce, entre outras. 

Como Presidente do Movimento em Defesa da 
Companhia Vale do Rio Doce, tem buscado alertar a 
Nação brasileira em relação a esse tema. Com a 
sua experiência, com a sua trajetória de vida políti
ca, acompanhou e vivenciou de perto diferentes go
vernos que se sucederam. Participou, com propos
tas, com idéias, das reformas, dos momentos mais 
duros da vivência da nossa democracia. Barbosa 
Lima Sobrinho considera a Companhia Vale do Rio 

·Doce um patrimônio nacional estratégico e importan
te para o desenvolvimento e soberania nacional, po
sicionamento que tem tomado nos seus cem anos 
de existência. 

Portanto, a homenagem que o Congresso Na
cional lhe prestará no dia de amanhã é muito justa, é 
muito merecida. E nós, da Bancada do PTB, regis
trando mais uma vez a admiração pela figura huma
na Que representa Barbosa Lima Sobrinho, pelo pro
fundo respeito que temos pelo homem público expe
riente, coerente, nos somamos e nos associamos às 
justas homenagens. Transmitimos aqui o abraço es
pecial à sua esposa, Dona Maria José, que já convi
ve com ele há 65 anos, aos seus familiares, aos 
seus filhos, na certeza de que o momento que vive o 
Pafs está a exigir a lucidez e a postura da figura ilus
tre do jornalista Barbosa Uma Sobrinho. 

Essas são as considerações que, em nome do 
PTB, queremos registrar. Queremos também mani
festar o orgulho e o reconhecimento do Partido Tra
balhista Brasileiro a essa ilustre figura do nosso 
Pais. 

Muito obrigada. 
Era o que tinha a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- Com a 

palavra o nobre Senador Epitacio Cafeteira. 
V. E:xA dispõe de até 20 minutos. 
O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, às vezes, podem as pessoas indagar: 
por que o Congresso está reunido neste período que 
deveria ser de recesso? A resposta óbvia é que es
tamos aqui por convocação primeira do Excelentíssi
mo Senhor Presidente da República, que convocou, 
de acordo com o que dispõe o art. 57, § 611, 11, da 
Constituição Federal, e estabeleceu a pauta do que 
deveria ser votado porque havia urgência, havia re
levância. 

O Presidente da Câmara dos Deputados junta
mente com o Presidente do Senado Federal fizeram 
outra convocação, mas no mesmo período, ou seja, 
de 6 de janeiro a 6 de fevereiro. A única diferença é 
que a pauta era outra. E ficamos com duas pautas. 
Não seria, portanto, por falta de pauta que deixaría
mos de votar. O que está acontecendo? Na Câmara 
dos Deputados, nada foi votado. Hoje é dia 21 de ja
neiro. E estamos convocados desde o dia 6. No Se
nado Federal, alguns requerimentos já foram vota
dos. E uma matéria que não era objeto da pauta 
nem de uma, nem da outra convocação, que era 
uma reforma administrativa do Senado Federal, foi 
votada como picanha - fatiada. Votou-se, na sema-
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na passada, uma parte, e, na manhã de hoje, votou
se o restante. Na realidade, não se vota nada, por
que o assunto é reeleição. Reeleição de manhã, ree
leição no almoço, reeleição no jantar, reeleição na 
hora de dormir. Ninguém dá voto à reeleição, mas 
todos contam voto da reeleição. É um contar de vo
tos que, se todas as partes estiverem certas, deve
mos ter cerca de 800 Deputados. 

Temos reeleição desde a hora em que acorda
mos. Domingo, na corrida, em um automóvel estava 
escrito reeleição. Reeleição passou correndo. É cla
ro que não estava em primeiro lugar, mas reeleição 
passou correndo. Nos out doors lia-se "quero ree
leição". Depois da corrida, em casa, queríamos ver 
um programa e, ao invés do Domingão do Faustão, 
temos o "domingão da reeleição". Nos intervalos, 
vem aquela propaganda da "reeleição é bom para 
todos•, uma espécie de panacéia que serve para 
tudo. Até na hora da novela, temos que comer ree
leição, em qualquer canal, em qualquer novela. 

É isso que estamos vivendo nesse período de 
convocação. Não podemos ter a menor dúvida de 
que o Executivo nos convocou dizendo que o fez 
com um objetivo, mas os Presidentes das Casas Le
gislativas o fizeram com outro. Na realidade, o as
sunto é um só: reeleição. 

Na convenção do PMDB saiu um resultado que 
o Governo não esperava. Alguns Uderes do PMDB 
haviam dito que não haveria problema. "Na conven
ção, vai sair tudo conforme Vossa Excelência quer, 
Presidente", mas um grupo colocou água no chope e 
o PMDB resolveu, por unanimidade, que só votaria 
depois do dia 15 de fevereiro. 

O Presidente chamou determinados Uderes e 
mostrou-lhes seu ressentimento, fazendo-o por es
crito para não esquecer nada do que gostaria de 
lhes dizer. 

Depois disso, a coisa começou a azedar e o 
Presidente ameaçou: "Quero ouvir a voz rouca das 
ruas. Vamos ouvir a voz rouca das ruas•. E, então, 
faço a primeira indagação: o Presidente quer mesmo 
ouvir a voz das ruas? Não, porque se o quisesse, 
pediria um plebiscito ou um referendum. 

A voz rouca das ruas está gritando por empre
go. A voz rouca das ruas está reclamando a falta de 
saúde. A voz rouca das ruas está pedindo escola 
para as crianças que precisam estudar. 

Parece que a voz das ruas, de que o Presiden
te fala, é aquela das pesquisas. Não é propriamente 
uma voz das ruas, mas a daqueles programas pre
parados, onde já se conhecem as respostas das 

pessoas que serão interpeladas: "Você é a iavor ad 
reeleição?" 

Então, essa não é a voz das ruas. t:ssa é uma 
maneira de tentar levar ao povo a idéia de que a sua 
maioria quer reeleição. 

No Congresso Nacional, onde o Presidente diz 
ter maioria e os votos de que necessita, Sua Exce
lência sabe que isso nãu ocorre. 

Comparativamente, o Presidente está sentado 
a uma mesa de pôquer em que cada jogador man
tém suas cartas escondidas, dando a idéia de que 
tem o jogo maior, de que tem o seu tour ou o seu 
royal straight flush para vencer o adversário: o Go
verno diz que tem os votos necessários; a Oposição 
garante que isso não é verdade. E aí, Sr. Presiden
te, Srs. Senadores, entendi porque estamos aqui. 
Afinal de contas, estou aqui desde 1963 e tenho a 
obrigação de saber o que querem aqueles que dese
jam jogar. 

Por que o Governo está insistindo em votar 
nesta Sessão Legislativa Extraordinária? E.sta é a in
dagação. 

Todo mundo sabe que o Governo não tem os 
308 votos necessários. Todos nós sabemos! Mas o 
Governo vai colocar em votação. Não tenho dúvida 
alguma a esse respeito. 

E por que ele põe em votação? Porque, sim
plesmente, na forma da Constituição - que querem 
mudar - está dito que uma proposta de emenda 
constitucional rejeitada pelo Congresso só pode vol
tar na sessão legislativa seguinte. 

Então, para o Governo não há risco de colocar 
em votação e perder, porque, nessa ocasião, o Go
verno sabe que no dia 16 de fevereiro poderá ser 
apresentada uma nova proposta de emenda consti
tucional, já que estamos na sessão legislativa ex
traordinária de 1996. Ou seja, a sessão legislativa 
seguinte começará no dia 15 de fevereiro de 1997. 

E o que acontece se houver votação? O Go
verno está apostando, como disse há pouco, como 
num jogo de pôquer. Na votação, vamos colocar as 
cartas na mesa e o Governo saberá quantos votos 
realmente tem e quantos lhe estão faltando para 
completar os 308 votos necessários. Sabendo a 
quantidade de votos que tem e quem vota com ele, 
buscará os votos daqueles que não compareceram 
ou que votaram contra a emenda constitucional da 
reeleição. 

É uma grande jogada, não tenham dúvida. É 
uma jogada de mestre, para deixar qualquer um em 
dúvida quanto ao que o Governo realmente quer. 
Perguntarão: será que é isto que o Governo quer, 
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mesmo? Será que ele não se importa em perder? 
Perder não é ruim para ele? E eu diria que o Gover
no não se importa com coisa alguma se, no último 
tu mo, conseguir ganhar a final do jogo. 

Sr. Presidente, o Presidente Fernando Henri
que Cardoso diz algumas coisas e age de outra ma
neira. Não é a primeira vez. 

Sua Excelência disse: •Esqueçam o que eu 
disse e não leiam o que eu escrevi.• Mas eu tenho o 
mau hábito de ler o que os outros escreveram e de 
não me esquecer daquilo que foi dito. 

Para finalizar o meu pronunciamento, lerei a 
justificativa de uma proposta do Presidente Fernan
do Henrique Cardoso, quando Senador da Repúbli
ca. 

O Senador Fernando Henrique Cardoso propôs 
que constasse o seguinte na Constituição: ·o man
dato de Presidente da República é de quatro anos, 
permitida uma vez a reeleição•, ou seja, o Presiden
te da República, antigo Senador Fernando Henrique 
Cardoso, propôs que houvesse uma reeleição. 

Mas vamos ver o restante, vamos ver a justifi
cativa do Senador Fernando Henrique Cardoso: •No 
sistema par1amentarista ... : - Sua Excelência inicia 
com essa expressão porque, naquela época, monta
va-se uma Constituição par1amentarista, e, af, peço 
a atenção dos Srs. Par1amentares - • ... os graves in
convenientes da reeleição do Presidente, bem como 
de qualquer outro ocupante de cargo eletivo do Exe
cutivo, desaparecem• - desaparecem no sistema 
par1amentarista. 

E mais: •Notadamente desaparece a preocupa
ção com a utilização da máquina administrativa com 
objetivos eleitorais, pois o chefe da administração é 
o Primeiro Ministro•. 

O Senador Fernando Henrique Cardoso, na 
sua justificativa, disse que é inconveniente haver 
reeleição no sistema presidencialista, porque há 
uma preocupação com a utilização da máquina ad
ministrativa com objetivos eleitorais. 

Rco-me perguntando, Sr. Presidente: se este 
Pafs parou para aprovar uma emenda que permita a 
reeleição - e estamos com o Pafs parado - imagi
nem se houver reeleição em 1998. 

O que vai parar, além deste Pafs? Qual será a 
moeda que vai aparecer na eleição de 1998? É nis
so que temos que pensar diante daquilo que esta
mos vendo. 

No resto da justificativa, o Senador Fernando 
Henrique Cardoso acredita que a tradição deste 
Pafs é a do mandato de quatro anos e não a de cin
co anos. E conclui, no dia 13 de janeiro de 1988: 

:Além dessas razões, como sou favorável a que as 
eleições presidenciais próximas sejam realizadas 
ainda este ano - 1988 - eliminar-se-ia o inconve
niente de fixar-se duração desigual de mandato en
tre o atual e os próximos presidentes. 

O Senador Fernando Henrique Cardoso dizia 
que queria uma eleição, em 1988, reduzindo o man
dato do então Presidente da República para quatro 
anos. Hoje os dois são protagonistas da reeleição. 

Entre tapas e beijos, "la nave va•; entre tapas e 
beijos, reúnem-se; entre tapas e beijos, o Governo 
chama um partido para conversar e, ao invés disso, 
fala dos seus ressentimentos, ofendendo aqueles 
que convidou. 

Concluo o meu pronunciamento, Sr. Presiden
te, desejando que o Presidente da República pare 
por um momento para pensar na sua biografia. Sua 
Excelência, mais do ninguém, deve ter o interesse 
de preservar a sua biografia. Urna biografia cheia de 
altruísmo, de gestos que fazem inveja a qualquer 
um. Sua Excelência, de repente, esquece-se de sua 
biografia e quer, a qualquer custo, uma reeleição; 
quer a qualquer preço, não interessando se essa 
reeleição possa manchar a sua biografia de tantos 
anos. 

De uma coisa, Sr. Presidente, tenho certeza: o 
poder é como uma droga. O poder é mais forte do 
que a maconha, mais forte do que a cocafna ou do 
que a heroína; usado uma vez, permanece-se no vf
cio. O Presidente Car1os Menen, dois mandatos na 
Argentina; Alberto Fujimori, três, no Peru. E quantos, 
quantos serão desejados e que fazem com que um 
homem como Fernando Henrique Cardoso rasgue a 
sua biografia para continuar usando o poder! 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Solici

tamos aos Srs. Senadores que estiveram em seus 
gabinetes que se dirijam ao plenário, uma vez que 
teremos votação nominal. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna}- Esgo
tado o tempo destinado ao Expediente. 

Presentes na Casa 74 Srs. Senadores. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Sobre a mesa, roquerimento que será liOO pelo Sr. 

111 Secretário em exercfcio, Senador Valmir Can'1Jelo. 
É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N11 68, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 175, alínea d, do Regimento 

Interno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de 
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que a matéria constante do item n11 5 seja submetida 
ao Plenário em primeiro lugar. 

Sala das Sessões, 21 de janeiro de 1997- Se
nador Roberto Freire. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Passa
se, de acordo com a vontade do Plenário ao Item 5: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N11 64, DE 1996 

(Em regime de urgência, nos termos 
do Requerimento n11 55, de 1997} 

(Tramitando em conjunto com os 
Projetas de Lei do Senado n11s 196 e 200, de 1996) 

Projeto de Lei da Câmara n11 64, de 1996 (n11 

7.865186, na Casa de origem), de iniciativa do Presi
dente da República, que institui o Sistema Nacional 
de Armas, SINARM, estabelece condições para o re
gistro e para o porte de anna de fogo, define crimes 
e dá outras providêhcias, tendo 

Parecer sob n11 713 , de 1996, da Comissão 
- de Constituição, Justiça e Cidadania, favorá

vel ao Projeto com emendas nlls 1 a 17- CCJ, que 
apresenta, e pela prejudicialidade dos Projetas de 
Lei do Senado n11s 196 e 200, de 1996, com voto em 
separado do Senador Pedro Simon. 

(Dependendo de parecer da Comissão de 
Constituição Justiça e Cidadania, sobre a Emenda 
n11 18, de Plenário) 

Ao projeto foi oferecido urna emenda nos ter
mos do art. 275, item 11, do Regimento Interno. 

Nos termos do art. 140, alrnea •a•, do Regi
mento Interno, designo O-· nobre Senador Romeu 
Tuma para proferir parecer sobre a emenda de ple
nário em substituição à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania. 

O SR. ROMEU TUMA (PSL-SP. Para proferir 
parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
s..-s e Srs. Senadores, o projeto foi examinado 
pela Comissão e veio ao plenário, onde, dentro do 
prazo regulamentar, recebeu uma emenda de au
toria do Senador José lgnácio Ferreira. Essa 
emenda pedia que fossem ampliadas as funções e 
atividades cujos titulares poderiam ter o porte de 
arma fora da expedição regulamentar que o proje
to prevê. 

Somos contrários à emenda do nobre Senador 
José lgnácio Ferreira, porque essa ampliação já ÉJs
tava alcançando um limite perigoso. T erramos de 
conceder para a Câmara dos Vereadores, para 
aqueles que fazem a segurança do Presidente da 
República, para os agentes fiscais e para uma série 

de outras atividades que reivindicavam o mesmo es
paço. 

Mas, como o art. 811 já prevê que, por decreto, 
o Governo regulamentará a expedição do porte de 
anna, a própria dificuldade levantada pelo Senador 
Ademir Andrade - ou seja, do pequeno colono que 
tem uma arma e precisa transportá-la - poderá ser 
contornada pelo Governo na regulamentação. Para 
tanto, vamos indicar ao Governo que crie o porte de 
trânsito ou temporário, onde o cidadão não poderá 
ter cerceada a sua decisão de transportar a sua 
anna. Quanto aos clubes esportivos e aos campeo
natos de tiros, esses casos também serão previstos 
na regulamentação. 

Assim, Sr. Presidente, somos contrários à 
emenda de plenário. 

É o seguinte o parecer na íntegra 

PARECER 

I - Relatório 

Encontra-se sob exame desta Casa a Emenda 
de Plenário n°18 ao Projeto de Lei da Câmara n1164, 
de 1996(nll7.865/86, na Câmara dos Deputados), 
que "institui o Sistema Nacional de Armas - SI
NARM, estabelece condições para o registro e para 
o porte de anna de fogo, define crimes e dá outras 
providências•, o qual tramita em conjunto com o Pro
jeto de Lei do Senado n11196, de 1996, que "dispõe 
sobre o fabrico depósito, trânsito e porte de annas 
de fogo e dá outras providências•, e com o Projeto 
de Lei do Senado nll200, de 1996, que "define o cri
me de porte de arma•. 

A referida emenda visa a incluir a categoria dos 
Defensores Públicos da União no dispositivo que 
concede porte legal de arma de fogo. 

11 - Voto do Relator 

Não obstante a relevância dos argumentos ex
postos na justificação da emenda em causa, brilhan
temente concebidos pelo nobre Senador José lgná
cio Ferreira, não se pode olvidar o fato de que o dis
positivo a ser emendado não pode enumerar todas 
as categorias de agentes públicos federais que ne
cessitam receber o porte de anna. Aliás, nesse sen
tido, o art. 8° do projeto prevê competência para que 
o regulamento da futura lei estabeleça as condições 
em que será dada autorização especial para porte 
federal de anna de fogo. Portanto, a norma concebi
da não excluiu, em definitivo, a possibilidade da con
cessão almejada na emenda sob exame. 

Ora, se há a possibilidade de o Executivo fazer 
a concessão pretendida, não se pode argumentar 
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que a norma proposta é injusta. Ademais, se assim 
fosse, estar-se-la fazendo, também, injustiça com 
inúmeras categorias de agentes públicos que não 
estão contempladas no texto do projeto, as quais, 
por isonomia de tratamento, deveriam ser incluídas 
nessa fase de apreciação da matéria como, por 
exemplo, a dos servidores que trabalham no Gabi
nete Militar da Presidência da República e que se 
ocupam da segurança presidencial. · 

Assim, diante da multiplicidade e das peculiari
dades das situações em que o porte de anna pode 
ser concedido,a fim de atender à necessidade do 
serviço, é conveniente que esta matéria seja tratada 
por ocasião da regulamentação da lei resultante do 
projeto em questão. 

Diante do exposto, opinamos pela rejeição da 
Emenda de Plenário n218. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O pa
recer conclui pela rejeição da emenda. 

Passa-se à discussão em conjunto do projeto e 
das emendas. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Con
cedo a palavra ao Senador José Eduardo Outra, 
para discutir. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
encaminhei o requerimento para três destaques rela
cionados com essa matéria. Peço a atenção do no
bre Relator para essa questão. 

Os destaques são os seguintes: votação em 
separado do art. 9!! e das Emendas n2s 6 e 8, da Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, que fo
ram apresentadas pelo Senador Romeu Tuma. 

Com relação ao art. 92, que institui a cobrança 
de taxa pela prestação de serviços relativos à expe
dição de porte federal de arma de fogo, o nosso en
tendimento é que esse artigo é inconstitucional. Po
demos ver isso inclusive pelo outro projeto que va
mos votar hoje, possivelmente, se hotNer quorum, 
que é o de número 5, que trata do Fundo para apa
relhamento ou operacionalização das atividades fins. 

Pela Constituição, para definir tributos, ou seja, 
taxas, é necessária uma lei complementar. Inclusive 
o Projeto de Lei da Câmara n2 61, que institui o Fun
do para aparelhamento ou operacionalização da ati
vidade fim da Potrcia Federal, é um projeto de lei 
complementar, o que está de acordo com a Consti
tuição por ser justamente um projeto que cria o Fun
do e institui taxas. Na medida em que o projeto que 
está em discussão agora, o de n2 64, não é um pro-

j&to de lei complementar, o seu art. 9º, que institui a 
criação de uma taxa, é inconstitucional. Por isso, 
propomos a sua supressão. 

Além disso, as Emendas n2s 6 e 8, do nobre 
Relator, estabelecem que as autoridades poderiam 
já dispor do porte de armas independentemente da 
regulamentação. O projeto original estabelece que 
posteriormente seria feito um regulamento para es
tabelecer as condições em que essas autoridades 
teriam direito a porte de armas. Entendemos que é 
temerário, de antemão, incluirmos na lei que essas 
autoridades passem a ter direito a parte de armas 
sem uma discussão mais aprofundada, principal
mente dos órgãos competentes. 

Por isso, votamos a favor do projeto, mas pedi
mos destaque do art. 92 , por considerá-lo inconstitu
cional, e pedimos destaque das Emendas n2 s 6 e 8, 
por entender que o projeto, como veio da Câmara, 
quando remete essa questão para uma regulamen
tação ulterior, está mais de acordo com o interesse 
público. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Conti

nua em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Sobre a mesa, requerimento de destaque que 

será lido pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Sena
dor Valmir Campelo. 

_ , É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N" 69, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos regimentais, destaque para 

votação em separado do art. 92 do PLC n2 64/96 
Sala das Sessões, 21 de janeiro de 1997. -

Senador José Eduardo Outra. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Em 

votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria destacada será votada oportuna

mente. 
Em votação o projeto, sem prejuízo das emen

das e do destaque. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Em 

votação o art. 92 do projeto, destacado. 
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O SR. ROMEU TUMA - Sr. Presidente, peço a 
palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Con
cedo a palavra a V. Ex'l. 

O SR. ROMEU TUMA (PSL-SP. Para encami
nhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr"s 
e Srs. Senadores, quanto ao art. 911, discutimos a ne
cessidade da criação dessa taxa por ser ela impedi
tiva de que qualquer um possa obter esse porte -
realmente, trata-se de um valor acima do que seria a 
prestação de um serviço. 

Parece-me que a taxa pode ser criada por lei. 
Não há necessidade da colocação que fez o Sena
dor José Eduardo Outra. 

Então, somos favoráveis à aprovação do art. 911 

como ele se encontra. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Em 

votação o art. 911 do projeto, destacado. 
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, 

peço a palavra para encaminhar. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Pal<'l 

encaminhar, concedo a palavra ao nobre Senaa. 
Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (PT -8P. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, eu gostaria de fa
zer uma indagação, sobretudo àqueles que estuda
ram em profundidade e que têm vivência nesse 
terna, como o Senador Romeu Tuma, a respeito de 
urna questão importante e que tem sido objeto da 
preocupação, em meses recentes, do Ministro da 
Justiça, Nelson Jobim, do Ministro da Reforma Agrá
ria, Raul Jungmann, e, acredito, do Presidente da 
República e das autoridades estaduais. Ainda na 
manhã de ontem, juntamente com os ex-Deputados 
Plfnio de Arruda Sampaio e Luiz Eduardo Gree
nhalg, e os Deputados Estaduais Jamil Murad e Re
nato Simões, tivemos urna reunião com o Secretário 
da Justiça, Belisário dos Santos, e o Secretário de 
Segurança de São Paulo, José Afonso da Silva, jun
tamente com o Movimento dos Sem-Terra, repre
sentado pelo coordenador Gilmar Mauro e um outro 
companheiro, em que formulamos a seguinte ques
tão: diante do anúncio feito por dirigentes da UDR, 
como o Sr. Roque Roosevelt dos Santos, de que fa
zendeiros passariam a armar fortemente seus segu
ranças - para não dizer jagunços - para proteger 
propriedades; diante do fato ocorrido ainda há pou
cos dias no Pontal do Paranapanema, em que o Ca
pitão Renato Ryukit,, se não me falha a memória, 
impediu que um grupo de jagunços atirasse contra 
trabalhadores sem-terra. Ele disse aos jagunços que 

não deveriam atirar, pois iriam atingir os policiais mi
litares, que estavam em número inferior- eram ape
nas cinco, enquanto os jagunços eram onze -, e, 
numa atitude de coragem, procurou demonstrar que 
ele estava melhor armado e, atirando para o alto, 
deu uma rajada de metralhadora. Os jagunços, en
tão, resolveram se render e entregaram as armas, 
que foram colecionadas, indicando justamente o uso 
não normal das mesmas. Algumas das armas, inclu
sive, eram de uso tipicamente militar e provavelmen
te sem o porte devido, tanto é que foram apreendi
das. Umas das pessoas ali contratadas como jagun
ço era um PM de outro Estado, na ativa, que estava 
exercendo ali urna função estranha. 

Por outro lado, temos ouvido notfcias de que o 
Ministro da Justiça está interessado em desarmar fa
zendeiros de todas as partes do sul do Pará. Sema
na passada estivemos ali, com o Senador Ademir 
Andrade, a Senadora Marina Silva, o Senador Se
bastião Rocha e outros Parlamentares, na cidade de 
Ourilândia do Norte, onde visitaméls a Fazenda San-
ta Clara, em que notNe incidente: ·"ês trabalhado-
res foram mortos brutalmente, a,, c1os de balas. 
Ao invés de procurarem atirar para o alto ou andar 
com um cão fila brasileiro para assustar intrusos, re
solveram armar urna emboscada e mataram os três 
trabalhadores. 

A pergunta que faço é a seguinte: que tipo de 
documento precisará ter a autoridade - Secretário 
de Segurança -e como essa legislação irá contribuir 
para que a autoridade federal ou estadual possa, ou 
em colaboração com a municipal, ter meios de evitar 
um armamento exponencial para combater a violên
cia no campo? 

Era esta a indagação que gostaria de fazer ao 
Senador Romeu Tuma, que estudou essa matéria, e 
gostaria que S. Ex'~ me respondesse. 

O SR. PRESIDENTE (,.'ey Suassuna) - Sena
dor Eduardo Suplicy, a Mesa já havia encerrado a 
discussão e iniciado a votação. Estamos em proces
so de votação do art. 911 • 

O SR. ROMEU TUMA - Sr. Presidente, permi
te-me V. ExA só um esclarecimento ao Senador 
Eduardo Suplicy? 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Pois 
não, Senador Romeu Tuma. 

O SR. ROMEU TUMA- Obrigado a V. ExA 

Entendo importante que se esclareça o ques
tionamento feito pelo Senador Eduardo Suplicy. 
Aliás, acompanhei a diligência, o que foi mostrado 
pela televisão. 
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Senador Eduardo Suplicy, sempre se diz que 
para uma ação ter resultado deve haver urna lei que 
a respalde. Se hoje houver uma ação de desarma
mento, praticamente, não há crime, em razão de ser 
urna contravenção penal o porte ilegal de arma. 
Com base nesta lei, se os Srs. Partamentares acha
rem por bem aprová-la e o Presidente sancioná-la, 
essa operação terá um resultado altamente positivo. 
É claro que vai haver um prazo de carência para que 
esses cidadãos procurem as autoridades competen
tes e registrem as suas armas. Posteriormente, se
rão autuados em flagrante por crime e poderão pe
gar de 2 a 4 anos, que é a pena prevista pelo proje
to. 

Outro detalhe importante, Senador Eduardo 
Suplicy, é a criação do Sistema Nacional de Contro
lede Armas. Se houvesse esse controle, o Estado já 
teria mandado a relação de armas para as autorida
des da União, para a Polrcia Federal, que saberia se 
elas são legais ou não. Serão obrigados a comuni
car toda e qualquer movimentação de arma à central 
nacional. 

Outro detalhe importante - queria até propor 
uma comissão para acompanhar o desenvolvimento 
dessas atividades no campo, não sempre a reboque 
da ocorrência - são as empresas particulares de se
gurança que hoje estão atuando no campo. Prova
velmente, por incapacidade física e orçamentária, a 
Polfcia Federal não está acompanhando a regulari
dade dessas empresas de segurança. O Senador 
Eduardo Suplicy e a imprensa identificaram um PM 
na hora de folga, armado, servindo de segurança de 
uma fazenda, onde, provavelmente, deve ter havido 
algumas mortes. 

Não sei se esclareci V. Ex& da importância des
se projeto. 

Sobre o art. 92, Sr. Presidente, a Assessoria 
diz: • A criação de taxa não necessita de lei comple
mentar." lndusive, o aumento dessas taxas é feito 
por Portaria ministerial. Não podemos confundir im
postos com taxas. Taxa é retribuição de uma presta
ç~o de serviço. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Em 
votação o art. 92 do projeto. 

Os Sr.s Senadores que concordam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

É o seguinte o artigo aprovado. 

Art 911 Fica instituída a cobrança de taxa pela 
prestação de serviços relativos à expedição de Porte 

Federal de Arma de Fogo, nos valores constantes 
dó Anexo a esta lei. 

Parágrafo único. Os valores arrecadados desti
nam-se ao custeio e manutenção das atividades do 
Departamento de Polícia Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Ficam 
prejudicados os Projetos de Lei do Senado n11 196 e 
200, de 1996, que tramitam em conjunto. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Vota
ção das emendas de parecer favorável. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 111 Secretário, Senador Valmir Campelo. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 70, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos regimentais, destaque 

para votação em separado da emenda n11 6-CCJ ao 
PLC n11 64/96. 

Sala das Sessões, 21 de janeiro de 1997. -
Senador José Eduardo OUtra. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Em 
votação o requerimento de destaque para votação 
em separado da Emenda n2 6, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. 

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

Aprovado. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Sobre 

a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 12 

Secretário em exercício, Senador Valmir Campelo. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N1171, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 312, alínea b do Regimento 

Interno, requeiro destaque, para votação em separa
do, das seguintes expressões constantes da parte fi
nal do§ 12 , do art 711, da Emenda n2 7-CCJ • ... des
de que suas atribuições incluam o combate direto à 
criminalidade", oferecida ao projeto de Lei da Câma
ra n11 64, de 1996. 

Sala das Sessões, 21 de janeiro de 1997. -
RomeuTuma. 

REQUERIMENTO N1172, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos regimentais, destaque 

para votação em separado da emenda n11 8 CCJ ao 
PLC n11 64/96. 
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Sala das Sessões, 21 de janeiro de 1997. -
Senador José Eduardo Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Em 
votação o requerimento do Senador Romeu Tuma. 

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

Aprovado. 
A Presidência esclarece ao Plenário que a 

aprovação do destaque para a Emenda n2 7 implicou 
no destaque automático da Emenda n2 17, por ver
sar sobre matéria correlata, ficando, portanto, preju
dicado o requerimento de destaque para a Emenda 
n2 17, que se encontra sobre a mesa. 

As matérias destacadas serão votadas oportu
namente. 

Passa-se à votação das emendas de parecer 
favorável, não destacadas, de n2s 1 a 5, 9 a 16. 

Os Srs. Senadores que as aprovam queiram 
pennanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovadas. 

São as seguintes as emendas aprova-
das 

EMENDA N2 1-CCJ 

Dê-se ao inciso 11 do art 211 do projeto a se
guinte redação: 

•n - cadastrar as armas de fogo produ
zidas, importadas e vendidas no País, de
vendo constar, além das características da 
anna, dados completos de qualificação do 
vendedor e adquirente. • 

EMENDA N2 2-CCJ 

Dê-se ao inciso VI do art. 22 do projeto a se
guinte redação: 

•v1 - cadastrar as apreensões de ar
mas de fogo, inclusive as vinculações a pro
cedimentos policiais e judiciais, consignando 
em ficha própria o destino dado a elas, des
de a apreensão até a devolução, entrega ou 
destruição pelo Exército;• 

EMENDA N11 3-CCJ 

Acresça-se ao art. 22 o seguinte inciso VIl: 

·vn - cadastrar os portes de arma con
cedidos em todo o território nacional. • 

EMENDA N2 4-CCJ 

Suprima-se do caput do art. 32 a expresSão 
•excetuadas as consideradas obsoletas• e inclua-se 
no mesmo artigo o seguinte § 12 , passando o pará
grafo único para § 22 . 

•§ 12 Excetua-se da obrigatoriedade do 
registro a arma incapaz de funcionar, assim 
certificada pelo órgão competente: 

EMENDA N2 5-CCJ 

Dê-se ao caput do art 42 a seguinte redação: 

• Art. 42 O Certificado de Registro de 
Arma de Fogo, com validade em todo o terri
tório nacional, autoriza o seu proprietário a 
manter a arma de fogo exclusivamente no 
interior de sua residência ou dependência 
desta, ou ainda, no seu local de trabalho, 
desde que seja ele o titular ou o responsável 
legal do estabelecimento ou da empresa, 
em dependência que não seja aberta ao pú
blico: 

EMENDA N2 9- CCJ 

Dê-se ao art. 1 O do projeto a seguinte redação: 

•Art. 10. Fabricar, importar, exportar, 
ter em depósito para fins de comércio, exp: 
à venda, alienar ou alugar arma de fo~, 
peça de armamento, acessório ou muniçã 
de uso permitidp, sem autorização ou em 
desacordo com a~terminação legal ou regu
lamentar. 

Pena- reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) 
anos, e multa, sem prejufzo da pena por even
tual crime de contrabando ou descaminho. 

Parágrafo único: nas mesmas penas 
incorre quem: 

I - suprime ou altera marca, numera
ção ou qualquer sinal de identificação de 
arma de fogo ou artefato; 

11 - modifica caracterfsticas de arma de 
fogo, de forma a tomá-la equivalente àquela 
de uso proibido ou restrito; 

III - possui, porta, detém, fabrica ou 
emprega artefato explosivo ou incendiário, 
sem autorização, ressalvada a hipótese de 
fogos de artifício, de comercialização permi
tida e em utilização normal, se o fator não 
constitui crime mais grave; 

IV - fornece ou entrega a terceiro, ain
da que gratuitamente, arma de fogo, peça 
de armamento, acessório ou munição para a 
prática de crime, exclufdos os casos de cc
autoria e participação. • 

EMENDA N2 10- CCJ 

Inclua-se no projeto os seguintes arts. 11, 12, 
13, 14, 15, 16 e 17, remunerando-se os demais: 
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• Art. i 1. Trazer cor.slgo j)ey<:i de arrr.a
mento, acessório, munição ou arma de fogo, 
de uso permitido, mesmo desmuniciada, 
sem licença da autoridade, fora das hipóte
ses descritas no art. 411 desta Lei. 

Pena - recusão de 1 (um) a 2 (dois) 
anos, e multa. 

Parágrafo único. Na mesma pena in
corre quem fornece ou entrega a terceiro, 
ainda que gratuitamente, arma de fogo, 
peça de armamento, acessório ou munição, 
sem autorização ou em desacordo com de
terminação legal ou regulamentar. 

Art. 12. Ter a posse de arma de fogo, 
sem o respectivo registro, nas situações 
descritas no art. 411 desta Lei. 

Pena - detenção de 6 (seis) meses a 1 
(um) ano, ou multa. 

Art. 13. As penas previstas nos arts. 
1 O, 11 e 12, auroentam-se de um a dois ter
ços, se o crime é praticado por: 

I -quem possuir condenação anterior 
por crime doloso cometido mediante violên
cia ou grave ameaça à pessoa, ou tráfico ilf
cito de entorpecentes e drgoas afins; 

11 - funcionário público. 
§ 111 No caso do insico 11, funcionário público é 

definido conforme o disposto no art 327 do Código 
Penal. 

§ 211 Aumenta-se a pena na forma pre
vista no caput deste artigo: 

I - no caso do art. 11, se a arma não for 
registrada, não tiver identificação, ou a identifi
cação tiver sido suprimida-ou adulterada; 

11 - no caso do art. 12, se a arma não 
tiver identificação, ou a identificação tiver 
sido suprimida ou adulterada. 

§ 311 As penas previstas nos arts. 1 O, 
11 e 12 serão aplicadas em dobro, se a 
arma de fogo, a peça de armamento, o 
acessório, a munição, ou artefato explosivo 
ou incendiário for de uso proibido ou restrito, 
desde que o fato não constitua crime contra 
a segurança nacional. 

Art. 14. Entregar arma de fogo para 
menor de 18 (dezoito) anos, deficiente men
tal ou pessoa inexperiente no seu manejo, 
ou permitir que dela se apodere, ressalvada 
a hipótese de prática de desporto, em local 
próprio e cumpridas as formalidades legais, 
quando o menor estiver acompanhado do 
responsável ou instrutor. 

Pena- reclusão de 2 (dois) a 4 (qua
tro) anos, e multa. 

§ 111 Quem, sendo possuidor ou pro
prietário de arma de fogo, omite as cautelas 
necessárias para impedir que menor de 18 
(dezoito) anos, deficiente mental ou pesoa 
inexperiente no seu manejo, dela se apode-
re. 

Pena - detenção de 1 (um) a 2 (dois) 
anos, e multa. 

§ 211 Em qualquer das hipóteses previs
tas neste artigo, aplica-se cumulativamente 
a pena do art. 12, se a arma não é registra
da. 

§ 311 O disposto no caput, e § 111 apli
ca-se quando se tratar de artefato explosivo 
ou incendiário, ressalvada a hipótese de fo
gos de artiffcio, de comercialização permitida, 
de reduzido potencial, incapaz de provocar 
dano trsico em caso de utilização indevida. 

Art. 15. Disparar arma de fogo ou acio
nar munição em lugar habitado, ou em suas 
adjacências, em via pública ou em direção a 
ela, desde que o fato não constitua crime 
mais grave .. 

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

Art 16. As sanções cominadas aos cri
mes tipificados nos arts. 11 e 12 desta Lei 
aplicam-se cumulativamente quando a arma 
for empregada na prática de outro delito, 
desde que não constitua qualificadora. 

Art. 17. Arma defeituosa ou arma de 
brinquedo, utilizada corno simulacro de arma 
capaz de atemorizar outrem, para prática de 
crime, será considerada corno arma, confi
gurando agravante genérica, causa de au
mento de pena ou qualificadora, nos tipos 
penais em que o emprego de arma assim é 
considerado: 

EMENDA N11 11-CCJ 

Dê-se ao art. 11 do projeto da seguinte redação: 

"Art. 11. A definição de arma, peça de 
armamento, acessório, artefato de uso per
mitido, proibido, proibido ou restrito, será 
disciplinada em ato do Chefe do Poder Exe
cutivo, mediante proposta do Ministério do 
Exército.• 

EMENDA N11 12-CCJ 

Suprima-se o art. 12 do projeto. 
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Dê-se ao art. 20 do projeto a seguinte redaçã~: 

"Art. 20. Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação, exceto o art. 12, cuja vi
gência se inicia após o transcurso do prazo 
de que trata o art. 52 : 

EMENDA N2 14-CCJ 

Dê-se ao art. 21 do projeto a seguinte redação: 

"Art. 21. Revogam-se o art. 18 do De
creto-Lei n2 3.689, de 3 de outubro de 1941, 
e demais disposições em contrário: 

EMENDA N2 15-CCJ 

Substitua-se no art. 14 do projeto a expressão 
"e" "ou" "por" •ou". 

EMENDA N2 16-CCJ 

Dê-se ao art. 19 do projeto a seguinte redação: 

"Art. 25. O regulamento desta lei será 
expedido pelo Poder Executivo no prazo de 
sessenta dias contado de sua publicação.· 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Passa
se à votação da Emenda n2 6, destacada. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador José Eduardo Ou
tra, autor do requerimento de destaque, para enca
minhar a votação da matéria. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Para 
encaminhar à votação. Sem revisão do orador.) -Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, como já tive 
oportunidade de abordar na discussão da matéria, 
entendo que o projeto como veio da Câmara está 
melhor colocado do que com a inclusão das Emen
das aprovadas na Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, de n2s 6 e 8. 

A partir dessas emendas, o nobre Relator esta
belece, de antemão, sem necessidade de regula
mentação posterior, induindo-os na lei atual, outros 
casos de porte de arma além dos já previstos, como 
o caso das autoridades competentes, Presidente e 
vice-Presidente da República etc. 

Entendemos que o projeto como veio da Câ
mara, quando remete para a regulamentação poste
rior essa possibilidade de outros casos, contemplaria 
melhor a preocupação, que inclusive é o objetivo ini
cial desse projeto, no sentido da limitação do núme
ro de pessoas em condições de ter porte de arma no 
Brasil. 

Por isso, encaminhamos contrariamente, pe:. 
dindo destaque das Emendas n2 6 e 8, porque as 
duas estão inter-relacionadas, sendo a Emenda n11 8 
conseqüência da Emendé' nQ 6. Encaminhamos no 

sentido da supressão dessas duas emendas, por en
tendermos que é melhor o projeto como veio da Cê.
mara. 

Durante o discurso do Sr. José Eduar
do Outra, o Sr. Ney Suassuna, Suplente de 
Secretário, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Levy Dias, :?º Secre-
tário. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Consulto o 
Relator se deseja fazer uso da palavra. 

O SR. ROMEU TUMA- Sim, Sr. Presidente. O 
elenco das autoridades, por função, que têm direito 
ao porte legal de armas não impede o registro e o 
controle dessas armas. São autoridades que, por 
efeito da função, não precisariam requerer o porte; 
são elas o Presidente da República, membros do Mi
nistério Público, membros desta Casa, autoridades 
que, em tese, têm até a imunidade que os protege. 

Mas o porte não se mistura com o registro e 
com o controle dessas armas. Pela função, pela ati
vidade que exercem, entendemos que não precisam 
se submeter à autoridade policial para requerer um 
porte de arma. Mas não poderão deixar de registrar 
essas armas no controle nacional, o que terão de fa
zer sempre, porque a responsabilidade está direta
mente ligada à empresa que vende e produz as 
mesmas. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - A Mesa 
alerta o Plenário que será colocada em votação a 
Emenda n11 6- CCJ. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
O SR. ROMEU TUMA - Como fica, Sr. Pi6~', 

dente, por favor? 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Foi a;x~v2 · 

da a emenda. 
Alertei o Plenário de que iríamos coloc2r em 

votação a Emenda n11 6- CCJ. Colocamos em votê· 
ção e pedimos que os Srs. Senadores qu9 a aoro
vassem permanecessem sentados. 

O SR. ROMEU TUMA - Sr. Presidente, peç : 
verificação, porque esse é um artigo impori:e<.nt,
mo. 

O SR. PRESIDENTE (levy Dias) - Faremos é1. 

verificação. 
O SR. ROMEU TUMA - Se tirarmos o · '~ le· 

gal de todas essas autoridades, traremos uma difi
culdade. 

O ~R. PRESIDENTE (Levy Dias) - V. Exª é 
testemur1na de que a Mesa alertou o Plenário. 
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O SR. ROMEU TUMA - Concordo com V. Exl, 
Sr. Presidente. Tentei pedir uma explicação maior 
para evitar essas confusões na votação. Se V. Exi 
pudesse fazer uma nova votação, não seria neces
sário solicitar verificação. 

O SR. PRESIDENTE (levy Dias) - O Senador 
Romeu Tuma precisa do apoiamento de três Srs. 
Senadores. (Pausa.) 

Apóiam o Senador Romeu Tuma os Senadores 
Waldeck Omelas, Elcio Alvares, Romero Jucá e 
Hugo Napoleão. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a 
palavra a V. Ex". 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT -SE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
para uma economia processual, entendo que fui der
rotado e, por isso, não há necessidade de verifica
ção. 

Pedi destaque porque pretendia rejeitar a 
emenda. A Mesa comunicou a aprovação da emen
da. Assim, não há necessidade de a maioria pedir a 
verificação. Fui derrotado, e a Mesa encaminhou 
corretamente. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - A Mesa 
compreende isso, Senador José Eduardo Outra. 
Mas tlá o pedido de verificação do Senador Romeu 
Tu ma. 

O SR. ROMEU TUMA - Sr. Presidente, retiro o 
pedido de verificação se V .Ex« esclarecer que o tex
to fica corno está e que o destaque foi vencido. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - A Mesa 
acata. 

O SR. ROMERO JUCÁ - Sr. Presidente, qual 
foi o entendimento da Mesa? A decisão precisa ficar 
clara. 

O SR. PRESIDENTE (levy Dias) - Está apro
vada a emenda n2 6 - CCJ. 

O SR. FRANCISCO ESCÓRCIO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (levy Dias) - Concedo a 
palavra a V. Ex". 

O SR. FRANCISCO ESCÓRCIO (PFL-MA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presiden
te, gostaríamos de obter um esclarecimento por par
te da Mesa, pois todos nós estamos votando com o 
Senador Romeu Tuma. 

O S!l. ROMEU TUMA - Sr. Presidente, des
culpe-me pela insistência, mas gostaria de saber o 
que prev;:~Jeceu. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- A Mesa es
clarece, mais uma vez, que a Emenda n2 06 - CCJ 
foi aprovada pelo Plenário. 

O SR. ROMEU TUMA - Perfeito. O destaque 
era pela rejeição. Portanto, está aprovado o texto. 

É a seguinte a emenda aprovada: 

EMENDA N2 6-CCJ 

Dê-se ao art. 62 do projeto a seguinte redação: 

• Art. 62 O porte de arma de fogo fica 
condicionado à autorização da autoridade 
competente, ressalvadas as hipóteses de 
porte legal. • 

O SR. PRESIDENTE (levy Dias) - Votação da 
Emenda n2 07-GCJ, ressalvado o destaque. 

A Presidência fará a leitura do requerimento de 
destaque para parte da Emenda n2 07-CCJ, lido an
teriormente. 

REQUERIMENTO NV 71, DE 1997 

Destaque para votação em separado. 
Nos termos do art. 312, b, do Regimento Inter

no, requeiro destaque para votação em separado 
das seguintes expressões, constantes da parte final 
do § 12 do art. 72 da Emenda n2 07 - CCJ, "desde 
que suas atribuições incluam o combate direto à cri
minalidade". 

Autor: Senador Romeu Tuma. 
O SR. ROMEU TUMA - Sr. Presidente, peço a 

palavra para um esclarecimento. 
O SR. PRESIDENTE (levy Dias) - Concedo a 

palavra ao nobre Senador Romeu Tuma, para um 
esclarecimento. 

O SR. ROMEU TUMA- (PSL-SP. Para um es
clarecimento. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, a minha emenda é para que suprima a ex
pressão "incluam o combate direto à criminalidade", 
pois está subentendido que a autoridade policial 
está permanentemente vinculada ao combate ao cri
me. 

Portanto, essa expressão poderá ter dupla in
terpretação por parte de quem for julgar uma prisão. 
Por exemplo, se um policial estiver em descanso e 
portando uma arma poderá ser preso em flagrante 
por não estar em atividade contra o crime. E a arma 
é um instrumento de trabalho do policial; ele, em 
tese, pela própria legislação, é policial 24 horas por 
dia. Por essa razão, solicitei a supressão da expres
são "incluam o combate direto à criminalidade". 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Em vota
ção a Emenda n2 7- CCJ. 
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Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 
permanecer como se encontram. 

Concedo a palavra ao Senador Lauro Campos. 
O SR. LAURO CAMPOS (PT-DF. Pela ordem. 

Sem revisão . io orador.) - Sr. Presidente, apenas 
para esclarece-r a meu voto contra. 

Em algumas polícias de pafses civilizados, 
como a Inglaterra por exemplo, quando um policial 
vai fazer uso da arma ele tem de registrar a retirada 
desse instrumento de trabalho, como chama o nobre 
Senador Romeu Tuma, e o horário em que isso se 
deu. De modo que devemos considerar basicamente 
como exceção a polícia armada. Quando um policial 
não estiver trabalhando, no meu ponto de vista, se
ria um exagero conceder a ele o uso e o porte de ar
mas. 

O SR. CARLOS PAmOCÍNIO- Sr. Presiden
te, peço a palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - V. ExA tem 
a palavra, pela ordem. 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL-TO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
gostaria que o Plenário fosse devidamente esclareci
do a respeito do teor desta emenda, pois paira uma 
dúvida muito grande. 

Diz-se que está-se excluindo a prerrogativa 
dos Congressistas de terem o porte de armas. Por
tanto, gostaria de pedir a V. Ex11 que esclarecesse o 
teor desta emenda e suas conseqüências. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Senador 

Carlos Patrocfnio, a Mesa chamou a atenção do Ple
nário e leu o requerimento de autoria do Senador 
Romeu Tuma. Mas fará a leitura novamente, com o 
maior prazer, a pedido de V. ExA: 

REQUERIMENTO Nli 71, DE 1997 

Nos tennos do art. 312, b, do Regimento Inter
no, requeiro destaque para a votação em separado 
das seguinte expressão, constantes da parte final do 
§ 12 do art. 72 da Emenda n~t 7- CCJ, "desde que 
suas atribuições incluam o combate direto à crimina
lidade". 

A proposta do Senador Romeu Tuma é de reti
rar do texto tais expressões. 

Senador Romeu Tuma, a Presidência solicita a 
V. ExA que, por gentileza, explique novamente. 

O SR. ROMEU TUMA (PSL-SP. Para esclare
cer. Sem revisão do orador.) - Pois não, Sr. Presi-
dente. '. 

Se essa expressão for mantida, amanhã pode
rão perguntar ao Senador que estiver portando uma 
arma se tem relação direta com o combate à crimi-

nalidade. Se não tiver, não poderá andar am1ado. 
Então, praticamente retiram deste artigo todas as 
autoridades citadas, restando apenas o policial que 
está nas ruas a serviço, e mesmo esse, quando em 
férias, também será considerado tora do serviço di
reta. Mas, pelo próprio regimento da polfcia, o poli
cial é policial durante 24 horas por dia, o que inibe a 
aplicação deste artigo a ele. Foi uma expressão co
locada erroneamente. Então, estou solicitando a sua 
retirada, para que ninguém seja molestado. 

Por exemplo, aqui está previsto que o Senador 
tem o porte legal, pela própria função, mas amanhã 
podem alegar que V. Exll não está diretamente liga
do ao combate à criminalidade e, por isso, não pode 
portar arma de fogo. 

Por essa razão, essa expressão tem que ser 
suprimida. 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Qual é a ex
pressão, Senador? 

O SR. ROMEU TUMA - Que prove que esteja 
em combate direto com a criminalidade. 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Qual é o arti-
go? 

O SR. ROMEU TUMA - É o art. 7'-2, se não me 
engano. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - O Senador 
Romeu Tuma só está sugerindo a retirada dessa ex
pressão. Acredito que está absolutamente claro. 

Senador Francisco Escórcio, o Senador Ro
meu Tuma está solicitando a retirada dessa ex
pressão, para que um policial, não estando em 
serviço, ou seja, não estando em combate direto 
com a criminalidade, não seja impedido de usar a 
sua arma. Essa é a intenção do Senador Romeu 
Tuma. 

Não está correto, Senador Romeu Tuma? 
O SR. ROMEU TUMA - Está corretíssimo. 

Aqui, enumeram-se as autoridades e diz-se: "desde 
que suas atribuições incluam o combate direto à cri
minalidade". Acredito que esse é um erro de reda
ção que confundirá os portadores de arma, como o 
Presidente da República. Só retira essa expressão e 
permanece o texto do artigo. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Perfeita
mente, o texto da emenda. 

Em votação. 
Os Srs. e Sr'ls Senadoras que aprovam a ex

pressão queiram permanecer sentados. (Pausa) 
Rejeitada. 
Fica também rejeitada a mesma expressão 

constante da Emenda n11 17- CCJ. 

É a seguinte a expressão rejeitada: 
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EMENDA N2 7 - CCJ 

Art. 7fl ...•..................•......•••.......•..............•....•..... 
§ 12 ................................................................... , 

desde que suas atribuições incluam o combate dire
to à criminalidade. 

EMENDA N2 17 - CCJ 

Art. 1"?fl ...•.................•.............................•..•........ 
§ 12 ................................................................. , 

desde que suas atribuições incluam o combate dire
to à criminalidade. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Em vota
ção a Emenda n2 8- CCJ. 

Concedo a palavra ao Senador José Eduardo 
Outra, autor do requerimento de destaque, para en
caminhar a votação da matéria. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador) - Sr. 
Presidente, já foi aprovado o requerimento de desta
que, porque este dizia respeito ao destaque da 
Emenda n2 6. Se o requerimento não tiver sido vota
do ainda, retiro o requerimento de destaque da 
Emenda nll 8. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - O requeri
mento de destaque para a Emenda n2 8 ainda não 
foi votada. (Pausa.) 

Sobre a Mesa requerimento que será lido pelo Sr. 
12 Secretário em exercício, Senador Vai mi r Campelo 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 73, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 256, § 22 , a, do 

Regimento Interno, a retirada, em caráter definitivo, 
do Requerimento nll 72, de 1997. 

Sala das Sessões, 21 de janeiro de 1997. -
Senador José Eduardo Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -A Presidên
cia defere o pedido de V. Ex.1 

Urna vez que o Senador José Eduardo retirou 
o requerimento de destaque, a Emenda n2 8 - CCJ 
volta para o grupo das emendas de parecer favorá
vel já aprovado. 

É a seguinte a emenda aprovada, em 
virtude da retirada do Rqs n2 72197: '· 

EMENDA N2 8-CCJ 

Dê-se ao art. 811 do projeto a seguinte redação: 

"Art. 82 Além das hipóteses referidas 
no § 1 11 do artigo anterior, a autorização fe
deral para o porte de arma de fogo, com va
lidade em todo o território nacional, somente 
será expedida em condições especiais, a 
serem estabelecidas em regulamento.· 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Sobre a 
Mesa requerimento que será lido pelo Sr. 12 Secre
tário em exercício, Senador Valmir Campelo. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO Nll 74, DE 1997 

Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento 
Interno, requeiro destaque, para votação em separa
do, da Emenda Modificativa n2 17-CCJ, do Projeto 
de Lei da Câmara n2 64, de 1996. 

Sala das Sessões, 21 de janeiro de 1997. -
RomeuTuma. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Em vota
ção o requerimento lido. 

Concedo a palavra ao Senador Romeu Tuma. 
(Pausa) 

A votação fica prejudicada em razão de as 
Emendas n11s 7 e 17 retomarem ao grupo de parecer 
favorável, tendo em vista que o destaque era ape
nas de parte da emenda. 

São as seguintes as emendas aprova
das quando da votação, em globo, das 
emendas de parecer favorável: 

EMENDA N11 7-CCJ 

Dê-se ao art. 7fl do projeto a seguinte redação: 

"Art. 7fl A autorização para portar uma 
arma de fogo terá eficácia temporal limitada, 
nos termos de atos regulamentares, e so
mente será concedida se o requerente com
provar idoneidade, efetiva necessidade, ca
pacidade técnica e aptidão pscológica para 
o manuseio de arma de fogo. 

§ 111 O porte federal de arma de fogo 
registrada é inerente à função de Presidente 
e Vice-Presidente da República, Governador 
e Vice-Govemador de Estado, Ministro de 
Estado, Ministro de Tribunal Superior, Sena
dor, Deputado Federal e Deputado Estadual, 
Juiz Federal e Juiz Estadual, Membro do Mi
nistério Público da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e Territórios e da Advocacia
Geral da União, Auditor Rscal do Tesouro 
Nacional, e Policial Federal, Policial Civil dos 
Estados e do Distrito Federal. 
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§ 211 O porte de arma para oficiais e · 
praças pertencentes a qualquer das Forças 
Armadas ou Auxiliares será regulado em le
gislação específica. 

§ 311 O porte estadual de arma de fogo 
registrada restringir-se-á aos limites da uni
dade da federação na qual esteja domicilia
do o requerente, exceto se houver convênio 
entre Estados limítrofes para recíproca vali
dade nos respectivos territórios. • 

EMENDA MODIFICATIVA N2 17-CCJ 

Dê-se aos §§ 12 e 22 do art. 72 do Projeto de 
Lei da Câmara n2 64, de 1996, resultante do acolhi
mento da Emenda n2 7-CCJ, a seguinte redação: 

"Art. 72 .................................................. . 
§ 12 O porte federal de arma de fogo 

registrada é inerente ao cargo de Presidente 
e Vice-Presidente da República, Governador 
e Vice-Govemador de Estado, Ministro de 
Estado, Ministro de Tribunal Superior, Sena
dor da República, Deputado Federal e De
putado Estadual, Membro do Ministério Pú
blico da União, dos Estados, do Distrito Fe
deral e Territórios e da Advocacia Geral da 
União, Oficiais integrantes das Forças Arma
das e Forças auxiliares, Auditor Fiscal do 
Tesouro Nacional e Polícia Federal, Polícia 
Civil dos Estados e do Distrito FederaL 

§ 22 O porte de arma de fogo das pra
ças pertencentes a qualquer das Forças Ar
madas ou Auxiliares será concedido, obser
vado o disposto no regulamento desta lei. • 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Em vota
ção a Emenda n2 18, de parecer contrário. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 111 Secretário em exercício, Senador Valmir Cam
pelo. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N11 75, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos tennos do art. 312, alínea b, do Regimento 

Interno, requeiro destaque, para votação em separa
do, emenda n11 18. 

Sala das Sessões, 21 de janeiro de 1997. -
SenadorJosélgnác~. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- A matéria 
já está automaticamente destacada em razão de ter 
sido a única emenda que recebeu parecer contrário. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Sr. Presi
dente, peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a 
palavra ao Senador José lgnácio Ferreira. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB-ES. 
Para encaminhar a votação.} - Sr. Presidente, vou 
ser brevíssimo. Gostaria de ouvir a opinião do ilustre 
Relator a respeito da emenda, considerando que ela 
preenche o que me parece ser uma lacuna do § 22 
do art. 72 , quer dizer, incluindo os defensores públi
cos da União Federal. É urna lei federal, não tenho 
como alcançar os defensores públicos do Estado. 
Mas não vejo como, a partir do que leio nesse dispo
sitivo, omitir-se a figura do defensor público da 
União. 

Pediria, portanto, que fosse ouvido a respeito o 
ilustre Relator, para que emitisse o seu juízo a res
peito da emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias} - Senador 
Romeu Tuma, coocedo a palavra a V. Ex'. 

O SR. ROMEU TUMA (PSL-SP. Para um es
clarecimento.) - Sr. Presidente, não há nenhuma 
restrição legal à incorporação dos defensores públi
cos. Rejeitei a emenda :,ara não abrir dema1s o le
que de concessão de porte de arma, a não ser para 
as atividades que realmente na sua ação disso ne
cessitassem, ficando para a consciência de cada um 
dos membros dessas categorias profissionais o seu 
uso ou não. Não há nenhuma razão legal para o Ple
nário não acatar a emenda do Senador José lgnácio 
Ferreira. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias} - Senador 
Romeu Tuma, V. Ex1 reformula o parecer anterior? 

O SR. ROMEU TUMA - Perfeitamente, Sr. Pre
sidente. Faço isso em atenção à exposição do Sena
dor José lgnácio Ferreira. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Em vota
ção a Emenda n2 18, de autoria do Senador José lg
nácio Ferreira, com o parecer reformulado pelo Re
lator, portanto, favorável à emenda. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.} 

Aprovada. 
A matéria vai à Comissão Diretora para reda

ção para redação final das emendas. 

É a seguinte a emenda aprovada: 

EMENDA N2 18-PLEN 

Adite-se ao§ 22, do art. 72 do Projeto de Lei da 
Câmara n2 64, de 1996, a expressão: 

• •. . e da Defensaria Pública da 
União .. ." 

ficando assim redigido: 
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Art 72- ( ............. ) 

§ 22 O Poder Federal de Armas de 
Fogo, registrada, é inerente a função de 
Presidente e Vice-Presidente da República, 
Ministros de Estados, Ministros de Tribunais 
Superiores, Congressistas, Juízes Federais 
e Membros do Ministério Público Federal, da 
Advocacia-Geral da União e da Defensória 
Pública da União. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Sobre a 
mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a 
redação final, que será lida pelo Sr. 12 Secretário, 
em exercfcio, Senador Valmir Campelo. 

É lido o seguinte: 

PARECER PP 23, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação flpal das Emendas do Se
nado ao Projeto de Lei da Câmara n11 64, 
de 1996 (nll 7 .865, de 1986, na Casa de 
origem). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câ
mara n11 64, de 1996 (n2 7.865, de 1986, na Casa de 
origem), que institui o Sistema Nacional de Armas -
SINARM, estabelece condições para o registro e 
para o porte de arma de fogo, define crimes e dá ou
tras providências. 

Sala de Reuniões da Comissão, 21 de janeiro 
de 1997.- José Samey, Presidente- Ney Suassu
na, Relator - Renan Calhelros - Ernandes Amo
rim. 

ANEXO AO PARECER N223, DE 1997 

EMENDAN2 1 

(Corresponde à Emenda nll1 - CCJ) 

Dê-se ao inciso li do art 22 a seguinte redação: 

"11- cadastrar as armas de fogo produ
zidas, importadas e vendidas no País, de
vendo constar, além das caracterfsticas da 
arma, dados completos de qualificação do 
vendedor e adquirente;" 

EMENDAN11 2 

(Corresponde à Emenda nll 2 - CCJ) 

Dê-se ao inciso VI do art. 22 a seguinte reda
ção: 

"VI - cadastrar as apreensões de ar
mas de fogo, inclusive as vinculadas a pro
cedimentos policiais e judiciais, consignando 

em ficha própria o destino dado a elas, des
de a apreensão até a devolução, entrega ou 
destruição pelo Exército;• 

EMENDAN23 

(Corresponde à Emenda nll 3 - CCJ) 

Acrescenta-se ao art 22 o seguinte inciso VIl: 

"VIl - cadastrar os portes de arma con
cedidos em todo o território nacional.· 

EMENDAN24 

(Corresponde à Emenda n2 4 - CCJ) 

I - Suprima-se do caput do art. 32 a expressão 
"excetuadas as consideradas obsoletas•. 

11 - inclua-se no mesmo artigo o seguinte § 12, 
passando o parágrafo único para § 211: 

"Art. 32 .................................... .. 

§ 111 Exetua-se da obrigatoriedade do 
registro a arma incapaz de funcionar, assim 
certificada pelo órgão competente." 

EMENDAN11 5 

(Corresponde à emenda nll 5 - CCJ) 

Dê-se ao caput do art. 42 a seguinte redação: 

"Art. 42 O Certificado de Registro de 
Arma de Fogo, com validade em todo o terri
tório nacional, autoriza o seu proprietário a 
manter a arma de fogo exclusivamente no 
interior de sua residência ou dependência 
desta, ou, ainda, no seu local de trabalho, 
desde que seja ele o titular ou o responsável 
legal do estabelecimento ou da empresa, 
em dependência que não seja aberta ao pú
blico." 

EMENDAN2 6 

(Corresponde à Emenda nll 6 - CCJ) 

Dê-se ao art. 62 a seguinte redação: 

• Art. 62 O porte de arma de toro fica 
condicionado à autorização da autoridade 
competente, ressalvadas as hipóteses de 
porte legal." 

EMENDAN2 7 

(Corresponde às Emendas nll 7 e 17 - CCJ e 18 
de Plenário) 

Dê-se ao art. 72 a seguinte redação: 

• Art. 72 A autorização para portar arma 
de fogo terá eficácia temporal limitada, nos 
termos de atos regulamentares, e somente 
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será concedida se o requerente comprovar 
idoneidade, efetiva necessidade, capacida
de técnica e aptidão psicológica para o ma
nuseio d3 arma de fogo. 

§ 12 O porte federal de arma de fogo 
registrada é inerente à cargo de Presidente 
e Vice-Presidente da República, Governador 
e Vice-Governador de Estado, Ministro de 
Estado, Ministro de Tribunal Superior, Sena
dor da República, Deputado Federal e De
putado Estadual, Juiz Federal e Juiz Esta
dual, Membro do Ministério Público da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e 
Territórios, da Advocacia-Geral da União e 
da Defensaria Pública da União, Oficiais in
tegrantes das Forças Armadas e Forças Au
xiliares, Auditor Fiscal do Tesouro Nacional, 
Polícia Federal e Polícia Civil dos Estados e 
do Distrito Federal. 

§ 22 O porte de arma de fogo das pra
ças pertencentes a qualquer das Forças Ar
madas ou Auxiliares será concedido, obser
vado o disposto no regulamento desta Lei. 

§ 32 O porte estadual de arma de fogo 
registrada restringir-se-á aos limites da uni
dade da federação na qual esteja domicilia
do o requerente, exceto se houver convênio 
entre Estados limítrofes para recíproca vali
dade nos respectivos territórios. • 

EMENDAN2 8 

(Corresponde à Emenda n2 8 - CCJ) 

Dê-se ao art. 82 a seguinte redação: 

• Art. 82 Além das hipóteses referidas 
no § 12 do artigo anterior, a autorização fe
deral para o porte de arma de fogo, com va
lidade em todo o território nacional, somente 
será expedida em condições especiais, a 
serem estabelecidas em regulamento: 

EMENDAN2 9 

(Corresponde à Emenda n2 9 - CCJ) 

Dê-se ao art. 1 O a seguinte redação: 

• Art. 1 O. Fabricar, importar, exportar, 
ter em depósito para fins de comércio, expor 
à venda, alienar ou alugar arma de fogo, 
peça de armamento, acessório ou munição,. 
de uso permitido, sem autorização ou em 
desacordo com determinação legal ou regu
lamentar. 

Pena - reclusão de dois a quatro anos, 
e multa, sem prejuízo da pena por eventual 
crime de contrabando ou descaminho. 

Parágrafo único. Nas mesmas penas 
incorre quem: 

I - suprime ou altera marca, numera
ção ou qualquer sinal de identificação de 
arma de fogo ou artefato; 

li - modifica características de arma de 
fogo, de forma a tomá-la equivalente àquela 
de uso proibido ou restrito; 

III - possui, porta, detém, fabrica ou 
emprega artefato explosivo ou incendiário, 
sem autorização, ressalvada a hipótese de 
fogos de artifício, de comercialização permi
tida e em utilização normal, se o fato não 
constitui crime mais grave; 

IV - fornece ou entrega a terceiro, ain
da que gratuitamente, arma de fogo, peça 
de armamento, acessório ou munição para a 
prática de crime, excluídos os casos de CO-' 

autoria e participação.· 

EMENDAN2 10 

(Corresponde à Emenda n210-CCJ) 

Incluam-se os seguintes arts. 11 , 12, 13, 14, 
15, 16 e 17, renumerando-se os demais: 

• Art. 11. Trazer consigo peça de arma
mento, acessório, munição ou arma de fogo, 
de uso permitido, mesmo desmuniciada, 
sem licença da autoridade, fora das hipóte
ses descritas no art 42 desta Lei. 

Pena - reclusão de um a dois anos, e 
multa. 

Parágrafo único. Na mesma pena in
corre quem fornece ou entrega a terceiro, 
ainda que gratuitamente, anna de fogo, 
peça de armamento, acessório ou munição, 
sem autorização ou em desacordo com de
terminação legal ou regulamentar. 

Art. 12. Ter a posse de arma de togo, 
sem o respectivo registro, nas situações 
descritas no art. 42 desta Lei. 

Pena - detenção de seis meses a um 
ano, ou multa. 

Art. 13. As penas previstas nos arts. 
1 O, 11 e 12 aumentam-se de um a dois ter
ços, se o crime é praticado por: 

I - quem possuir condenação anterior 
por crime doloso cometido mediante violên
cia ou grave ameaça à pessoa, ou tráfico ilí
cito de entorpecentes e drogas afins; 
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11 -funcionário público. 
§ 111 No caso do inciso 11, ·funcionário 

público é definido conforme o disposto no 
art 327 do Código Penal. 

§ 22 Aumenta-se pena na forma previs
ta no caput deste artigo: 

I - no caso do art. 11 , se a arma não for 
registrada, não tiver identificação, ou a identifi
cação tiver sido suprimida ou adulterada; 

11 - no caso do art. 12, se a arma não 
tiver identificação, ou a identificação tiver 
sido suprimida ou adulterada. 

§ 32 As penas previstas nos arts. 1 O, 
11 e 12 serão aplicadas em dobro, se a 
anna de fogo, a peça de armamento, o 
acessório, a munição, ou ao artefato explosi
vo ou incendiário for de uso proibido ou res
trito, desde que o fato não constitua crime 
contra a segurança nacional. 

Art. 14. Entregar arma de fogo para 
menor de dezoito anos, deficiente mental ou 
pessoa inexperiente no seu manejo, ou per
mitir que dela se apodere, ressalvada a hi
pótese de prática de desporto, em local pró
prio e cumpridas as formalidades legais, 
quando o menor estiver acompanhado do 
responsável ou instrutor. 

Pena - reclusão de dois a quatro anos, 
e multa. 

§ 12 Quem, sendo possuidor ou pro
prietário de arma de fogo, omite as cautelas 
necessárias para impedir que menor de de
zoito anos, deficiente mental ou pessoa inex
periente no seu manejo, dela se apodere. 

Pena - detenção de um a dois anos, e 
multa. 

§ 22 Em qualquer das hipóteses previs
tas neste artigo, aplica-se cumulativamente a 
pena do art. 12, se a arma não é registrada. 

§ 311 O disposto no caput e § 12 aplica
se quando se tratar de artefato explosivo ou 
incendiário, ressalvada a hipótese de fogos 
de artifício, de comercialização permitida, de 
reduzido potencial, incapaz de provocar 
dano ffsico em caso de utilização indevida. 

Art. 15. Disparar arma de fogo ou acio
nar munição em lugar habitado, ou em suas 
adjacências, em via pública ou em direção a 
ela, desde que o fato não constitua crir,ne 
mais grave. · 

Pena - reclusão de um a três anos, e 
multa. 

Art. 16. As sanções cominadas aos cri
mes tipificados nos arts. 11 e 12 desta Lei 
aplicam-se cumulativamente quando a arma 
for empregada na prática de outro delito, 
desde que não constitua qualificadora. 

Art. 17. Arma defeituosa ou arma de 
brinquedo, utilizada como simulacro de arma 
capaz de atemorizar outrem, para prática de 
crime, será considerada como arma, confi
gurando agravante genérica, causa de au
mento de pena ou qualificadora, nos tipos 
penais em que o emprego de arma assim é 
considerado.· 

EMENDAN2 11 

{Corresponde à Emenda na 11 - CCJ) 

Dê-se ao art. 11 a seguinte redação: 

"Art. 11. A definição de arma, peça de 
armamento, acessório, artefato de uso per
mitido, proibido ou restrito, será ciiscipiinada 
em ato do Chefe de Poder Executivo, me
diante proposta do Ministério do Exército.• 

EMENDAN11 12 

{Corresponde à Emenda n2 12- CCJ) 

Suprima-se ao art. 12 do projeto ... 

EMENDAN2 13 

(Corresponde à Eme~da na 13- CCJ) 

Dê-se ao art. 20 a seguinte redação: 

• Art. 20. Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação, exceto quanto ao 
art. 12, cuja vigência se inicia após o trans
curso do prazo de que trata o art 511 • • 

EMENDAN11 14 

(Corresponde à Emenda n2 14- CCJ) 

Dê-se ao art. 21 do projeto a seguinte redação: 

"Art. 21. Revogam-se o art. 18 do De
creto-Lei n11 3.688, de 3 de outubro de 1941 , 
e demais disposições em contrário.• 

EMENDAN11 15 

{Corresponde à Emenda nR 15 - CCJ) 

Substitua-se no art. 14 do projeto a expressão 
·e ou" por "ou•. 

EMENDAN2 16 

{Corresponde à Emenda nR16- CCJ) 

Dê-se ao art. 19 a seguinte redação: 
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"Art. 19. O regulamento desta Lei será 
expedido pelo Poder Executivo no prazo de 
sessenta dias contado de sua publicação. • 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Estando a 
matéria em regime de urgência, passa-se à imediata 
apreciação da redação final. 

Em discussão a redação final. 
O SR. GERSON CAMATA - Sr. Presidente, 

peço a palavra para discutir. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a 

palavra a V. Ex1 . 

O SR. GERSON CAMATA (PMDB-ES. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
S~ e Srs. Senadores, gostaria apenas de dizer que 
a aprovação desse projeto de lei, ao qual votei favo
ravelmente, prejudicou dois outros projetas de lei 
que estavam na pauta. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Os Itens 
n2s 6 e 7. 

O SR. GERSON CAMA TA- Exatamente. 
O Item n2 6 trata do Projeto de Lei do Senado 

n2 196, que é de minha autoria. Embora a aprovação 
desse projeto prejudique o meu projeto, gostaria de 
lembrar ao Plenário que considero o meu projeto 
muito mais radical no trato do problema de armas de 
fogo do que esse que foi aprovado. Tenho certeza 
de que um dia o Legislativo terá que aprovar um pro
jeto desse tipo. 

Sr. Presidente, o Projeto de Lei n2 196 proíbe 
definitivamente o fabrico, o depósito e o transporte 
de armas de fogo em território nacional. Isso só po
derá ser feito com autorização especial do Estado 
Maior das Forças Armadas, para exportação e uso 
das Forças Armadas. E toma crime o uso, o porte, o 
transporte ou a posse de qualquer tipo de arma de 
togo em casa. E mais: as armas de caça ficam de
positadas nas delegacias de policia e só podem ser 
usadas mediante autorização de caça, no período 
de temporada de caça, sendo posteriormente devol
vidas. 

Seria uma maneira radical de acabarmos de 
uma vez com problemas de crimes tão bárbaros que 
vemos explodindo diariamente nas nossas mesas e 
nas telas da televisão. 

Pode-se dizer que os bandidos terão as armas. 
Mas aos poucos eles também iriam perdendo as 
suas e acabariam indo para a cadeia. E quando nin
guém tivesse arma de fogo, as brigas iriam ser de · · 
tapa, de garrafada ou de qualquer Olltra coisa, e ha
veria muito menos crimes, problemas médicos e de 
seguro e mais paz e tranqüilidade. 

Penso que meu projeto ainda está ·verde" para 
os dias atuais. Entretanto, aqui quero fazer a profe
cia de que um dia esse projeto que aprovamos hoje 
haverá de ser substituído por um mais radical que 
pacifique os brasileiros com a tomada de todas as 
armas de fogo. 

Muito obrigado. 
O SR. ROMEU TUMA - Sr. Presidente, permi

te-me V. Ex' o uso da palavra, para um esclareci
mento? 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Pois não. 
O SR. ROMEU TUMA- (PSL-SP. Para um es

clarecimento. Sem revisão do orador) - Desejo ape
nas responder ao Senador Camata. 

Contradizendo o que o Senador expôs, concor
do plenamente com essa previsão que S. Ex' faz. 
Contudo, esse projeto é uma grande caminhada 
para regulamentar a fabricação, o porte e a venda, 
porque hoje, Senador, não há nenhum controle. O 
seu projeto de proibição não teria condições de proi
bir a entrada clandestina e o tráfico de armas atra
vés das nossas fronteiras, uma vez que as quadri
lhas, que estão com um potencial de fogo muito 
maior do que as autoridades constituídas, continua
riam assim. 

Com esse controle, teremos a possibilidade de, 
através dessa central, nos comunicarmos com os 
países produtores, para que estes nos fornecessem 
a origem e os primeiros compradores dessas armas, 
com o que, provavelmente, conseguiremos levantar 
dados sobre esses traficantes de armas. 

Há hoje no País, Senador, quadrilhas que ape
nas alugam as armas, não participando da ação cri
minosa em si. Alugam o armamento e têm uma par
ticipação no produto da ação criminosa. 

Então, a meu juízo, é um grande passo, prova
velmente à frente dos Estados Unidos, que hoje vêm 
radicalizando também e fortalecendo o controle de 
armas, tentando, assim, impedir um armamento de
generado da população. 

Penso, pois, que nossos passos talvez este
jam, como disse, à frente daqueles do próprio povo 
americano, que foi criado entre as armas e que hoje 
sente as dificuldades e as angústias que o Senador 
Gerson Camata expôs ao Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Apesar de 
ser esta uma discussão que esclarece muito o Ple
nário, devo informar aos Srs. Senadores que a dis
cussão do mérito dessa matéria já foi encerrada. Es
tamos agora na discussão da redação final. (Pausa.) 

Encerrada a discussão. 
Em votação. 
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Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 
permanecer como se encontram. (Pausa.) 

Aprovada. 
A matéria volta à Câmara dos Deputados. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Os itens 06 

e 07 da pauta estão prejudicados em razão de esta
rem tramitando em conjunto. 

São os seguintes prejudicados: 

-6-

PROJETO DE LEI DO SENADO N2 196, DE 1996 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento n11 55, de 1997) 

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei 
do Senado n2s 200, de 1996, e Projeto de Lei 

da Câmara n2 64, de 1996) 

Projeto de Lei do Senado n11 196, de 1996, de 
autoria do Senador Gerson Camata, que dispõe so
bre o fabrico, depósito, trânsito e porte de arma de 
fogo e dá outras providências, tendo 

Parecer sob n11 713, de 1996, da Comissão 
- de Constituição, Justiça e Cidadania, pela 

prejudicialidade da matéria e do Projeto de Lei do 
Senado n2 200, de 1996, e favorável ao Projeto de 
Lei da Câmara n11 t. · de 1996, com emendas n2s 1 a 
17-CCJ, que apresenta, com voto em separado do 
Senador Pedro Simon. 

(Dependendo de parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Emenda 
n2 18, de Plenário) 

-7-

PROJETO DE LEI DO SENADO N2 200, DE 1996 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento n2 55, de 1997) 
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei do 

Senado n11s 196, de 1996, e 
Projeto de Lei da Câmara n2 64, de 1996) 

Projeto de Lei do Senado n2 200, de 1996, de 
autoria do Senador Ney Suassuna, que define o cri
me de porte de arma, tendo 

Parecer sob n2 713, de 1996, da Comissão 
- de Constituição, Justiça e Cidadania, pela 

prejudicialidade da matéria e do Projeto de Lei do 
Senado n2 196, de 1996, e favorável ao Projeto de 
Lei da Câmara n2 64, de 1996, com emendas n11s 1 a 
17-CCJ, que apresenta, com voto em separado do 
Senador Pedro Simon. ' 

(Dependendo de parecer da Comissão de 
Constituição. Justiça e Cidadania, sobre a Emenda 
n2 18, de Plenário) 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Sobre a 
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1 2 Secre
tário em exercício, Senador Valmir Campelo. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 76, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 311, alínea a, do Regimento 

Interno, requeiro preferência para o Projeto de Reso
lução n2 6/97, a fim de ser apreciado antes da maté
ria constante do item n2 1, da Ordem do Dia. 

Sala das Sessões, 21 de janeiro de 1997. -
Senador Romero Jucá. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Em vota
ção o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Será cum

prida a deliberação de Plenário. 
Item 3: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 6, de 1997 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento n11 53, de 1997) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n11 6, de 1997 (apresentado 
pela Comissão de Assuntos Económicos 
como conclusão de seu Parecer n11 11 , de 
1997), que autoriza a União a contratar ope
ração de crédito externo com a Corporacion 
Andina de Fomento - CAF, no valor equiva
lente a até oitenta e seis milhões de dólares 
norte-americanos, destinados ao financia
mento parcial do Projeto de Melhoramento e 
Pavimentação da Rodovia BR-174. 

A Presidência esclarece ao Plenário que pode
rão ser oferecidas emendas à proposição até o en
cerramento da discussão. 

Em discussão o projeto, em turno único. 
O SR. LAURO CAMPOS - Sr. Presidente, 

peço a palavra para discutir a matéria. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Tem V. ExB 

apalavra. 
O SR. LAURO CAMPOS (PT-DF. Para discu

tir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s· e 
Srs. Senadores, o empréstimo é um ópio, é um vício 
que termina sempre com uma tragédia, a tragédia 
pela qual passou, por exemplo, o Egito quando, nos 
anos 70, no século XIX, Said Pasha quis fazer o mi
lagre da revolução agrícola. Foi à França, à Inglater
ra ~ à Alemanha, tomou enormes somas de dinheiro 
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emprestado e aumentou fantasticamente a dívida 
externa do Egito, dada a disponibilidade enorme de 
recursos daqueles países. A crise de 1870 já estava 
instalada e, tal como acontece agora no mundo, ao 
bloquear e reduzir os investimentos, tomara disponí
veis enormes somas de dinheiro para empréstimos a 
países pobres. 

O Egito caiu nessa esparrela, e a França, a 
Alemanha e a Inglaterra se apoderaram da cobrança 
de impostos. Os impostos foram aumentados. Os fa
zendeiros, impossibilitados de pagar aquela carga 
tributária, abandonaram suas fazendas. Mas o go
verno lançou um imposto sobre as palmeiras. Para 
se protegerem dos impostos sobre as palmeiras que 
estavam nas fazendas abandonadas, os fazendeiros 
pagaram para cortá-las, a fim de não pagar esse im
posto que tinha por objetivo pagar a dívida externa. 
A polícia, no Egito, começou a fuzilar os trabalhado
res que estavam cortando as palmeiras. 

No México, sucedeu o mesmo. Devido a uma 
dívida externa, o país foi invadido, e, no lugar do 
Presidente, foi colocado o Sr. Maximiliano, impera
dor do México. Obviamente, foi aí que começou o 
desastre mexicano. 

E não poderia deixar de repetir, como farei em 
seguida nos cinco minutos que me são conferidos, 
para justificar o meu encaminhamento, que quero 
prevenir que o Brasil, muitas vezes, já foi vítima des
se endividamento irresponsável. É muito bom obter 
dinheiro fácil lá fora, fazer grandes investimentos, 
realizar obras e justificar a permanência no poder. 
Mas uma geração, mais cedo ou mais tarde, terá 
que pagar com juros, spread, FIS e tudo o mais esse 
irresponsável endividamento externo que é uma das 
formas de dominação que sofremos e o nosso ma
soquismo faz com que gostemos. 

O SR. PRESIDENTE (levy Dias) - Continua 
em discussão o projeto (Pausa). 

Encerrada a discussão. 
Em votação. 
As Sr% e Srs. Senadores que o aprovam quei

ram permanecer sentados. 
O SR. ROMERO JUCÁ -"Sr. Presidente, peço 

a palavra para encaminhar a votação. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a 

palavra ao nobre Senador Romero Jucá. 
O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR. Para enca

minhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Pre
sidente, somente para registrar a importância da' 
aprovação desse projeto. A Corporação Andina de 
Fomentos é formada por países do Pacto Andino, 
por nações pobres que se uniram e estão possibili-

tando esse financiamento ao Governo brasileiro para 
que o Brasil cumpra a sua parte, uma vez que o go
verno venezuelano já concluiu a pavimentação do 
seu lado. 

O Governo Fernando Henrique carC::: :;o iniciou 
a pavimentação do lado brasileiro que, sem aúviç..d, 
neste ano ainda, o Estado do Amazonas comJ:: ~tará. 
No próximo ano, o Estado de Roraima terminará 
essa obra, ligando a Amazônia Ocidental ao Caribe 
e dando um passo fundamental para termos um de
senvolvimento controlado, auto-sustentado, melho
rando a vida da população dos Estados de Roraima, 
do Amazonas e de todos os Estados da Amazônia 
Ocidental. 

Portanto, pelo PFL, encaminho o voto favorá
vel, registrando a importância desse financiamento 
para a nossa Amazônia. 

O SR PRESIDENTE (Levy Dias)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jefferson Péres. 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB-AM. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. 
Presidente, Sr% e Srs. Senadores, peço a palavra 
apenas para corroborar o que acaba de dizer o Se
nador Romero Jucá. Trata-se, realmente, de uma 
estrada da maior importânçia para os Estados de 
Roraima, do Amazonas e para toda a Região Norte. 

Em setembro do ano passado, este Senado 
aprovou a adesão do Brasil à Corporação Andina de 
Fomento. instituição formada pelos países andinos, 
que concede empréstimos para empreendimentos 
nos pafses membros. 

A BR-17 4 liga Manaus ao Caribe, a Puerto de 
La Cruz, passando por Boa Vista de Roraima e Ca
racas. Ela está sendo, como disse o Senador Rome
ro Jucá, asfaltada no trecho do território amazonen
se pelo Governo do Amazonas, com recursos pró
prios, apesar de ser uma estrada federal. Como lem
brou o Senador Romero Jucá, o mesmo aconteceu 
com um trecho de Roraima. 

Esses US$86 milhões permitirão, talvez, a con
clusão do asfaltamento dessa estrada, abrindo para 
nós, principalmente para o distrito industrial de Ma
naus, o mercado venezuelano e todo o mercado do 
Caribe, além de permitir que, ao longo dessa estra
da, se estabeleça uma linha de transmissão da Hi· 
drelétrica de Guri, que fornecerá energia elétrica 
para o Estado de Roraima, solucionando grave pro
blema energético daquela unidade da Federação. 
Acredito que esses US$86 milhões, que aumentarão 
um pouco mais a dívida externa do Brasil, são da 
maior valia para a minha região. 
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Portanto, neste momento, em nome do Amazo
nas, agradeço ao Senado Federal pela aprovação 
desse financiamento. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Gilberto Miranda para en
caminhar a votação. 

O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB-AM. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. Senadores, como rela
tor da matéria, proferi parecer favorável. Neste mo
mento, aproveito para falar em nome do Senador 
Bernardo Cabral, integrante do PFL e do Estado do 
Amazonas, que, impossibilitado de estar presente a 
esta sessão, pediu a mim e ao Senador Jefferson 
Péres que falássemos em nome do Amazonas. 

Esse financiamento, como já afirmaram os Se
nadores Jefferson Péres e Romero Jucá, permite 
concluir um trabalho já iniciado em Roraima pelo ex
Governador Ottomar Pinto, passando a seu termo 
no Governo do ex-Senador Amazonino Mendes. 
Chegaremos ao final do ano com essa rodovia -
mais de 20 mil quilómetros - totalmente asfaltada, 
levando parte da produção da Zona Franca de Ma
naus ao mercado do Caribe, o que facilitará ao Bra
sil cobrir esse déficit momentâneo na Balança de 
Pagamentos. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a 
palavra à nobre Senadora Mar1uce Pinto para enca
minhar a votação. 

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB-RR. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão da oradora.)
Sr. Presidente, Sr-is e Srs. Senadores, como já res
saltaram os oradores que me antecederam, esse 
empréstimo vai proporcionar o infcio da construção e 
pavimentação da BR-174, bem como das pontes, 
principalmente a ponte sobre o Rio Branco, às mar
gens do qual, todas as noites, os caminhoneiros que 
retomam de Manaus para Roraima ficam esperando 
o dia amanhecer para que possam passar na balsa. 
Então, nosso Estado ainda está vivenciando um pe
ríodo muito difícil em seu desenvolvimento. 

Como falou o Senador Gilberto Miranda, nos 
idos de 94, o Governador Ottomar Pinto, com os 
parcos recursos do Estado de Roraima, conseguiu 
pavimentar 300 quilómetros daquela estrada, sacrifi
cando outros empreendimentos que poderiam ter 
sido iniciados. 

Sabemos, entretanto, que o nosso Estado não 
poderá se desenvolver sem a conclusão da BR-174, 
que é a única saída de Roraima para o Norte, o Es
tado do Amazonas, e também para o Caribe. 

A BR-174, como é do conhecimento de todos 
os meus nobres pares, é uma parte da rodovia Pa
namericana, e a sua pavimentação vai proporcionar 
não só o desenvolvimento do Estado de Roraima, 
mas também de todo o Norte de nosso País. 

Assim, solicito aos meus nobres colegas que 
votem favoravelmente a esse empréstimo. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Em vota
ção o projeto. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado o projeto, com voto contrário do Se
nador Laura Campos. 

O projeto vai à Comissão Diretora para a reda
ção final. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Sobre a 
mesa, parecer oferecendo a redação final que será 
lido pelo Sr. 111 Secretário em exercfcio, Senador 
Valmir Campelo. 

É lido o seguinte: 

PARECER N11 24, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção nsr 6, de 1997. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n11 6, de 1997, que autoriza 
a União a contratar operação de crédito externo com 
a Corporación Andina de Fomento - CAF, no valor 
equivalente a até US$86,000,000.00 (oitenta e seis 
milhões de dólares norte-americanos), destinados 
ao financiamento parcial do Projeto de Melhoramen
to e Pavimentação da Rodovia BR-174. 

Sala de Reuniões da Comissão, 21 de janeiro 
de 1997. - Emandes Amorim, Presidente - Ney 
Suassuna, Relator - Antônio Carlos Valadares -
Renan C81heiros. 

ANEXO AO PARECER N2 24, DE 1997 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, , Presidente, nos ter
mos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, pro
mulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N2 , DE 1997 

Autoriza a União a contratar opera
ção de crédito externo com a Corpora
ción Andina de Fomento - CAF, no valor 
equivalente a até US$86,000,000.00 (oi
tenta e seis milhões de dólares norte
americanos), destinados ao financiamen-
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to parcial do Projeto de Melhoramento e 
Pavimentação da Rodovia BR-174. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 2 É autorizada a União, nos termos da 

Resolução n2 96, de 1989, do Senado Federal, a 
contratar operação de crédito extemo com a Corpo
ración Andina de Fomento - CAF, no valor equiva
lente a até US$86,000,000.00 (oitenta e seis milhões 
de dólares norte-americanos), destinados ao finan
ciamento parcial do Projeto de Melhoramento e Pa
vimentação da Rodovia BR-17 4. 

Art. 22 A operação de crédito externo a que se 
refere o artigo anterior tem as seguintes característi
cas: 

a) juros: resultantes da soma de dois fatores: a 
taxa LIBOR semestral e uma margem (spread) fixa
da pelo credor de acordo com sua política interna. O 
credor se reserva o direito de revisar periodicamente 
tais margens. Qualquer modificação será aplicada 
aos desembolsos que se efetuarem posteriormente 
à entrada em vigência das mesmas; 

b) comissão de compromisso: 0,75% a.a. (zero 
vírgula setenta e cinco por cento ao ano) sobre o 
saldo não desembolsado do financiamento, contado 
a partir de seis meses da data da assinatura do con
trato; 

c) comissão de financiamento: 1% (um por 
cento) do valor do financiamento; 

d) juros de mora: 2% a.a. (dois por cento ao 
ano) acima da taxa operacional; 

e) condições de pagamento: 
- do principal: em treze parcelas semestrais, 

aproximadamente iguais e consecutivas, vencendo
se a primeira vinte e quatro meses após a assinatura 
do contrato; 

- dos juros: semestralmente vencidos; 
- da comissão de compromisso: semestral-

mente vencida, sendo a primeira parcela após a 
emissão do Certificado de Autorização; 

- da comissão de financiamento: após a emis
são do Certificado de Autorização. 

Art. 32 A contratação da operação de crédito 
externo a que se refere o art. 1 2 deverá efetivar-se 
no prazo máximo de quinhentos e quarenta dias 
contado da data da publicação desta Resolução. 

Art. 42 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -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.) 

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 (Levy Dias} -Item n9 1. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 4, DE 1997 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento n2 31, de 1997} 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n2 4, de 1997 (apresentado 
pela Comissão de Assuntos Económicos 
como conclusão de seu Parecer n2 9, de 
1997), que concede à Companhia Docas do 
Rio de Janeiro - CDRJ, elevação temporária 
do limite a que se refere o art. ?!!, I, da Reso
lução n2 96, de 1989, do Senado Federal, 
para que a referida Estatal possa contratar, 
corr. g:' ~m:.. ·.o1 União, operação de crédito 
junto ao aa. ;C~> Nacional de Desenvolvimen
to Económico e Social - BNDES, no valor 
de até cento e cinqüenta milhões de reais de 
principal, destinando-se os recursos ao fi
nanciamento do Projeto de Ampliação e 
Modernização do Porto de Sepetiba, e dá 
outras providências. 

A Presidência esclarece ao Plenário que pode
rão ser oferecidas emendas à proposição até o en
cerramento da discussão. 

Em discussão o projeto, em turno único. 
Concedo a palavra ao Senador Lauro Campos 

para discutir. 
O SR. LAURO CAMPOS (PT-DF. Para discu

tir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrAs e 
Srs. Senadores, tal como fiz na Comissão de Assun
tos EconOmicos, quero manifestar minha posição -
que sei ser solitária - contra o endividamento exter
no crescente e descontrolado que há muitos anos se 
verifica no País. 

O Imperador Meiji, responsável pela restaura
ção que teve o desenvolvimento capitalista no Japão 
a partir de 1868, disse que não devemos jamais re
correr à dívida externa; se o fizermos, devemos 
pagá-la na véspera do vencimento. 

o exemplo do Egito e da Espanha, dois países 
que perderam tudo, inclusive a sua soberania, deve 
estar presente na nossa memória. Nós, infelizmente, 
ternos pouca memória tanto da nossa história quan
to da história alheia. Também gostaria de lembrar 
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que, em relação à nossa história, em 1898, Campos 
Sales, eleito Presidente da República, foi chamado 
por Rotschild para tratar, nada mais nada menos, da 
dívida externa brasileira. 

O Sr. Rotschild obrigou Campos Sales a ven
der empresas estatais - a Central do Brasil e a 
Companhia de Água -; obrigou o Brasil a aumentar o 
imposto e criar um adicional de 10%-ouro sobre as 
importações; obrigou Campos Sales, tal corno acon
tece agora, a demitir funcionários públicos e a enxu
gar a máquina. No ano seguinte, o primeiro de seu 
Governo, parece coisa de louco - dizem que só lou
co queima dinheiro -, pois Campos Sales e o Brasil 
queimaram dinheiro, em nome do enxugamento e do 
combate à inflação. 

Em 1890, coisas parecidas já haviam aconteci
do na Argentina que, não pagando a dívida externa, 
fez falir a Casa Barrings- The House of the Barrings 
- provocando uma quebra de bancos solidários a ela 
na Inglaterra. Portanto, os exemplos estão aí; são 
imensos e inúmeros. 

Para completar o que eu disse da última vez, 
Said Pasha, que endividou o Egito, foi substitufdo 
por um quediva, um vice-rei inglês, associado à 
Casa Barrings, que ficou no Egito corno Vice-Rei até 
1912. 

Era o que eu gostaria de avisar quanto ao que 
podemos aguardar com esse endividamento irres
ponsáve• 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a 
palavra ao Senador Artur da Távola. 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB-RJ. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sr&s e Srs. Senadores, a questão da obra das docas 
do Rio de Janeiro, no Porto de Sepetiba, não é ex
clusivamente uma questão do Rio de Janeiro. O Por
to de Sepetiba, efetivamente, promove um alfvio no 
ultrapassado porto tradicional do Rio de Janeiro e, 
de certa forma, alivia os Portos de Santos e de VItó
ria, promovendo substancialmente a capacidade 
portuária do País. 

Sobre esse particular, aliás, a Senadora Bane
dita da Silva fez um discurso hoje, no início da ses
são, muito '9sclarecedor, no sentido de demonstrar a 
capacidade de exportação, o barateamento do custo 
e a rapidez no processamento, indispensáveis ao 
processo de desenvolvimento do Pafs. Outro aspec
to muito significativo, mas nem sempre conside~o. 
do Porto de Sepetiba é o de promover um alívio rias 
pressões ambientais que ocorrem tanto no Porto do 
Rio quanto no Porto de Santos. É preciso lembrar 
que ele está a meio caminho do Rio e São Paulo e, 

por essa razão, tem uma função estratégica ligada à 
exportação de minério que vem do Espírito Santo, a 
toda a produção da Companhia Siderúrgica Nacio
nal, que está um pouco a oeste, e ao escoamen•J 
da produção do norte de São Paulo. 

Portanto, a abrangência desse porto não é me
ramente localizada. Ela pode ser considerada exten
siva à Região Centro-Oeste, tendo em vista que a 
potencialidade da capacidade exportável, a facilida
de da operação e, sobretudo, a organização portuá 
ria em conexão com a iniciativa privada deverão per
mitir essa ligação. Ademais, a própria Ferrovia do 
Aço encontrará ali um escoadouro natural para tudo 
aquilo que transporta sobre os seus trilhos. 

Assim, atenderá a todo o complexo industrial 
do Vale do Paraíba do Sul, um dos mais ricos do 
País do ponto de vista da industrialização. Ele é, 
portanto, ponto de confluência e de alta importância 
nacional. 

Uberação de crédito nem sempre significa 
saco sem fundo. Uberação de crédito quando pro
motora de desenvolvimento em níveis muito supe
riores ao do investimento em poucos anos, significa 
entrada de capitais, significa fortalecimento do País. 

Essa foi a razão pela qual, em que pese à sin
ceridade de arrumentos contrários, a própria Comis
são de Assuntos Económicos aprovou esse projeto 
e o encaminhou a este Plenário com parecer favorá
vel, razão pela qual também o encaminho neste mo
mento favoravelmente. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Para enca

minhar a votação, concedo a palavra à Senadora 
Benedita da Silva. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão da oradora.) -
Sr. Presidente, sras e Srs. Senadores, corno men
cionou o Senador Artur da Távola, tive hoje a oportu
nidade de fazer um longo discurso a respeito da im
portância do Porto de Sepetiba para o Brasil. 

Satisfaz-me a intervenção feita pelo Senador 
Artur da Távola, mas quero relembrar que estamos 
diante de uma campanha para geração de empre
gos. Esse porto propiciará, aproximadamente, 
12.000 empregos indiretos e 3.500 a 4.000 empre
gos diretos. 

Além disso, ele abre, no Estado do Rio de Ja
neiro, espaço para novas empresas. Isso vai influen
ciar, sem dúvida, a economia brasileira. Sabemos 
das dificuldades por que passa o Rio de janeiro, 
que tenta recuperar-se economicamente. Apo!amJs 
esse projeto devido a campanha de re::u['e;ação 
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econômica do Estado, que prevê também a recupe
ração do poder aquisitivo do trabalhador, para que 
possa haver crescimento social. Atendemos, assim, 
ao apelo que está sendo feito pelo Governo do Esta
do, que se interessa pela Companhia Docas do Rio 
de Janeiro, pelos trabalhadores, pelos portuários. Di
rigentes da cooperativa dos portuários estiveram em 
meu gabinete, em busca de apoio. 

Como represente do Estado do Rio de Janeiro, 
faço coro à manifestação do Senador Artur da Távo
la. Pelas razões por S. Ex" e por mim apresentadas 
anteriormente, sou favorável a esse projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Não haven
do mais quem peça a palavra, encerro a discussão. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado, com o voto contrário do Senador 

Laura Campos. 
A matéria vai à Comissão Diretora para reda

ção final. (Pausa.) 
O SR. ,RESIDENTE (Levy Dias) - Sobre a 

mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a 
Redação Final, que será lida pelo Sr. 12 Secretário 
em exercício, Senador Valmir Campelo. 

É lido o seguinte: 

PARECER N2 25, DE 1997 
( Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n24, de 1997. 

Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n2 4, de 1997, que concede 
à Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ ele
vação temporária do iimite a que se refere o art. 72, I 
da Resolução n11 96, ae 1989, do Senaoo Federal, 
para que a referida estatal possa contratar, com garantia 
da União, ope~o de crédito junto ao Banco Nacional 
de DesenvoMrnento Econômico e Social - BNDES, no 
valor de até R$'i5'..:.ooo.ooo,oo (cento e cinqüenta mi
lhões de reais) ds nrincipal, destinando-se os recursos 
ao financiamento _-.) Projeto de Ampliação e Modern
ização do Porto de Sepetiba, e dá outras providências. 

Sala de Reuniões da Comissão, 21 de janeiro 
de 1997. - Ernandes Amorim - Presidente - Ney 
Suassuna - Relator - Antonio Carlos Valadares -
Renan Calheiros. 

.MIE::XO AO PARECER N2 25, DE 1997 

:=.::.:::l saber que o Senado Federal, aprovou, e 
eu, lJ;-:;:;idente, nos termos do art. 48, item 28, do 
F:c;;'m~nt:::, :::·r:->mulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N2 , DE 1997 

Concede à Companhia Docas do Rio 
de Janeiro - CDRJ elevação temporária do 
limite a que se retere o art. 711, I, da Resolu
ção n2 96, de 1989, do Senado Federal, 
para que a referida estatal possa contratar, 
com garantia da União, operação de crédito 
junto ao Banco Nacional de Desenvolvimen
to Econômico e Social - BNDES, no valor 
de até R$150.000.000,00 (cento e cinqüenta 
milhões de reais) de principal destinando-se 
os recursos ao financiamento do Projeto de 
Ampliação e Modernização do Porto de Se
petiba, e dá outras providências. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 12 É concedida à Companhia Docas do Rio 

de Janeiro - CDRJ elevação temporária do limite a 
que se refere o art. 72

, I, da Resolução n2 96, de 
1989, do Senado Federal, a fim de que possa con
tratar operação de crédito interno junto ao Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social -
BNDES, no valor de até R$150.000.000,00 (cento e 
cinqüenta milhões de reais) de principal, destinando
se os recursos ao financiamento do Projeto de Am
pliação e Modernização do Porto de Sepetiba. 

Art. 211 É autorizada a Companhia Docas do 
Rio de Janeiro - CDRJ a contratar, com garantia da 
União, a operação de crédito interno de que trata o 
artigo anterior. 

Art. 3!1 A operação de crédito interno a que se 
refere o art. 1!1 tem as seguintes características: 

a) mutuário: Companhias Docas do Rio de Ja
neiro - CDRJ; 

b) mutuante: Banco Nacional de Desenvolvi
mento Econômico e Social- BNDES; 

c) garantidor. República Federativa do Brasil; 
d) contragarantia: vinculação de receitas pró

prias da CDRJ; 
e) natureza da operação: empréstimo interno; 
f) valor: até R$150.000.000,00 (cento e cin

qüenta milhões de reais) de principal, assim distri-
buídos: · 

- subcrédito "A~ até R$50.987.000,00 (cin
qüenta milhões, novecentos e oitenta e set'3 mil 
reais); 

subcrédito ·a·: até R$59.681.000,00 (cin
qüenta e nove milhões, seiscentos e oitenta e um mil 
reais); 

- subcrédito •c•: até R$39.332.000,00 (trinta e 
nove milhões trezentos e trinta e dois mil reais); 

g) finalidade: financiamento do Projeto de Am
pliação e Modernização do Porto de Sepetiba; 
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Cl) juros; de 3% a.a. (três por cento ao ano; a tí
tulo de spread acima da Taxa de Juros de Longo 
Prazo- TJLP, de acordo com a seguinte sistemáti-
ca: 

I - quando a T JLP for superior a seis por cento 
ao ano: 

1) o montante correspondente à parcela da 
T JLP que vier a exceder 6% a.a. (seis por cento ao 
ano) será capitalizado no dia quinze de cada mês da 
vigência do contrato de crédito e no seu vencimento 
ou liquidação; 

2) a parcela de 6% a.a. (seis por cento ao ano) 
da T JLP, acrescida do percentual de spread de 3% 
a.a. (três por cento ao ano), incidirá sobre os saldos 
devedores de cada subcrédito; 

11 - quando a T JLP for igual ou inferior a 6% 
a.a. (seis por cento ao ano): a TJLP, acrescida do 
percentual de spread de 3% a.a. (três por cento ao 
ano); incidirá sobre os saldos devedores de cada 
subcrédito; 

i) comissão de reserva de crédito: 0,1% (zero 
vírgula um por cento) sobre: 

I - o saldo não utilizado de cada parcela do 
crédito, a partir do dia imediato ao de sua disponibili
dade e até a data de sua utilização; 

11 - o saldo não utilizado do crédito, a partir do 
dia imediato ao de sua disponibilidade e até a data 
de seu cancelamento, quando for o caso; 

)) perfodo de carência: de doze; vinte e quatro; 
e trinta e seis meses, relativos, respectivamente, aos 
subscréditos "A", ·s· e ·c·, a contar do dia quinze 
subseqüente à data da declaração da eficácia do 
contrato da operação de crédito; 

I) condições de pagamento: 
- do principal: o principal será pago em ses

senta prestações mensais e sucessivas, cada uma 
delas no valor do principal vincando da dívida de 
cada subcrédito, dividido pelo número de pretações 
de amortização ainda não vencidas, vencendo-se a 
primeira no dia quinze do mês subseqüente ao tér
mino do prazo de carência, devendo, ainda, ser liqui
do, com a última prestação, o saldo devedor de to
das as obrigações decorrentes da operação de cré
dito; 

- dos juros: os juros serão pagos mensalmente 
nas mesmas datas de pagamento das prestações do 
principal e no vencimento ou liquidação do contrato 
de crédito; 

- da comissão de reserva de crédito: será 
paga: 

I - na data da utilização do saldo da parcela de 
crédito que deu origem à cobrança da respectiva co-

mls~o. quando da hipótese prevista no incise I da 
alínea h; 

11 - na data do pedido, feito pela beneficiária, 
do cancelamento da parcela do crédito que deu ori
gem à cobrança da comissão, ou na data do cance
lamento da referida parcela de crédito por decisão 
do BNOES, quando da hipótese prevista no inciso li 
da alínea h; 

m) liquidação antecipada: o BNDES procederá 
à liquidação antecipada da dívida decorrente do con
trato da operação de crédito, no todo ou em parte, 
mediante a utilização dos recursos orçamentários 
destinados à execução do Projeto de Ampliação e 
Modernização do Porto de Sepetiba; 

n) reserva de meios de pagamento: a CDRJ 
cederá e transferirá ao BNDES, em caráter irrevogá
vel e irretratável, parcela da receita proveniente do 
arrendamento dos serviços de operação do Porto de 
Sepetiba, no valor correspondente ao das prestaçõ
es de amortização do principal e dos acessórios da 
dívida, limitada a vinculação a 20% (vinte por cento) 
do valor total da receita de arrendamento líquido 
anual, entendida esta corno equivalente à receita 
bruta deduzido o pagamento dos tributos; 

o) cessão da reserva de meios de pagamento: 
será efetivada mediante a celebração de aditivos ao 
contrato da operação de crédito, o que deverá ocor
rer no prazo máximo de trinta dias contados das da
tas de celebração dos contratos de arrendamento 
dos serviços de operações do Porto de Sepetiba. 

Art. 411 Esta autorização deverá ser exercida no 
prazo máximo de duzentos e setenta dias contado 
da data da publicação desta Resolução. 

Art. 511 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - 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) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

pennanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 

A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - A Mesa 
lembra a todos os Srs. Senadores que haverá vota
ção nominal dentro de alguns minutos. Por isso, 
pe~ às Sr's e aos Srs. Senadores que se encon
tram em seus gabinetes ou em qualquer outra de-
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pendência do Senado Federal que se dirijam ao ple
nário. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Item 2: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N11 1 O, DE 1997 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento n11 32, de 1997) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n11 1 O, de 1997 (apresentado 
pela Comissão de Assuntos Econômicos 
como conclusão de seu Parecer n2 15, de 
1997), que autoriza o Governo do Estado de 
São Paulo a contratar operação de crédito 
externo junto ao Banco lnteramericano de 
Desenvolvimento- BID, no valor de quatro
centos e vinte milhões de dólares norte
americanos, destinados à execução do Pro
jeto Sul de Trens Metropolitanos de São 
Paulo; e autoriza a República Federativa do 
Brasil a conceder garantia referente à mes
ma operação. 

A Presidência esclarece ao Plenário que pode
rão ser oferecidas emendas à proposição até o en
cerramento da discussão. 

Em discussão o projete, em turno único. 
Concedo a palavra ao Senador Laura Campos, 

para discutir. 
O SR. LAURO CAMPOS (PT-DF. Para discu

tir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e 
Srs. Senadores, um pafs sem dúvida alguma se deu 
muito bem com o endividamento externo: os Esta
dos Unidos da América. E quem disse isso foi Arthur 
Shschisinger, ex-assessor de Presidente da Repúbli
ca daquele pafs e professor de universidades famo
sas do grande pafs do norte. 

Disse Arthur Shschisinger: 

Os Estados Unidos, quando exigem o 
pagamento da dfvida externa aos pafses po
bres devedores, procedem como aquela 
prostituta, que, quando era jovem e se enri
quecia na zona, tinha um comportamento e 
depois de velha e enriquecida começou a 
entrar em campanhas p~ua moralizar a pro
fissão e combater a prostituição. 

Disse Arthur Shschisinger que os Estados Uni
dos, quando eram jovens, cansaram de se endividar 
e de dar o calote na dfvida externa. Hoje, depois de 
ricos e envelhecidos, exigem esse pagamento dos·. 
países devedores. Da direita americana, um outro 
depoimento que passo a citar: a maneira pela qual 
os Estados Unidos e o FMI estão cobrando a dívida 
externa dos países pobres vai levar à destruição da 

classe média e à criação de uma situação explosiva, 
que já está prestes a explodir, diante da segurança 
nacional dos Estados Unidos. 

São dois depoimentos que trago, dois depoi
mentos insuspeitos, um da direita norte-americana, 
de um grande amigo do ex-Presidente Bush, e outro 
do Prof. Arthur Shschisinger, todos no sentido de 
mostrar que é possível, sim, enriquecer com a dívida 
externa, desde que se tenha força para dar o calote, 
como os Estados Unidos fizeram, e aí, sim, auferir 
uma entrada líquida de recursos externos, de pou
pança externa sobre a qual foi dado o calote. Do 
contrário, seremos e continuaremos a ser vítimas da 
ilusão, do imediatismo, do comodismo, porque real
mente é muito bom viajar no ópio da dívida externa. 
Alguém terá de pagar isso, com juros e correção 
monetária. Eu não quero ser responsável pelo que 
acontecerá, irremêdiavelmente, fatalmente, quando 
essa divida tiver de ser paga, aliás como já está 
acontecendo. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Continua 
em discussão o projeto que autoriza o Governo de 
São Paulo a tomar empréstimo no valor de US$420 
milhões. (Pausa.} 

Não havendo mais quem queira discuti-lo, en
cerro a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado, com o voto contrário do Senador 

Lauro Campos. 
A matéria vai à Comissão Diretora para reda

ção final (Pausa.) 
O SR. PRESIDENTE (levy Dias) - Sobre a 

mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a 
redação final que será lido pelo Sr. 111 Secretário em 
exercfcio, Senador Valmir Campelo. 

É lido o seguinte 

PARECER N2 26, DE 1997 
(Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção nv 10, ele 1997. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n2 1 O, de 1997, que autori
za o Estado de São Paulo a contratar operação de 
crédito externo junto ao Banco lnteramericano de 
Desenvolvimento BID, no valor de 
US$420,000,000.00 (quatrocentos e vinte milhões 
de dólares norte-americanos), destinados à execu
ção do Projeto Sul de Trens Metropolitanos de São 
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Paulo; e autoriza a República Federativa do Brasil a 
conceder garantia referente à mesma operação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 21 de janeiro 
de 1997. - Ernandes Amorim - Presidente - Ney 
Suassuna - Relator- Antonio Carlos Valadares -
Renan Calheiros. 

ANEXO AO PARECER N11 26, DE 1997 

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 , DE 1997 

Autoriza o Estado de São Paulo a 
contratar operação de crédito externo 
junto ao Banco lnteramericano de Desen
volvimento BID, no valor de 
US$420,000,000.00 (quatrocentos e vinte 
milhões de dólares norte-americanos), 
destinados à execuÇão do Projeto SUl de 
Trens Metropolitanos de São Paulo; e au
toriza a República Federativa do Brasil a 
conceder garantia referente à mesma 
operação. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 111 É o Estado de São Paulo autorizado a 

contratar operação de crédito externo, com. as se
guintes características: 

a) credor: Banco lnteramericano de Desenvol
vimento- BID; 

b) destinação dos recursos: execução do Pro
jeto Sul de Trens Metropolitanos de São Paulo; 

c) valor pretendido: US$420,000,000.00 (qua
trocentos e vinte milhões de dólares norte-america
nos), equivalentes a R$425.348.101,30 (quatrocen
tos e quinze milhões, trezentos e quarenta e oito mil, 
cento e um reais e trinta centavos), em 31 de julho 
de 1996. 

d) garantidor: República Federativa do Brasil; 
e) juros: sobre os saldos devedores diários do 

empréstimo, a uma taxa anual para cada semestre a 
ser determinada pelo Custo dos Empréstimos Quali
ficados tomados pelo credor durante o semestre an
terior, acrescidos de uma margem expressa em ter
mos de uma porcentagem anual, que o credor fixará 
periodicamente de acordo com sua política sobre ta
xas de juros; 

f) comissão de crédito: O, 75% a.a. (zero setep
ta e cinco por cento ao ano) sobre o saldo não de
sembolsado do financiamento, contado a partir de 
sessenta dias da data de assinatura do contrato; 

g) condições de pagamento: 

- do principat o empréstimo deverá ser amorti
zado mediante o pagamento de quarenta e seis 
prestações semestrais, 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 me
ses contados a partir da data prevista para o desem
bolso final do empréstimo e a última até 15 de outu
bro de 2021; 

- dos juros: semestralmente vencidos, em 15 
de abril e 15 de outubro de cada ano, a partir de 15 
de abril de 1997; 

- da comissão de crédito: semestralmente ven
cida, nas mesmas datas estipuladas para o paga
mento dos juros:· 

- das despesas de inspeção e supervisão ge
ral: US$4,200,000.00 (quatro milhões e duzentos mil 
dólares norte-americanos), em prestações trimes
trais e, tanto quanto possfvel, iguais, ingressando na 
cota do credor independentemente de solicitação do 
Mutuário. 

§ 111 Do valor do financiamento se destinará a 
quantia de US$4,200,000.00 (quatro milhões e du
zentos mil dólares norte-americanos), para atender 
Despesas de lnspeção e Supervisão Geral do cre
dor. Essa quantia será desembolsada em prestaçõ
es trimestrais e, tanto quanto possfvel, iguais, in
gressando na conta do credor independente de soli
citação do Mutuário. 

§ 22 As datas estipuladas para repagamento 
poderão se 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. 1 2 desta Resolução. 

Art. 32 A contratação da operação de crédito a 
que se refere o art. 111 deverá efetivar-se no prazo 
máximo de quinhentos e quarenta dias contado da 
data da publicação desta Resolução. 

Art. 42 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Em discus
são 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 (Levy Dias) - Item 4: 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N11 61, DE 1996 
Complementar 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento n11 54, de 1997) 

Projeto de Lei da Câmara n11 61, de 
1996-Complementar (n11 172/93-Comple
mentar, na Casa de origem), de iniciativa do 
Presidente da República, que institui o Fun
do para Aparelhamento e Operacionalização 
das Atividades-fim da Polícia Federal - FU
NAPOL, e dá outras providências. 

(Dependendo de pareceres das Comis
sões de Constituição, Justiça e Cidadania e 
de Assuntos Económicos) 

Sobre a mesa, parecer da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania que será lido pelo Sr. 111 

Secretário em exercício, Senador Valmir Campelo. 

É lido o seguinte: 

PARECER N11 27, DE 1996 

Da Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania, sobre o projeto de lei da 
Câmara nll 61, ae 1996- Complementar, 
de autoria do Poder Executivo, que "Insti
tui o Fundo para Aparelhamento e Opera
cionalização das Atlvldades-flm da Polt· 
ela Federal - FUNAPOL, e dá outras pr~ 
vidências•. 

Relator: Senador Romeu Tuma 

I - Relatório 

O presente projeto de lei chegou à Câmara dos 
Deputados em 5 de novembro de 1993, capeado 
pela Mensagem n11 824, do Poder Executivo, e se
cundado pela Exposição de Motivos n11 477, de 25 
de outubro daquele ano, do Ministro da Justiça. 

Naquela Casa foi numerado como Projeto de 
Lei Complementar n11 172-C, de 1993, tendo sido 
aprovado nas comissões de Defesa Nacional, de R
nanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de 
Redação, com substitutivos. 

O texto final aprovado pela Câmara dos Depu
tados foi enviado a esta Casa pelo otrcio Ps
GSE/160/96, de 29 de agosto do ano em curso, 
quando recebeu o número pelo qual aqui tramita, 
tendo sido distribuído a esta Comissão. 

Em seu art. 111 , o projeto cuida de criar, no âm
bito do Departamento de Polícia Federal, o Fundo·. 
para Aparelhamento e Operacionalização das Ativi
dades-fim da Polícia Federal - FUNAPOL, e atribui a 
administração dos recursos desse Fundo a um 
"Conselho Gestor. composto pelo Diretor do Depar-

tamento de Polícia Federal, que o presidirá e pelos 
dirigentes dos órgãos centrais responsáveis pelas 
atividades-fim do Departamento de Polícia Federal". 

O art. 211 institui um total de dez taxas, com ali
quotas específicas em UFIR, as quais constituirão 
receita do Fundo a ser criado, conforme o art. 311 , 

VIII. Os fatos geradores dessas taxas serão: 
- expedição de porte federal de arma, de sua 

renovação e segunda via; 
- registro de comunicação de roubo, furto ou 

extravio de arma; 
- expedição de carteira de estrangeiro fronteiri-

ço; 
- fiscalização de embarcações em viagem de 

curso internacional; 
- expedição de certificado de cadastramento e 

vistoria de empresas de transporte marítimo, aéreo e 
terrestre internacional; 

- expedição de certificado de cadastramento 
de entidades nacionais e estrangeiras que atuam em 
adoções internacionais de crianças e adolescentes. 

O parágrafo único desse artigo esclarece que 
são contribuintes dessas taxas as pessoas, físicas 
ou jurídicas, que demandarem os serviços a que se 
refiram. 

O art. 311 identifica as receitas do FUNAPOL, 
que são: 

I - taxas e multas cobradas pelos serviços de 
migração prestados pelo Departamento de Polícia 
Federal, discriminadas em: 

a) "taxas pela expedição de documento de via
gem, instituídas pelo art. 49 do Decreto n11 3.345, de 
30 de novembro de 1938". O diploma jurídico citado 
"expede o Regulamento de Passaportes" e, no seu 
art. 49, encontra-se que: 

"art. 49. Pela concessão e prorrogação de pas
saportes e pelos vistos, serão cobrados, no Brasil, 
em estampilhas federais, os emolumentos fixados 
pela tabela anexa ao presente Regulamento". 

São tributados, assim, a concessão e a prorro
gação de documento de viagem, bem como os vis
tos. 

Essa "tabela anexa• sofreu atualizações, e o 
projeto as recepciona em sua parte final, ao enun
ciar, sobre as taxas, "atualizadas na forma da legis
lação vigente". 

b) "taxas constantes do anexo 11 da tabela 
aprovada pelo art. 131 da Lei n2 6.815, de 19 de 
agosto de 1980, alterada pela Lei n11 6.964, de 9 de 
dezembro de 1981, atualizada pelo Decreto-Lei n11 

2.236, de 23 de janeiro de 1985, e por atos normati
vos complementares". 
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A Lei n2 6.815/80 "define a situação jurídica do 
estrangeiro no Brasil, cria o Conselho Nacional de 
Imigração, e dá outras providências". Em seu art. 
131, citado, determina: 

"Art. 131. Fica o Ministro da Justiça autorizado 
a instituir modelo único de Cédula de Identidade 
para estrangeiros, portador de visto temporário ou 
permanente, a qual terá validade em todo o território 
brasileiro e substituirá as carteiras de identidade em 
vigor". 

O Anexo 11 estabelecia os valores das taxas a 
serem cobradas e os respectivos fatos geradores, 
dentre eles: 

- pedido de visto de saída; 
- pedido de transformação de visto; 
- pedido de prorrogação do prazo de estadas 

do titular do visto de turista ou temporário; 
- pedido de passaporte para estrangeiro ou 

laissez-passer; 
- pedido de retificação de assentamentos no 

registro de estrangeiro; 
- pedido de registro temporário ou permanen-

te; 
- pedido de restabelecimento de registro tem-

porário ou permanente; 
- pedido de registro de sociedade; 
- pedido de naturalização; 
- pedido de certidão; 
- pedido de visto em contrato de trabalho; 
- emissão de documento de identidade; 
- pedido de reconsideração de despacho e re-

curso. 
A Lei n11 6.964/81 alterou disposições do Esta

tuto do Estrangeiro, referido acima, e, em seu art. 92 
ln fine, manda que seja alterada •a Tabela de Emo
lumentos e Taxas que compõe o anexo" para incluir 
o fato gerador novo, o "pedido de autorização para 
funcionamento de sociedade". 

O Decreto-Lei n11 2.236/85 apenas alterou •a ta
bela de emolumentos e taxas aprovada pelo art. 131 
da Lei n11 6.815, de 19 de agosto de 1980", transfor
mando os valores nela fixados em unidade nova, o 
Maior Valor de Referência. 

c) •multas previstas no art. 125 da Lei n11 6.815, 
de 19 de agosto de 1980, alterada pela Lei n11 6.964, 
de 9 de dezembro de 1981, e atualizada na forma da 
legislação vigente". 

Há aqui um problema. O art. 125 dessa lei nãb 
prevê multa, mas apenas a possibilidade de cobran
ça majorada de o dobro ao quíntuplo nos casos de 
reincidência nas infrações identificadas no art. 124, 
este, sim, instituidor de multas. 

De qualqt~.:;r forma, no art. 124 do Estatuto do 
Estrangeiro estão previstas diversas infrações à lei 
que o institui, pL!níveis com penas que variam de de
portação e detenção a multa. Dentre as puníveis pe
cuniariamente temos uma série de condutas atribuí
veis a estrangeiros e a terceiros, inclusive pessoa ju
rídica (como empresa transportadora de estrangeiro 
clandestino), como lesiva às prescrições do Estatu
to. 

11 - "taxas criadas pelo art. 17, caput, e anexo, 
da Lei n2 9.017, de 30 de março de 1995". 

A Lei citada "estabelece normas de controle e 
fiscalização sobre produtos e insumos químicos que 
possam ser destinados à elaboração da cocaína em 
suas diversas formas e de outras substâncias entor
pecentes ou que determinem dependência física ou 
psíquica, e altera dispositivos da Lei n2 7.102, de 20 
de junho de 1 983, que dispõe sobre segurança para 
estabelecimentos financeiros, estabelece normas 
para constituição e funcionamento de empresas par
ticulares que explorem serviços de vigilância e de 
transporte de valores, e dá outras providências·. 

Em seu art. 17 está que "fica instituída a co
brança de taxas pela prestação dos serviços relacio
nados no anexo a esta Lei, nos valores dele cons
tantes". 

· Nesse "anexo" estão as "situações", na verda
de fatos geradores, ou hipóteses de incidência, e va
lores a elas referentes, em UFIR. São elas: 

- vistoria das instalações de empresa de segu
rança privada, ou de empresa que mantenha segu
rança própria; 

· - vistoria de veículos especiais de transporte 
de valores; 

..:. renovação do Certificado de Segurança das 
Instalações de empresa de segurança privada ou de 
empresa que mantenha segurança própria; 

- renovação de Certificado de Vistoria de veí
culos especiais de transporte de valores; 

-·autorização para compra de armas, muniçõ
es, explosivos e apetrechos de recarga; 

- autorização para transporte de armas, muni
çoes, explosivos e apetrechos de recarga; 

-alteração de atas constitutivos; 
- autorização para mudança de modelo de uni-

forme; 
- registro de Certificado de Formação de Vigi

lante; 
- expedição de alvará de funcionamento de 

empresa de segurança privada ou de empresa que 
mantenha segurança própria; 
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- expedição de alvará de funcionamento de es
cola de formação de vigilante; 

- expedição de carteira de vigilante; 
- vistoria de estabelecimentos financeiros, por 

agência ou posto; 
- Recadastramento Nacional de Armas. 
III- rendimentos de aplicação do próprio Fundo; 
IV - doações de organismos ou entidades na-

cionais e estrangeiras; 
V - recursos advindes da alienação dos bens 

móveis e imóveis do patrimônio do Funapol; 
VI - a proveniente de inscrições em concurso 

público para o ingresso na carreira policial federal; 
VIl - recursos decorrentes de contratos e con

vênios celebrados pela Polícia Federal; 
VIII- a proveniente das taxas criadas no art. 22 

deste mesmo projeto; 
IX - multas decorrentes do art. 411 do próprio 

projeto. 
O art. 42 permite a imposição de multas de cem 

oor cento do valor da taxa correspondente às infra
cões, por Inobservância, das situações previstas 
como fatos geradores no art. 22 do projeto. Esse mes
mo artigo impõe a possibilidade de multas à mesma 
base às infrações cometidas contra as providências do 
Anexo da Lei n2 9.017/95, previstas no art. 17. 

O art. 52 determina que, no plano anual de des
tinação de recursos do Fundo, um máximo de trinta 
por cento da receita total poderão ser utilizados para o 
custeio "das despesas com deslocamento e manuten
ção de policiais em operações oficiais relacionadas às 
atividades-fim da Polícia Federal". Esse plano anual 
será elaborado pelo Conselho Gestor do Fundo. 

O art. 62 determina a conversão das taxas rela
-:-innadas nas alíneas •a• e "b" do inciso I do art. 32 

para UFIK, já que constam em outras unidades. 
O art. 72 informa que as receitas do Funapol 

serãa recoihidas ao Banco do Brasil, em cor.ta espe
cial sob nome do Fundo, "à conta e ordem do Depar
tamen.o de Polícia Federal". 

t:::rn seu parágrafo primeiro, esse mesmo artigo 
destina os recursos disponíveis do Fundo para aqui· 
sição de títulos federais. Os saldos apurados no final 
do exercício serão transferidos automaticamente 
para o exercício seguinte, a crédito do próprio Fun
do. 

É o relatório. 

11- Parecer 

Nada há a opor quanto à técnica legislativa e à 
juridicidade do projeto, com a exceção, a que nos re
portaremos adiante, do equívoco de remissão ao art. 
125 da Lei n2 E 315/80. 

No plano constitucional, a iniciativa da proposi
ção é corretamente sediada no Poder Executivo, 
haja vista a natureza tributária da matéria. 

A atuação do Senado Federal, no caso, se dá 
na condição de Casa revisora, guardando fidelidade 
ao previsto no art. 65 da Constituição Federal. 

Quanto ao mérito, a instituição de fundos ante
cedida por lei, no caso em tela, lei complementar, é 
harmónica com o mandamento do art. 167, IX. Ali, 
lê-se que é vedada a "instituição de fundos de qual
quer natureza sem prévia autorização legislativa. • 

A respeito, diz o professor Roque Antonio Car
razza: 

"Portanto, de acordo com a Constitui
ção, nenhum tributo pode ser criado senão 
com base em lei. Tal lei, além de descrever, 
com riqueza de pormenores, todos os as
pectos da norma jurídica tributária, deve 
conter os critérios que presidirão a prática, 
em cada caso concreto, do ato administrati
vo de lançamento. 

Concordamos, pois, com F- Virga, 
quando leciona que a tributaçãc '~•lCOntra 

três limites, a saber: 
I - a reserva da lei: o tributo só pode 

ser criado por meio de lei. É princípio funda
mental que nenhuma exação pode ser exigi
da sem a autorização do Poder Legislativo 
(no taxation without representation); 

11 - a disciplina de lei: não basta que 
uma lei preveja a exigência de um tributo, 
mas, pelo contrário, deve determinar seus 
elementos fundamentais, vinculando a atua
ção da Fazenda Pública e circunscrevendo, 
ao máximo, o âmbito de discricionariedade 
do agente administrativo; 

III - os direitos que a Constituição ga
rante: a tributação, ainda que se perfaça 
com supedâneo na lei, não pode contrastar 
com os direitos constitucionalmente assegu
rados. 

A lei tributária deve conter critérios idó
neos e suficientes para coartar quaisquer ar
bitrariedades do Fisco. Tais critérios devem 
necessariamente apontar: a) os destinatá
rios do tributo (os contribuintes), porquanto 
não se admite fique relegada ao arbítrio da 
Fazenda Pública a inclusão ou a exclusão 
de determinadas categorias de contribuin
tes; e b) os pressupostos do tributo, isto é, a 
coisa, o ato, o fato, a situação ou a qualida
de da pessoa que constitui o pressuposto 
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objettvo da tributação e, também, a relação 
em que se deve achar o sujeito passivo da 
prestação" (Curso de Direito Constitucional 
Tributário, 8a edição, págs. 165/166- grifos 
no original). 

Tais diretrizes são cumpridas pelo art. 211 e seu 
parágrafo único, onde são descritos os fatos gerado
res, os valores da exação e os contribuintes. 

Também a identificação do ente instituidor des
se tributo permite a conclusão pela constitucionalida
de. Parta-se da lição de Hugo de Brito Machado: 

·eompetente para instituir e cobrar 
taxa é a pessoa jurídica de direito Público 
que seja competente para a realização da 
atividade à qual se vincule o fato gerador 
respectivo. Sabe-se que a taxa é tributo vin
culado, vale dizer, o seu fato gerador é sem
pre ligado a uma atividade estatal. Assim, a 
entidade estatal competente para o desem
penho da atividade é competente, por con
seqüência, para instituir e cobrar a taxa cor
respondente" (Curso de Direito Tributário, 
1 oa edição, pág. 327). 

Essa previsão, vem aliás, do Código Tributário 
Nacional, cujo art. 80 reza: 

•para efeito de instituição e cobrança 
de taxas, consideram-se compreendidas no 
âmbito da União, dos Estados, do Distrito 
Federal, ou dos Municípios, aquelas que, 
segundo a Constituição Federal, as consti
tuições dos Estados, as leis orgânicas do 
Distrito Federal e dos Municípios e a legisla
ção com elas compatrvel, competem a cada 
uma dessas pessoas de direito público•. 

A Constituição elenca como competência da 
União "organizar e manter a polícia federal... • (Art. 
21, XIV) e afirma ser matéria de lei federal determi
nar a "competência da polícia federal" (art. 22, XXII). 

Além disso, o art. 144, § 12 , ao delinear consti
tucionalmente as competências da Polícia Federal, 
mostra, de maneira insofismável, a competência fe
deral para a instituição de taxas sobre os fatos gera
dores enumerados no art. 211 do projeto. 

A vinculação da receita de taxas e multas ao 
Fundo que a proposição pretende criar, imposta pelo 
art. 32, contorna a proibição constitucional inserida 
no art. 167, IV, dado que esse dispositivo é expresso , 
quanto ao imposto. 

Resta-nos o exame do cabimento, quanto ao 
objeto, da instituição das diversas taxas operadas 
pela proposição em análise. 

Vem a Constituição Federal (art. 145, 11}, que a 
União pode instituir "taxas, em razão do exercício do 
poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou poten
cial, de serviços públicos específicos e divisíveis, 
prestados ao contribuinte ou postos à sua disposi
ção.• 

Dessa redação clara emerge que duas hipóte
ses justificam a instituição e cobrança do tributo taxa 
pela Administração Pública: o exercício regular do 
poder de polícia e a utilização de serviços públicos 
específicos e divisíveis pelo contribuinte, tanto efeti
va quanto potencial. 

Cremos que os fatos geradores elencados no 
art. 211 do projeto são, todos, hipóteses de exercício 
do poder de polícia, pelo que não avançaremos pela 
análise da definição de serviço público, pelo aspecto 
da divisibilidade e especificidade e pelas noções de 
utilização efetiva ou potencial. Ficaremos a análise 
do poder de polícia. 

O poder de polícia não é figura estranha à dou
trina administrativa pátria. Sobre ele dizem muitos 
dos mais consagrados autores dessas letras jurídi
cas, como Diógenes Gasparini: 

"A par do conceito legal de polícia ad
ministrativa dado pelo art. 78 do Código Tri
butário Nacional, pode-se conceituar essa 
atribuição como sendo a que dispõe a Admi
nistração Pública para condicionar o uso, o 
gozo e a disposição da propriedade e o 
exercício da liberdade dos administrados no 
interesse público ou social. Vê-se que essa 
atribuição não se presta a condicionar os di
reitos de liberdade ou de propriedade, como 
ensina, calçado em Alessi, Celso Antônio 
Bandeira de Mello. As limitações, os condi
cionamentos, as restrições incidem sobre a 
liberdade e a propriedade, não sobre os res
pectivos direitos" (Direito Administrativo, n2 

41 edição, págs. 1 08/1 09). 

O art. 78 do Código Tributário Nacional, citado, 
define o poder de polícia corno ·a atividade da admi
nistração pública que, limitando ou disciplinando di
reito, interesse liberada, regula a prática de ato ou 
abstenção de fato, em razão de interesse público 
concernente á segurança, à higiene, à ordem, aos 
costumes, á disciplina da produção e do mercado, 
ao exercício de atividades econômicas dependentes 
de concessão ou autorização do Poder Público, á 
tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e 
aos direitos individuais e coletivos". 

Também Celso Antônio Bandeira de Mello in
cursiona pela conceituação do instituto: 
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"Em face de todo o exposto, pode-se 
definir a Polícia Administrativa (sic) como a 
atividade da Administração Pública, expres
sa em atos normativos ou concretos, de 
condicionar, com fundamento em sua supre
macia geral e na forma da lei, a liberdade e 
a propriedade dos indivíduos, mediante 
ação, ora fiscalizadora, ora preventiva, ora 
repressiva impondo coercitivamente aos 
particulares um dever de abstenção (non fa
cere) a fim de conformar-lhe os comporta
mentos aos interesses sociais consagrados 
no sistema normativo• (Curso de Direito Ad
ministrativo, s~ ed., págs. 4021403-grifos no 
original} 

É pacífico que tal poder é exercido a partir da 
posição de supremacia do Estado, titular da tutela 
do interesse coletivo, sobre a particular, que exercer 
seus direitos individuais. Regularmente exercido, 
nos limites da competência haurida da Constituição, 
primeiro, e das leis, após o police power - segundo 
John Marshall - toma-se um instrumento eficaz de 
contenção dos direitos e liberdades individuais em 
benetrcio dos interesses coletivos. 

Sobre seus elementos ensina Diógenes Gas
parini: 

·o ato de polícia é caracterizado pelos 
seguintes elementos: I - editado pela Admi
nistração Pública ou por quem lhe faça as 
vezes; 11- fundamento num vínculo geral; III 
- interesse publico e social; IV - incidir so
bre propriedade ou sobre a liberdade. A au
sência de qualquer desses elementos des
caracteriza-o como ato de política" (ob.cit., 
pág. 109) 

A competência, finalmente, para o exercício do 
poder de polícia, dizem-no os autores citados, é da 
entidade a quem a Constituição o..rtorga competên
cia para legislar. 

Ora, temos no projeto de lei sob análise, em 
seu art. 22 , já mencionado, as especificações de fa
tos geradores nitidamente situados sob o poder de 
poUcia estatal, no caso, federal, já que os interesses 
públicos envolvidos são todos da União. Assim, é, à 
guisa de exen .pio, a expedição de porte federal de 
anna, sua segunda via e renovação, bem como dps 
registras de furto, roubo ou extravio dessa armà. 
Como o licenciado com esse porte pode deslocar-se 
para qualquer ponto do País carregando arma de 
fogo, o interesse em controlá-lo, e à sua arma, pas-

sa a ser federal. Eis o porque de serem tributadas 
por taxa aquelas providências citadas. 

Nos incisos VI e IX trata-se, sempre, de empre
sa de transporte internacional, e essa condiçaõ faz 
refugir a competência estadual ou local para seu 
controle, o que é visível à sociedade. 

Nos demais incisos, o V trata de estrangeiro 
fronteiriço e o X de entidades de adoção de crianças 
e adolescentes, nacionais e estrangeiros. 

O estrangeiro natural de país limítrofe com o 
Brasil goza do benefício de poder circular, pelas 
áreas de fronteira, sem passaporte, mais identificado 
com um documento especial emitido pela Polícia Fe
deral. por ser assunto internacional, é, também, cla
ramente, competência da União. 

A adoção é matéria de Direito Civil, que por 
sua vez é competência legislativa privativa da União 
(CF, art. 22, 1). O cadastramento das entidades que 
realizam os prôcedimentos de adoção, tanto pátrias 
quanto alienígenas, desloca-se para a competência 
do mesmo ente federativo. 

Como resta comprovado, são matérias de com
petência da União. A partir da lição de Gasparini, 
transcrita, a competência para o desempenho do po
der de polícia é do ente potrtico ou de quem lhe faça as 
vezes. Nos casos citados, a partir da leitura atenta do 
art. 144, § 111 da Constituição Federal, emerge inequi
vocamente o poder da Polícia Federal para tais atos. 

Por tudo isso, não encontramos óbices ao re
conhecimento da constitucionalidade do projeto de 
lei complementar em análise. 

Rnalmente, deve merecer nossa atenção a 
inadequação da remissão legislativa contida no art. 
311, I, "c". Como já mostrado, o art. 125 da lei n11 6.815 
não institui multa alguma, senão apenas prevê a possi
bilidade de cobrança nv'-:>rada das multas criadas pelo 
art. 124 da mesma Lei, em caso de reincidência A ri
gor, mantida a redação do projeto, apenas as rnuhas 
por reincidência poderiam ingressar corno receita no 
Funapot, o que nos parece desarrazoado. 

Vemos a necessidade, portanto, de alteração 
da remissão desse dispositivo, motivo pelo qual 
apresentamos emenda, prevista no art. 234 do Regi
mento Interno desta Casa, postulando a sua aprova
ção para remover essa impressão. 

Isso posto, somos pela Aprovação, por Consti
tucional, do presente projeto de lei complementar 
com a seguinte emenda de redação: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N11 61, DE 1996-COMPLEMENT AR 

•Institui o Fundo para Aparelhamen
to e Operacionalização das Atividades-
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fim da Polícia Federai-FUNAPOL, e dá 
outras providências." 

EMENDA N2 1-Q03 {DE REDAÇÃO- RISF ART. 
234) 

Dê-se ao art. 311, I, c do projeto, a seguinte re
dação: 

•Art. 311 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1- ......................................................... . 

c) multas previstas no art. 124 da Lei 
n2 6.815, de 19 de agosto de 1980, alterada 
pela Lei n2 6.964, de 9 de dezembro de 
1981, e atualizada na forma da legislação vi
gente.• 

Sala das Comissões, 1 O de dezembro de 1996. 
- Íris Rezende - Presidente - Romeu Tuma - Re
lator- Sérgio Machado - Ney Suassuna - Fernan
do Bezerra- Ramez Tebet- Luclo Alcantara -
Bernardo Cabral - José Eduardo Outra - Pedro 
Simon- Jefferson Peres- Edtson Lobão. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- O parecer 
conclui favoravelmente ao projeto, com a emenda 
que apresenta. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Romeu 
Tuma, Relator da matéria na Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania, para prestar esclarecimen
tos. 

O SR. ROMEU TUMA (PSL-SP. Como Relator, 
para prestar esclarecimentos.) - Sr. Presidente, a 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em 
reunião realizada a 1 O de dezembro do ano findo, 
votou e aprovou parecer de minha autoria, no qual 
conclufa-se pela aprovação do Projeto de Lei da Câ
mara n2 61, de 1996- Complementar, por constitu
cional, legal e regimental, com a única recomenda
ção de aprovação, também, da Emenda n2 01-CCJ, 
de redação (ao amparo do art 234 do RISF). 

2 - A emenda sugerida pretendia corrigir um 
aparente erro de remissão ao art 125 da Lei n2 

6.815, de 19 de agosto de 1980, constante do proje
to aprovado pela Câmara dos Deputados. Realmen
te, a Lei n2 6.815/80, no seu art. 124, cria diversas 
infrações e atribui aos seus autores as devidas pe
nas, muitas delas de fundo financeiro, sob a forma 
de multa. O art 125 da mesma Lei prevê a hipótese 
de cobrança em dobro dessas multas em caso de 
reincidência. Assim, ao reportar-se ao art 125 do 
texto mencionado, o projeto aprovado não se referia. 
às multas criadas, mas, antes, à hipótese de dupli
cação da punição diante da hipótese de reincidên
cia. Crendo estar diante de erro gráfico de remissão, 
propusemos a competente emenda, para alterar o 

número do art. de "125" para •124", este, sim, no 
projeto original, criador das hipóteses das multas e 
objeto do dispositivo do projeto de lei. 

3 - A emenda que propusemos foi aprovada na 
reunião referida desta Comissão. 

4 - Ocorre, Sr. Presidente, que houve equfvo
co quanto à necessidade de correção do artigo men
cionado. 

5 - Efetívamente, na redação ·original, a Lei n11 

6.815180 apresenta os artigos numerados da forma 
como exposto acima. Contudo, a Lei n2 6.964, de 9 
de dezembro de 1981, impôs diversas alterações, de 
fundo e de forma, à citada Lei do Estrangeiro, inclu
sive com a ordem de se renurnerar os artigos altera
dos e os subseqüentes, o que levou à mudança de 
numeração dos arts. 124 e 125, que passaram, res
pectivamente, aos números 125 e 126. A mesma Lei 
n2 6.964/81 determinou, em seu art 11, ao Poder 
Executivo, a republicação do texto da Lei n2 

6.815/80, com as numerosas alterações perpetradas 
pela Lei modificadora. A republicação foi feita. 

6 - À vista disso, a emenda de redação que 
apresentamos resta sem objeto, dado que a remis
são contida no texto acolhido pela Câmara dos De
putados está correta. 

7 - Requeiro, assim, a retiftcação do Parecer, 
deixando-se de considerar a emenda, para manter o 
texto do PLC n2 61, de 1996- Complementar, tal 
como proveio da Câmara dos Deputados, uma vez 
estarem satisfeitos os requisitos de constitucionali
dade, juridicidade e técnica. 

Era o que eu tinha expor, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Em face 

dos esclarecimentos prestados pelo Senador Romeu 
Tuma como Relator da matéria, a Presidência escla
rece ao Plenário que o parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania é favorável ao pro
jeto, nos termos da redação dada pela Câmara dos 
Deputados. 

Sobre a mesa, Parecer da Comissão de As
suntos Económicos, que será lido pelo Sr. 12 Secre
tário em exercfcio, Senador Valmir Campelo. 

É lido o seguinte: 

PARECER N2 28 DE 1997 

Da Comissão de Assuntos Econôm~ 
cos sobre o Projeto de Lei da Câmara nll 
61, de 1996 - Complementar (nl' 172, de 
1993 - Complementar, na Casa de or~ 
gem) que "institui o Fundo para Apare
lhamento e Operacionalização das atlvl-
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dades-fim da Polícia Federal - FUNAPOL, 
e dá outras providências". 

Relator: Senador Geral Melo 

I - Relatório 

É submetido à apreciação desta Comissão de 
Assuntos Económicos o Projeto de Lei da Câmara 
n11 61, de 1996 - Complementar (Projeto de lei n2 

172, de 1993- Complementar, na Casa de origem). 
Trata-se de inciativa do Poder Executivo, sub

metida à Câmara dos Deputados em 5 de novembro 
de 1993, através da Mensagem Presidencial n2 824, 
de 1993. A redação final aprovada pela Câmara dos 
Deputados apresenta alterações com relação ao tex
to originalmente encaminhado pelo Poder Executivo. 

Com a sua proposição ao Congresso Nacional 
pretende o Poder Executivo destinar receitas oriun
das de operações realizadas e serviços prestados 
pela Polícia Federal à formação de um Fundo para 
Aparelhamento e Operacionalização das atividades
fim da Polícia Federal, cuja instituição está prevista 
no projeto sob exame. A administração do Fundo é 
atribufda a um Conselho Gestor integrado pelo Dire
tordo Departamento de Polícia Federal, que o presi
dirá, e pelos dirigentes dos órgãos centrais respon
sáveis pelas atividades-fim do Departamento. 

São indicadas as receitas do Fundo, sendo ins
titufdas dez taxas com alíquotas especfficas em 
UFIR, com base em multas e outras receitas oriun
das de serviços prestados pela própria Polícia Fede
ral. 

No tocante às despesas, o projeto admite a 
alocação de até trinta por cento da receita total do 
Fundo para o custeio de despesas com deslocamen
to e manutenção de policiais em operações oficiais 
relacionadas com as atividades-fim da Polícia Fede
ral. 

No Senado Federal, o projeto foi submetido ini
cialmente à apreciação da Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania, onde teve como Relator o 
eminente Senador Romeu Tuma, que emitiu parecer 
favorável à sua aprovação, com uma emenda de re
dação, através da qual corrige remissão equivocada 
ao art. 125 da lei n2 6.815, de 19 de agosto de 
1980, usualmente referida corno Estatuto do Estran
geiro. O parecer foi acolhido pela Comissão cuja de
cisão, portanto, foi favorável à aprovação do projeto. 

É o Relatório. 

11 - Voto do Relator 

Na Exposição de Motivos n2 4n, de 25 de ou
tubro de 1993, dirigida ao Presidente da República, 

e que acompanha a Mensagem Presidencial qÚe en
caminhou o presente projeto ao Congresso Nacio
nal, o Ministro da Justiça refere-se às dificuldades fi
nanceiras que a Polícia Federal enfrentava à época, 
comprometendo severamente o seu desempenho 
operacional. Apesar da estabilidade económica que 
seria posteriormente obtida com o Plano Real, não 
hà indícios de que essa grave situação tenha sido 
revertida. 

A escalada da violência, em todo o mundo, e 
no Brasil - com a proliferação de organizações cri
minosas envolvidas em todas as infindáveis possibi
lidades de ofensa à lei e à segurança das pessoas, 
à sua integridade física e ao seu património - vem 
propiciando a geração de fabulosas massas de re
cursos, que permitem o financiamento farto à aquisi
ção de armas poderosas e equipamentos sofistica
dos de última geração. 

Enquanto esse é o cenário do lado dos crimi
nosos, as polícias - organizações da sociedade para 
protegê-la - não contam com meios que permitam 
nem remotamente equilibrar a sua força com a da
queles que devem enfrentar todos os dias. 

O resultado é esse virtual desamparo sentido, 
cada dia mais, nossos concidadãos. 

Uma iniciativa que vise a atenuar a escassez 
de recursos da Policia Federal- como no caso do 
projeto sob exame - é, portanto, muito bem-vinda, 
embora deva proporcionar uma receita muito distan
te da que é necessária para, melhorando as condi
ções das polícias do país, a começar pela Federal, 
restaurar a confiança da população e diminuir a sen
sação generalizada de insegurança que, inegavel
mente, assalta a nossa sociedade. 

É de se lamentar que o projeto inclua uma ta
bela em UFIR, coeficiente de correção do valor da 
moeda que urge extinguir, pois perdeu todo o senti
do no cenário de estabilidade monetária que vive o 
pais. 

A eliminação desse inconveniente - que resul
ta, sem dúvida, do fato de que a iniciativa do Poder 
Executivo é de 1993, anterior, portanto, ao Plano 
Real - somente poderia fazer-se aqui mediante 
emenda, que preferi, como Relator, não apresentar, 
para não impor ao projeto um novo retardamento, 
além dos três anos já decorridos desde o envio da 
Mensagem ao Congresso Nacional. Assim, embora 
considerando uma imperfeição indesejável a adoção 
de qualquer novo diploma legal com referência a 
coeficientes de correção monetária, conserva-se im
perfeição para não conservar por mais tempo a falta 
de providência em favor da Polícia Federal. 
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Assim, o voto é pela aprovação do projeto, com 
a redação que lhe foi dada pela Comissão de CoAs
tituição, Justiça e Cidádania desta Casa. 

Sala das Comissões, 15 de janeiro de 1997. 
Francelina Pereira, Presidente em exercício -

Geraldo Melo, Relator - José Serra - Benl Veras -
Ney Suassuna - Francisco Escórclo - Freitas 
Neto - Eduardo Suplicy - João Rocha - Júnia 
Marlse - Jonas Pinheiro - José Bianco - Osmar 
Dias- Gilberto Miranda -Jefferson Peres. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - O parecer 
conclui favoravelmente à matéria, nos termos do pa
recer da Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania. 

A Presidência esclarece que, em face das in
formações prestadas pelo Senador Romeu Tuma, o 
parecer da Comissão de Assuntos Económicos tam
bém é favorável ao projeto, nos termos da redação 
dada pela Câmara dos Deputados. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 111 Secretário em exercício, Senador Valmir Cam
pelo. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO NV 77, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 352, inciso 11, do Regimen

to Interno, requeremos a extinção da urgência con
cebida para o Projeto de Lei da Câmara n2 61, de 
1996. 

Sala das Sessões, 21 de janeiro de 1997. -
Senador Hugo Napoleão - Senador Jader Barba
lho - Senador José Eduardo Outra - Senador Sér
gio Machado. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - A matéria 
ficará sobre a mesa durante cinco dias para recebi
mento de emendas, voltando à sua tramitação nor
mal. 

sa) 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Item 8: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n11 68, de 1996 (n2 

259/96, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto da Convenção de Segurança 
Nuclear, assinada pelo Brasil em 20 de se
tembro de 1994, tendo 

Parecer favorável sob n11 666, de 1996, 
da Comissão 

- de Relações Exteriores e Defesa Na
cional. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pau-

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. 

sa) 

O SR. PRESIDENTE {levy Dias) -Item 9: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n2 81, de 1996 (n2 

286/96, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto da emenda ao Acordo sobre 
Serviços Aéreos entre o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil e o Governo da 
República da Coréia, em 11 de agosto de 
1992, tendo 

Parecer favorável sob n2 667, de 1996, 
da Comissão 

- de Relações Exteriores e Defesa Na
cional. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pau-

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 {levy Dias ) - Item 1 O: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei de Decreto Legislativo n2 86, de 1996 
(n11 295/96, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Protocolo para a Repres
são de Atos llfcitos de Violência em Aero
portos que Prestem Serviço à Aviação Civil 
Internacional, assinado em Montreal, em 24 
de fevereiro de 1988, tendo 

Parecer favorável sob n11 668, de 1996, 
da Comissão 

- de Relações Exteriores e Defesa Na
cional. 

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. 
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A matéria vai à Comissão Diretora para a reda
ção final. 
. O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Item 11: 

Discussão, em turno único. do Projeto 
de Decreto Legislativo n2 87, de 1996 (n2 

294/96, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo sobre Cooperação 
entre as academias Diplomáticas de ambos 
os Países, celebrado entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo 
da República do Chile, em Brasnia, em 25 
de março de 1996, tendo 

Parecer favorável sob n2 665, de 1996, 
da Comissão 

- de Relações Exteriores e Defesa Na
cional. 

Em discussão o projeto em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda

ç2o final. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Item 12: 

Primeiro dia de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constitui
ção n2 54, de 1995, de autoria do Senador 
Ronaldo Cunha Lima e outros Senhores Se
nadores, que dá nova redação ao § 22 do 
art. 102da Constituição Federal, tendo 

Paecer sob n2 3, de 1007, da Comissão 
-de Constituição, Justiça e Cidadania, 

favorável nos termos de substitutivo que 
apresenta, com voto em separado do Sena
dor José Eduardo Outra. 

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos 
termos do disposto no art. 358 do Regimento Inter
no, a matéria constará da Ordem do Dia durante cin
co dias úteis consecutivos em fase de discussão, 
quando poderão ser oferecidas emendas assinadas 
por 1/3, no mínimo, da composição do Senado. 

Transcorre hoje o primeiro dia de discussão. 
Em discussão a proposta. (Pausa) 
Não havendo oradores a discussão terá prosse

guimento na próxima sessão deliberativa ordinária. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Esgotada a 

matéria constante da Ordem do Dia. 
Sobre a mesa, pareceres oferecendo redações 

finais de proposições aprovadas na Ordem do Dia 

de hoje, e que, nos termos do parágrafo único do 
art. 320 do Regimento Interno, se não houver obje
ção do Plenário, serão lidos pelo Sr. 12 Secretário 
em exercício, Senador Valmir Campelo. 

São lidos os seguintes 

PARECER Nv 29, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n11 68, de 1996 (nv 259, de 
1996, na Câmara do Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo n2 68, de 1996 (n2 

259, de 1996, na Câmara dos Deputados), que apro
va o texto da Convenção de Segurança Nuclear, as
sinada pelo Brasil em 20 de setembro de 1994. 

Sala de Reuniões da Comissão, 21 de janeiro 
de 1997. - Levy Dias, Presidente - Ney Suassuna, 
Relator - Antonio Carlos Magalhães - Emília Fer
nandes. 

ANEXO AO PARECER N2 29, DE 1997 

Faço saber que o Congresso Nacional aprcr 
vou, e eu, , Presidente do 
Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do 
Regimento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N2 , DE 1997 

Aprova o texto da Convenção de Se
gurança Nuclear, assinada pelo Brasil em 
20 de setembro de 1994. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 111 É aprovado o texto da Convenção de 

Segurança Nuclear, assinada pelo Brasil em 20 de 
setembro de 1994. 

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atas que possam re
sultar em revisão da referida Convenção, assim 
como quaisquer ajustes complementares que, nos 
termos do art. 49, I, da Constituição Federal, acarre
tem encargos ou compromissos gravosos ao patri
mónio nacional. 

Art 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

PARECER N2 30, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação Final do Projeto de Decreto 
Legislativo n2 81, de 1996 (n11 286, de 
1996, na Câmara dos Deputados). 
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A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo n2 81, de 1996 (n2 

286, de 1996, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto da emenda ao Acordo sobre Serviços 
Aéreos entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da Coréia, em 11 
de agosto de 1992. 

Sala de Reuniões da Comissão, em 21 de ja
neiro de 1997. - Levy Dias - Presidente - Ney 
Suassuna - Relator- Antonio Carlos Valadares
Emília Fernandes. 

ANEXO AO PARECER N2 30, DE 1997 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, residente do Senado 
Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimen
to Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N2 , DE 1997 

Aprova o texto da emenda ao Acor
do sobre Serviços Aéreos entre o Gover
no da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República da Coréla, em 11 
de agosto de 1992. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 É aprovado o texto da emenda ao Acor

do sobre Serviços Aéreos entre o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil e o Governo da República 
da Coréia, em 11 de agosto de 1992. 

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re
sultar em revisão do referido Acordo, assim como 
quaisquer ajustes complementares que, nos termos 
do art. 49, I da Constituição Federal, acarretem en
cargos ou compromissos gravosos ao património na
cional. 

Art. 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

PARECER N2 30, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação Final do Projeto de Decreto 
Legislativo n2 81, de 1996 (n2 286, de 
1996, na Câmara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo n2 81, de 1996 (n2 

286, de 1996, na Câmara dos Deputados), 0.ue 
aprova o texto da emenda ao Acordo sobre ServiÇos 
Aéreos er.tre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da Coréia, em 11 
de agosto de 1992. 

' Sala de Reuniões da Co.missão, em 21 de ja
neiro de 1997. - Levy Dias - Presidente - Ney 
Suassuna - Relator - Antonio Carlos Valadares -
Emília Fernandes. 

ANEXO AO PARECER N2 30, DE 1997 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, Presidente do Senado 
Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimen
to Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N2 , DE 1997 

Aprova o texto da emenda ao Acor
do sobre Serviços Aéreos entre o Gover· 
no da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República da Coréia, em 11 
de agosto de 1992. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 2 É aprovado o texto da emenda ao Acor

do sobre Serviços Aéreos entre o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil e o Governo da República 
da Coréia, em 11 de agosto de 1992. 

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re
sultar em revisão do referido Acordo, assim como 
quaisquer ajustes complementares que, nos termos 
do art. 49, I da Constituição Federal, acarretem en
cargos ou compromissos gravosos ao património na
cional. 

Art. 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

PARECER N2 31, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n286, de 1996(nll295, de 1996, 
na Câmara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo n286, de 
1996(n2295, de 1996, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto do Protocolo para a Repressão 
de Atos Ilícitos de Violência em Aeroportos que 
Prestem Serviço à Aviação Civil Internacional, assi
nado em Montreal, em 24 de fevereiro de 1988. 

Sala de Reuniões da Comissão, em 21 de ja
neiro de 1997. - Levy Dias - Presidente - Ney 
Suassuna- Relator- Antonio Carlos Valadares
Emília Fernandes. 

ANEXO AO PARECER N2 31, DE 1997 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, Presidente do Senado Federal, nos ter-
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mos do art.48, item 28, do Regimento Interno, pro
mulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N2 , DE 1997 

Aprova o texto do Protocolo para a 
Repressão de Atos Ilícitos de Violência 
em Aeroportos que Prestem Serviço à 
Aviação Civil Internacional, assinado em 
Montreal, em 24 de fevereiro de 1988. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 É aprovado o texto do Protocolo para a 

Repressão de Atas Ilícitos de Violência em Aeropor
tos que Prestam Serviço à Aviação Civil Internacio
nal, assinado em Montreal, em 24 de fevereiro de 
1988. 

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atas que possam re
sultar em revisão do referido Protocolo, bem como 
quaisquer ajustes complementares que, nos tennos 
do art.49, I da Constituição Federal, acarretem en
cargos ou compromissos gravosos ao património na
cional. 

Art. 22 Este Decrete :_egislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

PARECER ~ 32, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n2 87, de 1996 (n2 294, de 
1996, na Cãmara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto legislativo n2 87, de 1996 (n11 

294, de 1996, da Câmara dos Deputados), que apro
va o texto do Acordo sobre Cooperação entre as 
~cad.::-:-:':~ Diplomáticas de ambos os Países, ceie
orado entre o Governo da República Federativa do 
Brasi! s~ o G(.,vemo da República do Chile, em Brasí
lia, em 25 ce março de 1996. 

Sa~a de Reunião da Comissão, 21 de janeiro 
de 190"' - Levy Dias, Presidente - Ney Suassuna, 
; 16l2~ui - A;l!:ônio Carlos Vala dares - Emília Fer
nandes. 

ANEXO AO PARECER N2 32, DE 1997 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, Presidente do Senado Federal, nos ter
mos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, pro
mulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO Nº, DE 1997 

Aprova o texto do Acordo sobre 
Cooperação entre as Academias Diplo
máticas de ambos os Países, celebrado 

entre o Governo da Retaú~\~ca ~ederatlva 
do Brasil e n Governo da República do 
Chile, em Brasília, em 25 de março de 
1996. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 11 É aprovado o texto do Acordo sobre 

Cooperação entre as Academias Diplomáticas de 
ambos os Países, celebrado entre o Governo da Re
pública Federativa do Brasil e o Governo da Repúbli
ca do Chile, em Bras ma, em 25 de março de 1996. 

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re
sultar em revisão do referido Acordo, bem como 
quaisquer ajustes complementares que, nos termos 
do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem en
cargos ou compromissos gravosos ao património na
cional. 

Art. 22 Estet Decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Os parece
res lidos vã.'.' à publicação. 

Sobre c: mesa, requerimento que sere. Hdo pelo 
Sr. 111 Secretário em exercício, Senador Valmir Cam
pelo. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTQ.N2 78, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, 

requeiro a dispensa de publicação, para imediata 
discussão e votação, do Parecer referente à redação 
final do Projeto de Decreto legislativo n2 68, de 
1996 (n11 259196, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto da Convenção de Segurança Nu
clear, assinada pelo Brasil em 20 de setembro de 
1994. 

Sala das Sessões, 21 de janeiro de 1997. -
Senador Hugo Napoleão. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Aprovado o 
requerimento e estando a matéria em regime de ur
gência, passa-se à imediata apreciação da redação 
final. 

Em discussão a redação finaL (Pausa.} 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

pennanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 
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O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Sobre a 
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1 2 Secre
tário em Exercício, Senador Valmir Campelo. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N11 79, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, 

requeiro a dispensa de publicação, para imediata 
discussão e votação, do parecer referente à redação 
final do Projeto de Decreto Legislativo n2 81, de 
1996 (n11 286196, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto da emenda ao Acordo sobre Serviços 
Aéreos entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da Coréia, em 11 
de agosto de 1992. 

Sala das Sessões, 21 de janeiro de 1997. -
Senador Hugo Napoleão. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Aprovado o 
requerimento e estando a matéria em regime de ur
gência, passa-se à imediata apreciação da redação 
final. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Sobre a 

mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 111 Secre
tário, em exercício, Senador Valmir Campelo. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N11 80, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, 

requeiro a dispensa de publicação, para imediata 
discussão e votação, do Parecer referente à redação 
final do Projeto de Decreto Legislativo n11 86, de 
1996 (n11 295196, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Protocolo para a Repressão de 
Atos Ilícitos de Violência em Aeroportos que prestem 
serviço à aviação Civil Internacional, assinado em 
Montreal, em 24 de fevereiro de 1988. 

Sala das Sessões, 21 de janeiro de 1997. -
Senador Geraldo Melo. . 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Aprovado o 
requerimento e estando a matéria em regime de ur
gência, passa-se à imediata apreciação da redação 
final. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada a redação final, o projeto vai à pro

mulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Sobre a 

mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 111 Secre
tário, em exercício, Senador Valmir Campelo. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO NS! 81, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, 

requeiro a dispensa de publicação, para imediata 
discussão e votação, do Pareer referente à redação 
final do Projeto de Decreto Legislativo n11 87, de 
1996 (n2 294196, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo sobre Cooperação entre 
as Academias Diplomáticas de ambos os Países, 
celebrado entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República do Chile, em 
Brasma, em 25 de março de 1996. 

Sala das Sessões, 21 de janeiro de 1997. -
Senador Hugo Napoleão. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Aprovado o 
requerimento e estando a matéria em regime de ur
gência, passa-se à imediata apreciação da redação 
final. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Encerrada a discussão, passa-se à votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
Aprovada a redação final, o projeto vai à pro

mulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Passa-se, 

agora, à apreciação do Requerimento nll 67, de 
1997, de urgência, lido no Expediente, para o Proje
to de Resolução n11 5, de 1997. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -A matéria a 

que se refere figurará na Ordem do Dia da sessão 
do segundo dia útil subseqüente, nos termos do art. 
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345, 11, do Regimento Interno, combinado com o art. 
412 da Resolução n12 37, de 1995. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
12 Secretário em exercício, Senador Vai mi r Campelo. 

É lido e aprovado c seguinte: 

REQUERIMENTO N2 82, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos tennos do art. 281 do Regimento Interno 

dispensa de interstício e prévia distribuição de avul
sos do Parecer n2 22, de 1997, oferecendo a reda
ção final do Projeto de Lei do Senado n12 6/95. 

Sala das Sessões, 21 de janeiro de 1997. -
Senador Jefferson Péres. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Aprovado o 
requerimento, o projeto a que se refere figurará na 
Ordem do Dia da próxima sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - A Presidên
cia convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, 
às 18 horas e 30 minutos, destinada à apreciação da 
Redação Final do Projeto de Lei do Senado n2 6, de 
1995. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Voltamos à 
lista de oradores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Artur da 
Távola, que dispõe de 50 minutos. 

O SR. ARllJR DA TÁVOLA (PSDB-RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, tenho as
sistido, aqui nesta Casa, a uma verdadeira tempes
tade de criticas ao Governo Fernando Henrique Car
doso, e já a essa altura a uma mescla de criticas 
com insultos. Reconheço que o Governo vive uma 
quadra politica, complexa e ditrcil. Anotei alguns 
pontos que se tomaram encapsulados pela Oposi
ção e que, nesta condição, passaram-se à opinião 
pública. 

A primeira é a idéia de que o Governo punirá o 
funcionalismo através de medidas provisórias e da 
reforma administrativa. Seja qual for a análise intrín
seca do projeto, o fato é que esta pseudo-realidade 
se passa, e em comunicação corno em polrtica é a 
clássica versão, e a Oposição tem sabido levar a vi
são simplista desse problema de modo crftico ao 
Governo. O mesmo - isso já é antigo - em relação à 
reforma da Previdência, com a idéia de que o Gover
no punirá os aposentados, e os aposentados já 
eram inclusive mobilizados, até mesmo antes antes. 
da reforma da Previdência chegar ao Congresso Na
cional, há cerca de dois anos. 

A CPMF foi igualmente um outro fator de aglu
tinação de posições contrárias ao Governo. Um im-

posto a mais, num ano em que o Governo luta e ain
da não conseguiu, no campo da saúde, os êxitos ve
rificados em outras áreas. 

Há, também, sobrepairando as mudanças na 
legislação trabalhista; matéria de extrema complexi
dade, que por certo vão nos ocupar brevemente e 
talvez nos dividir, até mesmo dentro do próprio Go
verno, tendo em vista experiências que no mundo in
teiro se dão, às vezes até traumáticas, como esta
mos a ver na Coréia do Sul. 

A idéia passada, a meu juízo, erroneamente, 
pelo Ministro da Administração de que, não aprova
da a medida provisória anterior, de antemão, 55 mil 
servidores seriam imediatamente demitidos, o que 
não se deu, mas passou-se para o funcionalismo pú
blico. O Governo não tem sabido mostrar à Nação o 
que pretende na matéria, e justamente esses aspec
tos aparentes do problema sobrelevam, dando à 
Oposição bandeiras que ela vem utilizando e dando 
também à imprensa um farto material de discussão 
e de debate. 

A questão da privatização da Vale do Rio Doce 
- nem falar - é das mais difíceis e complexas, e 
muito antes de estar devidamente examinada, já traz 
reações contrárias colocadas todas na linha e no 
diapasão simplista- repito o que disse ontem- de 
que se quer entregar os recursos do País ao capital 
internacional, que evidentemente não corresponde 
ao projeto, mas é uma frase fácil de ser levada, por
que mobiliza impulsos patrióticos do outro lado, prin
cipalmente por aqueles que se julgam detentores do 
monopólio do patriotismo. 

Rnalmente, a questão da reeleição. É uma 
questão mal conduzida pelo Governo, do ponto de 
vista político, e nada obstante essa má condução 
tem no seu bojo razões que às vezes escapam ao 
conhecimento de todos, exatamente por causa da 
má condução. Em primeiro lugar, foi colocada muito 
antes do tempo, aqui, no Congresso, que imediata
mente paralisou as refonnas, e com toda a razão jo
gou o processo sucessório, muito antes do tempo na 
discussão polftica. 

Em segundo lugar, misturando hoje o período 
da eleição das Mesas do Senado e da Câmara com 
a reeleição, significa propriamente um outro erro de 
avaliação, acerca do momento propfcio para o deba
te dessa matéria. 

Então, ao mesmo tempo em que com esta 
franqueza analiso os aspectos que me parecem pro
blemáticos, diffceis na condução dos microproble
mas do dia-a-dia de uma nação e, ao mesmo tempo 
das dificuldades que cada Governo tem para tocar 
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seu projeto, eu me dei ao trabalho de fazer uma sín-
tese·, possivelmente um pouco cansativa, sobre o 
que aconteceu no Brasil nesses dois anos, tentando 
- por certo debalde - fazer uma defesa de algo no 
qual acredito em profundidade, já que a mim não foi 
dada nenhuma procuração para tal, nem tenho den
tro da Casa propriamente papel nessa direção. 

A verdade é que o Brasil mudou muito nesses 
dois anos. Como vivemos o dia-a-dia, nem sempre 
conseguimos operar essa visão prospectiva, essa vi
são macro do problema das transformações vividas 
pelo País. Nem sempre as transformações atingiram 
o seu apogeu, nem sempre todas elas estão a dar 
certo, e muitas são problemáticas. Mas o fato é que 
há em marcha um processo em relação ao qual eu 
gostaria de chamar a atenção dos Srs. Senadores. 

Desde logo, o balanço da economia, nós temos 
uma inflação de cerca de 20% em 1995, que caí 
para aproximadamente 1 O% em 1996. Sem discutir 
teorias monetaristas ou não, o fato é auspicioso do 
ponto de vista do projeto do Governo. A inflação 
anual de 1996 é igual à inflação semanal de 1993, 
ou seja, apresentou-se num ano a mesma inflação 
de urna semana, três anos antes. 

Temos fatos tais como decorrentes desse pro
cedimento, que apesar de todas as dificuldades nes
sa área, que ainda é uma das áreas fomentadoras 
da inflação, os aluguéis caíram em 50% no País. Os 
serviços médicos, outra área problemática ainda do 
ponto de vista da inflação, permaneceram estáveis. 
As mensalidades escolares, também problemáticas, 
reduziram-se em cerca de 30%, por enquanto. A 
cesta básica tem o mesmo custo de julho de 94. 
Quanto a consumo de alimentos, há um dado real
mente espantoso, apresentado pela indústria de ali
mentos ao final do ano passado. A indústria de ali
mentos cresceu, em 1996, 4% ao ano, que é um 
crescimento maior que o do nosso PIB, e teve ape
nas em faturamento um rendimento na ordem de 
três bilhões de reais a mais do que no ano anterior. 

A indústria de alimentos é um indicador interes
sante, porque não é apenas um indicador de nature
za social, mas é também de natureza econômica, 
mas evidentemente é um indicador de natureza so
cial, o que não quer dizer que estejamos longe de 
enfrentar a miséria em toda a sua plenitude. 

Há um aumento nas vendas de eletrônicos, um 
aumento nas vendas de automóveis populares - de 
450 mil em 1994 para 750 mil em 1996 - nas seiS 
principais regiões municipais urbanas houve, segundo 
o que está devidamente avaliado, foram retiradas cer
ca de cinco milhões de pessoas da condição de pobre-

za, ou seja, houve uma redução do contingente de 
pobres no País na área de cerca de 32,51. Aqui é 
importante dizer, sem ufanismos, sem ênfases exa
geradas, sem postura governista, à outrance, que 
evidentemente é um pequeno avanço, mas é um 
avanço muito significativo num país onde havia re
trocesso. 

As classes c e d diminuíram em tamanho, se
gundo pesquisas não-governamentais, 17% e houve 
um aumento de cerca de 21% nas categorias só
cioeconômicas consideradas a e b, o que indica 
uma melhoria razoável na distribuição de rendas. E 
o rendimento dos mais pobres dobrou entre 1993 e 
1996. Esse é um índice importante. Repito: ele ainda 
não atinge os bolsões de miséria, ainda não repre
senta qualquer transformação profunda como a que 
se pretende, mas representa o início de um trabalho 
que estou procurando encadear e mostrar um certo 
significado de ação de Governo. 

Há o grave problema da taxa de desemprego, 
constantemente - e com razão - brandido pela Opo
sição. Essa taxa de desemprego advém tanto de 
condições estruturais da economia como de condi
ções conjunturais. 

Nas condições estruturais, ela está presente no 
mundo inteiro e também no Brasil. A nossa taxa de 
desemprego de 5% é comparável à dos Estados 
Unidos, que é de 5,2%, e, evidentemente, bem abai
xo da taxa da Argentina -com. quem permanentemen
te a Oposição nos compara -, que é de 17% e, portan
to, muito maior. As vozes da Oposição, em vez de ate
rem-se ao fato, fazem a previsão negativista:"seremos 
uma Argentina". Fizeram o mesmo há cerca de um 
ano e meio: "seremos um México". E não fomos, feliz
mente. A Espanha está com uma taxa de desempre
go de 21,9%; e a França, com 17,8%. 

Há medidas que o Governo vem tomando de 
modo muito claro para estimular o crescimento e re
duzir o custo da produção. Já há casos significativos 
de redução de impostos. Houve, recentemente, a 
simplificação dos impostos para microempresas e 
empresas de pequeno porte - e esta Casa partici
pou da matéria, que é da mais alta importância. Há 
redução de custos financeiros em várias ativídades; 
e a própria taxa de juros, a longo prazo, tem urna 
queda de cerca de 15% para 11%, a partir de de
zembro de 96, o que representa um esforço conside
rável num dos óbices à expansão e ao crescimento 
econômico. Houve também - é preciso lembrar - a 
diminuição do Imposto sobre Operações Financeiras 
para operações de créditos e a redução de custos 
de infra-estrutura. 
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Ao lado disso, o Governo promove uma política 
de privatizações que tem por finalidade a desobstru
ção do peso do Estado e evidentemente a possibili
dade do aumento de investimento nesses setores. 
Essa é uma lógica que pode ser contestada, mas é 
uma lógica. Assim, a Rede Ferroviária já foi privati
zada, a Escelsa e a Light também. Há sete privatiza
ções de portos em andamento. Privatizam-se tam
bém rodovias, como a Via Outra, a Rio-Juiz de Fora, 
a Rio-Petrópolis e outras. 

Para isso, o Governo tez o que chamou de 
Projeto de Brasil em Ação, que tem como premissas 
assegurar a realização de projetas que irão susten
tar a dinâmica do crescimento econômico, concen
trar esforços em metas selecionadas evitando dis
persão de recursos, explorar ao máximo - e a pala
vra é correta - a "parceria com a iniciativa privada". 
E a expressão "parceria com a iniciativa privada" 
tem sido constantemente transformada por esse po
der semântico terrível em "submissão à empresa pri
vada", "entrega à empresa privada", "submissão ao 
capital internacional". São expressões que, pela sua 
natureza, distorcem a realidade, mas passam a idéia 
de que o País vive um fenômeno de entrega das 
suas riquezas, o que efetivamente não se justifica. 

Faz parte do projeto buscar a confiança da so
ciedade e de investidores externos. Nesse sentido 
alguns dados, a meu juízo, são importantes. Há, na 
área de busca desses capitais, investimentos previs
tos, até para este ano, na ordem de R$79 bilhões, 
assim distribuídos, aproximadamente: Transporte, 
R$8 bilhões; Energia, R$4,6 bilhões; Meio Ambiente, 
R$33 bilhões; Agricultura, R$2,7 bilhões; Saúde, 
R$5 bilhões; Emprego, R$7,7 bilhões; Reforma 
Agrária, R$7,2 bilhões; Educação, R$1 ,4 bilhão; Mo
radia, R$5, 1 bilhões. 

Do ponto de vista do quadro fiscal, ainda para
lisado pela falta de uma reforma fiscal, há o grave pro
blema do déficit público. Esse é um problema que o 
Governo vem enfrentando com dificuldade, com vitó
rias e com derrotas, mas que de alguma forma enfren
ta, porque considera estar ali a matriz do movimento 
inflacionário, a matriz da falência do Estado, que amar
ra a possibilidade de o Estado voltar à sua capacidade 
de investimento, esse mesmo Estado que fez o cres
cimento e a expansão do País até hoje. 

Para enfrentar o déficit público, há, no campo 
de pessoal, a Programação de Demissões Voluntá-. 
rias, que 11ão é um projeto que está dando muito cer- · 
to; o corte de benefícios injustificados a setores cha
mados "marajás" do serviço público, o que repre
senta- só esse corte- uma economia de R$1 bi-

lhão. E, do ponto·de vista do setor externo, há uma 
política externa na direção da globalidade da econo
mia e da interdependência dos povos. 

A propósito da globalização, que tem sido tão 
bem discutida aqui por figuras das mais respeitadas 
da Oposição e do pensamento contemporâneo, 
como muitos dos Srs. Senadores, gostaria de ler 
uma pequena passagem de uma fala do Senhor 
Presidente da República, que disse: 

·A globalização é um dado da realida
de e não uma opção ideológica." 

Repito: 

• ... é um dado da realidade e não uma 
opção ideológica·. 

Constantemente, o processo de globalização é 
apresentado pela nossa Oposição como se fosse 
uma opção ideológica dos sociais democratas ou de 
um homem que tenha suas origens na esquerda. 

Diz o Presidente: 

"Temos que aceitá-la com sentido de 
realismo e lutar para dela extrair os maiores 
benefícios possíveis para o Brasil. A globali
zação, porém, ao contrário do que muitos 
acreditam, não é uma camisa-de-força que 
responderia unicamente ao livre jogo do 
mercado ... • 

O Presidente da República é constantemente 
acusado de estar entregue e submetido ao livre jogo do 
mercado. São palavras de Sua Excelência. Repito: 

• .. . não é uma camisa-de-torça que 
responderia unicamente ao livre jogo do 
mercado em detrimento da autonomia e da 
capacidade de atuação do Estado. As re
gras que delimitam o campo de operação 
dos age!'l•es econômicos continuam a ser 
definidas politicamente por Estados. Na defi
nição dessas regras, que formam o arcabou
ço jurídico-institucional da globalização, o 
jogo do poder está sempre presente. Nesse 
sentido. os Estados que abdicarem de ter 
uma participação ativa no cenário internacio
nal estão fadados à marginalização". 

Aqui, centra-se o que, a meu juízo, é um dos 
pontos modais da natureza profunda e incompreen
dida- aceito-, da aliança fei1a entre sociais demo
cratas e liberais. A meu ver, o avanço foi dos libe
rais, porque os sociais democratas ficaram na sua 
posição. Eles têm essa posição do Estado mediador 
das relações sociais; eles não têm c. posição do Es
tado fator exclusivo da produção. Essa posição, eles 
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não a têm, embora reconheçam o papel fundamental 
jogado pelo Estado, a posição do Estado máximo. Os 
sociais democratas têm essa visão do Estado aqui dita 
em discurso proferido pelo Presidente da República. E 
são até os liberais que, de certa forma, se aproximam 
de uma visão de um Estado, como quer o Presidente, 
tomado eficaz. Porém - e as expressões são de Sua 
Excelência-, "nesse sentido, os Estados que abdica
rem de ter uma participação ativa no cenário interna
cional estão fadados à marginalização•. 

É aquela velha máxima, tão do conhecimento 
dos Srs. Senadores, de Norberto Bobbio, o pensa
dor italiano: nem o Estado mínimo dos liberais nem 
o Estado máximo dos autoritários, mas o Estado so
cialmente necessário. Essa a razão pela qual a re
forma do Estado passa a ser fundamental. 

No setor externo, o País tem obtido avanços 
absolutamente notáveis. Talvez tenha sido um dos 
setores em que, mercê de uma ação lúcida e indor
mida do Presidente da República, a nossa política 
externa na direção da globalidade da economia e da 
interdependência dos povos prossegue. São ativas 
as ações de crescimento e expansão no Mercosul. 
São claríssimos os incentivos aos programas de co
mércio exterior, e já estão postas em prática as me
didas de expansão do setor de exportações, tais 
como o seguro de crédito, a ampliação do Proex, a 
desoneração do ICMS e a redução do custo/Brasil. 
Isso faz com que os investimentos estrangeiros te
nham saltado de um bilhão, no período de 1990 a 
1994, para oito bilhões em 1996; há uma expectativa 
de que esses investimentos cheguem a 17 bilhões 
neste ano de 1997. As nossas reservas internacio
nais saltaram de 32 bilhões em 1993 para 58 bilhões 
em 1994, em que pesem a déficits tópicos da balan
ça comercial brasileira. 

O Sr. Jefferson Péres- V. E~ me permite um 
aparte? 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA- Com muito pra
zer, concedo o aparte a V. Exl', no momento em que 
concluo a tentativa de juntar fatos da área económi
ca. Em seguida, talarei a respeito da área social, 
que tem sido a principal preocupação da Casa e do 
País, tendo em vista as tragédias sociais vividas 
aqui há séculos, para não dizer desde a descoberta 
em 1500. 

O Sr. Jefferson Péres- Senador Artur da Tá
vala, todas as vezes em que V. E~ assoma à tribu
na, V_ Exii enobrece o Senado, pela forma intelige~
te, pelo raciocínio claro, pela lucidez, pela serenida
de e pelo espírito democrático de quem sabe que 
não tem o monopólio do patriotismo e nem da verda-

de e que, por isso "mesmo, respeita os adversários e t : 

as opiniões contrárias. 
O SR. ARTUR DA TÁVOLA- Muito obrigado. 
O Sr. Jefferson Péres- V. E~ está analisan

do agora a inserção do Brasil no mercado internacio
nal, nesse processo de globalização, que, como 
bem disse o Presidente da República, é um dado da 
realidade, não é uma opção a ser feita; ou o País se 
insere no processo ou se marginaliza e comete sui
cídio. Entretanto, é preciso se saber como se dará 
essa inserção. Diz-se muito treqüentemente que o 
Brasil estaria escancarando suas portas e se abrindo 
de forma irresponsável, o que também não é verdade. 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA- Claro. 
O Sr. Jefferson Péres- Veja V. E~ que, de 

1996 para cá, todas as vezes em que um setor da 
economia se viu ameaçado por concorrência - às 
vezes por dumplngs, e geralmente não pelos paí
ses do Primeiro Mundo, mas por países como a Chi
na e outros da Ásié1, que exploram mão-de-obra ba
ratíssima -, o Governo agiu, estabelecendo salva
guardas. Foi assim com os têxteis, quando criou co
tas de importação, com os brinquedos, com os auto
móveis e com o setor de calçados. Senador Artur da 
Távola, veja que, além de ter elevado as tarifas de 
importação, o Governo abriu linhas de crédito, e 
esse setor, no ano passado, já exportou muito mais 
do que em 1995 e superou a crise. Ainda ocorreu 
algo muito saudável, ou seja, parte desse setor está 
se deslocando das regiões Sul e Sudeste para a re
gião Nordeste. Vi muitas pessoas investirem contra 
o Governo quando a indústria estava ameaçada, 
mas não vi ninguém vir à tribuna elogiar o Governo 
pelas medidas que tomou para salvar essa indústria 
e promover sua recuperação, via financiamento do 
BNDES. De forma que é apenas um dado que me 
pareceu necessário acrescentar ao seu discurso, e 
peço que me desculpe por tê-lo interrompido, pois 
assim privo o Senado do prazer de ouvi-lo. 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA- Mas me honra 
com a sua palavra e com a sua lucidez, Senador 
Jefferson Péres. Muito obrigado. 

No campo social, podemos arrolar alguns pon
tos. Apesar de todas as dificuldades na área da saúde 
- dificuldades que não serão enfrentadas em prazo 
breve por nenhum Governo-, o País encontrou, nes
ses dois anos, um aumento do processo do programa 
de descentralização começado pelo Ministro Adib Ja
tene, que atingia cerca de 2.433 municípios em 1994 
e, em novembro de 1996, 3.078 municípios. Isso 
representa, significativamente, um número bastante 
grande, já que temos mais de cinco mil municípios. 
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Houve uma grande ext>ansão na criação de 
Conselhos Municipais de Saúde, o que tem a ver 
com o processo de descentralização, que, por sua 
vez, tem a ver com uma outra concepção do SUS, 
que de 2.433- como disse -, em 1994, saltaram 
para 3.031, em setembro de 1996. 

Quanto aos agentes comunitários de saúde, 
que têm sua origem na utilização de uma experiên
cia realizada inicialmente em alguns Estados brasi
leiros, notadamente o Ceará, temos a verificar que o 
seu número é altamente significativo, pois saltou de 
mais de 22 mil, em 1994, para 44 mil, em 1996 - ou 
seja, dobrou, em dois anos -, o que já significa a 
possibilidade de um acesso direto à prevenção e à 
formação de padrões básicos de saúde, principal
mente em municípios mais carentes. Repito: essa é 
uma experiência saída de Governos estaduais que, 
de alguma forma, foi encampada pelo Governo Fe
deral, em que pesem a todas as dificuldades da área 
da saúde. 

Isso significou, no Programa de Saúde da Fa
mRia, um salto nos investimentos de 1,3 bilhões, em 
janeiro de 1995, para 4,2 bilhões, em agosto de 
1996. Trata-se, realmente, de um esforço significati
vo para um Estado falido e para um País enfenno 
pelas nossas ancestrais marcas de injustiça social, 
que, evidentemente, são sempre pagas pela pobre
za. 

Vale salientar, ainda, que esse esforço redun
dou, nos municípios do Nordeste, diga-se de passa
gem, em uma redução de 40% no índice de mortali
dade infantil. Esse não é um índice desprezfvel, haja 
vista que deixaram de morrer, entre 1994 e 1995, 
cerca de mais de mil crianças, que vinham a óbito 
no primeiro ano de vida por falta desse atendimento. 
Refiro-me aos aspectos de ação direta na área so
cial, mas os benetrcios da economia têm uma ação 
indireta: quem está a comer mais, evidentemente, 
está beneficiado. 

O campo da educação é aquele no qual o Go
verno tem, talvez, a sua postura, a sua posição este
lar. Rz uma tentativa de síntese de dados. 

O Fundo de Valorização do Magistério fez um 
investimento na base de R$300 por aluno/ano, o que 
é absolutamente novo e quase revolucionário no 
Pars. 

Houve a aprovação da Lei de Diretrizes e Ba
ses da Educação, que renova as bases de uma edu- . 
cação futura, mesmo que não se diga que isso não é 
obra do Governo. É uma obra desta Casa, mas que 
se associa a um projeto de transformação governa
mental. 

No campo do livro didático, está-se atendendo 
a 32 milhões de alunos, com uma ordem de 11 O mi
lhões de livros entregues em 200 mil escoias brasi
leiras. É um esforço considerável·no campo da leitu
ra, absolutamente novo no Brasil não novo como ini
ciativa, porém como quantidade. 

A TV Escola, que é uma experiência que vem 
sendo feita de um modo um tanto anónimo, sem o 
conhecimento mais pormenorizado da Nação, já 
está a atingir 40 mil escolas; mobiliza 1,5 milhão de 
professores e atinge a 24 milhões de alunos. 

Este País é estupefaciente. Tudo nele é gran
de! Vinte e quatro milhões de alunos! Trago este ar
gumento com uma espécie de orgulho ao ver o País 
enfrentar este problema porque a Nação é grande. 
E, sendo grande, a magnitude dos problemas é 
grande; o custo dos Lnvestimentos é muito grande. 
Mas é significativo que somente a TV Escola, que é 
um procedimento de grande base de economia, por
que não carece de toda aquela idéia da escola como 
organização arquitetônica, pode permitir às escolas 
do interior a utilização de práticas pedagógicas mais 
modernas; é significativo que 40 milhões de crianças 
brasileiras estejam sendo atingidas por esse projeto. 

Temos o caso da reforma:agrária tão agressi
vamente tratada nos últimos tempos e, repito, com 
as dificuldades inerentes à falência do Estado; a difi
culdade de investimento concreto para uma ação 
mais rápida; a reação de setores radicais do Movi
mento Sem-terra; a reação de setores radicais do la
tifúndio e uma tradição brasileira de inamovibilidade 
nesse campo. 

Constantemente, aqui, o Governo é acusado 
de ser omisso nesse particular; mas já possui no seu 
curriculum três milhões de hectares desapropriados 
e 100 mil famflias assentadas, o que é um esforço 
significativo maior do que o que se realizou até hoje. 
Evidentemente, será um esforço coroado não de êxi
to total. Não transformaremos a situação do campo 
em quatro anos, porém o processo está aberto num 
grau de democracia, num grau de integração que 
chega até, a meu ver, às raias de uma relativa passi
vidade do Governo em certas passagens, quando 
aproxima-se talvez uma forma de confronto altamen
te perigosa para este País e para o próprio movi
mento de reforma agrária. 

Esse tipo de confronto sempre beneficiou a di
reita. Do que conheço da História do Brasil - e nes
se sentido, não posso me comparar ao conhecimen
to dos Srs. Senadores-. nesse tipo de luta, a direita 
sempre ganhou. 
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O Sr. Bernardo Cabral- Senadcr Artur da Tá
vota, V. Exll me pennite um aparte? 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA- Com prazer, Se
nador Bernardo Cabral. 

O Sr. Bernardo Cabral- Senador Artur da Tá
vala, tenho a certeza de que não criarei problemas 
ao fio condutor filosófico de seu discurso. Quero 
alertar a Casa para o que V. Ex' traz à tribuna: aqui
lo que se havia perdido no tempo. Nós dois tomos 
cassados há muito tempo - lá se vão mais de 30 
anos - perdemos nossos direitos políticos, mas co
nhecíamos o parlamento por dentro para nos im
pressionarmos com ele por tora. Àquela altura, havia 
a oposição a assomar à tribuna e dizer o que o Go
verno não estava a fazer. Mas logo em contraponto, 
as lideranças governistas traziam ao conhecimento 
dos que ouviam a parte contrária: era o contraponto 
do parlamento, dos discursos, da tribuna. Hoje, V. 
E~ não faz um balanço do que o Governo está reali
zando. É equívoco pensar desse jeito. V. Ex' faz 
uma radiografia, vai muito mais fundo, tal qual o es
cafandrista no mar das realizações produzidas pelo 
Governo. Não quero entrar no mérito do seu pronun
ciamento. No entanto, preciso registrar que sua pre
sença nesta tribuna acaba com aquela liderança que 
apenas soma os votos de quem está a favor ou con
tra, porquanto passa a registrar um episódio. Dessa 
forma, esse fascínio sempre transmitido por V. Ex' a 
todos nós· está visível no dia de hoje. Tantas vezes 
tenho ouvido o Senador Laura Campos trazer com 
seriedade o seu pensamento, conforme - numa ou
tra postura - faz o nobre orador nesta noite. Pes
soas assim têm que ser respeitadas, porque não vão 
à tribuna para tecer loas ou restrições apenas pelo 
desejo de fazê-lo. Congratulo-me-me com V. Ex' por 
estar a ouvi-lo. Parabéns, nobre Senador Artur da 
Távola 

O SR. ARTUR DA TÁ VOLA - O que me moti
vou a fazer este pronunciamento neste momento foi 
justamente o aguerrimento das talas oposicionistas 
nesta Casa. Os que somos ligados ao Governo te
mos tido, talvez, uma atitude de relativa timidez em 
relação à afirmação de nossa crença. Por outro lado 
e sem sombra de dúvida, a oposição tem feito dis
cursos sérios, como os do Senador Laura Campos 
que, ademais, nos dão permanentes lições pelo seu 
conhecimento e sua postura de professor, em que 
pesem as discordâncias. E às vezes também a Opo
sição tem feito discursos que - não é o caso do Se
nador, que brande argumentos -ultrapassam o limi
te da crítica, num momento em que o Governo está, 
a meu juízo, fragilizado politicamente pelas razões cí-

13.das no início tio meu discurso. Está fragilizado 
também porque esta questão da reeleição, colocada 
do modo que foi, passa a idéia de que é a preocupa
ção única, quando ela surgiu de vários setores. Eu 
concluiria, mas ainda vou avançar um pouquinho, se 
o tempo me permitir. É urna questão que, a meu juí
zo, está com base numa programação de Governo, 
numa idéia de País que não deve ser abandonada 
por quem acredita, como eu, por càusa dos even
tuais equívocos políticos da colocação dessa maté
ria. 

Há em jogo algo muito mais profundo, do inte
resse do País, que está e que tem de ser preserva
do, e nós do Governo temos de trazê-lo com argu
mentos, e não com troca de acusações, não com 
debates menores, até porque membros da Oposição 
nesta Casa têm trazido seus argumentos de modo 
coerente, claro, valente e intrépido, inclusive. Temos 
o dever desse tipo de resposta. 

Comecei me penitenciando por não ter procu
ração para taL Fi-lo, como diria Jânio Quadros, num 
impulso pessoal de sinceridade, na convicção de 
que estamos a defender algo com fundamento, e 
não um episódio passageiro, de interesse de um 
Presidente da República. 

O Sr. Ademlr Andrade- V. E~ me permite um 
aparte, Senador Artur da Távola? 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA- Com muito pra
zer, Senador Ademir Andrade. 

O Sr. Ademlr Andrade- Quero, em primeiro 
lugar, parabenizá-lo, Senador Artur da Távola. Con
cordo plenamente com a colocação do Senador Ber
nardo Cabral no que se refere à sua posição. É a 
primeira vez que estamos vendo, nesta Casa, urna 
pessoa que faz parte da base governista procurar, 
da tribuna, com os seus argumentos, com a sua ma
neira de pensar, defender o Governo como V. Ex~' 

está fazendo. Temos percebido por aqui normalmen
te a questão de contar quem vota desta ou daquela 
forma, mas sem uma discussão mais aprofundada, 
como a que V. Ex- faz neste momento. Dessa forma, 
congratulo-me com V. Ex•, que, inclusive, na defesa 
do Governo, coloca com sinceridade, com muita mo
deração, os pontos falhos do Governo. V. E~ elogia 
e mostra que se trata de um novo projeto, mas tam
bém faz as devidas ressalvas, considerando o que 
está faltando, o que deixou de ser feito etc. As res
salvas para nós são mais importantes do que os elo
gios que V. ExA faz. É evidente que nós, da Oposi
ção, temos a obrigação e o dever de exigir e de que
rer muito mais. Portanto, em relação à ressalva, em
bora com toda a franqueza de V. ExJI, tem que ser 
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nosso dever não deixar ressalva alguma e exigir o 
máximo que o Governo possa dar. Gostaria apenas 
de colocar três pontos rapidamente, para não tornar 
o tempo do brilhante discurso que faz, embora evi
dentemente eu não concorde com os argumentos de 
V. Exl. Em primeiro lugar, a questão da reeleição. 
Creio que o Presidente Fernando Henrique Cardoso 
comete um erro e procede de um defeito de convic
ção pessoal. Ele se coloca, na questão da reeleição, 
corno o único cidadão que pode salvar este País. 
Coloca-se como um cidadão insubstituível no pro
cesso político. Sendo assim, digo com a mesma 
franqueza de V. Exll, Senador Artur da Távola - e 
nesse caso não vai aqui raiva nem o fato de ser 
Oposição - mas eu temo que essa personalidade, 
essa forma de agir do Presidente Fernando Henri
que Cardoso o transforme numa pessoa que deixe 
de ter respeito pela democracia porque acredita ser 
o único que pode salvar este País. Preocupa-me 
profundamente a forma como o Presidente conduz 
isso. Em segundo lugar, contesto a afirmação de V. 
Exl segundo a qual 1 00 mil famílias foram assenta
das pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso. 
Não conheço, Senador Artur da Távola, nesses últi
mos 20 anos, nem de parte do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso nem dos que o antecederam, as
sentamentos rurais neste País. Isso não existe. O 
que o Presidente Fernando Henrique Cardoso fez. à 
semelhança de seus antecessores, foi regularizar a 
vida das pessoas que enfrentaram a polícia, os pis
toleiros, a Justiça, os fazendeiros e ocuparam a ter
ra. Não conheço um único caso, pelo menos na 
Amazônia, nesses últimos 20 anos, de que um Go
verno tenha preparado uma terra para fins de ocupa
ção pelos trabalhadores. Portanto, o Presidente Fer
nando Henrique Cardoso não assentou ninguém. 
Sua Excelência regularizou a situação de quem teve 
a coragem de enfrentar a luta e ocupar a terra. Com 
relação à saúde, lamentavelmente, penso que a res
salva que V. Ex' faz ainda é pequena diante da nos
sa realidade. Quero que V. Ex' entenda que faze
mos oposição com responsabilidade; queremos 
mais e muito mais e pensamos que é um direito nos
so defender o direito do povo deste País. Mas não 
deixo de me congratular com V. Exll pela posição e 
pelos argumentos que usa dessa tribuna. Poderia 
questionar mais a questão económica, entre outras, 
mas não quero tomar o tempo de V. ExJJ, apenas fa
zer essas considerações. · 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA- Muito obrigado, 
Senador, pela atenção. Respondo-lhe que, do ponto 
de vista da segunda questão, será evidentemente 

oferecido o "contradado", mas, se o Presidente da 
República tivesse feito apenas o que V. Exll fala, já 
seria um enfrentamento altamente significativo no 
sentido de cumprir seus compromissos sociais com 
o projeto de reforma agrária. 

Quanto à primeira questão, o temor de que ele 
se transforme numa pessoa com laivos autoritários 
ou com comportamento autoritário, perdoe-me V. 
Exll, mas essa hipótese é a que menos deve vir à 
tona nesse momento. Há toda uma biografia! Todo o 
processo pelo qual o Presidente vem conduzindo as 
questões nacionais só revela urna pessoa aberta ao 
debate e à discussão. Em nenhum momento do Go
verno Fernando Henrique houve atropelamento de 
qualquer uma das questões propostas pelo Gover
no; inclusive, as questões fundamentais para ele, 
como as da reforma do Estado, que a meu juízo o 
Congresso já deveria ter tido a maturidade de apro
var, estão abertas a amplo debate nacional. O Presi
dente da República é homem que vem de uma sofri
da h·~-, de constituição democrática, de convicções 
prot :s nesse sentido: é uma pessoa que tem sa-
bid<. Jrdenar uma aliança de alta complexidade. 
Os presidencialistas não temos o hábito ou o trato 
das alianças. O Presidencialismo é o governo das 
maiorias contra as minorias. O Parlamentarismo en
sina as alianças, a dificílima junção entre diferentes, 
é algo possuído de uma dinâmica interna carregada 
de contradições que têm que se encontrar num pon
to comum para fazer com que o processo avance. 

Nesse momento mesmo, o Presidente daRe
pública e nós do Governo estamos paralisados por 
um golpe de jlu-jltsu por parte do PMDB, o que 
mostra a complexidade do trato dessa aliança. En
tão, a forma pela qual o Presidente vem tomando as 
medidas necessárias ao País, em nenhum momen
to, induz a mais remota idéia de autoritarismo. Evi
dentemente, ele não se está propondo a nada que 
não seja puramente democrático. O que o Presiden
te ultimamente falou - e com razão - é que esse 
processo, a partir de certo momento, precisa ter um 
desfecho, porque a Nação está paralisada por causa 
dele, assim como nós, políticos. A culpa não é do 
Presidente. As reformas estão aqui, as mensagens 
continuam a chegar. Apesar de muitos dizerem que 
essa convocação extraordinária é inútil, já se votou 
muita coisa. Muitos supõem também que somente 
quando há votação em plenário o Congresso funcio
na. Quanta matéria caminhou pelas comissões que 
ficaria retardada e parada não fosse a convocação 
extraordinária! Mas estamos possuídos por uma es
pécie de pirotecnia do noticiário sobre a reeleição. 
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Infelizmente, o Presidencialismo é isso; infeliz
mente, o Presidencialismo é a glorificação das per
sonalidades; infelizmente, a Nação não evolui do 
ponto de vista cidadão e não evolui do ponto de vis
ta da pedagogia política porque o Presidencialismo é 
o grande jogo das estrelas do Estado-espetáculo. E 
não sai disso. E personaliza todos os seus proces
sos. Não tem a sabedoria do Parlamentarismo, que 
é um processo em que a política como tal se faz 
sentir. O Presidencialismo é isso e alimenta noticiá
rios. As pessoas gostam de se dividir entre pessoas. 
É necessário um certo grau de estrelismo associado 
à função polrtica. Não é o Presidente da República, 
como pessoa, o gerador desse processo. Ao contrá
rio. Todavia, no ponto em que estamos, efetivamen
te não podemos continuar, porque, por essas razões 
ou outras, não importando a análise que se lhes 
faça, o Pars está parado. 

O Sr. Lauro Campos- V. Ex11 me permite um 
aparte? 

O SR: ARTUR DA TÁVOLA - Tem V. E:xll a 
palavra. 

O Sr. Lauro Campos- Gostaria de início con
gratular-me com V. E:xll por estar quase que inaugu
rando nova forma de relacionando entre aqueles que 
esgrimam os interesses e as estatrsticas do poder e 
aqueles que exercem com modéstia a Oposição 
nesta Casa. Gostaria de fazer este aparte rapida
mente, se possrvel mantendo-me nos dois minutos 
que o Regimento me permite, no seu art. 14. A glo
balização é um dado da realidade, mas toda realida
de tem diversas formas de ser interpretada. Não se 
pode analisar um dado da realidade como se esta 
fosse urna coisa. Nem Dur1<heim, que nos aconse
lhava a tratar o fato social como coisa, poderia admi
tir esse método. Se é passivei ver a globalização por 
diversos ângulos, diversos intelectuais, diversos 
cientistas polrticos estrangeiros consideram que glo
balização é um dado de uma realidade antiga que 
agora tem um nome moderno. É um processo de ex
pansão do capitalismo, desde sua origem, de se tor
nar mundial, tomar-se global. Nesse sentido, é um 
nome novo para o imperialismo, que é a forma assu
mida pelo capitalismo na sua última fase de globali
zação. Perry Anderson, notável escritor, afirma -e 
nos avisa- que todos nós, brasileiros, estamos sen
do vítimas do que ele chama "paroxismo da estatrsti
ca". Tendo em vista essa possibilidade de também 
criar-se um mundo estatístico, contra o qual me ré" 
belei, não agora, mas há muitas décadas, quando, 
do milagre econômico deste País, no final dos anos 
60 e início dos anos 70, alertava os meus alunos so-

bre as estatísticas. Falava eu que deveríamos igno
rá-las e partir para os dados sociais em vez dos da
dos econômicos, que são ilusórios. Isso eu dizia no 
final dos anos 60 e início dos anos 70. Não acredita
va que aquele milagre econômico pudesse realmen
te se traduzir em algo socialmente mais justo, mais 
equânime e superior. Bem, tendo em vista o fato de 
que o tempo usado por V. Ex11 adquire um conteúdo 
muito mais rico do que o usado por mim, interrompo 
aqui o meu breve aparte. 

O SR. ARTUR DA TÁ VOLA- Se pudesse per
mitir a V. E:xll concluir, teria muito prazer em ouvi-lo. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Senador 
Artur da Távola, o tempo de V. Exl está esgotado, 
mas a Mesa concede um minuto para que o Sena
dor Lauro Campos conclua o aparte. 

O Sr. Lauro Campos- Bem, se me foi dada a 
possibilidade de continuar minha exposição, agrade
ço e gostaria apenas de fazer alguns poucos repa
ros. Por exemplo, Senador Artur da Távola, V. E:xll 
afirma que nós da oposição estamos constantemen
te a lembrar ou a falar ou a criticar o Governo por
que ele estaria fazendo demissões excessivas. 
Ocorre que não fomos nós que falamos em demis
são. Foi o Ministro Bresser Pereira que afirmou, de 
início, que seriam 100 mil demissões. Ora, isso cria 
um clima de pavor, um pânico na sociedade, princi
palmente por parte daqueles que poderão ser vrti
mas dessas demissões. Depois elas se transforma
ram em demissões voluntárias, mas fracassaram. 
Bem, o desemprego medido pelo Dieese está em 
13.6%, portanto, aqueles 5% a que Sua Excelência 
o Presidente da República se referiu na França 
constituíram um engano, provavelmente derivado 
desse paroxismo das estatfsticas a que se refere 
Perry Anderson. Para confirmar o fato de que real
mente se trata de um grande número de demissões, 
V. Ex11

, no seu próprio pronunciamento, referiu-se à 
economia de R$1 bilhão obtida com a demissão de 
funcionários. 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA- Perdão, R$1 bi
lhão não eram sobre as demissões que ainda não 
houve, mas sobre os cortes dos salários exagera
dos, os salários dos chamados "marajás". Era só 
nessa linha. 

Com as demissões, pretende-se urna econo
mia maior, mas essa é uma questão que tem a com
plexidade que V. E:xll sabe analisar. 

O Sr. Lauro Campos- Não sei se no número 
de V. E:xll está incluído também esse atraso no pa
gamento de funcionários e esse retardo de 24 me
ses no reajuste dos vencimentos dos funcionários. 
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Então, tendo em vista esses desajustes no mundo 
no qual nunca acreditei - embora alguns achem que 
eu seja economista -, sou um economista da área 
social, da área do pensamento econômico, acredito 
mais nela do que realmente no trabalho daqueles 
que mascaram a realidade com os números. Há 
muitos anos escrevi que deixei de ser advogado 
acreditando que a economia me daria melhores ins
trumentos de aproximação da realidade para enxer
gar melhor a verdade. Qual foi minha surpresa ao 
verificar que os economistas são advogados que, 
além da sabedoria de nossa sociedade antiga, co
nhecem também a manobra dos números, a admi
nistração dos números de acordo com interesses 
ubaias e particulares. De modo que gostaria de não 
estar na posição em que me encontro, qual seja, a 
de gozar deste mundo do poder, deste mundo que 
naturalmente consegue fazer racionalizações e en
xergar por um prisma bastante diferente do meu, da
quele através do qual determino a realidade objetiva. 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA ·Muito obrigado, 
Senador Lauro Campos. O tempo acabou e infeliz
mente não poderei responder ao aparte de V. Ex", 
mas haverá outra oportunidade para discutir o que 
para V. ExA significa exclusivamente a expansão do 
capitalismo e que possivelmente para mim signifique 
a expansão e a transformação do processo capitalis
ta em um processo de alta complexidade, inclusive 
com a incorporação social do trabalhador diretamen
te no processo, o que caracteriza as economias 
mais modernas. 

Quero conduir, Sr. Presidente, dizendo algo 
que é muito importante para todos nós porque cons
tantemente o Presidente da República é acusado de 
ser um homem que renegou as suas idéias, que 
nega o seu passado, que não é mais o Fernando 
Henrique das velhas lutas. 

No cipoal da problemática política, esse Gover
no já adotou - vou falar os tópicos do meu pronun
ciamento escrito - algumas medidas que Governo al
gum antes tivera condições políticas de adotar, outros 
não o fizeram talvez por falta de vontade política. 

Entre as ações, destacam-se: o Programa de 
Ação Nacional Antidrogas, programa de alto alcance 
social; a criação da Comissão de Julgamento de ln
denização a Famnias de Desaparecidos por Partici
pação em Atividades Políticas, fácil para V. ExA e 
para todos nós avaliarmos o que custa e a dificulda
de que é um Governo trilhar esse caminho; criação'· 
do GERTRAF, muito pouco lembrado, Grupo Execu
tivo de Repressão ao Trabalho Forçado, uma das 
grandes chagas deste País e que o Governo está a 

---------------------------------
enfrentar; criação do Grupo lnterministerial de Tra
balho para Valorização da População Negra; a cria
ção de um compromisso pela criança que significou 
um conjunto de medidas de erradicação do trabalho 
infantil, tanto por meio da mobilização da sociedade 
com a fiscalização e assistência às famnias e ação 
do Estado diretamente nessa matéria - o trabalho 
infantil é uma chaga deste País que o Governo Fer
nando Henrique está a enfrentar de acordo exata
mente com tudo que ao longo de sua vida sempre 
pôde fazer, criação do Grupo Permanente de Traba
lho da Mulher que tem por objetivo a ampliação da 
participação da mulher no mercado de trabalho e a 
diminuição da discriminação no emprego, que é uma 
clássica tradição dos preconceitos neste País. 

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, tudo 
isso não significa a exaltação gloriosa, o ufanismo 
ou o triunfalismo de que, às vezes, certos setores de 
meu Partido, supondo que a luta política se faz des
sa forma, são detentores. Isso significa que o cami
nho a ser percorrido é muito sofrido e difícil. Este 
País é profundamente conservador nos seus hábi
tos. Este País não tem a prática da modernidade. A 
grande diferença que ocorreu com esta nova Es
querda que representamos está no fato de com
preender que o processo de desenvolvimento é o 
gestor da mudança e não apenas uma transforma
ção de natureza radical das relações de produção, 
até porque estas passam também por um processo 
de renovação que tem que ser compreendido. Não 
se trata de concordar ou não com a globalização, 
mas sim de se tomar competente e nela entrar ou de 
ficar à margem da história. 

Sr. Presidente, por essas razões, num discurso 
em que infelizmente não pude casar a perfeição 
como eu gostaria, tenho a dizer que o Governo vem 
adotando com dificuldade certas medidas, errando 
aqui e acertando ali, e por isso nosso Partido se jul
ga no direito de dar ao Presidente da República o 
mesmo direito de seus antagonistas: o direito de 
consultar a população. Se isso não se fizer, estará 
configurado um golpe. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Os Srs. Se

nadores Gilberto Miranda e Mauro Miranda enviaram 
discursos à Mesa para serem publicados na forma 
do art. 203 do Regimento Interno. 

S. Ex"s serão atendidos. 
O SR. GILBERTO MIRANDA (PFL-AM) - Sr. 

Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o déficit comer
cial de 1 bilhão e 300 milhões de dólares, ocorrido 
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no mês de outubro de 1996 e em outros que lhes se
guiram, acendeu as esperanças dos representes do 
setor exportador brasileiro por alguma desvaloriza
ção cambial. Imediatamente após o anúncio do refe
rido déficit na Balança Comercial, tais repre
sentantes, repetindo uma prática seguida durante 
décadas no Brasil, colocaram-se em campo, nos ór
gãos de imprensa, bradando contra a sustentabilida
de da taxa de câmbio e exigindo uma correção, com 
a avidez de quem fareja bons lucros vindo a cami
nho. 

Entretanto, o diretor de Assuntos Internacionais 
do Banco Central, o economista Gustavo Franco, 
responsável pela administração da taxa de câmbio, 
apressou-se em declarar que não haverá qualquer 
mudança no rumo da polftica cambial. Aliás, Gusta
vo Franco só tez reiterar o que tem dito seguida ve
zes: não haverá recuo na polftica cambial, não há 
motivo para isso, além de que o Balanço de Paga
mentos é sustentável mesmo apresentando déficits 
ocasionais na Balança Comercial. 

Quero dizer que a posição firmada pelo diretor 
do Banco Central conta com meu irrestrito apoio. 
Igualmente concordo com Gustavo Franco quando 
ele afinna que desvalorização cambial não é solução 
para o déficit da Balança Comercial e que o recurso 
à desvalorização corresponde a uma visão ultrapas
sada de polftica comercial. 

De fato, se há dois setores da economia que 
perderam, pelo menos num primeiro momento, com 
o novo Brasil implantado pelo Plano Real, esses fo
ram o setor financeiro e o setor exportador. Se hoje 
eles passam por alguma dificuldade para adaptar-se 
a uma economia de moeda estável, isso se deve a 
que se acostumaram a ter vida mansa no Brasil do 
passado, em que a inflação alta garantia grandes lu
cros aos bancos, fossem eficintes ou não, e em que 
as desvalorizações cambiais freqüentes permitiam 
ganhos polpudos aos exporadores, sem necessida
de de se preocuparem com estas coisas incõmodas, 
tais quais produtividade e qualidade dos produtos. 
Todavia, tudo que entra fácil no bolso de alguém, sai 
fácil do bolso de outrem, que no caso, quem pagava 
a conta, era a sociedade brasileira como um todo. 

O tempo do subsídio farto às exportações, em
butido na moeda subvalorizada, acabou. Hoje, para 
exportar e para ganhar mercados é preciso compe
tência, é preciso ter um bom produto e preços CO(n

petitivos. É natural que haja uma fase de transição 
em que as empresas brasileiras se ajustem a esse 
novo cenário, o que, aliás, já está acontecendo, pois 
o ganho de produtividade de nossas empresas tem 

sido impressionante, segundo vários indicadores. O 
que não se pode fazer, sob nenhuma condição, é re
troceder às práticas do passado, em que, quando os 
exportadores começavam a ·reclamar, eram pronta
mente atendidos mediante alguma desvalorização 
do câmbio. 

Não quero dizer com isso que não nos deva
mos preocupar com as contas externas do Brasil, 
que seja absolutamente irrelevante o fato de que, 
até o mês de outubro do ano próximo passado, a 
Balança Comercial já acumulava um déficit de pra
ticamente 3 ·bilhões de dólares. Contudo, ainda 
que os seguidos déficits na Balança Comercial 
alertem o Governo para que seja mais ágil na ado
ção de medidas que impulsionem as exportações 
brasileiras, não resta dúvida de que, até o momen
to, essa diferença em favor das importações e, de 
forma mais amp1a, o nível atual do déficit na conta 
de Transações-Correntes pode ser financiado, 
com sobra, pelos vultosos recursos externos que 
têm entrado no País. 

Em outras palalvras, o déficit em Transações
Correntes pode continuar a ser financiado pelos re
cursos superavitários da conta de Capital do Balan
ço de Pagamentos, ainda por um período longo, 
dando tempo para que po~mos, por meio de medi
das de promoção às exportações, equilibrar nosso 
comércio externo de mercadorias. 

Em realidade, existe bastante malfcia nessa 
choradeira dos exportadores por uma imediata des
valorização do câmbio. Tomou-se corrente, entre 
eles, citar o caso do Japão, - país que desvalorizou 
sua moeda em cerca de 40% no intervalo de apenas 
um ano e meio,- para ilustrar como seria possfvel 
desvalorizar o câmbio sem que isso implique refle
xos negativos no nível de preços. Como se pudésse
mos comparar os fundamentos e a história da eco
nomia brasileira com os da economia nipónica! Logo 
de começo, duas diferenças básicas se impõem. Em 
primeiro lugar, ao contrário do Japão, temos uma si
tuação fiscal ainda bastante problemática. Em se
gundo lugar, também ao reverso do Japão, temos 
uma história muito recente de altíssima inflação, o 
que ainda está presente na memória de todos os 
agentes económicos. 

Ora, uma desvalorização acentuada do Real 
neste momento teria o efeito de colocar a perder 
todo o esforço que o País tem feito, nos últimos dois 
anos e meio, para estabilizar a economia. Como a 
volta da inflação e com a reindexação que a acom
panharia, os ganhos cambiais dos exportadores se
riam rapidamente corroídos por um aumento mais 
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acentuado dos preços internos, o que levaria a no
vas demandas por novas desvalorizações cambiais. 
Ou seja, retomaríamos à espiral inflação-desvalori
zação cambial-inflação-desvalorização cambial que 
garantiu, no passado, ao setor exportador, lucros fá
ceis por conta do artificialismo, pago pela sociedade 
brasileira, representado pela moeda subvalorizada. 

Senhor Presidente, 

Senhoras e Senhores Senadores: 

O Governo Federal tem agido certo ao fazer 
ouvidos de mercador à ladainha dos representantes 
do setor exportador em defesa da desvalorização da 
moeda. Em compensação, o Governo não tem medi
do esforços para baixar o custo-Brasil e para dotar 
os exportadores de meios mais modernos, mais efi
cientes e mais baratos de financiamento às exporta
ções. Esse é o caminho em que devemos apostar 
todas as nossas fichas: no fortalecimento das condi
ções reais de competitividade das exportações bra
sileiras. 

Por um lado, têm sido tomadas medidas e es
tudados projetas que buscam permitir às empresas 
brasileiras, como um todo, melhores condições de 
competitividade. Af estão inclufdos os investimentos 
em infra-estrutura,- como em transporte, em ener
gia e em telecomunicações, - e a modernização da 
legislação que regula áreas tais qual a portuária, de 
fundamental importância para reduzir os custos do 
setor exportador. Quando o Governo não tem reser
vado recursos orçamentários para investimentos pú
blicos em infra-estrutura, tem lançado mão da parce
ria com o setor privado mediante a concessão de 
serviços públicos ou, então, tem privilegiado a priva
tização como forma de garantir dinheiro suficiente 
para a melhoria da infra-estrutura em setores cuja 
necessidade de investimento ultrapassa a capacida
de financeira do Estado. 

Por outro lado, algumas iniciativas voltadas di
retamente ao aumento da capacidade competitiva 
das exportações brasileiras estão ou em fase de im
plementação ou em fase de implantação. Citaria 
dois exemplos, da maior relevância. 

O primeiro é o fim da cobrança do ICMS em 
exportações de produtos primários e semi-elabora
dos. Essa medida era há muito reclamada pelos ex
portadores e pelos produtores rurais e, somente 
agora, foi satisfeita pelo Governo Federal, após difí-: 
cil e competente negociação com os Estados brasi
leiros. De acordo com a opinião unânime dos analis
tas, os resultados positivos dessa medida somente 
será visíveis dentro de alguns meses. 

O segundo exemplo é a melhoria das condiçõ
es de financiamento aos exportadores, por vezes 
por meio do financiamento direto aos compradores 
estrangeiros de nossos produtos. Com esse objeti
vo, já começa a ser colocado em prática o projeto de 
transformar o BNDES em uma grande agênci2. de fi
nanciamento ao comércio exterior brasileiro, t<:~.lvez 
moldado no modelo do Eximbankj.aponês. 

Aqui, sim, se encontra o verdadeiro calcanhar
de-aquiles do setor exportador brasileiro: o financia
mento. Muitas vezes nossos produtos são tecnologi
camente tão bons quanto os de países mais desen
volvidos e perdemos concorrências e mercados sim
plesmente pelo fato de que não somos capazes de 
oferecer condições tão vantajosas de financiamento 
quanto o são nossos concorrentes. Penso também 
ser interessante a idéia de financiar, por intermédio 
de linhas de crédito do BNDES, os compradores 
brasileiros de mercadorias por empresas brasileiras 
que sofram a concorrência de produtos estrangeiros 
cuja única vantagem competitiva sejam as condiçõ
es superiores de financiamento. Pois é basicam~nte 
por conta da estrutura financeira mais forte dos paí
ses hegemônicos que perdemos mercados em rela
ção a mercadorias e a serviços cuja tecnologia do
minamos. 

Outra frente de atuação para impulsionar nos
sas exportações é uma presença mais agressiva do 
Brasil nos foros internacionais que lidam com oco
mércio, principalmente a Organização Mundial de 
Comércio {OMC). Muitas de nossas exportações,
produtos agropecuárias, siderúrgicos, têxteis, etc., -
sofrem restrições tarifárias e não-tarifárias nos mer
cados dos Estados Unidos, do Japão e da Ur;i&.o Eu 
ropéia que são incompatíveis com o b2~-:: d~s-~~..:·-:..-; .
dessas nações em favor de um mundo n::;.ü;::; i<víG c:~ 
barreiras comerciais. 

Além do mais, devem ser prontaffif!nte r,acha
çadas as tentativas dos países desenvolvido.:; em 
erigir barreiras comerciais às exportações das naçõ
es em desenvolvimento, respaldados nc f2t~ ri'?. ~·;c 
os salários pagos à mão-de-obra nas seqPw.!::>s ~? • 
mais baixos do que os salários pagos r.o rnen 
de trabalho dos primeiros, a chamada clé~.;;.;:_,;,; :, J, 

cial. Essa é uma discriminação odios2, oue tAn·i;:. 
proteger os mercados desses países, mais d~ser• 
volvidos, por meio de um discurso hipócrité vest[
do de bom-mocismo. A cláusula social deveria ser 
aceita por nós estritamente nos casos de exploração 
ilegal d, mão-de-obra, como seria o caso do traba
lho infantil ilegal, do trabalho compulsório de oes-
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soas detentas ou do trabalho escravo. Em nenhuma 
outra hipótese! 

Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Senadores: 

i 

Concluo este discurso reiterando que não de
vemos ceder às pressões do setor exportador por 
uma desvalorização mais acentuada da moeda bra
sileira. Além de ineficaz, como já comentei, o aban
dono, neste momento, da âncora cambial equivaleria 
a botar a perder todo o esforço da Nação empreen
dido em favor de uma economia estável. 

O Balanço de Pagamentos é sustentável; os 
recursos estrangeiros que entram via conta de Capi
tais são mais do que suficientes para financiarmos o 
déficit em T ransações-Correntes; aliás, o perfil dos 
investimentos estrangeiros só tem melhorado, em 
favor da participação cada vez maior dos investi
mentos diretos. Portanto, não há motivo para o pâni
co que alguns, por interesse próprio, tentam nos in
fundir. 

Enquanto isso, concentremo-nos no ajuste fis
cal, certamente a iniciativa que há de produzir refle
xos positivos duradouros na Balança Comercial e de 
Serviços, além de aumentar nossa poupança interna 
e, portanto, de diminuir nossa dependência pelos ca
pitais estrangeiros. 

Concomitantemente a isso, a competitividade 
das exportações brasileiras deve ser melhorada por 
meio da redução do custo-Brasil e de condições 
mais vantajosas de financiamento para o exportador 
brasileiro e para o importador estrangeiro de nossos 
produtos. Aliás, como tem sido feito. 

Era o que tinha dizer. 

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO} - Sr. 
Presidente, Sr.11s e Srs. Senadores, o estilo goiano 
de fazer política é o estilo da convergência, quando 
estão em causa os mais elevados interesses do Es
tado e de seu povo. Esta é uma marca de atuação 
que tem produzido os melhores resultados, principal
mente aqui no Congresso, onde prevalece o espírito 
suprapartidário no encaminhamento de questões 
fundamentais para o nosso desenvolvimento. Agora 
mesmo, estamos diante de um desses casos típicos 
em que as bancadas na Câmara e no Senado unem 
seus esforços para chegar a objetivos comuns e 
convergentes. 

Está tramitando na Câmara dos Deputados a 
Medida Provisória 1.562, que prorroga por mais rl.O 
anos os incentivos fiscais para a Amazônia e o Nor
deste. A decisão do governo isenta ainda o IOF as 

operações de câmbio para as importações, e do adi
cional de frete os projetas de renovação da Marinha 
Mercante. Goiás e os demais Estados da Região 
Centro-Oeste não têm razões para discordar da 
prorrogação dos benefícios já existentes para a 
Amazônia e o Nordeste, até o ano de 2.01 O, e das 
novas isenções que foram criadas pela medida pro
visória. 

O que é inaceitável é que a nossa região conti
n!Je sendo marginalizada nas grandes políticas de 
incentivos ao desenvolvimento regional. No confron
to com os estados desenvolvidos do Centro-Sul, os 
problemas do Centro-Oeste, do Norte e do Nordeste 
são os mesmos. Somos carentes de infra-estrutura, 
de investimentos em áreas sociais e de industrializa
ção. Mas há uma grande diferença: a Amazônia te~ 
a Sudam, a Suframa e o Basa, e os Nordestinos têm 
a Sudene e o Banco do Nordeste, além dos fundos 
de investimentos que são o Rnam e o Finor. Nós tí
nhamos a Sudeco, que foi extinta, e o Fundo de De
senvolvimento do Centro-Oeste está muito longe de 
atender ás nossas necessidades. 

A medida provisória que instituiu incentivos es
peciais para a instalação de montadoras nas três re
giões menos desenvolvidas do país, baixada em boa 
hora pelo Presidente da República, teve o significa
do de reconhecimento, pelo próprio governo, de que 
os problemas do Centro-Oeste, do Norte e do Nor
deste, são parecidos. O que é estranho é que a MP 
1.562 tenha sido baixada ao mesmo tempo, às vés
peras do Natal. Com isso, predomina nos meios em
presariais e nas áreas técnicas dos governos do 
Centro-Oeste o sentimento de que os efeitos positi
vos da MP da indústria automotiva, na nossa região, 
serão amortecidos pela superposição de incentivos 
concomitantes nas duas outras regiões. 

Outra disposição de caráter pelo menos discu
tível é a que é tratada pelo artigo 72 da MP 1.562. 
Ela dispõe que "as agências financeiras federais, de 
âmbito nacional, deverão programar suas aplicações 
de forma regionalizada, conferindo prioridade aos in
vestimentos nas regiões Norte e Nordeste•. Ora, se
nhores Senadores, como será administrada essa 
prioridade nos investimentos da Caixa Econômica 
Federal, do Banco do Brasil e do BNDES? Esse livre 
arbítrio que é permitido pela Medida Provisória pre
judicará dramaticamente o Centro-Oeste, que politi
camente tem menor poder de fogo contra as desi
gualdades. As duas regiões já têm os seus bancos e 
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os seus fundos, que nós não temos. No fim de tudo, 
vamos ficar equiparados aos estados do Sul e do 
Sudeste, como se também fôssemos ricos. Esse é 
outro instrumento de discriminação que está inscrito 
no texto da medida provisória. 

Por todas essas ponderações que aqui procuro 
sumarizar, considero providencial a emenda que o 
Deputado Vilmar Rocha está apresentando à Medi
da Provisória 1.562. O nosso companheiro da ban
cada goiana já tinha um projeto de sua autoria que 
estava tramitando na Câmara, antes da proposta do 
governo. O projeto estende os benefícios da Sudam 
até o Norte e o Nordeste de Goiás, numa área incluí
da entre os paralelos 13 e 15. Com isso, seriam be
neficiados 69 municípios da parte menos desenvolvi
da do Estado, numa área total que corresponde a 
apenas dois por cento de toda a região que é atual
mente beneficiada pela Sudam. 

Como relator da Medida Provisória, o deputado 
goiano está incorporando os objetivos de seu projeto 
ao parecer de sua autoria. Trata-se de pretensão 
mais do que legítima nas lógicas do mérito e da polí
tica. Os efeitos econõmicos e sociais serão de enor
me importância para a região goiana que é hoje a 
passagem e a porta de acesso para as migrações 
que vêm do Nordeste. E do ponto-de-vista político a 
iniciativa é mais do que legítima. Ele já obtivera 
apoio de áreas importantes do governo para a sua 
proposta, que estava para ser encaminhada ao Ple
nário da Câmara, quando foi surpreendido pela me
dida provisória. 

Já manifestei todo o meu apoio à iniciativa do 
prezado companheiro, e estou certo de que teremos 
novamente a união de todos os goianos presentes 
nas duas Casas do Congresso em tomo desse obje
tivo de importância fundamental para o nosso Esta
do. Estendo esse apelo aos nobres companheiros 
desta Casa, na certeza de que todos compreende
rão o alcance do projeto para melhorar o equilíbrio 
federativo e reduzir os atuais desequilíbrios regio
nais. Temos responsabilidades especiais com are
gião do chamado Entorno de Brasília, que aqui bem 
perto de nós sofre os efeitos perversos do inchaço 
populacional e de dramas sociais crescentes. For
mosa, Água Fria, Alto Paraíso, Flores, Niquelândia, 
Padre Bernardo e São Óomingos são algumas das 
cidades goianas que, entre outras, poderão alimen
tar novas esperanças para as suas legítimas aspira
ções de prosperidade. Por isso, e por todos os moti-

vos, as bancadas goianas vão lutar pela modificação 
da Medida Provisória, nos termos propostos pelo 
Deputado Vilmar Rocha, esperando contar também 
com a companhia de todo o Congresso nesse objeti~ 
vo. 

Eram as minhas palavras, Sr. Presidente, Mui
to obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Antes de 
encerrar a presente sessão, esclareço ao Plenário 
que, em seguida, haverá sessão extraordinária do 
Senado, destinada à apreciação da redação final do 
Projeto de Lei do Senado n11 6, de 1995. 

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

O SR. PRESIDENTE (levy Dias) - Está encer
rada a presente sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18h40min.) 

Ata da 15• Sessão Dellberatlva Extraordinária 
em 21 de janeiro de 1997 

411 Sessão legislativa Extraordinária 
da 5()11 Legislatura 

Presidência do Sr. Levy Dias. 

As 18 HORAS E 43 MINUTOS, ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade - Antonio Carlos Magalhães 
- Antonio Carlos Valadares - Artur da Távola -
Benedita da Silva - Beni Veras - Bernardo Cabral 
- Carlos Bezerra - Carlos Patrocínio - Carlos Wil
son - Casildo Maldaner- Coutinho Jorge - Edison 
Lobão - Eduardo Suplicy - Élcio Alvares - Emília 
Fernandes - Epitácio Cafeteira - Emandes Amorim 
- Esperidião Amin - Fernando Bezerra - Franceli
na Pereira - Francisco Escórcio - Freitas Neto -
Geraldo Melo - Gerson Camata - Gilberto Miranda 
- Gilvan Borges - Guilherme Palmeira- Hugo Na
poleão- Humberto Lucena - I ris Rezende - Jader 
Barbalho - Jefferson Peres - João França - João 
Rocha - Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro - Jo
saphat Marinho - José Agripino - José Alves -
José Bianco - José Eduardo - José Eduardo Outra 
- José Fogaça - José lgnácio Ferreira - José Ro
berto Arruda - José Samey - Júnia Marise - Laura 
Campos - Leomar Quintanilha- Levy Dias - lucí
dio Portella - Lúcio Alcântara - Lúdio Coelho -
Martuce Pinto - Mauro Miranda - Nabor Júnior -
Ney Suassuna - Onofre Quinan - Osmar Dias -
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Pedro Simon- Ramez Tebet- Regina Assumpção 
- Renan Calheiros - Roberto Freire - Roberto Re
quião - Romero Jucá - Romeu Tuma - Ronaldo 
Cunha Lima- Sérgio Machado- Teotônio Vilela R
lho - Valmir Campelo - Vilson Kleinübing - Wal
deck Omelas. 

O SG. PP.ESJDENTE (Levy Dias) - A lista de 
presença aéus<L: comparecimento de 7 4 Srs. Sena
dores. Havendo número regimental, declaro aberta a 
sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 
pelo Sr. 111 Secretário em exercício, Senador José 
Alves. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N2 83, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeremos, nos termos do art. 336, b, do Re

gimento Interno, urgência para o Projeto de Lei da 
Câmara n11 58, de 1996, que "dispõe sobre a jornada 
de trabalho de médico, médico de saúde pública, 
médico de trabalho e médico veterinário, da adminis
tração pública federal direta, das autarquias e das 
fundações públicas federais, e dá outras providên
cias. 

Sala das Sessões, 21 de janeiro de 1997. -
Hugo Napoleão - Jader Barbalho - Sérgio Ma
chado. 

REQUERIMENTO N2 84, DE 1997 

Senhor Presidente, 

Requeremos, nos termos da alfnea b, do art. 
336, do Regimento Interno, urgência para o Projeto 
de Resolução n11 2, de 1997, que autoriza a Repúbli
ca Federativa do Brasil a contratar operação de cré
dito externo com o Banco lnteramericano de Desen
volvimento- BID, no valor de até US$78,000,000.00 
(setenta e oito milhões de dólares norte-america
nos). 

Sala das Sessões, 21 de janeiro de 1997. -
Hugo Napoleão- Valmlr Campelo- Elclo Alvares 
- Romeu Tuma - Epltaclo Cafeteira - Jader Bar
balho. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Os requeri
mentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, 

na forma do disposto no art. 340, inciso 11, do Regi
mento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - A Presi
dência recebeu do Banco Central do Brasil os Ofí
cios n2s S/6 a 10, de 1997 {n2 160/97, na origem), 
de 21 do corrente, encaminhando os Pareceres 
n2s DEDIP/DIARE-97/44 A 47 E 57, relativos aos 
Protocolos de Acordo entre o Governo Federal e 
os Governos dos Estados de Mato Grosso, Goiás, 
Rio de Janeiro, Rondônia e Paraíba, respectiva-
mente. 

'· 
Os expedientes vão à Comissão de Assuntos 

Econômicos. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Pa~sa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item único: 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO 
DE LEI DO SENADO N2 6, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art 281 do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, da redação 
final do Projeto de lei do Senado n2 6, de 
1995 (n2 1.579/96, na Câmara dos Deputa
dos), de autoria do Senador José Eduardo 
Outra, que estabelece o princípio da doação 
e extirpação de órgãos, tecidos e partes do 
corpo humano para fins de transplante, post 
mortem, salvo expressa disposição em con
trário, em vida. 

A Presidência esclarece ao Plenário que pode
rão ser oferecidas emendas à proposição até o en
cerramento da discussão. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Encerrada a discussão sem apresentação de 

emendas, a redação final é considerada definitiva
mente aprovada, sem votação, nos termos do art. 
324 do Regimento lntemo. 

A matéria vai à sanção. 

É a seguinte a matéria aprovada: 

PARECER N2 22, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Lei do 
Senado n2 6, de 1995 (n!! 1.579, de 1996, 
na Câmara dos Deputados). 
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A Comissao Diretora apresenta a redaçác final 
do Projeto de Lei do Senado n11 6, de 1995 (n11 1.579, 
de 1996, na Câmara dos Deputados), que estabele
ce o princípio da doação e extirpação de órgãos, te
cidos e partes do corpo humano para fins de trans
plante, post mortem, salvo expressa disposição em 
contrário, em vida. 

Sala de Reuniões da Comissão, 21 de janeiro 
de 1997. - Ernandes Amorin, Presidente - Ney 
Suassuna, Relator - Emília Fernandes - Antônio 
Carlos Valadares. 

ANEXO AO PARECER N2 22, DE 1997 

Dispõe sobre a remoção de órgãos, 
tecidos e partes do corpo humano para 
fins de transplante e tratamento e dá ou
tras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Capítulo! 
Das Disposições Gerais 

Art. 1 2 A disposição gratuita de tecidos, órgãos 
e partes do corpo humano, em vida ou post mor
tem, para fins de transplante e tratamento, é permiti
da na forma desta Lei. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, não 
estão compreendidos entre os tecidos a que se refe
re este artigo o sangue, o esperma e o óvulo. 

Art. 22 A realização de transplantes ou enxertos 
de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano só po
derá ser realizada por estabelecimento de saúde, pú
blico ou privado, e por equipes médico-cirúrgicas de 
remoção e transplante previamente autorizados pelo 
órgão nacional do Sistema Único de Saúde. 

Parágrafo único. A realização de transplantes 
ou enxertos de tecidos, órgãos ou partes do corpo 
humano só poderá ser autorizada após a realização, 
no doador, de todos os testes de triagem para diag
nóstico de infecção e infestação exigidos para a tria
gem de sangue para a doação, segundo dispõem a 
Lei n11 7.649, de 25 de janeiro de 1988, e regulamen
tos do Poder Executivo. 

CAPÍTULO li 

Da disposição Post Mortem de tecidos, 
orgãos e partes do Corpo Humano 

para fins de transplantes 

Art. 32 A retirada post mortem de tecidos, ór
gãos ou partes do corpo humano destinados a trans-

plante ou tratamento deverá ser precedida de diag
nóstico de morte encefálica, constatada e registrada 
por dois médicos não participantes das equipes de 
remoção e transplante, mediante a utilização de cri
térios clrnicos, e tecnológicos definidos por resolu
ção do Conselho Federal de Medicina. 

§ 111 Os prontuários médicos, contendo os re
sultados ou os laudos dos exames referentes aos 
diagnósticos de morte encefálica e cópias dos docu
mentos de que tratam os arts. 22, parágrafo único; 42 

e seus parágrafos; 52 ; 72; 92 ; §§ 211 , 4 2 , 611 e 82; e 10, 
quando couber, e detalhando os atos cirúrgicos rela
tivos aos transplantes e enxertos, serão mantidos 
nos arquivos das instituições referidas no art. 22 por 
um período mínimo de cinco anos. 

§ 211 As instituições referidas no art. 22 enviarão · 
anualmente um relatório contendo os nomes dos pa
cientes receptores ao órgão gestor estadual do Sis
tema Único de Saúde. 

§ 32 Será admitida a presença de médico de 
r:onfiança da família do fale~ido no ato da comprova
~ão e atestação da morte E• ;cefálica. 

Art. 42 Salvo manifestação de vontade em con
trário, nos termos desta Lei, presume-se autorizada 
a doação de tecidos, órgãos ou partes c·: corpo hL'· 
mano, para finalidade de transplantes ou terapêutica 
post mortem. 

§ 1 2 A expressão "não-doador de órgãos de te
cidos• deverá ser gravada, de fonna indelével e in
violável, na Carteira de Identidade Civil e na Carteira 
Nacional de Habilitação da pessoa que optar por 
essa condição. 

§ 22 A gravação de que trata este artigo será ob
rigatória em todo o território nacional a todos os órgãos 
de identificação civil e departamentos de trânsito, de
corridos trinta dias da publicação desta lei. 

§ 32 O portador de Carteira de Identidade Civil 
ou de Carteira Nacional de Habilitação emitidas até 
a data a que se refere o parágrafo anterior poderá 
manifestar sua vontade de não doar tecidos, órgãos 
ou partes do corpo após a morte, comparecendo ao 
órgão oficial de identificação civil ou departamento 
de trânsito e procedendo à gravação da expressão 
"não-doador de órgãos e tecidos". 

§ 42 A manifestação de vontade feita na Carteira de 
ldentiiade Civü ou na Carteira Nacional de Habilitação 
poderá ser reformulada a qualquer momento, regstran
do-se, no documento, a nova declaração de vontade. 

§ 512 No caso de dois ou mais documentos le
galmente válidos com opções diferentes, quanto à 
condição de doador ou não, do morto, prevalecerá 
aquele cuja emissão for mais recente. 



Janeiro 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 143 

Art. 52 A remoção post mortern de tecidos, órgã
os ou partes do corpo de pessoa juridicamente incapaz 
poderá ser feita desde que permitida expressamente 
por ambos os pais ou por seus responsáveis legais. 

Art. 611 E vedada a remoção post mortem de 
tecidos, órgãos ou partes do corpo de pessoas não 
identificadas. 

Art. 72 A remoção de tecidos, órgãos ou partes 
do cadáver sujeito, por força de lei, à necrópsia so
mente poderá ser realizada após autorização do mé
dico-legista e citada em relatório de necrópsia. 

Parágrafo único. No caso de morte sem assis
tência médica, de óbito em decorrência de causa 
mal definida ou de outras situações nas quais hou
ver indicação de verificação da causa médica da 
morte, a remoção de tecidos, órgãos ou partes de 
cadáver para fins de transplante ou terapêutica so
mente poderá ser realizada após a autorização do 
patologista do serviço de verificação de óbito res
pon.sável pela investigação e citada em relatório de 
necrópsia. 

Art 811 Após a retirada de partes do corpo, o 
cadáver será condignamente recomposto e entregue 
aos parentes do morto ou seus responsáveis legais 
para sepultamento. 

CAPfTULO III 
Da disposição de tecidos, órgãos 

e partes do corpo humano vivo para fins 
de transplante ou tratamento 

Art 911 É permitida à pessoa juridicamente ca
paz dispor gratuitamente de tecidos, órgãos ou par
tes do próprio corpo vivo para fins de transplante ou 
terapêuticos. 

§ 111 A permissão prevista neste artigo limita-se 
à doação entre cônjuges, pais e filhos e irmãos. 

§ 211 Qualquer doação entre pessoas não rela
cionadas no parágrafo anterior somente poderá ser 
realizada mediante prévia autorização judicial, ouvi
do, a critério do juiz, o Ministério Público. 

§ 311 Só é permitida a doação referida neste ar
tigo quando se tratar de órgãos duplos, de partes de 
órgãos, tecidos ou partes do corpo cuja retirada não 
impeça o organismo do doador de continuar vivendo 
sem risco para a sua integridade e não represente 
grave comprometimento de suas aptidões vitais e 
saúde mental e não cause mutilação ou deformação 
inaceitável, e corresponda a uma necessidade tera
pêutica comprovadamente indispensável à pessoa 
receptora. 

§ 411 O doador deverá autorizar, preferencial
mente por escrito e diante de testemunhas, especifi-

carnente o tecido, órgãos ou parte do corpo objeto 
da retirada. 

§ 511 A doação poderá ser revogada pelo doa
dor ou pelos responsáveis legais a qualquer momen
to antes de sua concretização. 

§ 611 O indivfduo juridicamente incapaz, com 
compatibilidade imunológica comprovada, poderá fa
zer doação nos casos de transplante de medula ós
sea , desde que haja consentimento de ambos os 
pais ou seus responsáveis legais e autorização judi
cial e o ato não oferece risco para a sua saúde. 

§ 711 É vedado à gestante dispor de tecidos, ór
gãos ou partes de seu corpo vivo, exceto quando se 
tratar de doação de tecido para ser utilizado em 
transplante de medula óssea e o ato não oferecer 
risco à sua saúde ou ao feto. 

§ 811 O auto-transplante depende apenas do 
consentimento do próprio indivfduo, registrado em 
seu prontuário médico ou, se ele for juridicamente 
incapaz, de um de seus pais ou responsáveis legais. 

CAPÍTULO IV 
Das Disposições Complementares 

Art. 1 O. O transplante ou enxerto só se fará 
com o consentimento expresso do receptor, após 
aconselhamento sobre a excepcionalidade e os ris
cos do procedimento. 

Parágrafo único. Nos casos em que o receptor 
seja juridicamente incapaz ou cujas condições de 
saúde impeçam ou comprometam a manifestação 
válida de sua vontade, o consentimento de que trata 
este artigo será dado por um de seus pais ou res
ponsáveis legais. 

Art 11. É proibida a veiculação, através de 
qualquer meio de comunicação social, de anúncio 
que configure: 

a) publicidade de estabelecimentos autorizados 
a realizar transplante e enxertos, relativa a estas ati
vidades; 

b) apelo público no sentido da doação de teci
do, órgão ou parte do corpo humano para pessoa 
determinada, identificada ou não, ressalvado o dis
posto no parágrafo único; 

c) apelo público para a arrecadação de fundos 
para o financiamento de transplante ou enxerto em 
benefício de particulares. 

Parágrafo único. Os órgãos de gestão nacio
nal, regional e local do Sistema Único de Saúde rea
lizarão periodicamente, através- dos meios adequa
dos de comunicação social, campanhas de esclare-
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cimento público dos benetrcios esperados a partir da 
vigência desta Lei e de estfmulo à doação de órgã
os. 

Art. 12. O Poder Público constituirá, no prazo 
máximo de dois anos, contado da data de publica
ção desta lei, junto aos órgãos de gestão estadual 
do Sistema Único de Saúde, centrais de notificação, 
captação e distribuição de órgãos, com a finalidade 
de, nas respectivas aéreas de jurisdição, coordenar 
o sistema de doação de tecidos, órgãos e partes do 
corpo humano, vivo ou morto, com fins terapêuticos; 
organizar e manter uma lista única de pacientes re
ceptores; e supervisionar o funcionamento dos ban
cos de tecidos, órgãos e partes do corpo humano, 
entre outras competências definidas nos termos do 
parágrafo único deste artigo. 

Parágrafo único. O Poder Executivo, através 
do órgão de gestão nacional do Sistema Único de 
Saúde, regulamentará o disposto neste artigo no 
prazo de cento e oitenta dias, a contar da data de 
publicação desta Lei. 

Art. 13. É obrigatório, para todos os estabeleci
mentos de saúde, notificar, às centrais de notifica
ção, captação e distribuição de órgãos da unidade 
federada onde ocorrer, o diagnóstico de morte ence
fálica feito em pacientes por eles atendidos. 

CAPÍTULO V 
Das Sanções Penais e Administrativas 

SEÇÃOI 
Dos Crimes 

Art. 14. Remover tecidos, órgãos ou partes do 
corpo de pessoa ou cadáver, em desacordo com as 
disposições desta Lei: 

Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa, 
de 1 00 a 360 dias-multa. 

§ 12 Se o crime é cometido mediante paga ou 
promessa de recompensa ou por outro motivo torpe: 

Pena - reclusão, de três a oito anos, e multa, 
de 1 00 a 150 dias-multa. 

§ 22 Se o crime é praticado em pessoa viva, e 
resulta para o ofendido: 

I - incapacidade para as ocupações habituais, 
por mais de trinta dias; 

11 - perigo de vida; 
III- debilidade permanente de membro, senti

do ou função; 
IV - aceleração de parto: 
Pena - reclusão, de três a dez anos, e multa, 

de 1 00 a 200 dias-multa. 

§ 32 Se o crime é praticado em pessoa viva, e 
resulta para o ofendido: 

I - incapacidade permanente para o trabalho; 
11 - enfennidade incurável; 
III - perda ou inutilização de membro, sentido 

ou tu~ 
IV •fauidade permanente; 
V-aborto: 
Pena - reclusão, de quatro a doze anos, e mul

ta, de 150 a 300 dias-multa. 
§ 42 Se o crime é praticado em pessoa viva e 

resulta morte: 
Pena - reclusão, de oito a vinte anos, e multa 

de 200 a 360 dias-multa. 
Art. 15. Comprar ou vender tecidos, órgãos ou 

partes do corpo humano: 
Pena - reclusão, de três a oito anos, e multa, 

de 200 a 360 dias-multa. 
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem 

promove, intennedia, facilita ou aufere qualquer van
tagem com a transação. . 

Art. 16. Realizar transplante ou enxerto utilizan-' 
do tecidos, órgãos ou partes do corpo humano de 
que se tem ciência terem sido obtidos em desacordo 
com os dispositivos desta Lei: 

Pena- reclusão, de um a seis anos, e multa, 
de 150 a 300 dias-multa. 

Art. 17. Recolher, transportar, guardar ou distri
buir partes do corpo humano de que se tem ciência 
terem sido obtidos em desacordo com os dispositi
vos desta Lei: 

Pena - reclusão, de seis meses a dois anos, e 
multa, de 100 a 250 dias-multa. 

Art. 18. Realizar transplante ou .enxerto em de
sacordo com o disposto no art. 1 O desta Lei e seu 
parágrafo único: 

Pena - detenção, de seis meses a dois anos. 
Art. 19. Deixar de recompor cadáver, devolven

do-lhe aspecto condigno, para sepultamento ou dei
xar de entregar: ou retardar sua entrega aos familia
res ou interessados: 

Pena - detenção, de seis meses a dois anos. 
Art. 20. Publicar anúncio ou apalo público em 

desacordo com o disposto no art. 11: 
Pena- multa, de 100 a 200 dias-multa. 

SEÇÃO 11 
Das Sanções Administrativas 

Art. 21. N'J caso dos crimes previstos nos arts. 
14, 15, 16 e 17, o estabelecimento de saúde e as 
equipes médico-cirúrgicas envolvidas poderão ser 
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desautorizadas temporária ou permanentemente pe
las autoridades competentes. 

§ 1ll Se a instituição é particular, a autoridade 
competente poderá multá-la em 200 a 360 dias-mul
ta e, em caso de reincidência, poderá ter suas ativi
dades suspensas temporária ou definitivamente, 
sem direito a qualquer indenização ou compensação 
por investimentos realizados. 

§ 2ll Se a instituição é particular, é proibida de 
estabelecer contratos ou convênios com entidades 
públicas, bem como se beneficiar de créditos oriun
dos de instituições governamentais ou daquelas em 
que o Estado é acionista, pelo prazo de cinco anos. 

Art. 22. As instituições que deixarem de manter 
em arquivo relatórios dos transplantes realizados, 
conforme o disposto no art. 32, § 12 , ou que não en
viarem os relatórios mencionados no art. 32, § 211, ao 
órgão de gestão estadual do Sistema Único de Saú
de, estão sujeitas a multa, de 1 00 a 200 dias-multa. 

§ 12 Incorre na mesma pena o estabelecimento 
de saúde que deixar de fazer as notificações previs
tas no art. 13. 

§ 2ll Em caso de reincidência, além de multa, o 
órgão de gestão estadual do Sistema Único de Saú
de poderá determinar a desautorização temporária 
ou permanente da instituição. 

Art. 23. Sujeita-se às penas do art. 59 da Lei n11 

4.117, de 27 de agosto de 1962, a empresa de co
municação social que veicular anúncio em desacor
do com o disposto no art. 11. 

CAP[TULOVI 
Das Disposições Anais 

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

Art. 25. Revogam-se as disposições em contrá
rio, particularmente a Lei n11 8.489, de 18 de novembro 
de 1992, e o Decreto n11 879, de 22 de julho de 1993. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias ) - Esgotada 
a matéria constante da Ordem do Dia. 

Passa-se à apreciação do Requerimento n11 83, 
de 1997, de urgência, lido no Expediente, para o 
Projeto de Lei da Câmara n11 58, de 1996. 

Em votação. 
As S~ e Srs. Senadores que o aprovam quei

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria a que se refere figurará no Ordem do 

Dia, da sessão do segundo dia útil subseqüente, nos 
termos do art. 345, inciso 11, do Regimento Interno, 
combinado com o art. 411 da Resolução 37, de 1995. 

ú SR. PRESIDENTE (Levy Dias ) - Passa-se 
à apreciação do Requerimento n2 84, de 1997, de 
urgência, lido no Expediente, para o Projeto de Re
solução n11 2, de 1997. 

Em votação. 
As S~ e Srs. Senadores que o aprovam quei

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria a que se refere figurará no 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!1 da Resolução 37, de 1995. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias ) -Concedo a 
palavra ao nobre Senador Bernardo Cabral. 

O SR. BERNARDO CABRAL- Sr. Presidente, 
devido ao adiantado da hora, desisto de usar da pa· 
lavra. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias ) - Nada mais a 
tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, antes de
signando para a sessão deliberativa ordinária, a realizar
se amanhã, às 14 horas e trinta minutos, a seguinte: 

ORDEM DO DIA 

-1-

REQUERIMENTO Nll 9, DE 1997 

Votação, em turno único, do Requerimento n11 

9, de 1997, da Senadora Marina Silva, solicitando, 
nos termos regimentais, tramitação conjunta do Pro
jeto de Lei da Câmara n11 94, de 1996, com o Projeto 
de Lei do Senado n11 199, de 1995, por versarem o 
mesmo assunto. 

-2-

PROJETO DE LEI DO SENADO N11 177, 
DE 1996-COMPLEMENTAR 

{lnclufdo em Ordem do Dia nos 
teimas do art. 172, I, do Regimento Interno) 

(Tramitando em conjunto com o Projeto 
de Lei do Senado n2 178, de 1996-Complementar) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado n2 177, de 1996-Complementar, de auto
ria do Senador Francelina Pereira, que dispõe sobre 
a multa de mora decorrente do pagamento de tribu
tos federais e contribuições após o vencimento e dá 
outras providências, tendo 

Pareceres: 
-sob n11 709, de 1996, da Comissão de Consti

tução, Justiça e Cidadania, favorável, nos termos de 
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substitutivo que oferece, e pela prejudicialidade do 
Projeto de Lei do Senado n2 178, de 1996-Comp!e
mentar,-que tramita em conjunto; e 

- proferido em Plenário, em substituição à Co
missão de Assuntos Econômicos, Relator: Senador 
Bernardo Cabral, favorável, nos termos do parecer 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

-3-

PROJETO DE LEI DO SENADO N2 178, 
DE 1996-COMPLEMENT AR 

(lnclufdo em Ordem do Dia nos tennos 
do art. 172, I, do Regimento Interno) 

(Tramitando em conjunto com o Projeto 
de Lei do Senado n2 177, de 1996-Complementar) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado n2 178, de 1996-Complementar, de auto
ria do Senador Francelina Pereira, que estabelece li
mite para a multa de mora decorrente do inadimple
mento de obrigação tributária e dá outras providên
cias, 1~ndo 

Pareceres: 
-sob n2 709, de 1996, da Comissão de Consti

tuição, Justiça e Cidadania, pela prejudicialidade do 
Projeto, e favorável ao Projeto de Lei do Senado n2 

177, de 1996-Gomplementar, que tramita em conjun
to, nos tennos de substitutivo que apresenta; e 

- proferido em Plenário, em substituição à Co
missão de Assuntos Econõmicos, Relator: Senador 
Ber_nardo Cabral, favorável, nos termos do par~r 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 
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-4-

PROJETO DE LEI DO 
SENADO N2 41, DE 1996 

(lnclufdo em Ordem do Dia nos termos 
do art. 172, I, do Regimento Interno) 

Projeto de Lei do Senado n2 41 , de 1996, de 
autoria do Senador Raviano Melo, que introduz alte
rações na Lei n2 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, 
tendo 

Parecer proferido em Plenário, Relator: Sena
dor Nabor Júnior, em substituição à Comissão de 
Assuntos Econômicos, favorável, com emendas n2s 
1 e 2 que apresenta. 

(Dependendo de parecer sobre as emendas 
n2s 3 a 7, de Plenário) 

-5-
PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N2 54, DE 1995 
'(' 

Segundo dia de discussão, em primeiro turno, 
da Proposta de Emenda à Constituição n2 54, de 
1995, de autoria do Senador Ronaldo Cunha Lima e 
outros senhores Senadores, que dá nova redação 
ao § 22 do art. 1 02 da Constituição Federal, tendo 

Parecer sob n2 3, de 1997, da Comissão 
- de Constituição, Justiça e Cidadania, favorá

vel, nos termos de substitutivo que apresenta, com 
voto em separado do Senador José Eduardo Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Está encer
rada a sessão. 

(Levante-se a sessão às 18h50min.) 

147 



148 ANAIS DO SENADO FEDERAL Janeiro 1997 

Ata da 16ª Sessão não Deliberativa ()rdináriâ ·
em 22 de Janeiro de 1997 

4ª Sessão Legislativa Extraordinária, da 50ª Legislatura 

Presidência dos Srs. Levy Dias, Emandes Amorim, Ney Suassuna, 
Valmir Campelo e Romeu Tuma. 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade -Antônio Carlos Magalhães -
Antônio Carlos Valadares- Artur da Távola - Beni 
Veras- Bernardo Cabral- Cartas Bezerra- Carlos 
Patrocínio - Cartas Wilson - Casildo Maldaner -
Coutinho Jorge - Edison Lobão - Eduardo Suplicy -
Élcio Alvares - Emília Fernandes - Epitácio Cafetei
ra - Emandes Amorim - Esperidião Amin - Fernan
do Bezerra - Flaviano Melo - Francelina Pereira -
Francisco Escórcio - Freitas Neto - Geraldo Melo -
Gerson Camata - Gilberto Miranda - Gilvan Borges 
- Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão- Humberto 
Lucena - Íris Rezende - Jader Barbalho - Jefferson 
Peres - João França - João Rocha - Joel de Hol
landa - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José 
Agripino - José Alves - José Bianco -José Eduardo 
- José Eduardo Outra - José Fogaça - José lgnácio 
Ferreira - José Roberto Arruda - José Sarney -
José Serra - Júnia Marise - Laura Campos - Leo
mar Quintanilha - Levy Dias - Lucídio Portella - Lú
cio Alcântara - Lúdio Coelho - Marina Silva - Marlu
ce Pinto - Mauro Miranda - Ney Suassuna- Odacir 
Soares - Onofre Quinan - Osmar Dias - Pedro Si
mon - Ramez Tebet - Regina Assumpção - Renan 
Calheiros - Nabor Júnior- Roberto Freire - Roberto 
Requião - Romero Jucá - Romeu Tuma - Ronaldo 
Cunha Lima- Sebastião Rocha- Sérgio Machado
Teotônio Vilela Filho- Valmir Campelo- Vilson Klei
nübing - Waldeck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - A 
lista de presença acusa o comparecimento de 78 
Srs. Senadores. Havendo número regimental, decla
ro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - A 
Presidência recebeu, do Banco Central do Brasil, o 
Ofício n11 S/5, de 1997 (n11 157/97, na origem), enca- · · 
minhando, nos termos da Resolução n11 69, de 1995, 
do Senado Federal, manifestação daquele Órgão re
lativa à solicitação do Governo do Estado de Mato 

Grosso para que possa emitir Letras Financeiras do 
Tesouro do Estado de Mato Grosso- LFTEMI -, w· 
jos recursos serão destinados ao giro da dívida mo
biliária, vencível no primeiro semestre de 1997. 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econó
micos. 

O SR. PRESIDENTE (Ernandes Amorim) - A 
Presidência recebeu, do Banco Central do Brasil, o 
Ofício n11 S/11, de 1997 (n11 156/97, na origem), de 
21 do corrente mês, encaminhando solicitação do 
Governo do Estado do Tocantins, no sentido de que 
seja retificada a alínea "e" do artigo 22 da Resolução 
n2 5, de 1996, que autorizou o Governo do Estado 
do Tocantins a prestar garantia ao Banco do Brasil 
S/A, em operação de crédito junto ao Programa 
Nipo-Brasileiro para Desenvolvimento dos Cerrados 
-PROCEDER III, a ser implantado no Município de 
Pedro Afonso, naquele Estado, no valor de trinta e 
quatro milhões de reais. 

A matéria, anexada aos processados dos Pro
jetes de Resolução n2s 4 e 12, de 1996, vai à Comis
são de Assuntos Econômicos. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - A 
Presidência recebeu, do Banco Central do Brasil, o 
Ofício n2 143197, de 20 do corrente, por meio do qual 
encaminha ao Senado a relação das operaçôes de 
Antecipação de Receita Orçamentária (ARO) anali
sadas no mês de dezembro de 1996, e comunican
do o indeferimento de uma operação da espécie no 
referido período. (DIVERSOS N2 4, DE 1997) 

O expediente vai à Comissão de Assuntos 
Econômicos. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) -
Concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna, por 
permuta com o Senador Mauro Miranda, por 20 mi
nutos. 

O SR. NEV SUASSUNA (PMDB-PB. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é um impres
sionante fenômeno das últimas décadas o cresci
mento desordenado das cidades, o chamado incha
ço urbano. Ele ocorre no mundo todo, e sua tendén-
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cia s continuar nos próximos anos, trazendo um sé
quiio de graves problemas sociais e de gigantescos 
desatios à administração das metrópoles. 

Há quase um século, no ano de 1900, apenas 
5% da população mundial viviam em cidades. Em 
1975, eram 30%. Hoje, são 45%, e essa proporção 
tende a aumentar. 

Há 300 cidades no mundo com mais de um mi
lhão de habitantes e 15 delas têm mais de 10 milhões 
de habitantes. Prevê-se que, no ano 2015, serão 27 as 
cidades que terão mais de 1 O milhões de habitantes. 

A onda de superurbanização atinge, principal
mente, os pafses em desenvolvimento. No topo da 
lista das megacidades do próximo século, com po
pulações previstas para em tomo de 20 milhões de 
almas, estarão metrópoles como Xangai, São Paulo, 
Karachi, Pequim, Jacarta, Cidade do México, Dacar, 
Calcutá, Nova Deli e Bangcoc. 

O Brasil não escapa desse quadro preocupan
te de urbanização acelerada e desordenada, se bem 
que entre nós já foi ultrapassada a fase de ritmo 
mais incontrolável. 

As nove maiores metrópoles brasileiras somam 
43 milhões de habitantes, cerca de 30% da popula
ção do País. Setenta e cinco por cento dos brasilei
ros já moram em cidades. 

O fenômeno parece irreversível. As luzes da ci
dade grande atraem as massas da pobreza rural, 
que afluem à procura de emprego, de melhores ser
viços sociais, como educação e saúde; elas querem 
a vida menos dura, supostamente, que o mundo mo
demo oferece. 

Efetivamente, em muitas regiões, a pobreza da 
periferia urbana é preferrvel à pobreza rural. Tere
mos de conviver com essa realidade. 

O inchaço urbano não assumiria dimensões 
catastróficas se o seu ritmo não fosse superior à ca
pacidade dos governos em solucionar os graves pro
blemas que se vão criando. 

Sabemos que, ao menos numa primeira fase, 
até que encontremos as difíceis soluções, a explo
são da população urbana significa deploráveis con
dições de habitação, de saneamento, de pobreza, 
de miséria. 

Vastas massas urbanas concentram-se em fa
velas, cortiços, mangues. A precariedade e a ilegali
dade caminham juntas. Multiplicam-se as chagas so
ciais: a degradação humana, a violência urbana, o 
crime, as drogas. •. 

As cidades passam a debater-se e a sufocar-se 
com as realidades agressivas da ocupação predatória 
de áreas inadequadas; com a ineficiência, o congestio-

namento e a poluição dos serviços de transporte; 
com a escassez dágua; com as enchentes. 

Tomam-se insuportáveis o déficit habitacional 
e a deficiência ou a ausência de serviços de infra
estrutura. A falta de moradias leva ao encarecimento 
do preço dos imóveis e dos aluguéis, o que desloca 
muitas e muitas fammas para as favelas. 

Tudo isso se constitui em enorme desafio para 
as grandes cidades. São situações extremas, que só 
podem ser resolvidas com um crescimento da eco
nomia que gere empregos e com um heróico esforço 
por parte dos administradores urbanos, esforço 
orientado para as soluções que começam, aqui e ali, 
a despontar e mostrar que esses terríveis problemas 
podem ser mitigados e até mesmo superados. 

Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. Senadores, a pro
blemática do inchaço urbano foi discutida em um 
grande evento internacional, a Segunda Conferência 
das Nações Unida sobre Assentamentos Humanos, 
a Habitat-li, também chamada de Cúpula das Cida
des, que se deu em Istambul, Turquia. 

Foi aquele um gigantesco encontro de informa
ções, idéias e soluções, que reuniu cerca de 20 mil 
pessoas entre representantes dos governos e dos 
estados-membros, prefeitos, par1amentares, pesqui
sadores, empresas privadas e organizações não-go
vernamentais. 

As figuras centrais dessa conferência interna
cional foram, sem dúvida, os prefeitos. Há uma cer
teza hoje de que os problemas das grandes cidades 
devem ser tratados principalmente no âmbito das 
administrações municipais, mais do que pelas de
mais esferas de governo. 

O Sr. Ramez Tebet- V. Exa me permite um 
aparte? 

O SR. NEY SUASSUNA - Ouço-o com muita 
satisfação. 

O Sr. Ramez Tebet - V. Exa, como sempre, 
aborda um assunto de suma importância. O inchaço 
das grandes cidades, a vida insuportável, com vio
lência, que envolve problemas de segurança públi
ca, como violência no trânsito e crimes, a falta de 
saúde, o transporte inadequado, a habitação defi
ciente, tudo isso aflige as grandes metrópoles. Hoje, 
entendo que o problema consiste - e temos cobrado 
do Governo Federal - na necessidade de termos 
uma política de desenvolvimento regional, porque 
assim vamos eliminar as desigualdades regionais, 
que são assustadoras em nosso País; vamos cuidar 
da infra-estrutura do nosso interior, vamos inte
riorizar o nosso País. O que existe hoje nos Estados 
mais pobres? O que existe hoje nas Unidades da 
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Federação? Uma guerra tremenda por incentivos fis
cais, praticamente uma autofagia. Todos os Estados 
buscam conceder incentivos para que as indústrias 
se instalem nos seus territórios, a fim de que possa 
haver desenvolvimento e mais emprego. Recente
mente, no período natalino, tivemos uma medida 
provisória que, lamentavelmente, beneficiou a região 
de V. E:xl', beneficiou o Norte e o Nordeste, mas não 
sei por que esqueceram do Centro-Oeste, que tem a 
maior quantidade de terras agricultáveis deste País. 
Creio que é preciso haver urna política de desenvol
vimento para o Centro-Oeste. Refiro-me ao Centro
Oeste porque, assim como V. E:xl' representa muito 
bem o seu Estado, a Paraíba, integro, nesta Casa, a 
Bancada do Centro-Oeste; e, especificamente, no 
meu caso, defendo os interesses do Mato Grosso do 
Sul. Nobre Senador Ney Suassuna, verificamos que, 
se no Estado do Mato Grosso do Sul, por exemplo, 
houve~ recursos para que se pudesse investir na 
reconstrução das estradas, se houvesse incentivos 
para explorar o potencial do meu Estado e para a 
agricultura, iríamos praticamente doorar a noss · 
produção agrícola, o que implicaria a geração dt 
mais empregos, melhor nível de saúde e educação 
Havendo melhor nível de saúde e educação, eviden
temente as agroindústrias se instalariam no Centro
Oeste e nas regiões Norte e Nordeste do País. Creio 
que o assunto combina bem com o tema que V. Ex' 
traz à consideração desta Casa, porque, realmente, 
está sendo insuportável viver na fumaça, na polui
ção e com a violência das grandes metrópoles. No 
entanrü. é para lá que são atrafdos os brasileiros 
que p~edsam trabalhar, muitas vezes iludidos, em 
busca das luzes a que V. Ex' se referiu e em busca 
de outras conquistas, no afã de melhorar a sua qua
lidade de vida. Meu aparte já vai longe, mas agrade
ço a V. Ex' a oportunidade que o seu discurso me 
proporciona para, mais uma vez, fazer valer a nossa 
firme posição nesta Casa de cobrar política de de
senvolvimento regional que atenda à interiorização 
do Brasil e promova, conseqüentemente, aquilo que 
todos buscamos, que é a melhoria da qualidade de 
vida da nossa população. Muito obrigado e parabéns 
por abordar problema de tamanha relevância. 

O SR. NEY SUASSUNA- Senador Ramez Te
bet, há apartes e apartes. O aparte de V. E:xl', em 
absoluto, não me cria problemas por ser mais longo. 
Como é bom ouvir e discutir com V. Exm, que está 
sempre afinado com os problemas nacionais! Não .. 
tenha dúvida, V. Exª foi ao fulcro da questão. 

Se nossas pequenas cidades tivessem infra
estrutura, se houvesse pólos de desenvolvimento no 

interior, essas cidades não estariam do tamanho que 
estão hoje. Atualmente, a qualidade de vida das 
grandes cidades é melhor do que a do campo, por
que no campo não há nada. Mas se houvesse infra
estrutura, como ocorre em toda a Europa, nos Esta
dos Unidos, no Canadá e em outros países desen
volvidos, com certeza, as cidades do interior do nos
so País não estariam vivendo a situação caótica que 
vivem hoje. 

Muito obrigado pelo aparte de V. Ex', que enri
quece o meu discurso. 

Nas cidades, onde se dá o contato do Poder 
Público com os cidadãos, os programas propostos 
são mais pertinentes e realistas, e o processo das 
soluções é mais rápido - até pelo poder político que 
as cidades hoje têm. 

Deve ser exigido o empenho, principalmente 
sob a forma de oferta de financiamentos, de outros 
ateres, tais como entidades internacionais, governo 
central e governos estaduais; mas o grosso da ini
ciativa deve ser descentralizada, deve situar-se 
sempre n; r~ :?ra do lder local. 

ESSt ~spírito de descentralização re:;omenda
se no próprio âmbito da grande cidade, pr -.>curando
se e promovendo-se a participação das c 1munida
des na construção das soluções. 

Entre os programas em curso em cidades do 
mundo todos, apresentados no Habitat-li, foram dis
tribuídos prêmios para aqueles considerados os me
lhores, os mais exemplares. Um projeto da moradia 
em execução em Fortaleza foi distinguido com um 
dos principais prêmios. 

Trata-se de um programa em curso, que soma 
os esforços do governo municipal, dos próprios mo
radores das favelas e de organizações não-governa
mentais para a construção de casas para a popula
ção pobre, envolvendo treinamento para autocons
trução, fabricação própria de material de construção 
e trabalho em mutirão, numa gestão integrada da 
prefeitura e da comunidade. 

A produção e oferta de moradias suficientes, 
numa política habitacional, não deve ser vista ape
nas como uma questão que se encerra em metas fí
sicas e estreitas, mas como parte de uma política de 
desenvolvimento, de geração de empregos e de 
combate à pobreza. 

O déficit de moradias, Sr. Presidente, S~ e 
Srs. Senadores, é, em boa parte, derivado da pobre
za e deve-se combatê-lo enfrentando, com visão 
ampla, o problema da pobreza. 

Nos textos aprovados pela Habitat-li consta a 
declaração de que •a habitação popular não deve 
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ser considerada um objeto de consumo, mas um po
deroso instrumento de desenvolvimento social". 

No confronto com as mazelas do crescimento 
urbano descontrolado é indispensável dedicar gran
des esforços ao saneamento. A meta deve ser afas
tar da população o lixo e o esgoto. Numa segunda 
etapa, tratar esse lixo e esse esgoto. 

No Brasil, ainda estamos muito atrasados nos 
indicadores de saneamento. Metade dos municípios 
não tem coleta de esgoto domiciliar e noventa por 
cento deles não tratam os esgotos; lançado-os ln 
natura no cursos dágua. 

É preciso investir em transporte público. A 
meta deve ser reduzir o tempo gasto pela população 
em seus deslocamentos. Isso passa pela criação de 
vias exclusivas para os veículos coletivos demanda
dos pelas grandes massas urbanas. É necessário 
promover a circulação de carros particulares nas 
áreas mais congestionadas. 

A Sr' Júnia Marise- Permite V. ExA um aparte? 
O SR. NEY SUASSUNA - Com muito prazer, 

nobre Senadora. 
A Sr' Júnia Marise - Senador Ney Suassuna, 

V. Ex1 em seu pronunciamento faz uma abordagem 
da realidade dos municípios brasileiros, principal
mente das cidades de maior densidade populacio
nal. Ouvi também atentamente o aparte do Senador 
Ramez Tebet. Penso que V. Ex1 , mediante seu dis
curso, faz um alerta ao Governo Federal. E, a meu 
ver, esse grito é oportuno. Temos praticamente 70 
milhões de brasileiros que vivem na mais completa 
miséria. Hoje os trabalhadores que perdem os seus 
empregos nos grandes centros, nas grandes metró
poles, estão-se aliando ao Movimento dos Sem-Ter
ra única e exclusivamente para buscar a sua sobre
vivência, para tentar encontrar um pedaço de terra 
para trabalhar. As estatísticas apontam 35 milhões 
de crianças carentes, abandonadas, expostas à 
mendicância e à delinqüência neste País, e não ve
mos nenhuma atitude por parte do Governo para 
resgatar essa grande dívida social. Não existe ne
nhum projeto por parte do Governo Federal na área 
da moradia, cujo déficit é de 14 milhões; e, segundo 
apontam os dados, o número será cada vez maior. 
O Brasil está qualificado corno o pafs da América 
Latina onde há menos recursos em saneamento bá
sico para atender a população, principalmente a de 
baixa renda. Na área da saúde, sabe-se que há o 
caos. Agora vem a CPMF, que pretende salvar a 
saúde pública neste País, o que sabemos que não 
vai acontecer. Todos esses problemas que se trans
formam em uma grande chaga social neste Pafs têm 

como responsável a implantação de um modelo neo
liberal na nossa economia, que ainda promove o su
cateamento das empresas nacionais e transforma os 
trabalhadores em desempregados. Como pode um 
país conviver, nobre Senador Ney Suassuna, com 
1 O milhões de pessoas, que representavam parte da 
sua mão-de-obra, fora do mercado de trabalho? Me
diante a análise dos dados apontados por V. Ex' so
bre a realidade do nosso País, podemos concluir 
que os prefeitos dos municípios estão preocupados 
com as suas administrações, com os desafios que 
terão de enfrentar daqui para frente. Cumprimento 
V. Ex' por esse pronunciamento, que, a meu ver, 
serve de alerta ao Governo Federal. Perguntamos 
outro dia: "Por que o Presidente Fernando Henrique 
Cardoso não pára de pensar um pouquinho na sua 
própria reeleição e pensa um pouco neste País? Por 
que não pensa nos pobres, na miséria, nas milhares 
e milhares de crianças que estão nas ruas, na popu
lação que está sem moradia?" No meu Estado, qua
se 50 mil pessoas estão desabrigadas, e até agora, 
apesar da promessa, nenhum centavo chegou para 
socorrer os desabrigados das últimas chuvas e en
chentes. São essas situações que nos levam a per
ceber que é preciso um grito de alerta como o que 
V. ExA faz hoje. Trata-se de um discurso construído 
com base na realidade do nosso País, e o Governo 
deveria levá-lo em consideração. 

O SR. NEY SUASSUNA- Obrigado, Senadora 
Júnia Marise. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Nobre Se
nador Ney Suassuna, o tempo de V. ~ está esgo
tado, mas concedo mais um minuto para que V. Ex' 
conclua o seu discurso. 

O SR. NEY SUASSUNA- Sr. Presidente, a ur
banização acelerada e desordenada não nos deve 
levar ao desespero e à inação. Há esperança, e ela 
reside em ações de desenvolvimento. Tampouco se 
devem esquecer os aspectos positivos desse fenô
meno urbano: a população se moderniza, os níveis 
de fecundidade tomam-se mais moderados, levando 
a uma dinâmica demográfica mais equilibrada. 

Mas, sem dúvida, num primeiro momento, o in
chaço das metrópoles aumenta a pobreza, a desi
gualdade social e as disparidades regionais. Ela ex
põe a fragilidade das polfticas urbanas, a ausência 
de planos de ordenamento do território e a falta de 
polfticas de financiamento às cidades. 

Também o Legislativo tem deveres a cumprir 
no âmbito dessa crise. Falta ao Pafs legislação atua
lizada sobre polftica habitacional, sobre diretrizes 
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gerais do desenvolvimento urbano, sobre os novos 
instrumentos de controle do uso do solo. 

O Congresso Nacional deve preencher o seu 
papel nessas questões, sempre com a visão de que 
as crises se enfrentam avançando, e que o conceito
chave de avanço para o Brasil deve ser o desenvol
vimento. 

Sr. Presidente, as cidades existem como expres
são da tentativa do homem de realizar o seu potencial. 
A pobreza polui e obscurece essa esperança. É preci
so que a esperança volte a brilhar nas grandes cida
des e é essa a tarefa do desenvolvimento. Para alcan
çá-lo, não haveremos de esmorecer. 

Finalizando, Sr. Presidente, gostaria de citar 
dois exemplos: o exemplo da China, onde foram 
criadas zonas de desenvolvimento em regiões que 
não tinham alta densidade populacional. Assim des
comprimiram-se as cidades. Há também o exemplo 
de Santa Bárbara, na Califórnia, Estados Unidos, 
onde só se permitiu a construção de casas enquanto 
o suprimento de água atendesse bem àquela popu
lação. A partir daf, não mais foi dada licença para a 
construção de casas. Assim, policiou-se o cresci
mento da cidade. 

Muito obrigado. Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Ney Suassu
na, o Sr. Emandes Amorim, 49 Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Levy Dias, 3!1 Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a 
palavra ao Senador Nabor Júnior, por cinco minutos, 
para uma comunicação inadiável, na forma regimental. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC. Para uma 
comunicação inadiável.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. 
Senadores, registram-se em todo os setores da vida 
nacional manifestações de justo regozijo pelo cente
nário de nascimento do jornalista e escritor Barbosa 
Lima Sobrinho, uma das figuras mais importantes da 
História do Brasil, e que marca de modo particular e 
indelével o século XX, cujo final se avizinha. 

Quis o Senhor, em Sua t..ondade e em Sua di
vina inspiração, que nosso Pafs tivesse, ao longo 
desses cem anos, essa referência sempre coerente, 
firme, equilibrad; e generosa! 

E Deus se mostrou ainda mais benevolente 
para com os brasileiros quando, além de tantas vir
tudes, conferiu ao eminente patrfcio o dom da pala
vra fácil e clara, proferida oralmente ou inscrita em 
páginas da imprensa, que iluminam e apontam os 
caminhos mais corretos para a Pátria. 

Não pretendo competir com os grandes orado
res que se vêm sucedendo nesta tribuna e na Câ-

mara dos Deputados, enaltecendo as virtudes e a 
presença de Barbosa Lima Sobrinho na vida nacio
naL Venho cumprir a honrosa missão de trazer a V. 
ExAs as palavras de outro brasileiro de linhagem ex
ponencial, cuja presença neste plenário, até há pou
cos anos, engrandecia as sessões e os trabalhos do 
Poder Legislativo. Refiro-me ao ex-Senador e ex
Presidente do Congresso Nacional, Mauro Benevi
des, que nos conduziu com firmeza e tirocínio em al
gumas das mais graves crises institucionais dos últi
mos tempos. 

O Jornal do Brasil estampa em sua edição de 
hoje, na página de Opinião, substancial e profundo 
artigo assinado pelo ex-Senador Mauro Benevides, 
prestando à opinião pública algumas informações 
essenciais para que se avalie e reverencie a impor
tância de Barbosa Lima Sobrinh') na vida nacional, 
ao longo de décadas, que hoje rememoramos e ce
lebramos; destaca ainda, acima de tudo, aquela coe
rência, aquela firmeza de caráter e de convicções 
que tanto o distingue entre os melhores homens de 
nosso tempo. Relembra as suas primeiras lutas em 
defesa da democracia; pinta, em cores firmes e se
guras, a presença sempre corajosa, a capacidade 
de arrostar ameaças e violências. 

A leitura do artigo do grande homem público 
cearense nos devolve a imagem mais forte já produ
zida em tantas campanhas pelas liberdades civis e 
democráticas, o melhor sfmbolo de coragem e digni
dade jamais visto no Brasil: a foto de Barbosa Uma 
Sobrinho e Ulysses Guimarães juntos, anticandida
tos condenados à falsa nerrota, fadados à vitória his
tórica; ambos Ouixotes obstinados na consciência 
da necessidade de enfrentar gigantes, moinhos de 
ventos e tiranos. 

Deus já nos levou Ulysses Guimarães naquela 
tragédia até hoje pranteada por todos os brasileiros. 
de bom senso e boa vontade, mas nos deixou seu 
companheiro de idealismo, de atos corajosos, de de
terminação férrea quando se trata de defender os in
teresses do povo brasileiro. 

A página escrita por Mauro Benevides e que o 
Jornal do Brasil hoje destaca é uma breve, porém 
extremamente objetiva, aula sobre a formação do 
Brasil moderno e as suas lutas pela consolidação da 
democracia, que merece ser perpetuada na memó
ria do Congresso NacionaL Solicito, portanto, que 
seja publicada no Diário do Senado Federal e ins
crita nos Anais da C:1.sa, como parte integrante des
te meu pronunciamento. 

Agradeço a V. ExA o atendimento a esse pleito 
e aos demais Senadores rogo que leiam e meditem 
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profundamente sobre. as lições de vida que nos 
presta e sempre prestou Barbosa Uma Sobrinho, li
ções hoje revigoradas pelo talento e pela clarividên
cia do ex-Presidente desta Casa, Senador Mauro 
Benevides. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. NABOR JÚNIOR EM SEU DISCURSO: 

O CENTENÁRIO DE BARBOSA LIMA SOBRINHO 

Mauro Benevides• 

o pais, por seus segmentos mais representativos, apresta
se para comemorar este mês o transcurso do centenário de Bar
bosa Lina Sobrinho, figura exponencial da vida pública brasileira, 
com destacada atuação em todos os acontecimentos que, ao lon
go de sua trajetória registraram-se na politica, na cultura, sob to
das as suas fonnas de manifestação, enfim, nos momentos em 
que dele se reclamou exemplo edificante de ética e civismo. 

Governador de Pernambuco, deputado federal, escritor re
nomeado a ponto de alçar-se à Academia Brasileira de letras, foi 
no jornalismo, sobretudo, que ele se projetou como vulto paradig
mal dos nossos tempos, garantindo espaços merecidos de lide
rança autêntica, em meio ao respeito e à admiração de seus com
patrícios. 

Em plena fase ominosa do autoritarismo, iniciada em 64, 
nunca lhe faltaram a coragem e dignidade para vergastar todas as 
restrições à liberdade de pensamento, fazendo-o com Inigualável 
lndsivldade, na sua condição de democracia, ansioso por ver nor
malizar-se a estrutura lnslltudonal, seriamente afetada por atos 
de força. emanados dos que detinham o poder, naquela conjuntu-
ra. 

Ao descortinar-se a primeira oportunidade de luta em prol 
do restabelecimento do Estado de Direito, o Ilustre pernambucano 
aceHou a sua Indicação para integrar, corno vice, a chapa encabe
çada por Ulysses Guimarães, no curso de uma histórica campa
nha representada pela anticandidatura. com a qual o minúsculo 
mas combativO MDB pretendia conclamar todas as correntes de 
pensamento para a grande cruzada em prol do retomo ao Império 
da lei. Em 21 de setembro de 1973, ao eXaltar o acerto da esco
lha de Barbosa Uma Sobrinho como seu companheiro na árdua 
campanha que empreendera, o dirigente pamedebista enfatizou: 
"Significo o reconhecimento do Partido a Barbosa Lina Sobrinho, 
por ter acudido o seu empenhado apelo. Temporariamente deixou 
sua biblioteca e apartou-se da Imprensa, trincheiras de seu talen
to e de seu patriotismo, para exercer perante o povo o magistério 
das franquias públicas, das garantias indMduais e do nadonalis
mo.• 

Anda a caminhada, Barbosa t.ma Sobrinho, reportando-se 
à homenagem de que fora alvo por parte do MDB, ressaltou: 'Se 
de alguma cousa me regozijo, é de haver aplaudido a pregação 
demoaálica de um autocandidato, na presença de eleitores, que 
também não Iam votar, num raro espetáculo de surrealismo, com 
que nos brindava à politica de nossos tias. Na verdade, não ha
via candidatos, nem eleitores.· 

Os dois bravos postulantes à Primeira Magistratura, inspi
rados na relembrança literária de Fernando Pessoa, segundo a 
qual "navegar é preciso, viver não é preciso", chegaram a desper
tar a comunidade para uma retomada de posição Hberalizante, 
que terminou, meses depois, a nos levar à "abertura lenta e gra
dual', de que foi arauto o general Ernesto Geisel, com a di reta' co
laboração da genialidade do líder PetrOnio Portela. 

No episódio, porém, do lmpeachment do então presidente 
Fernando Collor de Mello, a sua postura destemerosa transfor-

r'nou-se em tição insuperável de coerência e bravura, colocando a 
ABI, ao lado do Conselho Federal da OAB, em linha de vanguar
da de um movimento de Incomensurável envergadura. responsá
vel por um desfecho inusttado, que modificou o fades politico, sob 
a condução de um Congresso que cheguei a presidir durante 
aqueles lances dramáticos, de repercussão até no exterior. 

Algumas vezes, recebido na Presldênda do Senado, exter
nou a mim sua convicção de que nossos parlamentares haveriam 
de ser senslveis a uma realidade emergente, acolhendo os pro
testos da rua e reorientando o Brasil na trilha da seriedade, como 
aspiravam todas as camadas da população. 

Vitoriosa a sua empreitada, numa decisão em que o Parla
mento capitalizou os mais elevados Indicas de aprovação popular, 
Barbosa Uma Sobrinho não trtpudlou sobre o venddo, mantendo
se com a sobriedade dos que estão habituados a enfrentar as vi
cissitudes da exlstênda 

Se em 73, na antlcandldatura, e, em 92, na batalha do ~ 
peachment, com ele privei mais proximamente, não poderia dei
xar de homenageá-lo, agora. quando os seus 100 anos transcor
rem, dentro da luddez e patriotismo que sempre o acompanha
ram, defonna permanente, em todas as andanças a que se entre
gou em nome de ideais os mais nobres e puros. 

Barbosa lima Sobrinho é uma legenda de brasllldade, as
sim reconhecido pelos seus contemporAneos e certamente recor
dado será pelas gerações porvindouras. 

• Jornalista e ex-presidente do Senado 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Mauro Miranda. 

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sr-s e 
Srs. Senadores, a anunciada transferência de Depu
tados de vários partidos, inclusive para o PSDB, o 
Partido do Presidente da República, é o mais novo 
subproduto desse vendaval em que foi transformado o 
tema da reeleição. Sem uma legislação rigorosa que 
iniba a livre migração partidária e que fortaleça os vín
culos entre o eleitor e os partidos, estaremos condena
dos a conviver com os balcões de trocas que manipu
lam maiorias e aviham a legitimidade ética da atividade 
política O desconceito a que são levados os polfticos, 
de um modo geral, não separa o joio do trigo e todos 
nós acabamos por pagar preços demasiadamente ele-
vados diante da opinião pública · 

Longe de mim a pretensão de condenar indivi
dualmente os colegas do Congresso que estão bus
cando novas opções partidárias. Não conheço suas 
razões objetivas e por isso prefiro falar em tese. 

A reeleição, com seus tentáculos dominando 
todos os espaços da cena polftica, é a circunstância 
da atualidade, da mesma forma como no passado 
outras situações motivaram migrações maiores ou 
menores. O próprio PSDB, como sabe todo este Ple
nário, é filho de uma grande debandada ideológica 
originária do PMDB. Foi um típico movimento políti
co de insatisfação contra o estilo de algumas lide
ranças nacionais do Partido. 
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Naquela ocasião, o grupo de homens notáveis 
que buscava novos caminhos, entre eles o então 
Senador Fernando Henrique Cardoso, Pimenta da 
Veiga, José Richa e Mário Covas, enfrentava os ris
cos naturais de uma organização partidária em for
mação, obrigada a convencer o eleitorado brasileiro 
com as suas propostas. Portanto, os objetivos eram 
diferentes e ninguém poderia inquiná-los de impu
ros. Hoje, o PSDB é um grande Partido e um Partido 
vitorioso, que está no poder e tem o poder, numa 
parceria de governo que tem a participação do 
PMDB e do PFL. 

Na sua grande maioria, o PMDB tem sido soli
dário com o Governo e com as grandes propostas 
do Presidente Fernando Henrique Cardoso. Tam
bém não é novidade para ninguém que, em termos 
filosóficos, a maioria do nosso Partido é favorável à 
reeleição em todos os níveis, sem discriminar o di
reito de o atual Presidente concorrer a um segundo 
mandato. 

Com cada coisa no devido lugar, com o respei
to natural às regras do jogo e sob condições normais 
de temperatura e pressão, a nossa solidariedade ao 
Presidente é integral. O clima de crise dos últimos 
dias decorreu de uma desarrumação geral nas boas 
relações entre o Congresso, o Executivo e os Parti
dos, tudo porque as regras básicas de autonomia do 
Congresso para tomar suas decisões internas foram 
quebradas, com ações condenáveis de fora para 
dentro. 

Agora, procura-se costurar soluções de emer
gência através do estímulo à infidelidade partidária. 
É um caminho perigoso, porque fere os brios de 
uma parceria que tem dado certo até agora. É uma 
outra fonte de crise que cabe ao Presidente da Re
pública desestimular, em nome da coerência de sua 
história pessoal. O Presidente sabe que o lado do 
sol que está sendo oferecido pelo PSDB pode ser o 
caminho da opacidade ética para o próprio Partido. 
Anemizar os parceiros para estender o próprio impé
rio, por mero jogo de circunstância, é procedimento 
antidemocrático no estilo e ilusório no efeito, porque 
a biografia do Presidente ficará manchada para con
duzir, sob o respeito da opinião pública, o processo 
da reeleição. 

Esse fato leva à conclusão natural de que uma 
reforma política ampla é necessária e indispensável. 
Se tivéssemos Partidos realmente fortes e ideologi
camente bem definidos, é bem possível que não ha-. 
veria espaço para o clima de crise que marcou a po- · 
lítica brasileira nos últimos dias. Mantenho a minha 
posição favorável à reeleição e lamento que a refor-

ma política não tivesse vindo antes, como já defendi 
desta tribuna. 

Agora que estamos diante dos fatos constlma
dos e que a reeleição é a grande prioridade do ca
lendário político, não há como reparar essa inversão 
de prioridades. Precisamos retirar das tropelias 
atuais a decisão irrecorrível de implementar imedia
tamente os trabalhos da Comissão, que é sabiamen
te presidida pelo Senador Humberto Lucena. 

Esse é o meu apelo e a minha esperança 
quando penso numa democracia plena e estável e 
numa organização política mais próxima das aspira
ções do povo brasileiro. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a 

palavra ao nobre Senador Ademir Andrade. 
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Pronun

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srlls e Srs. Senadores, a propaganda 
pela reeleição tomou conta da televisão brasileira. 
Assistimos, a cada intervalo comercial, em todos os 
canais de televisão, àquelas figuras simpáticas a de
fenderem a reeleição e a afirmarem que ela só fez 
bem ao Brasil. 

Gostaria, em primeiro lugar, de saber quanto 
está custando e quem está pagando essa propagan
da. 

Gostaria que algum Senador do PFL ou do 
PSDB pudesse tomar público, colocar de maneira 
clara e transparente quanto a tal fundação está pa
gando aos meios de comunicação para essa propa
ganda maciça a favor da reeleição. 

Chego a duvidar que algum Senador ou Depu
tado Federal do PFL ou do PSDB saiba quanto isso 
está custando e saiba quem está pagando essa pro
paganda. 

Em segundo lugar, quero dizer que a oposição, 
infelizmente, não dispõe de recursos para contra-ar
gumentar. Quem de nós teria condições de veicular 
na Globo, na Manchete, na Record o que o Gover
no está veiculando em todos os canais de rádio e te
levisão deste Pafs? O erro já começa ar. Não creio 
que nenhuma fundação pertencente à oposição ti
vesse recursos para bancar tamanho custo, que, 
imagino, não seja pequeno. 

O conteúdo da propaganda, com aquelas figu
ras populares e simpáticas que estão aparecendo na 
televisão, traz uma meia verdade. A questão do pro
cesso de reeleição está sendo tão malconduzida 
pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso e pelos 
seus aliados no Congresso Nacional que eles são 
incapazes de perceber os absurdos que estão co-



Janeiro 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 155 

metendo no processo dessa mudança da Constitui
ção. 

Tenho aqui a emenda corno foi aprovada na 
Comissão da Câmara, segundo a qual o § 511 do art. 
14 da Constituição passa a ter a seguinte redação: 

·o Presidente da República, os Gover
nadores de Estado e do Distrito Federal, os 
Prefeitos e quem os houver sucedido, ou 
substituído nos cursos dos mandatos pode
rão ser reeleitos por um período subseqüen
te, ou eleitos para quaisquer desses cargos 
do Poder Executivo e concorrer no exercício 
do cargo.• 

Ora, vejam V. Ex<~s o absurdo de tamanha mo
dificação na Constituição. Diz o § 72 da Constituição 
da República: 

"São inelegíveis, no território de jurisdi
ção do titular, o cônjuge e os parentes con
sangüíneos ou afins, até o segundo grau ou 
por adoção, do Presidente da República, do 
Governador do Estado ou Território, do Dis
trito Federal, de Prefeito ou de quem os haja 
substituído dentro dos seis meses anteriores 
ao pleito, salvo se já titular de mandato eleti
vo e candidato à reeleição.· 

Ora, imaginem o absurdo da modificação feita: 
o Presidente da República, o Governador de Estado, 
o Prefeito municipal concorrem à reeleição permane
cendo no cargo. Agora, não tiveram a coragem de 
suprimir o artigo que impede um parente do Presi
dente de ser candidato. Ou melhor, o Presidente da 
República, se quiser ser candidato a Senador, tem 
que abandonar o cargo de Presidente. Vejam o ab
surdo da pressa do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, que quer passar com o rolo compressor 
sobre este Congresso Nacional sem sequer fazer 
com que as pessoas discutam ou analisem determi
nadas questões. 

Repito: se um governador de qualquer Estado 
deste País quiser ser candidato a Senador da Repúbli
ca ou a Deputado deverá deixar o cargo para se candi
datar. Mas, para ser novamente candidato a governa
dor, poderá ficar no cargo até o dia da eleição. 

Imaginar que neste País não se usa a máquina 
do governo em um processo eleitoral é querer ban
car o inocente! 

E quero acrescentar que a Lei de Desincompa
tibilização cita mais de 50 casos em que as pessoa,s 
são obrigadas a deixar os seus cargos para se can~ 
didatarem a qualquer outro cargo eletivo. Cito aqui 
alguns deles: ministros de Estado, secretário munici-

pai, diretor de departamento ou chefe :~.e Sf.tor. dirH 
gentes de autarquias, fundações ou empresas públi
cas, chefe de agência postal, diretor de fundação de 
direito privado, funcionário de companhia de econo
mia mista, coordenador-geral do INSS, diretor da 
LBA em cada Estado, diretor de empresa pública in
ternacional, presidente de fundação pública esta
dual, auditor do Tribunal de Contas, delegado de mi
nistério, diretor de banco de Estado, juiz classista da 
Justiça do Trabalho, dirigente de fundação particu
lar, servidor público em função comissionada, fiscal 
de tributos, radialista ou apresentador de TV, vice
prefeito, membro do Ministério Público ou Defenso
ria Pública, autoridade policial, representantes dos 
sindicatos e outros. Até na época da ditadura militar 
havia desincompatibilização, porque faz parte da 
nossa História a questão da desincompatibilização 
para concorrer a uma eleição. A emenda só se preo
cupou com o Presidente da República e nada mais. 

Que moral· terá o Congresso Nacional para, 
logo mais adiante, não buscar uma emenda constitu
cional que também acabe com a desincompatibiliza
ção para todos esses cargos? 

Em uma disputa ao cargo de Deputado Fede
ral, qual o Deputado Federal de um Estado que ga
nhará do Secretário de Educação no exercício do 
cargo e candidato a Deputado Federal? Do Secretá
rio de Saúde, no exercício do cargo e candidato a 
Deputado Federal? Nas Prefeituras, quais são os 
Vereadores que terão chance contra os Secretários 
Municipais? 

Quer dizer, o Governo não teve a decência de 
se preocupar com essa questão. Ele não teve a de
cência de, abertamente, enfrentar e discutir com a 
opinião pública esse problema extremamente grave. 

O País está muito longe ainda, não chegou ao 
ponto de ter avançado para que nós possamos ree
leger um Presidente, um Governador e um Prefeito, 
permanecendo eles à frente do cargo que ocupam. 

Mas eu vou mais adiante na minha argumenta
ção. O Governo não teve a decência ou a coragem 
de discutir a questão da fidelidade partidária. Hoje 
em dia, os políticos se elegem por um partido, ama
nhã estão em outro, depois de amanhã estão em ou
tro. Não existe neste País a questão da fidelidade 
partidária. 

Ora, o que vai acontecer num Brasil onde o 
PSDB é o Partido do Governo com direito à reelei
ção, permanecendo no cargo de Presidente da Re
pública? O PSDB vai inchar, o PSDB vai se tomar 
um monstro, porque a base governista só vai encon
trar espaço dentro do Partido do Governo. 
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Têm dúvidas V. Exªs de que o PSDB, no futu
ro, venha a se tomar um PRI mexicano? Têm dúvi
das V. Exªs a respeito do futuro do PMDB, do PFL, 
do PPB e do PTB? Têm dúvidas V. Exªs do que vai 
acontecer com esses partidos políticos? Eles vão 
acabar, não vão subsistir e não há a menor dúvida 
quanto a isso. 

Todos que são governistas, todos que fazem 
política usando a máquina fluirão naturalmente para 
o PSDB. Eu gostaria que cada um aqui raciocinasse 
profundamente sobre essas questões. É inadmissí
vel aceitar reeleição sem desincompatibilização. É 
inadmissível aceitar reeleição sem fidelidade partidá
ria. É um crime fazer isso. 

O Sr. Jefferson Péres - Permite-me V. Exª 
um aparte? 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Ouço com alegria 
o Senador Jefferson Péres. 

O Sr. Jefferson Péres - Senador Ademir An
drade, sou inteiramente favorável à reeleição em to
dos os níveis, mas compartilho da sua preocupação 
- e já disse isso da tribuna - quanto à extinção da 
desincompatibilização. Isso é perigosíssimo, não 
tanto quanto ao Presidente da República, seja qual 
for ele. O Presidente da República está, bem ou mal, 
sob foco, sob patrulhamento constante da grande 
imprensa, do Congresso. Creio que Sua Excelência 
terá - seja qual for o Presidente, repito, não estou 
fulanizando a discussão; hoje é Fernando Henrique, 
amanhã será outro - sempre muito cuidado, será 
muito cauteloso no uso da máquina, principalmente 
de meios ilícitos, porque sabe que estará sob um 
monitoramento intenso. Mas, Senador Ademir An
drade, o que acontecerá nos Estados, principalmen
te nos Estados mais pobres, onde, às vezes, não se 
tem sequer verdadeira liberdade de imprensa, e nos 
chamados grotões, que são os municípios mais po
bres e mais distantes? A reeleição sem desincompa
tibilização, Senador Ademir Andrade, levará fatal
mente, por coerência, por lógica, à supressão da 
inelegibilidade. Porque, se o Presidente da Repúbli
ca, o Governador e o Prefeito podem concorrer para 
um segundo mandato sem se afastarem do cargo, 
obviamente não faz nenhum sentido que Secretários 
de Estado se afastem dos seus cargos para concor
rer a qualquer posto. Haverá, mais cedo ou mais tar
de, a extinção da inelegibilidade também para os pa
rentes dos Governadores e Prefeitos. E o que pode 
acontecer, Senador Ademir Andrade, é a restaura
ção de oligarquias. 

O SR. ADEMIR ANDRADE - É o que vai acon
tecer! 

O Sr. Jefferson Peres - Prefeiios ficam quatro 
anos, mais quatro - oito anos, sucedidos pelas espo
sas, pelos filhos, e não sei quantos anos ficarão no po
der essas famílias. Mas o Congresso existe para 
emendar ou tentar emendar, Senador Ademir Andra
de. Eu próprio já tenho uma emenda preparada. Não 
consultei o meu Partido, nem o Presidente da Repúbli
ca - não preciso fazê-lo, porque não peço autorização 
a ninguém para atuar no Senado -, mas tenho uma 
emenda pronta para tentar manter a desincompatibili
zação. Era o aparte que eu gostaria de fazer. 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Agradeço a V. 
Ex'l, nobre Senador Jefferson Péres. O fato é que o 
Governo não teve coragem de enfrentar essa ques
tão. O Governo está enganando a opinião pública 
deste País, porque uma discussão franca e aberta 
não podia fugir a tal tema. E não é só a legislação 
que vai mudar, é a Constituição que vai mudar. En
tão, por que não se ser decente e mudá-la de uma 
vez? Por quê? Por que esconder? Por que escamo
tear a verdade? O Governo está enganando o povo 
com essa propaganda, que não sei quem está pa
gando. Não sei quem está pagando essa propagan
da! O Governo está se prevalecendo da única coisa 
boa que ele conseguiu resolver neste País: a ques
tão econômica. 

Para resolver a questão econômica do Brasil 
basta ter inteligência e vontade política, e, nesse as
pecto, o Presidente Fernando Henrique fez uma coi
sa que outros não fizeram: a política cambial do Go
verno, a política de buscar um equilíbrio na balança 
comercial, sem superávit comercial, foi que levou ao 
sucesso o Plano Real. 

Ora, quando começou o Governo Fernando 
Henrique Cardoso, chamaram os líderes oa.ra se 
reunirem com os Ministros Malan e Serra, e ~u diss!:: 
para os dois, numa reunião no Ministé1io à& ;azer,. 
da: vocês não conseguirão manter o P1ano Reai, 
não haverá forma de manterem o Plano Reaí se in
sistirem na idéia de ter superávit na balança comer· 
cial. Não há como, não existe milagre capaz de efe
tuar tal ação. Realmente eles mantiveram o Plano 
Real, mas não há superávit na balança comercial; 
muito pelo contrário, há déficit. A política de c.àrnQ;. 
é estabilizada, à semelhança do que aco11tecet i ' 

Plano Cruzado, em 1986. O Plano Cruzado foi su
cesso neste País enquanto o dólar teve um p1q:o 
fixo durante nove meses, e começou a cair r· ·ando 
começou a sua desvalorização contínua. 

O Presidente Fernando Henrique não fez uma 
coisa quP se tez no passado, durante o governo mil!· 
tar e du, .mte o próprio Governo Samey, que foi 2 
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busca de se conter o consumo da população a qual
quer custo, para gerar-se um superávit comercial ab
surdo. Esse, durante mais de doze anos, variou em 
torno de US$18 bilhões por ano, e foi feito às custas 
do sacrifício do povo brasileiro, com a contenção do 
consumo, para gerar uma exportação maior e, com 
o dinheiro obtido, continuar pagando o serviço da dí
vida interna. 

Logo, é muito fácil resolver o problema: man
ter-se o câmbio como está, não se preocupar com 
que o Brasil tenha superávit comercial, pois não é 
obrigado a tê-lo. O Governo Fernando Henrique Car
doso conseguiu recursos externos e tem uma reser
va que pode durar e ser gasta durante anos e anos, 
mantendo-se a atual situação, trazendo produtos de 
tora, atendendo às necessidades da demanda, que 
é grande quando a moeda está estabilizada. Pode 
continuar fazendo isso. 

Mas o erro d~ Sua Excelência - que não sei 
como vai repará-lo - foi trazer dinheiro de fora; mui
tos aplicadores que trouxeram dinheiro de fora colo
caram-no no mercado financeiro. E o Presidente 
está aumentando ?. dívida interna para ter esses re
cursos externos. A dívida interna aumentou assusta
doramente, creio que já esteja em US$200 bilhões. 
Não sei como o Presidente vai resolver esse proble· 
ma da dívida interna, daqui para frente. 

A política econômica do Governo Fernando Hen
rique Cardoso não é milagrosa, não é uma questão di
fícil de se resolver; ao contrário, é muito fácil. Qualquer 
um de nós da Oposição que estivesse no Governo fa
ria o que Sua Excelência fez, ou mais. Faria melhor 
ainda, porque, além de segurar a política econômica, 
de manter a estabilidade da moeda, de não fazer 
questão de que a balança comercial brasileira fosse 
superavitária, mandando nossa riqueza para o estran
geiro, nosso produto, que precisa ser consumido pelo 
povo brasileiro, além disso, estaria fazendo a reforma 
agrária, colocando recursos na saúde, estimulando a 
conscientização políticé- e ?. organização popular em 
nosso País. 

Lamentavelmente, o povo não está se aperce
bendo desta realidade; está se deixando enganar 
por uma política que fez sucesso na estabilização da 
moeda. Isso é bom, é um ponto positivo, mas não é 
tud~ para resolver os nossos problemas. 

A reeleição é um perigo, como disse o próprio 
Senador Jefferson Péres, do PSDB; é um perigo a 
volta .às oligarquias, ao poder do coronelismo nós 
Estados, nas prefeituras municipais, principalmente 
sem 2 desincornpatibii1zação. 

É um verdadeiro crime; é o fim do PMDB, é o 
fim do PFL, é o fim do PPB, é o fim do PTB. Esses 
Partidos ou convergem para o PSDB, que se trans
formará num grande PRI mexicano, ou vão ter que 
marchar conosco, na Oposição. 

O Sr. Lauro Campos- Permite-me V. Ex~! um 
aparte? 

O SR. ADEMIR ANDRADE- Ouço V. Exª, Se
nador Laura Campos. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Por 
gentileza, Senador Laura Campos, apenas pediria a 
V. Exª brevidade no aparte, porque ainda há 20 ora
dores inscritos para a sessão de hoje e o tempo do 
orador já se esgotou. 

O Sr. Lauro Campos- Pois não, Sr. Presiden
te; agradeço a tolerância de V. Ex-. Senador Ademir 
Andrade, apenas gostaria de me ater à parte inicial 
do pronunciamento de V. Ex~!, que é importantíssi
mo. Não há dúvida alguma de que vários males es
tão sendo ocasionados à democracia brasileira com 
essa proposta de reeleição. Entre eles, ao qual pare
ce-me que V. Ex~' não se referiu explicitamente, a 
antecipação do pleito eleitoral. Essa propaganda 
que está sendo veiculada já é uma propaganda elei
toral. A propaganda da reeleição já inicia o período 
eleitoral, obviamente, inibindo a existência de adver
sários. Sua Excelência, o Presidente da República, é 
apresentado como se estivesse correndo sozinho, 
fazendo a propaganda sozinho, para defender os 
seus interesses. Muito obrigado. 

O SR. ADEMIR ANDRADE- Agradeço a V. 
Ex!' e vou finalizar a minha manifestação. 

O Sr. Antonio carlos Valadares - Senador 
Ademir Andrade, pennite-me V. Ex~! um aparte? 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Se o Presidente 
permitir, concedo-lhe o aparte. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Pedi
mos desculpas a V. Ex!', mas o tempo do orador já 
está ultrapassado. 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Lamento, porque 
seria extremamente importante ouvir meu colega de 
Partido, o Senador Antonio Carlos Valadares. 

Rnalizo, Sr. Presidente, inclusive me congratu
lando com a atitude do PMDB, que está sendo extre
mamente coerente nesse processo político, está en
xergando o que pode acontecer com o seu próprio 
destino. Podem V. Ex'ls imaginar que, no futuro, nas 
disputas pelos governos de Estado, não haverá mais 
espaço para quem seja de outros partidos - será 
único e exclusivo dos filiados ao PSDB. 

Vamos analisar isso, Srs. Senadores: a ques
tão da eleição sem desincompatibilização é o fim da 
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democracia no Brasil, é o fim da política de cresci
mento e de conscientização do povo brasileiro. Na 
verdade, o Brasil não precisa de reeleição, não pre
cisa tratar essa questão neste momento. Devería
mos estar trabalhando aqui pelas reformas. (Pausa) 

O Senacbr Pedro Simon está dizendo que o PFL 
governista como sempre, não acaba nunca Mas, Sena
dor Pedro Simon, o PFL passará todo para o PSDB, 
porque não terá mais espaço na disputas eleitorais. 

Deixo aqui, Sr. Presidente, um desafio aos Lí
deres do PFL e do PSDB para que digam à Nação 
brasileira o quanto estão gastando na campanha pú
blica pela reeleição - urna campanha eleitoral, como 
disse o Senador Laura Campos - e quem está pa
gando por essa propaganda. 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Ademir An
drade, o Sr. Levy Dias, 3f1 Secretário, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Valmir Campelo. 

Durante o discurso do Sr. Ademir An
drade, o Sr. Valmir Campelo, deixa a cadei
ra da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Ney Suassuna, suplente de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Fernando Bezerra, 
que dispõe de 20 minutos. 

O SR. FERNANDO BEZERRA (PMDB-RN. Prcr 
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, ocupo a tribuna 
desta Casa para registrar urna importante data para os 
trabalhadores brasileiros. Hoje, o Senai, Serviço Na
cional de Aprendizagem Industrial, completa 55 anos 
de atividades. E o faço com muita satisfação, por ser o 
Presidente cb seu Conselho Nacional, na qualidade de 
Presidente da Confederação Nacional da Indústria. 

Criado em 1942, quando do início da grande 
etapa do processo de industrialização do País, pelo 
espírito empreendedor e visionário das lideranças 
empresarias da época, em que pontificavam Roberto 
Simonsen e Euvaldo Lodi, o Senai se inscreve na 
História do Brasil, ao representar importante e deci
sivo fator de apoio ao desenvolvimento e à consoli
dação do moderno parque industrial brasileiro, for
mando o capital humano especializado indispensá
vel às novas estruturas produtivas. 

Parece-me inquestionável ter o Senai, durante 
esse tempo, conquistado o reconhecimento e o res- , 
peito do povo brasileiro, graças ao trabalho sério e · 
competente que desenvolve para aprimorar a educa
ção e a formação profissional de uma parcela signifi-

cativa da sociedade. Ao longo desses anos, mais de 
26 milhões de trabalhadores foram qualificados e 
treinados pelo Senai, e preparados para as necessi
dades do mercado de trabalho de todos os segmen
tos industriais. 

A Entidade sempre procurou atender com efi
ciência às demandas do processo de industrializa
ção do País, organizando suas ações e estruturando 
seu modelo pedagógico, em permanente resposta 
às necessidades de formação de mão-de-obra, de
terminada pela expansão industrial e pelos avanços 
tecnológicos. 

Presente em todo território nacional, o Senai 
oferece não só a formação profissional como tam
bém assistência técnica e tecnológica às empresas, 
a informação tecnológica, a realização de pesquisas 
aplicadas, ensaios e análises em laboratórios e a 
certificação ocupacional. 

A cada ano, o Senai atende a 1 ,6 milhão de 
alunos matriculados em dezenas de cursos de 
Aprendizagem, Qualificação, Habilitação, Treina
mento e Formação de Tecnólogos realizados em 
suas 932 unidades operacionais fixas e móveis, lo
calizadas nos 26 Estados e no Distrito Federal, atin
gindo cerca 3 mil municípios brasileiros. 

O Sr. Romeu Tuma- Senador, quando possí
vel eu gostaria de fazer um aparte ao pronunciamen
to de V. Ex'. 

O SR. FERNANDO BEZERRA - Com muito 
prazer, Senador Romeu Turna. 

O Sr. Romeu Tuma - Agradeço a permissão 
do aparte e quero ser rápido, mas não posso deixar 
de ser testemunha do que o Senai tem feito em be
nefício da cidadania brasileira. Tenho tido, por privi
légio divino, em algumas andanças pelo interior de 
São Paulo, inclusive acompanhando o Dr. Carlos 
Eduardo, Presidente da Fiesp, a oportunidade de 
participar de inaugurações de centros de treinamen
to e ensino do Senai. É até emocionante, Senador, o 
que se passa dentro de uma instituição dirigida pelo 
Senai: são crianças que lá começam praticamente 
na pré-idade escolar, na creche, evoluindo nos seus 
ensinamentos, numa formação cultural importante 
para o Brasil. As crianças que saem formadas no 
Sesi, sem qualquer dúvida, terão garantido seu futu
ro universitário pelo conhecimento cultural que ad
quirem nesses centros de formação. Quisera eu que 
todos os organismos governamentais ou em parce
ria, como é o do Sesi, tivessem a mesma devoção, o 
mesmo desenvolvimento e os mesmos investimen
tos feitos pela instituição que tão bem V. Ex11 dirige. 
Quero cumprimentá-lo e me associar aos 55 anos 
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·ao Ses!: Sou uma testemunha permanente de que é 
um dos organismos mais sadios desta Nação. 

O SR. FERNANDO BEZERRA - Agradeço a 
V. Ex11 , Senador Romeu Tuma, as palavras que in
corporo como homenagem à instituição que tenha a 
honra de dirigir em âmbito nacional. 

Quero apenas ressaltar que estamos aqui ta
lando do Senai. O Sesi é também uma instituição da 
indústria, que nos orgulha e que este ano completou 
50 anos. 

O Sr. Romeu Tuma- Fui aluno do Sesi, e, às 
vezes, a memória volta aos anos, mas agradeço a 
correção de V. Exll. 

O SR. FERNANDO BEZERRA- Muito obrigado. 
Releva, ainda, assinalar o importante papel de

sempenhado pela enbdade nos últimos anos, como 
indutor do aprimoramento tecnológico do setor in
dustrial brasileiro, através da Rede Senai de Tecno
logia, formada pelo CIET- Centro Internacional para 
a Educação, Trabalho e Transferência de Tecnolo
gia, mantido mediante convênio com a CNI e a 
Unesco, pelos Centros Nacionais de Tecnologia
Cenatecs, e pelos Centros Modelo de Educação 
Profissional- Cemeps, instalados nas diversas Uni
dades da Federação. 

A Rede Senai de Tecnologia se reveste do 
mais elevado valor estratégico para as empresas na
cionais, propiciando a absorção e a disseminação de 
novas tecnologias e o treinamento e aperfeiçoamen
to dos seus recursos humanos indispensáveis no ce
nário da globalização da economia e de aumento da 
competitividade que estamos vivenciando. 

Não é sem razão que o Senai seja reconheci
do, hoje, internacionalmente, servindo de modelo 
para a implantação de unidades semelhantes em di
versos países da América Latina e da África. 

Atualmente, o Senai se prepara para novos de
safios e direciona suas ações visando aumentar o 
nível tecnológico e a competitividade das empresas 
brasileiras na busca de tomá-las mais preparadas 
para enfrentar os efeitos da globalização da econo
mia. Com esse objetivo, elaborou seu Plano Estraté
gico abrangendo o período de quinze anos: 1996-
201 O, e estabeleceu como seus pilares o combate 
ao desemprego, a formação de mão-de-obra espe
cializada e a produção de novas tecnologias. 

O Sr. Ramez Tebet- Senador Fernando Be
zerra, permite-me V. E~ um aparte? 

O SR. FERNANDO BEZERRA - Com muita 
honra, ouço o aparte do nobre Senador Ramez T ebe't. 

O Sr. Ramez Tebet- V. Exll homenageia o 
Senai, fala dos relevantes serviços que a instituição 

presta ao País; o Senai é t!ma :iistiiuição vinculada e 
subordinada à Confederação Nacional da Indústria, 
hoje, tão bem presidida por V. Ex9 • Tenha a oportu
nidade de, nesta Casa, reconhecer os seu méritos. 
V. Ex9 não está na tribuna para buscar elogios pes
soais, e sim para enaitecer os relevantes serviços 
prestados pelo Sesi à Nação brasileira. Colega seu 
aqui do Senado, conhecedor da sua atividade, da 
sua luta em favor da iniciativa privada, em favor do 
empresariado brasileiro, neste momento, quero 
aplaudir V. Exll. É a oportunidade que tenho parare
gistrar, nos Anais desta Casa, a admiração que te
nho pelo talento de V. Exll à frente da entidade que 
preside. Quanto ao Senai, quero dizer que um dos 
primeiros pronunciamentos que fiz nesta Casa foi 
para falar das instituições que se iniciam com a letra 
·s·. São cinco instituições que prestam grandes ser
viços à Nação brasileira e, às vezes, são até amea
çadas com muitos falando em acabar com o Senai 
Sebrae, Senar, Sesc e Sesi. Muitos não conhecem~ 
qualificação, o serviço que o Senar presta no apren
dizado ao homem do campo. Muitos falam em aca
bar com essas instituições que tão bons serviços 
prestam à coletividade brasileira. A sua presença 
nesta tribuna, Presidente que é da Confederação 
Nacional das Indústrias do Brasil, a enaltecer o 
Sesi nos reconforta. Reconforta-nos e dá um atesta
do eloqüente de que essa instituição haverá de per
durar, cada vez mais aprimorada, para poder prestar 
melhores serviços à Nação brasileira. 

O SR. FERNANDO BEZERRA - Agradeço a V. 
Exll, Senador Ramez Tebet, as palavras generosas 
que disse a meu respeito e, na verdade, aqui estou 
para ressaltar os serviços que ao longo de 55 anos o 
empresariado industrial brasileiro deu ao País, através 
da formação profissional que fez pelo Senai, treinando 
mais de 26 milhões de trabalhadores. 

Como é sabido, os aspectos estruturais do de
semprego no Brasil adquirem uma configuração es
pecial não só pelas conseqüências óbvias para o 
ambiente social, mas, sobretudo, pelas novas exi
gências trazidas no bojo das inovações tecnológicas 
e de gestão, inevitáveis com a irreversível abertura 
do País à concorrência internacional. Diante dessa 
constatação lógica, é preciso que os diferentes seg
mentos industriais se antecipem ao que vai aconte
cer tecnologicamente com o setor nos próximos 
anos e criem mecanismos eficazes de ajuste reque
ridos pelo mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, 
ampliem os horizontes profissionais do industriário. 

Uma fónnula eficaz para reduzir os índices de 
dispensa de mão-de-obra é a qualificação profissio-
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nal e, principalmente, a requalificação, no caso de tra
balhadores demitidos pelo progressivo processo de 
modernização tecnológica. Essa é a tarefa a que o Se
nai se propõe a enfrentar nos próximos 15 anos. 

Dentro dessa concepção estratégica, o Senai 
pretende criar mecanismos capazes de promover 
programas de treinamento, retreinamento e requalifi
cação com vistas, principalmente, a reinserir no mer
cado de trabalho - como empregados ou como em
preendedores de seus próprios negócios - aqueles 
trabalhadores deslocados das empresas pelo pro
cesso de evolução tecnológica. 

As preocupações do Senai não estão voltadas 
apenas para as empresas de alta concentração tec
nológica, mas também para aqueles setores conhe
cidos como "amortecedores sociais", que apresen
tam elevada concentração de mão-de-obra e pouca 
evolução tecnológica - como é o caso, por exemplo, 
da indÚstria da construção civil, onde a qualificação 
profissional é fundamental para a preservação do 
emprego e da renda. 

Esse esforço não pode deixar de reconhecer a 
existência de um setor informal e de contingentes de 
trabalhadores excluídos do mercado de trabalho por 
força da reestruturação produtiva. Assim, o Senai de
verá atuar junto a cada um desses segmentos, com 
metodologias próprias e estratégias específicas. 

Através de um trabalho de reformulação do seu 
modelo de formação profissional, o Senai está flexi
bilizando, atualizando e adequando o processo de 
ensino e aprendizagem às novas demandas do mer
cado. A educação para o trabalho deverá estar dire
cionada para a educação permanente, mantendo-a 
sintonizada com as inovações tecnológicas introdu
zidas pelo processo de globalização no cenário in
dustrial brasileiro. 

Com os olhos voltados para o futuro, o sistema 
Senai pretende ampliar sua rede tecnológica para 
fortalecer a indústria brasileira, tomar a instituição 
um padrão de excelência na qualificação e certifica
ção profissional em âmbito internacional e ganhar 
competitividade no plano internacional, em condiçõ
es inclusive de exportar serviços nas áreas de con
sultaria, assistência tecnológica, informação e de
senvolvimento de processos e produtos. 

S~ e Srs. Senadores, infelizmente, todo esse 
trabalho, arduamente construído ao longo destes 55 
anos, sofre atualmente sérias ameaças, como aqui 
deixou claro o nobre Senador Ramez Tebet. Várias 
iniciativas, algumas já em tramitação no Congresso · 
Nacional, afetam diretamente a sobrevivência e a 
manutenção dos programas desenvolvidos não so-

mente pelo Senai, mas por iodas as entidades de 
formação profissional e serviço social m~ntidas pe
los empresários brasileiros. 

E os empresários sempre deram sua contribui
ção para essas atividades por entenderem que os 
recursos gastos com programas de educação e trei
namento profissional não podem ser vistos como 
despesa, mas sim como um investimento imprescin
dível ao desenvolvimento. 

É preciso deixar claro que qualquer alteração 
na forma de mobilização de recursos para a manu
tenção dessas entidades vai representar, também, 
uma redução nos programas por elas desenvolvidos, 
inclusive pelo Senai. Nesse sentido é que, ao come
morarmos a data de hoje, devemos estar alertas 
para o risco dessas ameaças. 

No entanto, diante de numerosos pronuncia
mentos que têm sido feitos nesta Casa e na Câmara 
dos Deputados, por parlamentares de todos os parti
dos políticos, tenho certeza de que o Congresso Na
cional entende a importância estratégica da forma
ção profissional e terá respostas para a necessidade 
de se garantir a sobrevivência e a manutenção aes
sas atividades, fundamentais para o futuro dos tra
balhadores e do setor industrial brasileiro, numa 
época em que a qualidade é decisiva para garantir a 
competitividade internacional de nossos produtos. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Con

cedo a palavra à nobre Senadora Emilia Fernandes, 
para uma comunicação inadiáveL 

A SR' EMIUA FERNANDES (PTB-RS. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.) 
- Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores, em nome da 
Bancada do PTB queremos homenagear uma pessoa 
que completa hoje 75 anos de idade. Estamos fazendo 
o registro e manifestando as nossas congratulações ao 
Dr. Leonel de Moura Brizola, que, coincidentemente, 
também, hOje, assim como outra ilustre figura que foi 
profundamente homenageada durante a manhã, em 
urna sessão especial, o Sr. Barbosa Uma Sobrinho, 
aniversaria no dia 22 de janeiro. 

Leonel Brizola é um dos maiores líderes traba
lhistas, é o verdadeiro herdeiro de Getúlio Vargas, 
de João Goulart, de Alberto Pasqualini, enfim, esta
mos falando de uma trajetória de vida de compro
missos e, acima de tudo, de postura cívica e patrióti
ca diante das grandes causas nacionais. 

Por isto, nós usamos este espaço para home
nagear esse homem que tem o seu nome, a sua 
ação e a sua trajetória gravadas não apenas na his
tória do Rio Grande do Sul, onde foi Prefeito de Por-
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to Alegre e Governador do Estado, mas também na do 
Rio de Janeiro, onde também foi Governador, e na do 
Brasil, pois sempre lutou em defesa dos interesses do 
povo brasileiro em várias questões nacionais, tanto do 
ponto de vista social como económico. 

Nós queremos saudar, portanto, esse ho
mem que tem dado exemplo de luta, de resistên
cia, de coerência, de nacionalismo e, acima de 
tudo, de seriedade e honestidade no fazer a polí
tica. Era esta a homenagem que nós gostaría
mos de prestar, com a nossa amizade, com o 
nosso respeito e, acima de tudo, com o nosso 
reconhecimento pelo que o Sr. Leonel Brizola 
representa para o País. 

O Sr. Pedro Simon- Quero dizer que V. Ext 
fala também em meu nome. 

A SRA. EMILIA FERNANDES - E nós regis
tramos que saudamos e fazemos esta homena
gem, aqui do plenário do Senado, também em 
nome do ilustre Senador gaúcho Pedro Simon, 
que nos alerta e nos faz tal solicitação neste mo
mento. Mas temos a certeza de que o fazemos em 
nome do Brasil, em nome do Rio Grande e em 
nome desta Casa. 

As nossas congratulações e os votos de que 
com saúde, com detenninação, com energia e com 
vigor ele continue na sua luta em defesa dos interes
ses do nosso País. 

Parabéns Leonel Brizola. Realmente nós com
preendemos e reconhecemos, a sua luta não tem 
sido em vão. Vamos continuar ainda juntos nessa 
trajetória em defesa dos interesses do Brasil por 
muito tempo. Parabéns e obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Sobre 
a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 12 Secretário 
em exercício, Senador Valmir Campelo. 

São lidos os seguintes: 

Brasília, 21 de janeiro de 1997 

OF IFG n2 262/97 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação do 

Deputado Fernando Gabeira (PV - RJ), como titular 
e o do Deputado Gilney Viana (PT- Ml), como su
plente para compor a Comissão Mista incumbida de 
emitir parecer sobre a Medida Provisória n2 1.477-
32, de 17 de janeiro de 1997, que "dispõe sobre o 
valor total anual das mensalidades escolares e dá 
outras providências". 

Aproveito a oportunidade para apresentar mÍ" 
nhas cordiais saudações. 

Aterciosamente, Fernando Gabeira, Líder do PV. 

Brasnia, 21 de janeiro de 1997 

OF/FG n2 267197 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação do 

Deputado Fernando Gabeira (PV - RJ), como titular 
e o do Deputado Gilney Viana (PT- MT), como su
plente para compor a Comissão Mista incumbida de 
emitir parecer sobre a Medida Provisória n2 1.532-1, 
de 16 de janeiro de 1997, que "estabelece incentivos 
fiscais para o desenvolvimento regional e dá outras 
providências·. 

Aproveito a oportunidade para apresentar mi
nhas cordiais saudações. 

Atenciosamente, Fernando Gabeira, líder do PV. 

Brasília, 21 de janeiro de 1997 

OF/FG n2 268197 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação do 

Deputado Fernando Gabeira (PVIRJ), como titular e 
o do Deputado Gilney Viana (PT - MT), como su
plente para compor a Comissão Mista incumbida de 
emitir Parecer sobre a Medida Provisória n2 1.536-
21 , de 16 de janeiro de 1997, que "Reduz o imposto 
de importação para os produtos que especifica e dá 
outras providências•. 

Aproveito a oportunidade para apresentar mi
nhas cordiais saudações. 

Atercíosamente,- Fen a Ido Gabeira, Lider do PV. 

BrasOia, 21 de janeiro de 1997 

OF!FG n2 269197 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a tndicação do 

Deputado Fernando Gabeira (PV/RJ), como titular e 
o do Deputado Gilney Viana (PT- MT), como su
plente para compor a Comissão Mista incumbida de 
emitir Parecer sobre a Medida Provisória nP 1.539-
27, de 16 de janeiro de 1997, que "Dispõe sobre a 
participação dos trabalhadores nos lucros ou resulta
dos da empresa e dá outras providências•. 

Aproveito a oportunidade para apresentar mi
nhas cordiais saudações. 

Aterciosamente,- Fernando Gabeira, Lider do PV. 

OF/FG n2 270197 

Brasília, 21 de janeiro de 1997. 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação do 

Deputado Fernando Gabeira (PV/RJ), como titular, e 
o do Deputado Gilney Viana (PT - MT), como su
plente, para compor a Comissão mista incumbida de 
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emitir Parecer sobre a Medida Provisória n2 1.543-
18, de 16 de janeiro de 1997, que "Dispõe sobre o 
número de cargos de Natureza Especial, de cargos 
do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores e 
de Funções Gratificadas existentes nos órgãos da 
Administração Pública Federal direta, autárquica e 
fundacional, e dá outras providências". 

Aproveito a oportunidade para apresentar mi
nhas cordiais saudações. 

Atenciosamente.- Fernando Gabeira. Uder do PV. 

Brasllia, 21 de janeiro de 1997 

OFIFG n2 271/97 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação do 

Deputado Fernando Gabeira (PVIRJ), como titular, e 
o do Deputado Gilney Viana (PT - MT), como su
plente, para compor a Comissão mista incumbida de 
emitir Parecer sobre a Medida Provisória n2 1.546-
15, de 16 de janeiro de 1997, que "Dispõe sobre as 
contribuições para os Programas de Integração So
cial e de Fonnação do Património do Servidor Públi
co - PISIP ASEP, e dá outras providências.· 

Aproveito a oportunidade para apresentar mi
nhas cordiais saudações. 

Atenciosamente. - Fernando Gabelra, Uder 
doPV. 

Brasília, 21 de janeiro de 1997 

OFIFG n2 272197 

Senhor Presidente, 
Comtonico a Vossa Excelência a indicação do 

Deputadc ando Gabeira (PVIRJ), como titular, e 
o do De~ •; ;o Gilney Viana (PT - MT), como su
plente, para compor a Comissão Mista incumbida de 
emitir Parecer sobre a Medida Provisória n2 1.550-
35, de 16 de janeiro de 1997, que "Organiza e disci
plina os Sistemas de Controle Interno e de Planeja
mento e de Orçamento do Poder Executivo, e dá ou
tras providências". 

Aproveito a oportunidade para apresentar mi
nhas cordiais saudações. 

Atenciosamente.- Fernando Gabeira, Líder do 
PV. 

Brasllia, 21 de janeiro de 1997 

OF IFG n2 273197 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação dQ 

Deputado Fernando Gabeira (PV/RJ), como titular, e· 
o do Deputado Gilney Viana (PT - MT), como su
plente, para compor a Comissão mista incumbida de 

emitir Parecer sobre a Medida Provisória n2 1.553-
11 , de 16 de janeiro de 1997, que "Dispõe sobre a 
emissão de Notas do Tesouro Nacional- NTN, des
tinadas a aumento de capital do Banco do Brasil 
S.A., e dá outras providências•. 

Aproveito a oportunidade para apresentar mi
nhas cordiais saudações. 

Atenciosamente. - Fernando Gabeira, Uder 
doPV. 

Brasília, 21 de janeiro de 1997 

OFIFG n2 274197 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação do 

Deputado Fernando Gabeira (PVIRJ), como titular, e 
o do Deputado Gilney Viana (PT - MT), como su
plente, para compor a Comissão Mista incumbida de 
emitir Parecer sobre a Medida Provisória n2 1.557-5, 
de 16 de janeiro de 1997, que "Concede subvenção 
económica ao preço do óleo diesel consumido por 
embarcações pesqueiras nacionais. 

Aproveito a oportunidade para apresentar mi
nhas cordiais saudações. 

Atenciosamente. Fel la ido Gabeira, Uder do PV. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Os ofí

cios lidos vão à publicação. 
A Presidência designa os Deputados indicados 

pela Uderança do PV, na Câmara dos Deputados, 
para integrar as Comissões Mistas incumbidas de 
emitir pareceres sobre as medidas provisórias espe
cificadas nos ofícios que acabam de ser lidos. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A Pre
sidência convoca sessão conjunta do Congresso 
Nacional a realizar-se hoje, às 18h30min, no plená
rio da Câmara dos Deputados, destinada à aprecia
ção da Medida Provisória n11 1.564, de 1997. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O Se
nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Meálda Provisória rP 1.532-1, adotada em 
16 de janeiro de 1997 e publicada no dia 17 do mesmo 
mês e ano, que "estabelece incentivos fiscais para o 
desenvolvimento regional e dá outras providências". 

De acordo com as indicaçêes das lideranças, e 
nos tennos dos §§ 42 e 511 do art. 22 da Resolução n2 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Jáder Barbalho 

Nabor Júnior 

Senadores 

Suplentes 

PMDB 

Gerson Camata 

Carlos Bezerar 
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Vvaldeck Omelas 

Joel de Hollanda 

Beni Veras 

Sebastião Rocha 

José Eduardo Outra 

PFL 

José Agripino 

Hugo Napoleão 

PSDB 

Geraldo Melo 

PDT 

Darcy Ribeiro 

PT 
Benedita da Silva 

Deputados 

Titulares Suplentes 

Bloco (PFUPTB} 

José Carlos Aleluia 

Carlos Melles 

Mendonça Rlho 

Benedito de Ura 

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC) 

Hermes Parcianello Edinho Bez 

Bloco (PPBIPL} 

Paudemey Avelino 

Firmo de Castro 

Sérgio Arouca 

Fernando Gabeira 

Ricardo lzar 

PSDB 

Jovair Arantes 

PPS 

Augusto Carvalho 

PV 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 22-1-97- designação da Comissão Mista. 
Dia 23-1-97- instalação da Comissão Mista. 
Até 22-1-97- prazo para recebimento de emen-

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

Até 31-1-97 - prazo final da Comissão Mista. 
Até 15-2-97- prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O Se
nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n2 1.533-1, adotada 
em 16 de janeiro de 1997 e publicada no dia 17 do 
mesmo mês e ano, que "extingue créditos oriundo~ 
de contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional 
do Seguro Social - INSS no valor e condições que 
especifica, e dá outras providências·. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 411 e 511 do art. 22 da Resolução n2 

1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in· 
curnbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Jáder Barbalho 

Nabor Júnior 

Carlos Patrocfnio 

Bernardo Cabral 

Jefferson Peres 

Emília Fernandes 

Adernir Andrade 

Titulares 

Senadores 

Suplentes 

PMOB 

Gerson Camata 

Carlos Bezerra 

PFL 

Júlio Campos 

Francelina Pereira 

PSDB 

Lúdio Coelho 

PTB. 

Regina Assumpção 

PSB 

AntOnio Carlos Valadares 

Deputados 

Suplentes 

Bloco (PR.JPTB) 

Ursicino Queiroz Raul Belém 
Raimundo Santos Sérgio Barcellos 

Bloco (PMDBIPSDIPSLJ?SC} 

Saraiva Felipe Elcione BarbaJho 

Bloco (PPBIPL). 

Arnaldo Faria de Sá Gerson Peres 

PSDB 

Cipriano Correia 

Bosco França 

Cartas Mosconi 

PMN 

PT 
Sandra Starling Nilmário Miranda 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 22-1-97- designação da Comissão Mista. 
Dia 23-1-97 - instalação da Comissão Mista. 
Até 22-1-97- prazo para recebimento de emen-

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



164 ANAIS DO SENADO FEDERAL Janeiro 1997 

Até 31-1-97 - prazo final da Comissão Mista. 
Até 15-2-97 - prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) -O Se

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n2 1.534-1, adotada 
em 16 de janeiro de 1997 e publicada no dia 17 do 
mesmo mês e ano, que "dispõe sobre o número de 
Cargos de Direção e Funções Gratificadas das Insti
tuições Federais de Ensino Superior e dos Centros 
Federais de Educação Tecnológica e dá outras pro
vidências". 

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: 

Titulares 

Jáder Barbalho 
Nabor Júnior 

Joel de Hollanda 
Hugo Napoleão 

Artur da Távola 

Roberto Freire 

Epitácio Cafeteira 

Senadores 

Suplentes 

PMDB 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

PFL 

José Alves 
Carlos Patrocínio 

PSDB 

José Roberto Arruda 

PPS 

PPB 

Lucídio Portella 

Deputados 

Titulares Suplentes 

Bloco (PFLIPTB) 

Cláudio Cajado João Magalhães 
Jair Soares José Mendonça Bezerra 

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC) 

Maurício Requião Lídia Quinan 

Bloco (PPB/Pl) 

Moacyr Andrade Darei Coelho 

Oswaldo Soler 

Matheus Schmidt 

PSDB 

Roberto Santos 

PDT 

Sílvio Abreu 

PSB 

Raquel Capiberibe Gonzaga Patriota 
De acordo com a Resolução n2 1 , de 1989-CN, 

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

Dia 21-1-97- designação da Comissão Mista. 
Dia 23-1-97- instalação da Comissão Mista. 
Até 22-1-97- prazo para recebimento de emen

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

Até 31-1-97 - prazo final da Comissão Mista. 
Até 15-2-97- prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O Se

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n2 1.535-1, adotada 
em 16 de janeiro de 1997 e publicada no dia 17 do 
mesmo mês e ano, que "dispõe sobre o Plano de 
Carreira dos servidores do Banco Central do Brasil, 
e dá outras providências•. 

De acordo com as indicações das lideran
ças, e nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da 
Resolução n2 1/89-CN, fica assim constituída a 
Comissão Mista incumbida de emitir parecer so
bre a matéria: 

Titulares 

Jáder Barbalho 
Nabor Júnior 

Carlos Patrocínio 
Bernardo Cabral 

Carlos Wilson 

Romeu Tum& 

Senadores 

Suplentes 

PMDB 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

PFL 

Edison Lobão 
Odacir Soares 

PSDB 

José lgnácio Ferreira 

PSL 

PDT 

Sebastião Rocha Darcy Ribeiro 

Deputados 

Titulares Suplentes 

Bloco (PFUPTB) 

Saulo Queiroz Augusto Viveiros 
Manoel Castro Euler Ribeiro 

Bloco (PMDB/PSDIPSLIPSC) 

Gonzaga Mota Homero Oguido 
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Bloco (PPBIPL) 

Fetter Júnior 

Ademir Lucas 

Agnelo Queiroz 

Cunha Bueno 

PSDB 

Candinho Mattos 

PCdoB 

Jandira Feghali 

PPS 

Sérgio Arouca Augusto Carvalho 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 22-1-97 - designação da Comissão Mista. 

Dia 23-1-97 - instalação da Comissão Mista. 

Até 22-1-97 - prazo para recebimento de emen-
das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a 
admissibilidade. 

Até 31-1-97- prazo final da Comissão Mista. 

Até 15-2-97- prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O 
Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória nll 1.536-21, 
adotada em 16 de janeiro de 1997 e publicada no 
dia 17 do mesmo mês e ano, que "reduz 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 52 do art. 22 da Resolução n2 

1/89-GN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Senadores 

Titulares Suplentes 

PMDB 

Jáder Barbalho Gerson Camata 

Nabor Júnior Carlos Bezerra 

PFL 

Waldeck Omelas Hugo Napoleão 

josé ft,gripino Joel de Hollanda 

PSDB 

Coutinho Jorge Beni Veras 

PT 

Laura Campos Eduardo Suplicy 

PTB 

Regina Assumpção Emília Fernandes 

Deputados 

Titulares Suplentes 

Bloco (PFLIPTB) 

José Carlos Aleluia Ayres da Cunha 
Cláudio Cajado Paulo Uma 

Bloco (PMDBIPSD/PSUPSC) 

Aloysio Nunes Ferreira Moreira Franco 

Bloco (PPBIPL) 

Ricardo lzar Fetter Júnior 

PSDB 

Mário Negromonte Firmo de Castro 

PV 

Fernando Gabeira 

PMN 

Basco França 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 22-1-97- designação da Comissão Mista. 

Dia 23-1-97- instalação da Comissão Mista. 
Até 22-1-97- prazo para recebimento de emen-

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

Até 31-1-97- prazo final da Comissão Mista. 
Até 15-2-97- prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O 
Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória nR 1.537-34, 
adotada em 16 de janeiro de 1997 e publicada no 
dia 17 do mesmo mês e ano, que "dispõe sobre 2. 

base de cálculo da Contribuição para o Programa 
de Integração Social - PIS devida pelas pessoas 
jurídicas a que se refere o § 12 do art. 22 da Lei n11 

8.212, de 24 de julho de 1991, e dá outras provi
dências•. 

De acordo com as indicações das lideranças, 
e nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolu
ção n11 t/89-CN, fica assim constituída a Comissão 
Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Jáder Barbalho 

Nabor Júnior 

Senadores 

Suplentes 

PMDB 

Gerson Camata 

Carlos Bezerra 
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José Agripino 

José Bianco 

Lúcio Alcântarâ 

Ademir Andrade 

Roberto Freire 

PFL 

Júlio Campos 

Hugo Napoleão 

PSDB 

Beni Veras 

PSB 

Antônio Carlos Valadares 

PPS 

Deputados 

rrtulares Suplentes 

Bloco (PFUPTB) 

João Maia Arolde de Oliveira 

Luiz Moreira Antônio Ueno 

Bloco (PMDB/PSDIPSUPSC) 

Edino Bez 

Basílio Villani 

Carlos Mosconi 

Sandra Starlin~ 

Pedro Navais 

Bloco (PPBIPL) 

Nilton Baiano 

PSDB 

Feu Rosa 

PT 

Nilmário Miranda 

PDT 

Matheus Schmidt Sílvio Abreu 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 22-1-97- designação da Comissão Mista 
Dia 23-1-97- instalação da Comissão Mista 
Até 22-1-97- prazo para recebimento de emen-

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

Até 31-1-97- prazo final da Comissão Mista. 
Até 15-2-97- prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O 

Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacioftal a Medida Provisória n9 1.538-
36, adotada em 16 de janeiro de 1997 e publica
da no dia 17 do mesmo mês e ano, que "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 De
sestatização - PND, institufdo pela Lei n2 8.031, 
de 12 de abril de 1990, consolidando as normas 

scbre a matéria constante3 da La i n2 8.177, de 12 de 
março de 1991, e da Lei n2 8.249, de 24 de outubrc 
de 1991, ealteraosarts.22 e32 dalei n 11 8.249/91". 

De acordo com as indicações das t:dera~
ças, e nos termos dos §§ 42 e 52 do ~ -+. 2'l da 
Resolução n11 1/89-CN, fica assim constituid;-i ~ 
Comissão Mista incumbida de emit:r pa:e':c so
bre a matéria: 

Titulares 

Jáder Barbalho 

Nabo r Júnior 

Joel de Hollanda 

Freitas Neto 

Senadores 

Suplentes 

PMDB 

Gerson Camata 

Carlos Bezerra 

PFL 

José Alves 

Jonas Pinheiro 

PSDB 

Teotonio Vilela Rlho Geraldo Melo 

PPB 

Epitácio Cafeteira 

RomeuTuma 

Lucídio Portella 

PSL 

Deputados 

Titulares Suplentes 

Abelardo Lupion 

Augusto Viveiros 

Bloco (PFLIPTB) 

Ciro Nogueira 

Jaime Fernandes 

Bloco (PMDBIPSD/PSLIPSC) 

Hermes Parcianello Ricardo Rique 

José Teles 

Leônidas Cristina 

Ricardo Heráclio 

Haroldo Uma 

Bloco (PPBIPL) 

Luís Barbosa 

PSDB 

Danilo de Castro 

PSB 

Sérgio Guerra 

PCdoB 

Aldo Arantes 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 22-1-97- designação da Comissão Mista. 
Dia 23-1-97- instalação da Comissão Mista. 
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Até 22-1-97- prazo para recebimento de emen
das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade. 

Até 31-1-97- prazo final da Comissão Mista. 
Até 15-2-97- prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O Se

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n2 1.539-27, adotada 
em 16 de janeiro de 1997 e publicada no dia 17 do 
mesmo mês e ano, que "dispõe sobre a participação 
dos trabalhadores nos lucros ou resultados da em
presa e dá outras providências•. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 211 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 1.Gerson Camata 

Nabor Júnior 2.Car1os Bezerra 

PFL 

Vilson Kleinübing 1.Francelino Pereira 

José Agripino 2.Edison Lobão 

PSDB 

Beni Veras 1.Geraldo Melo 

PDT 

Sebastião Rocha 1.Darcy Ribeiro 

PT 

Benedita da Silva 1.José Eduardo Outra 

Deputados 

Titulares Suplentes 

Bloco (PFUPTB) 

Manoel Castro 1.Átila Uns 

Osmir Lima 2.João Mellão Neto 

Bloco (PMDBIPSD/PSUPSC) 

João Almeida 

Luís Barbosa 

Firmo de Castro 

Sérgio Arouca 

1.Regina Uno 

Bloco (PPBIPL) 

1.Basílio Villani 

PSDB 

1.Wilson Campos 

PPS 

1.Augusto Carvalho 

PV 

Fernando Gabeira 1 . 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a tram!
tação da matéria: 

Dia 22-1-97- designação da Comissão Mista. 
Dia 23-1-97- instalação da Comissão Mista. 
Até 22-1-97- prazo para recebimento de emen-

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

Até 31-1-97- prazo final da Comissão Mista. 
Até 15-2-97- prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O Se

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n2 1.540-20, adotada 
em 16 de janeiro de 1997 e publicada no dia 17 do 
mesmo mês e ano, que "dispõe sobre medidas com
plementares ao Plano Real e dá outras providên
cias". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução n!! 
1189-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Senadores 

Titulares Suplentes 

Jáder Barbalho 

Nabo r Júnior 

Odacir Soares 

Romero Jucá 

Lúcio Alcântara 

Valmir Campelo 

Ademir Andrade 

Titulares 

Efraim Morais 

Betinho Rosado 

PMDB 

1.Gerson Camata 

2.Car1os Bezerra 

PFL 

1.Francelino Pereira 

2.Hugo Napoleão 

PSDB 

1.Jefferson Peres 

PTB 

1.Emilia Fernandes 

PSB 

1.Antônio Carlos Valadares 

Deputados 

Suplentes 

Bloco (PFUPTB) 

1 .Luiz Braga 

2.Coraúcí Sobrinho 

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC) 

Eliseu Padilha 1.Jurandyr Paixão 
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Roberto Campos 

José Aníbal 

Basco França 

Bloco (PPBIPL) 

Herculano Anghinetti 

PSDB 

Arnaldo Madeira 

PMN 

PT 

Sandra Starling Nilmário Miranda 

De acordo com a Resolução n11 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 22-1-97- designação da Comissão Mista. 
Dia 23-1-97- instalação da Comissão Mista. 
Até 22-1-97- prazo para recebimento de emen-

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

Até 31-01-97- prazo final da Comissão Mista. 
Até 15-02-97- prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O Se-

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n11 1.541-20, adotada 
em 16 de janeiro de 1997 e publicada no dia 17 do 
mesmo mês e ano, que "dá nova redação ao § 311 do 
art 52 da Lei n11 8.931, de 22 de setembro de 1994, 
que dispõe sobre a amortização, juros e outros en
cargos decorrentes da extinção ou dissolução de en
tidades da Administração Pública Federal, e dá ou
tras providências•. 

De acordo com as indicações das lideran
ças, e nos termos dos §§ 411 e 511 do art. 2 11 da 
Resolução n11 1189-CN, fica assim constituída a 
Comissão Mista incumbida de emitir parecer so
bre a matéria: 

Senadores 

Titulares Suplentes 

PMDB 

Jáder Barbalho Gerson Camata 
Nabo r Júnior Carlos Bezerra 

PFL 

José Alves Francisco Escórcio 

Freitas Neto Joel de Hollanda 

PSDB 

Beni Veras Geraldo Melo 

PPS 

Roberto Freire 

Epitácio Cafeteira Lucídio Portella 

Deputados 

Titulares Suplentes 

Aracely de Paula 

Antônio Ueno 

Bloco (PFLIPTB) 

OsmirUrna 
Efraim Morais 

Bloco (PMDBIPSD/PSUPSC) 

Antônio do Valle Homero Oguido 

Bloco (PPBIPL) 

Carlos Airton Adhemar de Barros Rlho 

Roberto Brant 

Matheus Schmidt 

PSDB 

Luiz Carlos Hauly 

PDT 

Sílvio Abreu 

PSB 

Gonzaga Patriota Raquel Capiberibe 
De acordo com a Resolução n51 1, de 1989-CN, 

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

Dia 22-1-97- designação da Comissão Mista. 
Dia 23-1-97- instalação da Comissão Mista. 
Até 22-1-97- prazo para recebimento de emen-

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

Até 31-1-97- prazo final da Comissão Mista. 
Até 15-2-97- prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE {Ney Suassuna) - O Se

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n2 1.543-18, adotada 
em 16 de janeiro de 1997 e publicada no dia 17 do 
mesmo mês e ano, que "dispõe sobre o número de 
cargos de Natureza Especial, de cargos do Grupo
Direção e Assessoramento Superiores e de Funções 
Gratificadas existentes nos órgãos da Administração 
Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e 
dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 511 do art. 251 da Resolução n11 

1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a rnAté ria: 

Titulares 

Jáder Barbalho 
Nabor Júnior 

Senadores 

Suplentes 

PMDB 

Gerson Camata 

Carlos Bezerra 
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Edison Lobão 

Freitas Neto 

José Roberto Arruda 

Marina Silva 

PFL 

Francisco Escórcio 

José Agripino 

PSDB 

Geraldo Melo 

PT 

Benedita da Silva 

PTB 

Emilia Fernandes Valmir Campelo 

Deputados 

Titulares Suplentes 

Bloco (PFUPTB) 

Roberto Fontes Adauto Pereira 

Leur Lomanto Lael Varella 

Bloco (PMDB/PSD/PSUPSC) 

Saraiva Felipe 

Gerson Peres 

José Aníbal 

Fernando Gabeira 

Basco França 

1.Regina Uno 

Bloco (PPBIPL) 

Darei Coelho 

PSDB 

Ubiratan Aguiar 

PV 

PMN 

De acordo com a Resolução n11 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 22-1-97- designação da Comissão Mista. 
Dia 23-1-97- instalação da Comissão Mista. 
Até 22-1-97- prazo para recebimento de emen-

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

Até 31-1-97- prazo final da Comissão Mista. 
Até 15-2-97- prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O Se

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória nsz 1.544-18, adotada em 
16 de janeiro de 1997 e publicada no dia 17 do mesmo 
mês e ano, que "cria a Gratificação de Condição Espe
cial de Trabalho - GCET para os servidores militares 
federais das Forças Armadas, altera dispositivos das· · 
Leis n11s 6.880, de 9 de dezembro de 1980, e 8.237, de 
30 de setembro de 1991, dispõe sobre o AuxmcrFune
rala ex-Combatentes, e dá outras providências". 

De acordÕcom as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 411 e 52 do art 211 da Resolução n2 

1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Jáder Barbalho 

Nabor Júnior 

Júlio Campos 

Hugo Napoleão 

Senadores 

Suplentes 

PMDB 

Gerson Camata 

Carlos Bezerra 

PFL 

Francisco Escórcio 

João Rocha 

PSDB 

José Roberto Arruda José lgnácio Ferreira 

PSB 

Ademir Andrade 

Roberto Freire 

Antônio Carlos Valadares 

PPS 

Deputados 

Titulares Suplentes 

Bloco (PFllPTB) 

Ronivon Santiago José Santana de Vasconcellos 

José Mendonça Bezerra Leur Lomanto 

Bloco (PMDB/PSDIPSLIPSC) 

Hélio Rosas 

Gerson Peres 

Antônio Feijão 

Sandra Starling 

Matheus Schmidt 

Antônio Brasil 

Bloco (PPBIPL) 

Edson Queiroz 

PSDB 

Itamar Serpa 

PT 

Nilmário Miranda 

PDT 

SOvio Abreu 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 22-1-97- designação da Comissão Mista. 
Dia 23-1-97- instalação da Comissão Mista. 
Até 22-1-97- prazo para recebimento de emen-

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

Até 31-1-97- prazo final da Comissão Mista. 
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Até 15-2-97- praZo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O Se

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n2 1.545-14, adotada 
em 16 de janeiro de 1997 e publicada no dia 17 do 
mesmo mês e ano, que "dispõe sobre os fundos que 
especifica e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4g e Sg do art. 2g da Resolução n2 

1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Jáder Barbalho 

Nabor Júnior 

Francisco Escórcio 

Francelina Pereira 

Coutinho Jorge 

Epitácio Cafeteira 

RomeuTuma 

Senadores 

Suplentes 

PMDB 

Gerson Camata 

Carlos Bezerra 

PFL 

Edison Lobão 

Júlio Campos 

PSDB 

José Roberto Arruda 

PPB 

Lucídio Portella 

PSL 

Deputados 

Titulares Suplerltes 

Bloco (PFLIPTB) 

José Carlos Vieira Luciano Pizzatto 

Augusto Viveiros Mauro Lopes 

Bloco (PMDB/PSD/PSLIPSC) 

Antônio do Val'e 

João Ribeiro 

Firmo de Castro 

Sérqio •;uerra 

Paulo Ritzel 

Bloco (PPBIPL) 

José Lourenço 

PSDB 

Fernando Torres 

PSB 

Ricardo Heráclio 

PCdoB 

Sérgio Miranda 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 22-1-97- designação da Comissão Mista. 
Dia 23-1-97- instalação da Comissão Mista. 
Até 22-1-97- prazo para recebimento de emen-

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

Até 31-1-97- prazo final da Comissão Mista. 
Até 15-2-97- prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O 

Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória nll 1.546-
15, adotada em 16 de janeiro de 1997 e publica
da no dia 17 do mesmo mês e ano, que "dispõe 
sobre as contribuições para os Programas de In
tegração Social e de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público- PIS/PASEP, e dá outras pro
vidências•. 

De acordo com as indicações das lideran
ças, e nos termos dos §§ 4g e 52 do art. 22 da 
Resolução n2 1/89-CN, fica assim constituída a 
Comissão Mista incumbida de emitir parecer so
bre a matéria: 

Titulares 

Jáder Barbalho 

Nabor Júnior 

Francisco Escórcio 

Júlio Campos 

Jefferson Peres 

Sebastião Rocha 

Benedita da Silva 

Senadores 

Suplentes 

PMDB 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

PFL 

José Agripino 

Vilson Kleinübing 

PSDB 

Beni Veras 

PDT 

Darcy Ribeiro 

PT 

Marina Silva 

Deputados 

Titulares Suplentes 

Bloco (PFLIPTB) 

Lael Varella Antônio Joaquim Araújo 

José Rocha Célia Mendes 

Bloco (PMDBIPSD/PSLIPSC) 

Olavo Calheiros Darcisio Perondi 
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Alcione Athayde 

Luiz Piauhylino 

Sérgio Arouca 

Fernando Gabeira 

Bloco (PPBIPL) 

Augusto Farias 

PSDB 

Marconi Perillo 

PPS 

Augusto Carvalho 

PV 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 22-1-97- designação da Comissão Mista. 

Dia 23-1-97- instalação da Comissão Mista. 
Até 22-1-97- prazo para recebimento de emen-

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

Até 31-1-97- prazo final da Comissão Mista. 
Até 15-2-97- prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O Se

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n11 1.547-26, adotada 
em 16 de janeiro de 1997 e publicada no dia 17 do 
mesmo mês e ano, que "cria a Gratificação de De
sempenho de Ativida.de de Fiscalização, a Gratifica
ção de Desempenho de Atividade de Proteção ao 
Vôo, e dá outras providências·. 

De acordo com as indicações das lideran
ças, e nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da 
Resolução n51 1/89-CN, fica assim constitufda a 
Comissão Mista incumbida de emitir parecer so
bre a matéria: 

Titulares 

Jáder Barbalho 

Nabo r Júnior 

José Aives 

Edison Lobão 

Beni Veras 

Regina Assumpção 

Senadores 

Suplerrtes 

PMDB 

Gerson Camata 

Carlos Bezerra 

PFL 

Guilhenne Palmeira 

Romero Jucá 

PSDB 

Lúdio Coelho 

PTB 

Valmir Campelo 

Ademir Andrade 

ntulares 

Aroldo Cedraz 

PSB 

Antônio Garios Valadares 

Deputados 

Suplentes 

Bloco (PFUPTB) 

Maurício Najar 

Antônio dos Santos José Carlos Coutinho 

Bloco (PMDB/PSD/PSUPSC) 

Zaire Rezende 

Fausto Martello 

João Leão 

Basco França 

Colbert Martins 

Bloco (PPBIPL) 

Jair Boisonaro 

PSDB 

Oswaldo ?oler 

PMN 

PT 

Sandra Starting Nilmário Miranda 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 22-1-97- designação da Comissão Mista. 
Dia 23-1-97- instalação da Comissão Mista. 
Até 22-1-97- prazo para recebimento de emen-

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

Até 31-1-97- prazo final da Comissão Mista. 
Até 15-2-97- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Ney S~suna) - O Se

nhor Presidente da República envi~ ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n2 1.548-27, adotada 
em 16 de janeiro de 1997 e publicada no dia 17 do 
mesmo mês e ano, que "cria a Gratificação de De
sempenho e Produtividade - GDP das atividades de 
finanças, controle, orçamento e planejamento, e dá 
outras providências·. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 551 do art. 22 da Resolução n51 

1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Jáder Barbalho 

Nabor Júnior 

Senadores 

Suplentes 

PMDB 

Gerson Camata 

Carlos Bezerra 
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JoãQ Rocha 
Hugo Napoleão 

Beni Veras 

Roberto Freire 

Epitácio Cafeteira 

THulares 

Rubem Medina 

Euler Ribeiro 

PFL 

Joel de Hollanda 

José Alves 

PSDB 

Lúcio Alcântara 

PPS 

PPB 

Lucídio Portella 

Deputados 

Suplentes 

Bloco (PFUPTB) 

Maurício Najar 

José Múcio Monteiro 

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC) 

Roberto Valadão 

Osvaldo Reis 

Arthur Virgnio 

Matheus Schmidt 

Eliseu Padilha 

Bloco (PPB!PL) 

Cunha Lima 

PSDB 

Jovair Arantes 

PDT 

Sílvio Abreu 

PSB 

Nilson Gibson Raquel Capiberibe 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 22-1 -97- designação da Comissão Mista. 
Dia 23-1-97- instalação da Comissão Mista. 
Até 22-1-97- prazo para recebimento de 

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

Até 31-1-97- prazo final da Comissão Mista. 
Até 15-2-97- prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- O Se-

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n 2 1.549-26, adotada 
em 16 de janeiro de 1997 e publicada no dia 17 do 
mesmo mês e ano, que "dispõe sobre a organização 
da Presidência da República e dos Ministérios, e dá · 
outras providências·. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 411 e 52 do art. 211 da Resolução n2 

1/89-CN, fica assim constituída a ComiSsão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Jáder Barbalho 

Nabo r Júnior 

José Bianco 

Omelas 

Artur da Távola 

RomeuTuma 

Sebastião Rocha 

Senadores 

Suplentes 

PMDB 

Gerson Camata 

Carlos Bezerra 

PFL 

Francelina PereiraWaldeck 

Joel de Hollanda 

PSDB 

Teotónio Vilela Rlho 

PSL 

PDT 

Darcy Ribeiro 

Deputados 

THulares Suplentes 

Bloco (PFUPTB) 

Vilmar Rocha Maurício Najar 

Mendonça Filho Heráclito Fortes 

Bloco (PMDBIPSDIPSLIPSC) 

Gonzaga Mota lvandro Cunha Urna 

Bloco (PPB/PL) 

Eurico Miranda Gerson Peres 

PSDB 

Roberto Santos Franco Montoro 

PCdoB 

Agnelo Queiroz Haroldo Uma 

PPS 

Sérgio Arouca Augusto Carvalho 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 22-1-97- designação da Comissão Mista. 
Dia 23-1-97- instalação da Comissão Mista. 
Até 22-1-97- prazo para recebimento de emen-

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

Até 31-1-97- prazo final da Comissão Mista. 
Até 15-2-97- prazo no Congresso Nacional 
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o SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- o Se
nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n51 1.550-35, adotada 
em 16 de janeiro de 1997 e publicada no dia 17 do 
mesmo mês e ano, que "organiza e disciplina os Sis
temas de Controle Interno e de Planejamento e de 
Orçamento do Poder Executivo, e dá outras provi
dências•. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 251 da Resolução n11 

1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Senadores 

Titulares 

Jáder Barbalho 

Nabor Júnior 

Guilherme Palmeira 

Freitas Neto 

Beni Veras 

Eduardo Suplicy 

Valmir Campelo 

Suplentes 

PMDB 

Gerson Camata 

Carlos Bezerra 

PFL 

Vilson Kleinübing 

Waldeck Omelas 

PSDB 

Teotónio Vilela Rlho 

PT 

José Eduardo Outra 

PTB 

Regina Assumpção 

Deputados 

Titulares Suplentes 

Bloco (PFUPTB) 

Augusto Viveiros Arolde de Oliveira 

Ricardo Barros Júlio César 

Bloco (PMDB/PSDIPSUPSC) 

Pinheiro Landim José Priante 

Bloco (PPBIPL} 

Benedito Guimarães Eurico Miranda 

PSDB 

Sfivio Torres 

Fernando Gabeira 

Basco França 

Alexandre Santos 

PV 

PMN 

De acórao con• a Resolução ri' 1,Õê.i989=c·N, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 22-1-97- designação da Comissão Mista. 
Dia 23-1-97- instalação da Comissão Mista. 
Até 22-1-97- prazo para recebimento de emen-

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

Até 31-1-97- prazo final da Comissão Mista. 
Até 15-2-97- prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O Se-

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n51 1.551-18, adotada 
em 16 de janeiro de 1997 e publicada no dia 17 do 
mesmo mês e ano, que "altera a legislação referente 
ao Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha 
Mercante- AFRMM e ao Fundo da Marinha Mercan
te- FMM, e dá outras providências·. 

De acordo com as indicações das lideran
ças, e nos termos dos §§ 411 e 52 do art. 211 da 
Resolução n2 1/89-CN, fica assim constituída a 
Comissão Mista incumbida de emitir parecer so
bre a matéria: 

Titulares 

Jáder Barbalho 
Nabor Júnior 

RomeroJucá 
Hugo Napoleão 

Beni Veras 

Ade mi r Andrade 

Roberto Freire 

Titulares 

Senadores 

Suplentes 

PMDB 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

PFL 

Edison Lobão 

João Rocha 

PSDB 

Carlos Wilson 

PSB 

Antonio Carlos Valadares 

PPS 

Deputados 

Suplentes 

Bloco (PFLIPTB) 

Jaime Martins 

José Carlos Vieira 

Raul Belém 

Sérgio Barcellos 

Bloco (PMDBIPSD!PSL/PSC) 

Alberto Goldman Marcelo Teixeira 
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Francisco Silva 

Paulo Feijó 

Sandra Starling 

Bloco (PPBIPL) 

Ushitaro Kamia 

PSDB 

Feu Rosa 

PT 

Nilmário Miranda 

PDT 
Matheus Schmidt Sflvio Abreu 

De acordo com a Resolução n11 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 22-1-97- designação da Comissão Mista. 
Dia 23-1-97- instalação da Comissão Mista. 
Até 22-1-97- prazo para recebimento de emen-

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

Até 31-1-97- prazo final da Comissão Mista. 
Até 15-2-97- prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O Se

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória nll 1.552-9, adotada em 
16 de janeiro de 1997 e publicada no dia 17 do mesmo 
mês e ano, que "autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento da Seguridade Social da União, em favor 
do Ministério do Planejamento e Olçamento, crédto ex
traordinário no valor de R$ 21.000.000,00, para os fins 
que especifica". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 411 e 511 do art. 211 da Resolução n11 

1/89-CN, fica assim constitufda a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Senadores 

Titulares Suplentes 

PMDB 

Jáder Barbalho Gerson Camata 

Nabor Júnior Carlos Bezerra 

PFL 

José Agripino Joel de Hollanda 

José Alves Vilson Kleinübing 

PSDB 

Lúdio Coelho Coutinho Jorge 

PPB 

Epitácio Cafeteira Esperidião Amin 

PSL 

qomeuTuma 

Deputados 

Titulares Suplentes 

Bloco (PFLIPTB) 

Betinho Rosado 1.Coraúci Sobrinho 

Antonio dos Santos 2.Paulo Bauer 

Bloco {PMDB/PSD/PSUPSC) 

Gilvan Freire 

Cunha Uma 

JoséAnibal 

Sérgio Guerra 

1.Remi Trinta 

Bloco (PPBIPL) 

1.Fetter Júnior 

PSDB 

1.Ubiratan Aguiar 

PSB 

1.Gonzaga Patriota 

PCdoB 

Sérgio Miranda 1.Jandira Feghali 

De acc"io com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
~ :.a estabelt ) o st :JUinte , endário para a trami-
td .Aio da matt ... 

Dia 22-1-97- designação da Comissão Mista. 
Dia 23-1-97- instalação da Comissão Mista. 
Até 22-1-97- prazo para recebimento de emen-

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

Até 31-1-97- prazo final da Comissão Mista. 
Até 15-2-97- prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Ney 5uassuna) - O Se
nhor Presidente da República enviou ao Congresso Na
cional a Medda Provisória nll1..553-11, adotada em 16 
de janeiro de 1997 e publicada no cia 17 do mesmo 
mês e ano, que "cispõe sobre a emissão de Notas do 
Tesouro Nacional- NTN destinadas a aumento de capi
tal do Banco do Brasil S.A., e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, 
e nos termos dos §§ 411 e 52 do art. 22 da Resolu
ção n11 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão 
Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Jáder Barbalho 

Nabor Júnior 

Odacir Soares 

Vilson Kleinübing 

Senadores 

Suplentes 

PMDB 

Gerson Camata 

Carlos Bezerra 

PFL 

Waldeck Ornelas 

Joel de Hollanda 
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PSDB 

José lgnácio Ferreira Lúdio Coelho 

PDT 

Sebastião Rocha 

Laura Campos 

Darcy Ribeiro 

PT 

Eduardo Suplicy 

Deputados 

Titulares Suplentes 

Bloco (PFUPTB) 

Lima Netto Paulo Cordeiro 

Saulo Queiroz Samey Filho 

Bloco (PMDB/PSD/PSUPSC) 

Antonio. do V alie 

Anivaldo Vale 

Luiz Carlos Hauly 

Sérgio Arouca 

Fernando Gabeira 

Oscar Goldoni 

Bloco (PPBIPL) 

Dilceu Spefarico 

PSDB 

Veda Crusius 

PPS 

Augusto Carvalho 

PV 

De acordo com a Resolução n2 1, de 19C9-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 22-1-97- designação da Comissão Mista. 
Dia 23-1-97- instalação da Comissão Mista. 
Até 22-1-97- prazo para recebimento de 

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

Até 31-1-97- prazo final da Comissão Mista. 
Até 15-2-97- prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O Se
nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n2 1.554-11, adotada em 
16 de janeiro de 1997 e publicada no dia 17 do mesmo 
mês e ano, que "altera os arts. 22 , 32, 42 , 52 e J2 da 
Lei n2 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe 
sobre a contratação por tempo determinado para 
atender à necessidade temporária de excepcional in
teresse público, e dá outras providências". 

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: 

Titulares 

Jáder Barbalho 

Nabor Júnior 

Odacir Soares 

Waldeck Omelas 

Lúdio Coelho 

Emília Fernandes 

Ademir Andrade 

Titulares 

Ayres da Cunha 

Osvaldo Coelho 

·Senadores 

Suplentes 

PMDB 

Gerson Camata 

Carlos Bezerra 

~FL 

José Agripino 

João Rocha 

PSDB 

Beni Veras 

PTB 
Regina Assumpção 

PSB 

Antonio Carlos Valadares 

Deputados 

Suplentes 

Bloco (PFUPTB) 

Raimundo Santos 

Paulo Lima 

Bloco (PMDB/PSD/PSUPSC) 

Paulo Ritzel 

Wigberto Tartuce 

José Aníbal 

Basco França 

Noel de 01iveir.1 

Bloco (PPBIPL) 

Valdomiro Meger 

PSDB 

Ubiratan Aguiar 

PMN 

PT 

Sandra Starling Nilmário Miranda 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 22-1-97- designação da Comissão Mista. 
Dia 23-1-97- instalação da Comissão Mista. 
Até 22-1-97- prazo para recebimento de emen-

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

Até 31-1-97- prazo firial da Comissão Mista. 

Até 15-2-97- prazo no Congresso Nacional. 
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o SR. PRESÍDENTE (Ney Suassuna) - O Se
nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n2 1.555-6, adotada em 
16 de janeiro de 1997 e publicada no dia 17 do mesmo 
mês e ano, que "autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Rscal da União, em favor do Ministério dos 
Transportes, crédito extraordinário até o limite de R$ 
106.000.000,00, para os fins que especifica". 

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: 

Titulares 

Jáder Barbalho 

Nabor Júnior 

Edison Lobão 

Waldeck Omelas 

Beni Veras 

Roberto Freire 

Epitácio Cafeteira 

Trtulares 

Senadores 

Suplentes 

PMDB 

Gerson Camata 

Carlos Bezerra 

PFL 

.Odacir Soares 

RomeroJucá 

PSDB 

Jefferson Peres 

PPS 

PPB 

Esperidião Amin 

Deputados 

Suplentes 

Bloco (PFUPTB) 

Mauro Lopes José Santana de Vasconcellos 

~.::nP:'!o de Lira Mauro Fecury 

Bloco (PMDB/PSD/PSUPSC) 

Nestor Duarte 

José Teles 

João Leão 

Matheus Schmidt 

Marcelo Teixeira 

Bloco (PPBIPL) 

Antônio Jorge 

PSDB 

Fernando Torres 

PDT 

Sílvio Abreu 

PSB 

Sérgio Guerra .Gonzaga Patriota 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 22-1-97- designação da Comissão Mista. 
Dia 23-1-97- instalação da Comissão Mista. 
Até 22-1-97- prazo para recebimento de emen-

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

Até 31-1-97- prazo final da Cúmissão Mista. 
Até 15-2-97- prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O Se
nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n2 1.556-6, adotada 
em 16 de janeiro de 1997 e publicada no dia 17 do 
mesmo mês e ano, que "estabelece mecanismos ob
jetivando incentivar a redução da presença do setor 
público estadual na atividade financeira bancária, 
dispõe sobre a privatização de instituições financei
ras, e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideran
ças, e nos termos dos §§ 4 2 e 52 do art. 22 da 
Resolução n2 1/89-CN, fica assim constituída a 
Comissão Mista incumbida de emitir parecer so
bre a matéria: 

Titulares 

Jáder Barbalho 

Nabor Júnior 

Francisco Escórcio 

Francelina Pereira 

Carlos Wilson 

RomeuTuma 

Senadores 

Suplentes 

PMDB 

Gerson Camata 

Carlos Bezerra 

PFL 

João Rocha 

José Alves 

PSDB 

Lúdio Coelho 

PSL 

PDT 

Sebastião Rocha Darcy Ribeiro 

Deputados 

Titulares Suplentes 

Paulo Cordeiro 

Inocêncio Oliveira 

Bloco (PFUPTB) 

Antônio dos Santos 

Saulo Queiroz 
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Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC) 

Edinho Bez 

Carlos Airton 

José Aníbal 

Jandira Feghali 

Sérgio Arouca 

Ricardo Rique 

Bloco (PPBIPL) 

Anivaldo Vale 

PSDB 

Ubiratan Aguiar 

PCdoB 

Lindberg Farias 

PPS 

Augusto Carvalho 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 22-1-97- designação da Comissão Mista. 
Dia 23-1-97- instalação da Comissão Mista. 
Até 22-1-97- prazo para recebimento de 

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

Até 31-1-97- prazo final da Comissão Mista. 
Até 15-2-97- prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O Se
nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n2 1.557-5, adotada 
em 16 de janeiro de 1997 e publicada no dia 17 do 
mesmo mês e ano, que "concede subvenção econó
mica ao preço do óleo diesel consumido por embar
cações pesqueiras nacionais". 

De acordo com as indicações das lideran
ças, e nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da 
Resolução n2 1/89-CN, fica assim constituída a 
Comissão Mista incumbida de emitir parecer so
bre a matéria: 

Senadores 

Titulares Suplentes 
PMDB 

Jáder Barbalho Gerson Camata 
Nabor Júnior Carlos Bezerra 

PFL 
Hugo Napoleão Francelina Pereira 
Edison Lobão Joel de Hollanda 

PSDB 
Lúdio Coelho Carlos Wilson 

PT 
Eduardo Suplicy Laura Campos 

PTB 
Valmir Campelo Emília Fernandes 

Deputados 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFLIPTB) 

Carlos Magno 1.José Canos Coutinho 
Roberto Fortes 2.Paulo Bauer 

Bloco (PMDBIPSD/PSLIPSC) 
Marcelo Teixeira Wilson Cignachi 

Bloco (PPBIPL) 
Mario Cavallazzi Nelson Meurer 

PSDB 
Antônio Balhmann Adroaldo Streck 

Fernando Gabeira 

Basco França 

PV 

Gilney Viana (cessão) 
PMN 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 22-1-97- designação da Comissão Mista. 
Dia 23-1-97- instalação da Comissão Mista. 
Até 22-1-97- prazo para recebimento de emen-

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

Até 31-1-97- prazo final da Comissão Mista. 
Até 15-2-97- prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O Se

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n2 1.558-3, adotada 
em 16 de janeiro de 1997 e publicada no dia 17 do 
mesmo mês e ano, que "altera a redação dos arts. 
14, 18, 34, 44 e 49 da Lei n11 9.082, de 25 de julho de 
1995, e do art. 35 da Lei n2 9.293, de 15 de julho de 
1996, que dispõem, respectivamente, sobre as dire
trizes para a elaboração da lei orçamentária para os 
exercícios de 1996 e 1997". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
!"lOS 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: 

Titulares 

Jáder Barbalho 

Nabor Júnior 

Odacir Soares 
Romero Jucá 

Beni Veras 

Senadores 

Suplentes 
PMDB 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

PFL 
Waldeck Omelas 
Jonas Pinheiro 

PSDB 

Coutinho Jorge 
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PSB 
Ademir Andrade Antonio Carlos Valadares 

PPS 

Roberto Freire 

Deputados 

Titulares Suplentes 
Bloco {PFUPTB) 

Ricardo Barros Giro Nogueira 

lberê Ferreira Cláudio Cajado 

Bloco {PMDB/PSD/PSUPSC) 

Pedro Novais 

Ari Magalhães 

Arnaldo Madeira 

Sandra Starling 

Roberto Valadão 

Bloco (PPBIPL) 

Darei Coelho 

PSDB 
Yeda Crusius 

PT 

Nilmário Miranda 

PDT 

Matheus Schmidt Sílvio Abreu 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 22-1-97- designação da Comissão Mista. 
Dia 23-1-97- instalação da Comissão Mista. 
Até 22-1-97- prazo para recebimento de emen-

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

Até 31-1-97- prazo final da Comissão Mista. 
Até 15-2-97- prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O 

Senhor Presidente da República enviou ao Congres
so Nacional a Medida Provisória nv 1.465-11, adota
da em 17 de janeiro de 1997 e publicada no dia 18 
do mesmo mês e ano, que "acrescenta § 52 ao art. 
411 da Lei n11 8.884, de 11 de junho de 1994, e dá ou
tras providências·. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4 11 e 511 do art. 22 da Resolução n2 

1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Jáder Barbalho 

Nabo r Júnior 

Freitas Neto 

Vilson Kleinübing 

Senadores 

Suplentes 
PMDB 

Gerson Camata 

Carlos Bezerra 

PFL 

Hugo Napoleão 

Júlio Campos 

PSDB-

Beni Veras Carlos Wilson 

PTB 

Emília Fernandes Regina Assumpção 

PSB 

Ademir Andrade Antonio Carlos Valadares 

Deputados 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFUPTB) 

Magno Bacelar Rogério Silva 

José Carlos Aleluia Samey Filho 

Bloco (PMDB/PSD/PSUPSC) 

De Velasco Udson Bandeira 

Bloco (PPBIPL) 

Eraldo Trindade José Lourenço 

José Thomaz Nonô 

Basco França 

PSDB 

Nelson Otoch 

PMN 

PT 

Sandra Starling Nilmário Miranda 
De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 

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

Dia 22-1-97- designação da Comissão Mista. 
Dia 23-1-97- instalação da Comissão Mista. 
Até 23-1-97- prazo para recebimento de emen-

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

Até 12-2-97- prazo final da Comissão Mista. 
Até 16-2-97- prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O Se

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n51 1.473-27, adotada 
em 17 de janeiro de 1997 e publicada no dia 18 do 
mesmo mês e ano, que "dá nova redação a disposi
tivos da Lei n11 8.742, de 7 de dezembro de 1993, 
que dispõe sobre a organização da Assistência So
cial, e dá outras providências•. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 52 do art 22 da Resolução n2 

1/89-GN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Jáder Barbalho 

Nabo r Júnior 

Senadores 

Suplentes 

PMDB 

Gerson Camata 

Carlos Bezerra 
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Odacir Soares 

Jonas Pinheiro 

Artur da Távola 

Ademir Andrade 

Roberto Freire 

PFL 
Joel de Hollanda 

Vilson Kleinübing 

PSDB 

Carlos Wilson 

PSB 

Antonio Carlos Valadares 

PPS 

Deputados 

Titulares Suplentes 

Célia Mendes 

Osmirlima 

Bloco (PFUPTB) 

Jairo Azi 
lberê Ferreira 

Bloco (PMDB/PSD/PSUPSC) 

Pedro Yves Saraiva Felipe 

Bloco (PPBIPL) 

Arnaldo Faria de Sá Valdenor Guedes 
PSDB 

Fátima Pelaes Flávio Ams 
PT 

Sandra Starling Nilmário Miranda 
PDT 

Matheus Schmidt 1.SOvio Abreu 
De acordo com a Resolução n11 1, de 1989-CN, 

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

Dia 22-1-97- designação da Comissão Mista. 
Dia 23-1-97- instalação da Comissão Mista. 
Até 23-1-97- prazo para recebimento de emen-

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

Até 1~~_2-97- prazo final da Comissão Mista. 
Até 16-2-97- prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O Se

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n 11 1.475-23, adotada 
em 17 de janeiro de 1997 e publicada no dia 18 do 
mesmo mês e ano, que "altera as Leis n 2S 8.019, de 
11 de abril de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, 
e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideran
ças, e nos termos dos §§ 42 e 511 do art. 211 da 
Resolução n2 1/89-CN, fica assim constituída a 
Comissão Mista incumbida de emitir parecer so
bre a matéria: 

Senadores 

Titulares Suplentes 

PMDB 

Jáder Barbalho Gerson Camata 

Nabor Júnior Carlos Bezerra 

PFL 
Jonas Pinheiro José Bianco 

Joel de Hollanda José Alves 

PSDB 

Jefferson Peres Carlos Wilson 

PPB 

Epitácio Cafeteira Esperidião Amin 

PSL 

RomeuTuma 

Deputados 

Titulares Suplentes 

Bloco (PFLIPTB) 

César Bandeira Antonio Geraldo 

Ursicino Queiroz Augusto Viveiros 

Bloco (PMDB/PSD/PSUPSC) 

Udia Quinan Saraiva Felipe 

Bloco (PPBIPL) 

José Unhares Arnaldo Faria de Sá 

PSDB 

Sebastião Madeira Márcia Marinho 

PSB 

Nilson Gibson Raquel Capiberibe 

PCdoB 

Jandira Feghali Lindberg Farias 

De acordo com a Resolução n11 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 22-1-97- designação da Comissão Mista. 
Dia 23-1-97- instalação da Comissão Mista. 
Até 23-1-97- prazo para recebimento de emen-

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

Até 1~~_2-97- prazo final da Comissão Mista. 
Até 16-2-97- prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Ney 5uassuna) - O Se

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n2 1.4n-32, adotada em 
17 de janeiro de 1997 e publicada no dia 18 do mesmo 
mês e aro, que "cispõe sobre o valor total anual das 
mensalidades escolares e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 411 e 511 do art. 22 da Resolução n2 
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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 

Jáder Barbalho Gerson Camata 

Nabor Júnior Carlos Bezerra 

PFL 

Guilherme Palmeira João Rocha 

Júlio Campos RomeroJucá 

PSDB 

Coutinho Jorge Artur da Távola 

PDT 

Darcy Ribeiro Sebastião Rocha 

PT 

Marina Silva Benedita da Silva 

Deputados 

Titulares Suplentes 

Bloco (PFVPTB) 

Paes Landim Betinho Rosado 

Roberto Jefferson Marilu Guimarães 

Bloco (PMDBIPSD/PSUPSC) 

lvandro Cunha Lima Mansa Serrano 

Fausto Martello 

Ubiratan Aguiar 

Sérgio Arouca 

Fernando Gabeira 

Bloco (PPBIPL) 

Adhemar de Barros Rlho 

PSDB 

Osmânio Pereira 

PPS 

Augusto Carvalho 

PV 

De acordo com a Resolução n11 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 22-1-97- designação da Comissão Mista. 
Dia 23-1-97- instalação da Comissão Mista. 
Até 23-1-97· prazo para recebimento de emen-

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

Até 12.2-97- prazo final da Comissão Mista. 
Até 16-2-97- prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- O Se

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n11 1.478-20, adotada 
em 17 de janeiro de 1997 e publicada no dia 18 do ·. 
mesmo mês e ano, que "dá nova redação aos arts. 
911 da Lei n11 8.036, de 11 de maio de 1990, e 2!1 da 
Lei nll 8.844, de 20 de janeiro de 1994". 

De acordo com as indicações das irderanças, 
e nos termos dos §§ 411 e 52 do art. 211 da Resolu
ção n2 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão 
Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Jáder Barbalho 

Nabor Júnior 

Senadores 

Suplentes 

PMDB 

Gerson Camata 

Carlos Bezerra 

PFL 

Júlio Campos Hugo Napoleão 

Edison Lobão Waldeck Omelas 

PSDB 

José lgnácio Ferreira Jefferson Peres 

PTB 

Regina Assumpção Emília Fernandes 

PSB 

Ademir Andrade Antônio Carlos Valadares 

Deputados 

Titulares Suplentes 

Bloco (PFUPTB) 

Manoel Castro 

Átila Uns 

Antonio Ueno 

Roberto Pessoa 

Bloco (PMDBIPSD/PSUPSC) 

Udia Quinan Elcione Bai'balho 

Bloco (PPBIPL) 

Felipe Mendes Benedito Guimarães 

PSDB 

José Aníbal Ubiratan Aguiar 

PMN 

Basco França 

PT 

Sandra Starlíng Nilmário Miranda 

De acordo com a Resolução n11 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 22-1-97- designação da Comissão Mista. 
Dia 23-1-97- instalação da Comissão Mista. 
Até 23-1-97- prazo para recebimento de emen-

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

Até 111-2-97- prazo final da Comissão Mista. 
Até 16-2-97- prazo no Congresso Nacional. 
Será feita a devida comunicação à Câmara dos 

Deputados 
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O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- Encer
rou-se ontem o prazo para apresentação de emendas 
ao Projeto de Resolução n11 1, de autoria do Senador 
Pedro Simon, que institui a sessão administrativa men
sal para deliberar sobre as matérias que especifica. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
A matéria vai às Comissões de Constituição, 

Justiça e Cidadania, e Diretora. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Esgo

tado o tempo destinado ao Expediente. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

REQUERIMENTO N11 9, DE 1997 

Votação, em turno único, do Requerimento n2 

9, de 1997, da Senadora Marina Silva, solicitando, 
nos tennos regimentais, tramitação conjunta do Pro
jeto de Lei da Câmara n11 94, de 1996, com o Projeto 
de Lei do Senado n11 199, de 1995, por versarem o 
mesmo assunto. 

Votação do requerimento em turno único. 

Os Srs. Senadores e Senadoras que o apro
vam queiram permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 

O Projeto de Lei da Câmara n11 94, de 1996, 
passa a tramitar em conjunto com o Projeto de Lei 
do Senado n2 199, de 1995. 

As matérias vão às Comissões de Assuntos 
Económicos e de Educação, para instrução. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) -Item 2: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N11 177, 
DE 1996-COMPLEMENTAR 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art. 172, I, do Regimento Interno) 
(Tramitando em conjunto com o Projeto 

de Lei do Senado n11 178, 
de 1996-Complementar) 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado n11 177, de 1996-Complemen
tar, de autoria do Senador Francelina Perei
ra, que dispõe sobre a multa de mora decor
rente do pagamento de tributos federais e 
contribuições após o vencimento e dá outras 
providências, tendo 

Pareceres: 
- sob n11 709, de 1996, da Comissão Q.e 

Constituição, Justiça e Cidadania, favorável, 
nos termos de substitutivo que oferece, e 
pela prejudicialídade do Projeto de Lei do 

Senado n2 178, de 1996-Gomplementar; que 
tramita em conjunto; e 

- proferido em Plenário, em substitui
ção à Comissão de Assuntos Econõmicos, 
Relator: Senador Bernardo Cabral, favorá
vel, nos termos do parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. 

Sobre a mesa, requerimento que será pelo 1 2 

Secretário em exercício, Senador Valmir Campelo. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N11 85, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 315, combinado com a alí

nea b do 279 do Regimento Interno, requeiro adia
mento da votação do Projeto de Lei do Senado n2 

177, de 1996-Complementar, de autoria do Senador 
Francelina Pereira, que dispõe sobre a multa de 
mora decorrente do pagamento de tributos federais 
e contribuições após o vencimento e dá outras provi
dências, a fim de que seja reexaminado pela Comis
são de Assuntos Econõmicos. 

Justificação 

Necessário o reexame pela Comissão de As
suntos Econõmicos em face da legislação vigente, 
que estabelece, por decisão recente do Congresso 
Nacional, percentuais de juros de mora diferentes 
dos propostos no presente Projeto. 

Sala das Sessões, 22 de janeiro de 1997. -
Francelina Pereira. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Em 
votação o requerirnento. 

Os Srs. S.enadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Assuntos Econó

micos para o reexame solicitado, juntamente com o 
Item 03 da pauta. 

É o seguinte o item adiado, nos termos do re
querimento n2 85. 

-3-

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N2 178, DE 1996-COMPLEMENTAR 

(lnclufdo em Ordem do Dia nos termos 
do art. 172, I, do Regimento Interno) 

(Tramitando em conjunto com o 
Projeto de Lei do Senado n11 177, 

de 1996-Complementar) 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado n2 178, de 1996-Complemen
tar, de autoria do Senador Francelina Pereira, 
que estabelece limite para a mutta de mora 
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decorrente do inadimplemento de obrigação 
tributária e dá outras providências, tendo 

Pareceres: 
- sob nl! 709, de 1996, da Comissão de 

Constituição, Justiça e Cidadania, pela pre
judicialidade do Projeto, e favorável ao Pro
jeto de Lei do Senado n2 177, de 1996-Com
plementar, que tramita em conjunto, nos ter
mos de substitutivo que apresenta; e 

- proferido em Plenário, em substitui
ção à Comissão de Assuntos Econõmicos, 
Relator: Senador Bernardo Cabral, favorá
vel, nos termos do parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Item 04 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nl! 41, DE 1996 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art. 172, I, do Regimento Interno) 

Projeto de Lei do Senado n2 41, de 
1996, de autoria do Senador Flaviano Melo, 
que introduz alterações na Lei n2 8.629, de 
25 de fevereiro de 1993, tendo 

Parecer proferido em Plenário, Relator: 
Senador Nabor Júnior, em substituição à 
Comissão de Assuntos Económicos, favorá
vel, com emendas nlls 1 e 2 que apresenta. 

(Dependendo de parecer sobre as 
emendas n11s 3 a 7, de Plenário) 

Ao projeto foram oferecidas cinco emendas, 
nos termos do art. 235, item 11, alínea d, do Regi
mento Interno. Nos termos do art. 140, alínea b, do 
Regimento Interno, designo o nobre Senador Rober
to Requião para proferir parecer sobre as emendas 
de plenário em substituição à Comissão de Assuntos 
Económicos. (Pausa.) 

Enquanto o Senador Roberto Requião dirige-se 
ao Plenário, passaremos ao Item 5 da pauta, se não 
houver objeção do Plenário. 

Se todos os Srs. Senadores estiverem de acor-
do, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Passaremos, então, ao Item 5. 
O SR. PR:!SIDENTE (Ney Suassuna) - Item 05 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
N11 54, DE 1995 

Segundo dia de discussão, em primei
ro turno, da Proposta de Emenda à Consti-

tuição n11 54, de 1995, de autoria do Senador 
Ronaldo Cunha Lima e outros senhores Se
nadores, que dá nova redação ao § 2Q do 
art. 1 02 da Constituição Federal, tendo 

Parecer sob n2 3, de 1997, da Comis-
são 

- de Constituição, Justiça e Cidadania, 
favorável, nos tennos de substitutivo que 
apresenta, com voto em separado do Sena
dor José Eduardo Outra. 

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos 
termos do disposto no art. 358 do Regimento Inter
no, a matéria constará da Ordem do Dia durante cin
co dias úteis consecutivos em fase de discussão, 
quando poderão ser oferecidas emendas assinadas 
por 113, no mínimo, da composição do Senado. 
Transcorre hoje a segunda sessão de discussão. 

Em discussão a proposta. (Pausa). 

Não havendo quem peça e palavra, a discus
são, Terá prosseguimento na próxima sessão deli
berativa ordinária. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Volta
se ao Item 04 da pauta. 

O nobre Senador Roberto Requião está desig
nado para apresentar o parecer em substituição à 
Comissão de Assuntos Económicos. 

Item 04: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N11 41, DE 1996 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art 172, I, do Regimento Interno) 

Projeto de Lei do Senado n2 41, de 
1996, de autoria do Senador Raviano Melo, 
que introduz alterações na Lei n2 8.629, de 
25 de fevereiro de 1993, tendo 

Parecer proferido em Plenário, Relator: 
Senador Nabor Júnior, em substituição à 
Comissão de Assuntos Econômicos, favorá
vel, cvm emendas n11s 1 e 2 que apresenta. 

(Dependendo de parecer sobre as 
emendas n11s 3 a 7. de Plenário) 

Ao projeto foram oferecidas cinco emendas, 
nos termos do art. 235, item 11, alínea d, do Regi
mento Interno. Nos termos do art. 140, alínea b, do 
Regimento Interno, designo o nobre Senador Rober
to Requião para proferir parecer sobre as emendas 
de plenário em substituição à Comissão de Assuntos 
Econômicos. (PausJ..) 
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O SR. ROBERTO REOUIÃO (PMDB - PR. 
Para emitir parecer) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Se
nadores, o Projeto sob exame, de autoria do nobre 
Senador Flaviano Melo, objetiva introduzir alteraçõ
es na Lei n11 8.629, de 1993, com a finalidade de pre
cisar alguns procedimentos necessários à desapro
priação das terras improdutivas, para fins de reforma 
agrária, de maneira a agilizar o reteri~o processo. 

Para tanto, propõe, entre outras medidas: 

a) desconsiderar qualquer modificação 
quanto à titularidade, utilização, ou à dimen
são do imóvel, introduzida ou ocorrida no 
prazo de dois anos após o levantamento; 

b) instituir, para fins de classificação do 
imóvel, o Ano Civil ou Ano Agrícola prece
dente como base de dados; 

c) possibilitar a notificação devida ao 
proprietário mediante edital, publicado por 
duas vezes em jornal de grande circulação; 

d) alterar a definição legal de proprie
dade produtiva, adequando-a ao disposto no 
Estatuto da Terra, considerado como base 
de cálculo, para fins de eficiência económica 
a área aproveitável e não a efetivamente uti
lizada. 

Na sua justificação. o autor argumenta com a 
necessidade de agilizar o processo de reforma agrá
ria, por evidentes razões de ca.ráter social e econô
mico, processo que se encontraria emperrado por la
cunas e imprecisões da Lei vigente. 

A deliberação desta Comissão a respeito da 
propositura em tela reveste-se de caráter termina
tivo. 

A meu ver, as modificações propostas pelo 
nobre Senador Flaviano Melo constituirão, sem 
dúvida, caso aprovadas, passo importante para 
a aceleração do processo de reforma agrária, 
processo de fundamental importância, como co
locado, para a inserçãQ produtiva de expressivos 
contingentes de trabalhadores rurais, alijados 
hoje da atividade produtiva em razão da perver
sa estrutura da propriedade fundiária do país. 
Concordo, portanto, com as propostas apresen
tadas e com as razões manifestas por meu no
bre colega. 

Tenho, contudo, um pequeno reparo a fazer: o 
prazo estipulado no § 311 do art. 211 do Projeto ~ob 
exame parece-me excessivamente longo. Proponho, 
conseqüentemente, a redução desse prazo para 1 
ano ao invés de dois anos. Dessa maneira, os pro-

prietáriõs beneficiam-se de uma decisão rápida so
bre a desapropriação ou não de suas terras, poden
do planejar sua atividade económica com maior se
gurança e presteza. A segurança estende-se tam
bém à União, na medida em que a preserva da pos
sibilidade de anunciar desapropriações de terras im
produtivas e não efetivá-las ao término do período 
previsto de dois anos, por falta de recursos. Na ocor
rência dessa hipótese, hoje a União é acionada pelo 
proprietário que argui lucros cessantes. Finalmente, 
há a considerar um ganho coletivo: a transparência 
do processo. Com um prazo relativamente curto, há 
um grau de certeza considerável de que as desapro
priações serão efetivamente concluídas. 

Em razão do exposto, meu parecer é favorável 
ao Projeto, contrário às Emendas de n2s 1 a 7, apre
sentando ainda a seguinte emenda na qualidade de 
relator: 

EMENDA N2 8 - PLEN. 

Dê-se ao art. 12 do Projeto de Lei do Senado n2 

41 , de 1996, a seguinte redação: 

•Art. 22 .................................................. . 

§ 32 Não será considerada, para os fins 
desta lei, qualquer modificação, quanto à titulari
dade, utilização ou à dimensão do imóvel, intro
duzida ou ocorrida dentro do prazo de 1 (um) 
ano, após o levantamento de que trata o pará
grafo anterior. 

Durante o discurso do Sr. Roberto 
Requião, o Sr. Ney Suassuna, suplente de 
Secretário, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Valmir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- O pa
recer do ilustre Senador Roberto Requião é contrário 
às emendas, apresentando ainda a Emenda n2 8. A 
matéria sai da Ordem do Dia, a fim de cumprir o in
terstício regimental para publicação do parecer. 

Volta-se à lista de oradores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Franceli
na Pereira, que dispõe de até 50 minutos para o seu 
pronunciamento. 

O SR. FRANCEUNO PEREIRA (PFL-MG. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 
Sri's e Srs. Senadores: 
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·•oe Minas-saíram os primeiros movi
mentos contra a dominação colonial. Em Mi
nas foram implantados os primeiros projetas 
de interiorização do desenvolvimento. 
Sempre sopráram de Minas os ventos da 
liberdade e da justiça. De Minas saiu o 
mais ambicioso e bem-sucedido projeto 
de integração da América do Sul - a 
União Aduaneira do Mercosul. Agora em 
Minas serão dados os passos decisivos 
para a integração económica das Améri
cas-ALGA. 

O Brasil está vivendo um tempo de novos hori
zontes e novos desafios. 

Com a rápida estabilização da moeda e a 
crescente modernização da nossa economia, esta
mos modificando de forma consistente o quadro 
de distribuição de renda e dos investimentos no 
País. 

Milhões de famílias que estavam excluídas 
do mercado de consumo passaram a ter acesso a 
produtos e serviços, estimulando assim novos ne
gócios e melhorando o padrão de vida médio dos 
brasileiros. 

Os novos investimentos industriais estão sendo 
distribuídos de forma mais hornogênea pelo território 
nacional, descentralizando a produção de riquezas e 
levando o desenvolvimento a regiões antes esqueci
das. 

Essas mudanças no perfil da economia brasi
leira nos permitem alimentar a esperança de um fu
turo mais justo, equilibrado e produtivo para o País. 
É a primeira vez na história que temos democracia e 
estabilidade económica juntas. 

Nossos horizontes e desafios se estendem 
agora ao continente das Américas. 

A nossa imagem no exterior é a melhor pos
sível. 

Os caminhos do diálogo 
O diálogo no continente americano a res

peito da integração hemisférica vem se afir
mando cada vez mais em duas vertentes: 
uma, constituída pelas reuniões de Ministros 
de Comércio das Américas e suas instâncias 
preparatórias, onde se alocam exclusivamente 
os governos; outra, os encontros empresariais 
onde também se manifestam as opiniões, as 
expectativas e as sugestões do setor privado 
dos 34 países democráticos das Américas. 

É a busca da implantação da Área Livre de Co
mércio das Américas - ALCA. 

Poucas semanas nos separam daquele que se 
anuncia como o maior evento já promovido pelo Go
verno brasileiro desde a realização da Conferência 
Mundial sobre o Meio Ambiente, realizada no Rio de 
Janeiro, a EC0-92. 

Em maio próximo, em Belo Horizonte, se reali
zarão as duas reuniões de cúpula da integração he
misférica, dos dias 3 a 17, o III Encontro Empresa
rial e a III Reunião dos Ministros de Comércio das 
Américas. 

O diálogo do setor privado e os governos de 
todo o continente estará assegurado em Belo Hori
zonte. 

Na sessão de encerramento do Encontro Em
presarial, estarão presentes todos os Ministros, 
que receberão dos empresários um documento 
com as conclusões e propostas do setor privado 
sobre como fazer e projetar a criação da área de 
livre comércio. 

A Alca será uma área que envolve hoje uma 
população de 800 milhões de pessoas e um comér
cio exterior da ordem aproximada de US$2,4 trilhões 
anuais. 

Integração Econômica e Comercial 

A proposta de integração económica e empre
sarial do continente foi apresentada pela primeira 
vez em 1994, na Cúpula das Américas, que reuniu 
em Miami os chefes de Estado de todos os países 
democráticos do Continente. 

Naquela oportunidade, os 34 presidentes 
dos países americanos assinaram uma declara
ção conjunta comprometendo-se a formular me
canismos capazes de estimular o desenvolvi
mento e a prosperidade do Hemisfério através 
da cooperação mútua e da liberdade de comér
cio entre as nações. 

Estava lançada a proposta de criação da 
ALGA, voltada para a eliminação progressiva 
das barreiras impostas à circulação de merca
dorias e investimentos entre os países ameri
canos, tendo como base os acordos regionais 
e sub-regionais existentes, a exemplo do Mer
cosul. Efetivamente, foi aí que se estabeleceu 
o ano de 2005 como prazo final para a conclu
são das negociações em torno da criação da 
área de livre comércio, a Alca. 

No ano seguinte, em Denver, nos Estados Uni
dos, os Ministros responsáveis por comércio nos 
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países americanos, reuniram-se na primeira reunião 
ministerial, já com a contribuição de lideranças em
presariais, para dar início às conversações em tomo 
da formação da Alca. 

Em março de 1996, os Ministros da área co
mercial voltaram a se reunir em Cartagena das ín
dias, na Colômbia, para avaliar os subsídios dos lí
deres empresariais do continente os resultados pro
duzidos pelos grupos de trabalho e dar continuidade 
aos debates. 

No seu encontro em Cartagena das Índias, os 
Ministros de comércio decidiram que, para melhor 
preparar a agenda da reunião ministerial de Belo 
Horizonte, seus vice-ministros deveriam encontrar
se pelo menos três vezes. 

Assim, o Brasil organizou, em Florianópolis, no 
dia 16 e 17 de setembro do ano passado a primeira 
reunião de vice-ministros de Comércio das Améri
cas, que iniciou o debate central sobre como e quan
do iniciar as negociações da Alca. 

Esse debate, fundamental para o êxito da 
reunião de cúpula de Belo Horizonte, deverá conti
nuar na segunda reunião de vice-ministros, previs
ta para Recife, nos dias 25 a 27 de fevereiro próxi
mo e na terceira reunião dos vice-ministros que 
deverá acontecer no Rio de Janeiro no mês de 
abril. 

Participação dos Empresários 

Agora, Belo Horizonte vai receber mmts
tros, assessores, empresários e jornalistas para 
a terceira reunião de ministros de Comércio das 
Américas com a perspectiva inédita de chegar a 
um esboço das medidas que os países do conti
nente adotarão em conjunto para estabelecer o 
momento e o formato das negociações que se 
seguirão. 

De fato, na primeira reunião dos ministros res
ponsáveis pelo comércio, em Denver, os empresá
rios deliberaram em foro específico, paralelo à reu
nião ministerial. 

Em Cartagena das Índias, ademais da se
gunda edição do seu foro específico, os empre
sários tiveram pequeno espaço para contatos 
oficiais. 

Agora, em Belo Horizonte, a agenda do Tercei
ro Encontro Ministerial das Américas permite .gue 
eles apresentem aos governos propostas e sugestõ
es capazes de fazer avançar as negociações que 
precedem a criação da Alca. 

Para isso, as lideranças empresariais de 
todo o continente foram convocadas a debater 
os impactos da integração comercial do he
misfério sobre os setores económicos e co
merciais em que atuam, identificando possí
veis problemas e alternativas para contorná
los. O resultado desses debates e as avaliaçõ
es serão enviados aos relatores dos grupos de 
trabalho, na forma de propostas concretas que 
serão encaminhadas aos representantes gover
namentais. 

Com isso, os debates em torno da Alca 
passarão para uma fase mais pragmática e ob
jeti·Ja, considerando questões setoriais e na
cionais específicas, para evitar que a elimina
ção das barreiras impostas à circulação de 
mercadorias e capitais entre os países ameri
canos signifique prejuízo desproporcional para 
uns e ganhos excessivos para outros. Na ver
dade, um dos maiores problemas colocados 
no caminho das negociações que preparam a 
implantação da Alca diz respeito à desigualda
de do nível de desenvolvimento económico em 
que se encontram as diversas nações ameri
canas. 

As enormes diferenças de produtividade, tra
balho e capital existentes entre os países das 
Américas representam um grande desafio para a 
integração económica continental, mas não signifi
cam obstáculo intransponível ou inevitável submis
são económica de alguns. Ao contrário, estimular 
o desenvolvimento setorial de países economica
mente despreparadós para competição no merca
do aberto passa a ser essencial para se alcançar o 
mínimo de equilíbrio económico entre as diversas 
nações americanas, condição básica para a inte
gração do continente. 

Exatamente por isso, as reuniões de cúpula 
das Américas, que se realizarão em Belo Horizonte, 
podem e devem ganhar uma dimensão especial. 
Discutindo de forma integrada as questões setoriais 
e nacionais, iniciativa orivada e governos do hemis
fério devem formar a aliança capaz de impulsionar, 
de forma equilibrada, a economia de todos os países 
do continente, definindo as opções de investimentos 
em função da necessidade de reduzir as desigualda
des entre as nações e mesmo entre as regiões den
tro delas. 

O Brasil não pode furtar-se a esse imperativo. 

De fato, o Brasil, que ocupa posição de lideran
ça no Mercosul, tem grande responsabilidade e vas-
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tas perspectivas nesse processo. Oitava economia 
mundial, com um Produto Interno Bruto superior a 
US$700 bilhões em 1996, o País desenvolve um 
amplo processo de modernização econômica, ali
cerçado pela estabilização da moeda e pela distri
buição da riqueza. 

Com 150 milhões de habitantes, um território 
continental, fartos recursos naturais e infra-estrutura 
suficiente para suportar investimentos de grande 
porte, o Brasil é hoje um dos mercados mais atraen
tes do mundo. Mas, para garantir que esse enorme 
potencial seja explorado em benefício do País e de 
toda a população, é preciso que o Brasil faça, com 
urgência, um abrangente e atualizado diagnóstico da 
realidade que hoje vivemos, para que possa reforçar 
e consolidar sua postura inovadora, nos planos so
cial e econômico. 

É preciso encarar o crescimento económi
co, a atração de investimentos externos, a priva
tização de setores produtivos atualmente sob o 
controle do Estado e o processo de integração 
continental proposto pela Alca como partes do 
esforço de promoção de uma vida melhor para 
todos os brasileiros. Só assim as vantagens da 
economia de mercado podem-se traduzir em em
prego, educação, saúde e prosperidade para o 
conjunto da população. Só assim a esperança 
de hoje se tornará a realidade de amanhã. 

A responsabilidade brasileira no processo 
de integração continental é tão grande quanto 
o País e a importância de nossa economia é 
suficiente para dar uma boa medida dessa res
ponsabilidade. Prova disso é o esforço desen
volvido para consolidar e fortalecer o Merco
sul. Mas o Brasil só poderá assumir integral
mente a posição de liderança que lhe cabe no 
continente quando consolidar o novo quadro 
econômico e social criado com a estabilização 
da moeda. E o Brasil não está sozinho diante 
desse desafio. Com a perspectiva da integra
ção continental proposta pela Alca, a quase 
totalidade dos países americanos terá pela 
frente trabalho semelhante. 

A eliminação progressiva das barreiras alfan
degárias e a livre circulação de mercadorias e in
vestimentos entre as nações abrem enormes pos
sibilidades de desenvolvimento para todo o hemis
fério, mas trazem também alguns riscos e desa
fios. 

Países que não contarem com estruturas po
líticas e sociais mais sólidas, profissionais prepa-

rados, empresas competitivas e uma população 
integrada ao esforço de desenvolvimento nacio
nal ficarão em desvantagem diante de seus par
ceiros continentais. E para adquirir essas condi
ções essenciais à competitividade comercial 
numa economia globalizada é preciso reduzir as 
desigualdades internas, desenvolver mecanis
mos de promoção social e regional e colocá-los 
ao alcance de toda a Nação. 

Estudo de economia comparado do Banco 
Mundial, divulgado em junho do ano passado, 
expôs o elevado grau de desigualdade social 
do Brasil. Entre os 179 países que compõem 
essa instituição multilateral de crédito, esta
mos no primeiro plano em matéria de desigual
dade social. 

Felizmente, o plano de estabilização econô
mica, que reduziu a inflação de até 40% ao mês 
para o patamar de 1 0% anuais, produziu uma me
lhoria considerável neste quadro. Isto pode ser 
comprovado pelos índices oficiais e pelas estatísti
cas que medem o desempenho da indústria e do 
comércio. 

Cerca de 13 milhões de brasileiros, antes limi
tados na sua capacidade de compra, passaram a ter 
acesso a produtos alimentícios e bens duráveis com 
os quais mal podiam sonhar. Mas as mudanças pro
duzidas pela estabilização econõmica ainda são in
suficientes para garantir o futuro que desejamos 
parao Brasil. 

Ampliar e consolidar este processo é o nosso 
maior desafio, a melhor contribuição que podemos 
dar ao Brasil e aos brasileiros. 

No momento em que o País recebe autorida
des, empresários e jornalistas de todo o continente 
para discutir a integração econômica das Américas, 
não podemos deixar de lado o debate sobre a ne
cessidade de promover a nossa própria integração 
econômica e social. 

Não precisamos de números ou quadros esta
tísticos para avaliar o enorme abismo que separa re
giões e classes sociais do Brasil. Não precisamos de 
estudos acadêmicos para compreender que não há 
futuro para um país que exclui dos benefícios decor
rentes do desenvolvimento econômico vastas regiõ
es e milhões de tammas. 

Quem conhece o Nordeste, a vastidão do 
Centro-Oeste e a imensidão verde da Amazô
nia sabe que existem vários países de carac
terísticas bem distintas convivendo no mesmo 
Brasil. 
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Lado a lado com o Brasil cosmopolita e 
ascendente do Sul e do Sudeste, temos regiõ
es cujo potencial encontra-se praticamente 
inexplorado, com estruturas de produção su
peradas e incapazes de garantir condições bá
sicas para a sobrevivência e bem-estar da po
pulação. 

Mesmo nos Estados industrializados do Su
deste, como Minas Gerais, regiões inteiras care
cem de maior desenvolvimento, embora dispo
nham de recursos naturais e potencial humano 
para prosperar. 

O Norte de Minas, Vale do Jequitinhonha, Rio 
Doce, São Mateus e Mucuri são exemplos incon
testáveis da ausência de uma ação integracionista 
capaz de assumir os Estados e o País como unida
des concretas, e não como áreas geográficas e polí
ticas isoladas. 

O Sr. Joel de Hollanda- Permite-me V. Ex
um aparte? 

O SR. FRANCEUNO PEREIRA- Tem V. Ex" 
a palavra. 

o Sr. Joel de Hollanda - Nobre Senador 
Francelina Pereira, gostaria de cumprimentá-lo 
pelo importante discurso que V. Ex• faz nesta 
tarde, abordando o tema da III Reunião de Minis
tros de Comércio que se realizará em Belo Hori
zonte e que é preparatória de outras reuniões 
que se seguirão, inclusive na minha terra, em 
Pernambuco, no Recite para discutir a implanta
ção da Alca - Associação de Livre Comércio das 
Américas. É importante que V. Ex1 debata, como 
está fazendo, a importância dessas reuniões que 
irão discutir questões econõmicas, sociais, políti
cas que irão possibilitar a implantação da Alca, 
reunindo os países da América do Sul e dando 
condições para que esse bloco possa participar 
de forma efetiva no processo de globalização 
que o mundo hoje vive. É importante, portanto, o 
pronunciamento que V. Ex• faz, chamando a 
atenção para seu significado e seu alcance, a 
fim de trazer benefícios aos nossos Estados, 
como Minas Gerais, que já está em processo 
acelerado de desenvolvimento, mas que irá be
neficiar, com certeza, regiões menos desenvolvi
das do nosso País. Nobre Senador Francelina 
Pereira, parabéns pelo seu pronunciamento. Es
tou certo de que a III Reunião de Ministros, de 
Comércio, a ser realizada em Belo Horizonte, 
será coroada de êxito e trará contribuições im
portantes no sentido de concretizarmos esse 

grande projeto que representará a Alca para nosso 
País. 

O SR. FRANCEUNO PEREIRA- Agradeço ao 
nobre Senador Joel de Hollanda a contribuição ao 
meu pronunciamento. 

Ali se podem ver os resultados da exclusão 
social e da má distribuição de investimentos e pro
jetes de desenvolvimento, num Estado que anun
cia fndices asiáticos de crescimento industrial e se 
apresenta como meca para investidores interna
cionais. 

A III Reunião de Ministros de Comércio das 
Américas, que deveria ter em sua agenda básica a 
discussão das desigualdades entre os pafses, toma
se, assim, uma excelente oportunidade para colocar 
em debate mecanismos capazes de corrigir as dis
torções polfticas concentradoras de renda e investi
mentos. 

A proposta de criação da ALCA, Sr. Presi
dente, tem como objetivo promover um novo tem
po de prosperidade para os pafses americanos. 
Objetivo que só poderá ser alcançado com investi
mentos capazes de garantir um mfnimo de equilí
brio econOmico e social entre esses pafses, a 
exemplo do que vem sendo realizado pela União 
Européia. 

Para todas as lideranças públicas e priva
das envolvidas nos debates sobre a integração 
comercial do continente está mais do que evi
dente o fato de que um pafs não pode aceitar o 
livre comércio irrestrito com economias mais for
tes e estruturadas sem colocar em risco a sua 
própria soberania e a sobrevivência digna da 
sua população. 

Se é possível desenvolver uma ação coordena
da para promover o desenvolvimento de todos os 
pafses do continente, na busca do equilfbrio neces
sário à integração, nada impede que o mesmo traba
lho seja desenvoMdo internamente pelo Brasil, que 
dispõe de recursos naturais, materiais e intelectuais 
para realizar esta tarefa. 

Tarefa esta crucial para que todos os segmen
tos da população e regiões do País possam desfru
tar dos beneffcios e oportunidades oferecidas pela 
integração das Américas. 

Temos uma enorme dívida com o nosso povo, 
e é preciso ampliar o esforço que já está sendo feito 
para resgatá-la. Esforço que não deve ser encarado 
como gesto de boa vontade dos governantes, ou 
como iniciativa altruísta das lideranças empresariais, 
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mas sim como estratégia de crescimento e sobrevi
vência do próprio País. 

A globalização da economia tomou anacrôni
cas as idéias de desenvolvimento individual de paí
ses isolados, levou à formação de grandes blocos 
econômicos interdependentes e elevou a competiti
vidade agroindustrial à categoria de valor maior de 
mercado. · 

Mas, para serem competitivos nesse mer
cado globalizado, aberto à livre circulação de 
mercadorias e investimentos, os países têm 
que assumir integralmente as suas responsa
bilidades sociais, garantindo educação, saúde, 
condições de trabalho e renda para as suas 
populações. 

O destino do País que não realizar esses in
vestimentos sociais é o de se tomar um parceiro de 
segunda classe, fornecedor de matérias-primas e 
mão-de-obra baratas e importador de tecnologias, 
produtos, serviços e cultura das nações mais desen
volvidas. 

Este é, portanto, o momento para o Brasil 
redesenhar o seu futuro, aprofundando a nossa 
própria integração regional e social iniciada com 
a estabilização e modernização da economia, 
para assumir de fato a posição de liderança que 
lhe cabe no processo mais amplo de integração 
continental. 

O encontro ministerial de Belo Horizonte 
será crucial para a definição e o mapeamento 
das áreas a serem negociadas no futuro próximo 
e do cronograma de trabalho nas várias instân
cias decisórias. 

Por isso, conclamamos as lideranças públi
cas e privadas de Minas e do Brasil a contribuí
rem de forma concreta e efetiva para a prepara
ção do III Encontro Empresarial e da III Reunião 
de Ministros de Comércio das Américas, apre
sentando propostas e sugestões capazes de fa
zer alcançar as negociações em torno da criação 
da Alca. 

Minas Gerais, que sediará em sua capital, no 
ano de seu centenário, este avento de importância 
capital para o futuro do Brasil e das Américas, tem 
uma responsabilidade toda especial. Trabalhar 
pela redução das desigualdades regionais e so
ciais do Estado e do País, mais do que uma ne
cessidade imposta palas notas características da 

economia mundial, é uma exigência da liberdade e 
da justiça. Afinal, se nenhum país pode desenvolver
se plenamente sem justiça social, ninguém pode ser 
livre sem educação, saúde, alimentação, emprego e 
moradia. Não há justiça na desigualdade e não há li
berdade na fome e na miséria. 

Sr. Presidente, peço a V. Ex11 que considere 
lidos e publicados no Diário do Congresso os 
seguintes anexos ao meu pronunciamento: 

1) Alca - Indicadores sócio-econômi
cos-1995; 

2) Alca- Comércio Exterior- 1995; 

3) Declaração de Princípios dos Che
fes de Estado e de Governo. (Miami, 9/1 0/12 
-1994); 

4) Declaração Ministerial de Den
ver, Colorado, EUA (30 de junho de 
1995); 

5) Declaração Ministerial de Car
tagena, Colômbia (21 de março de 
1996); 

6) Reunião Vice-Ministerial de Floria
nópolis, Santa Catarina (16/17 de setembro 
de 1996); 

7) - Programação da 11 Reunião de 
Vice-Ministros do Comércio das Améri
cas (Recife, Pernambuco, fevereiro de 
1997) 

8) - Programação do III Encontro 
Empresarial das Américas (Belo Hori
zonte, Minas Gerais, 13/17 de maio de 
1997) 

9) - Programação da III Reunião de 
Ministros de Comércio das Américas - (Belo 
Horizonte, Minas Gerais, 14/17 de maio de 
1997). 

Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. FRANCELINO PEREIRA EM SEU 
• 1RONUNCIAMENTO: 
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ANEXOS 

1) - ALCA - Indicadores sócio-econômicos- 1995 

2)- ALCA - Comércio exterior - 1995 

3) - Declaração de Princípios dos Chefes de Estado e de 
Governo. (Miami, 9-10/12- 1994) 

4)- Declaração Ministerial de Denver,Colorado , EUA (30 de 
junho de 1995) 

5)- Declaração Ministerial de Cartagena, Colômbia (21 de 
março de 1996) 

6) - Reunião Vice-Ministerial de Florianópolis, Santa 
Catarina (16/17 de setembro de 1996) 

7)- Programação da II Reunião de Vice-Ministros do 
Comércio das Américas ( Recife, Pernambuco, fevereiro de 
1997) 

8)- Programação do III Encontro Empresarial das Américas 
- (Belo Horizonte, Minas Gerais, 13/17 de maio de 1997) 

9)- Programação da III Reunião de Ministros de Comércio 
das Américas - (Belo Horizonte, Minas Gerais, 14/17 de maio 
de 1997). 
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..-----------:-------·-
INDICADORES SÜCIO-ECONôrJIICOS -- ALCA 

. . . . . :· :úf~;:~~i~/~~~~i19~i5-t~~~/:~/ ; '; \=~ --.- >~~.·~;_,-:':~~:~-~ . 'c- "~-

ANEXO -- ·1 
_ . PIB ~ .!':... População 
. País 1995 ·"'·\% 1995 · % . 

. (USSbilhões) (milhões hab.) 
1. Antígua-Barbuda 0,04 0,00% 0,10 0,01'/o 
2.Argentina 206,00 2,60% 33,80 4,59% 
3. Bahamas 0,30 0,00% 0,30 0,04% 
4. Barbados 0,20 0,00% 0,30 0,04% 
5. Belize 0,04 0,00% 0,20 0,03% 
6. Bolívia 6,70 0,08~. 7,20 0,98% 
7. Brasil 562,74 7,11°/o 151,50 20,58% 
8. Canadá 520,80 6,58% 29,20 3,97% 
9. Chile 60,00 0,75% 14,00 1,90% 
1 O. Colômbia 53,40 0,67% 35,50 4,82% 
11. Costa Rica 6,90 0,09% 3,30 0,45% 
12. Dominica 0,02 0,00% 0,10 0,01% 
13. E/ Salvador 6,70 0,08% 5,60 0,76% 
14. Equador 14,70 0,18% 11,20 1,52% 
15. Estados Unidos 6.050,40 76,42% 260,10 35,33% 
16. Granada 0,02 0,00% 0,10 0,01% 
17. Guatemala 9,20 0,12% 10,90 1,48% 
18. Guiana 0,04 0,00% 0,70 0,10% 
19. Haiti 3,00 0,04% 7,00 0,95% 
20. Honduras 3,20 0,04% 5,40 0,73% 
21. Jamaica 0,40 0,01% 2,50 0,34% 
22. México 268,90 3,39% 88,40 12,01% 
23. Nicarágua 2,50 0,03% 4,20 0,57% 
24. Panamá 6,00 0,08% 2,70 0,37% 
25. Paraguai 6,90 0,09% 4,70 0,64% 
26. Peru 44,10 0,55% 23,30 3,16% 
27. República Dominicana 8,00 0,10% 8,00 1,09% 
28. Santa Lúcia 0,04 0,00% 0,10 0,01% 
29. São Cristóvão e Névis 0,01 0,00% 0,00 0,00% 
30. São Vicente Granadínas 0,02 o.o~. 0,10 0,01% 
31. Suriname 2,50 0,03% 0,40 0,05% 
32. Trlnldad e Tobago 0,50 0,01% 1,20 0,16% 
33. Uruguai 11,50 0,14% 3,10 0,42% 
34. Venezuela 61,50 0,78% 21,00 2,85% 
ALCA 7.91-7,27 100,00% 736,20 100,00% 
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1. Antígua e Barbuda 
2. Argentina 
3. Bahamas 
4. Barbados 
5. Belize 
6. Bolívia 
7. Brasil 
8. Canadá 
9. Chile 
10.Colómbía 
11.Costa Rica 
12.Dominíca 
13.EI Salvador 
14.Equador 
15.Estados Unidos 
16.Granada 
17.Guatemala 
18.Guiana 
19.Haíti 
20.Honduras 
21.Jamaica 
22.México 
23.Nicarágua 
24.Panamá 
25.Paraguaí 
26.Peru 
27.República Dominicana 
28.Santa Lúcia 
29.São Cristóvão e Névis 
30.São Vicente e Granadinas 
31.Suriname 
32. Trinidad e Tobago 
33.Uruguai 
34. Venezuela 
ALCA 
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0,03o/o 
1,48% 
0,09% 
0,06% 
0,02% 
0,09% 
3,96% 

11,81% 
1,17% 
0,88% 
0,23% 
0,01% 
0,15% 

-321 
1.000 
-843 
-510 
-141 
-470 

-3.077 
12.000 

1.400 
-2.300 

-800 
-85 

-1.168 
100 

-113.600 
-157 

-1.300 
-4 

-86 
-434 
-960 

-18.000 
-460 

-1.692 
-950 
-500 

-1.639 
-185 

11 
-53 

o 
300 

-600 
3.200 

-132.324 
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ANEXO 3 
REUNIÃODE~CúPunAsn.AS.AMÉRICAS 

(Miami, 09-10/12/1994) 

DECLARAÇÃO DE PRINCÍPIOS 

Pacto para o Desenvolvimento e a Prosperidade: Democracia, Livre Comércio e 
Desenvolvimento Sustentável nas Américas 

Gs Chefes de Estado e de Governo eleitos 
das Américas assumem o compromisso de fazer 
avançar a prosperidade. os valores e as instituições 
democráticas e a segurança do nosso Hemisfério. 
Pela primeira vez na História. as Américas são uma 
comunidade de sociedades democráticas. Embora 
enfrentem diferentes desafios de desenvolvimento. 
as Américas estão unidas na busca da prosperidade 
por meio de mercados abertos. da integração 
hemisférica e do desenvolvimento sustentável. 
Estamos determinados a consol ídar e levar avante 
laços mais estreitos de cooperação e a transformar 
nossas aspirações em realidades concretas. 

Reiteramos a nossa firme adesão aos 
princípios do Direito Internacional e aos propósitos 
e princípios consagrados na Cana das Nações 
Unidas e na Carta da Organização dos Estados 
Americanos, inclusive os princípios de igualdade 
soberana dos Estados. de não-intervenção. de 
autodeterminaç:1o e de solução pacífica de 
controvérsias. Reconhecemos a heterogeneidade e 
diversidade dos nossos recursos e culturas. assim 
como estamos convencidos de que. mediante a 
formação de sólidos vínculos assoctauvos. 
podemos fazer avançar nossos interesses e valores 
comuns. 

Preservaçiio e fort:llecimento da comunidade de 
democracias d:1s AmériClS 

A Carta da OEA estipula que a democracia 
representativa é indispensável para a estabilidade. 
paz e desenvolvimento da região. É o único sistema 
político que garante o respeito aos direitos 
humanos e o estado de direito e salvaguarda a 
diversidade culturaL o pluralismo. o respeito pelos 
direito& das minorias e a paz nas nações e entre 
das. A oemocracia baseia-se. entre outros 
fundamentos. em eleições livres e transparentes t; 
inclui o direito de todos os cidadãos de participar' 
do governo. A democracia e o desenvolvimento 
reforçam-se mutuamente. 

Reafirmamos nosso compromisso de 
preservar e fortalecer nossos sistemas democráticos 
em beneficio de todos os povos do Hemisfério. 
Trabalharemos por meio dos órgãos competentes 
da OEA. para fortalecer as instttu1çoes 
democráticas. bem como promover e defender o 
regime democrático constitucional. em 
conformidade com a Carta da OEA. Endossamos 
os esforços da OEA no sentido de promover a paz 
e a estabilidade democrática. social e económica da 
região. 

Reconhecemos que nossos povos almejam 
decididamente maior capacidade de pronca reação t: 

eficiência dos nossos respectivos governos. A 
modernização do Estado fortalece a democr:1cia. 
incluindo reformas que agilizem operações. 
reduzam e simplifiquem as regulamentações e 
procedimentos governamentais e tornem as 
instituições democráticas mais transparentes e 
responsáveis. Por considerarmos essencial que a 
justiça seja acessível, de maneira expedita e 
eficiente. a todos os setores da sociedade. 
afirmamos que um poder judiciário independente ~ 
elemento essencial de um sistema jurídico eticaz e 
de uma democracia duradoura. A nossa meta 
suprema consiste no melhor atendimento das 
necessidades da população. especialmente das 
necessidades da mulher e dos grupos mais 
vulneráveis. entre os quais figuram populações 
indígenas. deticiemes. crianças. idosos e minorias. 

A democracia eticaz exige um ataque global 
à corrupção como fator de desintegração social e 
deformação do sistema econômico que solapa a 
legitimidade das instituições polfticas. 

Reconhecendo os efeitos deletérios que o 
crime organizado e QS entorpecentes ilícitos 
exercem sobre as nossas economias. valores ~ticos. 
saúde pública e tecido social. nós nos uniremos ao 
combate ao consumo. produção. tráfico ~ 

distribuiçãa de drogas ilfcitas. bem como à 
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lavagem de dinheiro e ao U'<iâco ilfcito dê armas e 
de precursores químicos. Também cooperaremos 
para formular estratégias viáveis de 
desenvolvimento alternativo nos países em que são 
cultivados os plantios ilícitos. A cooperação deve 
abranger os programas internacionais e nacionais 
que visem a conter a produção, uso e tráfico de 
drogas ilCcitas e a reabilitar os toxic6manos. 

Condenamos o terrorismo em todas as suas 
formas e combateremos com unidade e vigor os 
atas de terrorismo, utilizando todos os meios 
legais, em qualquer lugar das Américas. 

Reconhecendo as importantes contribuições 
de indivíduos e associações para o governo 
democrático eficiente e para a promoção da 
cooperação entre os povos do Hemisfério, 
faciliwemos a participação crescente de nossos 
povos nas atividades políticas. económicas t! 
sociais, de acordo com a legislação nacional. 

Promoção da prosperid.ade mediante a 
íntegraçio econômie1 e o livre comércio 

Nosso progresso económico contínuo 
depende de poiCticas económicas adequadas. ~e um 
desenvolvimento sustentável e de setores pnvados 
dinâmicos. Elemento essenci:li para a prosperidade 
é o comércio sem barreiras. sem subsídios. sem 
práticas desleais e com fluxo crescente lle 
investimentos produtivos. A eliminação ele 
obstáculos ao acesso ao mercado de bens e serviços 
entre os nossos países promoverá nosso 
crescimento ~nômico. Uma economia mundial 
em expansão wnbém aumentará a nossa 
prosperidade interna. O livre comércio . e a 
integração econOmia progressiva são tatores 
essenciais para elevar os padrões de vida. melhorar 
as condições de trabalho dos povos das Am~riça..<> é 

proteger melhor o meio ambiente. 
Resolvemos. portanto. começar 

imediatamente a construir a "Área de Livre 
Comércio das Américas: (ALCA), na qual as 
barreiras ao comércio e ao investimento serão 
progressivamente eliminadas. R~olvemos ai_nda 
concluir as negociações da "Area Je L1vre 
Comércio das Américas" o mais tardar até 2005 e 
concordamos em que até o fim deste século .~erá 
feito progresso concreto para a realização deste 
objetivo. Reconhecemos o progresso já. alcançado 
por meio de empreendimentos unilaterais de c:1da 

um de nossos países e de acordos comerciais sub
regionais no nosso Hemisfério. Trabalharemos com 
base nos acordos sub-regionais e bilaterais 
existentes. com vistas a ampliar e aprofundar a 
integração económica hemisférica e tornar esses 
acordos mais parecidos. 

Conscientes de que o mvestimento é a força 
motriz do crescimento no Hemisfério, 
encorajaremos esse investimento cooperando para a 
criação de mercados mais abenos. transparentes e 
integrados. Neste sentido, estamos comprometidos 
a criar mecanismos mais sólidos que incentivem e 
protejam o fluxo de investimento produtivo no 
Hemisfério e a promover o desenvolvimento e a 
integração progressiva dos mercados de capiu.l. 

Para levar adiante a integração económica e 
o livre comércio, trabalharemos, com a 
colaborac;ão e o financiamento do setor privado é 

de instituições financeiras internacionais. em prol 
da criação de uma infra-estrutura hemisférica. Este 
processo requer um esforço de cooperação cm 
campos tais como telecomunicações, energia é 

transporte. que possibilitará a eticieme 
movimentação de bens, serviços. capital. 
informação e tecnologia. que são os fundamentos 
da prosperidade. 

Rc~.:onhecemos que, apesar do progresso 
suhstandal no tratamento lie problemas da dívida 
no Hemisfério. o elevado ónus da liCvida externa 
ainda uhstrui o desenvolvimento de alguns dos 
nossos países. . _ . . 

Reconhecemos que a mtegraçao t:.:onomtca e 
a criação Je uma área de livre comércio ser:io 
empreendimentos complexos. especialmente em 
vista das diferenças consideráveis nos níveis úe 
desenvulvimento t! na dimensão das I!Conomi;u; 
existentes no nosso Hemisfério. Estaremos dentes 
dessas diferenças ao trabalharmos em prol da 
integração econômica no Hemisfério. Buscaremos 
nos nossos próprios recursos. t!ngenhosidade c 
capacidade individual. bem como na comunidade 
internacional. ajuda para alcançar :lS nossas met~. 

Erradi~çiio da pobrez.a e da discriminação no 

nosso Hemisfério 

É politicamente intolerável c moralmente 
inaceitável que certos segmentos JJ.S nossJ.S 
populações sejam marginalizados c não 
compartilhem integralmente os henerkios Jo 
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crescimento. Visando a alcançar maior justiça 
·social para todos os nossos povos, assumimos o 
compromisso de trabalhar individual e 
coletivamente para melhorar o acesso à educação 
de qualidade e aos cuidados básicos de saúde, bem 
como para erradicar a pobreza extrema e · o 
analfabetismo. Os frutos da estabilidade 
democrática e do crescimento económico devem ser 
acessíveis a todos, sem discriminação por motivo 
de raça, sexo, origem nacional ou filiação 
religiosa. 

Em observância da Década Mundial das 
Populações Indígenas. concentraremos as nossas 
energias na melhoria do exercício dos direitos 
democráticos e do acesso das populações indígenas 
e suas comunidades aos serviços sociais. 

Conscientes de que a prosperidade 
amplamente companilhada contribui para a 
estabilidade do Hemisfério, paz duradoura e 
democracia, reconhecemos o nosso interesse 
comum em criar oportUnidades de emprego para 
melhorar a renda, salários e condições de trabalho 
de todos os nossos povos. Investiremos no povo, 
para que em todo o Hemisfério os indivfduos 
tenham a oportunidade de realizar todas as suàs 
potencialidades. 

O fortalecimento do papel da mulher em 
todos os :!Spectos da vida polftica. social e 
económir ">S nossos países é essencial para 
reduzir a oreza e as desigualdades sociais, bem 
como para fomentar a democracia e o 
desenvolvimento sustentável. 

Garantia de desenvolvimento sustentável e 
conservação do nosso meio natur:1l par:1 as 
futuras gerações 

O progresso social e a prosperidade 
económica só poderão ser sustentados se os nossos 
povos viverem num ambiente sadio e se os nossos 
ecossistemas e recursos naturais forem geridos 
cuidadosa e responsavelmente. Para impulsionar e 
implementar os compromissos assumidos na 
Conferência das Naçõ~ Unidas sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento, rea.lizada no Rio de. 
Janeiro em 1992, e na Conferência Global sobre 
Desenvolvimento Sustentável de Pequenos Estados 

Insulares em Desenvolvimento. realizada em 
Barbados em 1994, formaremos pactos de 
coopera~;ão para fortalecer nossa capacidade de 
prevenir e controlar a poluição, de proteger 
ecossistemas e de usar nossos recursos biológicos 
de maneira sustentável, bem como de promover a 
produção e o uso limpo, eficiente e sustentável de 
energia. Para beneficiar futuras gerações por meio 
da conservação ambiental, incluindo o uso racional 
dos nossos ecossistemas, reQ!rsos naturais e 
património biológico, continuaremos a procurar a 
cooperação tecnológica, financeira e de outras 
formas. 

Faremos progredir o nosso bem-estar social e 
prosperidade económica de formas que levem 
inteiramente em conta o impacto que exercemos 
sobre o meio ambiente. Concordamos em apoiar a 
Aliança Centro-Americana para o Desenvolvimento 
Sustentável, que visa a fortalecer as democracias 
daquela região mediante a promoção da 
prosperidade regional. económica e social e da 
gestão adequada do meio ambiente. Neste contexto. 
apoiamos a convocação de outras reumoes 
regionais sobre desenvolvimento sustentável. 

Nossa Declaração constitui um conjunto de 
compromissos abrangentes que se reforçam entre 
si. visando à obtenção de resultados concretos. Em 
consonância com o Plano de Ação anexo e 
reconhecendo as nossas diferentes capacidades 
nacionais e os nossos sistemas jurídicos distintos. 
nós nos comprometemos a implementá-los sem 
protelações. 

Instamos a ÓEA e o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento a que ajudem os países a 
implementar os nossos compromissos. recorrendo 
em significativa escala à Organização Pan· 
Americana da Saúde e à Comissão Econõmica das 
Nações Unidas para a América utina e o Caribe. 
bem como a organizaçõ~ sub-regionais de 
integração. 

Para imprimir continuidade aos esforços de 
promoção da parttctpação pai ftica nacional. 
realizaremos reuniões específicas de alto nível para 
tratar, entre outros, temas como intercâmbio !! 

comércio. mercados de capital. trabalho. energia. 
educação. transpones. telecomunicações. Jções de 
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combate aos entorpecentes e contra u ~;.,me. 

desenvolvimento sustentável, saúde e cit!ncia c 
tecnologia. 

Para assegurar o interesse e o envolvimento 
do público, solicitamos a cooperação e a 

partici?ação do setor privado. do setor trabalhista. 
4o~-~artidos políticos. das instituições acadêmicas e 
de ouuos atares e organizações não-governamentais 
nas nossas iniciativas tanto nacionais como 
regionais, reforçando assim o pactO entre o 
governo e a sociedade . 

• • • • • 

Nossos trinta e quatro países companilham 
um compromisso ardoroso com as práticas 
democráticas. a integração económica e a justiça 
social. Nossos povos nunca estiveram em melhores 
condições de expressar suas aspirações e de 
companilhar suas experiências. Slo propícias as 
condições para a cooperação hemisférica. Portanto, 
por nossos povos. em cujo nome apomos as nossas 
assinamras a esta Declaração, valemo-nos desta 
histórica opomm.idade para· criar um PactO para o 
Desenvolvimento e a Prosperidade nas Américas. 

ANEXO 4 

INTROOUCÃO 

REUNIÃO DE CÚPULA DAS AMÉRICAS 
REUNIÃO MINISTERIAL SOBRE COMÉRCIO 

DENVER,COLORADO 
30 DE JUNHO DE 1995 ,. 

DECLARAÇÃO CONJUNTA 

1. Nós, os Ministros responsáveis por comércio, representando as 34 nações que 
participaram da Reunião de Cúpula das Américas 1, reunimo-nos em Oenver na 
Primeira Reunião Ministerial sobre Comércio, por mandato dos nossos Chefes de 
Estado e de Governo. Concordamos em iniciar imediata.IJ1ente um programa de 
trabalho para preparar para o início de negociações da Area de Wvre Comércio das 
Américas (ALCA) na qual as barreiras ao comércio e aos investimentos serão 
eliminadas progressivamente. As negociações serão concluídas o mais tardar até o 
ano :2005. 

2. Examinamos abordagens para a formação da ALCA qua terá como base os 
acordos sub-regionais e bilaterais existentes com vistas a ampliar e aprofundar a 
integração económica hemisférica e tómar esses acordos mais parecidos. 

1 Antigua e Barbuda. Argentina. 8ahamas. 8ar_bados. Belize. Bolívia. Brasil. Canadá. Chile. Colômbia. Costa 
Rica. Oommica. 8 Salvador. Equador. Estados Unidos da América Gfenada. Guatemala. Guiana. haiti. Honduras. 
Jama1ca. Méx1co. Nicarágua. Panamá. Paraguai. Peru. República Oom1mcana. São Vicente e Grenadinas. Santa 
Lúc1a. St. Kitts e Nevts. Sunname. Trinidad e Tobago. Uruguai e Venezuela 
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- -

Env1oaremos esforços com o objetivo de maximizar a abertura dos niercadbs por , 
meio de altos níveis de disciplina na medida em que trabalhamos com base nos · 
acordos já existentes no Hemisfério. Concordamos em assegurar que a ALCA: será 
plenamente compatível com os dispositivos do Acordo de Fundação da Organização 
Mundial de Comércio (Acordo da OMC); será equilibrada e abrangente em seu 
alcance, cobrindo entre outras, todas as áreas incluídas no Plano de Ação da 
Reunião de Cúpula das Américas: não erguerá barreiras a outros países e 
representará um empreendimento único que compreenda direitos e obrigações 
mútuos. 

3.Tendo em vista as amplas diferenças em níveis de desenvolvimento e dimensôes 
das economias, procuraremos ativamente maneiras de proporcionar oportunidades 
para facilitar a integração das economias menores e elevar o nível de seu 
desenvolvimento. 

4. Ràonhecemos a importância para nossas nações de alcançar a estabilidade 
macroeconõmica e os esforços que estão sendo emprendidc:: pelos países de nosso 
Hemisfério a fim de obter essa estabilidade. 

PROGRAMA DE TRABALHO INICIAL 

5. Tendo como base as decisões adotadas na Reunião de Cúpuia das Américas, 
decidimos iniciar a preparação para negociações ativas. Em cumprimento aos 
compromissos de nossos Chefes de Estado e de Governe com vistas à construção 
da ALCA. reconhecemos a necessidade de trabalho preparatório de caráter imediato 
no Hemisfério e portanto estamos estabelecendo grupos de trabalho nas seguintes 
áreas: Acesso a Mercados; Procedimentos Alfandegários e Regras de Origem: 
Investimentos; Padrões e Barreiras Técnicas ao Comércio; Medidas Sanitárias e 
Fitcssanitárias: - .Jbsídios. Antidumping, e Direitos Compensatórios; e grupo de 
trabalho sobre economias menores. 

6. o programa geral para cada grupo de trabalho deve compreender a identificação 
e o exame das medidas existentes relacionadas ao comércio em cada área, a fim de 
identificar abordagens possíveis para as negociações. Estamos fornecendo 
orientação geral, inclusive cronograma e coordenadores iniciais, para cada grupo de 
trabalhe constante do Anexo. Receberemos relatórios e determinaremos na Reunião 
Ministerial sobre Comércio de março de 1996 os próximos passos a serem dados em 
cada área, inclusive um cronograma apropriado para trabalho adicional. 

7. Na Reunião Ministerial sobre Comércio de Março de 1996, estabeleceremos 
grupos de trabalhos e seus termos de réferência nas seguintes áreas: Compras 
Governamentais, Direitos de Propriedade Intelectual, Serviços, e Política de 
Concorrência. 
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8. Todos os grupos de trabalho estarãó abertos à participação de todas as nações. 
Instruímos nossos Vice-Ministros a se reuniram quando necessário, antes da Reunião 
Ministerial sobre Comércio de março de 1996, para coordenar as atividades e 
examinar os avanços feitos pelos grupos de trabalho, solicitando que o país anfitrião 
da Reunião Ministerial sobre Comércio de março de 1996 presida tais reuniões. 
Solicitamos à comissão tripartite- OEA, BID e CEPAL2

- que proporcione apoio 
analítico, assistência técnica e estudos relevantes dentro de suas respectivas áreas 
de competência conforme exigidos pelos grupos de trabalho . 

. i-1ELA.TÓRIO SOBRE A TlVlDADES EM ANDAMENTO 

9. Recebemos relatórios sobre a situação das atividades empreendidas nos vários 
toros sobre comércio e investimentos e tomamos nota da entrada em vigor da União 
Aduaneira do Mercosuf em 12 de janeiro de 1995; da entrada em vigor da tarifa 
extema comum entre os países do Grupo Andino em 12 de fevereiro de 1995; da 
entrada em vigor dos acordos de livre comércio entre o México iÍ' a.Costa Rica em 12 
de janeiro de 1995 e entre o México e a Bolívia em 12 de janeiro de 1995, entre o 
Chile e o Equador em 12 de janeiro de 1995 e entre os países do Grupo dos Três 
(México, Colômbia e Venezuela) em 12 de janeiro de 1995; da programada adesão 
do Suriname à Comunidade do Caribe em 4 de julho de 1995 e das discussões em 
outros grupos sub-regionais sobre o fortalecimento e a ampliação da integração 
econômica no Hemisfério. 

1 o. A Comissão Especial de Comércio da OEA (CE C) apresentou um relatório inicial 
sobre suas atividades. Cumprimentamos a CEC, cuja última reunião foi realizada em 
Montevidéu em 14 e 15 de junho de 1995, por ter concluído a primeira etapa de um 
compêndio e de uma análise comparativa dos acordos de integração no Hemisfério e 
o estudio preliminar das tarifas e regras de origem. Aguardamos o recebimento do 
relatório completo da CEC na Reunião Ministerial sobre Comércio de março de 1996. 
Ressaltamos a importância das análises da CEC na etapa preparatória da construção 
da ALCA e do trabalho da Comissão Tripartite - OEA, BID e CEPAL - por 
proporcionar informações para as decisões subsequentes sobre ativídades futuras 
para nossos Govemos. 

OUTROS ASSUNTOS 

1 ~. Estamos comprometidos com a transparência no processo da ALCA. Na medida 
em que avança a integração econôrníca no Hemisfério, acoihemos a contribuição do 

2Representantes da Organização dos E:stados.Americanos (OEA). Banco lnteramericano de Oesenvol-.imento 
(BID) e com1ssão Econômica das Nações Unidas para a América Latina e o Caribe (CEPAL) foram convidados 

como observadores. 
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setor privado e dos processos apropriados para lidar com a proteção do meio
ambiente e a melhor observância e promoção dos direitos dos trabalhadores, através 
dos nossos respectivos governos. 

FUTURAS REUNIÕES MINISTERIAIS 

12. Aceitamos o convite do Governo da Colômbia para sediar a Reunião Ministerial a 
realizar-se em março de 1996. Naquela ocasião. estabeleceremos a data e o local da 
terceira Reunião sobre Comércio. 

INTROOUCAQ 

ANEXO 5 
CÚPULA DAS AMi:RICAS 

11 REUNiÃO MINISTERIAL SOBR! COM!ftCIO 
CARTAQENA. COLÔMBIA 

21 DE MARÇO DE 1nc 
DECLARAÇAO CONJUNTA 

1. Nós, os Ministros responsáveis pelo comén::fo, ropresentando as 34 nações QUe partidparam ca 
Cúpula 11as Am6rlcas. reunlmcrnos em cartagena para a 11 Reunllo Ministerial sobre Comércio, 
por mandato de nOSS05 Chefes de Estado e de Governo na Cúpula das Am6r1cas, realizada em 
Miam!. Demos continuidade ao prog111ma de trabalho aprovadO . por. unanimidade na I ReuniA o 
Ministerial SObre Comércio realizada em Oenver, com vistas â ptepruaa o inicio di!S negodaçOes 
sobrv a Área de Uvre Con1énJlo das Am6rtcas (ALCA). Reafumamos nosso compromum de 
concluir as negodaç6es. o mais tardar llt6 o ano 2005, e de obter progl'e$SOS concnrtos para 
alcançarmos este objetlvo em fins deste 56c:ulo. 

2. Os principias anterionnente adotados para fonnaçlo da AJ.CA lnduem: maximil:ar a abertura 
dos merc;dos por melo de altos nlveis de diSdpUna com base nos acon:ioa-J!~=entes no 
Hemlsft\fto: plena constst!nda com os dispOSitivoS da Organizaçlo Uundlal de ·o (OMC); 
que seja equiibtada • abrangente em MU aJcance: que cubra, entre outras. todas as 4reaa 
contem~ no Plano de At;Ao da Cúpula das~ que nio lmponM barreiras a 
outrU naç6es • representa um empreendimento ónico qüe compreenda todos os dlrettos e 
obr1gaç0es matuas. 

3. Examinamos vénos enfoques para a fonnaolo da Al.CA com base nos acordO!! sub-reQionais e 
bttaterats exíStantfJS com vistas • ampflar • aprofund.lf a lntegraç.lo econ6mlça heml$firica • 
tomar esses aale'das mais ~ Os enfoques &:la ~ • complexos e deverlo ser 
consistentes oom o artigo XXIV do GATT de 1~ e fiM!U En:tenéílmento M Rodada Uruguai e o 
Artigo V do AGCS. lnstrufmos nossos ~nlslti'Os a discutir este tema e fonnular 
rec:omenáac;Oes espacfftca$. antes da Reunllo Mini:stenaJ sotn Comércio de 1007. 

4. Consideramos também a oPOrtunidade e os meios JlQ13 fniàar as negoàaçOes tendentes ao 
e!tabeleoimentc da AJ..CA. COncon:latn05 a respeito da, r.& I :~ade de trabalhos preparatórios 
substlntiYos e adidonais para lograr negoclaç6es produtivas. T~ concon:1amos que devam 
ser ak::ançados PIDOI • concretos até o ftnal do *Uo. Coaltilkieraudo este aspectO, bem 
como as PfD91 :. ·~ nos gnapc» de trabd'lo, lnlltrvfrno. nossos \r~ • 
realizar uma ava~~aç~o de quando • cama ....,.. u n~cli9&81 csa Al.CA e formular 
reoomendaç6es sobn! estes tema. antes csa ~ Mlnbterial de 1W7. 

S. Mantemos nosso aomproanls!o de biDcBr attvarnente os meiOS para propordonar oportunidades 
que facilitem a lntegraçlo da EconomiaS MenorM • aunMM1tar seus nivet5 de desenvoMrnento. 
Instamos a todos os gnapos de trabalho pma que conlllder8m 8lll88 compromtssoe em suas 
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dolib«-a~ bem como as sugest6es espedficas que o Grupo de Trabalho apresente soara 
Econonuas Menores. Conscientes das álfen!nças nos niveis de desenvotvimento econômieo el'lttê 
os pafses do Hemisfério.-reconhecemos 1 necessidade de assistência técnica para facilitar a pk!na 
partldpaçAo das Eoonomlas Menores na processo de construç.lo da Al..CA. 

QRUPOS DE JRABALJiO 

e. A partir da~ decisões &dotadas ns Cúpula das Américas em Miami e ns Reunl6o Minlsterlet 
~ CQméfdo em Oenver, "'de OO$SQ6 preparativos em curso para as neooclaçôe3. recebemos 
~ relatórios dos presidentes dos sete grupos de trabalho estabelecidos em Denver e as 
recomendações especificas desses grupos para atMdades liUbseqOente$. Tendo como base os 
retatóflos de oada grupo, estamos oonven~ de que se alcançou um progre880 subcstancial na 
preparação das negocl~ e que o programa ln.idal de trabalho segue por caminho adequado. 

Tomamos nota dos programas de trabalho propostos pelos sete grupos de trabelha e 
lnstrvhnos estes a executar a atividade=; ideotlficadas. com o objetivo de submeter as conclusões 
e recomendações à nossa consideração em 1997. Para facilitar a consecuçtio deste objetivo. 
soliCitamos que os presidentes dos grupos de trabalho, em consulta com os países participantes, 
set reúnam e coordenem a attvkfades a ftm de evitar uma duplk:açlo de esforços; a&egurem-se 
de que nAo existem laaJnas no trabalho prepanrtóno e garantam o uso mais efetivo dos recursos 
á1St10flfvel5, lnclufndo os do Comitê Tripartite. Para prtXt10VW a particlpaçAo dos palses em todos 
os aspectos doS trabalhos preparatórios, os presidentes dos grupos de trabalho devem empenhar
se em coocdenar a programacio e C$CCiher as sedes das ~ões., evitando, na medida do 
possível. a CSlsperSAO das sedes das reuniões do:i grupos de trabalho. 

7. lnstrurmos nossos Vlce-Mtntstros a cfil1gtr, avauar e coordenar as atMdades de todos os grupos 
de trabalho a fim de garantir um progresso signific:attvo 1ntes da nossa reuniAo de 1997. Pans 
ls$o, 05 Vlce-Min~ deverlo reunif".se em pelo menos trts ocasl6es antes d1 nossa próxima 
reunllo. Soncitamos que o pafs anfitrião da III ReuniAo Ministerial sobre CCmb'cio pmsida tais 
reunl6es. 
s. AQrajecemos aos presidentes dos grupos o trabalho realizado no exerdáo de seu cargo entre 
as Reuniões Ministeriais de Denver e cartaQena. Agradecemos, também. aos paises Que 
colaboraram na compilaçlo de infocmaç6es e suas propostas para o trabalho futuro. 

9. Pllia cumprir com os ~ c:onb'aidos em Denver. criamos grupos cfe trabalho 
adicionais, nas seguintes áreas: Compfus Governamental$, O~ de Propriedade Intelectual, 
SeMços e PoiWca de Coneorrênc:ta. Estamos dando orlentaçlo geral lnolulndo os termos de 
refe~ indMdu8is 1)81'11 cacs. um dos novos grupos de trabalho (Anexo 1). Ao mesmo tempo, 
nós, os Ministros. c:onc:ordamos em estabelecer, na m Reunilo Ministerial sotn Comércio, o 
Grupo de TrabaJho SObre 6ofuçio de Controvérsla e seus termos de refef'ência. Solicitamos à 
OEA que inicia • compilaçio de infOrmaç6es sobre os mecanismos de solução de c:ontrovér.iia$ 
utilizadOs no& acordos bHaterais e suO-regionais de corn&do no HemisMrto. 

10. Apmvart10$ a Ustll dos c-Ises que coordenarlo os onze grupos de trabalho designados pelos 
seus respeotlvos púes ~ 11). E!les ~ se enc&m!Q8f'Ao, atil a próxima Reunilo 
Ministerial, de c:oordenar a ~ das teuniões.. em consulta com os ~ntantes dos 
paÍ5e$-11'let1lbr • de nsegurar o cumprimento dé todos os termos de referência. 

11. Cada grupo de trabatho ~ ldentlftcar. e axamtnar as medJda ntlaàonadas com o 
comérao em seu cafnl)O respec::tiw. a fim de determinar possivets entoques para as negociações. 
Instruímos cada um dos grupos de trabalho a subrnetar aas Vi~ para a~o. 
propostas conaetas em nas de atenção Imediata antes da ReuniAo Ministerial de 1997. Na 111 
Reuntão Mlnlstertal, recebe~rnos os relat6110s e decidiremos os passos a seguir em cada jraa. 
Acordamos hoje as ac6e:s imediatas nas áreas relacionadas no Anexo JIL 

12. Reconhea:mo:s e agradecemos o Importante trabalho analftico e t6atk:o realtz.ado pekl 
Comlt§ Tripartite em apoio aos grupos de~ existentes. bem como 8$ con1ribuiç6es de 
outras organizações regtona1s. sut>-reQionals e muftllaterals espedaJizadas. SOtlcttamos ao 
Coma.ê Tripartite que continue proporcionando apoto anatftico, assistenda témica e os e!t.UdD!I 
pertinentes que os grupos de ftabatho possam sofiCitar. Para apoiar este trabalho, instamos as 
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lnstttulcOes regionais e sutrreglonals a fazer contnbulç&m edlc!onal~ em suas áreas de 
especlalizaçJo. 

OUTROS INFORMES E CONIR!BU!c0ES PARA A INJEGRACÃO ECONÓMICA 

13. De acordo com o Plano de Açáo da Cúpula das Américas. tomam05 nota dos 
desenvolvimentos slgnlf1Calivo5 OCOiildCS nos diferentes to~ de comtrdo e Investimento. 

14. O Presidente da COmlsslo Especial de ComMclo {CEC) da OEA lnfonnou 80bre os 
prooressos das attvldades asslgnadas pelos 15deres da Coofertncia de Miami à CEC. 
Agradecemos a cec peta verslo preliminar do Compêndio Análitico dos Acordos de Comércio e 
lntegraçao do Hemlsféóo, que 5ef4 .Waltzado periodicamente a fim de assegurar sua precislo. 
Concordamos em que este COmpêndio é um Importante Instrumento para a compreensio e 
comparaçio doa acordoa regionais de c:omárcio e exortamos a OEA a tomar público este 
Compêndio uma vez aprovada sua verslo definitiva. Também agradecem~ ao 810 seu relatório 
à CEC sobre as "'Normas de Origem nos Acordos Pmerenaai! de Comérdo nas Américas", o 
Qual foi levado ao conheàmento do Grupo de Trabalho sobre Procedimentos Aduaneiros e 
Nonnas de Origem da IU.t:A. 

15. Reoebemos com grande Interesse as conclusões do &etor empresarial sobre os 13 temas 
analisado9 no Foro Empresarial das Améncas. Reconhecemos 1 tmpartiinola do papel do setor 
privado e sua partldpação 8Uva no proc:asso da ALCA. Concordamos também com a ~ncia 
de que os governos realizem consultas com seus setores prtvados para preparar a ReuniAo 
Ministerial de Cométcio de 10Q7. Reafinnamas nosso compromisso com • transpa~nda no 
~ da ALCA. Tarmém lnsttufmos nossos Vle&-MinltitnM; a considerar processos apropriados 
para abordar a proteçlo do meio ambiente, após •eoebamos o relatório do comitA que será 
apresentado na Reun!So M"rtlsterial da OMC em Clngapura. Ccnsldenrmnos a atação de um 
grupo de estudos sobre este tema, tendo como base as recomendaç6es de nossos V!Ce-Ministroa. 
Para Isso, nós e nossos VK:e-Ministros. analisaramos como proceder na construç5o da ALCA 
nesta 6rea. Reconhec:ernos a impOrtAncia de uma maior obsefVAncia e promOQio dos direitos 
ttabalhi~s e a nec ':iade de cousidenar pro essas apropriados nesta ''" através de nossos 
respectlvos governos. O tema será objeto de nossa c:onsJderaçAo e solicitamos aos nossos Vloe
Ministros marJter..nos Informados. 

OUTBOS ASSVNJQS 

ffiÓXJMAS BEUNIOEs MINISJERIAIS 

18. Em vista do mandato de nossos Chefes de Estado e de Governo, e de aconio com as 
deolsOes adocada na reunllo de Oenver. ooncordamos em reatiz:ar • III Reunllo Ministerial e o III 
Foro Empresarial no segundo bb;leStN de 1Qg7. Aceitamos o convtte ~o ~o do Brasil para 
secfaar estas reuni~ A JV ReuniJo Ministerial e o IV Foro Empresarial reaiJZar~ão em 1998, 
na casta Rlca. 

ANEXO 6 
REUNIÃO VICE-MINISTERiAL Ut. FLORIANÓPOLIS 

16 E 17 DE SETEMBRO DE 1996 

Realizou-se em Florianópolis, nos dias 16 e 17 de setembro de 1996, a 

primeira reunião de Vice-Ministros Responsáveis por Comércio, preparatória do 

encontro ministerial, previsto para maio do próximo ano, no contexto do 

exercício de conformação da Área de Livre Comércio das Américas. 
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A Presidência submeteu um projeto de agenda para a reunião, composto de 

cinco pontos, que foi aprovado. A referida agenda agenda consta como Anexo I. 

Com relação ao primeiro ponto, a Presidên;ia Pro-Tempere brasileira deu 

explicações ainda preliminares sobre os aspectos organizacionais e logísticos da 

III Reunião de Ministros Responsáveis por Comércio e do III Foro Empresarial 

das Américas (Belo Horizonte, maio de 1997). 

Foi destacada pela Presidência a natureza integrada e consecutiva da 

realização dos dois eventos, para a obtenção de resultados práticos e 

compatibilidade metodológica no processo da ALC A. 

O representante da Confederação Nacional da Indústria do Brasil 

descreveu a sistemática dos trabalhos que deverão ser desenvolvidos no contexto 

do Foro Empresarial hemisférico, bem como informou dos diversos "workshops'' 

temáticos que comporão a agenda de trabalho daquele Foro. 

Com respeito ao segundo ponto, a presidência fez breve exposição sobre o 

encontro de presidentes de GT's, realizado em Washint,rton, em fins de julho. Em 

seguida, as delegações ofereceram comentários a respeito do desenvolvimento 

dos trabalhos dos onze grupos criados em Denver e em Cartagena. As delegações 

concordaram que se convidará os presidentes de GT's à próxima reunião de V ice

Ministros (Recife), para discorrerem sobre os trabalhos de seus respectivos 

grupos, na qualidade de porta-voz dos GT' s, e não como representante de país. 

Além disso, foi acertado que não se institucionalizaria o foro de presidentes de 

GT's. 

Os Vice-Ministros acordaram instruir os Grupos de Trabalho a avançar o 

máximo possível no cumprimento de seus termos de referência, de forma que os 

Vi ce-Ministros estejam capacitados·· a formular conclusões e recomendações 

sobre as negociações, para a consideração dos Ministros em maio de 1997. 
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Além disso, os Vice-Ministros acordaram que os Grupos de Trabalho 

deverão: 

a) apresentar, por ocasião da próxima reunião de Vice-Ministros, prevista para 

Recife, em fevereiro de 1997, um informe sobre o estado dos avanços de cada 

tarefa destinada a cumprir cada ponto do mandato recebido em Denver e 

Cartagena, a fim de determinar possíveis enfoques para as negociações e 

propostas concretas a respeito das áreas que requerem atenção imediata. O 

informe deveria indicar os obstáculos ou problemas que o Grupo enfrenta, em 

caso de não poder curÍ:tprir com algum de seus mandatos; 

b) apresentar um informe sob1 P o grau de cumprimento das áreas de ação 

imediata que foram indicadas no anexo III da Declaração de Cartagena; 

c) realizar uma análise sobre as possibilidades de avanço en matéria de 

"facilitação de negócios" e fazer propostas concretas para sua realização. 

Finalmente, os V ice-Ministros acordaram que: 

a) os presidentes dos Grupos de Trabalho devem estar presentes durante todas as 

sessões da reunião do GT, i.e., não devem delegar a função de presidente a 
., 

outrem, a não ser em circunstâncias excepcionais; 

b) os GT's devem ser geridos com base no princípio do consenso. Todas as 

decisões ft.u.1damentais do GT devem ser acordadas por consenso, por exemplo, a 

decisão de se criar subgrupos. Os presidentes não devem alterar documentos 

prepandos pelos GT's sem antes receber a aprovação consensual do Grupo. 

QuandC' não houver consenso, todas as opiniões devem ser representadas de 

maneira precisa e equilibrada. 

c) os presidentes devem exercer· sua fi.mçào com imparcialidade durante as 

sessões do GT. 

d) exceto no caso de um convite fom1al acordado pelo Grupo, a participação nos 

GT's fica limitada aos Governos, com a presença do Comitê Tripartite. 
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Considerou-se igualmente que os avanços nos processos de integração em 

curso no hemisfério são contribuições significativas pru:a a construção da ALCA. 

Nesse sentido, os GT' s deveriam levá-las em conta no processo de preparação das 

negociações. 

No que diz respeito ao item "c" da agenda, foram examinadas várias 

fórmulas possíveis de construção da ALCA. tendo em vista a defmição, em Belo 

Horizonte, da metodologia sobre ''quando" e "como" iniciar as negociações. 

Destacou-se, nesse contexto. a importância de se desenvolver os trabalhos da 

ALCA de acordo com os compromissos assumidos na OMC. 

O Mercosul distribuiu proposta (Anexo II) sobre esse tema, sugerindo que 

o processo de conformação da ALCA seja desenvolvido em três etapas, iniciando

se com medidas de facilitação de negócios ("business facilitdtion"), prosseguindo 

com wna fase intermediária que contemplaria temas que não impliquem acesso a 

mercados e disciplinas correspondentes, e culminando com as negociações 

"substantivas" (que também poderiam obedecer a critérios de prioridade). 

A delegação dos Estados Unidos distribuiu relação de pontos (Anexo III) 

relativos ao "como" e "quando" lançar o processo negociador da ALCA. 

A presidência solicitou às demais delegações que apresentem formalmente 

propostas de sugestões sobre seu enfoque a respeito dos caminhos e da 

metodologia a serem observados na construção da ALCA. 

Os Vice-Minisitros acordaram ·examinar os temas referidos no ;.,.-esente 

item da agenda em seu próximo encontro, no Recife_ 
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Com respeito ao item "d" da agenda, as delegações concordaram em que 

deveria haver wn engajamento crescente do setor privado no exercício de 

conformação da ALCA. Foi feita a sugestão de que representantes dos Grupos de 

Trabalho pudessem participar em "workshops" organizados pelo Foro 

Empresarial, de modo a fornecer informações que otimizem o trabalho daquele 

Foro. 

Os Vice-Ministros aprovaram proposta apresentanta pelo representante da 

OEA, em nome do Comitê Tripartite, de criação de uma ''home page" na Internet 

para divulgação de informações e dados, que deverão ser autorizados pelos 

Governos e, quando corresponder, pelos foros apropriados da A.LCA. Essas 

informações deverão contribuir significativamente para melhor orientar e a tornar 

mais eficiente a participação tanto dos Governos como do setor privado no 

processo em curso. 

,; Vice-Ministros aceitaram oferecimento feito pela delegação dos 

·; Unidos no sentido de estabelecer, sem ônus, na Internet (e-mail), wn 

ta de comunicação restrito aos Vice-Ministros e aos presidentes dos GTs, 

arme consta do Anexo IV. 

A presidência informou sobre o cronograma tentativo para as duas 

z>róximas reuniões de V ice-Ministros: Recife, em princípios de fevereiro de I 997, 

e Rio de Janeiro, em fins de março do mesmo ano. Pediu, finalmente, que as 

delegações informassem, com antecedência, eventuais pedidos dos países no 

senúdo de serem dispostos à mesa seg~do agrupamentos sub-regionais. 
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ArJEXO 7 

Programação da 11 Reunião de Vice-Ministros Responsáveis por Comércio do hemisfério 
(Recife, Pernambuco, Brasil, fevereiro de 1997) 

25 de fevereiro de 1997 (terça-feira) 

Chegada ao Recife. 

lnstalaçtlo 

09:00/12:00 
horas 

14:00/18:00 
horas 

18:00 horas 

18:30/19:30 
horas 

19:35 horas 

20:00/22:00 
horas 

22:00 horas 

08:00/12:00 
14:00/18:00 

horas 

Local: Aeroporto Internacional dos Guararapes. 

Local: "Hotel Atlante Plaza·. para as Delegações oficiais, e "Mar Hotel Recife". 
para parte da Delegação brasileira e membros do Secretariado. 

Credenciamento dos jornalistas e dos demais representantes dos meios de 
comunicação. 
Local: Secretaria de Imprensa do Governo do Estado de Pernambuco. Praça da 
República, Sln, Santo Antônio, CEP 50050-000. telefone: 5581-424.4622 e fax 
5581-424.3465. 

Almoço (livre). 

Credenc1amento dos jornalistas e dos demais representantes dos meios de 
comumcação. 
Local: Secretaria de Imprensa do Governo do Estado de Pernambuco. Praça da 
República, sln, Santo Antõmo, CEP 50050-000, telefone: 5581-424.4622 e fax 
5581-424.3465. 

Partida das Delegações oficiais dos hotéis para o Edifício-Sede da 
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE. 

Cerimônia de instalação da 11 Reunião de Vice-Ministros Responsáveis por 
Comércio do hemisfério 
Local: "Auditório Presidente Emílio Garrastazu Médici~. no Edifício-Sede cta 

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE. 

Partida das Delegações oficiais do Edifício-Sede da Superintendência do 
Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE - para o Forte das Cinco Pontas. 

Recepção de boas-vindas aos membros das Delegações oficiais, oferecida pelo 
Prefeito Municipal do Recife. 
Local: Forte das Cinco Pontas. • 

Regresso das Delegações oficiais aos hotéis. 

26 de fevereiro de 1997 (quarta-feira) 

Credenciamento dos jornalistas e dos demais representantes dos meios de 
comunicação. 

Local: Centro de Imprensa, Edifício-Sede da Superintendência do 
Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE. 
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08:30 horas Partida das Delegações oficiais dos hotéis para o Edifício-Sede da 
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE. 

09:00/12:30 Primeira sessão de trabalho dos Vice-Ministros, com a presença da imprensa 
horas (imagens) ao seu inicio. 

Local: Sala do Conselho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento 
do Nordeste - SUDENE,. Auditório Marechal Humberto de Alencar Castello 
Branco. 

12:40 horas Partida dos Chefes das Delegações oficiais estrangeiras e demais convidados ao 
almoço oferecido pelo Chefe da Delegação oficial do Brasil. 

13:00114:30 Almoço oferecido pelo Chefe da Delegação do Brasil aos Chefes das 
horas Delegações estrangeiras e demais convidados. 

Local: ·Arcádia". 

14:40 horas Regresso dos Chefes das Delegações oficiais e demais convidados ao Edifício
Sede da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE. 

15:00/17:00 Segunda sessão de trabalho dos Vice-Ministros. 
horas Local: Sala do Conselho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento 

do Nordeste - SUDENE. ·Auditório Marechal Humbertc : Alencar Caste!!o 
Branco·. 

17:1 O horas Regresso das Delegações oficiais aos hotéis. 

19:30 horas Partida das Delegações oficiais e demais convidados à recepção oferecida pelo 
Governador do Estado de Pernambuco dos hotéis para o Palácio das Princesas. 

20:00/22:00 Recepção oferecida pelo Governador do Estado de Pernambuco às Delegações 
horas oficiais e a altas autoridades federais, estaduais e municipa1s. 

Local: Palácio das Princesas. 

22:00 horas Regresso das Delegações oficiais e demais convidados aos hotéis 

08:30 horas 

09:00112:45 
horas 

13:00/14:30 
horas 

15:00/17:00 
horas 

27 de fevereiro de 1997 (quinta-feira) 

Partida das Delegações oficiais dos hotéis para para o Edifício-Sede da 
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE. 

Terceira sessão de trabalho dos Vice-Ministros. 
Local: Sala do Conselho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento 
do Nordeste - SUDENE, Auditório Marechal Humberto de Alencar Castello 
Branco. 

Almoço oferecido pelo Presidente da Federação das Indústrias do Estado de 
Pernambuco - FIEPE às Delegações oficiais. 
Local: restaurante "Biue Anget• (Rua Benfica, 251 -Madalena). 

Quarta sessão de trabalho dqs Vice-Ministros e encerramento da Reunião. 

Local: Sala do Conselho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento 
do Nordeste - SUDENE, Auditório Marechal Humberto de Alencar Castello 
Branco). 
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Entrevista coletiva dos Chefes de Delegações oficiais à imprensa 17:30/18:00 
horas Local: "Auditório Presidente Emílio Garrastazu Médici". no Edifício-Sede da 

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE. 

18:10 horas 

20:30 horas 

21 :00/22:30 
horas 

22:45 horas 

Regresso das Delegações oficiais aos hotéis 

Partida dos Chefes das Delegações oficiais dos hotéis para o jantar oferecido 
pelo Vice-Presidente da República 

Jantar oferecido pelo Senhor Vice-Presidente da República aos Governadores 
dos Estados da Região Nordeste e aos Chefes das Delegações ofic1a1s 
Local: Museu/Oficina Cerâmica Francisco Brennand. 

Regresso Chefes das Delegações oficiais aos hotéis 

28 de fevereiro de 1997 (sexta-feira) 

Partida do Recife 
Local: Aeroporto Internacional dos Guararapes 

ANEXO 8 

PROGRAMACÃO DO III ENCONTRO EMPRESARIAL DAS AMÉRICAS- BELO HORIZONTE 

13/17 DE MAIO DE 1997 
13 de maio (terca-feira) • 

07.00 . 22.00 horas: Chegada a Belo Horizonte dos empresarios naciona1s e estrange1ros. 
Local: Aeroporto InternaCional de Confins e Aeroporto da Pamputha. 
Instalação. 

09. o o - 18 00 horas: Credenciamento dos participantes do Encontro Empresarial. 
Local: "Foyer" do Grande Teatro, Palác10 das Artes. 

12.30- 15.00 horas: Almoço. 
Local: Serraria Souza Pinto. 

20 00 - 22.00 horas: Espetáculo cultural. 
Local: Grande Teatro. Palácio das Artes. 

14 de maio (quarta-feira) 

09.00- 13.00 horas: Credenciamento dos participantes do Encontro Empresanal. 
Local: "Foyer" do Gran~ Teatro, PaláciO das Artes. 

09 00 - 12.30 horas: Sessão inaugural e "worl<shops·. 
Local: Palác1o das Artes. 
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13.00. 14.30 horas: Almoço. 
Local: Serraria Souza Pinto. 

15.00. 19.00 horas: "Wori<shops~. 
Local: Palácio das Artes. 

20.00. 22.00 horas: Recepção oferecida pelo Ministro da Indústria. do Comércio e do Tunsmo. elo 
Brasil. e pelos empresários brasileiros. aos empresános estrangeiros part1c1· 
pantes do Encontro Empresanal. 
Local: ·Pampulha Yatch Club". 

15 de maio (quinta-feira) 

09. o o . 12.30 horas: ·workshops·. 
Local: Palácio das Artes. 

13.00 - 14.30 horas: Almoço. 
Local: Serraria Souza Pinto. 

15.00.16.00 horas: ·workshops". 
Loca!: Patác1o das Artes. 

16.30. 17 30 horas: Solenidade de encerramento do III Encontro Empresarial das Amencas. com 
a partic1pação do Presidente da República Federativa do Brasil e dos M!ms
tros Responsáveis por Comércio dos Países do hemisfério. 
Local: Grande Teatro. PaláCIO das Artes. 

18.00- 22.00 horas: Partida dos empresários nacionais e estrangeiros. 
Local: Aeroporto da Pampulha e Aeroporto de Confins. 

·. 
16 de maio (sexta-feira) 

J7 .00- 12.00 horas: Partida dos empresários nacionais e estrangeiros. 
Local: Aeroporto lntemacmnal de Confins e Aeroporto da Pampulha. 

ANEXO 9 

l!I RcU~lÃO DE MINISTROS DE COMÉRCIO DAS AMÉRICAS -BELO HORIZONTE 

1~/17 DE MAIO DE 1997 
14 de maio de 1997 (quarta-feira} 

07 CD - 22.00 Mras: Chegada dos Chefes e dos demais membros das Delegações Nacionais. e 
dos Observadores de países de fora das Améncas e de organ1smos mtema
C1Dna!s. 
Local: Aeroporto Internacional de Confins e Aeroporto da Pampulha 
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15 de maio de 1997 {quinta-feira) 

07 00 - 12.00 horas: Chegada dos Chefes e dos demais membros das Delegações Nacionais. e 
dos Observadores de países de fora das Américas e de organismos interna
cionais. 
local: Aeroporto Internacional de Confins e Aeroporto da Pampulha. 

09.00- 18.00 horas: Credenciamento dos participantes da reunião ministerial. 
Local: "Foyer" do Grande Teatro, do Palácio das Artes. e ·ouro Minas Pálace 
Hotel". 

12.30- 14.30 horas: Almoço (livre). 

16.30- 17.30 horas: Solenidade de encerramento do III Encontro Empresarial das Américas. com 
a participação do Presidente da República Federativa do Brasil e dos Mims
tros Responsáveis por Comércio dos Países do hemisfério. 
Local: Grande Teatro. Palácio das Artes. 
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19.00- 22.00 horas: Recepção oferecida pelo Governador do Estado de Minas Gerais aos partici
pantes da Reunião de Ministros Responsáveis por Comércio do hem1sféno e 
do Encontro Empresarial das Américas, com a presença do Presidente da 
República Federativa do Brasil. 
Local: Palácio da Uberdade. 

16 de maio de 1997 (sexta-feira) 

09.00- 10.00 horas: Sessão solene de instalação da III Reunião de Ministros Responsáveis por 
Comércio do hemisfério. 
Local: Grande Teatro. Palácio das Artes. 

10.30- 12.30 horas: Sessão de trabalho. 
Local: Salão da Escola Guignard, Palácio das Artes. 

13.00 - 14.30 horas: Almoço oferecido pelo Ministro de Estado das Relações Exteriores, da Repú
blica Federativa do Brasil. 
Local: Automóvel Clube. 

15.00- 18.00 horas: Sessão de trabalho. 
Local: Salão da Escola Guignard, Palácio das Artes. 

18.30 horas: Entrevista coletiva à imprensa. 
Local: Grande Teatro, PaláC\Q das Artes. 

18.00 - 23.00 horas: Partida dos Chefes e dos demais membros das Delegações Nacionais, e 
dos Observadores de países de fora das Américas e de organismos 
internacionais. 
Local: Aeroporto de Internacional de Confins e Aeroporto da Pampulha. 

17 de maio de 1997 (sábado) 

07.00- '12.00 horas: Partida dos Chefes e dos demais membros das Delegações Nacionais. e dos 
Observadores de países' de fora das Américas e de organismos interna
cionais. 
Local: Aeroporto Internacional de Confins e Aeroporto da Pampulha. 
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Durante o discurso do Sr. Francelina 
Pereira, o Sr. Valmir Campelo, deixa a ca
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Romeu Tuma. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma)- V. Exª 
será atendido na regimental. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, peço a palavra para uma comunicação ina
diável. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Com a 
palavra o Senador José Eduardo Outra, para uma 
comunicação inadiável. V. Exª tem a palavra por cin
co minutos. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT - SE. 
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, 
hoje realizamos uma sessão solene em homenagem 
ao Dr. Barbosa Lima Sobrinho. Acredito que não te
ria mais palavras a acrescentar aos pronunciamen
tos que foram feitos pela manhã. Assim, gostaria 
apenas de ler uma nota da Comissão Executiva Na
cional do PT. 

O PT saúda com alegria e emoção o 
centenário de Barbosa Lima Sobrinho e jun
ta-se a toda a Nação nas homenagens a 
esse brasileiro, exemplo de cidadão e demo
crata. 

O PT faz da luta e da razão de viver de 
Barbosa Lima Sobrinho sua luta e sua razão 
de existir: a defesa do Brasil, de seu povo, 
de sua soberania, de sua cultura e inde
pendência. 

A vida e a obra de Barbosa Lima Sobri
nho são patrimônios de todos nós e servem 
de exemplo para nosso povo. 

Fiel a sua trajetória em defesa das li
berdades democráticas hoje ele se opõe à 
emenda da reeleição, cerrando fileiras con
tra o continuísmo e autoritarismo e é o pa
trono da defesa da CVRD. 

Por tudo isso, neste momento, o PT 
acredita que nossa melhor homenagem a 
esse cidadão exemplar é renovar nosso 
compromisso de luta em defesa do patrimô
nio nacional, contra a privatização da Vale e 
contra as ameaças de autoritarismo repre
sentadas pelo projeto de reeleição de FHC. 

Assina a nota José Dirceu, Presidente 
Nacional do Partido dos Trabalhadores. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Muito obrigado. 

A SR1 JÚNIA MARISE - Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Conce
do a palavra a V. Exi por cinco minutos. 

A SR!! JÚNIA MARISE (PDT- MG. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.) -
Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, o PTB e tam
bém os representantes do Estado do Rio Grande do 
Sul, a Senadora Emília Fernandes e o Senador Pe
dro Simon, já se manifestaram aqui. S. Exªs ressal
taram a figura de um dos grandes líderes brasileiros, 
o ex-Governador Leonel Brizola, que hoje também 
venceu mais uma etapa de sua vida, após uma traje
tória de luta, de coerência e, principalmente, de fide
lidade e de amor ao nosso País. 

Na qualidade de líder do PDT, do partido que 
se inspirou na figura de Leonel Brizola e na forma
ção desse ideal de servir ao Brasil e ao nosso povo, 
quero ressaltar, mais do que nunca, que certamente 
o importante na vida de todos os homens públicos 
são os momentos que se fazem necessários na de
fesa determinada dos ideais de consolidação das li
berdades democráticas do nosso País. 

A vida política do Governador Leonel Brizola 
tem, acima de tudo, passado à história desta Nação 
como a de um grande brasileiro que, nos momentos 
decisivos da vida deste País, soube se agregar 
àqueles brasileiros que sempre lutaram pelas liber
dades do nosso povo e sempre pautaram a sua vida 
na fidelidade dos compromissos populares. 

Neste momento em que o Senado da Repúbli
ca homenageia um dos bravos brasileiros, o jornalis
ta Barbosa Lima Sobrinho, que completa 1 00 anos 
com lucidez, coragem e determinação, também te
mos, no rol dos homenageados deste País, a figura 
desse grande líder nacional, o engenheiro e Gover
nador Leonel Brizola. 

Queremos nos somar às vozes daqueles gaú
chos que conhecem particularmente a história do 
Governador Levnel Brizola. Foi lá no Rio Grande do 
Sul que S. Exª iniciou a sua trajetória política como 
Prefeito e como Governador do Estado, para depois 
integrar-se aos democratas do Brasil, na sua visão 
principalmente de estadista, para conter o processo 
do autoritarismo que se implantava no Brasil. Voltan
do do exílio, o Governador Leonel Brizola recebeu, 
não apenas o calor dos brasileiros da sua terra na
tal, mas acima de tudo a confiança daqueles que o 
elegeram por duas vezes Governador do Estado do 
Rio de Janeiro. 

É neste momento, Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. 
Senadores, que o nosso partido, o PDT, se une par-
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ticularmente a todos aqueles que certamente têm a 
visão do idealismo, da coerência daqueles homens 
públicos que apesar de não participarem dos parti
dos políticos a que pertencem, reconhecem em S. 
Ex" a coragem, a altivez, o idealismo e o seu amor 
ao nosso País. 

Depois de uma carreira política, de passar por to
dos os cargos - de Prefeito e Governador de Estado, 
Governador do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul 
-,o Governador Leonel Brizola é um cidadão hoje que 
pode andar pelas ruas, pode ir ao encontro do povo, 
porque em todos os cargos que já ocupou sempre se 
pautou pela lisura, pela seriedade e pela altivez da ho
nestidade da função pública que é e:xatamente o gran
de elo da confiança e da credibilidade dos homens pú
blicos com o povo e com a sociedade. 

O Sr. Pedro Simon- Permite-me V. Ex" um 
aparte? 

A SR1 JÚNIA MARISE - Com muito prazer, 
concedo o aparte a V. Exll. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Sena
dora Júnia Ma:ise, a Presidência, infelizmente, deve 
lembrá-la de que V. Ex" está fazendo uso da palavra 
para uma comunicação inadiável. Portanto, não po
derá conceder apartes. 

Todavia, como V. Ex" presta uma homenagem, 
a Mesa pede ao Senador Pedro Simon que seja bre
ve, uma vez que o tempo da Senadora, que era de 
cinco minutos, já se esgotou. 

O Sr. Pedro Simon - Senadora Júnia Marise, 
quero extemar a V. Ex" que nós do Rio Grande do 
Sul temos, efetivamente, um grande apreço, uma 
grande admiração pela figura desse gaúcho e gran
de brasileiro que é Leonel Brizola. Foi um grande 
Governador do Rio Grande do Sul. É verdade que 
estamos vivendo urna época diferente. Quando S. 
E~ foi Governador do meu Estado, privatizou a 
CEE, que estava na mão do capital estrangeiro e 
não estava bem, privatizou empresas multinacionais 
para que pudessem se desenvolver. O Dr. Leonel 
Brizola é desses nomes cuja coerência, luta e senti
mento de brasilidade somos obrigados a reconhecer 
- é uma vocação política. Conheço Brizola desde 
quando era estudante na Faculdade de Direito, Pre
sidente do Centro Acadêmico daquela faculdade, e 
S. Ex", Prefeito de Porto Alegre. É muito difícil co
nhecer alguém que tenha uma dedicação pela coisa 
pública como o Dr. Brizola. Ninguém se lembra de 
ver o Dr. Brizola que não seja debatendo as questõ
es de seu País, de sua terra, de sua gente. Qualquer 
reunião de que S. Ex" participe, por onde ande ou 
onde esteja, está com os problemas da sua Pátria, 

defendendo as idéias que, segundo pensa, têm con
dições de levar adiante esta Pátria. Tenho o maior 
respeito pelo Sr. Brizola, um homem que lutou. Não 
tenho nenhuma dúvida de que, dentro das páginas 
mais bonitas da História do Brasil, está a legalidade 
comandada por ele. A legalidade foi o momento em 
que o Regime Militar, pela truculência, quis dar o 
golpe em 1961, com João Goulart- só chegou a 
fazê-lo em 1964 -, mas foi impedido, porque o Dr. 
Brizola, com o seu governo no Rio Grande do Sul, 
conseguiu evitá-lo: levantou uma unidade fantástica, 
emocionante, e o Brasil veio junto. Dr. Brizola foi um 
homem que, casado com D. Neuza, irmã de Jango, 
tendo herdado da sua família uma grande fortuna, 
entregou a sua fazenda para fazer reforma agrária 
na sua terra, quando era Governador de Estado. Ele 
deu o exemplo, e a reforma agrária - diga-se de 
passagem - foi muito bem, tanto que as pessoas do 
município de Camaquã, situado a 200 quilômetros 
de Porto Alegre, estão prosperando, desenvolvendo, 
progredindo e ainda se lembram, com emoção, do 
Dr. Brizola. Então, há de se reconhecer a sua fibra, 
a sua garra, a sua firmeza, a sua luta constante 
diante das idéias tão importantes e necessárias para 
este País. Trago o meu apoio, a minha solidariedade 
neste dia em que festejamos o aniversário do Dr. 
Brizola. Este dia, por muito tempo, foi tradicional no 
Rio Grande do Sul. D. Neuza aniversariava no dia 21 
e Dr. Brizola aniversaria no dia 22. Eram dois dias de 
comemoraçi>es. Tradicionalmente, festejavam esses 
aniversários na praia de Capão da Canoa, um balneário 
tradicional do Rio Grande do Sul, quando todos os seus 
amigos gaúchos iam levar seu abraço, seu carinho e 
afeto ao Dr. Leonel Brizola e à D. Neuza. No dia de 
hoje, era para ser realizada uma grande festa, um 
grande churrasco, no Rio de Janeiro, em que se come
morariam os aniversários do Dr. Barbosa Uma Sobri
nho e do Dr. Leonel Brizola. Ao que sei, o Dr. Barbosa 
Uma Sobrinho já havia aceitado o convite; no entanto, 
seus familiares, julgando que as emoções do dia de 
hoje seriam muito intensas, retiraram-no de cena e o 
levaram para Petrópolis, para passar o seu aniversário 
somente com a família, o que é compreensível. O Dr. 
Barbosa é um patrimônio nacional. Diz sua família que 
quando o Dr. Barbosa completou 90 anos ele tomou 
um medicamento para prevenir as emoções. Mas, 
mesmo assim, ele acabou tendo alguns problemas. 
Não tenho dúvida alguma de que hoje é um dia muito 
importante: festejamos o centenário de nascimento de 
um grande brasileiro que se chama Barbosa Uma So
brinho e, também, o Brasil festeja o aniversário de ou
tro grande brasileiro- Dr. Leonel de Moura Brizola. 
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O Sr. José Eduardo Outra - Permite V. Exª 
um aparte? 

A SR' JÚNIA MARISE- Perfeitamente, Sena
dor. Aproveito para agradecer à Presidência pela to
lerância com que permite à Liderança do PDT pres
tar uma homenagem a um grande brasileiro. 

Sr. Presidente, para concluir, peço que o Sena
dor José Eduardo Outra, Líder do PT, igualmente 
possa se manifestar. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Solicito 
ao nobre Senador José Eduardo Outra que seja bre
ve porque a tolerância não é da Presidência, mas 
dos Colegas que estão inscritos para falar. 

O Sr. José Eduardo Outra- Sr. Presidente, 
serei bastante rápido. Quero apenas transmitir ao 
PDT e ao Governador Leonel Brizola meus para
béns, congratulando-me, em nome da Bancada do 
Partido dos Trabalhadores, com este grande brasi
leiro que hoje aniversaria. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Sena
dora Júnia Marise, também desejo me incorporar às 
manifestações como Senador. 

A SR• JÚNIA MARISE- Sr. Presidente, agra
deço as manifestações de V. Exi e a dos Senadores 
Pedro Simon, José Eduardo Outra e, principalmente, 
do nosso Senador Sebastião Rocha. 

Concluindo, digo que cada um de nós é res
ponsável pela construção de sua biografia. Nós a 
construímos de acordo com nossos ideais, nossas 
vontades. Penso que o respeito que se tem hoje 
pelo Governador Leonel Brizola se deve à forma, à 
seriedade, à coerência com que vem construindo 
seu currículo e sua vida. Ele deu exemplos de 
ideais, de luta e de sonhos, sonhos que nós todos 
queremos realizar: de uma verdadeira justiça social 
neste País. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Con

cedo a palavra ao nobre Senador Edison Lobão, 
para uma comunicação inadiável. Em seguida, 
terá a palavra o Senador Coutinho Jorge, inscrito 
regularmente. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores, não 
obstante o tempo decorrido, desde que se ini
ciou o propósito governamental de se privatizar 
a Companhia Vale do Rio Doce, os debates em ·. 
torno de tão polêmico assunto mantêm-se cons
tantes neste Congresso e continuam predomi
nando no seio da opinião pública. 

De um lado, os burocratas oficiais, "inafastá
veis" da tese da privatização; do outro, os que consi
deram quase um crime de lesa-pátria entregar-se a 
particulares, entre os quais os que estão a serviço 
de interesses alienígenas, a empresa estatal que 
deu certo, uma verdadeira agência de desenvolvi
mento, amada e estimada por 150 milhões de brasi
leiros. 

Sr. Presidente, o curioso é que da tecnocracia 
pró-privatização da Vale não se ouvem os argumen
tos que deviam contestar os que demonstram, à sa
ciedade, a vantagem de se manter a Vale do Rio 
Doce como uma exceção à aplaudida regra geral da 
desestatização. 

Na verdade, não se pode contestar que a Vale 
é hoje uma das maiores empresas mineradoras do 
mundo, ampliando dia a dia o universo das suas ati
vidades e já tendo conquistado uma conspícua cre
dibilidade internacional. 

Argumento, como se vê, dos opositores é mui
to frágil; provavelmente, insincero. Se verdadeiro, 
peca-se pelo excesso. Primeiro, porque nosso País 
já ofereceu e continua oferecendo ao mundo abun
dantes demonstrações da sua opção liberal; segun
do, porque não devemos satisfações a ninguém, a 
nenhum país desenvolvido, sobre o destino que, por 
nossa soberania, desejamos imprimir à Companhia 
Vale do Rio Doce. 

Tão grave quanto a privatização em si da Vale 
do Rio Doce parece-me o processo utilizado para 
conduzir o assunto. Avalia-se o seu valor para se 
chegar a um preço mínimo, com instrumentação pro
vavelmente manejada por fantasmas, pois, se é pos
sível fixar-se o valor do que na Vale é visível, pare
ce-me impossível qualquer po~ibilidade, mesmo re
mota, de avaliar-se o que se esconde nas profunde
zas dos chãos que estão sendo e ainda serão traba
lhados pela empresa. 

Pretende-se vender a Vale em meio às suas 
pesquisas e perfurações. É provável que ela seja 
privatizada no momento em que suas sondas estive
rem a um metro da descoberta de um novo tesouro. 

Ainda agora é o próprio Presidente da Vale, 
declaradamente favorável à privatização, que pon
dera ocorra uma reavaliação da empresa, em face 
da descoberta de uma nova mina de ouro e cobre de 
"classe mundial", jargão que define uma mina de 
grandes proporções, na Serra de Carajás, ao sul do 
Pará. 

Ora, ressalte-se que essa descoberta foi anun
ciada num furo de reportagem do jornal O Estado 
de S.Paulo, em seguida confirmada pela empresa. 
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Depreende-se, então, que dela não tomaríamos co
nhecimento, não fora a matéria jornalística, embora 
afirme o Presidente da Vale que a empresa estava 
preparando o comunicado ao mercado quando "va
zou" a informação sobre esses avanços. 

É de destacar igualmente, Sr. Presidente, a sé
rie de reportagens que sobre a Vale do Rio Doce foi 
divulgada pelo Correio Braziliense. Assinadas pelo 
repórter Ronaldo Brasiliense, as matérias jornalísti
cas têm a maior importância para o processo de 
avaliação da Vale do Rio Doce e por isso mesmo es
tão ganhando grande repercussão em todo o País. 

As reportagens foram baseadas em infonnaçõ
es de geólogos e técnicos da própria Companhia e, 
entre outros pontos, demonstram que, apenas na in
fra-estrutura da mina do Projeto Ferro-Carajás, a 
Vale investiu cerca de 3 bilhões e 100 milhões de 
dólares. Nos empreendimentos realizados no Pará, 
incluindo aí a Ferrovia Carajás-Ponta da Madeira e 
os melhoramentos no Porto de ltaqui, no Maranhão, 
toram investidos mais de 5 bilhões de dólares! 

Ora, parece pilhéria de mau-gosto não se con
siderar tais investimentos, já realizados, na avalia
ção da Companhia. 

Até recentemente, causava suspeitos sorrisos 
a minha estimativa, baseada em infonnações de al
guns técnicos, de que as reservas minerais da Vale 
do Rio Doce podiam alcançar centenas de bilhões 
de dólares e não apenas a modesta dezena com 
que desejam entregá-la a mãos privadas. A reporta
gem do Correio Brazillense, agora, divulga as esti
mativas de técnicos da própria Vale, de que a jazida 
de ferro de Carajás, com 18 bilhões de toneladas, 
valeria 315 bilhões de dólares! Esse projeto, a conti
nuar sua produção atual, terá mais de 350 anos de 
vida útil, até se esgotarem os 18 bilhões de tonela
das da reserva mineral. 

Acrescente-se que a Serra Leste pode revelar 
jazida de mais de 500 toneladas de ouro, colocando 
a Vale entre as maiores produtoras do mundo, a que 
se agregam milhares de toneladas de cobre. 

A Vale faz pesquisas promissoras na Serra das 
Andorinhas, no sul do Pará. 

Há o Projeto Salobo, associado à Anglo Ameri
can, que já mantém a maior mina de ouro do País -
lgarapé Bahia, produção anual de 1 O toneladas -, 
uma das minas mais lucrativas do mundo, que fatura 
130 milhões de reais e, a cada ano, paga o custo to
tal do projeto. 

Ainda no Pará, a Vale mantém: jazidas de 600 
milhões de toneladas de bauxita - minério básico do 
alumínio- em Porto Trombetas; gigantescas jazidas 

de caulim, o mineral utilizado na indústria da celulo
se; jazida de titânio e fosfato nas cabeceiras do Rio 
Maicuru. 

Em Barcarena, a Vale, associada à Nippon 
Arnazon Aluminum Company, mantém a maior fábri
ca de alumínio do Brasil - Albrás. Ao lado, a fábrica 
de alumina Alunorte (da qual a Vale é a principal 
acionista). 

Veja-se como é difícil, Sr. Presidente, cheia de 
riscos para o interesse nacional, levar-se adiante 
essa transação com que, sem qualquer motivação 
convincente, está-se subvertendo o destino de uma 
empresa tão representativa do esforço, do dinamis
mo e do talento brasileiros. 

Sr. Presidente, acabo de receber informações 
segundo as quais o próprio Ministro do Planejamen
to acaba de adiar a privatização da Companhia Vale 
do Rio Doce. Está adiando, seguramente, sob os ar
gumentos novos que chegam, segundo os quais o 
valor da Companhia vai muito além daquilo que foi 
estimado pelo BNDES. Ora, somente a Serra de Ca
rajás, a Ferrovia dos Carajás e o Porto de São Luís 
custaram à Companhia Vale do Rio Doce aproxima
damente 9 bilhões de dólares e querem vender a 
Vale inteira por 1 O bilhões de dólares. Estou de
monstrando aqui com argumentos de um técnico da 
própria Companhia Vale do Rio Doce que as suas 
reservas estão avaliadas em mais de 300 bilhões de 
dólares. 

Como então privatizar essa Companhia pelo ri
dículo valor de 1 O bilhões de dólares? Seria um ato 
de impatriotismo, com o qual não estamos de acordo 
e não poderemos aceitar. 

O Sr. Ernandes Amorim - V. Ex' pennite-me 
um aparte? 

O SR. EDISON LOBÃO - Ouvirei, com prazer, 
V. Ex'. 

O Sr. Ernandes Amorim - É importante o dis
curso de V. Exa, principalmente quando vemos a 
pressa em vender a Companhia Vale do Rio Doce. 
Ainda hoje assisti a um programa de televisão em 
que o Vice-Presidente do BNDES dizia que tinha 
pressa em vender a Vale, a qual estaria estimada 
em 3 bilhões de dólares. Imagine quanto vale essa 
Companhia! Se fosse negociada com responsabili
dade e fosse bem vendida, pelo potencial mineral e 
pelas riquezas que possui, pagària a dívida externa. 
É importante que isso seja debatido não só nesta 
Casa, mas também nacionalmente, com o fim de im
pedir esse entreguisrno. 

O SR. EDISON LOBÃO - Agradeço o aparte 
de V. Ex', Senador Emandes Amorim. O Vice-Presi-
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dente do BNDES até pode ter pressa, mas a Nação 
brasileira não tem pressa de entregar seu patrimônio 
de graça, seja a quem for. Precisamos resistir aqui, 
Sr. Presidente, a essas investidas de má hora, que 
de nada servem à Nação brasileira. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Conce
do a palavra ao Senador Coutinho Jorge. 

S. E~ disporá de 50 minutos. 

O SR. COUTINHO JORGE (PSDB-PA. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no início 
desta tarde tivemos oportunidade de assistir à apro
vação, na Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, do 
projeto relativo ao Orçamento do exercício de 1997. 
Essa Comissão, que tem como Presidente o Depu
tado Samey Filho e como Relator o Senador Canos 
Bezerra, realizou um trabalho excepcional e permitiu 
que o resultado da discussão, da análise e da apro
vação do Orçamento de 1997 fosse transparente, 
coerente e democrático. Isso é motivo de orgulho 
para o Congresso e para esta Casa. 

As questões relativas ao Orçamento e particu
larmente à Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização têm causado polêmica neste 
Congresso e em todo o Brasil, porque o Orçamento, 
em qualquer Panamento do mundo, tem importância 
fundamental e estratégica. Na verdade, o orçamento 
representa as prioridades e os interesses de uma 
nação. Daí por que os Panamentos de todo o mundo 
dedicam tempo maior e prioridade significativa à dis
cussão e aprovação do Orçamento. 

Podemos até relembrar, historicamente, que o 
Parlamento surgiu em função da necessidade de 
discutir e aprovar as contas dos reis. No Brasil, até 
1988, antes da nova Constituição, os Orçamentos 
elaborados pelo Poder Executivo Federal, na verda
de, eram homologados e ratificados pelo Congresso 
Nacional sem maiores discussões, sem maiores al
terações. 

A partir de 1988, o Congresso Nacional, me
diante sua comissão permanente e especial, passou 
a discutir, analisar e aprovar o Orçamento da União, 
podendo, inclusive, alterá-lo, respeitando, é claro, 
aquilo que a Constituição proíbe, basicamente no 
que diz respeito ao segmento de pessoal, dívida, por 
exemplo. Mas, em matéria de custeio, em matéria 
de investimento, a Constituição de 88 permitiu que o'· 
Congresso, em nome do povo brasileiro, pudesse fa
zer as alterações convenientes no Orçamento, para 

que ele representasse os interesses maiores do 
País. O Congresso Nacional passou a ter uma im
portância muito grande nesse processo de decisão, 
sintetizada nas prioridades dos programas, dos pro
jetas e das atividades contidas no Orçamento. 

A partir de 89, a Comissão definida pela Cons
tituição passou a funcionar. Entretanto, tivemos pro
blemas graves no seu funcionamento, colimando, 
como todos sabem, com a CPI do Orçamento, em 
93. Esta CPI sugeriu - o que ocorreu - a cassação 
de várias parlamentares pelo uso indevido de suas 
prerrogativas em relação à problemática das emen
das no Orçamento da União. 

A partir de 93, o Congresso Nacional, observa
das as preocupações e conclusões da CPI, procurou 
alterar seu mecanismo, sua metodologia e seu pro
cedimento em relação à apreciação deste instru
mento tão importante para o País, que é o Orçamen
to Geral da União. 

A partir de 1993, sobretudo 1994, quando a 
Resolução n2 2 passou a alterar esse mecanismo, 
essas prioridades, essas ,..,... • ::>dologia"' já referidas, 
a discussão e análise do , . .dmento tc·mou-se mais 
transparente, muito mais ;.;oerente e democrática. 
Hoje, diferentemente do passado, a prioridade é das 
emendas coletivas. 

A prioridade das emendas coletivas está con
centrada na decisão de cada Estado, que define as 
dez emendas globais, ouvindo, se possível, sua co
munidade e seu governo. Depois, Senadores e De
putados decidem sobre aqueles projetas de conota
ção maior, macro, de interesses globais, que pos
sam ser enquadrados como prioridades para o Esta
do. 

Igualmente ficou definido nessa Resolução 
que, além dessas emendas estaduais, teríamos as 
emendas regionais e as emendas de comissões téc
nicas permanentes da Câmara e do Senado. 

Desta vez, o panamentar tem direito ao máxi
mo de 20 emendas individuais, significando dizer 
que a prioridade passou a ser das propostas coleti
vas em detrimento das individuais. Foi um grande 
avanço. Em função disso, a Comissão de Orçamen
to deste ano, tendo na sua Presidência o Deputado 
Samey Filho e como Relator-Geral o nosso compa
nheiro Senador Canos Bezerra, baseada nessa mo
dificação fundamental da Resolução n2 2, imprimiu 
ritmo na discussão e na apreciação do Orçamento 
de 1997, de tal ordem, como disse no início, que pu
déssemos ter a transparência, a coerência, a serie
dade e a democracia necessária, tanto que se co
meçou a discutir esta peça no ano passado, nos en-
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contras regionais realizados em várias partes deste 
País, nos quais o Presidente e o Relator ouviram as 
lideranças, as comunidades, para trazerem subsí
dios para que a decisão do Congresso fosse respal
dada nos interesses da coletividade brasileira. 

O Sr. Carlos Bezerra - V. Exª me permite um 
aparte? 

O SR. COUTINHO JORGE - Com todo prazer, 
ilustre Senador Carlos Bezerra. 

O Sr. Carlos Bezerra - Senador Coutinho Jor
ge, V. Ex' teve um papel fundamental na aprovação 
do Orçamento realizada hoje e seu discurso relem
bra o esforço intenso do Congresso Nacional de 
aperfeiçoar sua prática orçamentária. De fato, de 
1993 para cá, muita coisa mudou: o Congresso evo
luiu muito em sua prática orçamentária, vários filtros 
foram criados para que situações anómalas não 
acontecessem. Além disso, o Congresso, como V. 
Ex' mencionou, procurou abrir a caixa preta que é o 
Orçamento para todo o País, indo às regiões. Fomos 
a Manaus, São Luís, Cuiabá, Belo Horizonte e Porto 
Alegre. Em Belo Horizonte, cheguei a fazer uma pro
posta no sentido de que o Executivo fizesse essas 
reuniões regionais antes da elaboração do Orça
mento, para fazê-lo mais consentâneo com a reali
dade do País e com que o pensa a sociedade de 
cada região. Infelizmente, Senador Coutinho Jorge, 
enquanto o Congresso avança, luta para aperfei
çoar, o mesmo não acontece com o Executivo. Os 
grandes projetes do País ainda são resolvidos por 
meia dúzia de tecnocratas em uma sala fechada e 
muitas vezes não são decididos de acordo com os 
interesses do País, ou daquele Estado, daquela so
ciedade, mas interesses outros. O Executivo tem 
que mudar, evoluir, modernizar-se. Continuamos 
ainda com a mesma prática do Brasil do PRP de 
Washington Luís na questão orçamentária da parte 
do Executivo, da velhíssima República. Além disso, 
o Executivo ainda usa uma prática antiquada com 
relação ao Orçamento, como se a inflação fosse de 
20% ou 30% ao mês. A realidade inflacionária do 
País mudou. No final do ano passado, houve uma 
chuva de créditos suplementares na Comissão de 
Orçamento e no Congresso, a meu ver, desnecessá
ria e caracteriza falta de um replanejamento do Or
çamento do País. Com a inflação prevista de 6% 
para este ano ou de, no máximo, 10%, não há ne
cessidade desse volume de créditos suplementares. 
Agradeço a V. Ex's pelas referências feitas e ressai- ·. 
to o importante trabalho realizado pelo nosso Comi
tê, composto por V. Exª, pelos Deputados Pedro No
vais. Nan Souza e Márcio Reinaldo Moreira e pela 

Deputada Yeda Crusius, que juntamente comigo to
maram as principais decisões em relação ao Orça
mento. Fizemos uma peça a mais consentânea pos
sível com a realidade do País. Nunca houve tanta 
transparência no processo orçamentário como ago
ra. Houve uma intensa participação de todos os 
Congressistas nessa peça que aprovamos na ma
nhã de hoje. Parabenizo V. Exª pelo seu brilhante 
pronunciamento. Muito obrigado. 

O SR. COUTINHO JORGE - Eu gostaria de fa
zer um comentário em relação ao que disse o Sena
dor Carlos Bezerra, Relator do Orçamento de 1997. 
S. E:xl' falou sobre um fato básico. Não interessa so
mente aprimorarmos a metodologia, os critérios, a 
coerência e a transparência na discussão do Orça
mento da Nação dentro do Parlamento brasileiro. 
Estamos fazendo isso; V. Exª, como relator, também 
está trabalhando no mesmo sentido. Tive o privilégio 
de ser sub-relator geral a seu lado e tenho consciên
cia de que isso está evoluindo. 

O grande problema do Orçamento da União 
não é só a discussão; o equívoco começa na elabo
ração, que ainda é arcaica, baseada no velho mode
lo a que V. Exa se refere. Tal metodologia tem que 
ser alterada para que o Governo ouça as prioridades 
da sociedade, definindo, inclusive - não como é feito 
na LDO -, prioridades nacionais com o Congresso 
Nacional antes da elaboração da peça orçamentária. 
Mas não ocorre dessa fonna. Chega-se ao abuso -
ao absurdo, como V. Exa presenciou- de Ministros 
virem a nós e ao relator pedir a inserção de progra
mas e projetas que o Poder Executivo não encami
nhou. 

Portanto, está havendo ausência de planeja
mento e, no que diz respeito à execução, um proble
ma mais grave: com a técnica do contingenciamento 
e, sobretudo, o cancelamento, o que ocorre? Chega
se ao final do ano e, quando são liberados os proje
tes contingenciados, não há tempo hábil legal para a 
execução desses programas. É importante dizer que 
o Governo, em final de outubro, segundo a legisla
ção, encaminha uma enxurrada de créditos adicio
nais - especiais ou suplementares - para a aprecia
ção do Congresso Nacional, e nós temos que apro
var a toque de caixa. Isso mostra que o replaneja
mento e a revisão da proposta da execução não 
está sendo cumprida. 

Portanto, eu diria que três fases são fundamen
tais para que esse Orçamento represente os anseios 
da Nação. A primeira, uma boa elaboração, que não 
temos, pelo Poder Executivo; a segunda, o processo 
da discussão e aprovação, pelo Congresso Nacio-
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nal, que está sendo aprimorado: a terceira, o proces
so de execução que, lamentavelmente, deixa muito 
a desejar. V. E:x'l percebeu isso e lutou para que o 
Projeto de Lei que encaminhasse o Orçamento de 
97 viesse alterado e que o Congresso definisse al
gumas amarrações, para que o Poder Executivo não 
tivesse o grau de liberdade para alterar e não execu
tar peça que o Congresso aprovou. 

Procedeu-se a um aprimoramento no art. 62 , 

não o ideal, exigindo um cronograma de desembolso 
físico e financeiro do Poder Executivo, norma que a 
Lei 4.320/64 exigia e que Governo nenhum tem 
cumprido. É um avanço, significa que o projeto de lei 
que encaminha o Orçamento, no seu detalhamento 
técnico, já está aprimorado. V. ExA tem toda razão. 
Só vivendo no dia-a-dia, no embate da discussão do 
Orçamento com V. Ex-, como grande relator que foi 
e é, compreende-se o processo. Hoje V. E:x'l tem 
realmente a massa crítica necessária para propor 
mudanças, assim corno a temos também. 

Todos que trabalhamos no Orçamento, com in
teresse e isenção, temos um acordo no sentido de 
tentar alterar a Resolução n2 02, para que ela possa 
superar uma série de empeços que tivemos ainda 
este ano no processo de aprimoramento dessa pro
posta tão importante que é o Orçamento da União. 

O Sr. Emandes Amorim- Permite-me V. Ex'! 
um aparte? 

O SR. COUTINHO JORGE - Concedo o aparte 
a V. Ex'~. 

O Sr. Ernandes Amorim - Quero, neste mo
mento, parabenizar o Senador Cartas Bezerra e o 
próprio Senador Coutinho Jorge pela maneira como 
conduzem esses trabalhos, buscando modernizar a 
discussão orçamentária no País. Todavia, por outro 
lado, quero deixar aqui a observação de que, no ano 
passado, em que pese ao Orçamento aprovado e 
todo o trabalho que se teve, o Governo Federal não 
se deu ao luxo de fazer as aplicações, ou seja, de 
cumprir com o Orçamento. Às vezes, nobres Sena
dores, fico a meditar: estou há dois anos nesta Casa 
e ouço agora V. Ex'ls, Senador Coutinho Jorge e Se
nador Carlos Bezerra, dizerem que o Presidente en
caminha a esta Casa uma verdadeira chuva de me
didas provisórias e orçamentos temporários, e esta 
Casa, por sua vez, a toque de caixa, aprova esses 
orçamentos, enquanto que o Presidente não respei
ta o cronograma, o próprio Orçamento aprovado no 
ano anterior. Ano passado, por exemplo, foram apre>;
vados recursos da ordem de 1 bilhão de reais para a· 
reforma agrária, sendo que apenas 11 O milhões fo
ram liberados. Nas mãos do Senador !ris Rezende, 

encontra-se um projeto que disciplina essa questão 
das medidas provisórias e que, se fosse aprovado 
neste Casa, acabaria com essa enxurrada de crédi
tos temporários. Então, por que este Senado não 
procura fazer o correto, ou seja, pegar o projeto que 
está com o Senador I ris Rezende, emperrado naCo
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, e o co
loca em votação? Dessa maneira, a questão das 
medidas provisórias seria regulamentada; o Presi
dente terá, no mínimo, o bom senso de cumprir o 
Orçamento. Obrigado. 

O SR. COUTINHO JORGE - Senador Eman
des Amorim, o que V. Exi diz é verdade, mas trata
se exatamente daquela terceira etapa: não adianta 
uma metodologia correta, coerente, transparente 
para se aprovar o Orçamento; além de uma boa ela
boração do Poder Executivo, é fundamental a exe
cução. E, realmente, deixa muito a desejar a execu
ção do Orçamento pelo Poder Público Federal, que 
tem dois instrumentos poderosos nas mãos: o can
celamento de projetas e o contingenciamento. Ele li
bera o contingenciamento de acordo com os seus in
teresses e os da Receita. 

Mas, no meu Estado- e sou do PSDB -. des
contingenciaram recursos para as rodovias em no
vembro. V. E~ sabe que, na minha região, começa 
a chover nessa época. O que adianta liberar recur
sos em novembro? Tanto que a Bancada do Pará, 
realmente, de forma frustrante, reconheceu que par
te da sua luta foi lamentavelmente perdida no que 
diz respeito à liberação, por parte do Governo, de re
cursos prioritários para projetos fundamentais na re
gião. 

Desejaria, assim, dizer aos nobres Senadores 
algo muito importante: além das sete Comissões se
tonais que foram presididas e relatadas por Deputa
dos e Senadores, até ao final do ano, onde os pro
gramas e projetas foram discutidos em detalhes e 
por setores e houve um aprimoramento cada vez 
maior em relação ao Orçamento do ano passado -
estava na Presidência o Senador Renan Calheiros -, 
a Comissão ainda pediu ao TCU que encaminhasse 
um relatório para que pudesse aprovar os projetas 
sem irregularidades. O que ocorreu? Terminamos -
o relator sabe muito bem disso - a última reunião já 
no final do ano, próximo ao Natal; o TCU só encami
nhou o seu relatório, definindo 37 obras irregulares, 
no final do ano. O que fez o relator de forma equili
brada e coerente? Nomeou uma Comissão, presidi
da pela Deputada Yeda Crusius, para que analisas
se essas obras, uma vez que estavam todas carim
badas como irregulares, mas eram irregularidades 
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diferenciadas entre si: havia obras superfaturadas; 
outras, as irregularidades apenas diziam respeito ao 
aspecto formal, à falta de um documento. Com isso, 
suspendeu-se, no final do ano, a aprovação do re
sultado das sete Subcomissões. Essa decisão foi do 
Relator, para que essa Comissão pudesse analisar 
as irregularidades que a própria imprensa apregoava 
como graves e sérias. 

Ocorre que, em janeiro, o resultado dessa co
missão mostrou diferenças nessas obras, irregulari
dades tênues, singelas, como falta de documento, e 
algumas mais graves. 

Ouvida a comissão, o Relator definiu que tería
mos quatro grupos de obras tidas como irregulares 
pelo Tribunal de Contas da União. 

O primeiro grupo seria constituído por aquelas 
em que alguns aspectos formais estariam incomple
tos, como o aspecto documental: um empenho, uma 
assinatura, que podem ser regularizados sem prejuí
zo da obra. O segundo seria daquelas obras que já 
toram julgadas como irregulares pelo Tribunal de 
Contas. O terceiro, daquelas obras que estão sendo 
analisadas, em tramitação, pendentes de avaliação 
pelo Tribunal de Contas. O quatro grupo é o das 
obras que apresentaram irregularidades graves e fo
ram, a priori, eliminadas pelo próprio Relator. 

Portanto, o relatório deste ano vem com inova
ções, com novidades. Isso se deve à condução da 
relataria pelo Senador Carlos Bezerra. 

Todos os líderes dos partidos reconheceram 
que não podíamos conceituar como irregulares to
das aquelas obras. 

Ao se unirem a Comissão e os assessores do 
Tribunal de Contas da União, separaram-se os 
graus de irregularidades, propiciando-se a caracteri
zação desses quatro grupos de obras. 

Ainda desejo enfatizar que o mais importante -
constava na própria lei por exigência do seu Relator 
- seriam as condicionantes para que essas obras ti
vessem os recursos liberados; quanto aos grupos 2 
e 3, exigia-se que as verbas só seriam legalmente li
beradas depois de sanadas as irregularidades. Com 
relação ao grupo 4, a priori, o Relator cancelou es
sas obras como impossíveis de constarem no Orça
mento. 

De qualquer maneira, isso representa um 
avanço, uma transparência. Ficou ajustado que, a 
partir deste ano, o TCU trabalhará em conjunto com 
a Comissão, para que, bem cedo, tenhamos as Jp
torrnações da regularidade ou não das várias obras 
que constam no Orçamento. Dessa forma, evitaría
mos que, conforme ocorreu este ano, ao apagar das 

luzes do exercício passado, viesse u relatório, o que 
nos obrigou a não aprovar o orçamento daquele 
ano. Somente pudemos fazê-lo agora, após uma 
avaliação criteriosa dessas obras irregulares, o que 
demonstra cautela e coerência do relator e a posi
ção clara da Comissão no sentido de que o Orça
mento deva ser uma peça transparente, clara, coe
rente, que não traga nenhum vício que possa tisnar 
esta Casa, que tem a responsabilidade de discutir, 
analisar e aprovar este Orçamento, peça importante 
para o Brasil. 

O Sr. Francisco Escórcio - Permite-me V. Exll 
um aparte? 

O SR. COUTINHO JORGE- Ouço V. Exll com 
prazer. 

O Sr. Francisco Escórcio - Senador Coutinho 
Jorge, pedi a palavra para fazer uma homenagem e 
parabenizar a valorosa equipe que está elaborando 
o Orçamento. Sei do valor de cada um de V. Exlls., 
da dedicação, do carinho e da maneira transparente 
com que todos trabalharam, apresentando o Orça
mento claramente aos olhos do Brasil inteiro. Não 
poderia deixar passar esta oportunidade de enalte
cer essa grande Comissão. Parabenizo-a ainda pela 
forma com que V. Exlls. trataram, principalmente 
com o Executivo, no sentido de acabar com aquilo 
que chamo •brincadeira", representada pelo contin
genciamento com relação às verbas associadas às 
emendas individuais de cada parlamentar. Eu, que 
já tive oportunidade de estar no Executivo, sei o 
quanto é doloroso para um parlamentar juntar num 
município pobre o padre, o prefeito, os vereadores e 
dizer-lhes, como que anunciando um milagre, ter 
conseguido uma verba para fazer determinada obra 
e depois disso, ver-se frustrado por causa dessa 
·desgraça· representada pelo contingenciamento. 
Isso é muito triste e eu tenho certeza de que agora, 
com o entendimento mantido por V. Exlls. com a 
equipe do Executivo, nós, parlamentares, não va
mos ficar frustrados diante do procedimento freqüen
temente adotado pelo Executivo com relação ao Or
çamento, que é o contingenciamento. Tenho certe
za, Senador, de que lá se faz - como também eu fiz 
quando estava lá - o contingenciamento arbitrário de 
verbas. Muito obrigado pelo aparte que V. Exll me 
concedeu. 

O SR. COUTINHO JORGE - Senador Francis
co Escórcio, V. Exll mostra, como ex-membro do 
Executivo, que a situação do contingenciamento é 
uma posição realmente muito problemática, séria, 
frustrante até e que deve ser, realmente, delimitada. 
Entendo que um cronograma de execução físico-fi-
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nanceira que define as receitas e as despesas deve 
ser publicado trimestralmente e deve ser acompa
nhado pelo Congresso Nacional, conforme dispõe a 
nova lei. É claro que em janeiro, fevereiro e março 
as receitas do Executivo não podem atender a todos 
os projetas de investimento. Mas não se pode acei
tar que os projetas que o Congresso aprovou fiquem 
contingenciados até o final do ano. Isso é um verda
deiro desrespeito ao Congresso Nacional, V. E~ 
tem toda razão. 

Considero, entretanto, que já há um avanço no 
projeto de lei. O entendimento com o Poder Executi
vo é no sentido de que não haja essa prática este 
ano. Espero sinceramente que não ocorra, pois, 
caso contrário, seremos obrigados a pressionar o 
Governo Federal, o Presidente e os Ministros, a fim 
de evitar que se repita esse equívoco que prejudica 
os interesses do Congresso e do Brasil. 

O Sr. Sebastião Rocha- V. E~ me permite 
um aparte? 

O SR. COUTINHO JORGE - Pois não, nobre 
Senador. 

O Sr. Sebastião Rocha - Senador Coutinho 
Jorge, quero aproveitar a oportunidade de seu dis
curso para louvar os esforços de V. Ex11, na condição 
de Vice-Presidente da Comissão, do Presidente Sar
ney Filho, do Relator Canos Bezerra, enfim, de toda 
a equipe que trabalhou para votar o Orçamento no 
prazo - o que, infelizmente não foi possível - e con
duzir as discussões num clima de democracia, de 
participação das Lideranças partidárias. Perdoe-me, 
entretanto, V. E~. se aproveito a oportunidade para 
demonstrar um sentimento de desalento com rela
ção ao Orçamento Geral da União, não apenas 
quanto à sua elaboração mas também, e sobretudo, 
quanto à sua execução. Solicitei da Consultaria de 
Orçamentos do Senado um quadro que pretendo di
vulgar, conforme disse ao Relator-Geral do Orça
mento, Senador Carlos Bezerra. Esse quadro de
monstra que o meu Estado, o Amapá, foi o único da 
Federação que, nos anos de 1995 e 1996, obteve 
zero de execução orçamentária no DNER. O único 
Estado da Federação! Estão aqui os 26 Estados e o 
Distrito Federal, e o único que aparece com zero na 
coluna "Empenhos Liquidados" é o Amapá. Para 
que V. E~ tenha uma idéia, Minas Gerais, em 1996, 
conseguiu executar R$206 milhões! Compreendo a 
importância das rodovias do Estado de Minas Ge
rais, mas não entendo, então, por que São Paulo 
teve apenas R$56 milhões. Isso demonstra que· .a 
equipe que comanda o DNER está fazendo aquele 
jogo de "puxar a brasa para sua sardinha", isto -é, 

•, 

tem procurado, nesse tempo que domina o DNER, 
transferir a grande massa de recursos para Minas 
Gerais. Em 1996, por exemplo, 24,8% do Orçamen
to daquele Departamento foi executado no Estado 
de Minas Gerais, enquanto no meu Estado, apenas 
0,0%. Em 1995, não foi diferente. Então, 1996 foi o 
segundo ano consecutivo - e foi o segundo ano do 
Governo Fernando Henrique Cardoso • em que o 
Amapá teve zero de execução orçamentária no 
DNER. Nós também ternos necessidades de recur
sos para as nossas rodovias. Entendo o Orçamento 
da União - pelo menos queria entender - como um 
instrumento para combater as desigualdades regio
nais, um terna para o qual o Presidente da Repúbli
ca tem dado muita ênfase. Infelizmente, no Orça
mento que vamos votar daqui a alguns dias, o Ama
pá novamente é o Estado mais prejudicado em ter
mos de dotação orçamentária nesse setor. Reclamei 
o fato ao Relator Carlos Bezerra e o faço publica
mente desta tribuna, em função do compromisso 
que tenho com o meu Estado. lamento muito que 
um Estado que tenha na sua Bancada o Presidente 
do Congresso Nacional, Senador José Samey, rece
ba esse tratamento tanto da Comissão de Orçamen
to quanto do DNER e do Ministério dos Transportes. 
A propósito, já estive com o Ministro e mostrei-lhe o 
meu descontentamento e a minha indignação pelo 
fato de o Orçamento da União não estar servindo 
para melhorar a qualidade de vida da população dos 
Estados mais pobres da Federação. Serve muito, 
isso sim, para o jogo de poder das Bancadas. As 
Bancadas consideradas mais fortes obtêm mais re
cursos, e a liberação fica por conta dos compromis
sos assumidos junto ao Governo. A posição da Ban
cada com relação à emenda da reeleição, por exem
plo, certamente tem um peso muito grande na libera
ção de recursos. De qualquer forma, cumprimento V. 
E~ porque o vejo como um Senador, um político 
que, juntamente com os demais coordenadores do 
processo, se esforça para cumprir os prazos do Or
çamento, para conduzir o debate, a discussão e a 
votação em um .clima de democracia, de participa
ção, de coerência e de transparência. Infelizmente, 
ainda não aconteceu o esperado. Deveria ser defini
do um percentual mínimo a ser destinado para cada 
Estado. Essa metodologia de distribuição de recur
sos do Orçamento deve ser modificada, porque o Or
çamento é um dos instrumentos importantes para 
combater as desigualdades regionais do nosso País. 
Muito obrigado e desculpe-me se interrompi o discurso 
de V.~ para fazer essa manifestação de desconten
tamento com o Orçamento Geral da União. 
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O SR. COUTINHO JORGE • Senador Sebas
tião Rocha, V. E~ ratifica o que foi dito por nós e 
pelo Relator-Geral, ou seja, que um dos graves pro
blemas do Orçamento da União é a sua execução. 

Já que V. E~ se referiu ao Amapá, quero lem
brar que o meu Estado, que tem rodovias grandes 
como a Transarnazônica e Santarém-Cuiabá- para 
citar duas - , apesar de ter sido contemplado no Or
çamento com R$120 bilhões, obteve a liberação de 
apenas R$8 bilhões para o exercfcio de 1996. 
Acrescente-se que o Governador do meu Estado é 
do Partido do Presidente. Mesmo assim, fomos se
riamente discriminados no momento da execução 
orçamentária. 

Concordo que o processo de execução tem que 
ser reformulado radicalmente, para que a peça orça
mentária, que se aprimora cada vez mais no Congres
so Nacional, possa ser executada integralmente refle
tindo os interesses da coletividade brasileira. 

Quero ressaltar que, ao finalizar o Orçamento, 
o Relator, juntamente com os sub-relatores, nego
ciou com cada Bancada estadual emendas que per
mitissem superar os distorções dos projetas aprova
dos nas sete comissões setoriais. 

Depois de longos e exaustivos debates, junto 
com o Relator-Geral, conseguimos negocia:. com 
praticamente todas as Bancadas estaduais. Mesmo 
assim, algumas Bancadas insatisfeitas encaminha
ram destaques que foram analisados durante o dia e 
a madrugada de hoje, na tentativa de superar as dis
torções setoriais, regionais ou estaduais do Orça
mento de97. 

É preciso enfatizar que o Relator agiu de fonna 
bastante ooerente e democrática, ouvindo todas as 
Bancadas e negociando com elas. É claro que as 
Bancadas estão sempre insatisfeitas com os recur
sos. Como sub-relator, como coordenador da Ban
cada de meu Estado, também não estou satisfeito 
com o volume de recursos aprovados. Mas entendo 
que, dentro das limitações do Orçamento de 97, os 
recursos, limitados, mas aqueles possíveis, foram 
negociados amplamente oom a nossa Bancada. 

Insisto em dizer que mesmo que o Orçamento 
de 97, cuja elaboração foi aprimorada em relação 
aos anos anteriores, não represente os interesses 
das Bancadas das regiões pelo fato de haver algu
mas distorções, o mais importante é a sua execução 
neste exercício. E vamos ter que montar um sistema 
de acompanhamento da execução física financeira, 
conforme prevê o Projeto de Lei em seu art. 611, a fim 
de que se possa evitar equívocos e distorções na 

execução do Orçamento de 1996. Não temos qual
quer dúvida. 

Howe um grande aprimoramento em termos de 
discussão, de análise e de aprovação do Orçamento 
pelo Congresso Nacional. E já há grande transparên
cia, ooerência, lógica e ação democrática, mostrando 
que o Congresso se moderniza e se atualiza. Baseado 
no que ocorreu na CPI de 1993, ele se supera real
mente, mostrando que o Orçamento é importante para 
o Brasil. E o Congresso está preparado para apreciá-lo 
e analisá-lo e para defender, da melhor forma possível, 
os interesses nacionais. 

Mas insisto, como fiz de forma detalhada no 
discurso anterior, que o processo de execução, de 
implementação do Orçamento da União, que na ver
dade representa prioridades nacionais, precisa atua
lizar-se, reformular-se. Enquanto o Congresso evolui 
neste sentido, o Poder Executivo repete os erros de 
todos os Governos anteriores. Temos que superar 
essa fase. Não temos que admitir esses cortes e, 
sobretudo, contingenciamentos equivocados, distor
cidos, ao bel prazer do Congresso Nacional. 

Como disse o Relator, não podemos aceitar 
uma enxurrada de créditos adicionais, crédito espe
cial, extraordinário. Isso gera, no final do exercício, 
uma readaptação de recursos não utilizados pelo 
contingenciamento em favor de outros programas e 
projetas. E sabemos que isso é possível de ser feito, 
utilizando a técnica, o mecanismo dos créditos adi
cionais. Mas isso tem que ser superado. Créditos 
adicionais são as correções finais do ano, para su
perar alguns equívocos, algumas omissões, mas 
não podem servir de instrumento de elaboração de 
um novo Orçamento pelo Poder Executivo, e que 
tem que ser aprovado pelo Congresso Nacional, a 
toque de caixa, em novembro e dezembro, com gra
ves prejuízos para os interesses da Nação. 

Creio que o processo de discussão e de aprova
ção aprimora-se. Mas o grande compromisso do Go
verno Federal com o Congresso Nacional é .aprimorar 
o seu processo de execução e, sobretudo, saber res
peitar as prioridades que definimos e aprovamos. 

O Plano de Ação Brasil foi respeitado integral
mente pela Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização e também será na aprova
ção do Orçamento. 

Há um respeito do Congresso Nacional em re
lação às prioridades do Governo Federal, portanto, 
tem que haver, da parte do Governo Federal, o mes
mo respeito em relação às emendas aprovadas no 
Orçamento da União, que são prioritariamente coleti
vas, que interessam aos Estados e às regiões e que 
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foram discutidas e aprovadas com os Governadores 
e com todo o Congresso Nacional. 

Cabe agora o passo a ser dado pelo Governo 
Federal, no sentido de implementar, de forma coe
rente, os equívocos cometidos no exercício anterior. 

Parabenizo mais uma vez a Comissão Mista de 
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização por seu 
trabalho concluído, hoje às 13 horas, como também 
o Senador Cartas Bezerra, por seu grande trabalho 
como Relator e todos os seus membros, que traba
lharam diutumamente, varando a madrugada, para 
defender os interesses de suas Regiões, de seus 
Estados e do Brasil. 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Coutinho jor
ge, o Sr. Romeu Tuma deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Levy 
Dias, 3 11 Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)· Concedo a 
palavra ao Senador Emandes Amorim. 

O SR. ERNANDES AMORIM ( -RO. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador) - Sr. Pre
sidente, Sr'ls e Srs. Senadores, falando em coerência, 
trago a este plenário dois importantes assuntos. 

Tive a oportunidade de ler uma matéria publi
cada no Jornal do Brasil de segunda-feira, que tem 
o seguinte tftulo: "Grande Rio busca dinheiro em 
Rondônia.· 

Imaginem, Sr's e Srs. Senadores, Rondônia é 
um Estado que hoje passa por sérias dificuldades. 
Várias vezes, vim a esta tribuna denunciar irregulari
dades, e agora volto para trazer ao conhecimento de 
V. Ex-s mais uma ocorrida no Estado de Rondônia. 

Farei a leitura da matéria, para que V. Ex-s 
possam compreender o fato. 

Hélio Soares, presidente da Escola de 
Samba Acadêmicos do Grande Rio, de Du
que de Caxias. viaja hoje para Rondônia, 
onde terá um encontro com o Governador 
Valdir Raupp (PMDB) e um grupo empresá
rios - que não existe - que pretende financiar 
parte do desfile da escola, domingo de car
naval, na Marquês de Sapucaí. O tema da 
Grande Rio é uma das mais importantes 
passagens da história de Rondônia: a saga 
da construção da ferrovia Madeira-Mamoré -
ferrovia essa que se encontra abandonada, 
jogada às traças. "Estamos gastando R$1 ,2 
milhão para colocar a escola na avenida. 
Agora vamos ver se é possível fazer o acor
do· a tempo para o desfile", explicou Helinho. 

Segundo o senador Odacir Soares 
(PFL-RO) - o que me chama a atenção é 
que Hélio Soares é o presidente dessa es
cola de samba -, que integra a coligação 
que elegeu Raupp, a maior parte dos recur
sos virá da iniciativa privada. "É a primeira 
vez que nosso Estado é tema de uma esco
la de samba do Rio", disse. Com o enredo 
Madeira-Mamoré, a volta dos que não foram 
lá no Guaporé, a Grande Rio contará a ten
tativa de construir, no fim do século passa
do, uma estrada de ferro que: unisse os 
oceanos Pacífico e Atlântico. 

Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores, o Esta
do de Rondônia passa por sérias dificuldades. Há 
uma grande crise naquele Estado: os funcionários 
não receberam seus salários; não estão sendo feitos 
investimentos; todos os empresários estão falidos. 

E essa notfcia divulgada no Jornal do Brasil é 
equivocada. Sabemos que o valor desse investimen
to não é somente de R$1 ,2 milhão; aquela escola de 
samba receberá R$2,5 milhões para levar o nome 
do Estado de Rondônia ao carnaval do Rio de Janei
ro. Isso é um absurdo, uma vergonha! Rondônia, 
que represento nesta Casa, é um Estado pobre, e o 
Governador está fazendo horrores com o dinheiro 
arrecadado ali. 

Por outro lado, quero parabenizar o Senador 
Vilson Kleinübing, de Santa Catarina, pela criação 
da CPI para apurar questão de títulos. Acionamos 
essa Comissão, para que a mesma apure irregulari
dades ocorridas no Banco do Estado de Rondônia. 

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, com o 
advento do Plano Real, a economia brasileira entra 
em nova fase, caracterizada pela subtração da cor
reção monetária de seus ativos financeiros. 

O Sistema Financeiro Nacional perdeu fonte 
significativa de recursos, na medida em que deixou 
de ter ganhos inflacionários, que representavam pe
sos expressivos em seus balanços. 

O Banco do Estado de Rondônia - Beron S. 
A. -, como a grande maioria dos bancos estaduais, 
foi violentamente afetado pela política econômica 
implantada desde julho de 1994. De uma situação 
positiva em 30 de junho de 1994, o Banco do Esta
do de Rondônia chegou em dezembro de 1994 
com um patrimônio líquido negativo de R$13,5 mi
lhões. 

Sem ter a preocupação de sequer compreen
der as razões que levaram o Banco àquela situação, 
o Sr. Governador Valdir Raupp, tão logo eleito Go
vernador, iniciou a mais irresponsável campanha 
contra o Banco do Estado, dizendo aos quatro can
tos do Estado e por onde andava que o mesmo es
tava quebrado e falido. 
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Esse discurso, irresponsável e totalmente con
trário aos interesses do Estado de Rondônia, provo
cou uma fuga acentuada dos depósitos, agravando 
duramente a situação do Banco. 

Não satisfeito com a campanha feita contra os 
interesses do Banco do Estado, o Governador de 
Rondônia veio ao Banco Central propor que o BE
RON fosse submetido a intervenção. 

Em fevereiro de 1995, o Banco Central, de for
ma açodada e inconseqüente, submeteu o Banco do 
Estado de Rondônia ao REGIME ESPECIAL DE AD
MINISTRAÇÃO TEMPORÁRIA, sem um estudo 
mais acurado, mesmo sabendo que a principal CclU
sa de perda dos ativos dos bancos era conseqüên
cia da nova política económica implantada. 

Aliás, o próprio Banco Central aponta esse 
fato, ao analisar os resultados negativos apurados 
um ano depois, em seu balanço de 1995. 

Sris. e Srs. Senadores, decorridos dois anos 
de o Banco Central estar administrando o Banco do 
Estado de Rondônia, a sua gestão eficiente apura 
um património líquido negativo - pasmem todos - su
perior a R$200 milhões. 

Imaginem que, um ano atrás, o banco estava 
negativo em R$13 milhões. O Banco Central inter
veio, e essa dívida passou a mais de R$200 milhões 
em dois anos, Sr. Presidente. 

No primeiro semestre de sua intervenção no 
BERON, ou seja, em julho de 1995, o Banco Central 
já teria condições de ter um completo diagnóstico da 
sua situação e, conseqüentemente, o planejamento 
da recuperação a, provavelmente, menos de um 
quarto do valor do passivo atual. 

Próximo do fim do RAET, a solução em estudo 
custará aos cofres públicos mais de R$200 milhões, 

. ou seja, agora possivelmente o Banco Central, ao 
· devolver o Banco de Rondônia ao Estado com a dí

vida de R$200 milhões, vai querer que o Estado as
suma esta dívida e, por ser um Banco do Estado, 
essa má gerência do Banco Central vai recair sobre 
os cofres do Estado . 

Pretende-se emprestar ao Estado de Rondô
nia, para cobrir um rombo patrocinado pela gestão, 
esta sim temerária, do Banco Central no BERON. 

O Estado de Rondônia vai ser penalizado pelos 
desacertos da gestão do Banco Central no BERON, 
que teve todo o tempo para viabilizar uma solução 
oportuna e adequada para o Banco do Estado. 

É inaceitável responsabilizar Rondônia por um 
fato ocorrido à sua revelia. Há que se questionar 
este procedimento. 

A responsabilidade do Estado deve ser restJ:ita 
ao montante do patrimônio líquido negativo identifi
cado na data da intervenção no banco. 

o restante é de responsabilidade do Banco Central. 

Finalmente, Sr. Presidente, Sris. e Srs. Sena
dores, requeri à Comissão Parlamentar de Inquérito 
dos Títulos Públicos que convoque o Sr. Francisco 
José Mendonça Souza, Presidente do Banco do Es
tado de Rondônia, por decisão do Banco Central, 
para prestar depoimento à Comissão. 

Esta medida ocorre em razão de denúncia do 
jornalista Hélio Gaspari de que o Banco do Estado 
de Rondônia estaria envolvido nas transações nebu
losas dos Títulos Públicos. 

É necessário que a CPI tome o depoimento do 
Sr. Francisco para apurar a dimensão do envolvi
mento do banco nessas operações de interesses du
vidosos, bem como a sua participação nessas tran
sações, se houver. 

Também estou requerendo à mesma CPI a 
convocação do Sr. João Mauri Harger Filho, acusa
do de envolvimento em transações com títulos públi
cos no montante de R$3 milhões. 

O Sr. João Mauri é ex-empregado do BERON, 
na Agência de São Paulo, onde, até o ano passado, 
ocupava posto relevância. 

A pergunta que se faz, Sr&s. e Srs. Senadores, 
é: como foi possível que eventuais transações desse 
porte pudessem acontecer à revelia do Sr. Francis
co, Presidente do BERON, que tem a obrigação de 
conhecer todos os atas e fatos do banco? 

São questões como esta que a CPI dos Títulos 
Públicos deve investigar, porque sugerem falcatruas 
contra o interesse público. 

Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. Senadores, Rondô
nia, que já tem passado por todos esses desacertos, 
agora sofre com a descoberta, pelos informes que 
tenho, dessas transações ilegais entre diretores de 
bancos interessados na praça de São Paulo com um 
banco do Paraguai. 

Oxalá, com toda a seriedade dos participantes 
dessa C PI, apurem-se os fatos para punir os respon
sáveis pelos desvios dos recursos do Estado de 
Rondônia. No interesse da verdade e da moralidade 
dos negócios públicos d'l Estado de Rondônia. 

Era o que tinha a dizer. 

Durante o discurso do Sr. Emandes 
Amorim, o Sr. Levy Dias, 3 11 Secretário, dei
xa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Romeu Tuma. 

O Sr. Romeu tuma deixa· a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Eman
des Amorim, 411 Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - Con
cedo a palavra ao Senador Carlos Patrocínio. (Pausa) 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) -
Concedo a pal:tvra ao nobre Senador Romeu Tuma, 
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por permuta com o Senador Valmir Campeio. V. Exª 
dispõe de 20 minutos. · 

O SR. ROMEU TUMA (PSL- SP. Pronuncia o se
guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, tinha-me preparado para fazer um pro
nunciamento sobre assunto diverso do que tratarei. 

Faço um apelo a esta Casa, para que realmen
te dê apoio concreto, político, etetivo ao Ministro da 
Retonna Agrária Raul Jungmann. 

Hoje, o Jornal do Brasil, a Folha de S.Paulo 
e O Estado de S. Paulo trazem algumas matérias 
de desabafo do Ministro Raul Jungmann: • Jungmann 
acusa MST de chantagem"; "MST invade sede do 
Incra de São Paulo". 

Jungmann faz uma desesperada análise do 
que vem acontecendo na sua área, na qual o Presi
dente Fernando Henrique Cardoso tem buscado in
vestir, para que se cumpram as suas metas de as
sentamento de pessoas que realmente querem a 
terra para trabalhar. 

Este Plenário tem buscado aprovar leis - e há 
outras a serem aprovadas-, para facilitar esse traba
lho e buscar a harmonia no campo. Lá percebemos 
que, conforme o tempo passa, há o perigo de um 
conflito mais grave com dezenas de mortes a se la
mentar. Nós, a cada dia, ao invés de resolvermos, 
discutirmos e aprovarmos as leis, os Senadores aqui 
comparecerão para lamentarem, pedirem providên
cias a reboque dos acontecimentos no campo com 
mortes, com armas, com armamento pesado dos 
empresários ao defenderem as suas propriedades. 
E o Movimento Sem-Terra, no sentido de não serem 
agredidos, tentam igualmente armarem-se para re
pelirem qualquer tipo de ação armada. 

Fala-se em operações de desarmamento. Será 
que isso resolve, Sr. Presidente? Será que resolve, 
Sr%. e Srs. Senadores? Não creio porque hoje por
tar uma arma não é crime. Ontem, aprovamos o 
substitutivo que hoje foi enviado à Câmara dos De
putados e espero que seja aprovado. Quem tem 
uma arma responde por uma contravenção se não 
for registrada e se a pessoa não possuir o porte. A 
partir da sanção presidencial, provavelmente será 
um crime. O Presidente quer que isto aconteça o 
mais rápido possível. 

O Sr. Gllvam Borges- Permite-me V. E.xi um 
aparte? 

O SR. ROMEU nJMA - Com prazer ouço V. E.xi. 
O Sr. Gilvam Borges- Vem V. Exi à tribuna 

desta Casa entocando um tema que há muito se dis
cute em busca de soluções. São soluções que, em 
certos momentos, nos parecem paliativas. O Estado 
brasileiro procura se mobilizar tentando buscar alter
nativas como essas que V. Ex' aborda da tribuna: a 
torça conjunta dos braços armados do Estado, envol
vendo todos os setores de torças federais, estaduais, 

na busca do desarmamento. Todavia, Senador, o 
que realmente nos preocupa é a questão da lei, a ri
gor, o seu cumprimento. Hoje vivemos em uma socie
dade democrática em que somos regulados pela lei. É 
verdade que os movimentos políticos no campo são 
evidentes e trazem preocupação na busca de alternati
vas .. A livre iniciativa, a iniciativa privada deve ser ga
rantida, mas o que está faltando é o cumprimento da 
l~i. C?ra .• o Estado brasileiro tem a preocupação de re
dlstnbUir as terras não-produtivas e produtivas. Contu
do, o Presidente Fernando Henrique deve não somen
te melhor aparelhar os agentes da lei, mas também fa
zer C?m que a I~ seja cumprida. É inadmissível que se 
peiTTllta uma açao como essa. Sejamos justos quanto 
a esses violentos conflitos no sul do Pará, onde até 
mortes ocorreram: as partes não são intimadas devi
damente. Assim como o Estado e seus policiais são 
chamados, deveriam também responder os mentores 
e responsáveis pelo movimento, porque são as partes 
em conflito. Se o Estado e seus militares são chama
dos, deve.m-se incluir também os movimentos sócio
políticos. E isso que deveria ser feito. 

~onaratulo-me com V. Exi quanto a sua preo
cupaçao ·~bordar esse importante tema. O Esta
do preciSé mar alguma providência. Seria o desar
mamento? 1sso não resolve, embora abranda e ini
ba, é uma atitude paliativa. Creio na necessidade da 
r~f?rma agrária ~as, para isso, o Governo deve po
SICionar·se. O Ministro Raul Jungmann está em meio 
a um tiroteio, e o INCRA está totalmente desapare
lhado, sem recursos para as desapropriações. Pen
so que ou se alocam recursos para se procederem 
aos assentamentos e se abrandar essa pressão so
cial, ou os conflitos vão ocorrendo naturalmente. 
Quero me congratular com V. E~. que vem à tribuna 
com muita propriedade e convicção, fazendo um 
pronunciamento muito oportuno e associo-me ao 
seu raciocínio, ao seu pensamento e às suas preo
cupações. Parabéns, Senador Romeu Tuma. 

O SR. ROMEU TUMA - Agradeço, Senador 
Gilvam Borges. V. Exi analisa um ponto crítico: 
adianta o desarmamento? E quanto ao vazio provo
cado pela ausência da autoridade para garantir a 
manutenção da ordem pública e da legislação vigen
te? O ordenamento jurídico que existe no País só 
pode ser modificado por esta Casa, e ela vem traba
lhando nesse sentido: as matérias apreciadas nas 
comissões pennanentes são prontamente incluídas 
na Ordem do Dia pelo Presidente Samey. 

Todos vimos a amargura com que o Ministro 
Jungmann tez um pronunciamento - e por isso vim a 
esta tribuna - que se identifica também com a preo
cupação de V. Ex!!. A Folha de S.Paulo deixa de 
mencionar que não há problemas apenas no sul do 
Pará; no Paraná houve alguns homicídios; no Pontal 
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do Paranapanema, os processos de invasão ocor
rem há mais de 25 anos - trata-se de terras devolu
tas, cuja ocupação depende mais de uma indeniza
ção pelos bens dos proprietários que nelas perma
neceram algum tempo do que o valor da terra, por
que a terra é do Estado, o que significa dizer que ela 
praticamente não tem custo. 

Não posso chegar aqui e dizer que o Presidente 
Fernando Henrique nada está fazendo. Pelo contrário, 
o que os movimentos estão fazendo aceleram a parti
da que ele deu no sentido de promover a maior quanti
dade possível de assentamentos, o que vem aconte
cendo. Os números que o Ministro apresentou aqui 
são entusiasmantes, tanto que a Oposição ocupa esta 
tribuna e não tem coragem de agredir o Ministro Jung
mann, sempre abre parênteses para elogiar a sua de
voção nesse trabalho que abraçou, o compromisso 
que firmou com o Presidente da República. 

Então, vejamos o que diz esta reportagem: 
• Jungrnann - O que motiva a invasão da sede do IN
CRA em São Paulo é uma questão política. Estão que
rendo chantagear o INCRA para obter o financiamento 
para uma fábrica de fecularia. • E aqui vem o problema 
que nos preocupa: Essa estória de invadir, arrancar 
cerca, matar, executar... Por favor, isso é segurança, 
isso é justiça Vamos assumir cada um as nossas res
ponsabilidades. Eu estou assumindo a minha 

O que ele quer dizer é que não se pode ficar 
atrás de invasores nem de fazendeiros que estão 
prontos a rechaçar com tiros pessoas humildes que 
inesperadamente se vêem diante de tão grande vio
lência. Isso é um problema de polícia. Ele chama às 
falas o Ministério da Justiça para que realmente faça 
o papel de manter a ordem e fazer cumprir a lei. 

Sem a colaboração clara e a boa vontade de to
das as partes não será possível resolver o problema. 
Não quero entrar no mérito dos movimentos popula
res, nem no Movimento dos Sem-Terra, acho que são 
importantes; há um desespero muito grande, mas não 
se pode fazer uso político disso. O Estado brasileiro 
tem que estar presente em todos os segmentos, não é 
só investir no assentamento e deixar que a desordem 
gere problemas de angústia para muita gente que fica 
nessa ansiedade em procurar uma solução sem vio
lência. No capítulo da novela ·o Rei do Gado" em que 
morreu o "Senador Caxias", houve uma fala do nosso 
companheiro e amigo Senador Eduardo Suplicy. Ele 
dizia que não pode haver violência, não pode haver in
vasões, deve-se procurar uma harmonia e uma paz 
para que, realmente, o campo possa ter a solução de
vida, ao tempo certo e com os meios possíveis. Esse é 
o meu apelo. 

Cumprimento e exalto a figura do Presidente ~r
nando Henrique Cardoso e almejo que possamos dar 
um apoio real, forte ao Ministro Jungmann para que 
ele, com liberdade de espírito, com a visão própria do 

seu plano de assentamento de algumas famnias 
possa trabalhar sossegado para que não sinta que 
há sempre uma metralhadora a suas costas. Muito 
obrigado. 

O Sr. FRANCISCO ESCÓRCIO - Sr. Presiden
te, peço a palavra para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim)- Con
cedo a pal~vra _ao_ Se~ador Francisco Escórcio para 
uma comun1caçao mad1ável pelo prazo de cinco minu
tos, nos termos do art. 14, VIl, do Regimento Interno. 

O SR. FRANCISCO ESCÓRCIO (PFL-MA. 
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, SI% e Srs. Senadores ou
tro dia vim a esta tribuna para falar a respeito do' Go
~erno do Maranhão. Dizia naquela ocasião, quando 
t1ve a oportunidade de viajar com o Presidente Fer
nando Henrique Cardoso, que visitava nosso estado, 
que o Maranhão ''vai muito bem, obrigado". 

Vejo isso com muita satisfação quando pego 
as pesqu1sas que demonstram como está indo a 
nossa querida Governadora Roseana Samey. A Go
vem~dora do Mara~hão, Roseana Samey, está com 
73,~ Yo de aprovaçao popular, conforme pesquisa 
realizada pela Econométrica na Capital, São Luís, 
entre os dias 14 e 16 próximos passados. Esse índi
ce ficou muito próximo daquele que foi dado corno 
nota ao Governo de Roseana, que chegou a 7 4,9%. 

Notas de aprovação à Governadora Roseana 
Samey: muito bom, 51%; bom, 37,3%; regular para 
bom, 32,5%. 

Com dois anos à frente do Governo do Estado 
a Governadora Roseana Samey já tomou uma séri~ 
d~ me~id~s que obtiveram grande impacto na opi
mao pubhca e que justificam a aprovação do seu 
Governo pela população de São Luís. · 

Antes mesmo de iniciar seu programa de 
obras, a Governadora Roseana adotou medidas que 
acabaram modificando completamente a estrutura 
da máquina pública estadual, antes burocrática e 
concentradora, impondo um novo modelo de admi
nistração gerencial, ágil, eficiente e aberto à partici
pação da sociedade. 

Com a intenção de valorizar e incentivar o ser
vidor pú!Jiico estadual, a Governadora Roseana foi a 
primeira a instituir urna tabela de pagamento de sa
lários que engloba todo ano de 1997, mês a mês, o 
q~e vem a proporcionar ao servidor uma programa
çao antecipada de receita e despesa. 

Assim sendo, Sr. Presidente, Srs. Senadores 
quero parabenizar a figura de nossa querida Gover~ 
nadara Roseana Samey e peço que conste nos Anais 
desta Casa o documento que entrego à Mesa. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. FRAUC/SCO ESCÓRC/0 EM SEU 
PRONUNCIAMENTO. 
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O SR. GILVAM BORGES - Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Ernandes Amorim) -
Concedo a palavra a V. Exa. por cinco minutos, nos 
termos do art. 14, VIl, do Regimento Interno. 

O SR. GILVAM BORGES (PMDB- AP. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora
dor.)- Sr. Presidente, faço um apelo a V. Ex'A para 
que encerre os trabalhos com certa urgência, visto 
que temos já marcada uma sessão do Congresso 
Nacional. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim)- V. 

Ex- será atendido. 
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - Os 

Srs. Senadores Ronaldo Cunha Lima e Lúcio Alcân
tara enviaram discursos à Mesa para serem publica
dos na forma do disposto no art. 203, do Regimento 
Interno. 

S. Exl's serão atendidos. 
O SR. RONALDO CUNHA UMA (PMDB-PB) -

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, o Congresso 
Nacional, neste instante da convocação extraordiná
ria, inicia no Senado Federal a discussão da propos
ta de emenda à Constituição que faculta ao Supre
mo Tribunal Federal estabelecer efeito vinculante às 
suas decisões de mérito. 

A proposta de minha iniciativa e com o apoia
menta constitucional de diversos Senadores, mere
ce, agora, antes mesmo de um exame de seu con
teúdo material, uma explicação de natureza teleoló
gica. O sentido que emprestamos à iniciativa não é 
outro senão o de permitir uma entrega jurisdicional 
célere e expedita no grau mais elevado de nossa es
trutura judiciária. Com efeito a pretensão basilar é 
desafogar o STF para permitir que os recursos, que 
exigem um cumprimento efetivo da nossa Carta 
Magna, sejam apreciados sem os percalços da buro
cracia judiciária. Em suma: é a Justiça presente aos 
momentos de quem precisa de justiça. 

Esta matéria tem suscitado nos diversos seg
mentos que se envolvem de forma ativa em proces
sos judiciais, as mais diversas opiniões. O momento 
reclama posições mais altruístas, despidas de cono
tações subjetivas ou corporativas. 

A redação originalmente oferecida à aprecia
ção da Casa, posteriormente alterada na Comissão 
de Constituição e Justiça, pretendia alterar o vigente 
§ 22 do art. 102, que limita o efeito vinculante ape,nas 
·às decisões tomadas em sede de ação di reta ·de 

· constitucionalidade, para estendê-lo à todas as deci
sões de mérito do STF, desde que sumuladas. Usei, 

na rédação, a mesma ling'uagem que u texto original 
oferecia, para evitar ilações que exigem um maior 
esforço de hermenêutica. Para isso contribuiu a 
apreciação pelo STF da constitucionalidade da 
Emenda à Constituição n2 3, de 1993, em ação inci
dental relatada pelo eminente Ministro Moreira Al
ves. 

Na Comissão de Justiça, sob a relataria ímpar 
do Senador Jefferson Peres, após perfeita análise 
do instituto do efeito vinculante, chegou-se à conclu
são de um novo texto, exatamente este que se en
contra em exame, para facultar ao STF- quando diz 
"se este assim o declarar" - tomar as medidas perti
nentes ao efeito vinculante. 

Antes de sua decisão final afastou-se emenda 
do Senador José Eduardo Outra que pretendia tra
zer ao Senado Federal a competência para decidir 
sobre o efeito vinculante. Evidente que a iniciativa 
do Senador à pertinente em seus objetivos, não fora 
os impedimentos de ordem constitucional dentro do 
princípio da separação dos poderes e mesmo obe
diente à política dos freios e contrapesos ou check 
and balances na expressão americana. 

Tentou-se também na oportunidade, enfrentar 
as dificuldades formais com a apresentação de uma 
terceira proposta, que exigia urgência e relevância 
na questão para permitir à Corte a tomada de tal 
efeito. Mas em favor de uma fórmula consensual do 
Relator, a Comissão acatou a proposta final. 

Senhor Presidente, antes de encaminhar esta 
proposta de efeito vinculante pensei em apresentar 
o projeto de lei que regularia o § 111 do mesmo art. 
1 02 da Constituição, para trazer ao nosso universo 
normativo a possibilidade de reclamação contra o 
descumprimento de preceito fundamental da Carta 
Magna. Notei entretanto que antes de permitir o 
acesso fácil à Justiça a proposta contribuía para difi
cultar os trabalhos do STF. Daí que resistimos, em 
princípio, à idéia. 

Vejo agora, após diversos contatos, que muitos 
segmentos, sejam magistrados, advogados e mem
bros da imprensa, divergem da forma apresentada. 

Eu disse que o propósito fundamental da 
emenda era permitir o aceso à Justiça aos que ca
rentes de recursos financeiros perdem os recursos 
processuais, mesmo que o objeto em causa tenha 
sido motivo de exame favorável na Corte Suprema 
em diversas oportunidades. Assim ocorreu com os 
aposentados do INSS, que obtiveram resultados ·os 
mais diversificados em juízos e tribunais do País 
mesmo após o STF opinar favoravelmente à causa. 
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As críticas apresentadas preocupam pela en
vergadura das entidades e pessoas envolvidas. A 
mim chegam essas preocupações que tentarei mos
trar à Casa. 

Senhores e Senhoras Senadoras, o modelo de 
efeito vinculante que chega ao exame não é novida
de no nosso repertório constitucional nem no direito 
estrangeiro. No nosso direito moderno, conforme já 
disse, existe a previsão no atual art 102, § 22, da 
Constituição; no direito americano existe sob a for
ma do stare decisis selecionando os casos que po
dem chegar à Suprema Corte. 

O STF é hoje, uma das poucas, talvez a única, 
Corte Constitucional do mundo onde chegam 36.000 
processos por ano. É inviável um exame sério e cor
reto de tantos feitos para apenas 11 ministros. Nota
se que a maioria dos casos é de ações idênticas, re
petitivas, sobre as quais a Corte já se manifestou 
por muitas vezes. Não é raro ver despachos singe
los publicados para um significativo volume de cau
sas semelhantes, o que não é apropriado para uma 
Corte Suprema. 

A inviabilização, tão demonstrada pelo atual 
Presidente do STF, o eminente Ministro Sepúlveda 
Pertence, prejudica não apenas a Corte em sua fun
ção constitucional, mas, repito, o acesso à jurisdição 
constitucional. 

É bem oportuno falar do passado engajado nas 
lutas sociais, como militante estudantil, acadêmico, e 
profissional da advocacia, inclusive como membro 
do Conselho Federal da OAB, do Ministro Sepúlveda 
Pertence. São qualificações que esteiam as opiniões 
do atual presidente do STF. 

Quando se cobra a extensão aos demais tribu
nais superiores para também expedir súmulas vincu
lantes, em sede de julgamento infraconstitucional, 
refutamos dizendo que o instituto é prestante aqui e 
noutros países, apenas às decisões em matéria ex
clusivamente constitucional. Como adotamos um 
modelo de constituição analítica, dificilmente esca
pará tema de direito que não seja possível de exame 
no STF e, portanto, de se ter uma decisão harmónica. 

Sobre essa harmonia das decisões pode se di
zer que o efeito vinculante tomará equânime as de
cisões judiciais seguindo o princípio de isonomia 
para o qual causas idênticas merecem o mesmo tra
tamento. 

Quando se preferiu a decisão sumulada tentou
se evitar que apenas uma causa tomasse a torça 
vinculante. É da natureza da matéria sumulada que 
diversas causas, puxada por uma mais significativa 
chamada leading case, venham a embasar o seu 

conteúdo normativo. Lógico que em sede do contro
le abstrato, por não permitir decisões repetitivas e 
por seu efeito erga omnes dispensar-se-á reincidên
cia de causas para a edição da súmula. 

A Súmula, tal como hoje se apresenta, é uma 
atribuição normativa do STF, e como tal pode ser 
contida em seus excessos pela via do uso da com
petência que é deferida ao Congresso Nacional pelo 
art. 48, XI, da Constituição, que permite que o Poder 
Legislativo possa zelar pela preservação de sua 
competência em razão da atribuição normativa de 
outros Poderes. É o puro exercício da política de 
freios e contrapesos, ou a convivência harmónica e 
independente de cada poder institucional. 

Também é criticada a proposta sob o enfoque 
do congelamento da atividade jurisdicional, prejudi
cando o trabalho de juízes, notadamente monocráti
cos, de tribunais inferiores e das partes por intermé
dio de seus advogados. É, por assim dizer, definitiva 
a leitura do Ministro Pertence sobre o assunto. Diz 
Sua Excelência, citado pelo Relator desta proposta: 

• ... tem-se que questões decididas pe
los Tribunais há três, quatro, cinco anos, 
continuam a congestionar suas pautas, em 
homenagem à independência do juiz das 
instâncias inferiores, que não se vincula à 
decisão e pode, então, por amor à sua pró
pria convicção, permanecer anos, anos e 
anos a decidir contrariamente à decisão ab
solutamente tranqüilizada no Supremo Tri
bunal. Isso é que eu chamo de uma visão 
romântica que se recusa a ver os mecanis
mos do processo e da jurisdição para as 
questões individuais. Pode haver certo con
senso sobre esta ou aquela questão jurídica, 
mas a questão de fato é necessariamente 
única." 

Datissima venia, nessa mesma linha de pen
samento, é oportuno opor esclarecimentos a par de 
tal situação. O Poder Judiciário é o único que se põe 
hierarquizado e com nítida conotação unificada den
tro da federação. Matérias objeto de discussão em 
sede monocrática em comarcas podem suscitar re
cursos para Tribunais Estaduais, Federais ou Supe
riores, e mesmo ao STF. Assim se põe a estrutura 
do Poder Judiciário, diferente dos demais que têm 
suas decisões natureza tenninal, salvo o controle 
externo. 

Por outro lado, neste mesmo sentido, tenho 
que a uniformização da jurisprudência deve ser obje
tivo de qualquer grau de jurisdição, principalmente 
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qtfando c motor n~dutor é o Supremo Tribunal Fe
deral. Quando houver necessidade de revisão esta 
pode ser obtida, na forma do regimento da Corte Su
prema que deverá estar adequado à nova realidade 
constitucional, ou pela via da alteração legislativa 
pelo Congresso Nacional. Embora de uma ortodoxia 
pouco afeita ao nosso sistema político, o direito ale
mão impõe o efeito vinculante até mesmo ao legisla
dor quando o exame juridicional deu-se em sede de 
controle abstrato. Mas, é interessante notar que na 
Alemanha existe o apelo ao legislador, objetivando 
tomar mais expedita a participação do judiciário no 
processo de formação de leis. 

Sobre a exeqüibilidade e efetivação da medida 
creio que o tempo responderá de forma mais preci
sa. É, reconheço, um choque cultural que as cir
cunstâncias exigiram. A resposta não será imediata, 
tanto assim que os procedimentos deverão constar 
do regimento do Supremo Tribunal Federal, sem 
prejuízo de a matéria vir a ser tratada na Lei Com
plementar a que se refere o art. 93, da Constituição 
Federal. 

A proposta pode merecer reparos, e para isso 
servem os dias que as seguirão nesta discussão no 
Senado Federal, e no seu curso na Câmara dos De
putados, onde de certo o exame será tão responsá
vel quanto está sendo nesta Casa. 

Muito obrigado. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB - CE) -
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, tem sido ob
jeto de vários debates a situação dos projetas públi
cos de irrigação no Nordeste. 

Apesar da área ser vocacionada para tal ativi
dade, já que a agricultura de sequeiro contém riscos 
muito elevados em face da ecologia da área, muitos 
projetas encontram-se sucateados, alguns não con
cluídos, os cultivos não têm sido os mais adequados 
e não existe uma estrutura eficiente de comercializa
ção. 

Todos estes fatos provocam que o nível dos 
colonos não seja muito diferente de seus colegas da 
agricultura de sequeiro. 

..J. 

Anteriormente, tzemos neste Congresso Na
cional, pronunciamento sobre o projeto Jaguaribe
Apodi, no Ceará. Apesar de estruturado sob o mode
lo de Distritos de Irrigação, nascendo já emancipa
do, os seus agricultores têm elevados débitos com 
os bancos, causados por incompetência técnica em 

resolver os difíceis desafios que representam a 9gri-
cultura irrigada. ' 

Na ocasião sugeríamos que, todos os distritos 
passassem a contar, desde o seu início de funciona-

mento, com uma grande empresa âncora, nacional 
ou internacional. 

Ela, com sua experiência e penetração nos 
mercados, garantiria aos pequenos agricultores, trei
namento, uma escolha correta de cultivos e um mer
cado garantido. 

Um dos empecilhos para que a irrigação se de
senvolva em bases empresariais e com sustentabili
dade, seria uma mudança na lei da irrigação que 
contém atualmente urna série de restrições à iniciati
va privada. 

A •lei de irrigação", Lei n2 6.622, de 25-6-1979, 
tem na preeminência da função social um dos seus 
postulados básicos. Estabelece, também, que nas 
terras desapropriadas pelo Poder Público implantar
se-ão projetas públicos, caracterizados como proje
tas de interesse social predominante e divididos em 
lotes familiares e determina que é de responsabilida
de do Poder Público federal, além da implantação 
das infra-estruturas de uso comum (barragens, di
ques, canais, estradas, linhas de transmissão, dre
nagem, e edifícios administrativos), as infra-estrutu
ras sociais (ambulatórios, hospitais, escolas, equipa
mentos urbanos e de saneamento), e as benfeitorias 
internas realizadas nos lotes abrangendo o desma
tamento e a sistematização das terras, os canais e 
drenas parcelares, habitações e outras obras de uti
lização individual. 

Quando da regulamentação da lei citada, atra
vés do Decreto n2 89.496, de 29-3-1984, ficou esta
belecido que nos projetas de interesse social predo
minante, seria admitida a implantação de pequenas 
empresas em lotes de maior dimensão e não dota
dos dos equipamentos parcelares, mediante proces
so licitatório, desde que, em conjunto, não ocupas
sem mais de 20% da área total do projeto. 

Interessante notar que a lei caracteriza como 
de "interesse social predominante" as áreas sujeitas 
a secas, com elevadas taxas demográficas e/ou de
semprego, com grande número de pequenos agri
cultores com terra insuficiente, sem terra ou com ter
ra de baixa produtividade na área de influência do 
projeto. Posteriormente ficou estabelecido, por Por-
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taria Ministerial, que o somatório das áreas a serem 
ocupadas por pequenas empresas em projetas pú
blicos de irrigação poderia atingir até 50% da área 
total do projeto. Sem dúvida, um avanço, ainda que 
não suficiente. 

O próprio artigo 14 da lei atual ocasiona gran
des problemas quando diz que toda área que desen
volver um projeto de irrigação com interesse social 
predominante deve ser voltada para lotes familiares. 
E fato que as dificuldades dos pequenos agricultores 
em libertarem-se de verdadeiros grilhões culturais 
que os induzem à prática de culturas tradicionais 
pouco rentáveis e desenvolverem novas culturas 
são muito grandes. Não se mudam traços culturais 
seculares, nem se assimilam novas tecnologias, 
nem se introduzem métodos gerenciais da noite 
para o dia, principalmente quando dentro do projeto, 
todos são pequenos agricultc;>res com o mesmo nível 
sóciocultural e econômico. E óbvio que, no caos, o 
velho princípio sociológico do "efeito de demonstra
ção" não tem como funcionar. Ou se você quiser, 
podemos apelar para o princípio físico dos vasos co
municantes. O líquido de um vaso só se transfere 
para o outro se houver diferença de nível. E só se 
transfere do de nível mais alto para o de nível mais 
baixo. Se os dois estão no mesmo nível, estabelece
se um equilíbrio e a situação permanece estática. 

Entretanto, embora a abertura dada pela regu
lamentação, ao incluir a possibilidade de inserção de 
empresas, tenha sido positiva, a não alteração dos 
postulados básicos corporificados na lei, e um de
creto regulamentador não poderia fazê-lo, fez com 
que permanecessem sob a responsabilidade do Po
der Público federal ações que deveriam ser compar
tilhadas com Estados e Municípios, tendo estes, ain
da, que arcar com o ônus da resolução de proble
mas individuais, como a construção de habitações 
para os irrigantes que já foram aquinhoados com um 
lote dimensionado para absorver a mão-de-obra fa
miliar, equipado e pronto para o plantio, amortizado 
em 25 anos, com prazo de carência de cinco anos e 
juros de até 6% ao ano. 

Além dessa abordagem conceituai e de or
dem geral, diversos outros aspectos de caráter co~
ceitual teriam que ser examinados. Na verdade sao 
muitas as modificações a serem feitas. Se fôssemos 
tratá-las aqui, a lista seria infindável. Alguns pontos, 
entretanto, merecem destaque. 

O primeiro é a definição de escopo dos pr?je
tos. A lei atual prende-se a duas definições: proJeto 

público no qual o investimento é de inteira responsabi
lidade do governo e projeto privado onde a responsabi
lidade total do investimento é feita pelo setor privado. 

Nos últimos anos, a partir da elaboração do do
cumento denominado "Resenha Setorial de Irriga
ção", em 1986, portanto, há dez anos, discute-se a 
necessidade de que a legislação para o setor incor
pore os chamados projetas mistos com investimen
tos compartilhados entre o governo e setor privado. 
Também, de há muito, discute-se a questão tanto 
das demandas sociais a serem atendidas com a im
plantação dos projetas, como dos diversos serviços 
públicos a serem fornecidos aos trabalhadores que 
serão absorvidos pelos mesmos (habitação, educa
ção, saúde, saneamento etc), que devem ser sup~
dos pelos outros níveis de governo (estados e muni
cípios) de acordo com as suas competências. 

O segundo diz respeito à questão de tarifação. 
A lei define que a tarifa dágua compõe-se de duas 
parcelas: K1 e 1<2. O K1 visa a amortização dos in
vestimentos. O K2 visa a cobertura dos custos ope
racionais. Como a própria lei estabelece que as in
fra-estruturas de uso comum que integram o projeto 
são bens públicos de propriedade do Governo Fede
ral e como tal devem ser mantidas, como fica a 
questão da amortização? Se existe a amortização 
dos investimentos pelos irrigantes, supõe-se que ao 
final do pagamento as estruturas seriam repassadas 
aos irrigantes. Não sendo assim, não é amortização. 

Outro aspecto contraditório de lei diz respeito à 
emancipação dos projetas. Ela está estabelecida na 
lei mas são tantos os óbices que se colocam a sua 
ef~tivação que esta se toma inviabilizada. Por exem
plo, o § 2!1 do artigo 92 do Decreto n11 89.496/84 reza 
que: •proceder-se-á à emancipação quando consta
tados o ténnino das obras da infra-estrutura indis
pensável ao assentamento de pelo menos 213 (dois 
terços) dos irrigantes e a comunidade esteja social e 
economicamente apta a se desenvolver, dispondo 
de uma organização interna que lhe assegure vida 
administrativa própria e atividades comerciais autô
nomas·. 

No parágrafo seguinte, está dito que mesmo 
depois de emancipado, as infra-estruturas de uso 
comum continuarão a pertencer ao Poder Público, 
que as administrarão, as manterão e as operarão. 
Também será o controle do uso da água feito pelo 
Poder Público. Ao irrigante resta pagar as tarifas às 
quais já nos referimos. 
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Não que é de se estranhar a alta inadimolência 
registrada quando se soma a permanência de cultu
ras de baixa rentabilidade como o fato de que a pre
sença do Estado já sinaliza para o irrigante que, 
mesmo que pague, nada vai acontecer. 

Enfim, muitos outros pontos poderiam ser ab. 
dados, mas precisar-se-ia de tempo e espaço pare.. 
tanto. O fato é que a citada lei já não atende às ne
cessidades de uma atividade intensiva em capital, 
tecnologia e utilização do solo, como é a ag 'Jitura 
irrigada, nem se enquadra no espírito de d~scentrah
zação pretendida pelo atual governo, e muito menos 
se coad' •na com as modernas concepções do que 
seja o pápel do Estado. 

Era o que tinha a dizer 
Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim} - A 
Presidência lembra ao Plenário que o Congresso 
Nacional está convocado para sessão conjunta a 
realizar-se hoje, às 18h30min., no Plenário da Câ
mara dos Deputados, destinada à apreciação da 
Medida Provisória nº 1.564, de 1997. 

O SR. PRESIDENTE (Ernandes Amorim) -
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai en
cerrar os trabalhos, designando para sessão delibe
rativa ordinária de amanhã, a realizar-se às 
14h30min., a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 5, DE 1997 
(Em regime de urgência, nos termos 

do Requerimento n2 67, de 1997) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Re
solução n2 5, de 1997 (apresentado pela Comissão 
de Assuntos Econômicos como conclusão de seu 
Parecer n2 10, de 1997), que autoriza a República 
Federativa do Brasil a contratar operação de crédito 
externo no valor de até quinhentos milhões de dóla
res norte-americanos, junto ao Banco lnteramerica
no de Desenvolvimento- BID. 

-2-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 58, DE 1996 

(Em regime de urgência, nos termos 
do Requerimento n2 83, de 1997) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara n11 58, de 1996 (n2 693/95, na Casa de 
origem), que dispõe sobre a jornada de trabalho de 
Médico, Médico de Saúde Pública, Médico do Traba
lho e Médico Veterinário, da Administração Pública 
Federal direta, das autarquias e das fundações pú
blicas federais, e dá outras providências, tendo 

Pareceres sob n2s 564 e 67 4, de 1996, da Co
missão 

-de Constituição, Justiça e Cidadania: 12 pro
nunciamento: favorável; 22 pronunciamento (sobre 
a emenda oferecida perante a Mesa): favorável à 
emenda de redação. 

-3-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 2, DE 1997 
(Em regime de urgência, nos termos 

do Requerimento n2 84, de 1997) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Re
solução n2 2, de 1997 (apresentado pela Comissão 

de Assuntos Econôrnicos como conclusão de seu 
Parecer n2 7, de 1997), que autoriza a República Fe
derativa do Brasil a contratar operação de crédito 
com o Banco lnteramericano de Desenvolvimento -
BID, no valor de até setenta e oito milhões de dóla
res norte-americanos. 

-4-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
N2 54, DE 1995 

Terceiro dia de discussão, em primeiro turno, 
da Proposta de Emenda à Constituição n11 54, de 
1995, de autoria do Senador Ronaldo Cunha Lima e 
outros senhores senadores, que dá nova redação ao 
§ 22 do art. 1 02 da Constituição Federal, tendo 

Parecer sob n2 3, de 1997, da Comissão 
- de Constituição, Justiça e Cidadania, favorá

vel, nos termos de substitutivo que apresenta, com 
voto em separado do Senador José Eduardo Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) -
Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18h24min.) 
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Ata da 17ª Sessão Deliberativa Ordinária 
em 23 de janeiro de 1997 

4ª Sessão Legislativa Extraordinária, da 50ª Legislatura 

Presidência dos Srs Ney Suassuna, Nabor Júnior, Romeu Tuma, Va/mir Campelo, 
Sebastião Rocha, Jefferson Peres, Casildo Ma/daner e Francisco Escórcio. 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE 
PRESENTES OS SENHORES SENADORES: 

Ademir Andrade - Antônio Carlos Magalhães -
Antônio Carlos Valadares- Arthur da Távola- Ber
nardo Cabral - Carlos Bezerra - Carlos Patrocínio -
Carlos Wilson - Casildo Maldaner - Coutinho Jorge 
- Edison Lobão - Eduardo Suplicy - Élcio Alvares -
Emília Fernandes - Epitácio Cafeteria - Emandes 
Amorim - Esperidião Amin - Fernando Bezerra -
Flaviano Melo - Francelina Pereira - Francisco Es
córcio- Freitas Neto- Geraldo Melo- Gerson Ca
mata - Gilberto Miranda - Gilvam Borges - Guilher
me Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto Lucena 
- Íris Rezende -Jade r Barbalho- Jefferson Peres -
João França - João Rocha - Jonas Pinheiro - Jo
saphat Marinho - José Agripino - José Alves - José 
Bianco - José Eduardo - José Eduardo Outra -
José Fogaça - José lgnácio Ferreira - José Roberto 
Arruda - José Samey - Júnia Marise - Lauro Cam
pos- Leomar Quintanilha- Levy Dias- Lucídio Por
tella - Lúcio Alcântra - Lúdio Coelho - Marina Silva 
- Martuce Pinto - Mauro Miranda - Nabor Júnior -
Ney Suassuna - Odacir Soares - Onofre Quinan -
Osmar Dias- Pedro Simon- Ramez Tebet- Regi
na Assumpção- Renan Calheiros- Roberto Freire 
-Roberto Requião- Romero Jucá- Romeu Tuma
Ronaldo Cunha Lima - Sebastião Rocha - Sérgio 
Machado- Teotônio Vilela Rlho- Valmir Campelo
Vilson Kleinübing. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A lista de 
preserça acusa o CC>f1l)ar'OCimento de 7 4 Srs Senadores. 
HavenOO número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Sobre 
a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 12 Secretário 
em exercício, Senador Nabo r Júnior. 

São lidos os seguintes: 

OF. LPMDB N2 036/97 
Brasnia, 22 de janeiro de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais comunico a Vossa Ex

celência a substituição do Senador Ney Suassuna 
pelo Senador Casildo Maldaner, na qualidade de 

membro suplente na Comissão Parlamentar de In
quérito, criada através do Requerimento n2 1.101, de 
1996, destinada a "apurar irregularidades relaciona
das à autorização, emissão e negociação de títulos 
públicos, estaduais e municipais nos exercícios de 
1995 e 1996". 

Renovo na oportunidade, votos de apreço e 
consideração - Senador Jader Barbalho, Líder do 
PMDB. 

OFÍCIO N2 078-l-BL. Parl./97 
·. ·asflia, 21 de Janeiro de 1997 

Se ':)reside 
No~ '' · nos regimentais, indico a Vossa Exce

lência os nomes dos Deputados do Bloco Parlamen
tar PFUPTB que farão parte da Comissão Mista 
destinada a emitir parecer à Medida Provisória n2 

1.533-1, de 16 de janeiro de 1997, que "extingue 
créditos oriundos de contribuições arrecadadas pelo 
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, no valor e 
condições que específica, e dá outras providências", 
em substituição aos anteriormente designados. 

Efetivos: 
Deputado Ursicino Queiroz 
Deputado Raul Belém 
Suplentes 
Deputado Raimundo Santos 
Deputado Sérgio Barcelos 
Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oli

veira. Líder do Bloco Par1amentar. 

OFICIO N2 079-L-BL. Par1/97 
Brasma 22 de janeiro de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce

lência os nomes dos Deputados do Bloco Parlamen
tar PFUPTB que farão parte da Comissão Mista 
destinada a emitir parecer à Medida Provisória n2 

1.534-1, de 16 de janeiro de 1997, que "dispõe so
bre o número de Cargos de Direção e Funções Gra
tificadas das Instituições Federais de Ensino Supe
rior e dos Centros Federais de Educação Tecnológi
ca e dá outras providências•, em substituição aos 
anteriormente designados. 
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Efetivos: 
Deputado Cláudio Cajado 
Deputado Paes Landim 
Suplentes: 
Deputado Jair Soares 
Deputado José Mendonça Bezerra 
Atenciosamente,- Deputado Inocêncio olivei-

ra, Líder do Bloco Parlamentar 

OFÍCIO Nº 0101-L-BLPariJ97 
Brasil, 22 de jane·lro de 1997 

Senhor PresidAnte, 
Nos termos regimentais, indico a Vossa Excelên

cia os nomes dos Deputados do Bloco Parlamentar 
PFLJPlB que farão parte da Comissão Mista destina
da a emitir parecer à Medida Provisória nº 1.545-14, de 
16 de janeiro de 1997, que "Dispõe sobre os fundos 
que específica e dá outras providências", em substitui
ção aos anteriormente designados. 

Etetivos: 
De puta do José Carlos Vieira 
Deputado Augusto Viveiros 
Suplentes: 
Deputado Luciano Pizzatto 
Deputado Osvaldo Coelho 
Atenciosamente. - Deputado Inocêncio Oli

veira, Líder do Bloco parlamentar. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Serão 

feitas as substituições solicitadas. 
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 12 

Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior. 

É lido o seguinte 

OFÍCIO PSDB/IIN2 271/97 
Brasília, 23 de janeiro de 1997. 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a V. Ex' o Deputado 

Emerson Olavo Pires (Bloco PMDBIRO) para integrar, 
como membro 1itular, a Comissão Mista de Planos, Or
çamentos Públicos e Fiscalização, em vaga do PSDB 

Atenciosamente, - José Aníbal, Líder do 
PSDB. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) -A Pre
sidência designa o Deputado Emerson Olavo Pires 
para integrar a Comissão Mista de Planos, Orça
mentos e Fiscalização, de conformidade com o ex
pediente que acaba de ser lido. 

O Sr. Ney Suassuna, suplente de Se
cretário, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Nabor Júnior. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Há ora
dores inscritos. 

Cor1cedo a palavra ao nobre Senador Ney 
Suassuna. 

S. Exíl dispõe de 20 minutos para proferir o seu 
pronunciamento. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr% e 
Srs. Senadores, em qualquer país do mundo, os ci
dadãos necessitam de serviços modernos, eficientes 
e de boa qualidade. 

Nos países de democracia avançada, de de
senvolvimento económico relativamente estável e de 
instituições bem estruturadas, a carga de impostos 
que recai sobre a população retoma em forma de 
serviços perfeitamente organizados que são presta
dos pelo Estado. 

Dessa maneira, nesses países, os direitos de 
cidadania se realizam plenamente. De um lado, os 
cidadãos cumprem com as suas obrigações sociais 
e, do outro, o Estado se encarrega de cumprir tam
bém com a sua parte, ou seja, garante o perfeito 
funcionamento dos canais públicos da sociedade. 

Assim, o governo transmite para a população 
confiança, honestidade, credibilidade, organização 
e, sobretudo, espírito de nacionalidade. Ele mostra 
ainda que o papel fundamental do Estado é estar a 
serviço da nação, e não a serviço de privilegiados 
corruptos, que costumam reduzir a coisa pública a 
uma simples extensão dos seus negócios escusas. 

Nas sociedades desarticuladas, onde o siste
ma democrático sobrevive precariamente e onde a 
acumulação de capital realizou-se tardiamente e de 
maneira dependente, o Estado aparece como uma 
entidade viciada. Ele se apresenta dominado pelo 
paternalismo, pelo clientelismo e pela corrupção e 
incapaz de garantir aos cidadãos essa segurança e 
esse bom atendimento que predomina nas chama
das economias desenvolvidas. 

Infelizmente, o Brasil ainda está inserido nesse 
contexto deletério de países cujas injustiças se fazem 
presentes em todas as instâncias da vida social. 

Apesar dos enormes esforços que o Governo 
Fernando Henrique Cardoso vem fazendo para apa
gar essas manchas negras da vida social brasileira 
verdadeiramente o nosso País causa vergonh~ 
quando expõe publicamente os seus baixos índices 
de organização. 

Tenho certeza de que levaremos ainda pelo me
nos uma década de gigantescos esforços para dimi
nuir o elevado grau de degradação moral que desen
volvemos, particularmente nesses úlümos 20 anos. 

Ao longo desse período, o sistema de saúde 
desmoronou, toda a rede de transportes, incluindo 
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estradas, portos e vias navegáveis, foi reduzida a 
uma verdadeira sucata; o sistema educacional públi
co, outrora orgulho nacional, foi reduzido a baixíssi
mos níveis de qualidade. 

Enfim, o vandalismo tomou conta do País e to
dos os serviços públicos foram atingidos pela falta 
de competência e pela corrupção desenfreada prati
cada pelas elites dirigentes. 

Infelizmente, os episódios de corrupção conti
nuam comuns no cotidiano do brasileiro. A título de 
exemplo, os fundos de pensão das estatais estão na 
mira do Tribunal de Contas da União, suspeitos de 
tráfico de influência, de desvios de recursos públicos 
e de enriquecimento ilícito de alguns dos seus diri
gentes, tudo isso feito com o dinheiro do contribuin
te, que engorda os seus cofres. 

Só os fundos de pensões das estatais mobili
zam hoje no País quase R$30 bilhões e se tomam 
clientes preferenciais do mercado imobiliário brasilei
ro. 

Outro caso recente é o da Companhia Nacional 
de Abastecimento- Conab, que tem como rotina de 
sua existência o desaparecimento constante de fro
tas de caminhões carregados de grãos e que nunca 
são encontrados. 

Aliás, os desaparecimentos dos estoques da 
Conab já se tomaram lugar comum na história da 
agricultura brasileira. Enquanto isso, cerca de 36 mi
lhões de pessoas passam fome, estando situadas 
abaixo da chamada linha de pobreza. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, não nos pode
mos esquecer de que o Estado nacional gasta, a 
cada ano, bilhões de reais dos contribuintes para co
brir os rombos provocados pelo banditismo que do
mina as engrenagens dos serviços públicos. As so
mas fabulosas que custam as obras inacabadas 
pelo País afora e o que necessita o setor de teleco
municações para atingir níveis apenas razoáveis de 
desempenho, nos próximos anos, causam-nos ter
ror! 

O Ministro das Comunicações, Sérgio Motta, 
acabou de declarar, no Japão, perante um auditório 
de empresários nipônicos, que o Brasil necessita de 
investimentos da ordem de mais de R$75 bilhões de 
reais somente na área de telecomunicações, até o 
ano 2006. 

Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. Senadores, o que é 
mais decepcionante em todo esse drama nacional é 
que todas as conseqüências negativas recaem dom 
maior intensidade sobre as camadas mais pobres da 
população. Elas são as mais prejudicadas e as que 
mais contribuem com os cofres públicos. 

Pesquisa mais ou menos recente, realizada em 
abril de 1995 pela Fundação Getúlio Vargas, con
cluiu que os impostos indiretos oneram mais o bolso 
dos brasileiros de baixa renda, que ganham de um a 
dois salários mínimos, do que os mais ricos, que ga
nham de 25 a 33 mínimos por mês. 

Nesse trabalho, foram analisados cinco tributos irr
diretos sobre o consumo das fammas com diferentes rerr
dimentos: Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS), Imposto sobre Produtos Industrializa
dos (IPI), COFINSIPIS e Imposto sobre Serviços (ISS). 

Vale ressaltar ainda que o Brasil detém a ter
ceira maior carga de impostos do mundo com uma 
alíquota de 48,18% sobre os lucro das empresas. 

Em primeiro lugar, Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, está o Japão que aplica uma alíquota máxima 
sobre o lucro das empresas de 57,9% Em segundo 
lugar, vem a Itália com 52, 2%. No âmbito da Améri
ca Latina, o leão brasileiro ocupa a primeira posição 
em voracidade fiscaL 

~ importante dizer ainda que os impostos indi
retos, normalmente mais pesados para os contri
buintes com rendimentos mais baixos, formam a 
maior parte da receita da União, dos Estados e dos 
Municípios. 

No Brasil, a tributação sobre consumo, por 
exemplo, equivalia a 16,8% do Produto Interno Bruto, 
segundo informações da própria Receita Federal para 
o ano de 1994. Nos Estados Unidos, esse tipo de im
posto equivale a 5,5% do PIB; no Japão, 5,3%; na Ale
manha, 14,7"/o. Ressalto que no Brasil equivale a 
16,8% contra 5,5% dos Estados Unidos, 5,3% do Ja
pão e 14,7% da Alemanha. Enfim, é preciso dizer que 
o consumidor brasileiro gasta 35% de sua renda fami
liar mensal com o pagamento de impostos. 

Outro dado importante diz respeito ao peso da 
carga fiscal sobre o PIB nacional. O Governo arreca
dou em impostos e contribuições federai3 R$83,9 bi
lhões em 1995. Essa quantia foi 30% superior aos 
R$64 bilhões arrecadados em 1994. Os dados referen
tes à carga de impostos no Brasil revelam, portanto, 
que não existe ainda em nosso País a contrapartida 
que o Estado tem obrigação de realizar em benefício 
da comunidade como acontece nos países ricos. 

O resultado é um total descrédito das instituiçõ
es da sociedade diante dos cidadãos. Não poderia 
ser diferente, levando-se em conta que aos contri
buintes são aplicados os ditames da lei, enquanto ao 
Estado tocam as facilidades do não cumprimento de 
suas obrigações elementares. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, confesso não 
estar convencido de que a única saída para se con-
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quistar a eficiência dos serviços públicos no Brasil 
seja simplesmente a privatização ou as concessões 
indiscriminadas. Acho que a chave mestra do pro
blema vai em outra direção. Grosso modo, é preciso 
reorganizar moralmente o País, que está completa
mente deformado nos costumes. 

Em segundo lugar, é preciso modernizar seto
res importantes do Estado que ainda trabalham com 
velhos fichários em plena revolução da informática. 

Em terceiro lugar, é preciso profissionalizar os 
serviços através de treinamentos, de novas e mo
dernas técnicas de gestão e também de salários 
mais decentes. 

Esses argumentos bastam para demonstrar 
que, tecnicamente, é na reengenharia que encontra
remos a chave da superação de nossa ineficiência, 
e não na entrega de tudo para o setor privado. 

Eu mesmo, que sou privatista, acho que nem 
tudo pode ser privatizado. Devemos sempre analisar 
para ver o que é possível e o que não é em termos 
de privatização. 

Antes de terminar este meu pronunciamento, 
eu não poderia esquecer de citar artigo da professo
ra Helena Bomeny, da Universidade Estadual do Rio 
de Janeiro, sob o título O despachante providen
cial, publicado no Jornal do Brasil, no final de ju
nho de 1995. A professora diz o seguinte: 

"Urna elite que não se submete a qual
quer dos serviços que impõe aos seus su
bordinados, dificilmente terá condições e ur
gência de pensar fórmulas de abreviar o so
frimento que os cidadãos são constrangidos 
a passar diariamente. Por exemplo: imagine
mos o prefeito, o governador ou um parla
mentar parados em um ponto de ônibus, es
perando longos 45 minutos por uma linha 
para seu destino, e quando finalmente o ôni
bus aparece, lotado e desembestado, o mo
torista, do alto de sua impune indisciplina, 
decide não parar? É o retrato típico do Ter
ceiro Mundo. Imaginemos agora esses mes
mos personagens acometidos de um mal 
súbito na fila de um hospital público? Quem 
sabe agora, diz a professora, se tivéssemos 
essas pessoas passando por esses vexa
mes, se os serviços teriam essa qualidade. 

Enfim, conclui a professora Helena: 

"Uma delas pode nos levar de volta ao 
que Tocqueville assistiu horrorizado na pá
tria de seu tempo." 

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

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, SI% e Srs. Senadores, assinalamos on
tem o centenário do nascimento de Barbosa Lima 
Sobrinho. Lembro-me de que, no pronunciamento 
que tive a honra de fazer em sua homenagem, men
cionei a entrevista que ele dera ontem ao Jornal do 
Brasil. Foi-lhe perguntado sobre o que considerava 
essencial para a felicidade do Brasil. Respondeu 
Barbosa Uma Sobrinho: 

- "Creio que, no momento presente, 
seria a defesa da Vale do Rio Doce. 

- O senhor está otimista ou pessimista 
em relação ao Pafs? 

-Depende ... 
- O senhor pediria ao Presidente da 

República a não privatização da Vale? 
-Acho que eu daria um presente a eles 

se eu desistisse·. 

Ontem, eu dizia que tive o atrevimento de, ao 
saudar Barbosa Lima Sobrinho no dia do seu cente
nário, dele divergir. Divergi dessa afirmação de Bar
bosa Lima Sobrinho. A meu ver, seria o contrário: 
ele é que estaria dando um presente ao Presidente 
Fernando Henrique Cardoso caso não desistisse de 
combater a privatização. 

Pois olhem, o Presidente, na minha opinião, não 
digo que deu o presente definitivo à Nação, mas deu 
um grande presente no dia do centenário do jornalista 
Barbosa Uma Sobrinho, suspendendo o leilão da Vale 
-já estava marcado - para data indefinida. Meus cum
primentos ao Presidente Fernando HenriQue C?.rdoso. 
Sua Excelência teve muita sensibilidade ao tomar essa 
decisão, que é fruto de amplo debate que a sociedade 
trava sobre a matéria, exatamente na datô. de aniver
sário do Sr. Barbosa Lima Sobrinho. 

Fico feliz. Muitas pessoas acharam graç21 
quando eu disse que discordava de Barbosa. aue eu 
julgava que ele estivesse equivocado. laivez urr, 
pressentimento me tenha levado a fazer aquela 2" 

mativa. Eu não tinha dados concretos para tazé·,~, 
mas minha sensibilidade como que me dizia aua c 
Presidente haveria de entender que os novos tato:' 
apresentados eram de tal maneira importar· - que 
a afirmação do Sr. Kandir em relação à não-altera
ção da data da privatização da Vale não poderia ser 
verdadeira. E essa declaração do BNDES ao Vice
Preside, .te. ·sNDES rejeita adiamento da venda"- o 
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BNDES teve que alterar, porque isso não era verda
deiro. 

Na segunda-feira, houve um longo debate na 
Folha de S. Paulo. Estavam presentes o Presidente 
do BNDES, o Líder do PT; o Secretário-Geral do 
PMDB e eu, quando essa matéria foi discutida, e por 
isso estranhei essa manchete anunciando que o 
Presidente do BNDES teria declarado que, em hipó
tese alguma, seria suspenso o adiamento do leilão 
de privatização da Vale. 

Por que toda a sociedade começou a pedir o 
adiamento do leilão? 

Há aqueles que são contra a privatização - o 
Sr. Barbosa Lima Sobrinho-, há os que não a admi
tem, mas há aqueles que, mesmo admitindo-a, dian
te dos fatos novos que surgiram, passaram a defen
der a tese de suspensão da privatização. 

Que fatos novos são esses? Um deles é a des
coberta histórica: "Vale faz descoberta histórica" - re
servas fantásticas e inimagináveis teriam sido desco
bertas pela companhia - O Estado de S. Paulo. Não 
me parece que esse seja um jornal a respeito do qual 
tenhamos que alimentar alguma suspeita de favoreci
mento daqueles que são contra a venda da Vale. 

"Relatórios apontam novas descobertas em Ca
rajás"- no dia seguinte, O Estado de S. Paulo; "Vale 
descobre novo Garajás de cobre e ouro· - O Estado 
de S. Paulo; "Relatórios confirmam jazidas" - O Esta
do de S. Paulo; "Mais de sessenta áreas têm indícios 
de depósitos ricos", "Triplicam as escavações feitas 
pela Vale nos últimos tempos, depois das notícias dos 
novos depósitos" - O Estado de S. Paulo. 

Sr. Presidente, aqui estão outras manchetes: 
·o Presidente do BNDES não altera, não modifica• e 
"Vale multiplicou em 16 o número de sondagens". 

Outros aspectos que foram abordados no de
bate: 

1 - novas e fantásticas jazidas; 
2 - o levantamento feito sobre a rentabilidade 

da Vale do Rio Doce. 
Ocuparam esta tribuna homens, parlamentares 

que defendem a privatização ou que são ligados ao 
Governo, numa atitude fantástica. 

Eu disse, na presença do Presidente do 
BNDES, durante o debate na Folha de S. Paulo, 
que qualquer cidadão, se for vender um carro, antes 
manda lavá-lo, tirar os estragos causados por bati
das, enfim, manda fazer uma arrumação geral para 
alcançar bom preço; qualquer um de nós, ao vender 
uma casa, antes examina o telhado à procura de go
teiras e faz uma pintura geral, para valorizá-la. No 
Brasil, quando querem vender uma estatal, o Gover-

no diz que ela não vale nada, está quebrada, não 
presta, não tem rendimento e está superada. É o 
que estão fazendo com a Vale do Rio Doce ao dize
rem que o seu rendimento é pequeno. 

Não podiam inventar que ela não dava lucro, 
que era deficitária, que não dava rendimento, que 
não era moderna, porque está entre as mais moder
nas do mundo. Diziam, então, que a rentabilidade da 
Vale do Rio Doce era inexpressiva. 

Então, surge um relatório que obriga o Governo a 
repensar o assunto, pois nele a Vale é comparada a 
grandes empresas internacionais, como a BHP, da 
Austrália, a CRA, da Austrália e a Rtz, da Inglaterra. 

A tabela divulgada pela Vale mostra que a em
presa está um pouco acima da média das quatro 
companhias de mineração, no que tange ao retomo 
sobre o patrimônio líquido: a média de 11 ,2 das ou
tras quatro é levemente inferior à de 11,3 da Vale. 
Portanto, a Vale tem maior rentabilidade. 

O que diziam os relatórios apresentados pelos 
que queriam vender a empresa? Comparavam os 
relatórios da Vale, obtidos dentro do contexto brasi
leiro, aos das empresas estrangeiras. Só que, com a 
inflação brasileira variando entre 100 e 120%, o re
sultado dos relatórios da Vale tinha que ser diferente 
do resultado obtido por uma empresa australiana ou 
inglesa, que convivem com uma inflação zero. 

Feitos os cálculos sob condições semelhantes, 
eliminada a inflação no Brasil e feita a atualização, 
descobriu-se a mentira, pois a Vale tem rentabilida
de igual ou superior à das grandes empresas de mi
nério mundiais. Esse dado foi sério demais, foi res
peitável demais para que não tivesse resposta. E foi 
isso que o Presidente Fernando Henrique mandou a 
sua assessoria analisar. 

Antes desse adiamento, enquanto o Ministro Kan
dir e o V100-Presidente do BNDES diziam "não", o Sr. 
Ermírio de Moraes, o maior empresário brasileiro, inte
ressado, disse que a Vale não deve ser privatizada, 
mas, em sendo, mostra-se interessado em sua compra. 

"Errnírio recomenda adiar a venda da Vale" -
não me parece que ele seja uma pessoa comprome
tida com a não privatização. É uma pessoa interes
sada, mas diz que, com os novos elementos, com os 
novos números, é importante fazer-se uma reavalia
ção geral e adiar-se a venda da Vale. 

Dom Luciano Mendes de Almeida, Secretário
Geral da CNBB, uma pessoa equilibrada, racional, 
disse em artigo publicado na Folha de S. Paulo: 

"a) não é possível privatizar a CVRD 
sem a correta avaliação do seu patrimônio. 
No momento é desconhecida a verdadeira 



Janeiro 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 235 

riqueza de suas jazidas e seu potencial futu
ro; b) não é razoável tomar uma decisão 
sem o relativo consenso dos técnicos de re
nome no país; c) não convém dispor do sub
solo nacional sem uma ampla consulta e de
bate no Congresso e, se possível, em nos
sas áreas universitárias e empresariais; d) 
será necessário para isso divulgar dados 
exatos e as realizações da CVRD, corrigindo 
deturpações que circularam, por exemplo, 
sobre o pouco rendimento da companhia. • 

Ora, Sr. Presidente, um editorial do Estadão 
pede: apenas a verdade, só a verdade sobre a Vale! 
O Governo precisa desfazer a impressão de que não 
deseja que o público conheça antes a privatização 
da Companhia Vale do Rio Doce nos termos por ele 
anunciados. Um editorial de O Estado de S.Paulo 
está exigindo que a Nação tenha conhecimento dos 
dados. O Presidente da Vale, à época, divergindo do 
Ministro, está querendo a reavaliação da empresa. 

Meus cumprimentos ao Presidente. Entendo 
que Sua Excelência foi correto ao suspender a priva
tização. Vamos analisá-la com profundidade. 

Uma pergunta que se faz ao Presidente Fer
nando Henrique Cardoso: em época de globaliza
ção, o Presidente que morou tanto tempo no Chile e 
gosta tanto desse país, por que o Chile, que é o 
campeão em privatização, que é um modelo de mod
ernização da economia, não privatiza a Podela, a em
presa estatal de industrialização do cobre. Por quê? 
Não a privatizam porque, para o Chile, é importante, é 
fundamental que a Podela, que é uma companhia de 
privatização do cobre e um dos fatores fundamentais 
da balança de pagamento, continue na mão do Esta
do. No governo do Sr. Pinochet e nos governos se
guintes, que estão a privatizar tudo, ninguém se atreve 
a privatizar a Podela. Eles já conhecem a extensão da 
sua mina; caso fossem privatizá-la, saberiam o preço 
da privatização: mas não a privatizam. 

O Brasil quer privatizar o seu subsolo! Houve 
muita discussão em tomo desse assunto nesses sete 
meses- temos que agradecer a Deus. O Senhor Fer
nando Henrique tem que agradecer à Oposição, por
que, fruto desse debate, a Vale não foi privatizada há 
um ano. E se tivesse sido, as descobertas de agora 
não teriam acontecido. Por que o México, de quem o 
Senhor Fernando Henrique falava tanto antes da crise, 
não privatiza a Pemex? Por que a Venezuela não pri
vatiza a sua empresa de petróleo? 

Só para argumentar: mesmo que se aceitasse 
a chamada economia globalizada, como quer o Go
verno, mesmo lá, a Vale é a única empresa brasilei-

ra que permite que o Brasil se sente no mundo glo
balizado em pé de igualdade; é a única, em termos 
de minério e de subsolo. Se este mundo vai ser glo
balizado, se vai ser sem fronteira, o Brasil tem uma 
empresa multinacional, tem uma empresa potente 
com as maiores reservas do mundo; pode debater e 
discutir com quem quer que seja. 

A privatização da Vale tem praticamente dois 
compradores: uma empresa do Japão, que é o maior 
comprador de matéria-prima, e a empresa australiana, 
que é a nossa concorrente. Caso ganhe o Japão, tudo 
leva a crer que ele tem interesse em fazer com que o 
preço da matéria-prima caia assustadoramente, pois o 
capital japonês que será dono da Vale é o mesmo do 
das indústrias japonesas que querem comprar o miné
rio. Se a empresa australiana comprar, que é a nossa 
concorrente na produção de matérias-primas, ficare
mos à mercê dela, porque ela será dona do minério da 
Austrália e do Brasil. E poderá, então, com a subida do 
preço, comercializar o produto australiano, e com a 
sua queda, o produto brasileiro. 

O mundo internacional, Sr. Presidente, a não ser 
os diretamente interessados, está muito preocupado 
com a venda da Vale, porque diz que o equilíbrio mun
dial dos produtores de minérios desaparecerá. 

Essa é uma análise que deve ser feita, Sr. Pre
sidente. A nossa maior concorrente, a empresa aus
traliana, a Broken Hill, foi avaliada, Sr. Presidente, 
em US$29 bilhões, e não tem as reservas da Vale, 
enquanto que a Vale foi avaliada por uma empresa 
multinacional - não sei quem é - em apenas US$7 
bilhões. Portanto, segundo essa avaliação, ela vale 
quatro vezes menos do que a australiana. Ninguém 
consegue entender nem justificar isso. 

Entrego, neste momento, ao Presidente José 
Samey o seguinte requerimento: 

"Excelentíssimo Senhor Presidente do 
Senado Federal 

Senador José Samey, 
Nos termos regimentais, requeiro a V. 

ExD a realização de um Seminário Nacional 
com o objetivo de debater questões relativas à 
Companhia Vale do Rio Doce, tendo em vis
ta a importância e atualidade de que se reves
te a discussão nacional em tomo do propósito 
do Governo Federal de privatizá-la. 

Justificação 

Este assunto, sobre o qual V. E~ vem 
se manifestando, reiteradamente e com mui
ta pertinência, está a requerer a promoção 
de um fórum onde possam ser explicitadas 
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toda~ as corrt:rites de per1samento da socrê
dade brasileira, hoJe dispersas nos mais di
versos canais de manifestação. 

Com o evento, o Senado Federal, 
como uma das Casas de representação do 
povo brasileiro, estará oferecendo, à Nação, 
uma oportunidade ímpar de que venha a 
manifestar, diretamente, seu posicionamen
to a respeito deste momentoso assunto. 

Tratando-se de tema de tal importância 
e atualidade, necessário se faz que o Semi
nário proposto venha a se realizar, ainda na 
vigência Ja atual sessão legislativa." 

Encerro, Sr. Presidente, apenas dizendo: meus 
cumprimentos ao Presidente Fernando Henrique 
Cardoso. Estou muito feliz com a sua decisão de 
suspender o leilão da Vale, de determinar novos es
tudos e de fazer isso no dia do aniversário do nosso 
extraordinário Professor Osvaldo. Foi uma decisão 
excepcional e de primeira grandeza. 

Espero que, realizando esse seminário que es
tou propondo ao Presidente José Samey, possamos 
aproveitar a boa vontade do Governo para estender 
o debate que estamos a desejar. 

Durante o discurso do Sr. Pedro Si
mon, o Sr. Nabor Júnior deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Ney 
Suassuna, suplente de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Para 
uma comunicação de Liderança, por cinco minutos, 
concedo a palavra ao Senador Francelina Pereira. 

O SR. FRANCEUNO PEREIRA (PFL-MG. 
Para uma comunicação de liderança.) - Sr. Presi
dente, Sr-is e Srs. Senadores, os estudiosos da his
tória político-administrativa do Brasil neste último 
meio século terão, a partir de hoje, ao seu alcan
ce, um excelente repositório de informações preci
sas, análises percucientes e revelações de basti
dores. 

Esta manhã, a viúva do saudoso jornalista Car
los Castello Branco, a ex-Ministra e ex-Presidente 
do Tribunal de Contas da União, Éivia Castello Bran
co, doou à Fundação Casa de Rui Barbosa, no Rio 
de Janeiro, o arquivo do Castellinho. 

Trata-se de um acervo de dois mil documentos, 
com registras inéditos dos bastidores do colunismo 
político no Brasil, que resumem a atividade profissio
nal de um jornalista que exerceu honrada e brilhan
temente sua atividade ao longo dos governos de 13 
Presidentes da República e de três Constituições: as 
de 1946, 1969 e 1988. 

· Carlos Castello Brãnco, falecido erri 12 de ju
nho de 1993, aos 72 anos, foi, durante sua brilhante 
carreira, um exemplo para as gerações de jornalis
tas que ele viu desfilar ao longo de seus quase 50 
anos de atividade profissional. 

Extremamente correto e profundã.mente ético 
na divulgação e na interpretação dos episódios da 
política nacional, Castellinho soube manter, mesmo 
nos momentos mais difíceis vividos pela democracia 
neste País, aquelas características de equilíbrio, se
riedade, desprendimento e determinação que carac
terizam os grandes profissionais de imprensa neste 
século. 

A "Coluna do Castello", que ele manteve no 
Jornal do Brasil ininterruptamente durante 31 anos. 
transformou-se, ao longo das décadas, em leitura 
obrigatória de líderes políticos e empresariais e em 
referência para todos aqueles interessados em co
nhecer os meandros das atividades político-adminis
trativas e se manterem informados sobre os aconte
cimentos do dia-a-dia. 

O acervo de Castellinho passa, a partir de hoje, 
para o domínio público, e certamente servirá de in
dispensável fonte de informação para os pesquisa
dores de nossa história recente. 

Sua farta correspondência com o escritor e 
grande amigo Otto Lara Resende, mineiro, também 
falecido - mais de cem cartas - constitui uma inte
ressante e valiosa análise dos conflitos e dilemas de 
uma geração, onde o amor e a morte estão presen
tes ao lado da política e dos costumes de um Brasil 
em febril fase de mutação. 

O último livro, publicado após a morte de Cas
tellinho, A Renúncia de Jânio, é um testemunho de 
extrema validade que foi lido inclusive com muita 
atenção pelo Presidente Fernando Henrique Cardo
so. Será sempre um documento indispensável à 
mesa, à sabedoria e à consciência dos políticos e, 
particularmente, dos Parlamentares brasileiros. 

Castellinho agora é história. E boa história. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Con

cedo a palavra ao nobre Senador José Alves, que 
dispõe de vinte minutos para o seu pronunciamento. 

O SR. JOSÉ ALVES (PFL-SE. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr-is e Srs. Sena
dores, merece profunda reflexão artigo publicado re
centemente na revista Veja, com o título "Os Párias 
do Quatrilhão", de autoria do jornalista Joelmir Be
ting. 

Sua análise sobre as raízes da miséria e da 
fortuna no Brasil, segundo ele, resultante de um pro-
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cesso de concentração de renda que funcionou du
rante trinta anos no País, desafia o raciocínio dos 
estudiosos do assunto, tal é a provocação de sua 
tese. 

Analisando relatório do Banco Mundial, publi
cado em junho último, o Brasil é situado como recor
dista mundial em concentração de renda, entre os 
179 países relacionados, embora seja o qúinquagé
simo oitavo em nível de qualidade de vida, ou índice 
de desenvolvimento humano do PNUD. 

A equação estatística utilizada denuncia existir 
entre nós a mais perversa distribuição de renda do 
mundo, tal a distância socioeconômica entre as ca
madas mais pobres da população e os estratos mais 
privilegiados. 

Ficamos atrás da África do Sul, do Zimbábue, 
da Índia, do Zaire, da Bósnia e do Afeganistão. 

O articulista procurou, então, encontrar a ver
dadeira causa desse fenômeno, rebatendo as se
guintes teses já levantadas por algumas correntes 
de pensadores, como condicionantes da miséria en
tre nós: 

- A herança escravocrata, ou colonial, que não 
seria razão, porque outros países desenvolvidos 
também foram escravistas; 

- A explosão demográfica, também não, porque 
já reduzimos em quase 50% a taxa de crescimento 
populacional nos últimos 30 anos; 

- A excessiva urbanização da população tam
bém não seria causa dessas disparidades, mas sim 
conseqüência do êxodo rural, provocado pelo empo
brecimento de parcelas significativas de nossa gen
te; 

- A concentração de terras, que no Brasil ainda 
é mais alta do que a concentração de renda, pois 
metade das propriedades tituladas pertence a ape
nas 2% dos proprietários, também não explica o fe
nômeno; 

- Nossa educação tem melhorado nos últimcs 
anos, segundo ele, e não seria também por esta ra
zão que chegamos a campeão mundial de concen
tração de renda. 

Mas há, entretanto, um dado que intriga: en
quanto a média mundial de participação do setor fi
nanceiro na renda nacional é de 7%, no Brasil ela 
chegou a 24% em 1989, isto é, quase quatro vezes 
superior à média mundial, e continuou crescendo, 
enquanto houve uma perda do salário real médio de 
37%, reduzindo a participação do trabalho na renda . 
nacional de 51%, para menos de 30%, em 1993. 

Ao final, a tese que o ilustre comentarista eco
nômico sustenta, com base em sólidos argumentos, 

é a de que a causa de nossa vergonhosa posição 
mundial em concentração de renda decorre de um 
período de 30 anos em que metade da população vi
veu beneficiada com a correção monetária e a outra 
metade penalizada com 'corrosão inflacionária", sis
tema que funcionou durante este longo período, 
como uma matriz de transferência de renda dos 
mais carentes para os mais privilegiados. 

A inflação, que em 1965 chegou a 32,24%, 
acumulou-se ano a ano, até 1994, alcançando a 
cifra astronômica de 1 quatrilhão e 142 trilhões por 
cento, em escala crescente de juros, que, ao longo 
do tempo, corrigia a dívida e extorquia o devedor, 
desvalorizando, também, a cada dia, o dinheiro 
que circulava nos bolsos de cerca de 52% da po
pulação de baixa renda, que são aqueles que não 
têm conta bancária, talão de cheque, cartão de 
crédito, caderneta de poupança, dólar nem dinhei
ro no "over·. 

Acredito que a Região Nordeste foi a mais pre
judicada com essa situação, porque 45% dos pobres 
do Brasil, hoje, estão nessa Região. 

A análise do comentarista é de que o rendi
mento real médio cresceu mais de 25% para o em
pregado de carteira assinada, 44% para o trabalho 
informal e 55% para os autônomos, o que repre
senta uma substancial melhoria na renda da popula
ção mais carente. Vale, entretanto, lembrar que o 
único rendimento que não cresceu nesses dois anos 
foi o salário do servidor público, que continua sacrifi
cado, mas cumprindo suas obrigações. 

Ao lado dos grandes benefícios da estabiliza
ção da moeda e da contenção dos salários, que con
tribui para baixar os custos e os preços, existe um 
problema que me preocupa e sobre o qual já tive a 
oportunidade de me pronunciar aqui no plenário: é o 
crescimento da dívida pública, devido à política de 
juros altos, eleita pelo Governo como necessária 
para sustentar o plano. 

Nunca, durante o período inflacionário, os juros 
nominais alcançaram 100% da inflação. Hoje, se 
considerarmos uma inflação mensal de menos de 
2%, uma taxa de juros de 10% mensais, nível de 
cheque especial e cartão de crédito, corresponde a 
uma taxa de juros de cinco vezes a inflação, ou seja, 
500% da inflação. 

A política de juros altos dos últimos dois anos 
elevou a dívida pública, já infiltrada nas finanças dos 
Estados e Municípios, a níveis insuportáveis, o que 
se reflete no funcionamento da própria administra
ção pública e no cumprimento de suas obrigações 
básicas. 
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Está entrando hoje em vigor a Cobrança da • 
CPMF, que acrescentará ao orçamento do Ministério 
da Saúde mais alguns bilhões de reais. O que espe
ro, Sr. Presidente, é que esses recursos sejam bem 
direcionados para atividades prioritárias de saúde 
pública e que possam também contribuir para a re
cuperação e sobrevivência de instituições hospitala
res que, com imensas dificuldades, vêm prestando 
assistência médica à população. 

Em Sergipe, por exemplo, funciona, desde o 
início do século, o tradicional Hospital de Cirurgia de 
Aracaju, onde tive a honra de trabalhar como diretor 
do Pronto-Socorro, considerado um dos centros de 
excelência da região e que hoje, lamentavelmente, 
está ameaçado de fechamento por falta de recursos 
e de atenção do poder público. 

O anúncio, no ano passado, de que o Governo 
Federal iria agilizar um Programa de Estratégias e 
Prioridades para o Desenvolvimento do Nordeste, 
com recursos da ordem de R$11 bilhões, num perío
do de três anos, sendo 33% desses recursos já em 
1996, não se concretizou nessa proporção, pois 
apenas uma pequena parcela foi liberada até o final 
do ano. 

O Sr. Hugo Napoleão- Permite-me V. ExD um 
aparte? 

O SR. JOSÉ ALVES - Com muito prazer, Se
nador Hugo Napoleão. 

O Sr. Hugo Napoleão - Eminente Senador 
José Alves, V. ExD faz uma reflexão séria sobre di
versos aspectos da atualidade brasileira. Aborda 
com precisão a questão da dívida pública, a questão 
financeira, de uma maneira geral, a questão orça
mentária. E acaba de tocar em dois pontos impor
tantes. Primeiro, a sua esperança, que faço minha
aliás, penso que o mesmo deve ocorrer com toda 
esta Casa-, no sentido de que a CPMF venha, efeti
vamente, a colaborar para a solução dos gravíssi
mos problemas de saúde do nosso País. Por último, 
a questão do tratamento do Governo Federal, histó
rica, para com o Nordeste brasileiro, mormente 
quando se vê que uma região que detém quase 30% 
da população do País recebe apenas 8,6% dos in
vestimentos da União, situação obviamente esdrúxu
la e desconfortável. Oxalá o discurso de V. E~ 
ecoe, a fim de que a nossa sofrida região tenha me
lhores condições de vida, saúde, educação. Quanto 
ao aspecto obras hídricas, que possamos vislum
brar, algum dia, a possibilidade de sermos o que ·. 
realmente podemos ser: uma Canaã. Congratulo
me, em nome da Liderança do PFL, com a análise 
abrangente, atual e real que V. Ex~! faz. 

· ·o SR. JOSÉ ALVES - Agradeço a gentileza do 
aparte de V. Ex~! e o incorporo, cem muita satisfa
ção, ao nosso modesto pronunciamento. 

Continuo, Sr. Presidente. 
Quero aproveitar esta oportunidade para co

brar do Ministro Antõnio Kandir o cumprimento da 
promessa feita, com grande alarde, pelo Governo 
Federal. 

A dívida pública federal interna, que em junho 
de 1994 era de cerca de R$70 bilhões, pulou para 
R$131 bilhões cm dezembro de 1996 e deverá al
cançar R$165 bilhões em dezembro deste ano, o 
que, somado à dívida pública federal externa, deve
rá chegar à casa dos R$232 bilhões, segundo dados 
do parecer preliminar da Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização, montante que 
representa, praticamente, a metade de toda a recei
ta prevista para o exercício de 1997. 

Isso me assusta. Assusta-me, principalmente, 
quando um dos argumentos oficiais que circularam 
como justificativa para a venda da Vale do Rio Doce 
era de que os recursos se destinariam i .. 2mortiza
ção da dívida e déficit públicos. 

Ora, o que representam uns míseros R$5 bi
lhões ou R$10 bilhões nesse universo de R$232 bi
lhões? Estimativas recentes dão conta de que só 
Carajás e o cobre de Salobo valem perto de US$340 
bilhões. No entanto, as novas descobertas de depó
sitos de cobre e ouro em Carajás, divulgadas na im
prensa esta semana, ampliam consideravelmente as 
reservas da Vale, implicando necessariamente a 
reavaliação do valor de seu patrimônio. 

Quanto o País já investiu na Vale durante esse 
meio século de sua existência e funcionamento? Já 
li estimativa em tomo de 20 bilhões. Como podere
mos nos desfazer de uma empresa como a Vale do 
Rio Doce, que também é uma importante agência de 
desenvolvimer.to regional, cujo patrimônio em mine
rais alguns especialistas estimam que, somente na 
Amazônia, atinge a fantástica cifra de US$1,7 tri
lhão? 

Em resumo, Sr. Presidente, S~s e Srs. Sena
dores, embora favorável à tese das privatizações, 
sou terminantemente contra a venda da Companhia 
Vale do Rio Doce. Nesse sentido, apresentei Projeto 
de Lei retirando a empresa do Programa Nacional 
de Desestatização e espero contar com o apoio dos 
membros desta Casa que, como eu, são contrários à 
alienação da Vale, porque vai prejudicar o Brasil e o 
Nordeste. 

Reapresentei, por dezessete vezes, emenda à 
Medida Provisória que trata do Programa Nacional 
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de Dese;;;tatização, que, pelo uso abusivo desse ins
tituto, criado para situações especiais e emergen
ciais, já está na 43ª reedição, sem que a respectiva 
Comissão tenha sido instalada, porque não há inte
resse de que se discuta a matéria no Cor1gresso, ra
zão por que transformei o objeto desta emenda em 
pmjeto de lei. 

Em assim fazendo, cumpro um dever de cons
ciência de brasileiro, de representante do Estado de 
Sergipe no Senado da República, de não me omitir 
diante de uma questão tão grave como esta, cujas 
conseqüências poderiam comprometer definitiva
mente o patrimônio público nacional, com sérios pre
juízos para o País. 

Depois de 30 anos de inflação e conseqüente 
concentração de renda e empobrecimento da popu
lação em nosso País, principalmente o agravamento 
da pobreza na Região Nordeste, a venda da Vale do 
Rio Doce e a perspectiva de continuarmos presos a 
uma monstruosa dívida pública, sem termos com 
que pagar, senão com o desenvolvimento de nossa 
economia e a exploração de nossas riquezas, entre 
elas, as minerais, seriam um ônus muito pesado 
para a Nação brasileira. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESiDeNTE (Ney Suassuna) - Con

ceuo a palavra ao nobre Senador Roberto Freire, 
como Líder, por cinco minutos, usando da prorroga
ç.ão da Hora do Expediente. 

O SR. ROBERTO FREIRE {PPS-PE. Como Lí
cer. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, gostaria que tudo isso fo;:;se des
mentido, porque é algo que me constrange e causa 
perolexidade. 

Os jamais de hoje anunciam que há entusias
rr:o de setores da esquerda com uma candidatura do 
Deputado Prisco Viana à Presidência da Câmara 
dos Deputados. 

Prisco Viana é um homem que merece o nosso 
respeiiu úo pomo de Vista da sua conduta pessoal; 
mas, ao pont0 c'"C: vista político, nada mais estranho 
do que um apoiamento da esquerda. Estranho, in
clusive, pela sua declaração inicial, numa matéria 
que me parece que consta do seu discurso, de que 
·o absolutismo usa de vários meios para calar o 
povo, para lhe impor a tirania. Um deles é fazer o 
Parlamento agachar-se mediante vários expedien
tes". Ele conhece bem isso. Foi Secretário da Arena 
no tempo do regime militar, conhece todos os expe
dientes. E mais! Não foi um estafeta qualquer, como 
o Vice-Presidente da República atual que, quando 

do Pacote de Abril, veio fechar o Congresso em 
nome dos militares. Ele não fazia só isso, ele elabo
rava talvez o fechamento. É um intelectual orgânico 
da direita e nisso merece o nosso respeito, mas evi
dentemente não pode merecer o nosso apoio. 

E não é pelo malufismo a expressão da direita 
nacional atual, é pela concepção política conserva
dora, que não pode apenas acenar que vai modificar 
o mecanismo de fixação da Ordem do Dia, democra
tizar a Presidência da Câmara, porque o autoritaris
mo foi o predominante nesses dois anos do Sr. De
putado Luís Eduardo. Isso é muito pouco! Isso deve 
ser compromisso de qualquer democrata ou de 
quem pretende dirigir essas instituições num regime 
e num Estado de Direito democrático. É evidente, 
até em respeito aos Srs. Parlamentares. 

Quando digo que gostaria que não fosse ver
dade, é porque algo me preocupa muito. Começa
mos a ter uma postura de perder a memória. Perde
se a memória da lut3 do Senador Bernardo Cabral, 
do Senador Humberto Lucena, do Senador Pedro 
Simon, a luta que empreendi, a do Senador Lauro 
Campos, a luta de quem resistiu à Ditadura. Algo 
que não mexeu nas instituições democráticas por
que desrespeitou todas. Não foi apenas não mexer 
no princípio da reeleição, até porque não precisava, 
não tinha eleição, ou pelo menos algo que tivesse 
nome de eleição livre e democrática. · 

Todos os setores que estão entusiasmados 
com a candidatura Prisco Viana começam a dizer 
que hoje estamos pior do que na Ditadura. Até um 
representante histórico de um partido histórico, o 
Partido Comunista do Brasil, vem dizer que não foi 
mexida pela Constituição outorgada essa velha tra
dição constitucional brasileira da vedação da reelei
ção. Que instituição democrática de 1937, que nem 
Congresso tinha, eleição muito menos? Da Ditadura, 
onde os generais tinham os plantões de quatro em 
quatro anos, se desejassem, se um não ficassa 
doente, se não tivesse um ato institucional? Porque 
respeito à cidadania não existia, muito menos à de
mocracia. 

Se fala isso porque se perdeu a memória e, por 
isso, é que se admitem alianças desse tipo ou se ad
mite o apoiamento a quem foi um dos sustentáculos 
exatos da anti-democracia, foi contra a democracia, 
contra os direitos e a liberdade. Desses setores, es
tranha-me muito o PCdoB, mas o PT ... Talvez seja 
muito apropriado para quem pensa, dentro do PT, 
que o movimento operário brasileiro só teve início 
quando Lula começou a fazer greve no ABC, ou 
passou a existir a esquerda brasileira depois da cria-
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ção do PT. Esqueceram da história daqueles que lu
taram contra a Ditadura e que não querem, não é 
vincular-se ao passado, mas é não esquecê-lo, até 
para que não ocorra novamente no futuro. 

Queria trazer esta minha preocupação, minha 
perplexidade e minha esperança de que isso tudo 
não seja mais do que notícias desencontradas dos 
jornais. 

Durante o discurso do Sr. Roberto Frei
re, o Sr. Ney Suassuna, suplente de Secre
tário, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Romeu Tuma 

O SR. BERNARDO CABRAL- Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma comunicação inadiável, 
pois tenho uma notícia à Casa que me parece da 
maior importância. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Bernardo Cabral, por 
cinco minutos, de acordo com o art. 14, inciso VIl, do 
Regimento Interno. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora
dor.) -Sr. Presidente, Sr'is e Srs. Senadores, a Co
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
tomou hoje um passo da maior importância - a pro
pósito, V. Ex11 que preside a sessão, Senador Ro
meu Tuma, ali se encontrava presente, como seu 
membro titular. Que importância terá a manifestação 
de hoje da Comissão de Relações Exteriores e De
fesa Nacional? 

A Constituição Federal, no seu art. 52, estatui: 

"Art. 52. Compete privativamente ao 
Senado Federal: 

IV - aprovar previamente, por voto se
creto, após argüição em sessão secreta, a 
escolha dos chefes de missão diplomática 
de caráter permanente;" 

Chamo a atenção do Senado para dois tópicos: 
primeiro, é que a aprovação dos diplomatas se dará 
por voto secreto; e, segundo, após a argüição em 
sessão secreta. 

Acontece, Sr. Presidente, que havia um hábito 
que acabou virando tradição: quando o candidato in
dicado pelo Presidente da República ia se submeter 
a essa argüição, fazia ele a sua exposição também 
em sessão secreta, privando um grande público de 
tomar conhecimento do que se passava nessa expo
sição, que não tinha razão de ser secreta, a não ser 
em alguns instantes. 

Hoje, por exemplo, tivemos a argüição de dois 
embaixadores: o Embaixador João Carlos Souza 
Gomes, filho e sobrinho de diplomatas, e do Embai
xador Teles Ribeiro. Ambos fizeram uma exposição 
primorosa que o grande público, inclusive os parla
mentares, aqueles que assistem as reuniões da Co
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
pela televisão, poderiam ter acesso. Por exemplo, a 
dissertação sobre a Costa Rica foi uma das melho
res que já vi, ao longo de dois anos, naquela Comis
são. 

Por proposta do Senador Artur da Távola, com
plementada pelo Senador Pedro Simon, chegamos à 
oportunidade de fazer uma divisão na argüição des
ses diplomatas. De que forma? Ao comparecer
portanto, antes da argüição e da votação secreta-, a 
ele dar-se-ia a palavra para que essa exposição pu
desse ser ouvida por aqueles que não estavam pre
sentes, desde que, em não sendo a matéria alta
mente secreta, pudesse fazê-lo. O Senador Antonio 
Carlos Magalhães, que preside a Comissão, com o 
seu senso de racionalidade, acolheu a proposta, 
submeteu-a à votação e tivemos uma óecisão unâni
me. 

Ora, Sr. Presidente, essa é uma notrcia que 
não poderia deixar de ser levada ao grande público 
brasileiro, ou seja, de agora em diante, em não sen
do determinado tópico secreto, não será necessário 
que, durante a exposição, se esvazie o plenário para 
que não sejam ali revelados assuntos mais confiden
ciais. Dessa toram, nós também e o Senado estare
mos enriquecendo o conhecimento do que se passa 
com aqueles que são candidatos à chefia de missõ
es diplomáticas no exterior. 

Sinto que a matéria é altamente oportuna. 
Além de oportuna, traduz um sentido que é aquele 
da modernidade nos trabalhos do Senado· Federal. 
Praza aos céus, Sr. Presidente, que outras comissõ
es do Senado Federal possam se libertar dessa 
mesmice que vem, ao longo dos tempos, emperran
do os nossos trabalhos! 

Quero, na oportunidade, louvar a atitude dos 
Senadores Pedro Simon e Artur da Távola, sobretu
do pela lembrança que tiveram. A contribuição que eu 
pude oferecer, em relação à matéria constitucional e 
regimental, foi acolhida pela Presidência da Comissão 
das Relações Exteriores e Defesa Nacional, exercida 
pelo Senador Antonio Carlos Magalhães. 

O Sr. Pedro Simon- V. Ex!' me permite um 
aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL - Com muito 
prazer. 
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Sena
dor Pedro Simon, o Senador Bernardo Cabral está 
fazendo uma comunicação inadiável. Solicito, então, 
que V. Ex" seja breve, apenas para não atrasarmos 
ainda mais a Ordem do Dia. 

O Sr. Pedro Simon- Quero apenas felicitar V. 
E~ e dizer que foi uma decisão histórica sobre pro
posta do ilustre Senador Artur da Távola e interpre
tada com muita inteligência por V. Ex'!. Demonstrou 
V. Ex" que poderíamos acolher a proposta do Sena
dor Artur da Távola sem desrespeitar a Constituição. 
Foi muito feliz o Presidente Antonio Carlos Magalhã
es que, já na reunião de hoje, permitiu fosse tomada 
a decisão, algo que poderia ter sido protelado. E V. 
Ex'l, com a Constituição na mão, como jurista que é, 
deu a saída para a brilhante proposta do Senador 
Artur da Távola. A partir da escolha dos próximos 
embaixadores, teremos dois fatos: o primeiro foi o 
que aconteceu hoje, um show de conhecimento do 
futuro embaixador na Austrália e do futuro embaixa
dor na Costa Rica, de informações fenomenais, com 
importante conteúdo para os alunos das nossas uni
versidades, e que ficarão, como diz o Presidente An
tonio Carlos Magalhães, à disposição do Congresso 
Nacional. Segundo, não abriremos mão - como diz 
V. Ex<~ - da parte secreta, ou seja, daquilo que só 
nós temos que saber, só nós devemos conhecer, e 
que ficará no Senado. O desdobramento da reunião 
em duas partes fará com que, realmente, o Senado 
tenha a oportunidade de divulgar, via televisão, via 
rádio, e de manter e guardar nos seus Anais. Até on
tem, eram secretas as reuniões e os improvisos de
sapareciam, mas serão agora mantidos e guarda
dos. Realmente, foi dado um passo muito importante 
hoje e felicito o pronunciamento de V. Ex". 

O SR. BERNARDO CABRAL - Senador Pe
dro Simon, agradeço a V. Ex" a intervenção, e agra
deço, por igual, ao Presidente Romeu Tuma pela 
gentileza. Quero que fique nos Anais da Casa: foi 
uma decisão histórica. O termo é esse. Foi uma de
cisão histórica da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - A tole
rância foi importante, porque, para minha alegria, 
participei dessa decisão, como o nobre Senador 
Hugo Napoleão. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Sobre 
a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 12 

Secretário em exercício, Senador Valmir Campelo. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N2 86, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeremos, nos termos da alínea "b" À Co

missão Diretora do art. 336, do Regimento Interno, 

' 
urgência para o projeto de Lei da Câmara n2 61, de 
1996 - Complementar, que institui o Fundo para 
Aparelhamento e Operacionalização das Atividades
Fim da Polícia Federal - Funapo!, e dá outras provi
dencias. 

Sala das Sessões, 23 de janeiro de 1997.- El
cío Alvares - Geraldo Melo - José Eduardo Outra 
- Hugo Napoleão - Romeu Tuma - Jader Barba
lho. 

REQUERIMENTO N2 87, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeremos, nos termos do art. 336, "b", do 

Regimento Interno, urgência para a Mensagem n2 

49, de 1997 (n2 17/97, na origem), relativa à contra
tação de operação de crédito externo, no valor equi
valente a até trezentos e cinqüenta milhões de dóla
res norte-americanos, de principal, entre a República 
Federativa do Brasil e o Banco lnteramericano de 
Desenvolvimento - BID, destinado a financiar, par
cialmente, o Projeto de Reforço à Reorganização do 
Sistema Único de Saúde - REFORÇOS, a ser exe
cutado pelo Ministério da Saúde. 

Sala das Sessões, 23 de janeiro de 1997. -
José Sarney - Elcío Alvares - Sérgio Machado -
Romeu Tuma - Jader Barbalho - Francelina Pe
reira. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Turna) - Os re
querimentos serão votados após a Ordem do Dia, na 
forma do disposto no art. 340, 11, do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Valmir Cam
pelo. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N2 88, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, requeiro a Vossa Ex

celência a realização de um Seminário Nacional com 
o objetivo de debater questões relativas à Compa
nhia Vale do Rio Doce, tendo em vista a importância 
e atualidade de que se reveste a discussão nacional 
em tomo do propósito do Governo Federal de priva
tizá-la. 

Justificação 

Este assunto, sobre o qual Vossa Excelência 
vem se manifestando, reiteradamente e com muita 
pertinência, está a requerer a promoção de um fó
rum onde possam ser explicitadas todas as corren
tes de pensamento da sociedade brasileira, hoje dis
persas nos mais diversos canais de manifestação. 
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Com o evento, o Senado Federal, como uma 
das Casas de representação do povo brasileiro, es
tará oferecendo, a Nação uma oportunidade ímpar 
de que venha a manifestar, diretamente, seu posi
cionamento a respeito deste momentoso assunto. 

Tratrando-se de tema de tal importância e 
atualidade, necessária se faz que o Seminário pro
posto venha a se realizar, ainda na vigência da atual 
sessão legislativa. 

Sala das Sessões, 23 de janeiro de 1997. -
Senador Pedro Simon. 

OF. PSIM N2 005/97 
Brasfiia, 23 de janeiro de 1997 

Senhor Presidente, 
Com meus cordiais cumprimentos, dirijo-me a 

Vossa Excelência, com a finalidade de propor-lhe a 
realização de um Seminário Nacional com o objetivo 
de debater questões relativas à Companhia Vale do 
Rio Doce, tendo em vista a importância e atualidade 
de que se reveste a discussão nacional em tomo do 
propósito do Governo Federal de privatizá-la. 

O assunto, sobre o qual Vossa Excelência 
vem se manifestando reiteradamente e com muita 
pertinência está a requerer a promoção de um to
rum onde possam ser explicitadas todas as corren
tes de pensamer. J da sociedade brasileira, hoje 
dispersas nos mais diversos canais de manifesta
ção. 

Com o evento, o Senado Federal, como uma 
das Casas de representação do povo brasileiro, 
estará oferecendo, à Nação, uma oportunidade rm
par de que venha a manifestar, diretamente, seu 
posicionamento a respeito deste momentoso as
sunto. 

Tratando-se de tema de tal importância e atua
lidade, necessário se faz que o Seminário proposto 
venha a se realizar, se possível, ainda sob o coman
do de Vossa Excelência. 

Sirvo-me da oportunidade para renovar a Vos
sa Excelência as expressões do meu apreço e con
sideração. - Senador Pedro Simon. 

(As comissões de Assuntos Económi
cos e Diretora) 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - O re
querimento lido vai ao exame das Comissões de As
sumos Económicos e Diretora. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Valmir Cam
peic. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N2 89, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Com fundamento no art. 50, § 22 , combinado 

com o art. 49, X da Constituição, e nos tennos do 
art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, 
requeiro à Mesa Diretora que seja oficiado ao Exm2 
Sr. Ministro das Minas e Energia, solicitando a se
guinte infonnação: 

No exercício da competência prescrita no art. 
311

, III, do Decreto-Lei n2 227 de 28 de fevereiro de 
1967. e confonne a interpretação de nonnas cons
tantes de dispositivos constitucionais e da Lei n11 

7.805, de 18 de junho de 1989, fixada confonne o 
Parecer Conjur-CJMIMINFRA n2 322191, a quem 
pertence a substância mineral extraída por pessoa 
natural associada à Cooperativa de Garimpeiros irn
petrante dos MS nos 90.01.17051-0-RO, e 
92.01.17626-0-RO/TRF, 1 D Região (litisconsorte pas
siva dos Mandados de Segurança nos 90.01.17453-
1/DF e 91.01.03723-4.DF/TRF, 1í' Região), na 
área a que se referem, e vigência das respectivas 
decisões? 

Justificação 

Cabe ao Governo Federal no âmbito do Minis
tério das Minas e Energia a fiscalização da Indústria 
Mineral, e neste âmbito, a posse de pessoas natu
rais associadas à Cooperativa impetrante dos man
dados de segurança citados, sobre a substância mi
neral que extraem na área a que se referem, é cons
tantemente ameaçada de violação por guarda arma
da de empresa de mineração a quem a administra
ção conferiu o título do direito minerário na área aon
de a permanência destas pessoas é assegurada na
quelas medidas judiciais, e quem em razão deste tí
tulo pretende obrigar que lhe entreguem o produto 
da exploração da jazida, mediante remuneração que 
entende pagar. impondo-se a informação solicitada 
para a fiscalização, controle e demais competências 
legislativas nesta matéria. 

Sala das Sessões, 23 de janeiro de 1997. 
Senador Ernandes Amorim. 

(À Mesa para decisão) 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - O re
querimento lido será despachado à Mesa, para de
cisão, nos tennos do art. 216, III, do Regimento ln
terno. 

Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que 
será lido pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Sena
dor Valmir Campelo. 

É lido o seguinte 
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PROJETO DE LEI DO SENADO No 5 , DE t99f" 

Dispõe sobre a destinação de percentual da 
arrecadação das distribuidoras estrangeiras 
no Brasil para o cinema nacional e dá outras 
providências. 

O CONGRESSO NACIONAL decret~:. 

Art. 1 o As empresas distribuidoras de filmes estrangeiros no 
Brasil deverão destinar 2% (dois por cento) da arrecadação total da 
bilheteria de toda sessão cinematográfica comercial, de cuja programação 
constar filme estrangeiro de longa-metragem, ao Ftmdo Nacional de Apoio à 
Cultura, do Ministério da C'u1tura. 

Parágrafo único. O recurso será destinado exclusivamente ao 
financiamento de projetes cinematográficos t}acionais submetidos à 
apreciação do Ministério da Cultura. 

Art. r Ficam isentas do estipulado no art. 1 o as sessões 
cinematográficas de difusão cultural sem fins lucrativos ou as de natureza 
filantrópica. 

Art. 4° O Ministério da Cultura, por intennédio de seus órgãos 
de atribuição específica, disciplinará a alocação do recurso captado, ouvida 
a Comissão de t:'inema. 

Art. 5° O Poder Executivo regulan\êhtará esta Lei no prazo de 
noventa dias, a partir da data de sua publicação. 

Art. 6° Esta Lei entra· em vigor na data de sua publicação ... 

Art. 7° Revogam-se as disposições em contrário. 
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Jl!STIFICAÇÃO 

Sacrificado pelas sucessivas alterações observadas na 
administração pública. sofrendo de perto com o desmantelo de órgãos 
setoriais dele encarregados, o cinema nacional viu, em dias recentes, 
escaparem as oportunidades de sua recuperação, tanto do ponto de vista 
artístico, quanto mercadológico. 

Forma nobre de veiculação do imaginário e espelho da 
realidade brasileira, nosso cinema, que havia passado por uma época 
pontuada pelo sucesso de público e pela credibilidade· internacionaL entrou. 
a partir dos anos 80. em crise sem paralelo etl] sua história. 

Embora tivesse mantido intacto, aos menos aos olhos de seus 
escassos interlocutores governamentais, sua importância documental de 
registro da realidade social. o cinema não tinha garantido, até então, o 
financiamento de sua produção. 

Com o advento da Lei no 8.685. de 20 de julho de 1993 (que 
"cria mecanismos de fomento à atividade audiovisual") e com a recentíssima 
edição da Medida Provisória 1.515, de 12 de setembro de 1996, (que 
ampliou si~'llificativamente os limites de captação da legislação vigente, por 
força do aumento da dedução do Imposto de Renda facultado aos 
investidores em obras audiovisuais), o cinema teve resgatadas, em parte, 
suas fontes de financiamento. 

No entanto, é forçoso admitir, os recursos definidos pela 
legislação ainda se mostram insuficientes, até por que a demanda destinada 
aos projetas cinematO!:-'Táficos re!:-ristrou expressivo aumento, certamente 
motivado pelo novo momento vivido pelo setor. 

Nesc;e sentido. com o intuito de ampliar essas fontes de 
financiamento. vem o presente projeto de lei instituir a destinação. para o 
cinema brasileiro, de :zo,ô da arreéndação das distribuidoras de filmes 
estrangeiros, referentes às bilheterias das sessões comerciais de cujo 
programa constar a e'<ihiç5o de longn-metragem estrangeiro. 
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É nosso entendimento que a presente medida vem redimir uma 
situação de injustiça verificada em relação ao nosso cinema, tendo em vista 
os altíssimos lucros obtidos pelas distribuidoras, uma vez que o cinema 
estrangeiro - até mesmo por conta da recessão e queda de qualidade 
apresentadas pela produção brasileira - ocupou praticamente todos os 
espaços em nossas salas comerciais. 

Nada mais coerente, portanto, que parte desse lucro seja 
destinada a suprir a demanda da cinematografia nacional, propiciando, pelo 
próprio incremento dos recursos financiadores, maiores oportunidades para 
as produções que estejam fora do tradicionalmente aquinhoado eixo Rio-São 
Paulo. 

A noticia da recente regulamentação da Comissão de Cinema, 
órgão integrante da estrutura básica do Ministério da Cultura, vem em boa 
hora, na medida em que, enquanto formuladora de diretrizes e estratégias, 
poderá intervir positivamente na racional e eqüânime distribuição dos 
recursos captados. 

Dessa forma, por via de criação de um novo instrumento legal 
de fomento ao setor, parece-nos oportuna e meritória a oportunidade de se 
resgatar a vocação de legitima lidetança demonstrada pelo cinema entre as 
diferentes formas de manifestação cultural~ definidoras da identidade 
brasileira. Esperamos, pois, dos ilustres Pares, acolhimento para o presente 
projeto de lei. 

Sala das Sessões, em J. 3 c& jv~ c#' f Cf c; J 

L~ c;;__r 
Senador LAURO CAMPOS 
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LEG~~LAÇÃO CITADA 

LEI N. 8.685 - DE 20 DE JULHO DE 1993 

Cria mecanismos de fomento à. ntividadc audiovisual, 
c dá outras JH'OVidcncias 

O Presidente da República. 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta c cu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1 ~ Até o exercício fiscal de 2003, inclusive, os contribuintes poderão de
duzir do Imposto sobre a Renda devido as quantiaj referentes a investimentos fei
tos na produção de obras audiovisuais cinematogt"6ficas brasileiras de produção in
dependente, conforme definido no artigo 29, incisos II c III, c no artigo 3g, incisos 
I e li. da Lei n. 8.401°>, de 8 de janeiro de 1992, mediante a aquisição de quotas re
presentativas de direitos de comercialização sobre as referidas obras, desde que es
tes investimentos sejam realizados no mercado de capitais, cm ~os previ:;:vs cm 
lei c aulonzadus pela Comissúo de Valores Mobiliários, c os prO)I..L.:i de produç:Jo te
nham sido previamente aprovados pelo Ministério da Cultura. 

§ 1" A responsabilidade dos adquirentcs é limitada à intcgralização das quo
tas subscritas. 

§ 2" A deduçiio prevista neste artigo está limitada a três por cento do impos· 
to devido pelas pessoas físicas c a um por cento do imposto devido pelas pessoas ju
rídicas. 

§ 3g Os valores aplicados nos investimentos de que trata o artigo anterior 
serão: 

a) deduzidos do imposto devido no mês a que se referirem os investimentos, 
para as pessoas jurídicas que apuram o lucro mensal; 

b) deduzidos do imposto devido na declaração de ajuste para: 

1 - as pessoas jurídicas que, tendo optado pelo recolhimento do imposto por 
estimativa, apuram o lucro real anual; 

2 - as pcssous físicas. 

§ 4" A pessoa jurídica tributada com base no lucro real poderá, também, aba
ter o total dos investimentos efetuados na forma deste artigo como despesa opera
cional. 

§ 5" Os projetos específicos du área audiovisual, cinematográficas de exibi· 
çiio, distribuição e infra-estrutura técnica apresentados por empresa brasileira de 
capital nacional. poderão ser credenciados pelos Ministérios da Fazenda c da Cul
tura para fruição dos incentivos fiscais de que trata o "caput" deste artigo. 

Art. 2" O artigo 13 do Decreto-Lei n. 1.089m, de 2 de março de 1970, alte· 
rado pelo artigo 1" do Decreto-Lei n. 1.741<"l, de 27 de dezembro de 1979, passa a 
vigorar com a seguinte redução: 

"Art. 13. As importâncias pagas. creditadas, empregadas, remetidas 
ou entregues aos produtores, distribuidores ou intermediários no exterior, co
mo rendimentos decorrentes da exploração de obras audiovisuais estrangei
ras em todo o Thrritório Nacionai, ou por sua aquisição ou importação a pre
ço fixo, ficam sujeitas ao imposto de 25% na fonte." 

Art. 39 Os contribuintes do Imposto sobre a Renda incidentes nos termos do 
artigo 13 do Decreto-Lei n. 1.089(70, alteràdo pelo artigo 29 dessa Lei, poderão be
neficiar-se de abatimento de setenta por cento do imposto devido. de~dc que invis-
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tam na co-produçào de obras audiovisuais cinematográficas brasileiras de produ
ção independente. em projetas previamente aprovados pelo Ministério da Cultura. 

Art. 4w O contribuinte que optar pelo uso dos incentivos previstos nos arti
gos 1 w c 3~ depositará, dentro do prazo legal fixado para o recolhimento do impos
to, o valor correspondente ao abatimento cm conta de aplicação financeira especial. 
no Banco do Brasil S/A. cuja movimentação sujcitar-sc-á à prévia comprovação jun
to ao Ministério da Cultura de que se destina a investimentos cm projetas de pro
dução de obras audiovisuais cinematográficas brasileiras de produção independente. 

§ 1 w As contas de aplicação financeira a que se refere este artigo serão aber-
tas: 

a) cm nome do produtor, para cada projeto, no caso do artigo F; 

b) cm nome do contribuinte, no caso do artigo :J". 

§ 2" Os projetas a que se refere este artigo deverão atender cumulativamen
te os seguintes requisitos: 

a) contrapartida de recursos próprios ou de terceiros correspondente a 400/o do 
orçamento global; 

b) limite do aportc de recursos objeto dos mcentivos de 1.700.000 UFIR por pro-
jcto; 

c) viabilidade técnica c artística; 

d) viabilidade comercial; 

e) apresentação de orçamento circunstanciado e de cronograma físico das eta
pas de realização e de desembolso; 

f) prazo para conclusão. 

§ 3w Os investimentos a que se refere este artigo não poderão ser utilizados 
na produção das obras audiovisuais de natureza publicitária. 

§ 4~ A liberação de recursos fica condicionada à realização da etapa anterior. 

Art. 5v Os valores não aplicados na forma do artigo anterior. no prazo de 180 
dias contados da data do depósito, serão aplicados em projetas de produção de fil
mes de curta, média e longa metragem c programas de apoio .à produção cinemato
gráfica a serem desenvolvidos através do Instituto Brasileiro de Arte c Cultura, me
diante convênio com a Secretaria para o Desenvolvimento do Audiovisual do Minis
tério da Cultura. conforme dispuser o regulamento. 

Art. 6" O não-cumprimento do projeto a que se referem os artigos 1". 3w c sw 
desta Lei c a não-cfctivação do investimento ou a sua realização cm desacordo com 
o estutuído implicam a devolução dos benefício concedidos, acrescidos de correção 
monetária, juros e demais encargos previstos na legislação do Imposto sobre a Renda. 

§ 1" Sobre o débito corrigido incidirá multa de cinqüenta por cento. 

§ 2w No caso de cumprimento de mais de setenta por ccn.to sobre o valor or
çado do projeto, a devolução será proporcional à parte não cumprida. 

Art. 7v Os artigos 4~ e 30 da Lei n. 8.401, de 1992, passam u vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 4~ ............................................................................................. . 

§ P A produção e adaptação de obra audiovisual estrangeira, no Bra
sil, deverá realizar-se mediante contrato com empresa produtora brasileira de 
capital nacional, c utilizar, pelo menos. um terço de artistas e técnicos brasi
leiros. 
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§ 2" O Poder Executivo poderá reduzir o limite mmimo, a que se refe
re o parágrafo anterior, no caso de produções audiovisuais de natureza jorna
lístico-noticiosa." 

"Art. 30. Até o ano 2003, inclusive, as empresas distribuidoras de ví
deo doméstico deverão ter urri percentual de obras brasileiras audiovisuais ci
nematográficas e videofonográficas entre seus títulos, obrigando-se a lança
las comercialmente. 

§ I" O percentual de lançamentos e títulos a que se refere este artigo 
será fixado anualmente pelo Poder Executivo, ouvidas as entidades de cara
ter nacional representativas dns atividades de produção, distribuição e comer
cialização de obras cinematográficas e videofonográficas. 

Art. 8Q Fica inst~1,1ido o depósito obrigatório, na Cinemateca Brasileira, de 
cópia da obra audiov1su.al que resultar da utilização de recursos incentivados ou que 
merecer prêmio em dinheiro concedido pelo Governo Federal. 

Patágrafo único. A Cinemateca Brasileira poderá crcdenc1ar arquivos ou ci
nematecas, públicos ou priv~do.s, para o cumprimento do disposto neste artigo. 

Art. 9" O Poder ExécuÚ'IIQ. fiscalizará a efctiva cxccuçiio dcsl::c Lei no que se 
refere à realização de obras audiovisuais c à aplicação dos recursos nela comprome
tidos. 

Art. 10. Sem prejuízo das sanções de natureza administrativa ou fiscal, cons
titui crime obter reduções de impostos, utilizando-se fraudulentamente de qualquer 
benefício desta Lei, punível com a pena de reclusão de dois a seis meses e multa de 
cinqüenta por cento sobre o valor da redução. 

§ 1" No caso de pessoa jurídica, respondem pelo crime o acion1sta ou o quo
tista controlador e os administradores que para ele tenham concorrido, ou que de
le se tenham beneficiado. 

§ ~ Na mesma pena incorre aquele que, recebendo recursos em função des
ta Lei, deixe de promover, sem justa causa, a atividade objeto do incentivo. 

Art. 11. Fica sujeito a multa, que vnrinrri de 100 (cPm) a 1.500 (hum mil e 
quinhentas) UFIR. sem prejuízo de outras sanções que couberem, aquele quedes
cumprir o disposto nos artigos 4° e 30 da Lei n. 8.401, de 1992, com a redação da
da pelo artigo 7v desta Lei. 

Art. 12. É estimado o montante da renúncia fiscal decorrente desta Lei no 
exercício de 1993 cm Cr_$ 200.QOO.OOO.OOO,OO (duzentos bilhões de cruzeiros). 

Art. 13. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de noventa dias. 

brt. 14. 

Art. 15. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Fica revogado o artigo 45 da Lei n. 4.13114>, de 3 de setembro de 1962. 

Itamar Franco - Presidente da República._ 

Fernando Henrique Cardoso. 

Antônio Houaiss. 
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~IDA PROVISÓRIA~ 1.!1~1. DI: 12 DI: G • MM> DE ltH. 

Altera o li:mile de decilaçlo de que trata o t ,.. do art. 11 

da Lei ~ 8.615, de 20 de inlhft de 1993, que cria 
meçenj,., do roa-o • ~ mdioYiJual. e cü 
OUII'U prov "i' • I 

O PJU:Smi:NTE DA REPÚBUCA.. DO u.o da atribuiçio que Jbe caafln o art. 62 da 
Constituiçlo, adma a seguinle Medida Provisória, com força de iei: 

Art. 11 A deduc;lo de que uua o § 1! do ut. 11 da Lei rt 1.615. de 20 de julho de 1993, 
no cuo de peuou juridical. fica ümiuGa a tR:s por ClallO do impaao d4Mdo. e a 10111a du deduç6ea 
refcridaa DO an. (!'da Lei rr' 8.149, de 28 de JUC:O de_ 1994, aa raillçlo dada pelo art. ~da Lei ~ 
9.064, de 20 de junho de 1995, alo pocMri. reduzir o UIIJ)QIIO devido em màa de ciiiCO por c:eato, 
obaervaào o clispolto no § ~ do art. 1 O da Lei rf 8.541. de 23 de d ' o de 1992. 

Art. 21 As aüDeu .. a .. e "b" do § -z- do art. 41 da Lei~ 8.615. de 1993. puaam a vipv 
com a aeguime redaçio: 

~Art.. ... ········•·····················•·••··•••·••··••····••·•••••·•••••••••••·•••••••••••••••••·•••••·••·•••····•••••••····••····· 

§ 21 ................................................................... - ......... _ ........ _ ..................................... . 

a) comrapan:ida de recursos próprios ou de tcrct:i:ros c:oattwt Y.m• a viDle por cemo do 
OIÇ&iilli40 global; 

b) limite do aparte de recuno1 objeto doi iuca4i~ do lU 3.000.000,00 (trá milbOa de 
rais)·por proJCCO; .. .................................. ~ ................................................................................................................................ . 

Art. 31 A partir da pú.liceçfo delta Medida Pro\iiQia. a peaoa jurictic:a poclcri efduar a 
deciuçlo de que Uâa O lrt. 11 DOI J"'f'IColbjmentge meaaia do i:I:Dpa.&o de nada e DO saklo do impol&o 
apurado na cicdançio de ajuJte azaaal. 

§ 11 Se o valor do iol:a:divo deduzido durame o pe,riodo-bue for superior ao calodedo 
com base no imposto dmdo na dec:laraçio de aj\llle aDU&1. a diftn:aça de\oerá ICr RCOlbida DO mesmo 
pruo fixado para o papmemo da quota úDic:a do imposto de reaáa. 

§ ~ Sobre o recolhimeuto de que uua o parágrafo ama1or la'á obtervada a legislaçio 
tributária penineme. 

Art. 41 Ficam tonvalià&dos os atol pralicados com bue oa Medida Provisória rf 1. 515, 
de 15 de llJOsto de 1996. 

Art.S1 Esta Medida Provisória emra em vigor oa ci.ua de sua public:açlo. 

Bruília. l2 de setaJibro de 1996; 175' da tnct~ênci· e 1 os• da República. 

FERNANDO HFNRIQu'"E CARDOSO 
Pedro MtlÚIII 
F1'Clllclsco Weffort 

Franr.f.\CO Dome/lu 
Antonio Kandir 

(À Comissão de Assuntos Económicos • Decisão Terminativa) 
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - O pro
jeto será publicado e remetido à comissão compe
tente, devendo ter a sua tramitação iniciada a partir 
do dia 17 de fevereiro próximo. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma)- A Presi
dência comunica ao Plenário que a Mesa do Senado 
aprovou, em reunião realizada nesta data, os Re
querimentos n2s 30, 58,65 e 66, de 1997, de autoria 
dos Srs. Senadores Gilberto Miranda, Romero Jucá 
e da Sr" Senadora Benedita da Silva, solicitando in
formações a Ministros de Estado. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Esgota
do o tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

Item 1: 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
Nº 5, DE 1997 

(Em regime de urgência, 
nos termos do Requerimento 

nº 67, DE 1997) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n2 5, de 1997 (apresentado 
pela Comissão de Assuntos Econômicos 
como conclusão do seu Parecer n2 1 O, de 
1997), que autoriza a República Federativa 
do Brasil a contratar operação de crédito ex
temo no valor de até quinhentos milhões de 
dólares norte-americanos, junto ao Banco 
lnteramericano de Desenvolvimento- BID. 

A Presidência esclarece ao Plenário que pode
rão ser oferecidas emendas à proposição até o en
cerramento da discussão. 

Em discussão o projeto em turno único. 
O SR. LAURO CAMPOS - Sr. Presidente, 

peço a palavra para discutir. 
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma)- Concedo 

a palavra ao Senador Laura Campos, para discutir. 
O SR. LAURO CAMPOS (PT-DF. Para discu

tir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, mais uma vez ergo minha modesta 
voz, mas não deixarei de fazê-lo jamais, porque os 
meus alunos esperam isso de mim, e os meus 
eleitores esperam de mim nada mais do que isso, 
porque essa é uma luta antiga, tão antiga quanto 
perdida. 

Empréstimos externos do México, de US$9,5 
milhões. fizeram com que um consórcio de credores 
europeus invadisse o México e lá pusesse o Impera
dor Maximiliano, que, na realidade. era o cobrador 
da dívida externa em nome das grandes potências. 

De modo que não foi só, como eu já disse da 
última vez, no Egito, onde o quediva, o vice-rei, se 
chamava Barings e lá permaneceu até 1912, em 
nome da cobrança do endividamento feito para óti
mos, notáveis objetivos, que isso aconteceu. Said 
pacha quis fazer e pretendia fazer, com o endivida
mento externo e graças a ele, a revolução na agri
cultura egípcia. Acabou o Egito sendo dominado, tal 
como aconteceu com o México, e lá não foi o impe
rador, mas foi o quediva, o vice-rei, cujo nome era 
Barings, o responsável - House of the Barings, o se
gundo maior Banco da Inglaterra. E o quediva, o 
vice-rei do Egito, tinha o mesmo sobrenome. 

De modo que não vou me alongar mais nessa 
dolorosa trilha pela qual o endividamento externo 
tem nos levado a inúmeros sacrifícios, à perda de 
tudo, inclusive da soberania, como nesses dois 
exemplos que trago hoje à memória dos ilustres Se
nadores. 

Nessa matéria, voto contra. 
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Conce

do a palavra ao nobre Senador Osmar Dias, para 
discutir a matéria. 

O SR. OSMAR DIAS (Sem partido-PR. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sr"s e Srs. Senadores, como Relator desse projeto é 
evidente que já ouvi as ponderações do Senador 
Lauro Campos por ocasião da discussão do projeto 
na Comissão de Assuntos Econômicos. 

Eu gostaria de dizer a S. Ex" que não quero 
nem ousar discutir política económica ou economia 
com ele, porque evidentemente ele é um professor 
de conceito nacional. Não sou economista, mas eu 
gostaria de ponderar ao Senador que a posição de 
votar contra todos os empréstimos pode levá-lo a 
cometer algum equívoco. Porque há empréstimos, 
Senador Laura Campos, que se pagam antes mes
mo de completar o próprio investimento. Vou até ci
tar um exemplo. Quando Secretário de Agricultura 
do Paraná, fui o autor de uma proposta ao Banco 
Mundial que resultou na contratação de um emprés
timo de US$150 milhões para aquele Estado, aplica
dos integralmente para o aumento da produtividade 
agrícola, para a conservação do solo e preservação 
dos recursos naturais. 

Alguns dos Srs. Senadores conhecem o Pro
grama executado no Paraná, que hoje é citado pela 
FAO como exemplo para outros países. O mesmo 
Programa, inclusive, é copiado por outras nações, 
com consultaria dos técnicos do Estado do Paraná, 
o chamado Paraná Rural, que tem um prazo de pa
gamento de 15 anos. 
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Com o aumento da produtividade agrícola, o 
valor equivalente ao ganho dos agricultores e o re
tomo ao Estado, em tributos, já foi seguramente 
pago pelo Estado ou para o Estado. Portanto, é o 
tipo de investimento ou de contrato de empréstimo 
externo que se justifica. 

Esse projeto me foi dado a relatar pelo Presi
dente da Comissão de Assuntos Econômicos, Sena
dor Gilberto Miranda. Trata-se de um apoio à rees
truturação fiscal do Estado. Ou seja, através desse 
projeto, o que se objetiva é o aperfeiçoamento dos 
mecanismos de arrecadação dos Estados. Hoje, não 
há nenhuma dúvida, uma das causas principais da 
insolvência da maioria dos Estados é a sonegação 
de impostos, porque poucos que deveriam pagar pa
gam e muitos, que não deveriam pagar ou não te
riam condições, acabam pagando. 

Cito um outro exemplo do meu Estado: temos 
um setor de carne bastante desenvolvido. Mas se 
verificarmos que há poucas cooperativas investindo 
nesse setor e se perguntarmos por que as cooperati
vas não investem no mesmo, veremos que é porque 
os tributos já foram pag0s, e não seria possível com
petir com quem não paga; seria uma competição de
sigual, que nos ofereceria exatamente o percentual 
de imposto, que é sonegado, como desvantagem na 
competição. 

No momento em que instituirmos nos Estados 
um sistema arrecadador mais ágil, mais dinâmico e 
mais eficiente e que aumentarmos a arrecadação 
dos tributos, os investimentos que o Estado poderá 
fazer com o aumento de arrecadação estarão, sem 
nenhuma dúvida, pagando também a contratação 
desse empréstimo. 

No meu Estado, uma pesquisa concluiu - e 
acredito que isso é regra para todos os Estados -
que, no setor de carnes, há uma sonegação superior 
a 70%, o que é inaceitável para o Estado e para a 
sociedade. 

De qualquer forma, Sr. Presidente, concordo 
com a maioria das teses do Professor Laura Cam
pos - sou, inclusive, um aprendiz de S. Ex"; presto 
atenção em todos os seus pronunciamentos. Mas, 
neste caso, eu gostaria de fazer apenas a pondera
ção de que há empréstimos externos que se justifi
cam, exatamente porque retoma ao Estado, ao Mu
nicípio ou à União o valor contratado. 

Eu gostaria até de aproveitar esse momento 
para esclarecer uma dúvida que foi levantada pOÍ':al
guns dos Srs. Senadores, pois, inicialmente, foi di
vulgado que apenas nove Estados teriam acesso a 
esses recursos. A contratação do empréstimo de 

US$500 milhões obrigará uma contrapartida dos Es
tados de US$500 milhões- portanto, o valor total do 
projeto é de US$1 bilhão- e todos os Estados serão 
contemplados, evidentemente com valores diferen
tes e com contrapartidas diferentes. Mas, de qual
quer forma, teremos, sem dúvida alguma, a oportu
nidade de ver os Estados - se esses recursos forem 
bem aplicados -aprimorando a sua máquina arreca
dadora, a fim de que a sociedade possa ser benefi
ciada com obras sociais e com a certeza dos com
promissos cumpridos, o que não ocorre hoje, pois a 
maioria dos Estados gasta toda a sua arrecadação 
com a Folha de pessoal. 

Creio que é muito importante para os Estados 
brasileiros contar com os recursos desse emprésti
mo nesse momento difícil. Por isso, peço o voto fa
vorável dos Senadores à matéria. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. HUMBERTO LUCENA - Sr. Presidente, 

peço a palavra para discutir. 
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Conce

do a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena 
para discutir a matéria. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sr"s e Srs. Senadores, todos sabem, no Senado, o 
empenho que tanho tido no sentido do saneamento 
financeiro dos Estados, desde que iniciei o atual 
mandato parlamentar, particularmente no que tange 
à rolagem de suas dívidas não só diretamente com o 
Tesouro Nacional, mas com os bancos oficiais. 

Acredito que esse Projeto de Resolução, que 
autoriza a União a fazer um financiamento de 
US$500 milhões com o Banco lnteramericano de 
Desenvolvimento - BID -, esteja inserido justamente 
nesse esforço que fazemos de saneamento financei
ro dos Estados, de vez que: 

O Conselho Monetário Nacional, por 
intermédio do Voto n2 206196, integrou os in
vestimentos e ações previstas no Programa 
Nacional de Apoio à Administração Fiscal, 
aos Estados brasileiros e ao Programa de 
Apoio à Reestruturação de Ajuste Fiscal dos 
Estados. Para financiar parcialmente o pri
meiro- diz a exposição do Sr. Ministro da 
Fazenda ao Senhor Presidente da Repúbli
ca - programa citado, prevê-se a contrata
ção de operação de crédito externo entre a 
República Federativa do Brasil e o Banco ln
teramericano de Desenvolvimento - BID -, 
no valor equivalente a US$500,000,000.00 
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(quinhentos milhões de dólares norte-ameri
canos), de principal. 

Importante ressaltar que, relativamente às 
condições financeiras, a Secretaria do Tesouro 
Nacional, do Ministério da Fazenda, solicitou ao 
Banco Central do Brasil o credenciamento da 
mencionada operação, o qual foi concedido 
consoante a Carta FIRSE/DIAVT/SUCRE-96, 
de 18 de dezembro do corrente ano. 

Sr. Presidente, 000/o desses recursos, ou seja, 
US$490 bilhões destinam-se aos Estados, conforme 
está aqui bem delineado no anexo a um documento en
viado ao Relator pelo Mir.istério da Fazenda. Nele se vê 
que todos os Estados são contemplados, inclusive ca
bendo às Unidades Federadas entrar com recursos. 

Quero lembrar que isso inclusive, nobre Relator, 
Senador Osrnar Dias - com quem me congratulo pelo 
seu parecer -, vai possibilitar aos Estados do Nordeste 
a tranqüilidade de respirar um pouco, sob o ponto de 
vista financeiro, e poder arcar com a despesa da cha
mada contrapartida do Projeto Prodetur, que é o gran
de projeto de turismo brasileiro que será executado pe
los Estados do Nordeste sob a supervisão da Sudene. 

Portanto, quero congratular-me com o Senado, 
particularmente com o Senador Osmar Dias e com a 
Comissão que S. Ex1 representa, pela aprovação 
desse Projeto de Resolução e dizer que ele vem, no 
momento exato, ao encontro dos interesses maiores 
de nossas Unidades Federadas. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Conti

nua em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado, contra o voto do Sr. Senador Laura 

Campos. 
O projeto vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. (Pausa) 
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Sobre a 

mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a 
redação final ao projeto, que será lida pelo Sr. 12 Se
cretário em exercício, Senador Valmir Campelo. 

É lido o seguinte 

PARECER N2 33, DE 1997 
DA COMISSÃO DIRETORA 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n2 5, de 1997. 

' ·' 
A Comissão Diretora apresenta a redação final 

do projeto de Resolução n2 5, de 1997, que autoriza 
a República Federativa do Brasil a contratar opera
ção de crédito externo no valor de até US$ 
500,000,000.00 (quinhentos milhões de dólares nor
te-americanos), junto ao Banco lnteramericano de 
Desenvolvimento- BID. 

Sala de Reuniões da Comissão, 23 de janeiro 
de 1997.- Levy Dias, Presidente- Ney Suassuna, 
Relator, Emília Fernandes- t:.mandes Amorim. 

ANEXO AO PARECER N2 33, DE 1997 

Faço saber que o Senado Federal, aprovou, e 
eu, , Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do 
Regimento Interno, promulgou a seguinte 

RESOLUÇÃO N2 , DE 1997 

Autoriza a República Federativa do 
Brasil a contratar operação de crédito ex· 
terno no valor de até US$500.000.000,00 
(quinhentos milhões de dólares norte
americanos}, junto ao Banco lnterameri
cano de Desenvolvimento - BID. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 2 É a República Federativa do Brasil auto

rizada a contratar operação de crédito externo, no 
valor equivalente a até US$ 500.000.000,00 (qui
nhentos milhões de dólares norte-americanos), junto 
ao Banco lnteramericano de Desenvolvimento -
BID. 

Parágrafo único. Os recursos advindos da 
operação de crédito referida neste artigo desti
nam-se ao financiamento do Programa Nacional 
de Apoio à Administração Fiscal para os Estados 
Brasileiros - PNAFE, que se insere no Programa 
de Apoio à Reestruturação e Ajuste Fiscal dos Es
tados. 

Art. 22 As condições financeiras básicas da 
operação de crédito são as seguintes: 

a) credor: Banco lnteramericano de Desenvol
vimento - BID: 

b} valor. equivalente a até US$500.000.000.00 
(quinhentos milhões de dólares norte-americanos) 

c) juros: sobre os saldos devedores diários do 
empréstimo, a uma taxa anual para cada semestre 
determinada pelo custo calculado pelo Banco para 
dólares dos empréstimos unimonetários qualificados 
tomados pelo Banco durante o semestre anterior, 
acrescida de um diferencial expressado em termos 
de uma porcentagem anual, que o banco fixará peri
odicamente de acordo com sua política sobre taxa 
de juros; 
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d} comissão de crédito: 0,75% a.a (zero vírgula 
setenta e cinco por cento ao ano) sobre o saldo não 
desembolsado, contada a partir de sessenta dias 
após a data da celebração do contrato; 

e) condições de pagamento: 

- do principal: em prestações semestrais 
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 conta
dos da data prevista para o desembolso final do 
empréstimo e a última até 15 de dezembro de 
2016; 

- dos juros: semestralmente vencidos, em 15 
de junho e 15 de dezembro de cada ano, a partir de 
15 de junho de 1997; 

- da Comissão de crédito: semestralmente 
vencida, nas mesmas datas estipuladas para o pa
gamento dos juros. 

§ 1 2 Do valor do financiamento se destinará a 
quantia de até US$5,000,000.00 (cinco milhões de 
dólares norte-americanos), para atender Despesas 
de lnspeção e SupeNisão Geral do credor, que será 
desembolsada em prestações trimestrais e, tanto 
quanto possível, iguais, ingressando na conta do 
credor independentemente de solicitação do mutuá
rio. 

§ 22 As datas estipuladas para repagamento 
poderão ser prorrogadas para manter correlação 
com a efetiva data de assinatura do contrato. 

Art. 32 A contratação da operação de crédito 
autorizada por esta resolução deverá efetivar-se no 
prazo máximo de quinhentos e quarenta dias conta
·:r; ... a aalêl ,je sua publicação. 

Art. 4il Esta resolução entra em vigor na data 
as s'..!a pubi1cação. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Apro
vado o ,:.mje~o e estando a matéria em regime de 
· ·· ,.,~r1r.ia, passa-se à imediata apreciação da reda
';.d.o 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 
Jermanecer sentados. (Pausa) 

Aprovada. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma)- Item 2: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N2 58, DE 1996 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento n2 83, de 1997) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n2 58, de 1996 (n2 693195, 
na Casa de origem), que dispõe sobre a jor
nada de trabalho de Médico, Médico de 
Saúde Pública, Médico do Trabalho e Médi
co Veterinário, da Administração Pública Fe
deral direta, das autarquias e das fundações 
públicas federais, e dá outras providências, 
tendo 

Pareceres sob nQs 564 e 674, de 1996, 
da Comissão 

- de Constituição, Justiça e Cidadania: 
12 pronunciamento: favorável; 22 pronuncia
mento (sobre a emenda oferecida perante a 
Mesa): favorável à emenda de redação. 

A Presidência esclarece ao Plenário que a ma
téria constou da pauta da sessão deliberativa ordiná
ria de 14 do corrente, quando foi aprovado o requeri
mento de adiamento da discussão para o dia 06 de 
fevereiro próximo. 

Todavia, em virtude da aprovação do Requeri
mento n2 83, de 1997, de urgência, no dia 21 último, 
o projeto foi incluído na Ordem do Dia da presente 
sessão. 

Passa-se à discussão, em conjunto, do projeto 
e da emenda, em tumo único. 

O SR. VALMIR CAMPELO - Sr. Presidente, 
peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma)- V. E~ 
tem a palavra. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Para dis
cutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ 
e Srs. Senadores, com relação ao PLC 58/96, dese
jo esclarecer que se trata de um projeto que já trami
tou em todas as Comissões Técnicas da Câmara 
dos Deputados, sendo aprovado, por unanimidade, 
em todas essas Comissões. 

Hoje, esse projeto encontra-se aqui, no Sena
do Federal, para aprovação. Encaminho favoravel
mente à sua aprovação, visto que a proposta preten
de resgatar uma dívida que temos com a área de 
saúde, com as categorias nela especificadas. 

Por isso, Sr. Presidente, manifesto-me favora
velmente à aprovação deste projeto. E, como Líder 
da Bancada do meu Partido no Senado Federal, en
caminhamos também favoravelmente. 

O SR. PRESIDENTE {Romeu Tuma) - Conti
nua em discussão. 
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O SR. HUMBERTO LUCENA - Sr. Presidente, 
peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Com a 
palavra o Senador Humberto Lucena, para discutir. 
E, em seguida, o Senador Laura Campos. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
S~s e Srs. Senadores, de igual modo, manifesto o 
meu apoio - acredito que de toda a minha Bancada, 
já que o Líder do PMDB não está presente -à apro
vação desse projeto, que dispõe sobre a jornada de 
trabalho do médico, do médico de saúde pública, 
médico do trabalho e médico veterinário da adminis
tração pública federal direta, das autarquias e funda
ções públicas federais e dá outras providências. 
Essa proposta pretende fazer justiça à categoria de 
profissionais da área de saúde, que realmente preci
sam desse estímulo para continuar fazendo o seu 
trabalho não apenas no âmbito federal, mas também 
no estadual e municipal. Sabe-se que o SUS, Siste
ma Único de Saúde, congrega os esforços das três 
áreas reunidas para efeito de execução das políticas 
traçadas nessa área. 

Creio, Sr. Presidente, que o parecer do Sena
dor Lúcio Alcântara, tanto sobre o projeto como so
bre a emenda, apresentado e aprovado na Comis
são de Constituição e Justiça desta Casa, merecerá, 
sem dúvida, o apoio integral dos Srs. Senadores 
neste plenário. 

Quero, portanto, chamar a atenção dos Srs. 
Senadores para a necessidade imperiosa de apoiar
mos essa medida, de iniciativa do Poder Executivo -
portanto, da lavra do Senhor Presidente da Repúbli
ca-, atendendo a uma exposição de motivos do Sr. 
Ministro da Administração e da Saúde. O projeto foi 
emendado na Câmara dos Deputados para que se 
pudesse ampliar esse benefício a toda a área de 
saúde. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Humberto 
Lucena, o Sr. Romeu Tuma deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Val
mir Campe!o. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Con
tinua em discussão o projeto. (Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Laura 
Campos. 

O SR. LAURO CAMPOS (PT-DF. Para disctJ
tir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srlls e 
Brs. Senadores, parece-me que o trabalhador que 
mais se dedica à vida humana, a salvar a vida, a 
resgatar a vida, que é o da área médica, é também 

aquele que menor atenção tem recebido no sentido 
de ver atendidas suas necessidades mínimas. 

Não posso deixar de manifestar aqui o meu 
apoio a essa medida, mas ressalto que eu gostaria 
que os direitos dos trabalhadores da saúde avanças
sem ainda mais, principalmente na área em que a 
vida humana continua sendo massacrada e desres
peitada. 

Certa vez, estive na UTI, muito próximo da 
morte, e fiz um compromisso. Devido às condições 
sob as quais o fiz, reafirmo-o, acreditando que não 
poderei desrespeitá-lo. Eu estava na UTI, sozinho, 
chorando, quando os enfermeiros, aproximando-se, 
perguntaram se eu estava sentindo alguma dor. 
Não, não estou sentindo dor nenhuma; estou cho
rando por vocês. Eu, pela porta da vida ou pela por
ta da morte, vou me retirar dentro de poucos dias, e 
os senhores terão que sofrer durante muitos anos, 
talvez até o resto de suas vidas, por essas duras 
condições de trabalho que lhes são impostas. 

De modo que, então, não poderia ser outro o 
meu voto neste momento. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - A 
discussão continua em aberto. 

Concedo a palavra. ao nobre Senador Ademir 
Andrade. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Para dis
cutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SJ"ls 
e Srs. Senadores, encaminho essa questão em 
nome do meu Partido, o Partido Socialista Brasileiro. 
Recebemos apelos de médicos de diversos lugares 
do nosso País. 

Aproveito a oportunidade da aprovação desse 
projeto - percebo que se dará pela unanimidade da 
Casa- para fazer uma crítica à política de saúde do 
Presidente Fernando Henrique Cardoso. 

Os venc'mentos dos servidores de Saúde Pú
blica propostos pelo Presidente Fernando Henrique 
Cardoso são, na verdade, uma vergonha para todos 
nós. 

O salário básico desses servidores vai, segun
do proposta presidencial, de R$429,00 a R$200,00, 
por mês. É esse o salário básico dos nossos médi
cos, veterinários, enfermeiros, enfim, dos servidores 
de saúde pública do Brasil. 

O que se está pretendendo é apenas uma re
dução e uma definição da carga horária de trabalho, 
que passa a ser de quatro horas por dia. 

Sr. Presidente, o Governo tem falado muito 
que está privatizando as empresas deste País para 
obter recursos que serão aplicados em áreas que 
deveriam ser de sua obrigação: saúde, segurança 
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pública e educação. Na verdade, isso não passa de 
uma faiácia, de uma enganação, porque, além des
sas empresas, o Governo também está privatizando 
a saúde e a educação. 

Há tempos, a Fundação Nacional de Saúde 
prestava assistência médica pública e eficiente, o 
INPS prestava atendimento médico em seus postos, 
por todo o Brasil, e a Sucam cuidava do combate às 
endemias da nossa Região Amazõnica. 

Hoje, percebemos que o Governo massacra a 
saúde pública brasileira, acabando com todos os ór
gãos de saúde que existem no País. Os salários dos 
servidores de saúde, no Brasil, são piores do que o 
salário de qualquer funcionário do Legislativo ou de 
qualquer membro do Poder Judiciário, seja do Go
verno Federal, seja de qualquer governo estadual. 

As distorções salariais são absurdas: o salário 
básica. de um médico, aqui, é de R$400 por mês, en
quanto há ascensoristas e motoristas ganhando en
tre R$2 mil e R$2 mil e 500 mensais. 

O Governo não procura corrigir essas coisas. 
E, mais do que isso, a tendência do Governo de 
acabar com a saúde pública é mais do que clara, 
porque embora o Sistema Único de Saúde permita o 
atendimento gratuito à pessoa que necessita de as
sistência, todos sabem que 90% dos recursos do Mi
nistério da Saúde estão sendo destinados a hospi
tais, clínicas e laboratórios privados. 

Quem está recebendo dinheiro do Sistema Úni
co de Saúde não é o servidor público de saúde, não 
é o servidor da Fundação Nacional de Saúde, não é 
o servidor das secretarias municipais de saúde e 
dos hospitais universitários do País. Quem está re
cebendo dinheiro do SUS, repito, são os hospitais, 
as clínicas e os laboratórios particulares. 

Portanto, vamos aprovar este projeto, sabendo, 
entretanto, que estamos fazendo muito pouco pela 
classe médica que serve ao setor público. 

Seria muito melhor se, ao invés de aprovarmos 
a jornada de 4h, pudéssemos pagar aos servidores 
dos hospitais públicos federais, estaduais e munici
pais um salário digno, um salário justo, um salário 
de Senador, para que pudessem atender a popula
ção. 

Portanto, em nome do Partido Socialista Brasi
leiro, deixo registrado esse erro na condução da po
lítica de saúde pública do Governo Fernando Henri
que Cardoso e do Governo Collor de Mello, que o. 
antecedeu. · 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Con

tinua em discussão o projeto. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Votação do projeto, sem r:rejuízo da emenda 
de redação. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO -Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Con
cedo a palavra ao Senador Hugo Napoleão. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Para en
caminhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
é muito menos um encaminhamento e mais um es
clarecimento à Bancada, uma vez que o assunto já 
foi exaustivamente debatido nesta e em passadas 
sessões. 

Fui o primeiro signatário do requerimento de 
urgência, com o que o PFL votará favoravelmente e, 
em votando favoravelmente, recomenda à sua Ban
cada o voto "Sim". 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE) - Sr. 
Presidente, o PT recomenda o voto "Sim". 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -As 
Sres e Srs. Senadores que o aprovam queiram per
manecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Em votação a emenda de redação, de parecer 

favorável. 
As S~s e Srs. Senadores que a aprovam quei

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à Comissão Diretora, para a re

dação final. (Pausa) 
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - So

bre a mesa, parecer da Comissão Diretora, ofere
cendo a redação final da matéria, que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Romeu 
Tuma. 

É lido o seguinte: 

PARACER N2 34, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Lei da Câmara 
nll 58, de 1996 (n2 693, de 1995, na Casa de Ori
gem). 

A Camisão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Lei da Câmra n2 58, de 1996 (n2 693, 
de 1995, na Casa de Origem), que dispõe sobre a 
jornada de Trabalho de Médico, Médico de Saúde 
Pública, Médico do Trabalho e Médico Veterinário, 
da Administração Pública Federal direta, das autar
quias e das fundações públicas federais, e dá outras 
providências. 
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Sala de Reuniões da Comissão, em 23 de ja
neiro de 1997. - Ernandes Amorim, Presidente 
Ney Suassuna, Relator - Emília Fernandes - An
tonio Carlos Valadares. 

ANEXO AO PARECER N2 34, DE 1997 

Dispõe sobre a jornada de trabalho 
de Médico, Médico de Saúde Pública, Mé
dico do Trabalho e Médico Veterinário, da 
Administração Pública Federal direta, das 
autarquias e das fundações públicas fe
derais, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 g A jornada de trabalho de quatro horas 

diárias dos servidores ocupantes de cargos efetivos 
integrantes das Categorias Funcionais de Médico, 
Médico de Saúde Pública, Médico do Trabalho e 
Médico Veterinário, de qualquer órgão da Adminis
tração Pública Federal direta, das autarquias e das 
fundações públicas federais, corresponde aos venci
mentos básicos fixados na tabela constante do ane
xo a esta Lei. 

§ 1 g Os ocupantes dos cargos efetivos inte
grantes das Categorias Funcionais de que trata este 
artigo poderão, mediante opção funcional, exercer 
suas atividades em jornada de oito horas diárias, ob
servada a disponibilidade orçamentária e financeira. 

§ 2g A opção pelo regime de quarenta horas 
semanais de trabalho corresponde a um cargo efeti
vo com duas jornadas de vinte horas semanais de 
trabalho, observados, para este fim, os valores de 
vencimentos básicos fixados na tabela constante do 
anexe a esta lei, assegurada aposentadoria integral 
aos seus exercentes. 

§ 3g O adicional por tempo de serviço, previsto 
no art. 67 da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro de 
1990, em qualquer situação de jornada de trabalho, 
será calculado sobre os vencimentos básicos esta
belecidos no anexo desta lei. 

§ 42 As disposições constantes dos§§ 12 , 22 e 
32 deste artigo produzem efeitos a partir de 15 de 
agosto de 1991, data da edição da Lei n2 8.216, de 
13 de agosto de 1991, não importando na percepção 
de vencimentos anteriores, sendo convalidadas as 
situações constituídas até a data de publicação des
ta lei. 

Art. 22 Aplicam-se aos ocupantes de cargos 
efetivos da Categoria Funcional de Odontólogo, ,de 
qualquer órgão da Administração Pública Federal di
reta, das autarquias e das Fundações públicas fede
rais, as disposições do art. 12 , e seus parágrafos, 
desta lei, mediante opção funcional. 

Art. 32 Esta lei entra em vigor na da data de 
sua publicação. 

Art. 42 Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

ANEXO À LEI N2 , DE DE DE 199 

Tabela de vencimento básico aplicável aos ser
vidores da carreira de Médico, Médico de Saúde Pú
blica, Médico do Trabalho e Médico Veterinário da 
Administração Pública Federal direta, das autarquias 
e das fundações públicas federais. 

Classe Padrão Vencimento 

III 524,30 
A 11 490 57 

I 45843 

VI 402 92 

v 37900 

8 IV 36806 

III 35744 

11 34713 

I 33712 

VI 32740 

v 3í7 98 

IV 30882 

c III 299 93 

11 291,30 

I 28293 

v 274 81 

IV 266 91 

D III 259 26 

11 25183 

I 244,61 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Em 
discussão a redação final. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
As S~ e Srs. Senadores que a aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
A matéria vai à sanção. 
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- ttem 3: 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N2 2, DE 1997 

(Em regime de urgência, nos termos 
do Requerimento n2 84, de 1997) 

Discussão, em turno único, do Proje
to de Resolução n° 2, de 1997 (apresenta
do pela Comissão de Assuntos Económi
cos como conclusão de seu Parecer n2 7, 
de 1997), que autoriza a República Fede
rativa do Brasil a contratar operação de 
crédito com o Banco lnteramericano de 
Desenvolvimento - BID, no valor de até 
setenta e oito milhões de dólares norte
americanos. 

A Presidência esclarece ao Plenário que pode
rão ser oferecidas emendas à proposição até o en
cerramento da discussão. 

Em discussão o projeto, em turno único. 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
As Sr's e Srs. Senadores que o aprovam quei

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora, para a re

dação final. (Pausa) 
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- So

bre a mesa, parecer da Comissão Diretora, ofere
cendo a redação final da matéria, que será lido 
pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Ro
meu Tuma. 

É lido o seguinte: 

PARECER NV 35, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n2 2, de 1997. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n2 2, de 1997, que autoriza 
a República Federativa do Brasil a contratar opera
ção de crédito externo com o Banco lnterarnericano 
de Desenvolvimento - BID, no valor de até 
US$78,000,000.00 (setenta e oito milhões de dóla
res norte-americanos). 

Sala de Reuniões da Comissão, 23 de janeiro 
de 1997. - Levy Dias - Presidente - Ney Suassu- · · 
na, Relator - Ernandes Amorim - Emília Fernan
des. 

ANEXO AO PARECER N° 35, DE 1997 

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 , DE 1997 

Autoriza a República Federativa do 
Brasil a contratar operação de crédito ex
terno com o Banco lnteramericano de De
senvolvimento - 810, no valor de até 
US$78,000,000.00 (setenta e oito milhões 
de dólares norte-americanos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 12 É a República Federativa do Brasil auto

rizada a contratar operação de crédito externo, corno 
o Banco lnteramericano de Desenvolvimento - BID, 
no valor de até US$ 78,000,000.00 (setenta e oito 
milhões de dólares norte-americanos). 

Parágrafo único. Os recursos oriundos da ope
ração de crédito referida neste artigo destinam-se ao 
financiamento, parcial, do Projeto de Modernização 
Tecnológica e de Fortalecimento das Capacidades 
Gerencial, Normativa e Operacional da Secretaria da 
Receita Federal. 

Art. 2° A operação de crédito de que trata esta 
resolução será realizada nas seguintes condições fi
nanceiras: 

a) devedor. República Federativa do BrasiVMi
nistério da Fazenda; 

b) credor. Banco lnteramericano de Desenvol
vimento - BID; 

c) valor: US$78,000,000.00 (setenta e oito mi
lhões de dólares norte-americanos); 

d) juros: sobre os saldos devedores diários do 
empréstimo a uma taxa anual para cada semestre 
determinada pelo custo dos empréstimos qualifica
dos tomados pelo Banco durante o semestre ante
rior, acrescido de uma margem razoável, expressa 
em termos de uma porcentagem anual, que o Banco 
fixará periodicamente de acordo com sua política so
bre taxa de juros; 

e) comissão de crédito: 0,75% a.a. (zero vír
gula setenta e cinco por cento ao ano) sobre o sal
do não desembolsado do financiamento, contada a 
partir de sessenta dias da data da assinatura do 
contrato; 

f) condições de pagamento 
- do principal: o empréstimo deverá ser amorti

zado pelo mutuário mediante o pagamento de pres
tações semestrais, consecutivas e, tanto quanto 
possível, iguais. A primeira prestação deverá ser 
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paga na primeira data em que deva ser efetuado o 
pagamento de juros, uma vez transcorridos seis me
ses contados a partir da data prevista para o desem
bolso final do empréstimo e a última até 5 de outu
bro de 2015; 

-dos juros: semestralmente, em 5 de abril e 5 
de outubro de cada ano, a partir de 5 de abril de 
1996; 

-da comissão de crédito: semestralmente, nas 
mesmas datas estipuladas para o pagamento dos ju
ros. 

§ 111 Do valor do financiamento se destinará a 
quantia de US$780,000.00 (setecentos e oitenta mil 
dólares norte-americanos), para atender Despesas 
de lnspeção e Supervisão Geral do credor. Essas 
quantias serão desembolsados em prestações tri
mestrais e, tanto quanto possível, iguais ingressan
do nas contas do credor independentemente de soli
citação do mutuário. 

§ 211 As datas estipuladas para repagamento 
poderão ser prorrogadas para manter correlação 
com a efetiva data de assinatura do contrato. 

Art. 311 A contratação da operação de crédito 
autorizada por esta resolução deverá efetivar-se no 
prazo máximo de quinhentos e quarenta dias conta
do a partir da data de sua publicação. 

Art. 411 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Em 
discussão a redação final. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
As SrAs e Srs. Senadores que a aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Valmir Gampelo) -Item 4: 

Terceiro dia de discussão, em pri
meiro turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição n2 54, de 1995, de autoria 
do Senador Ronaldo Cunha Lima e ou
tros senhores Senadores, que dá nova 
redação ao § 211 do art. 1 02 da Constitui
ção Federal, tendo 

Parecer sob n2 3, de 1997, da Comis-
são 

-de Constituição, Justiça e Cidadania, 
favorável, nos termos de substitutivo que 
apresenta, com voto em separado do Sena
dor José Eduardo Outra. 

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos 
termos do disposto no art. 358 do Regimento Inter
no, a matéria constará da Ordem do Dia durante 
cinco dias úteis consecutivos, em fase de discus
são, quando poderão ser oferecidas emendas as
sinadas por um terço, no mínimo, da composição 
do Senado. 

Transcorre hoje o terceiro dia de discussão. 
Em discussão a proposta. (Pausa) 
Não havendo objeção do Plenário, a discussão 

terá prosseguimento na sessão deliberativa ordinária 
da próxima terça-feira. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Es
gotada a matéria constante da Ordem do Dia. Pas
sa-se, agora, à apreciação do Requerimento n11 86, 
de 1997, de urgência, lido no Expediente, para o 
Projeto de Lei da Câmara n11 61, de 1996- Comple
mentar. 

Em votação o requerimento. 
As S~ e Srs. Senadores que o aprovam quei

ram permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
A matéria a que se refere figurará na Ordem do 

Dia da sessão do segundo dia útil subseqüente, nos 
termos do art. 345, inciso 11, do Regimento Interno, 
combinado com o art. 42 da Resolução n2 37, de 
1995. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Pas
sa-se, agora, à apreciação do Requerimento n11 87, 
de 1997, de urgência, lido no Expediente, para a 
Mensagem n 11 49, de 1997. 

Em votação o requerimento. 
As S~ e Srs. Senadores que o aprovam quei

ram permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
A matéria a que se refere figurará na Ordem do 

Dia da sessão do segundo dia útil subseqüente, nos 
termos do art. 345, inciso 11, do Regimento Interno, 
combinado com o art. 42 da Resolução n2 37, de 
1995. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -A Pre
sidência convoca sessão conjunta a realizar-se 
quarta-feira, dia 29 de janeiro, às 19 horas, destina
da à apreciação do Projeto de Lei n11 8, de 1996 -
CN, Projeto de Lei Orçamentária. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- A 
Presidência, não havendo objeção do Plenário, 
fará incluir na sessão deliberativa ordinária da pró
xima terça-feira, dia 28, as matérias que tiveram 
requerimentos de urgência e aprovados nesta ses
são. 
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O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - A 
Presidência convoca, nos termos do § 32 do art. 154 
do Regimento Interno, sessão extraordinária a reali
zar-se hoje às 18h30min, destinada à apreciação de 
requerimentos de urgência. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Há 
oradores inscritos. 

Concedo a palavra à nobre Senadora Júnia 
Marise, como Líder, por até 20 minutos, para uma 
comunicação de interesse partidário, nos termos do 
art. 14, inciso 11, letra b, do Regimento Interno. 

A SR JÚNIA MARISE (PDT-MG. Como Lí
der. Para uma comunicação. Sem revisão da ora
dora.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o 
Congresso Nacional aprovou, ontem, a Medida 
Provisória n2 1.564/97, editada pelo Presidente da 
República, para abrir, a favor do Ministério do Pla
nejamento e Orçamento, um crédito extraordinário 
até o limite de R$14 milhões para atender aos Es
tados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito 
Santo. 

Sr. Presidente, queremos fazer uma ressalva 
no que toca aos valores dessa medida provisória. 
Minas Gerais tem hoje 176 Municípios atingidos pe
las últimas chuvas. Numerosas cidades, estradas e 
pontes ficaram inteiramente submersas, sem falar 
nas 40 mil pessoas que ficaram inteiramente desa
brigadas em todo o interior do Estado. Só em Belo 
Horizonte, cerca de 2.394 pessoas estão desabriga
das. E para atender a prioridades como a reconstru
ção da infra-estrutura urbana de Belo Horizonte e o 
reassentamento de famílias com a construção de 
moradias, de acordo com o levantamento feito pelo 
próprio Prefeito e pelos órgãos técnicos da Prefeitu
ra, apontam a necessidade de R$17 milhões. 

Sr. Presidente, Governador Valadares está 
praticamente arrasada. Hoje, a administração 
municipal, como toda a população, está viven
ciando dias difíceis, porque foi literalm'3nte atin
gida pelas enchentes, desabrigando a numero
sas famílias. 

Conceição do Pará também ficou inteiramente 
submersa, inclusive isso foi mostrado em rede na
cional pela TV Globo, pela TV Bandeirante e pelo 
SBT. Além de Santa Luzia, outro Município, que 
também ficou literalmente em estado de calamidade 
pública. 

Sr. Presidente, desses R$14 milhões destina-. 
dos a Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo,· 
qual será a fatia do meu Estado? Apenas R$8 milhõ
es; R$4, para o Rio de Janeiro e R$2 para o Espírito 
Santo. 

Qual o tamanho da sensibilidade do Presidente 
da República diante das dificuldades que estãu sen
do enfrentadas por nossa população? 

Os bancos que fraudaram, que deram calote, 
foram salvos pelo Governo Federal, que, aliás, não 
mediu esforços e nem titubeou em liberar R$12 bi
lhões para atender ao sistema financeiro deste País, 
que estava literalmente quebrado, dando calote e 
fraudando, enquanto que para atender às dificulda
des emergenciais da população de Minas Gerais, do 
Rio de Janeiro e Espírito Santo, pelas informações e 
relatórios de que disponho - atenho-me principal
mente ao meu Estado, Minas Gerais-, somente R$8 
milhões para atender a quase 200 Municípios. Cer
tamente essa quantia não será suficiente para a re
construção de moradias e o reassentamento das fa
mílias. 

Sr. Presidente, com apenas R$8 milhões, cer
tamente os nossos Municípios e os nossos Prefei
tos, se não tiverem ajuda por parte do Governo do 
Estado, sem dúvida alguma, só poderão comprar 
cestas básicas para distribuir às famíiias desabriga
das em nosso Estado. É o que dá. 

Quero aqui ressaltar que, outro dia, toda a nos
sa Bancada mineira de Senadores e de Deputados 
Federais foi ao Palácio do Planalto falar com o Pre
sidente da República. Naquela oportunidade, o Pre
sidente Fernando Henrique prometeu atender à po
pulação de Minas Gerais naquela hora trágica, difí
cil. Mas, agora, com R$8 milhões para Minas Gerais, 
R$2 para o Espírito Santo e R$4 para o Rio de Ja
neiro, o Presidente da República não está atenden
do a ninguém. 

Nesta hora de emergência em que a população 
está completamente abandonada, após ter perdido 
tudo: casa, móveis, e tendo seus filhos alojados em 
asilos, em entidades de assistência social, ou em 
escolas públicas, porque não têm para onde ir, cer
tamente essas pessoas estarão pensando que o 
Presidente da República não está resolvendo o nos
so problema, não está atendendo ao nosso apelo, 
nem à nossa reivindicação. 

O que mais nos causa indignação, Sr. Presi
dente, é o fato de que quando os banqueiros preci
sam, o Governo os socorre rapidamente. Isso ac. •
tece com a liberação de bilhões e bilhões de reais 
para fazer face ao rombo e às traudes do sistema fi
nanceiro deste País. Mas quando as pessoas, cida
dãos simples, perdem suas casas, perdem tudo o 
que construíram ao longo de anos de trabalho, per
dem diante de uma situação de calamidade pública, 
o Governo simplesmente libera algumas migalhas 
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de reais para fazer face ao atendimento da popula
ção do meu Estado. 

Sr. Presidente, com esses recursos liberados, 
Minas Gerais não está sendo atendida, nessa hora 
difícil, pelo Presidente da República e pelo Governo 
Federal. Os R$8 milhões aprovados ontem em medi
da provisória - que contou com meu apoio, meu 
voto favorável na sessão do Congresso, todavia res
saltando nosso protesto e nossa indignação - não 
serão suficientes. 

Certamente essas fammas continuarão desa
brigadas, como continuam desabrigadas as cente
nas de famílias que perderam suas casas sob as 
chuvas do ano passado que atingiram, também 
drasticamente, as regiões de meu Estado. E essas 
famílias tinham a mesma expectativa de receberem 
os recursos prometidos pelo Governo, para que pu
dessem reerguer suas casas. Até hoje, Minas Gerais 
não recebeu um centavo de real sequer, apesar da 
promessa do Governo Federal. 

Agora vem o Governo, nesse momento trágico 
na vida do meu Estado, liberar apenas R$8 milhões 
para atender a quase 200 Municípios atingidos pelas 
últimas chuvas. Certamente, com esses recursos, 
Minas Gerais continuará vivendo as suas dificulda
des. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Vol
tamos à lista de oradores. 

Como primeiro orador inscrito após a Ordem 
do Dia, por cessão do Senador Gerson Camata, 
concedo a palavra ao nobre Senador Coutinho Jor
ge. 

S. E~ declina da palavra. 
Com a palavra o Senador Bernardo Cabral. 

(Pausa) 
Com a palavra o Senador Casildo Maldaner. 
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB-SC. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, nobres Colegas, nesta tarde, 
gostaria de fazer, embora de forma sucinta, uma 
análise sobre o custo que os usuários em geral têm, 
em relação às taxas dos bancos em todo o Brasil. 
Aliás, a imprensa tem noticiado com fartura, diria, 
nos últimos dias, esse assunto que a todos interes
sa. 

O custo de serviços bancários cobrados dos 
usuários vem sendo um motivo de preocupação 
para a sociedade. Parece-nos que o Governo, diant.e 
desse problema, vem deixando sem proteção a 
grande massa de assalariados e os detentores de 
contas bancárias em geral, inclufdos af os aposenta
dos. 

O setor bancário é de fundamental importância 
na economia. É um setor de intermediação que, re
cebendo poupanças, captando investimentos, guar
dando temporariamente valores em contas-correntes 
e, por outro lado, financiando setores produtivos, 
mantém as atividades econômicas em saudável es
tado de dinamismo e fluidez. 

Modernamente, os bancos transformaram-se 
também em um setor prestador de serviços às 
grandes massas da população. Esses serviços 
são hoje indispensáveis ao cidadão comum. Todo 
mundo tem que recorrer aos bancos. Os assalaria
dos, de resto, ao receberem seus salários por 
meio de suas contas correntes obrigatórias, são 
cativos desses serviços. 

Por todos esses motivos, pela importância dos 
bancos para a vida económica e para as empresas, 
e também pela sua importância para a grande maio
ria das pessoas físicas, o setor bancário tem de ser 
regulamentado e vigiado pelo Poder Público. 

Como marchamos para uma economia aberta. 
onde deve imperar a concorrência com o objetivo c: 
favorecer a eficiência, em benefício dos consumido
res, os preços dos serviços bancários foram levados 
a um regime de liberdade em que cada banco é livre 
para fixar o que cobra por esses serviços, que che
gam a uma diferença entre si de inacreditáveis 
2.153%, segundo fontes da Folha de S.Paulo de 
hoje, 23 do corrente. 

Referimo-nos, principalmente, aos serviços 
mais freqüentemente utilizados pela maioria da po
pulação, quais sejam: obtenção de talão de che
ques, obtenção de extrato bancário em terminal ele
trônico, cartão magnético, manutenção de conta cor
rente e vários outros. 

Com a liberação dos preços desses serviços, 
vários deles foram fixados pelos bancos em valores 
que se constituem sensível sacrifício para os traba
lhadores que a eles têm de recorrer obrigatoriamen
te. Esse fato causou preocupação geral, tanto que, 
em setembro passado, o próprio Presidente da Re
pública, dirigindo-se a uma associação de donas de 
casa, manifestou a intenção do Governo de criar 
uma cesta de tarifas, com preços reduzidos, para 
que a liberação dos preços bancários não prejudi
casse assalariados e aposentados. Na época, dire
tores do Banco Central confirmaram haver estudos 
nesse sentido. 

Nos últimos dias, o Banco Central, por meio de 
seu Departamento de Acompanhamento do Sistema 
Financeiro, divulgou extensa lista de preços míni
mos, médios e máximos, cobrados pelos serviços 



Janeiro 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 261 

bancários de 160 instituições. Pela exagerada vària
ção de preços relativos ao mesmo serviço, entre os 
diversos bancos, fica patente que muitos desses 
preços são excessivos e que está havendo abusos 
na sua fixação. 

O Sr. Lúcio Alcântara - Permite um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. PRESIDENTE (Sebastião Rocha) - Sr. 
Senador Casildo Maldaner, solicito que V. Exil venha 
até a tribuna a fim de prosseguir seu discurso por
que a queima de um amplificador deixou os microfo
nes do plenário sem som. 

Senador Lúcio Alcântara, também V. Exii pode
rá fazer o seu aparte da tribuna da direita. 

O SR. CASILDO MALDANER - Concedo o 
aparte a V. Exi. 

O Sr. Lúcio Alcântara- Serei bastante breve, 
Senador Casildo, somente para dizer da importância 
do tema que V. Exª está trazendo para o debate 
nesta Casa. O sistema financeiro do Brasil é um dos 
mais modernos do mundo, com bancos altamente 
aparelhados, informatizados. É de se lamentar que, 
na hora da competição, quando tarifas serão cobra
das a título da prestação de serviços bancários ou 
fornecimento de documentos, não se tenha informa
ções exatas desses valores para que o cliente, o 
consumidor ou o usuário possa optar entre os dife
rentes estabelecimentos que têm suas portas aber
tas para prestar serviços ao público. Nesse ponto 
quero salientar que, além do sigilo bancário, temos 
agora o sigilo das tarifas bancárias, isto é, não é 
possível saber-se o valor dessas tarifas. A própria 
infonnação do Banco Central reporta-se a uma faixa 
que varia em até 2000 mil %, mas não se sabe quais 
são os estabelecimentos que estão cobrando essas 
tarifas. Eu tive uma informação oficiosa de que o 
Banco Central passaria a divulgar as tarifas cobra
das pelos estabelecimentos bancários. Da mesma 
maneira deve haver controle sobre aqueles cartões 
de crédito que chegam às nossas casas sem que os 
tenhamos pedido. De repente somos surpreendidos 
com cartões de crédito das mais variadas instituiçõ
es que nos tomam, aí sim, usuáric.s compulsórios e 
- ressalto - pagando tarifas. O Banco Central che
gou a proibir essa prática; agora recuou para dar um 
prazo de um ano. Agora recebemos o cartão de cré
dito e, se não o usarmos dertro de um ano, o mes
mo será automaticamente cancelado; todavia, tere- . 
mos de pagar, pelo menos, uma tarifa correspon
dente à expedir-ão daquele cartão que teve validade 
de um ano. Penso que, no caso, quem está preci
sando dos serviços de cartão de crédito deve procu-

rar o estabelecimento que mais lhe interessar. Não 
penso ser correto que esses cartões de crédito de
vam ser expedidos para os mais variados endereços 
sem que as pessoas os tenham solicitado. O discur
so de V. Exª, com a serenidade e a cautela que lhe 
são próprias, aborda uma questão muito importante, 
haja vista ser uma questão de interesse do consumi
dor que está em jogo. É preciso que as pessoas co
nheçam as ofertas para que possam fazer sua op
ção, ou seja, para que possam escolher qual o esta
belecimento bancário que oferece serviços mais 
acessíveis, de boa qualidade e a preços módicos. O 
Banco Central deve perseverar nessa exigência e 
devemos dar publicidade a isso para que o povo 
possa, de fato, escolher conscientemente o tipo de 
serviço e o estabelecimento que pretende utilizar. 
Muito obrigado. 

O SR. CASILDO MALDANER - Acolho, com 
muita honra, as ponderações de V. Ex'\ Senador Lú
cio Alcântara, e diria até mais: concordo com a publi
cidade que o Banco Central poderia oferecer aos 
consumidores do Brasil inteiro. Em alguns casos, há 
pessoas que não têm como optar pela publicidade 
porque há lugares - às vezes o próprio bairro - em 
que só há um estabelecimento bancário e a pessoa 
tem dificuldades em optar. Há cidades menores - e 
temos quase seis mil municípios - em que apenas 
existe um estabelecimento bancário, e o consumidor 
tem que compulsoriamente operar naquele estabele
cimento. 

Nesse caso, o Poder Público precisa intervir
no bom sentido - em função da economia popular. 
Não é que o Estado vá gerir os negócios. Não é es
tatizar, mas normatizar, vigiar, para isso existe o 
CADE. O Poder Público não pode ficar alheio a dra
mas dessa natureza. 

Por isso, Sr. Presidente, nobres Pares, nos últi
mos dias, o Banco Central por meio do seu departa
mento de acompanha,. ento do Sistema Financeiro 
julgou uma extensa lista - trato do assunto inclusive 
baseado no aparte do Senador Lúcio Alcântara -
dos preços mínimos, médios e máximos cobrados 
pelos serviços bancários de 170 instituições. Pela 
exagerada variação de preços, no mesmo serviço, 
entre os diversos bancos, fica patente que muitos 
desses preçcs são excessivos e que está havendo 
abusos na sua fixação numa margem que vai até 
2.150%. 

A lista do Banco Central foi encaminhada ao 
Departamento de Proteção e Defesa do Consumi
dor, do Ministério da Justiça que, por sua vez, a en
caminhará ao Procon de cada Estados. No entanto, 
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essa divulgação tem, tão-somente, o objetivo de 
uma informação genénca, já que a lista não se cons
titui em instrumento suficientemente eficaz para que 
o consumidor possa informar-se e fazer suas com
parações e escolhas. O Banco Centra: qualificou 
como absurdas certas tarifas, mas considera que 
nada é possível fazer para mudá-las já que os pre
ços são livres, "os clientes que estiverem insatisfei
tos é que devem trocar de banco, depois de fazer 
suas próprias pesquisas·. 

Não é possível! Não é por aí. Não se diz isso 
àqueles que não têm como optar, àqueles que, obri
gatoriamente, precisam operar em determinadas 
agências. É preciso lembrar que em alguns bairros e 
em algumas cidades sé existe uma agência. 

Ora, agravando o problema já existente, está 
o Banco Central incorrendo em vários equívocos, 
ao passar para o público a interpretação errónea 
do que seja uma economia competitiva de preços 
livres. 

A abertura da economia, o regime de concor
rência, a desregulamentação dos tabelamentos de 
preço só se fazem se o Poder Público, por outro 
lado, se constitui em fiscal eficiente do mercado, 
pronto para corrigir abusos contra o consumidor e 
conluios contra o regime de livre competição. A des
regulamentação, o destabelamento devem funcionar 
a favor de um mercado saudável e não a favor de 
manipulações perversas. E o abuso de preços é si
nal de um mercado doente, além de crime configura
do em nossa legislação. 

Aliás, outro braço do Governo, o Departamento 
Nacional de Combustíveis- DNC -, entendeu isso 
muito bem e vem reprimindo abusos de preços prati
cados pelos postos de gasolina e pelas distribuido
ras de combustíveis, numa ação que tem coerência 
legal e coerência do ponto de vista de uma econo
mia de mercado. 

Nesse caso, estão a atuar, naquele outro, di
zem que é livre; 11áo há participação do Poder Públi
co nessas medidas. Por isso, não fecham essas in
formações. 

A liberdade de fixar preços tem limite na razoa
bilidade. Os preços podem ser aqueles convenientes 
para cada banco, dentro de sua estratégica para se
lecionar clientes; mas esses preços têm que guardar 
uma relação lógica com os custos incorridos na 
prestação dos respectivos serviços. 

Portanto, errou o Governo ao pretender lanÇar 
exclusivamente sobre os ombros do consumidor o 
ânus de pesquisar os preços dos vários bancos. E 
errou, novamente, quando o Banco Central, decidiu 

manter ú ·anonimato dos bancos em sua lista de pre
ços, como se ferisse o sigilo bancário publicar os va
lores que cobra cada um deles para a prestação de 
serviços corriqueiros. 

Compare-se, aqui também, o comportamento 
do Banco Central com a ação do DNC que, ao mul
tar postos de gasolina, publica seus nomes e ende
reços, com toda a razão e com pleno respaldo legal. 

Os bancos não são sagrados, como os postos 
também não o são. Repito: os bancos não são sa
grados, para que sejam mantidos, tão respeitosa
mente, o seu anonimato. "Sagrado" é conceito reli
gioso, e nem as atividades religiosas escapam total
mente da possibilidade de crítica da sociedade. Por
tanto, o Banco Central deve corrigir-se e republicar a 
sua lista com o nome dos bancos e a individualiza
ção de suas tarifas. 

É um demérito para o Banco Central que urna 
informação mais pormenorizada e mais útil tenha 
chegado ao público apenas graças à iniciativa do 
Sindicato dos Bancários de São Paulo, que publicou 
uma tabela de preços de serviços bane> :10s abran
gendo um universo de 32 bancos, com o requinte de 
comparar a evolução desses preços ao longo do ano 
de 1996. 

A transparência dos preços cobrados dos 
usuários, em qualquer setor da economia, a possibi
lidade de compará-los, é elemento fundamental da 
concorrência em uma economia aberta. É obrigação 
do Poder Público promover essa transparência, e 
isso inclui dar nome aos bois: o Governo deve dar 
aos milhões de consumidores dos serviços bancá
rios a possibilidade de compará-los facilmente, para 
optar pelo que lhes convém. 

E o Governo pode e deve, sim, reprimir legal
mente os preços abusivas. Muitos dos serviços ban
cários estão muito caros, desgastando a renda dos 
correntistas, mordendo vorazmente a poupança do 
trabalhador. Por mais que a inflação baixa facilite o 
uso de dinheiro em espécie, o trabalhador é obriga
do a usar cheques e também as máquinas eletrôni
cas que exigem cartão magnético. Há numerosas 
modalidades desses serviços que se tomaram indis
pensáveis, e um grande público é forçado a delas 
utilizar-se, inescapavelmente. 

Sr. Presidente, também os serviços bancários 
são uma frente de combate onde se trava uma guer
ra desigual em desfavor da renda de grande parte 
da população. Para equilibrar os termos desse con
flito, devemos colocar-nos a serviço da parte mais 
fraca e convocar o Governo para que faça o mesmo. 
Que o Governo se posicione a favor de uma libera-
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ção de preços sem perversões e cumpra com o seu 
dever de imprimir transparência ao setor bancário e 
reprimir seus preços abusivas. 

Eram as considerações, Sr. Presidente, nobres 
Colegas, que queria fazer na tarde de hoje, repre
sentando o pensamento de diversos segmentos da 
sociedade, trazendo reivindicações de várias entida
des organizadas, como a de donas de casa, de sin
dicatos, enfim daqueles que têm menor poder aqui
sitivo e muitas vezes não podem fazer opções quan
to a este ou aquele banco ou não têm como aprovei
tar as melhores facilidades; são pessoas que moram 
em bairros onde só há uma agência ou em municí
pios onde só há uma agência e não têm como optar. 
Nesses casos, o Poder Público tem que agir, deve 
interferir, deve normatizar, para que não haja explo
ração. Provou-se que os postos de gasolina não são 
sagrados - após a intervenção do Governo e a par
ticipação do CADE, os preços foram regularizados. 
O mesmo pode ser feito quanto aos bancos, que 
também não são sagrados e mesmo que fossem. 
Entendo que mesmo as coisas sagradas não podem 
ficar isentas das criticas da sociedade. 

Sr. Presidente, nobres Colegas, eras essas as 
considerações e as preocupações que queria trazer, 
na tarde de hoje, a esta Casa. 

Durante o discurso do Sr. Casi/do Mal
daner, o Sr. Valmir Campelo deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Se
bastião Rocha. 

O SR. PRESIDENTE (Sebastião Rocha) -
Concedo a palavra ao Senador José Roberto Arru
da, Líder do Governo no Congresso. 

S. Ex" disporá de vinte minutos. 
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB-DF. 

Como Líder. Pronuncia o seguinte discurso. Sem re
visão do orador.)- Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Queria agradecer à Mesa, cumprimentar os 
Srs. Senadores e fazer um registro que me parece 
fundamental: o Congresso Nacional, e particular
mente o Senado Federal, viveu dois anos - 1995 e 
1996 - com um ritmo de trabalho que só pode ser 
comparado aos penados da Assembléia Nacional 
Constituinte. O número de matérias apreciadas e vo
tadas no Senado e na Câmara supera, e muito, a 
média de matérias discutidas e votadas em todas as 
outras Legislaturas. 

Hoje, pela manhã, foi inaugurado pelo Presi
dente José Samey o lnsti!uto Legislativo do Brasil · · 
com a presença dos técnicos que apóiam o Senado 
Federal. Daqui a alguns anos, obviamente, esse fato 
vai ser lembrado com muito orgulho. Nos Estados 

' Unidos, por exemplo, o Instituto de Assuntos Legis-
lativos tem mais de 40 anos, e a nação norte-ameri
cana reconhece a importância fundamental que tem 
aquela casa de pesquisa e de apoio para a imagem 
que o Congresso Nacional Americano tem. 

No Brasil, daqui a alguns anos, quando o Insti
tuto Legislativo começar a produzir os seus efeitos e 
apresentar os seus resultados, com certeza os que 
nos seguirão vão-se lembrar do dia em que ele foi 
criado. Mas quero fazer essa lembrança hoje mes
mo, para reconhecer aqui a importância da gestão 
do Presidente José Samey nesta Casa. Nesses dois 
anos, acima de qualquer divergência partidária ou 
de qualquer ordem que porventura tenhamos, e é 
normal que elas existam, há que se reconhecer, em 
primeiro lugar, o privilégio que teve o Senado Fede
ral de ser presidido por um homem que é ex-Presi
dente da República, tem quase 30 anos de mandato 
como Senador, já chega aos 40 anos de mandato 
parlamentar, portanto, uma das maiores experiên
cias políticas brasileiras, sempre com o teste inequí
voco das umas. 

O Presidente José Samey, nesses dois anos 
como Presidente do Senado e como Presidente do 
Congresso, criou a TV Senado. Na época, muitos 
viram essa criação até de forma jocosa. Hoje, Sr. 
Presidente, Srlls e Srs. Senadores, todos reconhe
cem a TV Senado como instrumento absolutamen
te moderno e apropriado à interação que deve 
existir entre o Congresso Nacional e a população 
brasileira. Criou também a Rádio Senado e, agora, 
o sistema de telefone on tine, pelo qual o cidadão 
brasileiro, de qualquer cidade brasileira, pode, no 
mesmo momento que está ocorrendo aqui no Se
nado ou na Câmara uma determinada discussão, 
uma determinada votação, registrar sua crltica, 
sua sugestão, seu aplauso, sua opinião. Criou ain
da a Agência de Notícias. Sabem os senhores jor
nalistas a importância da Agência de NoHcias des
ta Casa, também funcionando on line, para a me
lhoria dos nossos sistemas de informação. Mod
ernizou o Prodasen. Em relação aos trabalhos le
gislativos, os Senadores mais experientes são to
dos muito claros em dizer que esta é a primeira 
vez que se tem conhecimento da pauta de votação 
do Senado com antecedência. Essas pautas ante
cipadas são incluídas no sistema da Internet. Hoje, 
nós Senadores temos, nos nossos gabinetes, um 
sistema de computação que não deve nada ao de 
nenhum país do mundo, o que, obviamente, é uma 
ferramenta de trabalho fantástica para aprimorar 
os trabalhos legislativos. 
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Sr_ Presidente, Srs. Senadores, o Presidente 
José Samey, mais do que isso, vai concluir o seu 
mandato com um fato extremamente importante, 
que merece ser registrado: o Orçamento da União 
de 1997 será votado na próxima semana, no Con
gresso Nacional, porque já foi aprovado na Comis
são Mista que o analisou. Nos anos anteriores, o Or
çamento era votado nos meses de julho ou agosto, 
mas o Presidente José Samey, com seu empenho, 
conseguiu fazer com que o Orçamento da União 
seja votado agora em janeiro. com atraso de poucos 
dias em relação a 31 de dezembro. 

É a consagração, portanto, em nível legislativo, 
de um mandato de dois anos que, efetivamente, mu
dou o perfil e a imagem do Senado FederaL 

Eu quero registrar, Sr. Presidente, que a inau
guração, hoje, do Instituto Legislativo do Brasil é tal
vez o passo mais importante para que a democracia 
representativa se fortaleça no BrasiL 

Não tenho dúvidas de que os pesquisadores, 
os estudiosos, os cientistas políticos, os jornalistas, 
todos eles, daqui a pouco tempo, estarão citando os 
trabalhos do Instituto Legislativo do Brasil como uma 
das fontes mais importantes de pesquisa. de infor
mação e de direcionamento dos rumos deste País. 

Há alguns anos, no Brasil, quando se falava de 
excelência no serviço público, dizia-se que havia 
dois lugares, duas casas, onde o servidor público 
era respeitado pela sua qualidade: o Banco do Brasil 
e o ltamaraty. Todos os que foram governadores, 
ministros de Estado e o Presidente José Sarney, 
que já foi Presidente da República, reconhecem que, 
quando se queria buscar quadros de excelência 
para compor a administração pública, via de regra, 
recorria-se ao Banco do Brasil e ao ltamaraty. É pre
ciso reconhecer agora que há uma terceira casa 
com um alto padrão médio de excelência do seu ser
vidor: o Senado Federal. 

O Presidente José Samey, que já foi Governa
dor de Estado e Presidente da República, com 40 
anos de mandato parlamentar, não precisava deste 
ato hoje para a sua biografia. Mas considero impor
tante fazer este registro, em meu nome pessoal e 
também pela liderança que exerço, da importância 
do mandato do Presidente José Samey à frente do 
Senado Federal e do Congresso NacionaL 

Não tenho dúvidas em afirmar que, nesses 
dois anos, o Senado Federal modernizou a sua es
trutura de apoio, sua forma de agir nos trabalhos 1é~ 
gislativos, como não fazia há muitos anos. O Presi
dente José Samey. no exercício da Presidência do Se
nado Federal e do Congresso Nacional. comoortou-se 

sempre com identidade própria, firmando a posição 
que deve ser a do Legislativo, com independência e 
com extremo apego a um projeto de País que ele 
está ajudando a construir. Não fosse a sua postura 
de tranqüilidade e de isenção, muito provavelmente 
não teríamos conseguido aprovar as reformas cons
titucionais que estão mudando este País. 

Por fim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu 
gostaria de destacar que todo esse trabalho de gran
des mudanças liderado pelo Presidente José Samey 
e pela Mesa diretiva desta Casa - que nós Senado
re~ elegemos - tem um momento de consagração 
hoJe com a criação do Instituto de Estudos Legislati
vos do BrasiL Não tenho a menor dúvida de que, a 
part1r de hoje, nós Senadores teremos um instru
mental mais apropriado aos nossos trabalhos, mas 
principalmente não tenho dúvidas em afirmar que o 
País ganha hoje um centro de excelência, um centro 
de referência de estudos legislativos que vai ser ex
tremamente importante na construção do seu futuro. 

Ficam, portanto, registrados, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, os meus sinceros cumprimentos ao 
Presidente José Samey e a todos os Srs. Senadores 
que compuseram com ele a Mesa Diretora desta 
Casa por esses dois anos de intenso trabalho, que 
efetivamente mudaram para melhor o Senado Fede
ral, momentos de afirmação do Congresso Nacional 
neste processo de mudanças democráticas que o 
País vive. 
. . É forçoso reconhecer a importância e até o pri

VIlégio de nós parlamentares e da sociedade brasi
leira como um todo termos presidindo esta Casa um 
homem com 40 anos de mandato, que foi Presidente 
~~ R~pública, que trouxe, portanto, toda sua expe
nencla, toda sua serenidade, todo seu equilíbrio, fru
to dessa experiência, para presidir a mais alta Casa 
legislativa do País. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. José Rober
to Arruda, o Sr. Sebastião Rocha deixa a ca
deira da presidência, que é OC1Jpada pelo Sr. 
Jefferson Peres. 

Durante o discurso do Sr. José Rober
to Arruda, o Sr. Jefferson Peres deixa a ca
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Casi/do Maldaner. 

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) -
Com a palavra o eminente Senador Laura Campos. 

O SR. LAURO CAMPOS (PT-DF. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, tomou posse on
tem na Secretaria de Cultura uma pessoa extraordi-
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nária, um ser humano dotado de raras qualidades, 
qualidades que rareiam em nossa sociedade. Pare
ce ser jovem, mas como é antiga a sua sabedoria, 
como é velho o seu compromisso com a vida, como 
é bela a sua forma de expressão e de visão do mun
do em que vivemos! Ele é um guerrilheiro do espíri
to, um guerrilheiro da emoção. 

Depois de sua posse, quando recebia o cum
primento de Luís Inácio, o Lula, e do Governador 
Cristovam Buarque, eu o cumprimentei e agradeci 
pelo seu discurso, pela sua presença; agradeci por 
ter-me dado a oportunidade de chorar. 

Bom seria se tivéssemos a nossa sensibilidade 
individual fina não contaminada, não poluída por 
esta sociedade selvagem, por esta barbárie que a 
todo dia vemos nas televisões, nos "Aqui, Agora", e 
que, desde criança, vai fazendo a insensibilidade, a 
indiferença, o cansaço pela repetição, tornando nor
mais esses fatos agressivos, esse crime constante 
que amedronta a sociedade brasileira. 

A mim me parece que foi principalmente o fato 
de não se ter deixado espoucar e realizarem-se as 
necessidades sociais, abafando-se as ligas campo
nesas, não permitindo que o povo avançasse para 
trabalhar e para construir; foi por terem colocado as 
barreiras a esta necessidade primária, essencial do 
ser humano, que é manifestar a sua agitação contí
nua, o seu movimento por meio do trabalho: é justa
mente pelo fato de que expulsaram os brasileiros 
das condições de trabalho, desprezaram a vida e o 
trabalhador, a infância e a terceira idade; é justa
mente por isso que essas forças reprimidas, sem 
ideologia, expressam a sua violência desorganizada 
nessa criminalidade, nessa desumanidade, nessa 
barbárie que tomou conta de nosso País. 

Lerei alguns trechos do discurso que, ontem, 
Pedro Tiera, ou seja, Hamilton Pereira da Silva, pro
feriu ao ser empossado como Secretário da Cultura 
do Distrito Federal: 

Trabalhadores da arte e da cultura, 

·o sol procura é as pontas dos aços .. ." 
Guimarães Rosa pôs essas palavras 

na boca de Riobaldo, para antecipar bata
lhas. Digo a todos os que aqui vieram para 
viver comigo esses instantes, que a vida me 
levou a muitos lugares, pessoas e batalhas. 
Ana e Sabino e os irmãos disseminados no 
tempo e na geografia, Carlos Marighella, Au
rora Maria do Nascimento, Alexandre Van-·· 
nucchi Leme, José Porfírio de Souza, Nativo 
da Natividade, Chico Mendes, Josimo Tava
res, Margarida Alves, Marçal Tupã-Y. A seu 

lado vida me levou entre a terra e a dor a 
buscar a raiz da invencível alegria do nosso 
povo. A militância, o cárcere, a tortura, a 
morte - porque quem testemunha a morte 
morre um pouco na morte de cada um -, a 
paixão pela poesia me deram a convicção 
de que a vida não é só isso que a selvageria 
do capitalismo nos oferece. Hoje a vida me 
trouxe aqui para este lugar e para este servi
ço. Uma tarefa com tempo medido e gran
des desafios, que será continuada pelos que 
virão depois. 

Antes de afirmar que •Viver é muito pe
rigoso .. ." Guimarães Rosa disse: "Tudo o 
que já foi é o começo do que vai vir .. ." 

Repito Guimarães Rosa para que se 
recupere a convicção de que somos apenas 
parte da congregação das vontades de 
transformar a face disforme, brutal e injusta 
deste país. 

Para isso nascemos. 
Mas hoje, passados apenas alguns 

anos já é preciso lembrar onde nascemos: 
·Nascemos num campo de futebol. 
Haverá berço melhor para dar à luz 

uma estrela? 
Aprendemos que os donos do país só 

nos ouviam 
quando cessava o rumor da última má

quina ... 
quando cantava o arame cortado da úl

tima cerca ... 
Carregamos no peito, cada um, bata

lhas incontáveis. 
Somos a perigosa memória das lutas. 
Projetamos a perigosa imagem do so

nho. 
Nada causa mais horror à ordem 
do que homens e mulheres que so

nham·. 
O que temos hoje - e esse é um dos 

grandes desafios para os democratas e so
cialistas do Brasil - é que a roda da exclu
são, em velocidade nunca vista, produz UIT''3. 

massa crescente de miseráveis, aprofunda .) 
abismo entre os trabalhadores formais e in
formais, empregados e desempregados, en
tre os pobres e esses novos miserávPiS. Em 
síntese, encontramos aqui aquela sttuação 
descrita por Hannah Arendt ainda nos anos 
50: ·o perigo é que uma civilização global 
Jniversalmente correlata possa ~"_q_duzir bár-
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baros em seu próprio seio por forçar milhões 
de pessoas a condições que, a despeito de 
todas as aparências, são as condições da 
selvageria".* 

Um bilhão de pessoas desempregadas fazem 
parte da selvageria moderna, da neo-selvageria. 

Por coincidência, em seu belo discurso, Pedro 
Tiera sabe que aqueles que, quando sonham, têm 
pesadelos e querem baixar seus pesadelos, trans
formando-os em planos de governo, em projetas de 
sociedade, realmente temem os utópicos, os que 
não param de sonhar, que lutam pelo sonho e que, 
apesar de tudo isso que ocorre, afirmam que vão 
continuar sonhando. 

A Sr' Marina Silva - Permite-me V. Exª um 
aparte? 

O SR. LAURO CAMPOS - Logo que terminar 
essa frase, darei permissão a V. Exª para me apar
tear. 

Felizmente, tão destituído de qualidades e atri
butos, fui aquinhoado com esta grande virtude, esta 
grande força: sou um utópico, um sonhador. 

Eu gostaria de ouvir a nobre Senadora Marina 
Silva, que acaba de me pedir um aparte. 

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) - A 
Mesa recomenda à nobre Senadora que ocupe a tri
buna ao lado, em função do defeito existente em 
nossos equipamentos. 

A Sr' Marina Silva - Uma situação deveras in
cómoda para os tímidos. Primeiramente, quero para
benizar V. Ex1 e dizer que também fico feliz por Pe
dro Tiera estar nesse posto. Conheço o seu traba
lho, a sua dedicação, a luta pela democratização da 
terra e, sem dúvida, é um sonhador. V. Exil está fa
zendo uma diferença entre aqueles que sonham e 
os que têm pesadelo; e os que têm pesadelos e ten
tam realizá-los na prática têm causado grande as
sombro e problemas para aqueles que poderiam não 
ser incomodados por esses pesadelos. Mas penso 
que o sonho, pelo fato de tentar contribuir na medida 
do possível com as nossas utopias, seja no entren
tamento desse problema que V. Exil acaba de colo
car, como sendo um dos males da nossa cultura glo
balizada, que não globaliza os benefícios, mas glo
baliza para a grande maioria os seus prejuízos, as 
suas mazelas. o sonho, repito, é fundamental. E 
neste ponto me permito até parodiar um poeta cha
mado Kabir, que tenta definir na sua poesia o que é 
o amado, dizendo: ele é o respirar no interior da re's
piração. E eu acho que o sonho, parodiando esse 
poeta, é exatamente isso para a raça humana; é 
uma espécie de respirar no interio, da respiração. É 

isso que nos movimenta, é isso que faz com que 
busquemos sempre alcançar a estrela de Davi, que 
sabemos vai 8Star sempre longe; no entanto, nosso 
objetivo é alcançá-la e, assim, construímos coisas, 
realizamos parte do nosso sonho, fazemos realizar 
os sonhos dos outros, modificamos também os nos
sos sonhos e as nossas esperanças. É isso que al
guns pensadores propõem: mudar o mundo e, de
pois, mudar o mundo mudado. Muito obrigada. 

O SR. LAURO CAMPOS -Agradeço à colega 
e companheira, eminente Senadora Marina Silva, o 
aparte que, devido à sua imensa sensibilidade, aca
ba de proferir e cujas palavras incorporo com prazer 
ao meu pronunciamento, que, com toda certeza, 
com elas será engrandecido. 

Realmente, nobre Senadora Marina Silva, V. 
Exª tem mais do que razão. O sonho é o ingrediente 
indispensável à vida e, quanto mais a realidade vai 
se tomando dura, bruta, agressiva, maior a necessi
dade de sonharmos. É pena que alguns, que não 
têm pesadelos e que não podem sonhar um mundo 
melhor, uma vida mais fraterna, criem mundos es
quizofrênicos - esquizofrênicos sim, cindidos, corta
dos -. tujam para modelos imaginários, para tecno
cracias eficientes contra a natureza, eficientes ccm
tra a vida. Realmente, a tecnocracia não suporta o 
sonho. 

Continuo lendo mais um trecho do discurso 
pronunciado pelo companheiro Pedro Tiera. 

·o estímulo à produção cinematográfi
ca do Pólo de Brasília é parte indispensável 
da afirmação das políticas culturais do Go
verno do Distrito Federal. É meta deste Go
verno a constituição da Film Comission 
agregando o esforço do Estado e da socie
dade para atrair produções cinematográficas 
para Brasília." 

Não há dúvida alguma quanto a que dar razão 
a Walter Benjamin quando faz o estudo aprofundado 
e pioneiro sobre a reprodução da obra de arte na so
ciedade modema, esta reprodutibilidade da obra de 
arte, nas televisões, nos jornais e nos diversos 
meios de comunicação. Esta reprodutibilidade, estas 
cópias de obras de arte, fazem com que, como dizia 
Walter Benjamin, a arte se transforme em uma mer
cadoria. E esta mercadoria artística vai criando for
mas de comunicação que dão ubiqüidade às figuras 
sobre as quais esses meios de comunicação apon
tam suas lentes. 

Agora, R$17 milhões serão gastos para apon
tar as lentes das empresas de comunicação sobre 
aqueles que querem a reeleição neste País, para ta-
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bricar uma falsa consciência da necessidade desse 
processo que colocará no centro do poder, por mais 
4 anos, aquele que veio para ficar 20: Fernando 
Henrique Cardoso, o Presidente. 

Contudo, é preciso recolher -tendo em vista a 
criação desse pólo cinematográfico de Brasília - a 
disposição e a generosidade dos criadores e produ
tores materiais de cultura e dialogar com eles para 
gerarmos juntos um processo que converta nossas 
cidades em "oficinas do novo". Que interrompa o ca
minho do cidadão e da cidadã que vai para o traba
lho ou que busque o lazer, com as expressões artís
ticas que produzimos, para humanizar o cidadão hu
manizando o artista. 

Assim, foi uma feliz coincidência o fato de que 
hoje apresentei projeto de lei que tem por objetivo 
desenlatar um pouco a nossa cultura, a cultura enla
tada que somos obrigados a consumir como Nação 
dominada, hospedeira e subjugada. 

Para dar um ânimo e abrir um espaço à produ
ção cultural - que é a manifestação dessa inq~ie_tu
de humana-, apresentei projeto que tem por ObJetiVo 
destinar 2% da arrecadação total das bilheterias de 
toda sessão cinematográfica comercial de cuja pro
gramação constar filme estrangeiro de longa-met~
gem ao Fundo Nacional de Apoio à Cultura, do MI
nistério da Cultura. O recurso será destinado exclu
sivamente ao funcionamento de projetas cinemato
gráficos nacionais submetidos à apreciação do Mi
nistério da Cultura. 

Pedro Tierra, que sabe o valor da cultura, Pe
dro Tierra, que sabe a precariedade dos recursos 
destinados à cultura, certamente ficará satisfeito 
com este meu projeto que visa a fazer essa transfu
são de calor e de energia, de recursos para a nossa 
cultura. 

Realmente, o cinema é uma indústria. E o Bra
sil protege há muitos anos a indústria das coisas. A 
indústria cinematográfica fica no esquecimento, por
que não fabrica mercadoria. Muitas vezes é uma mi
niempresa que não consegue se reproduzir, não 
consegue obter lucros diante da massificante con
corrência estrangeira. 

Portanto, parece-me que este meu projeto vem 
em boa hora. Foi uma feliz coincidência tê-lo apre
sentado justamente no dia seguinte àquele em que 
Pedro Tierra tomou posse na Secretaria de Cultura 
do Distrito Federal. 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Laura Cam
pos, o Sr. Casi/do Maldaner deixa a cadeira 

da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Francisco Escórcio. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Escórcio) -
Concedo a palavra ao Senador Ademir Andrade, 
como Líder. S. E)(ll dispõe de 20 minutos. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ 
e Srs. Senadores, quero apenas fazer alguns regis
tras. O Ministro da Reforma Agrária, o Ministro da 
Justiça e o Ministro do Exército, buscando uma for
ma de dar satisfação à Nação pela falta de atitude 
concreta para diminuir as mortes no campo e im
plantar a reforma agrária, alardearam pelos quatro 
cantos do País a implementação de urna operação 
de desarmamento no sul do Pará, com a participa
ção das Forças Armadas brasileiras, da Polícia Fe
deral e - quem sabe? - da Polícia do Estado do 
Pará. 

Vim a esta tribuna manifestar-me contraria
mente a essa operação. Expus aqui todas as razões 
das minhas divergências, mostrando para o Governo 
que essa vontade só pode partir de quem não co
nhece o assunto ou de quem não quer resolver o 
problema. 

Quero deixar registrados, Sr. Presidente, dois 
documentos que recebi e que, creio, dão razão às 
declarações que fiz da tribuna deste Senado. A pri
meira é um ofício do Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra- MST. No dia 21 de janeiro, eles 
me enviaram o seguinte texto: 

·sr. Senador, 
Assistimos ontem às suas declarações 

na imprensa a respeito da "iniciativa· do Go
verno Federal de querer desarmar o sul do 
Pará. Gostaria de lhe transmitir os cumpri
mentos em nome de todo o Movimento por 
suas declarações corajosas e verdadeiras 
que ajudaram a esclarecer a opinião pública 
de mais essa peça de propaganda do Go
verno FHC. 

Todos nós sabemos, como o senhor 
também argumentou, que apenas um pro
grama amplo de reforma agrária na região e 
uma proposta clara de desenvolvimento 
para o Estado do Pará poderão fazer cessar 
a violência do latifúndio. Além, é claro, de o 
Governo provar para a sociedade que de 
fato é contra a impunidade e tornar medidas 
concretas para punir os que já perpetraram 
crimes e massacres que estarreceram a 
Nação. 
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Mais uma vez, muito obrigado por seu 
firme apoio à reforma agrária e a causa dos 
trabalhadores rurais, em específico do Pará. 

Conte sempre conosco. 
Um forte abraço 
João Pedro Stedile 
p/direção nacional do MST" 

Recebi outro, Sr. Presidente. E este surpreen
de. Trata-se de um ofício do Sindicato Rural de Con
ceição do Araguaia e, portanto, dos latifundiários, 
dos proprietários rurais de Conceição do Araguaia: 

"Sr. Senador, 
O Sindicato Rural de Conceição do 

Araguaia-PA vem através deste manifestar 
seu repúdio contra as promessas de desar
mamento de fazendeiros no Sul do Pará de
vido aos constantes conflitos pela posse da 
terra. Esta Entidade tem-se preocupado 
bastante e acredita que a solução é o as
sentamento organizado de posseiros e não 
o desarmamento, que poderá gerar mais 
problemas que se somarão aos já existentes 
na região. 

Certo de uma solução mais coesa e ur-
gente, como requer o caso, somos 

Mui atenciosamente 
Erço Martins Ribeiro 
Presidente em Exercício" 

Desejo demonstrar aqui, Sr. Presidente, como 
o fiz em manifestações anteriores, que a Operação 
Desarmamento é apenas um instrumento de propa
ganda do Governo. Se ela for efetivada, seus efeitos 
recairão sobre os trabalhadores rurais. 

Parece que o Governo já tomou um certo juízo 
e agora afirma que vai iniciar a Operação Desarma
mento após a votação, na Câmara dos Deputados, 
de lei aprovada neste Senado da República há dois 
dias. E espero que isso somente ocorra após a san
ção do Presidente Fernando Henrique Cardoso. 

Essa lei, sim, essa lei que elaboramos e apro
vamos pode diminuir a violência. Ela criminaliza o 
porte ilegal de arma; coloca na cadeia aquele cida
dão, seja ele quem for, flagrado portando uma arma 
que não lhe pertença, uma arma que não esteja re
gistrada ou uma arma da qual ele não tenha o porte 
legal. 

Essa lei, sim, resolve o problema; essa lei, sim, 
pode intimidar latifundiários, pistoleiros e grandes 
proprietários rurais. 

A operação pura e simplesmente, como se pre
tende, de fazer barreiras no meu Estado, de ir atrás 

de trabalhadores rurais e invadir as suàs casas, não 
trará bons resultados, pois são sempre esses os 
perseguidos e humilhados em situações-como essa. 

Os trabalhadores rurais, no ofício que me en
viaram, manifestaram o mesmo desejo que os pro
dutores rurais: o que resolve o problema da terra no 
Pará e no Brasil não é o desarmamento, mas a im
plantação da reforma agrária e a distribuição de lo
tes a trabalhadores rurais. Isso foi dito pelo MST e 
pelo sindicato rural, que representa os fazendeiros 
de Conceição do Araguaia. E essa é uma demons
tração de que esses fazendeiros não estão, pelo 
menos como entendem eles, opondo-se às desapro
priações, aos assentamentos e à reforma agrária. 

As invasões que estão ocorrendo - repito -
são culpa do próprio Governo, que jamais assentou 
um trabalhador em todo este Brasil. O que o Gover
no tem feito ao longo desses 20 anos é regularizar a 
situação do trabalhador que ocupou a terra, que lu
tou por ela, que garantiu a sua propriedade por meio 
de sua coragem e determinação. 

O Governo está com a faca e o queijo na 
mão; pode resolver o problema da reforma agrária 
porque, no meu Estado, os proprietários querem 
desfazer-se das suas terras e estão buscando ne
gociar com o Governo. Perceberam o erro que co
meteram e sabem que não podem continuar sendo 
proprietários de extensões tão imensas como as 
que possuem. 

Segundo os trabalhadores do Movimento dos 
Sem-Terra e alguns dos representantes dos próprios 
fazendeiros da região, o Governo deve desapropriar, 
assentar e colocar o trabalhador para trabalhar. 
Essa atitude vai resolver o problema e não a opera
ção desarmamento, que só recai sobre os pobres e 
despossuídos deste nosso Brasil. 

O Movimento dos Sem-Terra, o MST, tem aso-. 
lidariedade integral e absoluta do Partido Socialista 
Brasileiro, inclusive quando radicalizam suas ações, 
quando ocupam as sedes do Incra nas capitais do 
Brasil, nas cidades do interior do meu Estado. A in
transigência não é do MST, mas, sim, do Ministro da 
Reforma Agrária, que não tem sentimento, que não 
compreende a ação, a necessidade de radicalização 
desse movimento. 

Quando vir o Governo em busca de terra para 
assentar trabalhadores, sem que essa tenha sido in
vadida, passarei a lhe dar razão. Mas, enquanto só 
estiver regularizando terras ocupadas pelos traba
lhadores, mantendo os acampamentos e as filas de 
inscrições em todos os sindicatos de trabalhadores 
rurais ueste nosso Brasil, fazendo com que esses 
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esperem pela terra, sem atendimento, o Partido So
cialista Brasileiro estará de braços dados com o 
MST nessa luta. Porque, no meu ponto de vista, o 
Governo Fernando Henrique Cardoso só entende a 
palavra da pressão, infelizmente. Por essa razão, 
devemos continuar agindo dessa forma, pois, só as
sim, conquistaremos a reforma agrária, que não virá 
de boa vontade. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Francisco Escórcio) -

Concedo a palavra ao Senador Ronaldo Cunha 
Lima. (Pausa) 

Concedo a palavra ao Senador Eduardo Supli
cy. (Pausa) 

Concedo a palavra ao Senador Canos Patrocí
nio. (Pausa) 

Concedo a palavra à Senadora Marina Silva. 
(Pausa) 

Concedo a palavra ao Senador Lúcio Alcânta
ra. (Pausa) 

Concedo a palavra ao Senador Guilherme Pal-
meira. (Pausa) 

Concedo a palavra ao Senador Freitas Neto. 
V. Ex- dispõe de 20 minutos. 
O SR. FREITAS NETO (PFL-PI. Pronuncia o se

guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr's e Srs. Senadores, desde que chegamos a 
esta Casa em 1995, temos abordado problemas relati
vos a nossa região e ao nosso Estado, dentre eles, in
clusive por solicitação das classes produtoras do Piauí, 
de Prefeitos Municipais, de lideranças comunitárias, as 
péssimas condições em que se encontra a malha ro
doviária federal naquele Estado. 

Faço hoje este pequeno registro desta tribuna, 
porque, além de todos os esforços por parte da Ban
cada federal e do próprio Governo do Estado, on
tem, mais uma vez, fomos tentar, numa audiência 
solicitada pelo Sr. Governador do Piauí, Francisco 
Moraes Sousa, ao Diretor-Geral do DNER, Maurfcio 
Borges, e ao Ministro dos Transportes, Alcides Sal
danha, mostrar o estado quase que de calamidade 
pública em que se encontram as rodovias do Piauí. 

Grande parte da Bancada federal lá compare
ceu, e fizemos um apelo em nome do nosso Estado. 
E, neste instante, quero enfatizá-lo, reforçá-lo ao 
Presidente Fernando Henrique Cardoso, um homem 
sensível, que precisa fazer com que seu governo 
passe a operar nesses setores vitais da economia 
brasileira. 

Sabemos que a economia vai bem sob o ponto 
de vista da estabilização económica, mas precisa 
também operar principalmente em intra-estrutura de 

Estados que não contaram, ao longo do tempo, com 
o apoio de que precisam e que merecem por parte 
do Governo Federal. 

Sr. Presidente, reforço o apelo do Governo do 
Piauí ao Presidente, ao Ministro dos Transportes, ao 
Diretor-Geral do DNER, no sentido de que dêem 
atenção a esse problema crucial em nosso Estado. 

Como exemplo, cito uma rodovia que liga Tere
sina a Picos, um grande centro produtor, uma cidade 
que é um grande entroncamento rodoviário no Nor
deste brasileiro, encontra-se completamente intran
sitável. Essa mesma situação se repete na rodovia 
de Picos a Paulistana, quase na fronteira com Per
nambuco. Sem falar na BR-135, que liga a capital do 
Estado ao sul do Piauí, como também o próprio 
Piauí a Brasília, através de Barreiras, na Bahia, in
terligando toda essa região que hoje é de fronteira 
agrícola, dos cerrados do oeste da Bahia, do sul do 
Maranhão e do sul do Piauí, que atualmente pode
ria, se contasse com infra-estrutura, ter se transfor
mado num celeiro de produção de grãos. 

Sr. Presidente, solicito que sejam dadas como 
lidas algumas anotações que eu trouxe, referentes à 
audiência do Governador com autoridades ontem, 
aqui em Brasília, e que a Bancada Federal, inclusive 
com a minha presença, reforçou, que é uma aspira
ção e hoje um verdadeiro clamor do povo do Piauí. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SENADOR FREffAS NETO EM SEU PRO
NUNCIAMENTO: 

Senhor Presidente, Senhoras Senadoras, Senhores Sena
dores, desde que cheguei a esta Casa, em 1995, como repre
sentante de meu Estado, tenho enfocado sérios problemas que 
prejudicam seu desenvolvimento e afetam a vida de seu povo. 
Além de cobrarmos maior atenção do Governo Federal para me· 
didas que deveria tomar corr. o objetivo de amenizar as desigual· 
dadas regionais, ternos redamado providências imediatas para 
restaurarmos aquilo que conseguimos no passado, como uma ra
zoável malha rodoviária federal asfaltada. 

As rodoVias federais implantadas no Piauí, quase todas na 
década de 70, estão literalmente acabadas. Precisam ser recupe
radas com urgência. Esse é hoje um clamor do povo piauiense. 

O Governador do Estado, Francisco Moraes Souza, teve 
ontem audiências com o Diretor- Geral do DNER, Mauricio Bor· 
ges, e com o Ministro dos Transportes, Alcides Saldanha. Parare
forçar a justa reclamação do Piaui compareceram diversos mem
bros da bancada federal. Também estive presente. 

Tanto o Diretor do DNER quanto o Ministro mostraram-se 
sensibilizados. Mas há necessidade de providências concretas e 
imediatas. O Governador e a representação federal mostraram 
que a situação da rodoVia que liga Te resina a Picos e Picos a 
Paulistana, bem como a BR-135, que liga a capital piauiense a 
Corrente e Cristalãndia (trecho Elizeu Martins - diVisa do Piauí 
com a Bahia) é de calamidade pública. 

Faço desta tribuna mais um apelo ao Ministro dos Trans
portes e ao Diretor-Geral do DNER para que dêem atenção espe
cial ao meu Estado. A atenção que o Piauí merece. 
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!>SR. PRESIDENTE (Francisco Escórcio)- V. 
Ex" será atendido, na forma regimental. 

Por conhecer bem a malha viária do seu Esta
do, gostaria de dar aqui meu testemunho, corrobo
rando a solicitação feita por V. Ex@. 

Concedo a palavra ao Senador Carlos Patrocí
nio. (Pausa) 

Concedo a palavra à Senadora Marina Silva. 
(Pausa) 

Concedo a palavra ao Senador Lúcio Alcântara. 
(Pausa) 

Concedo a palavra ao Senador Guilherme Palmeira 
(Pausa) 

Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy. 
(Pausa) 

Conoo1o a palavra ao Senador Ronakio Cuma Urna 
(Pausa) 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Escórcio) -
Os Srs. Senadores Odacir Soares, Hugo Napoleão, 
Carlos Bezerra, Valmir Campelo, Lúcio Alcântara e 
Romeu Tuma enviaram discursos à Mesa para se
rem publicados na forma do disposto no art. 203 do 
Regimento Interno. 

S. E~s serão atendidos. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO) -Sr. 
Presidente Sras e Srs Senadores, tenho denunciado 
insistentemente, desta Tribuna, a omissão do Esta
do brasileiro e, no campo adverso, a concomitante e 
espúria ação de entidades alienígenas no que tange 
ao planejarnento familiar e à questão demográfica. 

Há muito, venho alertando nossas autoridades 
para a grave ameaça que representa a ação desini
bida e inescrupulosa de agências estrangeiras, de 
Organizações Não-Governamentais que, sob a pele 
de cordeiro, escondem a voracidade do lobo na exe
cução de programas que visam a inibir o crescimen
to demográfico nas nações menos desenvolvidas. 
No atendimento dos interesses ditados pela cúpula 
dos países ricos, essas entidades não hesitam em 
promover esterilizações em massa, entre outras me
didas, iludindo ou coagindo enormes parcelas de 
nossa população, especialmente aquelas pessoas 
mais carentes de recursos financeiros e de razoá
veis níveis de informação. 

Ainda agora, ao findar-se o ano de 1996, fo
mos novamente advertidos para a gravidade da tran
sição demográfica que estamos vivendo. Em sua, 
edição de 29 de dezembro, o Jornal do Brasil aler
ta para esse risco, em matéria cujo título diz tudo: 
Brasil vai ser uma nação de idosos. 

A advertência parte dos especialistas da Orga
nização Mundial de Saúde - OMS, que avisam: no 
ano 2020, cerca de 32 milhões de brasileiros terão 
mais de 60 anos. Assim, de acordo com os especia
listas daquela organização, o Brasil deve desde já 
começar a traçar políticas preventivas, ou os siste
mas de saúde e de previdência social não suporta
rão. 

O envelhecimento de nossa população, Senho
ras e Senhores Senadores, tem fatores comuns aos 
dos países do Primeiro Mundo, como o desenvolvi
mento da medicina, que tem possibilitado às novas 
gerações uma vida mais longa. 

No entanto, o redesenho do perfil demográfico 
nos países europeus processou-se lentamente, dan
do aos governos e à própria sociedade o tempo ne
cessário para se adaptarem à nova realidade. No 
Brasil, a desaceleração do crescimento populacional 
tem sido incrivelmente rápida. De acordo com o epi
demiologista carioca Alexandre Kalache, diretor do 
Programa de Envelhecimento da ONU, o Brasil terá. 
no ano 2020, a quinta maior população de idosos de 
todo o mundo. 

Kalache, citado na referida matéria do Jornal do 
Brasil, adverte que "o Brasil vai ter problemas, porque 
as taxas de natalidade estão caindo drasticamente 
sem uma melhoria equivalente nas condições de vida •. 

Para se ter uma idéia do quanto é vertiginosa a 
desaceleração do crescimento demográfico, o epide
miologista cita o exemplo da França, que precisou 
de 120 anos (1850 a 1970) para que a proporção de 
pessoas com mais de 60 anos dobrasse de 7% para 
14%. No Brasil, isso deverá ocorrer num prazo muito 
menor - em 24 anos. 

É desnecessário listar, Senhor Presidente, Se
nhoras e Senhores, os efeitos perversos de uma 
transição demográfica tão abrupta. As preocupações 
imediatas voltam-se, naturalmente, para os sistemas 
de saúde e de previdência. Efetivamente, toma-se 
muito mais oneroso para o País cuidar de idosos do 
que de uma geração jovem, o que deve orientar-nos, 
desde já, para uma ação preventiva, de forma a ga
rantir aos anciãos uma velhice tranqüila e digna. 

Quanto ao sistema previdenciário, a questão 
encerra uma lógica elementar e circunscreve-se nos 
cálculos atuariais. A população hoje vive mais. Após 
aposentar-se, o cidadão tem ainda 20 anos de vida, 
como enfatiza o médico Renato Veras, diretor da 
Universidade Aberta da Terceira Idade, da Universi
dade Estadual do Rio de Janeiro, ouvido pelo Jornal 
do Brasil. 
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Para manter os anciãos e pagar os aposenta
dos e pensionistas, o sistema de previdência preci
sará ter uma política de pleno emprego e uma base 
contributiva mais ampla - o que se toma mais difícil, 
com a drástica queda das taxas de fecundidade. 

Esta taxa, que se pode traduzir pela média do 
número de filhos de cada mulher, era, no Brasil, de 
5,8 na década de 70; hoje, situa-se em apenas 
2,4%, segundo relata o Jornal do Brasil. 

É certo, Senhoras e Senhores Senadores, que 
as mães brasileiras tinham muitos filhos, até por que 
não dispunham de meios e informação suficiente 
para evitar suas numerosas gravidezes; é certo que 
as circuntâncias e as dificuldades da vida hodiema 
não recomendam uma prole numerosa, especial
mente para aqueles segmentos populacionais des
providos de recursos. 

Por esses e por outros motivos, a vigente 
Constituição Federal, da qual sou signatário, precei
tua em seu art. 226, parágrafo 72.: 

"Fundado nos princípios da dignidade da pes
soa humana e da paternidade responsável, o plane
jamento familiar é livre decisão do casal, competindo 
ao Estado propiciar recursos educacionais e científi
cos para o exercício desse direito, vedada qualquer 
forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou 
pnvadas." 

Desde então, Senhor Presidente, nobres cole
gas, temos assistido, de um lado, à omissão e passi
vidade das autoridades competentes; de outro, à 
atuação feroz e inescrupulosa de entidades que 
exercem efetivo controle de natalidade em nosso 
País, e qL'e escondem seus interesses espúrios sob 
o manto da filantropia. 

Tenho-me debatido incessantemente, nos últi
mos anos, para que nossas autoridades retomem as 
rédeas da polftica demográfica e inibam a atuação 
genocida de órgãos e entidades que já foram des
mascarados publicamente, mas que insistem em es
terilizar milhões de mulheres brasileiras, em patroci
m::r Vüsactomlas, em disiribuir anticoncepcionais in
distintamente, na maimia das vezes abortivos. 

Mas justo onde, Senhor Presidente, vêm atuar 
esses órgãos internacionais e essas organizações 
não-governamentais? No Brasil, que tem 8 milhões 
511 mil 965 quilômetros quadrados e uma densida
de demográfica de apenas 16 habitantes por quilô
metro quadrado, contra 50 ou 100 nos países ricos, 
ou até 400 habitantes em área idêntica, como ocorre. 
na Holanda. 

Já questionei em outros pronunciamentos, nes
ta Egrégia Casa, a ação nociva de instituições como 

a Sociedade Civil de Bem-Estar-i=amiliar - BEM
FAM, que, sob o pretexto de promover a saúde da 
mulher brasileira, executa intensos programas de 
esterilização em massa. Já denunciei a ação do 
Centro Feminista de Estudos e Assessoria - CFE
MEA, que, oferecendo-se para orientar os parlamenta
res, age vorazmente no sentido de controlar a natalida
de, promover a esterilização e legalizar o aborto. 

Como essas entidades, também a UNICEF e o 
PNUD, a Pro-Pater e a Associação Brasileira de En
tidades de Parlamento Familiar - ABEPF, atuam 
como longos braços das nações poderosas, que 
querem sustar o crescimento populacional nos par
ses do Terceiro Mundo. Assim, as nações mais po
derosas, que já são as grandes responsáveis pelo 
agravamento da poluição do planeta, disporão de 
matérias-primas em maiores quantidades e em me
lhores condições para garantir o bem-estar de seus 
povos. 

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Se
nadores, a questão demográfica é motivo de gravfs
sima preocupação para nós, homens públicos, e 
para toda a sociedade brasileira. Enquanto nossas 
autoridades fecham os olhos e cruzam os braços, os 
longos braços dos países ricos operam em nosso 
território, sob a forma de entidades vinculadas à 
ONU, de instituições filantrópicas ou de "desinteres
sadas" organizações não governamentais. 

Pesquisa realizada e divulgada pela própria 
BEMFAM demonstra que 40,1% das brasileiras em 
idade fértil - de 15 a 40 anos - foram esterilizadas. 
Não pode o Governo brasileiro fechar os olhos antes 
essa violência. Não se pode permitir que as mulhe
res, os homens ou os casais brasileiros sofram uma 
coação em benefício de interesses espúrios. Cabe 
ao Governo brasileiro desenvolver uma política séria 
e responsável de planejamento familiar, na qual as 
mulheres, bem orientadas e devidamente assistidas, 
possam decidir, sem qualquer pressão, como e 
quando ter ou evitar filhos. 

Não podemos, jamais, abrir mão dessa prerro
gativa, que hoje vem sendo exercida por grupos que 
representam interesses alienígenas. Assim, convoco 
os colegas parlamentares a repudiarem essa ação 
nociva e genocida, das entidades aqui citadas, e 
apelo veementemente ao sociólogo e Presidente ela 
República, Fernando Henrique Cardoso, para que o 
Governo brasileiro assuma definitivamente o coman
do da política de planejamento familiar, de forma a 
resguardar a dignidade da família brasileira e a nos
sa inalienável soberania. 

Muito obrigado. 
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BRASIL VAI SER UMA NAÇÃO DE IDOSOS 

OMS alerta para que país se prepare para sustentar po
pulação estimada em 32 milhões ele pessoas com mais de 60 
anos até 2020 

AloJIIIJ1dniMansur 

O Brasil ainda é um país jovem. Mas não por muito tempo. 
Com a queda no índice nacional de natalidade, os especialistas 
aviam que, no ano 2020. cerca de 32 milhões de brasileiros terão 
mais de 60 anos. E a Organização Mundial da Saúde (OMS) aler
ta que, se o país não começar a traçar políticas preventivas ago
ra, os sistemas de saúde e previdência não suportarão. Seguindo 
urna sugestão da OMS, o Ministério da Previdência ai criar no Rio 
um centro de referência internacional sobre idosos. 

'Projeções recentes indicam que, no ano 2020, 77% das 
mortes que ocorrerão nos países em desenvoMmento serão pro
vocadas por doenças não-transmissíveis típicas de uma popula
ção envelhecida, como derrames, infartes, câncer, diabetes e hi
pertensão', alerta o epidemiologista carioca Alexandre Kalache, 
diretor do Programa de Saúde e Envelhecimento da OMS. 

Kalache diz que está na hora de o país organizar políticas 
de prevenção para as doenças do envelhecimento. 'Bas são rela
cionadas às condições de vida. Precisamos dar orientações ali
mentares e de cuidados com a saúde desde já, para garantir uma 
boa velhice amanhã. Prevenir é mais fácil que curar- e com fr&
qüência mais barato também', lembra. 

Em 2020, o Brasil terá a quinta maior população de idosos 
do mundo. Por isso, explica Kalache, a idéia de um centro de r&
ferência sobre o assunto. O epidemiologista da OMS está no Bra
sil para conversar com os ministérios da Saúde e da Previdência 
sobre o tema. ·o país de Terceiro Mundo que levantar essa ban
deia terá uma liderança internacional imensa em uma questão 
central para o futuro das nações em desenvolvimento', explica. 
Kalache diz que o Brasil já tem urna massa crítica de pesquisado
res e médicos com conhecimentos para gerar esse centro. 

Uma das funções mais importantes desse centro de ref&
rência será adaptar experiências bem-sucedidas em outros paí
ses do Terceiro Mundo, como a Costa Rica e a Tailândia, diz Ka
lache. 'Temos mais a aprender com esses países do que com as 
nações desenvolvidas', explica. 

França- O epidemiologista conta que o Brasil vai ter pro
blemas porque as taxas de natalidade estão caindo drasticamen
te, sem uma melhoria equivalente nas condições de vida A Fran
ça, por exemplo, precisou de 120 anos (de 1850 a 1970) para que 
a proporção de pessoas com mais de 60 anos dobrasse de 7% 
para 14% da população. Segundo as estimativas, o Brasil deverá 
fazer isso em um prazo bem mais curto: 24 anos (de 1997 a 
2021). 

No Brasil, a taxa de fecundidade (número de filhos de 
cada mulher) caiu de 5,8 na década de 70 para 2,4 segundo as 
últimas estatlsticas. Além do impacto da mudança acelerada, o 
pafs pode não estar preparado para o novo perfil de sua popu
lação. ·o problema é que, ao contrário da França, o Brasil está 
envelhecendo rápido e outros problemas graves, como analfa
betismo e mortalidade infantil, ainda não foram resolvidos•, aler
ta Kalache. 

·A grande diferença está nas condições em que essas qu&
das ocorreram', explica o epidemiologista. Na Europa, a partir da 
Revolução Industrial, melhores condições nutricionais, de traba
lho, de saneamento e de moradia reduziram causas de morte pr&
matura. Gastroenterites, infecções respiratórias infantis, tuberculo
se, sarampo e difteria ficaram menos freqüentes. Ao mesmo tem-' . 
po, as taxas de fecundidade diminuíram já que as mulheres alcan
çaram níveis-educacionais mais altos. 'A transição demográfica 
nos pafses envelhecidos de hoje ocorreu de forma gradual', conta 
Kaiache. 

Tecnologia- Nos países em desenvolvimento, a realida
de é outra. O cor.trole das mortes prematuras tem sido resulta
do da tecnologia médica. Kalache explica que, com vacinas -
virtualmente inexistentes até a primeira metade do século - e 
antibióticos, foi possível prevenir ou tratar grande parte das 
doenças infecciosas que dizimavam populações no passado. 
'Assim, as pessoas têm mais chances de sobreviver mesmo vi
vendo em condições precárias de alimentação, moradia e traba
lho', diz. 

Kalache destaca que é preciso tratar os problemas dos ido
sos quando eles ainda não se agravam e a pessoa ainda está na 
comunidade. "É mais fácil resolver com profilaxia problemas de hi
pertensão, dor nas costas e diabetes, antes que a pessoa vá para 
o hospital. Se não houver prevenção, esses problemas vão con
sumir desordenadamente as verbas tão escassas do sistema de 
saúde", diz. O especialista da OMS também criticou a aposenta
doria por tempo de serviço e para as filhas solteiras de militares 
no BrasiL "Isso é um luxo absurdo em um país como o nosso', 
justifica. 

Centro - Um dos principais centros de pesquisa sobre o 
assunto (UERJ), que vem desenvolvendo programas de preven
ção para garantir um envelhecimento mais saudável. O médico 
Renato Veras, diretor da UNA TI, enfatiza a importância dos cen
tros de convivência, programas onde os idosos se encontram, 
conversam, trocam experiências e recebem lnfonnações médcas 
para manter uma vida saudável. 

Cr6nlcas - 'O negócio é evttar que a paasoa entre no hos
pital', conta Varas. Ele lembra que, por suas caractarfstlcas crOni
cas, as doenças dos idosos são as mais caras para o sistema pú
blico de saúde. "Hoje, depois que se aposenla, uma pessoa ainda 
tem 20 anos de vida A gente tem que Incorporar esse Idoso de 
uma forma prodUtiva para a sociedade, seja cuidando dos netos 
ou fazendo um trabalho extra. Exdulr o idoso sal caro para a so
ciedade. É uma burrice', diz V eras. 

Atendendo à recomendação da OMS, o t.Mntstérlo da Pre
vidência está Investindo R$4 mBhões para transfonnar o antigo 
abrigo Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, que alberga SOO pes
soas, em um centro para experimentação de uma nova YlsAo do 
idoso. 'Isso faz parte de um programa mais abrangente que co
meçou a ser definido há um ano', conta Lúcia VAria Costa, secre
tária nacional de Assistência Social do ministério. 

'Muita gente pensa que só começamos a trabalhar com 
isso depois dos problemas com a c:llnlca Santa Genoveva Mas 
antes, quanto tentávamos alertar para a questAo dos Idosos, o pú
blico não nos dava atenção', conta Lúcia 

Ela coordena a implementação do Plano de Ação Integra
da, um programa que envolve oito ministérios. Um dos pontos 
desse plano estabelece que os conjuntos habitaCionais com finan
Ciamento do Sistema Fmanceiro de Habitação deverá ter casas
lares especiais para os idosos. Os professores das escolas públi· 
cas ensinarão seus alunos a respeitar os idosos. •é um programa 
de reeducação da sociedade", diz Lúcia 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI) - Sr. 
Presidente, Srls e Srs_ Senadores, a dobra da tolha 
do calendário do dia 22 trouxe o dobrado, a sintonia 
irrequieta da existência de um homem dedicado ao 
BrasiL Traz cem anos de história_ Um século de vida 
bem vivida. Cem anos de luta pela liberdade. A vida 
de Barbosa Uma Sobrinho é uma versão exemplar 
de nossa própria história. 

Ex-governador de Pernambuco, advogado, es
critor, jornalista, acadêmico e presidente da destaca
da ABI- Associação Brasileira de Imprensa- Bar-
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bosa Lima Sobrinho- hoje completando cem anos -
deixou sua marca cravada em atitudes e gestos em 
toda sua existência. 

A sua obra é vasta. Disponho, na minha biblio
teca de um magnifico livro de sua autoria sobre o 
meu Estado: ·o Devassamento do Piauí.· 

Concordando ou não com o pensamento e as 
atitudes de Barbosa Lima Sobrinho, temos de admi
tir que ele representa a síntese de parcela do pensa
mento brasileiro. As discordâncias ideológicas e po
líticas não podem ofuscar o fato de estarmos, hoje, 
homenageando um homem que vive a nossa histó
ria. 

Ao lado das divergências políticas e ideológi
cas, há identidade entre o publicista Barbosa Lima 
Sobrinho e o pensamento liberal. Barbosa é a ex
pressão viva e intransigente da liberdade. É a in
quietude da vida. Por sua vez, o PFL professa a li
berdade, porém no seu mais amplo sentido: político, 
económico, profissional etc. 

Em entrevista à Revista lstoÉ, edição do último 
dia 15, o cardeal de São Paulo, Dom Paulo Evaristo 
Ams, afirma: "Barbosa Lima Sobrinho construiu um 
monumento à dignidade e à honradez. O que mais 
impressiona - prossegue Dom Paulo - é a sua luta 
intransigente em favor da liberdade de expressão e 
dos direitos humanos." 

Nascido no dia 22 de janeiro de 1897, portanto 
há um século, Barbosa Lima Sobrinho foi governa
dor de Pernambuco entre 1948 e 1951, eleito pelo 
PSD. Em 1937 ingressa na Academia Brasileira de 
Letras, ano em que, reafirmando seu espírito crítico 
e contraditório, faz coro à campanha contra Getúlio 
Vergas, o mais nacionalista de todos os presidentes. 
Barbosa preferiu a liberdade, ao nacionalismo do 
Estado Novo. 

Além da paixão pelo Brasil, pela liberdade, Bar
bosa Lima Sobrinho, autor de mais de 60 obras lite
rárias, é um amante do futebol. Torce pelo Flumi
nense e ajudou a fundar o Náutico de Recife. Culti
va, também, semanalmente, o hábito de escrever ar
tigo para o Jornal do Brasil. 

Para se ter uma idéia de como a vida de Bar
bosa Lima Sobrinho se confunde com uma boa parte 
da História do Brasil, basta lembrar alguns fatos que 
aconteceram paralelamente à vida do ilustre brasilei
ro: Guerra de Canudos, surgimento da Teoria de 
Freud, Revolta da Vacina, passagem do Cometa 
Halley, as duas Guerras Mundiais, a Coluna Prestes; 
a quebra da Bolsa de Nova Iorque, eleição e suicídio 
de Getúlio Vargas, regime militar no Brasil, Guerra 
do Vietnã, Beatles, rebelião estudantil em Paris, 

morte de Mao, outra passagem do Cometa Halley, 
renúncia de Collor e tantos outros. 

Poder dizer-se que, no Brasil, o homenageado 
encarna o próprio século. 

Discurso proferido pelo líder do PFL, senador 
Hugo Napoleão (PI), durante a solenidade comemorati
va aos cem anos de Barbosa Uma Sobrinho (22-1-97). 

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB - MT) -
Sr. Presidente, Sr<'s e Srs. Senadores, é real o risco 
de degradação do Pantanal brasileiro. Esse é, aliás, 
o destino de qualquer ambiente natural se a socie
dade não promove iniciativas concretas que visem à 
sua preservação. Se deixamos, nos dias atuais, uma 
área de interesse ecológico entregue à sua sorte, 
sem a proteção necessária contra as ações huma
nas predatórias, podemos prever que fatalmente 
ocorrerá sua descaracterização. 

A preservação ecológica necessita, portanto, 
de investimento. E os recursos devem ser utilizados 
levando-se em conta um planejamento global que 
compatibilize o desenvolvimento económico com a 
conservação dos bens naturais. Caso contrário, es
taremos condenados a assistir a uma ampla e pro
vavelmente irreversível destruição de ecossistemas. 

Temos, com o Projeto Pantanal, uma fantástica 
oportunidade para salvar um dos mais belos e ricos 
hábitats naturais do mundo e, ao mesmo tempo, im
pulsionar vigorosamente o crescimento económico 
do Estado do Mato Grosso. Sabemos que o turismo 
é uma das atividades que mais movimentam recur
sos no mundo contemporâneo. O potencial de explo
ração do turismo ecológico na bacia pantaneira é 
imenso e, ao se efetivar, não trará prejuízo ao mag
nífico património natural da região - desde que se
jam implementadas as medidas e a infra-estrutura 
necessárias. 

O que pretende efetivamente o Projeto Panta-
nal? 

Em primeiro lugar, o saneamento básico dos 
principais afluentes da bacia pantaneira. Sem a 
construção de estações de tratamento do esgoto 
atualmente lançado in natura nos rios pelas princi
pais cidades da região - como Cuiabá, Rondonópo
lis, Cáceres e outras -, estaremos deixando que se 
degrade o elemento básico de toda a riqueza daque
le mosaico de ecossistemas que constitui o Panta
nal: a água. 

Propõe-se também a criação do circuito turísti
co, com a recuperação e asfalta:nento de diversas 
rodovias, incluindo os 140Km da Transpantaneira e 
suas 120 pontes, além de postos de apoio e de fis
calização. 
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Essas duas ações são as mais amplas a serem 
realizadas no sentido de garantir o desenvolvimento 
sustentado da região, devendo ser canalizados para 
as mesmas em tomo de setenta por cento dos recur
sos do projeto. 

Estão previstos ainda investimentos em educa
ção ambiental e na criação de condições que permi
tam a fixação do pantaneiro, que historicamente vem 
tirando seu sustento do Pantanal sem ameaçar a 
qualidade do meio ambiente. 

As equipes técnicas do Governo do Estado de 
Mato Grosso e do Banco lnteramericano de Desen
volvimento (BID) avaliaram em duzentos milhões de 
reais as verbas necessárias para a implementação 
do projeto. Desse total, cinqüenta por cento seriam 
financiados pelo BID. Restam, assim, cem milhões 
de reais a serem obtidos em contrapartida, parcela 
que se pode considerar bem elevada para projetas 
dessa natureza. 

O Governo Federal não pode, sob hipótese al
guma, omitir-se diante de projeto tão necessário, 
que diminuirá drasticamente o impacto do desenvol
vimento sobre um ecossistema de excepcional biodi
versidade. Seria incompreensível e injustificável 
essa omissão, pois mesmo do exterior estão afluin
do recursos para o Pantanal Matogrossense. Virão 
esses recursos, é certo, contanto que os Governos 
brasileiros entrem com a sua parte. Seria insano e 
até mesmo criminoso desperdiçar essa oportunida
de. 

É notório que a situação orçamentária do Go
verno de Mato Grosso, como a da maior parte dos 
governos estaduais de nosso País, não está nada 
bem. Não há recursos sequer para pôr em dia o pa
gamento do funcionalismo público. Desse modo, não 
há outra hipótese que não seja a da União arcar 
com o maior percentual da contrapartida brasileira. 

Não com a sua totalidade, pois o Governo do 
Mato Grosso deve realizar um excepcional esforço 
para levantar parte das verbas, mesmo com as difi
culdades financeiras que enfrenta, já que se trata de 
elevado interesse de seu povo. Mas deve o Governo 
Federal entrar com a parte mais substancial dos re
cursos, visando, acima de tudo, a preservar um pa
trimônio ecológico de inestimável valor para toda a 
nação Brasileira. 

Minha obrigação, senhor Presidente, enquanto 
Senador do Estado do Mato Grosso e Relator do Or
çamento Geral da União de 1997, não pode ser ou~. 
tra se não envidar todos os esforços para que sejam 
carreados ao Projeto Pantanal os imprescindíveis re
cursos federais. Para que isso se efetive, contamos 

com a sensibilidade e o elevado espírito público do 
Presidente da República e dos membros do Con
gresso Nacional. 

Muito obrigado. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF)- Sr. 
Presidente, Sras e Srs Senadores, a questão agrária 
é um dos problemas sociais mais delicados com que 
se defronta o Brasil atualmente. 

Não se trata, porém, de problema recente, e 
nem tampouco são novas as suas indesejadas con
seqüências. 

Desde a abolição da escravatura, quando os 
ex-escravos migraram em massa do campo para as 
metrópoles, dando origem às periferias carentes, 
não assimiladas pela sociedade formal, o País tem 
assistido ao paulatino agravamento das tensões ad
vindas da concentração fundiária, a qual, por sua 
vez, tem origem nas chamadas "Capitanias Heredi
tárias". fruto do equivocado modelo colonial portu
guês. 

No transcurso das décadas, o problema agra
vou-se, sobretudo após o processo de industrializa
ção do País, a partir da década de 30. 

A verdade dos fatos é que ainda que tenhamos 
nos esforçado para criar uma sociedade economica
mente competitiva, permanecemos extremamente 
atrasados em relação às grandes democracias oci
dentais: as terras agricultáveis no Brasil foram entre
gues a poucos, em detrimento da grande massa de 
trabalhadores que não tem onde morar e não dispõe 
sequer de um metro quadrado de gleba para plantar 
o que comer. 

Essa concentração fundiária absurda, Senhor 
Presidente, gerou o País de contrastes que ternos 
hoje. Contrastes que nos fazem importar alimentos, 
quando temos a maior área agricultável do mundo; 
que nos induzem a acomodar milhões de "sem-terra" 
nas favelas que circundam nossas grandes cidades, 
quando dispomos de milhares de hectares vazios e 
improdutivos. 

Em síntese, Senhoras e Senhores Senadores, 
essa é a gênese da crise brasileira dos nossos dias, 
que contrapõe um meio rural economicamente en
fraquecido a cidades enfermas e violentas, como o 
Rio, São Paulo, Porto Alegre e outras, a produzir tra
gédias em massa, onde a principal vítima é sempre 
a população mais pobre. 

Diante desse contexto de injustiças, a reforma 
agrária é imperativo do bom senso, como já o disse 
o próprio Presidente da República. 



Janeiro 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 275 

O estabelecimento de um ordenamento fundiá
rio justo e ;acional é indispensável para o desenvol
vimento do País e oara o tão decantado bem-estar 
social do nosso povo, que é ou deveria ser a meta 
desse e de todos os governos que vierem a sucedê
ia. 

Esse novo ordenamento das terras, no entanto, 
terá que ser impiementado sem extremismos, bus
cando conciliar o interesse gera'. 

Os assentamemos terão G'-"e seguir urna certa 
ordem de prioridades: pnrnc;, · ~. 2:: :e:ras improduli
vas; depois, as t"'"":.s devolt..EE:s c::: União. Não faz 
sentido querer pun;r a quem prod<..:;::, desapropnando 
terras produtivas. Além de uma injustiça, isso repre
sentaria um desserviço ao interesse público. 

Da mesma forme., Senhor Presidente, são 
inadmissíveis as invasões de fazendas patrocinadas 
pelo Movimento dos Sem-Terra. 

Além de absurda, a ação do MST atenta contra 
um princípio elementar do nosso ordenamento jurídi
co: o direito de propriedade. 

Mais absurda ainda é a tentativa do MST de 
trazer para as cidades essa estratégia equivocada 
de invasão de propriedades. Confesso que senti ca
lafrios ao tomar conhecimento dessa intenção extre
mosa do movimento que deveria defender os inte
resses dos trabalhadores rurais, e não promover a 
balbúrdia e atentar contra a ordem estabelecida. 

A proposta de invasão de propriedades urba
nas íoi apresentada à CUT- Central Única dos Tra
balhs.aores - pelo MST. Sensata, a CUT descartou, 
de pronto, qualquer possibiiidade de participação 
nessa ação impatriótica. 

Sinceramente, não consigo entender as moti
vações que levam uma entidade representativa dos 
trabalhadores rurais a um despropósito desses. Tal
vez sejam os arroubos dos enredos das novelas te
levisivas influenciando lideranças despreparadas. 

·A sociedade brasileira", Senhoras e Senhores 
Senadores, conforme acertadamente assinala o edi
torial do Correio Braziliense de ontem, "já amadu
receu o bastante para não mais se sensibilizar com 
ações demagógicas, que se s.:>rvem d::- ir.iustiça so
cial não para erradicá-la, mas oara promover lide
ranças oportunistas·. 

Como disse no início do meu pronunciamento, 
o problema da concentração fundiária não é novo, 
com toda a certeza, não será resolvido da noite para·. 
o dia. 

O Governo do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso iá deu mostras de que pretende atacar o 

problema de forma racional e equilibrada. Recentt:-
mente, ao taxar substancialmente os latifúndios Jr:-
produtivos, o Governo deixou claro que pretende for
çar uma melhor distribuição de terras. 

Com critério, estão sendo promo•!i0 y; ;c.

sentamentos dos trabalhadores "se:-n ten-:i' c

áreas previamente desapropriadas, ser.-: inv"'· .)es. 
sem conflitos e sem perturbação da orce'r p[Jb!ic-..a 

O Ministério da Agricultura, por seu tL;::-:::. VETíl 

desenvolvendo importantes programas de assistên
cia aos pequenos produtores, para que esses, de
pois de assentados, possam efetivamente trabalhar 
e produzir. 

Senhor Presidente, Senhoras e SP.nhores Se
nadores, a causa dos "sem-terra", não resta qual
quer dúvida, é justa. Justíssima! Temos um País 
continental, com numerosas terras improdutivas e 
milhares e milhares de famílias sem ter onde viver. É 
preciso - e essa tarefa cabe ao Estado - assentar 
essas famílias, tomá-las produtivas, dar-lhes meios 
de exercer sua cidadania e de sobreviver como ser 
humano. 

É preciso, também, - e esta é uma advertência 
que faço - separar o joio do trigo: distinguir as lide
ranças verdadeiramente empenhadas na causa dos 
trabalhadores "sem terra• daqueles que apenas a 
utilizam para auferir dividendos políticos pessoais. 

No meu ponto de vista, quem crê no caminho 
da negociação, quer de fato a reforma; quem prega 
a violência e as invasões e busca desmoralizar o 
processo de negociação proposto pelo Governo, 
quer apenas tirar proveito da desgraça alheia. Não 
podemos permitir que essas lideranças irresponsá
veis continuem a explorar a boa-fé do homem do 
campo. Precisamos denunciá-las. 

Era o que tinha a dizer, Senhor Presidente. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB - CE) -
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, segundo o 
jornal Folha de S.Paulo, a Associação dos Advoga
dos Criminalistas do Estado de São Paulo vai enca
minhar ao Ministério da Justiça e ao Congresso Na
cional, projeto de lei prevendo a redução da idade 
de responsabilidade penal, de 18 para 16 anos. 

Segundo o presidente da Associação dos Ad
vogados, Ademar Gomes, "a certeza de impunidade 
está levando menores à condição de chefes de qua
drilhas•. 

O argumento de Gomes é que o Estado já re
conheceu a "maioridade" de jovens de 16 anos con
ferindo-lhes o direito de votar. 



276 ANAIS DO SENADO FEDERAL Janeiro 1997 

Segundo a notícia veiculada, a Associação dos 
Advogados vai recomendar também a adoção de in
centivos fiscais para empresas que investirem em 
crianças e adolescentes carentes. 

Será sugerido, ainda, a criação de incentivos 
para famílias que queiram adotar uma criança. Es
sas famnias receberiam dois salários mínimos para 
cada menor adotado. Hoje o Estado gasta mais que 
isso com a internação de menores infratores. Uma 
criança internada na Febem custa três salários míni
mos, por mês, para o Estado segundo estimativa da 
Associação. 

Há os que são contrários a esta tese do rebai
xamento do limite de idade para punição aos infrato
res. A especialista Alda Marco Antônio, afirma que a 
legislação vigente no Brasil nunca foi aplicada na 
sua globalidade. O Estatuto da Criança e do Adoles
cente, que, dentre outras, trata da questão infracio
nal, apesar de promulgado em outubro de 1990, não 
mereceu até agora aplicação que possibilite um jul
gamento. 

Segundo ela, antes de restringir ou impedir, a 
atual legislação prevê e estimula ações práticas e 
concretas, que vão desde a advertência, a obrigação 
de reparar dano, a prestação de serviço à comunida
de, a liberdade e a semiliberdade, até a internação 
em estabelecimento educacional. E mais, além de 
citar, define e descreve cada uma dessas ações, 
dando aos responsáveis pela sua aplicação os ele
mentos necessários à sua implantação. Se a lei não 
está sendo cumprida, segundo ela, isso não significa 
que seja inadequada, mas sim que existe falta de 
vontade, falha na destinação de recursos e incompe
tência. 

Alda Marco Antonio denuncia que após a pro
mulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, 
pouco foi feito para atender a nova legislação. Ao 
contrário, o País assiste a total falta de sensibilidade 
de governantes que, a pretexto de ajustar seus orça
mentos, cortam serviços, verbas e funcionários des
tinados a atender políticas públicas para crianças e 
jovens, como se fossem descartáveis ou supérfluos. 

As famigeradas Febem, como no passado, 
continuam a ser chamadas de "escolas", mas não 
educam. Quando conseguem, fazem a contenção, 
mas ao sair, em geral, o infrator volta à sociedade 
em pior situação do que quando lá entrou. 

Por outro lado, outros estudiosos como o Dr. 
Mariz de Oliveira alertam que no dia-a-dia, os ado-" 
lescentes e mesmo crianças praticam, atualmente, 
infrações bárbaras, deixando-nos perplexos e estar
recidos pela crueldade e malvadez que os caracteri-

zam. A diminuição da faixa etária dos criminosos 
violentos é um dado real. 

Basta folhearmos os jornais para nos assustar
mos com a prática de atos de violência e de cruelda
de absolutamente desmotivados, desprovidos de 
qualquer lógica, mesmo dentro da ótica de delin
qüente, pois, após imobilizar a vítima e se apossar 
de seus bens, provoca-lhe um mal físico desneces
sário para alcançar os seus objetivos, estes já atingi
dos. 

Com tais características, a criminalidade infan
ta-juvenil está à mercê de reflexões sérias e apro
fundadas que extrapolam os limites da questão jurí
dica e das soluções legislativas de natureza mera
mente repressiva, para situar-se num campo mais 
amplo e diversificado que possibilite uma análise 
global do problema. 

Apenas para situar a questão dentro de parâ
metros consentâneas com a realidade é imprescindí
vel que a sociedade especialmente as elites, se co
loque como partícipe da angustiante situação e não 
como sua mera espectadora ou vítima. 

Na verdade, a sociedade, de um modo geral, 
está preocupada com os menores porque eles estão 
assaltando. Estivessem quietos, amargando calados 
e inerte suas carências e misérias continuariam es
quecidos e excluídos. 

Nossas crianças estão crescendo abandona
das, desnutridas, sem afeto, sem teta, sem saúde, 
sem educação, exploradas e convivendo com a vio
lência. 

O promotor de Justiça da Infância e Juventude 
de São Paulo, Osvaldo Monteiro, institui que diante 
das notícias que percorrem os periódicos do País, 
tem-se a exata noção de que a medida socioeducati
va de internação prevista no art. 112, VI, do Estatuto 
da Criança e do Adolescente, não tem respondido 
satisfatoriamente. É que a medida extrema para ca
sos graves, não pode ser estendida para além de 
três anos, o que vem gerando no espírito dos delin
qüentes juvenis, a sensação da impunidade. 

Os defensores do endurecimento, se estribam 
no fato de que o Código Penal, quando previu a ida
de de 18 anos para a responsabilização do infrator 
perante a sociedade, o fez atendendo ao desenvolvi
mento biopsicossocial da época, acreditando que 
pessoas com idade inferior a esta estariam em fase 
de desenvolvimento, não tendo noção das conse
qüências de atos anti-sociais. 

Passados 56 anos da edição do Código Penal, 
a sociedade se desenvolveu, avançando de forma 
positiva e negativa - com relação aos adolescentes 
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da mesma forma -. o que enseja a que o promotor 
afirme que um rapaz, ou uma moça, hoje, com idade 
de 16 anos, possui, sim, inteira noção das conse
qüências de seus atos. É neste dado que se ba
seiam aqueles que defendem a responsabilidade in
tegral dos seus atas criminosos. 

Embora tardia, chegou a hora de fazermos 
algo mais do que clamar por punição. Que seja esta 
a oportunidade de uma mobilização social tendente 
a tirar as crianças da rua dando-lhes o que nunca ti
veram. Aqueles que não se sentem responsáveis e 
solidários devem agir pelo menos em nome do senti
mento de autopreservação. 

No entanto, é preci::;v que não fiquemos com a 
venda da hipocrisia a tampar nossos olhos. Dar 
atenção aos menores autores de infrações graves é 
um imperativo não só de defesa social, mas de uma 
política de recuperação dos mesmos. É preciso que 
eles sintam a presença da lei, como resposta da so
ciedade à sua conduta, que pelo fato só da menori
dade não pode permanecer impune. 

Era o que tinha a dizer. 

Muito obrigado. 

O SR. ROMEU TUMA (PSL - SP) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Senadores, venho a esta nobre 
tribuna comentar matéria que tem estado incessan
temente presente nas manchetes e editoriais da mi
dia nacional: estado supostamente periclitante de 
nossas contas externas. 

Seria ele tão precário assim? Valer-me-ei da 
frase de fechamento do artigo do jornalista Jorge 
Okubaro, publicado pelo Jornal da Tarde, de São 
Paulo, em 29 de dezembro último, para iniciar mi
nhas considerações sobre o tema. 

Conclui o articulista: 

·o crescimento das reservas interna
cionais e a melhora da qualidade dos inves
timentos diretos mostram que, pelo menos 
por enquanto, o aumento do défict (em 
1996) em transações correntes não é motivo 
para preocupação." 

Se na visão de alguns essa pode parecer uma 
conclusão otimista, não há como negar que ela é 
fundada em fatos bem reais e alvissareiros. Se não, 
vejamos! 

Nos últimos três anos as reservas cambiais do 
País vêm continuamente crescendo, passando de 
32,2 bilhões de dólares em dezembro de 1993 para 
60,5 bilhões em novembro de 1996. Só neste último 

ano agregamos cerca de 1 O bilhões de dólares às 
nossas reservas. 

Paralelamente, o perfil dos capitais que ingres
saram no Brasil mudou, e para melhor. 

Até 1995 havia grande receio dos capitais ditos 
voláteis, sempre prontos a migrarem para fora do 
Brasil ao menor sinal de instabilidade política ou 
econômica. Em 1996 esse receio praticamente de
sapareceu, acompanhando a substancial redução da 
entrada no País de tais capitais. 

O prazo médio de permanência dos investi
mentos passou de 5,1 anos para 7,7 anos. Seu cus
to de 11 ,82% para 10,55% ao ano. A entrada de ca
pital para investimento direto na produção aumentou 
significativamente, passando de 3,93 bilhões de dó
lares em 1995 para 7,66 bilhões até novembro de 
1996. 

A cifra de oito bilhões de dólares de investi
mentos produtivos tem significado tanto mais rele
vante na medida em que representa a obtenção, em 
um ano, de soma equivalente ao total obtido ao lon
go de todo o período 1991-1995. 

O mercado mundial mostrou, em 1996, toda a 
confiança que deposita no Brasil. Captamos, no ano 
de 1995, um por cento dos investimentos extemos 
diretos feitos em todo o mundo. Em 1996 alcança
mos a captação de 2,8%, quase o triplo do montante 
anterior. 

O tão discutido programa de privatizações foi 
responsável, ele sozinho, pela vinda de 2,4 bilhões 
de dólares em recursos externos, neste ano que 
passou. Os especialistas projetam para 1997 a cifra 
de quatro bilhões, com potencial de aumento se as 
privatizações no setor das telecomunicações avan
çarem. 

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Se
nadores, também é fato que nem tudo são rosas no 
campo de nossas contas externas. 

A balança comercial gerou déficit maior que o 
previsto, passando de 3,1 bilhões de dólares em 
1995 para 4,5 bilhões em 1996. 

A conta turismo, por sua vez, apresentou cres
cimento de déficit proporcionalmente maior que o da 
balança comercial. No ano de 1996, os brasileiros 
deixaram, no exterior, três bilhões e meio de dólares 
a mais do que os estrangeiros gastaram no Brasil. O 
resultado foi um aumento do déficit da conta turismo 
de cerca de 60% (sessenta por cento) sobre 1995. 
Isso é tanto mais lastimável quando conhecemos o 
imenso potencial turístico dos nossos oito milhões e 



278 ANAIS DO SENADO FEDERAL Janeiro 1997 

meio de quilômetros quadrados de privilegiada natu
reza. 

Há que se trabalhar o turismo no Brasil. Ele é, 
hoje, uma das maiores e inesgotáveis fontes de ren
da de países que sabem explorá-lo. 

Curiosamente, passamos, também, a receber 
menos dinheiro dos brasileiros que trabalham no ex
terior e enviam espontaneamente reservas para o 
País. Mesmo sendo uma conta com saldo positivo, 
houve uma redução de 27% em 1996 em relação a 
1995. 

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Se
nadores, é inegável que nossa economia é ainda 
trágil, inclusive em suas contas externas. Todavia, 
não se pode negar que o governo tem detectado e 
prontamente agido para controlar os eventuais dese
quilíbrios surgidos. O processo encetado para mod
ernizar nossa estrutura econõmica tem produzido re
sultados mais do que alentadores. 

A condução com mão firme e atenta da política 
econõmica do País certamente nos levará aos obje
tivos que tanto almejamos. Haveremos de alcançar 
um regime de economia estável, em que a Nação 
brasileira se veja recompensada com uma melhor 
distribuição de renda e efetiva justiça social. 

Era o que tinha a dizer, Senhor Presidente, Se
nhoras e Senhores Senadores. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Escórcio) - O 
Sr Senador Francisco Escórcio enviou à Mesa re
querimento cuja tramitação, de acordo com o dis
posto no art. 235, inciso III, •a•, item IV, do Regimen
to Interno, deve ter início na Hora do Expediente. 

A proposição será anunciada na próxima ses-
são. 

A Presidência lembra aos Srs. Senadores que 
está convocada a sessão extraordinária a realizar-se 
hoje, às 18h30min, destinada à apreciação de re
querimentos de urgência. 

Está encerrada a presente sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17h50min.) 

Ata da 181 Sessão Deliberativa 
Extraordinária, em 23 de Janeiro de 1997 

4~ S~SSÃO LEGISLATIVA EXTRAORDINÁRIA, 
DA 50ª LEGISLATURA 

Presidência do Sr.: Francisco Escórcio. 

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: . 

Ademir Andrade - Antônio Carlos Magalhães -
Antônio Carlos Valadares- Artur da Távola- Ber
nardo Cabral - Carlos Bezerra - Carlos Patrocínio -

Carlos Wilson - Casildo Maldaner - Coutinho Jorge 
- Edison Lobão - Eduardo Suplicy - Élcio Alvares -
Emília Fernandes - Epitácio Cafeteira - Emandes 
Amorim - Esperidião Amin - Fernando Bezerra -
Flaviano Melo- Francelina Pereira- Francisco Es
córcio - Freitas Neto - Geraldo Melo - Gerson Ca
mata - Gilberto Miranda - Gilvan Borges - Guilher
me Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto Lucena 
- Íris Rezende - Jader Barbalho - Jefferson Peres -
João França - João Rocha - Jonas Pinheiro - Jo
saphat Marinho - José Agripino - José Alves - José 
Bianco - José Eduardo - José Eduardo Outra -
José Fogaça - José lgnácio Ferreira - José Roberto 
Arruda - José Samey - Júnia Marise - Lauro Cam
pos - Leomar Quintanilha- Levy Dias - Lucídio Por
tella- Lúcio Alcântara - Lúdio Coelho- Marina Silva 
- Martuce Pinto - Mauro Miranda - Nabor Júnior -
Ney Suassuna - Odacir Soares - Onofre Quinan -
Osmar Dias- Pedro Simon- Ramez Tebet- Regi
na Assumpção - Renan Calheiros - Roberto Freire 
- Roberto Requião- Romero Jucá- Romeu Tuma -
Ronaldo Cunha Lima - Sebastião Rocha - Sérgio 
Machado- Teotônio Vilela Filho- Valmir Campelo -
Vilson Kleinübing. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Escórcio)- A 
lista de p-esença acusa o comparecimento de 7 4 
Srs. Senadores. Havendo número regimental, decla
ro aberta a sessão. 

Sob a proteção rje Deua, iniciamos nossos tra
balhos. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Eduardo Su
plicy. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N2 90, DE 1997 

Senhor Presidente, 

Requeiro, nos termos do art. 21 o do Regimento 
Interno, a transcrição nos Anais do Senado Federal. 
do artigo ·os Jornalistas da República - Rui Barbo~ 
sa, Carlos Lacerda, Barbosa Lima Sobrinho", do jor
nalista Hélio Fernandes, publicado no jornal "Tribuna 
da Imprensa", do dia 21 de janeiro de 1997. 

Sala das Sessões, 23 de janeiro de 1997 - St::
nador Francisco Escórcio 

(À Comissão Diretora) 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Escórcío\ -
De acordo com o art. 21 O do Regimento Interno. c 
requerimento vai ao exame da Comissão Diretora. 
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Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1 º Secretário em exercício, Senador Eduardo Su
plicy. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTON2 91, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos da alínea b do art. 336 do Regi

mento Interno do Senado Federal, requeremos a 
urgência para o Projeto de Resolução n2 /97, 
que ·Encaminha o Parecer DEDIP/DIARE-
97/044, de 17-1-97, relativo ao Protocolo de 
Acordo entre o Governo Federal e o Governo do 
Estado de Mato Grosso, que trata de operação 
de Crédito•. 

Sala das Sessões, 23 de janeiro de 1997. -
Senador Jader Barbalho - Senador Hugo Na~ 
leão- Senador Lúdio Coelho. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Escórcio) -
Em votação o Requerimento n2 91, de 1997, de ur
gência, para o OfícioS n2 06/97. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
A matéria a que se refere figurará na Ordem do 

Dia da sessão seguinte no dia útil subseqüente nos 
termos do art. 345, inciso 11, do Regimento Interno, 
combinado com o art. 4 da Resolução n2 37, de 
1995. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Escórcio)
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Eduardo 
Suplicy. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N2 92, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, 

alínea b, de Regimento Interno, para o Ofício n2 S-
10, de 1997. 

Sala das Sessões, 23 de janeiro de 1997. -
Senador Lúdio Coelho - Senador Coutinho Jorge 
- Senador Ronaldo Cunha Lima - Senador Hugo 
Napoleão. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Escórcio) -
Em votação o Requerimento n2 92, de 1997; de L)r-
gência, para o OfícioS n2 10/97. · 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados.(Pausa) 

Aprovado. 

A matéria a que se refere figurará na Ordem do 
Dia da sessão seguinte no dia útil subseqüente nos 
termos do art. 345, inciso 11, do regimento Interno, 
combinado com o art. 4 da Resolução n2 37, de 
1995. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Escórcio) -
Há oradores inscritos. 

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, Srªs e Srs. Senadores, na tarde de 
hoje a Senadora Marina Silva, o Senador Sebastião 
Rocha e os Deputados Luís Eduardo Greennhalg, 
Jaques Wagner, Pedro Wilson e Vânia dos Santos, 
Deputado Federal da Bancada do PT, que substituiu 
José Fritsch de Santa Catarina, e eu estivemos com 
o Ministro Raul Jungmann. 

Na ocasião, entregamos a S. Exª um relatório 
sobre as impressões colhidas pela Comissão do 
Senado Federal composta pelos Senadores Ade
mir Andrade, por mim, Sebastião Rocha e Sena
dora Marina Silva, e pelos Deputados Geraldo 
Pastana, Gervásio Oliveira e Pedro Wilson, quan
do estivemos em Ourilândia, Pará, e constatamos, 
com preocupação, a morte de três trabalhadores 
rurais. 

Essas mortes foram provocadas por pessoas 
armadas que prepararam uma emboscada, uma vio
lência. Portanto, faz-se necessário o fim da impuni
dade a crimes dessa natureza, bem como a acelera
ção dos processos de assentamento. E, quanto a 
este Congresso, é necessário que se faça a tramita
ção de projeto de lei que trata da punição para avio
lência no campo. 

Segundo nos informou o Ministro, a sugerida 
providência de desapropriar áreas naquela região 
- inclusive onde houve o crime - ocorrerá dentro 
de 15 dias, quando dará uma resposta à Comissão 
que tratou desse assunto, pois analisa a viabilida
de de essas medidas serem tomadas. 

S. Ex1 assinalou que foi designado um Supe
rintendente do Incra para a região do Sul do Pará, 
considerada especial, para que possam ser toma
das medidas para o assentamento de 10 mil famí
lias. 

Com respeito à questão do Pontal do Parana
panema, transmitimos ao Ministro Raul Jungmann a 
necessidade de se adotar um outro tipo de atitude, 
que não a de encerrar o diálogo com o Movimento 
dos Sem-Terra. Informamos a S. Ex§ que antes da 
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audiência conversamos com a coordenação do 
MST. sugerindo que esta mostrasse um sinal, um 
gesto de boa vontade. E o gesto de boa vontade foi 
a resolução, por parte do Movimento dos Sem-Terra, 
de deixar o prédio do Incra que havia sido ocupado 
na última terça-feira. 

Inclusive, na tarde de hoje uma vez que o Incra 
havia solicitado liminar para que fosse feita a reinte
gração de posse daquele edifício, quis o juiz ouvir 
tanto a Superintendência do Incra quanto o Movi
mento dos Sem-Terra. 

Na tarde de hoje os coordenadores do MST, 
Gilmar Mauro, José Rainha e outros, juntamente 
com o Superintendente do Incra, estiveram expli
cando ao juiz a decisão que estavam tomando. O 
juiz resolveu não conceder a liminar para a reinte
gração de posse. Entendeu o julgador que o Movi
mento dos Sem-Terra estava sinalizando para que 
houvesse a liberação de recursos que possibilita
riam a instalação de uma fecularia para o aprovei
tamento da mandioca que está por ser colhida em 
março próximc Ssri3 importante que houvesse a 
compreensão. 

O juiz mencionou que a quantia, da ordem de 
pouco mais de R$4 milhões, era muito menor do 
que, por exemplo, a quantia que o Governo estava 
gastando com a propaganda para defender o direito 
de reeleição do Presidente e disse que não conce
deria a liminar. 

O Movimento dos Sem-Terra está, neste ins
tante, deixando o prédio do INCRA em São Paulo. O 
Ministro Raul Jungmann disse que, diante do gesto 
de boa vontade da parte do MST, estava determi
nando a retomada dos trabêlhos da comissão técni
ca que estava finalizando a análise da solicitação 
para o financiamento necessário à aquisição dessa 
teculans.. 

Notamos que há, por parte do Ministro, vonta
de de retomar os cantatas diretos com o Movimento 
dos Sem-Terra. 

É muito difícil hoje pensar-se em realizar refor
ma agrária sem ter como interlocutor os trabalhado
res sem terra, inclusive aqueles que se organizam 
com a ajuda e coordenação do MST. 

Tive a oportunidade de, nesta audiência, 
transmitir ao Ministro que seria importante pensar
mos em situações outras que ocorreram em nossa 
História. 

O Deputado Luís Eduardo Greenhalg relem
orou situações do tempo do regime militar, durante o 

qual quando, dentro de uma prisão, um prisione:ro 
político fazia um protesto qualquer, todos os dema: 
prisioneiros eram punioos de alguma maneirâ. N3·J 
se pode generalizar. O próprio Deputado Lu:~ 

Eduardo criou outra imagem. Mencionou que às ve
zes um pai. erroneamente, resolve punir todos os 
seus filhos porque um deles teria cometido uma fal
ta. Não se pode, ao lidar com um movimento social, 
generalizar situações, como fez há poucos dias o 
Ministro Raul Jungmann, que qualificou as atitudes 
do Movimento dos Sem-Terra de chantagem ou algo 
assim. 

O Sr. Carlos Patrocínio - Pennite-me V. Exª 
um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Com muita hon
ra, Senador Carlos Patrocínio. 

O Sr. Carlos Patrocínio- Eminente Senador 
Eduardo Suplicy. eu até me inscrevera pam dizer d& 
minha preocuoação com essa luta desenfreada pela 
posse da ter;;: 0 enso aue ela está assumir.:J::; ore
porções lmD'ev!si'Js:~ . =::·· ::;~o.. JUr.<:::r-.s:-.:s co:. 
outros nobíes coie·;Jê.S ic· 2 Ourilândi&., no sul do 
Pará, apurar cs íaL)S que c:!i SL'cederam. deve ter 
tido a noçãs e1:3:::- :j:-; aus es::'.. acontecencb e de 
que está por aconte(;cr em nosso País. Eviosnte
mente, o Ministro Raul Jungmann acabou por perder 
a paciência. Parece que também essa é a posição 
do Presidente Fernando Henrique Cardoso. Ouvi de
clarações de Sua Excelência de que tudo tem um li
mite. Eu gostaria de dizer, nobre ~enador Eduardo 
Suplicy, que o momento que se alastra pelo País é 
deveras preocupante. Tenho notícias de que mais 
de cem fazendas do sul do Pará toram invadidas. No 
Estado do Tocantins, estão-se avolumando as inva
sões de terra. Penso que o Ministro tem suas razões 
ao dizer OUB "terra mvacida não é objeto de negocia
ção". E tambem o Presiaente FernanC':-- Henrique 
Cardoso, quando diz aue "tudo tem um limite". Che
gou a hora de o Senado Federal e o Congresso Na
cional tomar2rr1 ::::;nbém providências e alertarem as 
autoridades competentes, para evitar um banho de 
sangue em nosso País. Tenho acompanhado essas 
questões por meio dos jornais. Parece-me que já se 
estabelece uma luta entre os sem-terra e a UOR, 
que tinha uma reunião marcada em Marabá - não 
sei se foi efetivada. Ao que tudo indica, os proprietá
rios rurais estão-se anmando - julgo também que 
isso não resolve o problema-, em que pese à vonta
de manifesta do Governo Federal de desarmar todos 
os segmentos no sul do Pará. Isso tem sido contest
ado aqui pelo Senador Ademir Andrade. Sei que 
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está faltando ação mais efetiva do Governo, 
porque não foi feita a quitação de várias fa
zendas desapropriadas. Isso leva o cidadão a 
pedir reintegração de posse e logo em segui
da o Movimento Sem-Terra voltar a invadir. 
Temos de alertar as autoridades competentes, 
eminente Senador, para que fatos como o de 
Ourilândia, de Corumbiara, de Eldorado dos 
Carajás, da fazenda Macaxeira, não se repi
tam em nosso País. O Estado do Tocantins 
está virando um estopim; eu próprio tenho 
uma fazenda invadida. A fazenda do Senador 
José Eduardo Andrade Vieira, em Marabá, no 
sul do Pará, de alta produtividade, com 6.000 
vacas inseminadas com sêmen de reprodutor 
de alta linhagem, também foi invadida. lss? 
está acontecendo no Estado de Tocantins. E 
muito bom que V. Ex~ ocupe a tribuna para 
tratar desse assunto. É muito bom que V. Ex@ 
tenha ido, com os seus companheiros e os 
nossos colegas, ao encontro do Ministro da 
Reforma Agrária, mesmo porque me parece 
que S. Ex11 já estava perdendo a paciência. E 
dou-lhe razão, porque o Movimento dos Sem
Terra está assumindo proporções que tendem 
a subverter a ordem. Penso que temos de to
mar uma providência, que pode muito bem 
partir do Senado Federal, do Congresso Na
cional. Muito obrigado. 

O SR. EDUARDO SUPUCY - Senador Carlos 
Patrocínio, agradeço-lhe o aparte, que traz uma in
formação importante com relação a Tocantins e ao 
Pará. 

Nós reiteramos ao Ministro aquilo que o Sena
dor Ademir Andrade também expôs, ou seja, que di
versos proprietários no sul do Pará, inclusive na re
gião de Ourilândia e de Tucumã, estavam dispostos 
a ceder pelo menos parte da sua propriedade para a 
realização de assentamentos, em acordos com o IN
CRA. 

Lembramos até que o Prefeito Veloso, de Ouri
lândia, havia alertado as autoridades do Incra e do 
Ministério de Assuntos Fundiários e também o Go
vernador do Pará sobre a grave situação social na 
região. Antes, houve ali uma grande imigração que 
ajudou a formar Ourilândia, pela exploração de ma
deira e de ouro. Mais recentemente, essas atividq
des económicas diminuíram muito e não foram sufi~ 
cientemente substituídas. Assim, haveria necessida
de de encontrarem novas atividades económicas, 
pois o desemprego é sério na região e são muitas as 

situações de agravamento do problema social, que 
deve ser corrigido. 

Por outro lado, o Ministro Raul Jungmann 
mencionou que há hoje no País uma atitude bas
tante diferente no que diz respeito à reforma agrá
ria. Referiu-se até a encontros que tem tido com 
segmentos patronais, fazendeiros, proprietários de 
terra. Mencionou o recente convite do Diretor da 
Gazeta Mercantil, Luiz Fernando Levy, para dialo
gar com 16 grandes proprietários de terra, pes
soas pertencentes à classe patronal da área rural, 
sobre esse tema. S. Exil disse que ouviu desses 
proprietários que a reforma agrária é algo neces
sário e importante. Chegaram, inclusive, a fazer 
uma avaliação crítica daquilo que foi o resultado 
da Assembléia Nacional Constituinte de 1988. Em 
vista de posições que talvez tenham sido radica
lizadas por parte de segmentos a favor e contra 
a reforma agrária, o que ficou estabelecido na 
Constituição hoje dificulta o aceleramento da re
forma agrária, mas a realização dela - segundo 
esses empresários disseram ao Ministro Raul 
Jungmann - já não é vista por eles como algo 
inadmissível. Eles reconhecem a necessidade 
da reforma agrária, e o Ministro disse-lhes que 
ela é inexorável. 

Por outro lado, após uma conversa de duas ho
ras conosco, o Ministro disse que reconhecia no Mo
vimento dos Sem-Terra um interlocutor importante. 
Pareceu-nos que S. ExD de fato quer retomar o diálo
go com esse Movimento. 

Dialogando com as duas partes, percebi 
que há certa vontade de que esse diálogo seja 
retomado, desde que haja gestos na direção de 
produzir importante transformação social e, con
seqüentemente, promover a justiça social no 
País. 

Dei ao Ministro Raul Jungmann o livro da auto
biografia de Nelson Mandela, ·o Longo Caminho da 
Liberdade". Por que razão? No final de dezembro e 
início de janeiro, fiz uma viagem de duas semanas à 
África do Sul e me interessei em estudar o processo 
de transformação daquele país. Conhecendo a bele
za da África do Sul, seus problemas, a semelhança 
com o Brasil no que se refere à existência de alguns 
lugares onde a riqueza se acumulou de forma ex
traordinária e outros, com favelas imensas, onde a 
população, especialmente negra, ainda é muito po
bre, considerei importante que nós brasileiros viés
semos a conhecer mais de perto aquela realidade. Li 
o livro sobre a vida de Nelson Mandela - e o reco-
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mendo também a V. Ex'!, Senador Carlos Patrocínio, 
e a todos os Srs. Senadores- e verifiquei que ele é 
extremamente bonito. Quando cheguei ao Brasil, 
conversei com João Pedro Stedile, José Rainha, 
Gilmar Mauro e outras lideranças do Movimento 
dos Sem-Terra sobre o quão bonito e relevante 
era aquele livro, para que eles conhecessem a 
vida de quem tanto lutou por justiça e liberdade, 
diante de governos extremamente repressivos, e 
como Nelson Mandela tinha uma qualidade ex
cepcional de, mesmo diante de seu mais ferre
nho inimigo ou adversário, sempre procurar ver 
algo de bom naquele ser humano, de sempre 
acreditar em alguma fo;ma de diálogo. Após ter 
ficado 27 anos preso, Nelson Mandela saiu da 
prisão para se tornar o Presidente da República 
e ajudar na construção de uma nação, que, acre
ditamos, poderá ser mais justa do que certamen
te foi em todo o passado de apartheid e tantas 
injustiças. Por essa razão, dei o livro ao Ministro 
Raul Jungmann. Ao transmitir a João Pedro Ste
dile, Coordenador do Movimento dos Sem-Terra, 
a minha impressão do livro, qual não foi a minha 
surpresa ao ouvir que ele já o havia lido e acha
do ótimo. Plínio de Arruda Sampaio, ex-Deputa
do Federal, presenteou-lhe com um exemplar e 
ele achou tão bom que mandou comprar 20 e 
distribuiu a toda a coordenação do Movimento 
dos Sem-Terra. 

Achei interessante que o Ministro Raul 
Jungmann pudesse ler o livro, primeiro para 
compreender melhor as razões de pessoas 
como os trabalhadores sem-terra às vezes se 
verem na iminência de realizar ocupações, de 
fazerem gestos. E, observem que os gestos 
dos trabalhadores sem-terra têm sido sempre 
de natureza pacífica. Fazem ocupações em 
áreas improdutivas para chamar a atenção das 
autoridades sobre a necessidade da realiza
ção da reforma agrária. Ocuparam o edifício 
do Incra para mostrar que estava havendo 
uma demora no exame da liberação de recur
sos, que já haviam, em princípio, sido aprova
dos. Falta ainda a conclusão de um órgão téc
nico. Essa comissão agora vai se reunir na se
gunda-feira. 

Mas, por que razão um economista do porte de 
Celso Furtado, há duas semanas, na lstoé, disse, 
que considerava o Movimento dos Sem-terra o mais· 
importante da história do movimento social 
neste País, neste século? Por que razão terá 
um antropólogo, do porte do Senador Darcy 

Ribeiro,ditoaqui,noanopassado,queconsiderava 
o Movimento dos Sem-terra o mais importante da 
HistóriadoBrasii?Aigumacoisa,certamente,háde 
importante e de sui generis nesse moviment" 
que guarda tamanha relevância, que fez com 
que Benedito Rui Barbosa, um dos principais 
autores de novela do Brasil, levasse para o ar 
uma história como ·o Rei do Gado", que fez 
com que tantas pessoas pudessem até melhor 
compreender a importância do Movimento dos 
Sem-terra. Havia um personagem, que na no
vela faleceu na semana passada, um senador 
chamado Roberto Caxias, que teve o interesse 
de ir aos lugares onde estava havendo o pro
blema da terra conversar com o Movimento 
dos Sem-terra, ao mesmo tempo em que foi 
sempre conversar com as autoridades, com o 
Presidente da República, com os ministros, 
procurando fazer o elo entre as partes. Não foi 
à toa que quando Benedito Rui Barbosa e Luís 
Fernando de Carvalho convidaram-me, na se
mana passada, para estar presente à cena do 
velório, eu aceitei, pois considero que foi reali
zado um trabalho sério, e eu poderia perfeita
mente dar um depoimento sobre como seria 
bom se outros senadores e deputados se inte
ressassem pela questão da terra, como fez 
aquele personagem. Nesse sentido é que saú
do o interesse de V. Exi, Senador Carlos Pa
trocínio, pela questão da terra. Assim o Con
gresso Nacional, com a contribuição de V. Ex"' 
e de todos os Senadores, pode fazer com que 
mais rapidamente haja um diálogo entre as 
partes, que não seja jamais interrompido, e 
que haja uma solução efetiva para o problema 
de justiça na estrutura fundiária brasileira. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Escórcio} - A 
Presidência, não havendo objeção do Plenário, fará 
incluir na sessão deliberativa ordinária da próxima 
terça-feira, dia 28, as matérias que tiveram requeri
mento de urgência aprovado hoje. 

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

Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 19h0Bmin.) 
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ATA DA 191• SESSÃO NÃO DELIBERATIV A, 
REALIZADA EM 8 DE NOVEMBRO DE 1996 

(Publicada no DSF, de 9 de novembro de 1996) 

Retificações 

Na página 18294, 2a coluna, na Emenda no 4-PLEN, oferecida 
ao Projeto de Lei do Senado no 270, de 1995, 

Onde se lê: 

Dê-se ao art. 2° do Projeto de Lei do Senado no 270, de 1996, 
a redação seguinte: 

Leia-se: 

Dê-se ao art. 2° do Projeto de Lei do Senado no 270, de 1995, 
a redação seguinte: 

No§ 4° do art. 2° da mesma Emenda, 

Onde se lê: 

§4° Não se aplica aos recursos regulamentares por esta Lei os 
critérios de distribuição do art. 42 da Lei no 9.096, de 19 de setembro de 
1995." 

Leia-se: 

§4° Não se aplica aos recursos regulamentados por esta Lei os 
critérios de distribuição do art. 41 da Lei no 9 .096, de 19 de setembro de 
1995." 

283 
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Ata da 19ª Sessão Não Deliberativa 
em 24 de janeiro de 1997 

4ª Sessão Legislativa Extraordinária, da 50ª Legislatura 
Presidência do Sr.: Eduardo Suplicy, da Srª Emília Fernandes 

e dos Srs. Jefferson Péres e Nabo r Júnior 
(Inicia-se a sessão às 9h) 

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

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra-
balhos. 

Não há expediente a ser lido. 
Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao Senador Gilvam Borges. 

(Pausa.) 
Concedo a palavra ao Senador Lúcio Alcânta

ra, por cessão do Senador E mandes Amorim. 
V. Ex!' dispõe de vinte minutos. 
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, St115 e Srs. Senadores, desejo co
mentar, na manhã de hoje, providências tomadas no 
âmbito do Ministério de Minas e Energia, pelo Minis
tro Raimundo de Brito, que julgo de grande significa
do, de grande importância, porque vêm ao encontro 
das necessidades do consumidor. 

Estamos vivendo, no Brasil, um novo momen
to: um momento de reformas, de transfonnações, de 
grande mudanças na economia. 

O Brasil procura se modernizar, e ar há aspec
tos positivos e aspectos negativos. O Brasil procura 
se inserir na economia internacional, abrir suas por
tas ao capital estrangeiro, aumentar a competitivida
de das suas empresas, reduzir a presença do Esta
do na economia, alienar patrimõnio, vender empre
sas, privatizar companhias das quais detém o con
trole acionário, acabar com certos monopólios do 
Estado, e é evidente que tudo isso traz uma grande 
transformação na sociedáde e reflexo na vida das 
pessoas. 

Tenho mostrado, por diversas vezes, o risco 
que corremos de, nesse processo de alienação de 
empresas, de venda de companhias controladas 
pelo Estado, ingressarmos numa situação de oligo
pólio ou monopólio priv3.do, em que uma empresa 
ou um pequeno grupo de empresas domina um de- •. 
terminado setor da economia. Já há sinais preocu
pantes nesse sentido, inclusive com vários j)roces
sos tramitando no âmbito do Cade. 

Em decorrência da privatização, alguns setores 
estão oligopolizados. Nos casos, por exemplo, da si
derurgia e da petroquímica, um pequeno grupo de 
empresas domina o setor, o que, evidentemente, 
acarreta uma situação que não é boa para a socie
dade, porque, não havendo competição, não há con
corrência, não há disputa pelo mercado e, conse
qüentemente, os preços se elevam e a sociedade 
sai prejudicada. 

Felizmente, vejo que, no âmbito do Ministério 
das Minas e Energia, o Ministro Raimundo de Brito 
tem estado muito atento a esses aspectos. Recente
mente, assistimos, em decorrência dessa política de 
liberalização de preços, a uma anarquia no reajuste 
de preços dos combustíveis. Em alguns casos, hou
ve elevações de preços astronómicas, que não se 
justificavam de maneira nenhuma. 

A razão para que isso ocorresse, ao que tudo 
indica, estava no fato de ser esse setor tradicional
mente cartelizado: havia até a famosa história das 
"sete irmãs", conhecida desde a nossa juventude, 
que eram as empresas petrolíferas que detinham, e 
de certa maneira ainda detêm, no mundo todo, esse 
comércio. 

Pois bem, esses preços subiram de maneira 
absolutamente desproporcional, daí por que o Minis
tro resolveu editar várias portarias introduzindo mo
dificações que, ao nosso ver, beneficiam o consumi
dor, porque vão permitir a concorrência e vão libertar 
esses revendedores das amarras das empresas dis
tribuidoras. 

Na verdade, a vinculação de um determinado 
posto de revenda de combustível a uma distribuidora 
ou, como se chama comumente, à bandeira de uma 
distribuidora, fazia com que ele dependesse dela total
mente e, portanto, dos preçor; por ela arbitrados para 
vender diretamente ao consumidor. Então, gostaria de 
ler alguns aspectos dessa portaria, que julgo importan
tes para melhor compreensão dessas providências. 

A Portaria n2 61/95: 

"a) retira a vedação de Posto Reven
dedor adquirir combustível somente da Dis
tribuidora cuja marca comercial exibe." 
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Quer dizer, ele terá uma margem de negocia
ção com as demais distribuidoras, para que possa 
comprar de acordo com a sua conveniência e com 
as melhores condições que ela possa oferecer. 

"b) detennina aos Postos Revendedo
res que, além do painel de preços, também 
seja afixado quadro de aviso prestando in
formações de interesse do consumidor, 
como exemplo: endereço e telefone do De
partamento Nacional de Combustíveis no 
Estado e em Brasília, telefone e endereço 
das Distribuidoras que fornecem combustí
veis ao Posto Revendedor e orientações 
para os consumidores de como agir em 
caso de reclamação ou denúncia; 

c) estabelece a obrigatoriedade de ser 
identificada em cada bomba abastecedora 
de combustível, de forma destacada, bem 
visível e de fácil identificação pelo consumi
dor, o tipo do combustível comercializado, 
especificando se o mesmo é comum ou adi
tivado." 

Dessa forma, impede que o posto imponha um 
determinado tipo de combustível, de gasolina, mas 
sim que ofereça alternativas e explicite a composi
ção e a qualidade de cada um desses tipos de gaso
lina, para que o consumidor possa optar com segu
rança. 

"d) define, com clareza, a obrigatorie
dade de ser fornecido combustível do tipo 
comum.· 

Quer dizer, além dos tipos aditivados, o posto é 
obrigado a fornecer gasolina do tipo comum. 

Com relação à Portaria do Ministério das Minas 
e Energia n11 62, de 1995: 

"a) incorpora a definição de tancagem 
mínima; 

b} ajusta a concessão de Registro de 
TRR - que é o transportador retalhista que 
existe muito na zona rural, sobretudo em Es
tados como Paraná e São Paulo - para 
após o cumprimento das exigências docu
mentais; 

c) faz exigências quanto à comprova
ção de regularidade quanto às Receitas Es
taduais e Federal." 

Comissões Parlamentares de Inquérito, ·nas 
Assembléias Legislativas de São Paulo e do Rio de 
Janeiro, já comprovaram uma grande evasão fiscal 
em todo esse comércio de combustíveis. Isso tem 

feito com que os Estados e a própria União adotem 
providências acauteladoras dos interesses dos Esta
dos quanto à arrecadação desses tributos. Inclusive 
vários Estados já aplicaram, nesse comércio de 
combustíveis, a figura do contribuinte substituto, que 
dá muito mais segurança ao Estado na arrecadação. 

Com relação à Portaria do Ministério das Minas 
e Energia n11 63, de 1995: 

·a) ajusta a concessão de Registro de 
Distribuidora para após o cumprimento das 
exigências documentais e da aprovação do 
projeto de instalações ou dos contratos de 
arrendamento de instalações, cessão de es
paço em instalações ou garantia de supri
mento em instalações; 

b) estabelece a obrigatoriedade de que 
a operação de instalações e a respectiva co
mercialização através dessas instalações seja 
precedida de vistoria e autorização pelo DNC; 

c) faz exigências quanto à comprova
ção de regularidade junto às Receitas Esta
dual e Federal. 

Essas novas portarias têm por finalida
de retirar da legislação as interferências nas 
relações de mercado, abrindo espaço para 
uma maior concorrência entre Distribuidoras 
e entre Postos Revendedores. As mudan
ças, além de corrigir as distorções aponta
das, também ajustam a questão de obten
ção de registro para o exercício das ativida
des de distribuidor, cuja liberalidade tem tra
zido sérias conseqüências para o segmento, 
onde 440 empresas solicitaram registro, 
mas apenas 95 operam. 

As alterações têm por convicção o 
pressuposto de que o mercado concorren
cial melhore o setor produtivo, tomando-o 
r~'is susceptível a garantir os interesses 
dos consumidores. Nesse sentido, a concor
rência é o melhor processo de divulgação li
vre da informação económica, fato essencial 
e facilitador para a tomada de decisão por 
parte do consumidor. • 

Quero registrar o meu elogio a essas iniciativas 
do Ministério das Minas e Energia, dirigido pelo Mi
nistro Raimundo de Brito, que cuidam de amparar o 
consumidor, que é justamente a figura mais indefe
sa, o elo mais fraco, a parte mais frágil nessa rela
ção com o mercado. Se o Estado se retira cada vez 
mais - e acho correto que seja assim - das ações 
diretas na economia, ele não pode se demitir desse 
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papel regulador e fiscalizador para o qual tem que 
se preparar cada vez mais. 

O Estado brasileiro não está ainda suficiente
mente preparado para enfrentar todo esse processo 
de globalização e de inserção na economia interna
cional, de defesa dos seus legítimos interesses con
tra, por exemplo, essa avalanche de importações de 
produtos subsidiados, produzidos em países onde 
os governos oferecem elevados subsídios e que 
chegam aqui para concorrer com as nossas indús
trias, muitas vezes com preços bem mais baixos, 
conseqüentemente, desempregando brasileiros, 
numa concorrência desleal que não pode ser aceita 
pelo Brasil. 

Todavia, até que nos preparemos para investi
gar o dumping, para protestar junto às organizaçõ
es internacionais do comércio, estamos assistindo a 
uma espécie de desmonte da nossa indústria, como 
já aconteceu em vários setores. É preciso que o Bra
sil se prepare para isto: abrir-se para o mundo, inse
rir-se na economia internacional, mas preparar-se 
para defender os seus im• •esses. 

O Sr. Nabor Júnior- Permita-me V. E~ um 
aparte? 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Com muito prazer. 
O Sr. Nabor Júnior- Senador Lúcio Alcânta

ra, não estava em plenário na ocasião em que V. Ex'! 
deu início ao presente pronunciamento, mas, pelo 
seu curso, pude verificar que nele está sendo abor
dado problema pertinente à comercialização dos 
combustíveis no Brasil. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- É verdade. 
O Sr. Nabor Júnior- Dentro da seriedade do 

tema, quero manifestar a minha satisfação pela noti
cia que ouvi hoje, através da rede CBN, atribuindo à 
Petrobrás a determinação de não adicionar essa 
taxa de 0,20% a CPMF, aos preços dos combustí
veis. Isso desmoraliza algumas distribuidoras, e até 
mesmo alguns postos de serviço, que se apressa
vam em anunciar novas tabelas para seus produtos 
e serviços, alegando a entrada em vigor, ontem, da · 
citada Contribuição Provisória Sobre Movimentação 
Financeira. 

Certamente instada pelo Ministro de Minas e 
Energia, Raimundo Brito, decidiu a Petrobrás não re
passar a CPMF nos custos dos seus produtos, o que 
dá ao consumidor a rara sensação de que - desta 
vez, pelo menos - não será onerado com mais esse 
tributo. Sim, porque a contribuição financeira não·· 
deixa de ser um novo imposto, e a ~ua isenção nos 
combustíveis já alivia, de certo modo, as preocupa
ções de todos os consumidores. 

Afinal, a gasolina, o óleo diesel, o gás, o quero
sene, tudo isso, principalmente no Norte do País, 
tem uma influência muito grande. Os principais veí
culos usados pelos habitantes da Região Amazônica 
são os barcos, que consomem muitos tipos de deri
vados de petróleo, também largamente utilizados 
pelos trabalhadores rurais nos seus pequenos moto
res que servem para produzir a sua farinha e mover 
os seus engenhos. Já eram grandes o custo social e 
o impacto nos orçamentos familiares provocados pe
los valores agregados no processo de transporte por 
balsas e caminhões; a liberação geral dos preços 
implantada no setor vem onerando consideravel
mente os consumidores da Amazônia, desde que o 
Governo fez com que as empresas distribuidoras 
adicionassem essa despesa ao custo final, que -
como não poderia deixar de acontecer- subiu consi
deravelmente. Era preocupante, assim, a ameaça de 
termos mais essa incidência, da CPMF, no custo 
dos derivados de petróleo. 

Fico satisfeito com a informação da Petrobrás, 
negando tal perigo, e esperJ o· , as distribuidoras e 
os postos de serviços cumpram iambém com o seu 
papel. Nada justificaria um novo avanço no bolso 
dos cidadãos a pretexto de repassar custos da 
CPMF, porque, como vimos, a Petrobrás não o fará. 
E é ela quem, no momento, praticamente ainda 
mantém o monopólio do refino e da distribuição do 
petróleo. 

Congratulo-me com o pronunciamento de V. 
ExA e manifesto a minha satisfação por essa oportu
na providência adotada pela direção da Petrobrás. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Muito obrigado, 
nobre Senador Nabor Júnior. Sei que V. Exíl se inte
ressa muito por esse assunto. 

Há poucos dias, V. Exii fazia um discurso aqui, 
no plenário do Senado. Nessa oportunidade eu não 
estava presente, mas ouvi pelo som, no meu gabine
te, V. ExA questionando justamente esses aumentos, 
que ocorreram de maneira exagerada e de certo 
modo combinados entre as distribuidoras, configu
rando claramente um cartel, um monopólio, que não 
interessa à sociedade. 

No caso dos Estados do Norte, o problema 
veio de antes, quando acabou-se com o preço na
cional. É evidente que, com essas grandes distân
cias, as cidades mais afastadas dos centros de refi
no tiveram o preço dos combustíveis aumentados. 

Agora, no caso da CPMF, vários bancos estão 
dispensando essa contribuição com o intuito de 
atrair depositantes, apresentando formas diferentes 
de poupança, numa competição entre eles no senti-
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do de angariar correntistas e conseguir depósitos. 
Essa notícia que V. Exil está dando agora já mostra 
que é a Petrobrás e certamente a sua distribuidora 
que querem oferecer uma vantagem para esses re
vendedores. 

Como o revendedor agora vai estar livre para 
comprar o combustível na distribuidora que oferecer 
melhores condições, certamente isso deverá acarre
tar um benefício para o consumidor, para o usuário. 

Então, se queremos de fato modernizar. se 
queremos de fato liberdade de comércio, se quere
mos concorrência, competição, o Estado tem que 
estar presente para evitar que pequenos grupos se 
apropriem de fatias do mercado ou de setores da 
economia para impor suas condições e seus preços. 
Não se pode tolerar o monopólio e o oligopólio princi
palmente da iniciativa privada, dos grupos privados. 

O Sr. Leomar Quintanllha- Permite-me V. Exl' 
um aparte? 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Ouço o aparte 
de V. Exii. 

O Sr. Leomar Qulntanilha- Nobre Senador 
Lúcio Alcântara, V. Exa tem razão quando registra o 
fato de que Estados provincianos, de localização 
geográfica distante do centro de refino e produção 
do petróleo, sejam penalizados com a nova política 
adotada pela Petrobrás. Mas eu gostaria de comen
tar um outro aspecto do seu pronunciamento, que 
V. Exi abordou com muita propriedade e que já foi 
objeto de manifestação nossa nesta Casa, em outra 
oportunidade. Trata-se da concorrência desigual que 
o empresariado brasileiro está enfrentando com os 
produtos importados. Ora, sabemos que os países 
desenvolvidos conseguem agregar níveis elevados 
de tecnologia aos seus produtos e até subsídios, e, 
com isso, acabam colocando produtos a preços ex
tremamente competitivos no nosso mercado, dificul
tando sobremodo a nossa indústria, o nosso empre
sariado. Ora, o Brasil está enfrentando simultanea
mente duas alterações bruscas no seu contexto so
cioeconômico. O primeiro é esse esforço desenvolvi
do pelo Governo Fernando Henrique de estabiliza
ção da moeda. Isso, por si só, provocou uma revira
volta enorme, intensa, em todos os segmentos, in
clusive no segmento de produção, no segmento de 
manutaturados e no segmento da indústria. Além 
disso, o Brasil também não estava preparado para a 
agilidade, para a pressa, para o açodamento dessa 
igualdade de mercado, dessa atnrtura de mercatio. 
Então. esses produtos começaram a entrar no Brasil 
com rapidez, assim, quase incontrolável, e sabemos 
que não se consegue mudar uma estrutura industrial 

ou qualquer estrutura da noite para o dia. Essa ra
zão impôs uma quota Je sacrifício ainda maior aos 
nossos agentes produtivos. E me lembro, na coloca
ção que eu fazia quando mencionava esse assunto, 
que os Estados Unidos, o país mais democrata e 
que realmente desenvolve o comércio em quase to
das as regiões do mundo, são também os mais pro
tecionistas, tratam de desenvolver mecanismos que 
protegem o seu parque industrial, que protegem o 
seu empresariado. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA -Inclusive, Sena
dor Leomar Quintanilha, sobre o combustível, esta
beleceram uma série de restrições e exigências para 
impedir a exportação de gasolina brasileira e vene
zuelana para os Estados Unidos. 

O Sr. leomar Quintanilha - É verdade. O pro
nunciamento de V. Exa vem em muito boa hora. 
Essa discussão é interessante e importante até para 
alertar os segmentos econômicos do Governo, para 
que revejam essa política e procurem encontrar me
canismos que permitam que o comércio grasse com 
a necessidade da sua própria ordem, mas também 
permitam ao nosso empresariado ter uma certa pro
teção, para não se ver de uma hora para outra com 
tamanhos prejuízos. Muito obrigado. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Muito obrigado, 
Senador Leomar Quintanilha. Faço coro com V. Exi 
nesse aspecto. 

É indiscutível a necessidade de o Brasil abrir 
sua economia e se inserir na economia internacio
nal, mas, infelizmente, os países mais desenvolvi
dos, mais ricos, protegem sua economia. O maior 
exemplo é a agricultura da União Européia, que é al
tamente subsidiada e não quer aceitar a importação 
de produtos, produzidos inclusive no Brasil. Nos Es
tados Unidos, vários setores da economia, como, 
por exemplo, o setor de sucos, onde a taxação é al
tíssima. Por outro lado, alguns países como, por 
exemplo, a Índia, o Paquistão e alguns países da 
Ásia, exportam para o Brasil subsidiando seus pro
dutos, o que distorce os mecanismos da concorrên
cia. Esses são problemas que temos que enfrentar e 
temos que aprender a lidar com eles, mas é nesse 
ponto que o Estado brasileiro tem que se preparar 
para esse tipo de açã de trabalho. 

Concluindo meu pronunciamento, mais uma 
vez ressalto essas providências do Ministro Raimun
do de Brito e espero que outros setores do Governo 
brasileiro também se preocupem com isso. Ainda 
ontem falava-se aqui sobre o Banco Central. O Se
nador Casildo Maldaner fazia um discurso sobre a 
distorção dRs tarifas cobradas pelos bancos e a ne-



288 ANAIS DO SENADO FEDERAL Janeiro 1997 

cessidade de que o público conheça essas tarifas, 
até para que possa, de um lado, escolher o banco 
que ofereça melhores condições; de outro, em luga
res onde existe somente uma agência bancária ou 
mesmo havendo mais de uma, a que está mais pró
xima do trabalhador, do depositante, do correntista, 
o Banco Central estabeleça limites razoáveis para 
essas tarifas a serem cobradas pelo sistema finan
ceiro. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres)- Con

cedo a palavra ao eminente Senador Leomar Quin
tanilha, que dispõe de vinte minutos para o seu pro
nunciamento. 

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB-TO. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.)- Sr. Presidente, SI% e Srs. Senadores, subo a 
esta tribuna para trazer um protesto e um alerta: é 
nociva ao Estado de Tocantins, à Região Norte e a 
todo o País a Medida Provisória n2 1.511, que toma 
mais restritivas as limitações, já antes muito rigoro
sas, à expansão da nossa agropecuária. 

Sob o pretexto de uma radical preservação da 
cobertura vegetal, vem essa Medida Provisória para
lisar o progresso nas áreas de vocação agrícola da 
Região Norte e norte da Região Centro-Oeste. Ao 
invés de uma política de estímulo, dá-se, ao contrá
rio, uma política regional às avessas, que ameaça 
as frentes de expansão da agricultura brasileira. 

Precioso património do País, promessa espe
rançosa para todos os brasileiros, essas frentes de 
expansão vêem-se diante do perigo de reverter ao 
estado de desertos económicos. 

A Medida Provisória n2 1.511 quer sufocar uma 
atividade agrícola legítima, saudável, dinâmica, e 
congelar áreas próprias para a agricultura, reduzin
do-as à condição de regiões extrativistas de baixa 
densidade econômica. 

Ora, limitar a expansão agropecuária é um 
contra-senso, diante de um Brasil e de um mundo 
que necessitam cada vez mais de alimentos. Nossa 
população cresce. A população mundial se acresce
rá de bilhões de habitantes nas próximas décadas. 
As populações concentram-se, cada vez mais, nas 
cidades, com menos e menos gente se ocupando na 
produção de alimentos. 

É preciso aproveitar a vocação agrícola de cer
tas áreas de nosso País, incentivá-la e não desesti
mulá-la. O Tocantins é uma dessas áreas. Lá, a · · 
agricultura vem dando mostras de pujança, alcan
çando continuamente novos patamares de produção 
e produtividade. Hoje, todos têm plena consciência 

de que os solos de cerrado, trabalhados com métodos 
adequados, são um imenso potencial de riqueza. 

O Tocantins é um dos últimos e mais promisso
res celeiros agrícolas que o Brasil pode desenvolver. 
No Tocantins, o crescimento da agropecuária vem 
ocorrendo em ritmo de grande vitalidade. É inoportu
no inibi-lo. É um erro cerceá-lo. 

Infelizmente, é o que faz a Medida Provisória 
n2 1.511. O Código Florestal prevê, como regra ge
ral, a preservação da cobertura arbórea em vinte por 
cento da área de uma propriedade agrícola. Para a 
Região Norte, o Código Florestal incorporou um grau 
de exigência muito mais rigoroso: o percentual de 
área de cobertura arbórea é de cinqüenta por cento. 
Isto é, resta para a exploração agropecuária chama
da de "corte raso" a exploração convencional, ape
nas a metade da propriedade. 

A Medida Provisória em questão estabeleceu 
que, para as matas cerradas, esse limite de áreas 
onde será pennitido produzir riqueza agropecuária 
reduz-se a apenas vinte por cento da propriedade! 
Parece inacreditável, mas é isso mesmo: apenas um 
quinto de uma propriedade agrícola é trabalháveL 
Ou, nos termos dessa nova lei: 

"Nas propriedades onde a cobertura 
arbórea se constitui de fitofisionomias flores
tais, não será admitido o corte raso em pelo 
menos oitenta por cento dessas tipologias 
florestais. • 

Ou seja, o Governo está confundindo área de 
vocação agrícola com área de extratívismo, em 
nome de um preservacionismo radical e descabido. 

Penso que esse tipo de atitude até acaba in
centivando este movimento que está tomando pro
porções quase incontroláveis: o movimento de inva
sões de terra neste País. Proíbe-se o proprietário de 
explorá-la economicamente, deixando margem a 
que a propriedade seja invadida. 

Essa regra draconiana aplica-se, sem qualquer 
diferenciação quanto às vocações econômicas e 
ambientais das diversas sub-regiões, ao Acre, Pará, 
Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e Mato 
Grosso, além das regiões situadas ao norte do para
lelo 13° Sul, nos Estados do Tocantins e de Goiás; e 
a oeste do meridiano 44 o graus Oeste, no Estado do 
Maranhão. O paralelo 13 passa um pouco abaixo do 
extremo sul da ilha do Bananal. Isto é, no caso de 
Tocantins, é atingida pela norma praticamente a to
talidade do território estadual tocantinense. 

Estamos diante de uma grave limitação ao de
senvolvimento do Tocantins e outras áreas do Norte 
brasileiro. Regiões que aguardavam do Governo 
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uma política que corrigisse os desequiilbrios regio
nais são, ao invés disso, castigadas por uma política 
punitiva, de atraso e retrocesso. 

Sim, aguardavam uma política positiva de cor
reção das desigualdades regionais, porque hoje o 
País não tem nada nesse sentido. O excessivo de
sequilíbrio evidenciado pelos índices de desigualda
des regionais fere nosso senso de justiça e é um 
componente estratégico nacional negativo, preocu
pante. As disparidades de progresso material e hu
mano entre as regiões, os vazios ou quase-vazios 
de população, constituem um fator de vulnerabilida
de que afeta todo o Brasil, que o debilita por inteiro. 

Pois neste momento em que tanto sentimos 
que necessário se faz um esforço deliberado para vi
talizar os espaços nacionais mais débeis e vulnerá
veis; nesta hora em que os novos grandes investi
mentos privados concentram-se na metade do Brasil 
favorecida pelo Mercosul; é justo agora que se abata 
sobre nossa metade mais sedenta de progresso e 
desenvolvimento o golpe doloroso representado por 
essa Medida Provisória. Quer o Governo perpetuar o 
vazio econômico do Norte? Quer o Governo conter 
perversamente a natural, espontãnea e admirável 
vocação de progresso de certas áreas do Norte, 
como é o Tocantins? 

Por que não fazer, ao contrário, como os paí
ses mais bem-sucedidos e desenvolvidos do mundo, 
que trataram de basear sua prosperidade, ao longo 
dos séculos, na sistemática e progressiva expansão 
da área agrícola? Façamos o que eles fazem, não o 
que eles pregam. Pois entre a destruição ambiental 
irresponsável e o preservacionismo fanático que 
quer tudo transformar em desertos econômicos, há 
espaço para o que fizeram os países que hoje lide
ram o mundo: expandir, prosperar, desde que com 
equilíbrio, prudência e sabedoria. 

Sr. Presidente, não se pode crer que a política 
regional invertida, negativa, repressora do progres
so, representada pela Medida Provisória n2 1.511 
seja a palavra final sobre o assunto. A sociedade, o 
Congresso e esta Casa devem repensar a questão e 
indicar ao Governo os verdadeiros interesses do 
País. A Medida Provisória n2 1.511 está diante de 
nós colocada para ser corrigida, aperfeiçoada, de 
modo prudente, equilibrado e inteligente, como o 
exigem os interesses do Brasil. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Cen

cedo a palavra ao nobre Senador Sebastião Rocha, 
por permuta com o Senador Guilherme Palmeira, 
por 20 minutos. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT-AP. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, praticamen
te, o mês de janeiro chega ao seu final, e não temos 
do Governo Federal, mais uma vez, até agora, ne
nhuma posição sobre reajuste ou reposição de per
das salariais para os servidores da União. 

Isso é lamentável, porque se ingressa no ter
ceiro ano consecutivo sem nenhum tipo de reajuste 
para esses servidores. Essa política de contenção 
de gastos da União, buscando o equilíbrio das con
tas internas, tem um rigor muito grande quando se 
trata da questão dos servidores da União. 

Seria aqui repetitivo se voltasse àquela tônica 
de mencionar o Proer e outros exemplos de gastos 
do Governo Federal, que oneram muito mais as con
tas do Tesouro do que o reajuste dos servidores pú
blicos. 

Portanto, repito que o fato é lamentável, e faço 
este apelo ao Presidente da República, aos Minis
tros da área econômica e da administração federal 
para que repensem sua decisão, haja vista que, re
centemente, a Dr'! Cláudia Costin, Secretária Execu
tiva do Ministério da Administração Federal e Refor
ma do Estado, mencionou que talvez no segundo 
semestre deste ano se possa pensar em algum índi
ce de reajuste para os servidores. 

Portanto, mais uma vez, deixo aqui o meu pro
testo a essa política que explora e discrimina os ser
vidores públicos da União ao não lhes conceder, 
pelo menos, aquilo que lhes é de direito: a reposição 
da inflação no período. 

Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, o País 
parou em função do tema da reeleição. O dragão da 
reeleição deglutiu o Congresso Nacional, deglutiu as 
mais importantes questões. Até bem pouco tempo, o 
Presidente dizia que, sem a reforma da Constituição, 
seja na área administrativa ou da Previdência, não 
teria condições plenas de governar o País. 

Infelizmente, pelo que se tem observado nos 
debates, a proposta da reeleição significa uma bus
ca intensiva do Presidente da República pela perma
nência no poder. 

O Presidente diz à Nação ou, pelo menos, aos 
seus interlocutores, que não gostaria de ter o plebi
scito como alternativa melhor para decidir essa 
questão, em função de que poderia ser comparado 
ao Fujimori, que fechou o Congresso, no Peru, con
vocou eleições que privilegiaram seus aliados e fez 
a reforma da Constituição, praticamente, à revelia do 
Parlamento. 



290 ANAIS 00 SENADO FEDERAL Janeiro 1997 

O Presidente prefere os conchaves, os acordos 
de cúpulas, as benesses, as trocas entre o Executi
vo e o Legislativo. 

Tenho a impressão de que isso deixa a nossa 
população muito mais indignada do que se o Presi
dente, espontaneamente, dissesse à Nação que 
gostaria de OLNir o povo brasileiro a respeito dessa 
questão. 

Se, por um lado, o Presidente da República 
afirma que não gostaria de recorrer ao plebiscito 
para não ser comparado ao Fujimori, porque estaria 
deixando de prestigiar o Congresso Nacional, por 
outro lado, vê-se que o Presidente já decidiu basica
mente a estratégia: se o Congresso Nacional não 
aprovar ou demorar para aprovar a reeleição, recor
rerá ao plebiscito. O plebiscito agora é "fujimoriza
ção"; será que daqui a alguns meses recorrer ao 
voto popular para decidir essa questão vai deixar de 
ser "fujimorização? 

Na verdade, o Presidente entende ser muito 
mais simples negociar com 584, num ambiente prati
camente fechado, do que levar para debate público 
esse instrumento, que considero importante dentro 
do processo democrático de qualquer nação, que é 
a reeleição. 

Tenho um respeito e uma admiração pessoal 
pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso, nunca 
neguei isso, mas entendo que Sua Excelência incor
re num equívoco muito grande quando, neste momen
to, faz da reeleição o carro-chefe do seu governo. 

O Brasil precisa de um grande estadista, e 
acredito que o Presidente Fernando Henrique Car
doso poderia muito bem desempenhar esse papel 
para confirmar a supremacia do nosso Pafs na Amé
rica do Sul e ter condições de competição no merca
do internacional ou pelo mundo afora. Creio ser im
portante o Presidente Fernando Henrique Cardoso 
se confirmar como estadista, mas temo que o Presi
dente da República possa enveredar por um cami
nho equivocado, como disse, e se transformar num 
arremedo de ditador. 

Li, com estranheza, no começo da semana, no 
jornal Folha de S. Paulo, algo que me deixou preo
cupado: que o Presidente da República já pensa até 
em convocar, se for o caso, um plebiscito para redis
cutir o parlamentarismo com a Nação. Ou seja, se 
lhe negam o direito da reeleição, implanta o parla
mentarismo no País para permanecer muito mais 
tempo no poder como Primeiro Ministro. Isso me 
preocupa. 

O PSDB nunca negou que tem um projeto de 
poder para os próximos 20 ou 30 anos, o que é legí-

timo. Todos os Partidos têm que construir o seu pro
jeto de poder, mas observa-se que o do PSDB está 
concentrado ou simbolizado na figura do Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, como se não existis
sem outras alternativas dentro do Partido para ter 
confirmada essa perspectiva de permanecer no po
der por mais tempo. 

Ora, no caso de Curitiba, por exemplo, pela ter
ceira eleição consecutiva, o PDT elegeu o seu can
didato à Prefeitura. Primeiro foi Jaime Lemer, depois 
Rafael Greca e, agora, Cássio Taniguchi. Em Nite
rói, essa situação também se repetiu pela terceira 
vez consecutiva. Por quê? Porque os antecessores 
sempre fazem uma boa administração e ganham, 
portanto, o apoio aos seus sucessores. 

Observamos isso na própria disputa à Presi
dência da República; o bom desempenho do Gover
no Itamar Franco o credenciou a apresentar um can
didato - que aparentemente não tinha chance - e 
elegê-lo. 

Tenho uma preocupação muito grande com o 
caminho que tem tomado essa discussão e esse de
bate. 

Acredito que o Presidente da República garro
teou o Congresso Nacional com essa história da 
reeleição neste momento. O Congresso praticamen
te foi convocado sem nenhuma justificativa maior, 
desnecessariamente, porque o objetivo maior seria 
votar a reeleição, o que não se consegue. É blefe do 
Governo dizer que realizará a votação no dia 28 ou 
29. Todos nós sabemos que isso não vai acontecer, 
porque, nessa data, o Govemo sairá vencido, e ele 
não vai querer perder. Portanto, a reeleição, certa
mente, só será votada no dia 15 de fevereiro, como 
decidiu, e muito bem, a Convenção Nacional do 
PMDB. 

Sr. Presidente, ontem à tarde, em companhia 
dos Srs. Senadores Eduardo Suplicy e Marina Silva 
e de vários Deputados Federais, estive com o Minis
tro Raul Jungmann no Ministério da Reforma Agrá
ria. Como todos sabem, fui um dos indicados pela 
Mesa do Senado para compor uma comissão exter
na que visitou Ourilândia do Norte, no Pará, onde 
aconteceram recentemente as mortes de três traba
lhadores rurais. 

Fomos, então, fazer o relato da nossa visita e 
conversar com o Ministro sobre reforma agrária, 
tema extremamente importante hoje na vida do País. 
Fizemos um apelo a S. Exa para que reveja a posi
ção que estava mantendo, de não negociar com o 
Movimento dos Sem-Terra e de não permitir a desa
propriação ou a negociação das terras invadidas. 
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Infelizmente, por outros compromissos, não 
pude ficar até o final da audiência, mas ouvi aqui o 
relato feito pelo Senador Eduardo Suplicy, no come
ço da noite. S. Exíl colocou muito bem- o que já é 
do conhecimento de todos nós - que o Movimento 
dos Sem-Terra é realmente um dos maiores movi
mentos sociais que já aconteceram no nosso País. 

Faço questão de dizer que, infelizmente, o Mo
vimento dos Sem-Terra é necessário. E infelizmente 
também, o Governo só toma providências quando 
há derramamento de sangue no setor rural do País. 
Então, é preciso que haja esse tipo de movimento, 
persistente, permanente, determinado, para que 
possa sensibilizar a Nação e o Governo em relação 
a essa questão, que necessita de uma decisão mais 
firme e mais ágil do Governo. 

Por falar em conscientização, quero aqui - e o 
faço pela primeira vez- manifestar a minha impres
são a respeito da novela de Benedito Rui Barbosa, 
que apresentou esse tema ao País, tendo Carlos 
Vereza interpretado o papel de um Senador, o Sena
dor Caxias. 

Acredito que essa novela foi muito importante 
para popularizar ainda mais a discussão sobre a re
forma agrária, para mostrar à Nação, sobretudo, que 
aquele exemplo do Senador Caxias é seguido por 
muitos parlamentares do Congresso Nacional. Logi
camente, seria bom que pelo menos a maioria tives
se esse compromisso com o social. Neste momento, 
o tema predominante é a reforma agrária, que a no
vela abordou, no meu entendimento, com isenção e 
com responsabilidade. 

É importante também frisar que a questão do 
desarmamento do campo é importante para o País, 
mas não pode ser direcionado apenas para o Movi
mento dos Sem-Terra. 

Preocupam-me muito as declarações dos fa
zendeiros e o incentivo dado pelos dirigentes da 
UDR para que as invasões pacíficas sejam reprimi
das com violência. Preocupa-m sim, e o Governo 
tem que se antecipar a isso. O Governo tem que agir 
diante das ameaças, tem mesmo que abrir inquéri
tos, investigar. 

Não defendo a invasão de terras produtivas, por 
exemplo, nem defendo a invasão com manifestada 
violência. Defendo o Movimento dos Sem-Terra, de
fendo até a invasão de terras não produtivas, mas, 
como já foi dito aqui, o Brasil tem muitas terras devolu
tas e muita gente querendo negociar as suas terras 
com o Governo para efeito de reforma agrária. Falta 
o Governo dedicar um pouco mais do seu orçamen
to para isso e ser mais ágil na desapropriação. 

Gostaria de mencionar também, Sr. Presiden
te, nesta oportunidade, uma importante notícia que 
li, veiculada na imprensa recentemente, a respeito 
do Movimento dos Sem-Terra, que foi indicado- e 
vejam bem a importância que adquiriu o Movimento 
dos Sem-Terra no cenário político internacional -
para receber o prêmio Rei Balduíno, o maior conferi
do pelo Governo da Bélgica, escolhido por um júri in
ternacional, por ser uma organização que luta pelo 
desenvolvimento do Terceiro Mundo. O prêmio vai 
ser entregue ao Movimento dos Sem-Terra no dia 18 
de março próximo, em Bruxelas. Está aí confirmada 
a importância desse Movimento no contexto interna
cional. 

Por que o Governo o despreza? Por que o Mi
nistro da Reforma Agrária se nega, resiste em nego
ciar com o Movimento dos Sem-Terra determinadas 
questões? Raul Jungmann, pelo que conheço de 
sua história, não está sendo coerente. Sua posição 
atual não é coerente com a sua trajetória de vida e 
polftica. Por isso faço um apelo a S. E:xll para que re
veja a sua posição. 

Ao concluir, Sr. Presidente, queremos falar do 
nosso orgulho de brasileiro ao ver o craque Ronaldi
nho ser agraciado por técnicos de 120 seleções na
cionais corno o melhor jogador de futebol do mundo. 
Isso nos enche de orgulho. Sou um admirador do fu
tebol e, em pouco tempo, pela segunda vez, o Brasil 
obtém esse titulo. Em 1994, o jogador Romário foi 
agraciado com o Utulo de melhor jogador do mundo. 

Então, quero daqui, desta tribuna, felicitar o jo
gador Ronaldinho e dizer da nossa felicidade, do 
nosso orgulho de ter um craque com tão bom de
sempenho no futebol mundial. 

O Sr. Eduardo Supllcy- Permite-me V. Ex
um aparte? 

O SR. SEBASnÃO ROCHA- Pois não, Sena
dor Eduardo Suplicy, é com prazer que ouço V. Ex-. 

O Sr. Eduardo Supllcy- Relativamente às ob
servações de V. Ex- sobre a audiência com o Minis
tro da Reforma Agrária, Raul Jungmann, é muito im
portante o apelo que V. Ex- faz para que o Ministro 
tenha uma atitude de diálogo com o Movimento dos 
Sem-Terra. É muito difícil que possa o Governo F ·
nando Henrique não apenas diagnosticar a gravioa.
de do problema da estrutura agrária hoje, mas tam
bém resolvê-lo sem ter diálogo com todas as partes. 
São os trabalhadores rurais, os trabalhadr 's em
pregados nas fazendas e outros que têm relações 
de trabalho extremamente precárias, os diaristas, os 
trabalhadores bóias-frias, ou aqueles que foram, um 
dia, empregados com relações mais estáveis e de-
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pois, simplesmente, tiveram dificuldades grandes, ou 
ainda aqueles que, tendo sido pequenos proprietá
rios, toram perdendo as suas terras, enfim, são as 
mais diversas categorias de trabalhadores no campo 
que, não tendo condições de sobrevivência ou mes
mo de conquistar um emprego mais estável, com ra
zoável remuneração, toram se somando, tomando 
consciência e organizando aquele que hoje tem sido 
diagnosticado por alguns dos maiores economistas, 
sociólogos e mesmo por organizações internacionais 
como o mais importante movimento social do Brasil, 
o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra. 
No próximo dia 18 de março, o Rei da Bélgica, Bal
duíno, vai conceder ao Movimento dos Sem-Terra, 
em função da sua luta, um prêmio especial, um des
taque internacional de reconhecimento pelo valor do 
que está sendo feito por ele. Ontem, por ocasião da 
audiência, Senador Sebastião Rocha, resolvi dar ao 
Ministro Raul Jungmann um exemplar do livro Um 
Longo Caminho para a Liberdade, de Nelson Man
dela, na esperança de que o Ministro Raul Jung
mann, ao ler a autobiografia de Mandela, possa re
fletir sobre tantas situações de impasse de um povo 
que, exatamente por não ter outra forma de se expri
mir diante de tanta repressão e falta de liberdade, 
acabou realizando ações que, na época, eram tão 
condenadas pelo regime do apartheid. Por maior 
que tosse a dificuldade, Nelson Mandela sempre 
procurava dialogar com os seus adversários, e até 
inimigos. Ele tinha essa extraordinária capacidade, 
que o levou a conseguir uma extraordinária vitória, 
reconhecida, hoje, em função de ter alcançado a 
Presidência da República e estar realizando um pro
cesso de transformação democrática. Ontem, diante 
do gesto do Movimento dos Sem-Terra, de anunciar 
a sua saída, ocorrida à tarde, do edifício do Incra, o 
Ministro Raul Jungmann disse então que retomaria 
imediatamente pronto os trabalhos da comissão que 
está examinando a liberação de recursos para a 
aquisição da fábrica de fécula na região do Pontal 
do Paranapanema, e determinou que, na segunda
feira, essa comissão retome os trabalhos necessá
rios para a tomada de decisão, do ponto de vista 
técnico, sobre como viabilizar a liberação de recur
sos. S. ExA indusive mencionou que os Parlamenta
res que estavam lá poderiam acompanhar isso de 
perto. O Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, de 
pronto, disse que acompanharia essa decisão. Es
pero que esse seja um passo na direção da boa, 
vontade. O apelo que V. ExA faz, para que não haja· 
atitudes de intransigência por parte das autoridades, 
mas atitudes de compreensão, e para que não ocor-

ra o rompimento do diálogo, e que o comportamento 
do Governo não seja caracterizado por bravatas, 
mas pela sensibilidade, tão importante para diagnos
ticar o problema e enfrentá-lo, é o caminho. Por isso 
me solidarizo com o pronunciamento de V. Exil, bem 
como com o cumprimento que faz ao jogador Ronal
dinho, qualificado, com justiça, como o melhor joga
dor de futebol do mundo durante o ano de 1996. 
Realmente, as suas jogadas mesmo ali em campos 
de Espanha puderam ser acompanhadas por nós, 
brasileiros, pela televisão, e quando jogou aqui no 
Brasil ele confirmou a sua excepcional forma. Por 
isso, também me solidarizo com o cumprimento e a 
homenagem que V. Ex~! faz ao Ronaldinho. Muito 
obrigado. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Obrigado, Se
nador Eduardo Suplicy. 

A abordagem de V. ExAme faz lembrar um ou
tro grande craque que tivemos, que passa por uma 
situação muito difícil: o Reinaldo. É lamentável o que 
houve com esse grande jogador do Atlético Mineiro 
e da Seleção Brasileira. 

Concluindo, Sr. Presidente, eu gostaria de di
zer que o aparte do Senador Suplicy me tez lembrar 
também de uma expressão usada em Ourilãndia do 
Norte, pelas pessoas da localidade, no sentido de 
que hoje, realmente, o Movimento dos Sem-Terra já 
não é só dos sem-terra, mas também dos sem-em
prego. 

Essa é a realidade brutal por qUe passa o Pafs. 
Pessoas que antes viviam da agricultura, do garimpo 
ou de outras atividades - madeireira, às vezes -, 
hoje, sem emprego, se somam ao movimento, em 
busca de terra para a sua sobrevivência. 

Eu gostaria de dizer também que, nos dois ca
sos recentes de morte de trabalhadores rurais, tanto 
no Pará como no Paraná, ficou comprovado que o 
fato foi deéorrente de emboscada, de tocaia; pistolei
ros foram contratados para a execução desses tra
balhadores. 

Vimos, ontem, o relato do Padre Roque, diante 
do Ministro Raul Jungmann, sobre esse fato. No 
Pará, temos também a garantia de que o fazendeiro 
contratou pistoleiros para executar os sem-terra. 

O Sr. Josaphat Marinho- V. Ex~! me permite 
um aparte? 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Sr. Presidente, 
gostaria de contar com a benevolência de V. Ex- para 
ouvir o nosso mestre, Senador Josaphat Marinho. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Tendo 
em vista que o Senador Josaphat Marinho é muito 
conciso nos seus apartes, a Mesa vai permitir. 
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O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Inclusive, Sr. 
Presidente, encerrarei o meu pronunciamento com o 
aparte do Senador Josaphat Marinho. 

O Sr. Josaphat Marinho- Nobre Senador, eu 
queria apenas lembrar, já que V. EXS se referiu ao 
problema do desemprego, que ainda ontem os jor~ 
nais publicavam que, só em São Paulo e no curso 
do mês de janeiro, as indústrias já demitiram 3 mil e 
200 trabalhadores. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA- Muito obrigado. 
O Sr. Josaphat Marinho- Veja V. EXS se essa 

média prosseguir. Enquanto isso, a pressa é a ree
leição. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Muito obrigado 
ao Senador Josaphat Marinho e ao Presidente Na
bar Júnior. 

Durante o discurso do Sr. Sebastião 
Rocha, o Sr. Jefferson Péres deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Na
borJúnior. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Jefferson Péres, pelo 
tempo de 20 minutos. 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB-AM. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, sr-s e 
Srs. Senadores, antes de me reportar ao assunto 
que me trouxe à tribuna, não posso deixar de fazer 
menção ao discurso do Senador Sebastião Rocha. 

Senador Sebastião Rocha, V. Ex' não é ingê
nuo e não tem o direito de pensar que os outros Se
nadores o são. Vamos separar as coisas? Existe um 
movimento social, um problema social grave, que é 
a má distribuição da propriedade fundiária no Brasil. 
O Governo está dando passos no sentido de resol
ver o problema da reforma agrária, muito complexo 
e muito oneroso, assim como o Congresso, com a 
aprovação, recentemente, de várias leis. O problema 
está sendo encaminhado. 

Porém, vamos separar as coisas: há os traba~ 
lhadores sem terra, de um lado, e o Movimento dos 
Sem-Terra de outro, que, inequívoca e inegavelmen
te, de forma transparente, é um movimento polftico 
radical de esquerda, que. a esta altura, é contra a 
privatização da Vale, é contra o neoliberalismo e é 
contra a reeleição de Fernando Henrique Cardoso. 
Não é um movimento social, não; é um movimento 
politico-ideológico, que sonha, utopicamente, com a 
instauração de um Estado marxista~leninista rio 
País. 

É isto que ocorre tranqüilamente, não sejamos 
ingénuos. Sou honesto, mas não sou tolo! 

O Sr. Sebastião Rocha - V. Exa me pennite 
um aparte? 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Concedo-lhe 
um aparte, com prazer. 

O Sr. Sebastião Rocha - Esse é um tema 
muito polémico, Senador Jefferson Péres. 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Não, não é po
lémico não; o movimento é mesmo político! Não há 
polémica, não há dúvida quanto a isso. 

O Sr. Sebastião Rocha - Sabemos que o 
povo, em geral, precisa de líderes, e o Movimento 
dos Sem-Terra consegue aglutinar os líderes para 
coordenar aqueles que não têm terra, que não têm 
emprego, que não têm estudo, que não têm saúde, 
que não têm nada. Estes, se não forem liderados 
por alguém, jamais lutarão pelos seus direitos. Dar a 
importância dessa coordenação, que tem sim a sua 
conotação política, mas necessária, para conduzir 
aqueles que nada têm - nem informação, nem edu
cação, nem saúde, nem terra, nem emprego, nem 
nada! Por isso, continuo garantindo que, sob o meu 
ponto de vista, o Movimento dos Sem-Terra é impor
tante e tem uma amplitude social muito grande para 
o nosso País. 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Ai do Governo 
se se acovardar diante da chantagem dessas lide
ranças, que não querem solução nenhuma! 

O Sr. Eduardo Supllcy - V. Ex" me pennite 
um aparte? 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Senador Supli~ 
cy, concedo-lhe um aparte com todo prazer, mas 
peço a V. EXS que seja breve, porque pretendo tratar 
de outro assunto. 

O Sr. Eduardo Supllcy - V. EXS introduziu 
com tal força esse tema, que é tão interessante, que 
me sinto na obrigação de partilhar da sua reflexão. 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Fico inCJignado 
quando me tomam por ingénuo, Senador Suplicy, e 
eu não o sou! 

O Sr. Eduardo Suplicy- V. Ex• não é absolu~ 
tamente ingénuo; ao contrário, sabe muito bem das 
coisas e exercita, com extraordinária acuidade, se
riedade, ganhando o respeito de todos, o seu man
dato de Senador. V. Exa demonstra uma formação 
que compreende o mais largo espectro político. E, 
pelo que aqui pude conhecer até hoje, certamente V. 
Ex!' leu Marx, Lênin e conhece Che Guevara. 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Minha origem é 
de esquerda, Senador. 

O Sr. Eduardo Suplicy- V. Exa hoje está num 
partido socialdemocrata e trata de todos os aspectos 
de luta pela democracia, pela cidadania. V. Ex", 
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como um Senado.. representante do povo, sabe 
como é Importante tratar dos mais variados assuntos 
sobre a questão da terra ou do que hoje tanto inco
moda e chama a atenção das energias da Presidên
cia da República, que é a reeleição. Senador Jeffer
son Péres, avalia V. Exil que os trabalhadores que 
pertencem ao Movimento dos Sem-Terras só podem 
tratar da questão da terra ou são eles cidadãos bra
sileiros, que podem se incomodar, assim como V. Ex", 
com a questão da democracia ou da reeleição? 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Ingressem em 
partidos políticos para isso! Existem Casas Legislati
vas e partidos políticos para essa finalidade. 

O Sr. Eduardo Su~licy - Mas por que eles 
não podem opinar como cidadãos? 

O SR. JEFFERSON PÉRES- Não são os ci
dadãos, é o movimento. Não são os trabalhadores 
sem-terra. Esses são cidadãos e podem opinar. 

Trata-se de um movimento político, caracteri
zadamente político, cujo objetivo é desestabilizar o 
Governo. O Governo não pode ceder à chantagem 
de Invasão de prédios públicos. 

Nunca iremos concordar com isso. Gosto muito 
de concordar com V. E.x1 , mas, neste ponto, nunca 
chegaremos a um acordo! 

O Sr. Eduardo Supllcy - Senador Jefferson 
Péres, saudavelmente, não me importo em divergir 
de V. E:XU. Creio que isso é importante. Porém, eu 
gostaria de ponderar em relação àqueles que estão 
dizendo que o Movimento dos Sem-Terra não pode 
tratar de outro assunto que não seja a questão da 
terra. Imagine um movimento que tem a finalidades 
de organizar os trabalhadores sobre a questão da 
terra estar agora opinando sobre outros assuntos, 
como se não tosse próprio de trabalhadores tratar 
de outros assuntos! Como se isso fosse privilégio 
apenas de quem ocupa a Presidência, uma senato
ria ou a Câmara dos Deputados. Por que somente 
alguns cidadãos podem tratar desses assuntos e ou
tros não? Não há nenhum dispositivo na Constitui
ção brasileira que determine a filiação de um cida
dão a um partido político para que ele possa mani
festar-se sobre reeleição ou sobre a Vale do Rio 
Doce. Não há obrigação, Senador Jefferson Péres, 
não há proibição constitucional a qualquer cidadão 
pelo fato de pertencer a um movimento. Pode ser 
qualquer um: sindicato, igreja ou Assembléia de 
Deus. E será que essa pessoa, por pertencer a essa 
ou àquela igreja, não poderia estar refletindo sobre a. 
conveniência aa privatização da Vale do Rio Doce 
ou da reeleição? Essa é a ponderação que faço com 
o maior respeito e amizade a V. E~. 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Senador Eduar
do Suplicy, se o Movimento dos Sem-Terra tosse di
rígido por correligionários meus, do PSDB, e quises
sem fazer um movimento pró-reeleição, eu seria o 
primeiro a pedir: "Não misturem as coisas, tratem da 
terra e deixem a reeleição para outros segmentos 
sociais". 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, infelizmente, 
em política, as versões e interpretações tendem a 
ter mais impacto do que os fatos e as boas intençõ
es. E, hoje, o impasse nas negociações em tomo da 
reeleição suscita na opinião pública a suspeita de 
que as grandes decisões nacionais venham a ser 
adiadas, descaracterizadas e apequenadas pela sa
nha de interesses subalternos e de projetas pessoais. 

A meu ver, esse clima adverso à credibilidade 
das instituições e dos atares políticos já está provo
cando uma saudável reação dos homens públicos, 
cientes das responsabilidades e dos riscos da hora 
presente. Assim, em muitos partidos políticos, inclu
sive de Oposição, cresce a idéia da consulta popu
lar, sob a forma de plebiscito ou rs•"tendo, como al
ternativa capaz de desatar o nó aa ree;eição. Lidera
do por figuras das mais expressivas, como o Depu
tado e ex-Senador, ex-Ministro e ex-Governador 
Franco Montara, um dos quadros políticos mais res
peitados deste País, esse movimento, como disse, 
não pára de receber adesões de parlamentares de 
todos os partidos na Câmara e no Senado. 

Como já fiz antes, reitero o meu apoio a essa 
proposta, e, como exige o senso de responsabilida
de política e honestidade intelectual, convido os Srs. 
Senadores a uma serena reflexão sobre as objeções 
comumente levantadas contra a consulta popular di
reta no caso da reeleição. 

A primeira dessas objeções, de ordem institu
cional, enfatiza os perigos de a prática plebiscitária 
se tomar rotineira, solapando os próprios fundamen
tos da democracia representativa. A isso eu respon
deria com judiciosos argumentos de Norberto Bob
bio, hoje uma das mais cintilantes estrelas do mundo 
acadêmico no campo da Ciência Política. Segundo 
Bobbio, o avanço da consciência democrática con
temporânea é caracterizada pela articulação cada 
vez mais íntima e harmoniosa entre os institutos da 
democracia representativa e da chamada democra
cia direta. Na verdade, a onipresença, a rapidez e 
sofisticação dos meios de comunicação tendem, 
cada vez mais, a anular o diferencial de conheci
mento e informação que antes justificava a delega
ção de todas as decisões importantes da comunida
de a uma reduzida camada de representantes elei-
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tos. Esse, aliás, é o ·mote" de um interessante estu
do na edição de Natal e Ano Novo do semanário 
The Economlst, de Londres, cuja leitura eu reco
mendaria a todos os meus Colegas de Senado. 

Cumpre acrescentar que a nossa Constituição 
de 1988 reconhece a legitimidade de mecanismos 
como a iniciativa popular, o plebiscito e o referendo 
em questões de magno interesse nacional, a exem
plo da consulta que tivemos em 1993 sobre forma e 
sistema de governo. Diante do impasse atual que 
ameaça paralisar o processo decisório, com graves 
riscos para os interesses nacionais, penso que deve 
caber ao povo a palavra final sobre a reeleição. 

A segunda objeção de natureza política é fre
quentemente agitada por aliados do Governo Fer
nando Henrique, temerosos de que as campanhas 
de mobilização e esclarecimento, prévias à realiza
ção da consulta, forneçam um palanque eletrónico 
diário aos adversários do seu Governo. A oposição, 
de acordo com esse raciocínio, ocuparia o horário 
gratuito no rádio e na 1V para sublinhar deficiências 
e insucessos na condução das políticas públicas da 
Administração Federal e o sucesso do Plano Real 
seria empanado por essa avalanche de críticas e de
núncias. 

Sinceramente, não posso concordar com essa 
posição que, além de oportunística, me parece tam
bém infundada. O Plano Real tem mais de dois anos 
e, durante esse tempo, sondagens de opinião con
duzidas nacionalmente por institutos idóneos confir
maram a linha ascendente da popularidade do Presi
dente da República e de sua administração. A popu
lação que o elegeu foi capaz de aprender com os er
ros do passado recente e sabe que o Presidente não 
é santo milagreiro e que ninguém, sozinho e em 
pouco tempo, dará solução integral e definitiva adis
torções e injustiças que se acumulam, em muitos ca
sos, há séculos. Importante mesmo é o apoio que 
contere legitimidade a uma diretriz geral de Governo 
e a um processo de reforma dividido em várias eta
pas. E esse apoio o Presidente Fernando Henrique 
parece ter de sobra. Daí, justamente, as manifesta
ções de muitos de seus opositores. 

E mais: estou convencido de que os debates 
públicos com a oposição darão ao Presidente - pro
fessor, conferencista e tribuno de reconhecida habili
dade - a chance de esclarecer o povo quanto aos 
aspectos essenciais das propostas de reforma tribu
tária, previdenciária e administrativa ainda hoje mal 
compreendidos e assimilados, o que pode até mes
mo explicar as resistências, incertezas e hesitações 
que têm emperrado sua tramitação no Legislativa. 

Por último, quero rebater as objeções de or
dem econômica ao desencadeamento de um debate 
nacional com vistas à consulta popular. Autoridades, 
técnicos do Governo e líderes empresariais temem 
que isso venha a paralisar o País, inibindo investi
mentos domésticos e externos, provocando incerte
zas no mercado financeiro e desviando as atenções 
e energias dos pollcy-makers, dos homens de ne
gócios e dos trabalhadores, de suas obrigações e 
deveres para uma estéril discussão política. 

A experiência dos anos recentes já deveria ter 
ensinado a todos que nada é pior para os negócios 
do que o prolongamento indefinido dos impasses po
líticos. Os consultores em administração de empresa 
não se cansam de repetir em seus livros e palestras 
que o enfrentamento destemido das crises é o cami
nho para o sucesso. 

De mais a mais, os variados indicadores de re
tomada do crescimento, a criatividade comprovada 
de nossos pequenos, grandes e microempresários, 
a inventividade do trabalhador brasileiro e as imen
sas potencialidades da economia são garantias mais 
do que suficientes de que o Brasil seguirá em frente 
qualquer que seja o desfecho da consulta que de
fendemos. 

A proposta de plebiscito ou referendo surge 
precisamente para minimizar os custos económicos 
políticos, sociais e éticos da decisão nacional sobr~ 
um tema que, independentemente da vontade e dos 
desejos deste ou daquele, capturou a agenda das 
discussões públicas e dela não sairá até que receba 
uma solução condizente com a vontade popular. 

Sr. Presidente, para mim tanto faz que a fórmu
la seja a do plebiscito ou a do referendo. Objeta-se, 
quanto ao plebiscito, a idéia, a meu ver esdrúxuta, 
de que não teria força mandatória. 

O eminente Deputado Almino Affonso, meu 
correligionário e conterrâneo do Amazonas - ora in
tegra a representação de São Paulo- é autor de um 
excelente projeto que dispõe sobre a regulamenta
ção da consulta popular. Num impresso recém-edita
do, contesta esse temor de que o plebiscito não teria 
força mandatória com o seguinte argumento, a meu 
ver, de uma força que não admite contestações. Diz 
S. Ex": 

"Não faltam os que, de maneira apres
sada, considerem o plebiscito uma desne
cessidade, tendo em vista que - segundo 
pensam - sua decisão não obrigaria o Con
gresso Nacional a cumpri-lo. Quando muito, 
valeria como um indicador político da vonta
de popular, que os parlamentares acatariam 
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ou não. O absurdo é evidente. De fato, se 
fosse assim, bastaria uma pesquisa de opi
nião pública, seguramente menos dispendio
sa e menos frustrante para o povo. Na ver
dade, plebiscito e referendo - na doutrina e 
no Direito Comparado - são institutos cujos 
alcances variam de país a país, na simples 
conceituação e na normatização jurídica. 

Seguindo essa linha de pensamento, 
sustento que o plebiscito é a consulta que 
se formula ao povo, em casos de relevância 
nacional, sobre matéria legislativa, constitu
cional ou administrativa, antes que as medi
das respectivas sejam adotadas, cuja res
posta dada nas umas tem força decisória. • 

Do contrário, não faria nenhum sentido que v 

Congresso Nacional - e só o Congresso pode fazê
lo - convocasse um plebiscito, atribuindo-se a facul
dade de cumprir ou não a decisão do povo. Eviden
temente, o Congresso, ao convocar a população 
para se manifestar, previamente estaria assumindo 
o compromisso de cumprir essa vontade. 

O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. Exl' 
um aparte? 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Concedo-lhe o 
aparte com muito prazer, Senador Josaphat Marinho. 

O Sr. Josaphat Marinho - Nobre Senador Jef
ferson Péres, em primeiro lugar, quero declarar que 
estou de acordo com V.E;xll no que diz respeito à 
conveniência da consulta ao povo. Mas, diversa
mente do seu pensamento, distingo a oportunidade 
ou a conveniência entre o plebiscito e o referendo. 
Tenho a impressão de que o plebiscito limita a com
petência do Congresso, por assim dizer, subverte-a. 
Temos, pela Constituição, o poder de emendá-la 
para dar ou não dar a reeleição. Essa é uma compe
tência do Congresso. O Congresso deve exercê-la. 
Se ao invés de exercê-la o Congresso previamente 
apela para o plebiscito, primeiro está tugindo à res
ponsabilidade de decidir; em segundo lugar, está 
criando uma restrição à sua competência. Se a 
Constituição permite também o referendo, parece
me que o correto será esse caminho. O Poder Legis
lativo decide, isto é, assume a responsabilidade de 
opinar, cumpre a competência que a Constituição 
lhe dá e pede ao povo que diga se está ou não de 
acordo. Essa fórmula parece muito mais lógica, mui
to mais compatível com o mecanismo do regilf)e. 
Ninguém abdica de competência e ninguém deixa 
de auscultar a opinião coletiva, sobretudo porque 
não há pressa, urgência, na decisão da matéria, já 

que a eleição só se dará no fim do ano de 1998. 
Muito obrigado a V.Exª. 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Ilustre Senador, 
pediria a benevolência de V. Exll, já que a sessão 
está vazia e o tempo não é premente. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior} - A Mesa 
dará a V. Ex~' mais cinco minutos para concluir o seu 
pronunciamento. 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Muito obrigado, 
Sr. Presidente. 

Senado• Josaphat Marinho, em grande parte 
concordo com V. Exa. Não há dúvida de que o Con
gresso tem poder legal e legitimidade para aprovar 
ou não c. ,·eeleição, mas consideremos os seguintes 
aspectos, Senador: a questão é altamente polémica, 
em primeiro lugar; segundo, será a quebra de uma 
tradição republicana - não é cláusula pétrea, mas é 
uma tradição republicana, porque nunca houve ree
leição, salvo em casos excepcionais, como no Rio 
Grande do Sul, de Borges Medeiros, e vimos no que 
deu -, e, terceiro, tem um componente de casuísmo 
se valer para os atuais mandatários. Creio que o 
Congresso aprovar a reeleição e já assegurar aos 
atuais detentores do Poder Executivo o direito de se 
candidatarem tem um inegável componente casuística. 

Nesse caso, por que não transferir a decisão 
para a fonte única de poder, da qual derivamos, para 
decidir sobre isso? Creio que o pecado original do 
casuísmo estaria lavado pelas águas lustrais da ma
nifestação popular. 

O Sr. Josaphat Marinho - Aquiesço das suas 
ponderações, em principio, mas me permita dizer
lhe que, primeiro, o Congresso pode, originariamen
te, recusar a decisão. Em segundo lugar. o Congres
so pode votar a reeleição, proibindo-a para os atuais 
ocupantes do Poder, e o casuísmo não prevaleceria. 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Sim, mas, nes
se caso, por que o Congresso, então, não usa a 
Emenda Miro Teixeira? No caso de se aprovar a 
reeleição, submeter o direito de concorrer dos atuais 
ocupantes, isto sim, à consulta popular? 

Por que negar isso, nobre Senador Josaphat 
Marinho, aos atuais ocupantes do Poder? E repito o 
que já disse aqui, estou legisiando contra mim mes
mo, porque, caso seja candidato ao Governo do 
Amazonas, iret enfrentar o atual Governador. Se me 
movesse por interesse oessoal. casuisticameme, se
ria contra a reeleiçã.<J, ooroue no caso do Amazonas 
ela me prejudica. 

Considero um casUtsmo o Congresso Nacional 
aprovar a reeleição oara os atuais ocupantes do Po
der, mas por que negar a eles, nobre Senador? 
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O Sr. Josaphat Marinho - Não quero pertur
bá-ia, pois seu tempo é curto. Em primeiro lugar, 
não aprecio a emenda que se discute na Câmara e 
nem as variantes em tomo dela. Em segundo lugar, 
poderia negar a reeleição, porque é como V. E~ dis
se: permiti-la aos atuais ocupantes é casuísmo. 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Mas, se o povo 
se manifestar a favor, por que negaríamos aos ocu
pantes esse direito, respaldados pela manifestação 
popular, nobre Senador Josaphat Marinho? Sejamos 
democratas. 

O Sr. Josaphat Marinho - É tão cintilante a 
sua presença na tribuna, que me animo, ainda, a in
terrompê-lo. O problema é que o povo não está devi
damente informado para discutir, em forma originá
ria, es.se problema. Temos que examinar isso tendo 
em vista as peculiaridades do Brasil. O conjunto do 
povo ainda não está devidamente politizado. Só nos 
grandes centros isso se opera, mas ao longo do in
terior do País isso não se verifica. Então, devemos 
primeiro decidir, para que depois, então, o povo, es
clarecido quanto possível pelas próprias discussões 
em tomo da matéria, possa opinar. 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Olhe que esse 
seu raciocínio é perigoso. Acabará como o Pelé: ·o 
covo nãa sabe vetar". 

O Si. Joeaprli:li Marinho - Não estou dizendo 
que o povo não sabe votar, estou apenas acentuan
do que o povo não está devidamente esclarecido 
para 8 aoreciação desses problemas políticos que 
envolvem matéria de Sociologia e de caráter técnico. 

O SH. JEFFERSON PÉRES - Mas haveria 
uma campanha de um mês, na televisão, com tem
pos iguais o ara os dois lados. 

O Sr. Josaphat Marinho - Eminente colega, 
quem vai usar a televisão, quem vai fazer dela privi
;eg>ú é c:-.. Governo. 

O SR" JEFFERSON PÉRES - Não. Na campa
nha para o plebiscito seriam tempos iguais para os 
ravoraveis e os contrários à reeleição. 

:0 fJ;;. càuardo Suplicy - Permite-me V.Ex' 
um e.pa;ie. nobre Senador Jefferson Péres? 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Cedo-lhe o 
aparte, nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O Sr. Eduardo Supllcy - Senador Jefferson 
Péres, quero, neste aparte, dizer que estou de pleno 
acordo com V.Ex<~. Avalio que as suas ponderações 
e recomendações são corretas. A consulta popular 
seria a maneira de dirimir dúvidas sobre essa ques
tão e faria com que o povo pudesse ser inteiramente 
esclarecido, inclusive sobre os procedimentos que 
hoje estão a desgastar o Palácio do Governo, em 

função deste só estar pensando nisso, coordenando 
esforços, procurando beneficiar este ou aquele inte
resse de Par1amentares ou de Partidos políticos, 
para conseguir a meta da aprovação da reeleição, 
por métodos que acabarão sendo, inclusive, objeto 
do esclarecimento de debate político por ocasião da 
campanha do referendo, se for esse o caminho a ser 
adotado. Avalio que, uma vez que a Constituição 
prevê tanto o referendo quanto o plebiscito, ambos 
são igualmente legítimos. Poderá haver vantagens 
de um e desvantagens de outro. Pessoalmente, te
nho preferência pelo plebiscito, porque estaria a 
campanha de esclarecimento se realizando de forma 
diferente do que a que estamos vendo atualmente, 
quase que de forma unilateral, com os Institutos do 
PSDB e do PFL a realizar campanhas caras, com o 
ponto de vista a favor da reeleição e sem que haja o 
debate com igualdade de condições para ambos os 
lados. Ou o plebiscito, ou o referendo. Também 
apóio a idéia do referendo, não com o sentido tal 
como o Deputado Miro Teixeira tentou convencer a 
alguns, de que votássemos a favor desde que pu
desse haver o referendo. Nós, do Partido dos Traba
lhadores, estamos convencidos de que não é saudá
vel para a democracia a introdução do princípio da 
reeleição, mas admitimos e consideramos que só a 
consulta popular é que poderá dar legitimidade a 
essa questão, inclusive se convém ou não o direito 
de reeleição; se convém ou não o direito de reelei
ção para cada um dos níveis - prefeitos, governado
res e presidente -; se convém ou não a desincompa
tibilização de mandato de quem esteja no Poder ou 
para os atuais mandantes de governo. Nesse caso, 
apóio inteiramente a reflexão de V. Ex-. 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Não há discre
pância, neste particular, entre nós, Senador Eduardo 
Suplicy. · 

Encerro o meu pronunciamento, Sr. Presiden
te. Obrigado pela tolerância que teve para comigo. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Josaphat 
Marinho. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos 
Patrocínio. 

O SR. CARLOS PAmOCÍNIO (PFL-TO. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Srlls e Srs. Senadores, inicialmente 
reporto-me ao excelente pronunciamento proferido 
pelo eminente Senador Jefferson Péres, em aprecia
ção às palavras aqui expendidas pelo Senador Se
bastião Rocha. 



298 ANAIS DO SENADO FEDERAL Janeiro 1997 

Existem, efetivamente, em nosso País, dois 
movimentos dos sem-terra. O primeiro é o social, o 
qual todos aplaudimos e abraçamos a sua causa. In
clusive o Presidente da República, através de seus 
diversos órgãos, tem dado todo apoio na questão 
dos assentamento dos sem-terra para minimizar o 
grave desemprego que campeia nosso País. Tanto o 
Presidente como o Congresso Nacional têm dado 
mostras suficientes de suas preocupações com esse 
problema. O Governo Federal, criando o Ministério 
da Reforma Agrária e enviando as Mensagens aqui 
aplaudidas e ratificadas pelo Poder Legislativo, tais 
como o rito sumário para as desapropriações, a so
bretaxação das terras improdutivas e outras maté
rias que estão a tramitar no âmbito do Senado Fede
ral. Mas existe um outro movimento, de cunho intei
ramente politico e ideológico, que foi bem frisado 
aqui pelo Senador Jefferson Péres, que soube dis
sociar, com a sua alta percepção das coisas, o movi
mento de desestabilização do Governo, de subver
são da ordem. Isso está a acontecer em nosso País. 

Gostaria de chamar a atenção dos nobres Pares 
desta casa. no sentido de tomarmos uma providência, 
já que o Senado não pode fazê-lo, a não ser chamar a 
aterçâo para isso, temos que manifestar a nossa 
apreensão oom o que poderá acontecer em nosso Pafs. 

Em todos os Estados da Federação, o movi
mento, esse de cunho ideológico, está se avoluman
do de maneira que poderá se tomar insustentável. 
Existe uma certa arrogância por parte de alguns lí
deres do Movimento dos Sem-Terra. Li nos jornais 
de hoje a notícia de que o Sr. José Rainha está en
frentando o Ministro Raul Jungmann: • A cada pro
nunciamento do Ministro Jungmann, nós invadire
mos uma outra propriedade, ou uma outra depen
dência dos órgãos federais do Incra". E tivemos a 
ocupação do Incra, em Cuiabá, e na semana passa
da no de Natal e no de São Paulo. 

Sr. Presidente, Sr-As e Srs. Senadores, com re
lação ao meu Estado, estou muito apreensivo. E a 
ele anexo o sul do Estado do Pará, onde esteve uma 
delegação de Senadores. O movimento é de uma 
tensão muito grande. No Estado do Pará mais de 
cem propriedades estão invadidas, e no Estado de 
Tocantins a cada semana se processam novas inva
sões. O que se observa, Sr. Presidente, é que mui
tos desses invasores hoje são egressos, são os 
sem-terra ex-com-terra, que já tiveram suas proprie
dades e as venderam e agora estão invadindo novas 
propriedades para vendê-las. Isto existe e não pode
mos fechar os olhos para esta questão, aliás, muito 
bem aqui frisada pelo Senador Jefferson Péres. 

O Sr. Edlson Lobão - Permite-me V. E~ um 
aparte? 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO - Concedo-o 
com muito prazer, eminente Senador. 

O Sr. Edlson Lobão- Senador Carlos Patrocí
nio, as preocupações que assaltam V. Ex' e também 
ao Senador Jefferson Péres são as mesmas que me 
atormentam. Mas não posso deixar de dizer que o 
Governo Federal é um pouco culpado por isso, na 
medida em que se omite no sentido de uma ação re
pressiva, real a esses abusos que estão ocorrendo 
no País. Ora, o Governo confia ou não confia na re
forma agrária que ele próprio está procedendo. E 
está procedendo! O Governo está desapropriando 
grandes faixas de terra neste País e está fazendo 
um esforço dramático para promover a reforma agrá
ria com a distribuição de títulos de terra e até algu
ma ajuda aos trabalhadores sem terra. Ora, à medi
da que faz isso deve, por outro lado, impedir os abu
sos que estão levando a desordem ao campo. Se 
continuar assim, com esta agressividade de alguns 
sem-terra, aqueles que fazem o movimento pela 
ideologia, a que se refere V. Ex', dentro de muito 
pouco tempo vamos ter a agricultura completamente 
desorganizada neste Pars. As invasões que se pro
cessam em São Paulo, a todo instante, são verda
deiramente abusivas, inconcebrveis. São Paulo é um 
Estado totalmente cultivado, não são terras improdu
tivas, ao contrário, são terras altamente produtivas. 
E o Governo assiste a tudo aquilo, contemporizando. 
Não vale. Quero, novamente, dar o exemplo do que 
aconteceu no meu Estado: quando assumi o Gover
no, havia 140 conflitos de terra. Pacientemente, fo
mos negociando com os proprietários, com os inva
sores. Quando saf, já não Unhamos mais do que 30 
ou 40 conflitos. Mas ao tempo, me propus, pessoal· 
mente, fazer as negociações. Fiz uma detenninação 
de Governo à Secretaria de Segurança do Estado 
no sentido de que nenhuma invasão mais Se proce
deria no Estado do Maranhão. E não ocorreu porque 
o Governo não admitiu. Depois de um certo tempo, 
os próprios invasores se deram conta de que o Go
verno estava falando para valer e não invadiram 
mais. Então, a autoridade precisa ser exercida. Go
verno que não tem autoridade, não governa. O Go
verno não precisa ser truculento, não precisa ser 
violento, precisa ter autoridade. No instante em que 
o Governo perde a autoridade, as ruas começam a 
governar, e estas não sabem governar. Quando D. 
Pedro 11 perdeu a autoridade, ele recebeu no seu 
Palácio um major que lhe foi dar conhecimento de 
que ele já não era mais Imperador no Brasil. É preci-
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so que o governante tenha consciência disso: se 
está procedendo bem em benefício do Estado - e o 
Presidente Fernando Henrique está procedendo 
bem - então, ele precisa manter a sua posição e a 
sua autoridade. Não é possível que a ideologia seja 
capaz de tisnar o processo de reforma agrária que 
se realiza neste País. Cumprimentos a V. Ex- e ao 
eminente Senador Jefferson Péres. 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Agradeço o 
aparte do eminente Senador Edison lobão, que fala 
de cátedra, porque já governou um Estado onde 
existem problemas fundiários, e V. Ex- se houve 
muito bem na condução do seu Estado, conforme fri
sa aqui. Sei perfeitamente que após V. Ex1 deixar o 
Governo daquele Estado novos conflitos aparece
ram com mortes altamente lamentadas aqui, no âm
bito do Senado Federal e em todo o País. E é isso 
que estamos exatamente querendo evitar, eminente 
Senador Edison lobão. Estamos lendo nos jornais 
que a UDR está se armando, já está chamando. 
Está previsto, a olhos vistos, um conflito onde have
rá derramamento de sangue. Porque, conforme eu 
já disse, muitos que estão invadindo foram aqueles 
que já tiveram terras e muitos dos proprietários, 
hoje, eram ex-sem-terras que, com paciência, cons
truíram o seu pedaço de torrão, progrediram na vida 
e hoje têm as suas fazendas invadidas por esse Mo
vimento que tem uma conotação que está saltando 
aos olhos de todos, que é uma conotação ideológica 

A idéia da reeleição é muito importante e a te
mos aplaudido, mas penso, como V. ExA, que todo o 
governante, principalmente o que pretende ser ree
leito, tem que exercer a sua autoridade, tem que fa
zer vigorar a ordem neste País, respeitando e fazen
do cumprir os ditames da lei e da Constituição. 

O Sr. Ademlr Andrade - Permita-me V. Exl 
um aparte? 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO - Concedo, 
com muito prazer, o aparte ao eminente Senador 
Ademir Andrade, que fez parte da comissão que foi 
ao sul do Pará, talvez uma das regiões mais perigo
sas e onde o barril de pólvora está inserido. 

O Sr. Ademlr Andrade- Nobre Senador Car
los Patrocínio, numa coisa concordo com V. Exl e 
com o Senador Edison lobão: o Governo é, na ver
dade, o grande responsável pelas invasões e pelas 
mortes, porque nunca se antecipa ao problema. 
Gostaria de perguntar a V. Ex"s se conhecem algum 
caso, nesses últimos 20 anos, neste nosso Brasil, 
em que o Governo brasileiro, seja o de Fernando 
Henrique ou dos que o antecederam, tenha pego 
uma terra desembaraçada, livre de qualquer proble-

ma e colocado nela pessoas que desejavam terra. 
Não conheço. lido com a questão da terra há 20 
anos no meu Estado e praticamente estou na vida 
política por me inconformar com essa má distribui
ção de terra e com ações do Governo, como no 
caso da Eletronorte, e ao longo de 20 anos nunca vi 
o Governo desapropriar uma terra livre para assen
tar trabalhadores rurais. O Governo só desapropria 
terra depois que os trabalhadores a ocupam, inva
dem, se assentam, trabalham, enfrentam a Polícia, a 
pistolagem. Aí o Governo vem e resolve o problema, 
desapropria a terra e legaliza a situação do ocupan
te. Portanto, o Movimento Sem-Terra tem toda ra
zão, Senador. Não pode ser condenado consciente
mente por nenhum de nós, porque se V. Ex- me pro
vasse que em algum instante foi possível ficar espe
rando à beira de acampamentos, ou foi possível se 
registrar pessoa que necessita de terra em sindicato 
-já disse aqui e repito, lá no sul do Pará são 36 mu
nicípios e V. Ex- pode visitar qualquer um dos sindi
catos de trabalhadores rurais desses municípios e 
não encontrará em nenhum deles lista com menos 
de mil famílias esperando a oportunidade de ter a 
sua terra. Essas famflias que buscam o caminho da 
legalidade, da paz, para conseguir os seus direitos, 
nunca conseguiram ser ouvidas pelo Governo. En
tão, cansadas de tanto esperar, invadem a terra. E 
às vezes até morrem; às vezes até matam. Por isso, 
não podemos, em hipótese alguma, nos basear na 
excepcionalidade de um caso ou outro de alguém 
que, por uma necessidade qualquer, tenha vendido 
a sua terra e que agora precise novamente dela. 
Essa não é a regra. O Brasil já foi um País agrícola; 
o Brasil já teve 70% da sua população na área rural 
e 30% na urbana. Hoje a situação se inverteu, Sena
dor. Então, vamos ver de quem é a responsabilida
de. Gostaria que V. Exl me respondesse, gostaria 
de ouvir do Senador Edison lobão, que já foi gover
nador, se ele conhece algum caso na nossa região 
em que o Governo tenha dado terra a quem não ti
nha terra. Eu não conheço, só vi até hoje regulariza
ções. Inclusive, as cem mil famnias que o Presidente 
Fernando Henrique Cardoso diz que assentou não 
foram assentadas por Sua Excelência; foram elas 
que se assentaram, Sua Excelência apenas promo
veu a regularização dos assentamentos. 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Eminente Se
nador Ademir Andrade, evidentemente que também 
vemos muita culpa no Governo, ou nos governos 
passados. Há morosidade e, até certo ponto, V. Ex
tem razão: normalmente o Governo assenta onde há 
conflitos, onde já há invasões. Mas conheço um 
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caso, o do Núcleo Colonial Bernardo Sayão, no meu 
Estado. As melhores terras do Estado foram escolhi
das para assentamentos e formou-se o Núcleo Colo
nial Bernardo Sayão. 

O Sr. Ademlr Andrade- Quando foi isso, Se
nador? 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Quando che
guei no Estado do Tocantins, há 27 anos, existia 
esse Núcleo Colonial Bernardo Sayão, que hoje, 
eminente Senador, voltou a ser um latifúndio; todos 
venderam as suas mini-propriedades e não sei se 
hoje fazem parte do Movimento dos Sem-Terra os 
descendentes desse núcleo colonial. 

O que é verdade, eminente Senador, é que 
nós, enquanto Senadores, enquanto representantes 
dos nossos Estados, do nosso povo, estamos perfei
tamente de acordo com o Movimento dos Sem-Ter
ra, movimento social que existe e que tem que ter o 
amparo de todas as autoridades deste País. Entre
tanto, abominamos e rejeitamos ter que aceitar esse 
movimento de pessoas que querem enfrentar as ins
tituições, que querem, afinal de contas, enfrentar o 
Governo. 

O Sr. Edlson Lobão- Permite-me V. Pum 
aparte? 

O SR. CAh.i.OS PATROCÍNIO - Pois não. 
Ouço o aparte do nobre Senador Edison Lobão. 

O Sr. Edlson Lobão- É apenas para atender 
ao pregão do nosso estimado companheiro, Sena
dor Ademir Andrade, e dizer a S. Ex- o seguinte: ain
da voltando - e a mim custa dizer isto - ao Governo 
do Estado, desapropriei várias áreas de terras sem 
nenhuma pressão de trabalhador rural e distribuf 25 
mil títulos de terra no Estado do Maranhão. Nenhum 
governante no Estado tez isto. Aliás, todos os Go
vernadores do Maranhão, somados ao longo da his
tória, distribufram 17 mil títulos de terra; eu, sozinho, 
distribue 25 mil tftulos de terra. Mas chegou a um 
ponto em que passei a fazer a distribuição de tftulos 
coletivos, exatamente para impedir que as pessoas 
beneficiárias transferissem o seu quinhão de terra 
para outro, que era o que estava acontecendo em 
grande escala. Mas posso também dizer a V. ExB 
que quando o Presidente Figueiredo deixou o Go
verno, entregou ao Presidente José Samey um mi
lhão de hectares de terras desapropriadas para a re
forma agrária. O Presidente José Samey desapro
priou mais alguns milhões de hectares e deixou para 
o Presidente que o sucedeu. O Presidente Fernando 
Henrique Cardoso também já desapropriou outro 
tanto. Temos cerca de três milhões de hectares de 
terra à disposição do Incra para fazer a reforma 

agrária. Mas o Senador Ademir Andrade tem tam
bém razão quando diz que de um modo geral isto é 
verdadeiro. De um modo geral, o Governo desapro
pria as terras que já estão invadidas, depois do con
flito etc., quando deveria se antecipar - isto é verda
deiro. Mas o que sustento é que se o Governo contia 
no seu método de realização da reforma agrária, 
precisa, por outro lado, impedir os movimentos típi
cos de agitação, aqueles que são, como ressalta V. Ex-, 
de caráter social, são justificáveis, até se compreen
de. Senador Ademir Andrade, lembro-me do que foi 
a chegada ao Brasil, em 1991, do Papa João Paulo. 
Uma parte considerável da Igreja desejava que Sua 
Santidade fizesse uma declaração azeda a respeito 
de reforma agrária, desapropriação, invasão. O 
Papa desembarcou no Brasil fazendo um discurso 
em que dizia: "invasão de propriedade, de terras, 
não! A nenhum pretexto". Essa foi a declaração en
fática do Papa. Temos que levar em consideração 
pensamentos como esse, sob pena de termos um 
País em desordem, e em desordem ninguém gover
na coisíssima alguma. 

O Sr. Adem Ir Andrade - Senador Carlos Pa
trocínio, permite-me V. ExB apenas mais uma breve 
intervenção? 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Concedo a 
palavra a V. Ex-. 

O Sr. Adem Ir Andrade - Senador Carlos Pa
trocínio, no meu Estado, os proprietários estão que
rendo ser desapropriados, e V. Exl é testemunha 
disso, Senador Edison Lobão. O Grupo do Expresso 
Açailândia, do seu Estado, veio ao Senado Federal, 
conversou com o Presidente José Samey, deve ter 
conversado com V. Ex•, conversou comigo, trazendo 
proposta para desapropriar cinco grandes fazendas 
que possuem. Como eles, há centenas de latifundiá
rios que sabem que hoje não podem mais manter as 
suas imensas propriedades, porque o que estão 
gastando com segurança é mais do que ganham. 
Querem ser desapropriados, estão pedindo para ser 
desapropriados, e nem isso o Governo escuta. 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Eminente Se
nador Ademir Andrade, isso é verdade; quase todo 
proprietário rural está querendo ser desapropriado. 
Hoje, o único comprador de terra no Brasil é o Incra, o 
Governo Federal. E isso graças ao Congresso Nacio
nal e ao Governo Federal, que instituíram esse impos
to sobre terra improdutiva e o rito sumário para de
sapropriação. Hoje não se vende terra no País, porque 
todos temem invasões, o que não é bom para o Brasil. 

O Sr. Jefferson Péres - Permite-me V. Ex
um aparte? 
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O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Se o Presi
dente me permitir, concedo o aparte a V. E~. com 
muito prazer, eminente Senador Jefferson Péres. 

O Sr. Jefferson Péres - Senador Carlos Pa
trocínio, repetindo, de certa forma, o que já disse na 
tribuna, é preciso distinguir entre o problema dos tra
balhadores sem terra e o Movimento dos Trabalha
dores Rurais Sem Terra, de cunho potftico-ideológi
co, que visa à desestabilização do Governo e à con
quista do Poder por meios violentos, e disso não te
nho dúvida. Talvez o Governo pudesse ter feito mui
to mais do que fez; mas já fez muito. O Governo tem 
limitações. Nenhum governo neste País, mesmo que 
estivesse no Poder um Partido de esquerda - PT, 
PSB ou qualquer outro -, teria resolvido o problema 
fundiário no Brasil em dois anos. Não há mágica 
para isso. Há custos temporais, problemas jurídicos 
e custos financeiros enormes. O Governo restabele
ceu, restaurou, ressuscitou o Ministério da Refonna 
Agrária. Nomeou para esse Ministério um homem de 
esquerda. Quem pode dizer que o Sr. Raul Jung
mann está a serviço de latifundiários? Quem, de 
boa-fé, pode afirmar isso, Senador, e negar boa von
tade ao Sr. Jungmann? Nem o Senador Ademir An
drade diria isso. 

O Sr. Adem ir Andrade - O Ministro não pode 
fazer milagre sem dinheiro, Senador. 

O Sr. Jefferson Péres- Sim; e de onde vem o 
dinheiro, Senador? O Brasil tem um déficit público 
imenso, Senador; iria ser a matriz da crise brasileira. 
Só há dinheiro se o Governo emiti-to e, nesse caso, 
volta a inflação de 40% ao mês, o que não resolveria 
o problema. Mas, Senador Carlos Patrocínio, temos 
que aprender com as lições da história. A história 
não se repete, a não ser como farsa, como dizia 
Marx, mas é preciso não esquecê-la de todo, para ti
rar ensinamentos para o presente e para o futuro. O 
que aconteceu no Chile em 1972? Estava no Poder 
Salvador Allende, do Partido Socialista Chileno, um 
Partido Socialista não somente no rótulo, mas tam
bém no conteúdo. Allende queria implantar uma es- · 
trutura socialista no Chile, democraticamente, dentro 
da lei. No entanto, grupos radicais de ultra-esquer
da, Senador Carlos Patrocínio, começaram a invadir 
terras, desbragadamente. Salvador Allende, por fra
queza ou por escrúpulo de esquerdista, que confun
dia autoritarismo com autoridade, que são coisas di
ferentes, não reprimiu esse movimento, Senador 
Carlos Patrocínio. O resultado, Senador Edison Lo
bão, foi a desorganização da produção agrícola no 
Chile, com crise de alimentos na cidade; as donas
de-casa saíram às ruas com o movimento das pane-

las vazias. Criou-se o clima para o golpe de Pino
chet, em 1973, que derrubou o próprio Allende. Na 
verdade, a fraqueza de Allende na repressão desse 
movimento derrubou os alicerces do seu próprio go
verno; ele cavou a sua própria sepultura. o~ !á 1sso 
não se repita, Senador. 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO- V. Ex- c~ .Tra 
a nossa atenção, com muita propriedade, estudioso 
que é da história mundial, alertando para isso que 
poderá também ocorrer em nosso País se não hou
ver a decisão do Governo Federal, o pulso para im
pedir esses movimentos de conotação meramente 
ideológica. 

A Srl Marina Silva - Permite-me V. Exil um 
aparte? 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Se me permi
tir o eminente Presidente, gostaria de conceder o 
aparte à Senadora Marina Silva. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Peço a 
V.Ex' e aos aparteantes que sejam breves, pois seu 
tempo já foi ultrapassado em quatro minutos. 

O SR. CARLOS PATROCÍNiO- Concedo o 
aparte a V. Ex', Senadora Marina Silva. 

A Srl Marina Silva - Senador Carlos Patrocí
nio, vou me ater a algumas indagações, pois deve 
ser um esforço de todos nós tentar contribuir com a 
questão da refonna agrária. Em primeiro lugar, o Se
nador Ademir Andrade tem toda razão; na questão 
agrária, o Governo tem uma posição muito parecida 
com a sua polftica de saúde, nunca agindo preventi
vamente; só age quando já é caso de uma medica
ção pesada, de internação. quando o paciente já 
está com pneumonia. O caso das invasões, das ocu
pações, é um fato dessa natureza. Fiquei muito en
tristecida porque vi pessoas fazendo um esforço, e 
V. Ex' citou um exemplo de 27 anos atrás. Eu tam
bém poderia citar um exemplo de muito tempo atrás, 
no meu Estado, na época do Governador Mesquita, 
na ditadura, quando ele fez alguns assentamentos. 
O Senador Edison Lobão talou de uma atitude do 
seu governo estadual como um exemplo. Mas são 
pouqulssimos os exemplos no universo das necessi
dades deste Pafs com respeito à democratização da 
terra. O Senador Jefferson Péres colocou o proble
ma do Chile, que espero seja apenas um exemplo 
histórico, sem nenhuma idéia de comparação entre 
Salvador Allende e o Governo Fernando Henrique 
Cardoso. Em segundo lugar, a questão do dinheiro é 

· realmente complicada. Se o Governo, como dizem 
na minha terra, tirasse apenas um tiquinho do di
nheiro que coloca para salvar os bancos, já seria 
uma boa ajuda para a reforma agrária. Em pouquís-
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;mos dias, em pouquíssimas horclS, vi o Governo 
dar uma saída para os banqueiros e, ao decorrer de 
décadas, de séculos, não se consegue dar uma res
posta para a questão fundiária. Talvez o poder de 
pressão política do Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra, como colocam, não seja tão forte 
como o poder de pressão, isento, sem nenhum tipo 
de ideologia, dos banqueiros e dos seus apoiadores. 
Aqui, às vezes, usa-se de dois pesos e duas medi
das. Por acaso, os bancos, quando pressionam o 
Governo, estão completamente isentos de qualquer 
ideologia? Com certeza, não. Quando os bancos 
vêm aqui, existem pessoas, inclusive, que assumem 
a sua defesa, que politicamente sabem articular o 
seu discurso e as suas necessidades estratégicas 
para que o País não vá à bancarrota, como colocam. 
Temos de entender que a questão da reforma agrá
ria é uma questão polftica. Discordo da violência 
como um método para as duas partes; porém, se o 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 
não pressionasse o Governo, talvez ainda tivésse
mos apenas esse exemplo de 27 anos atrás, que V. 
E~ acabou de citar. 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Agradeço o 
lúcido aparte da eminente Senadora Marina Silva. 

A minha intenção, quando vim à tribuna do Se
nado, era exatamente chamar a atenção do Gover
no, a fim de se conferir maior celeridade na questão 
dos assentamentos, da reforma agrária. 

Concordo com V.~ quando diz que muito di
nheiro já foi destinado aos Bancos, ao Proer, para 
salvar a situação diffcil de muitos banqueiros. Não 
concordo com isso, eminente Senadora Marina Sil
va. Penso que muitos desses recursos deveriam ser 
destinados à reforma agrária. 

O Governo está empenhado em implantar a re
forma agrária, e já desapropriou milhões de hecta
res. Mas, aqueles que têm suas terras desapropria
das não estão recebendo o dinheiro e procuram vol
tar para as suas fazendas, o que gera conflito. 

Evidentemente, existe urna morosidade por 
parte do Governo, embora exista boa vontade por 
parte do Presidente Fernando Henrique Cardoso e 
do Ministro Raul Jungmann. Mas acredito que, ha
vendo boa vontade, muito mais será feito. 

O Sr. L.eomar Qulntanllha- Pennite-me V. Exl' 
um aparte? 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Sr. Presiden
te, pediria a sua compreensão para que possa O!JVir 
o aparte do Senador Leornar Quintanilha. · 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior} - Nobre 
Senador Leornar Quintanilha, faço um apelo para 

que V. Ex'! seja bastante conciso no seu aparte, pois 
o tempo do orador está esgotado há mais de 1 O mi
nutos. 

O Sr Leomar Quintanllha - Agradeço a defe
rência da Mesa, mas entendo, Sr. Presidente, que o 
assunto é da maior envergadura, do maior interesse 
e que tem despertado a atenção de todo o Brasil. 
Nobre Senador Carlos Patrocínio, V. Ex'\ como eu, 
representa o novo e promissor Estado ti" Tocantins, 
que também tem sido palco de ações do chamado 
Movimento dos Sem-Terra. Esse fato tem nos preo
cupado. E, conseqüentemente, temos trazido essa 
preocupação ao conhecimento desta Casa e dos ór
gãos do Governo, como o Incra e como o Ministério 
da Reforma Agrária, procurando dar uma contribui
ção para a solução desse problema, que entende
mos estar tomando proporções quase incontroláveis, 
trazendo a intranqüilidade e a instabilidade ao cam
po, dificultando, sobremodo, a vida dos agricultores 
e dos pecuaristas deste País. Entendo, nobre Sena
dor, que o Movimento dos Sem-Terra, de cunho 
ideológico ou não, se tem interesse de pressionar o 
Governo, está utilizando, a meu ver, a forma inade
quada, porque afronta a legislação brasileira, come
ça enfrentando e desrespeitando a Constituição bra
sileira, quando fere o direito de propriedade e o Có
digo Penal em diversos artigos. Esse movimento 
tem tomado proporções que transcendem o aspecto 
de ocupação da terra, utilizando a violência como 
meio. Isso tem preocupado muito esta Casa. É im
perioso que o Presidente Fernando· Henrique a dote 
posições urgentes e firmes. Não falta terra neste 
País; mais de 8 milhões de quilômetros quadrados 
são suficientes para assentar todos que queiram 
nela trabalhar e produzir. Mas é importante aferir e 
verificar se, efetivamente, os integrantes desse mo
vimento têm aptidão, têm o desejo de realmente pro
duzir. Temos visto uma sucessão de assentamen
tos. Mas, se o Governo tivesse o critério de contro
lar, de cadastrar esses assentados, ele se depararia, 
para sua surpresa, com o fato de que vários dos as
sentados de hoje já foram assentados ontem, an
teontem, por diversas vezes, em outros locais. O ob
jetivo talvez não seja o de ocupar a terra para produ
zir. Não se pode expulsar quem está produzindo, 
que hoje representa um número cada vez menor 
neste País. Cada vez menos, pessoas se dedicam a 
esta mais nobre atividade econômica, que é a de 
fornecer alimento, elemento essencial à sobrevida, à 
vida humana. Então, é preciso que tenhamos cons
ciência de que esse movimento está realmente con
turbando a ordem deste País. Agradeço a oportuni-
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dade de participar, com V. Ex'! e com os demais 
membros desta Casa, da discussão de um assunto 
que toma proporções de quase incontrolabilidade 
neste País e que requer urgente ação do Governo. 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Nobre Sena
dor Leomar Quintanilha, sou eu quem agradece a 
participação de V. Ex'!. 

Sr. Presidente, agradeço a paciência de V. ExB. 
E, para encerrar, manifesto a nossa preocupação 
primeira, no sentido de alertar o Governo a fim de 
que tome providências imediatas para resolver a 
questão dos assentamentos, porque existem milhõ
es de terras desapropriadas para essa finalidade. 
Tem que conferir maior celeridade a esses assenta
mentos. 

Alerto também Sua Excelência para que tome 
providências no que concerne a esse outro movi
mento que, com certeza, não tem o apoio da socie
dade brasileira. 

Sr. Presidente, ao longo de minha jornada 
como médico, ajudei a salvar muitas vidas e, como 
Senador, gostaria também de poder evitar esse der
ramamento de sangue, que me parece inevitável se 
providências urgentes não forem tomadas. 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Carlos Patro
cínio, o Sr. Nabor Júnior deixa a cadeira da 
presidéncia, que é ocupada pelo Sr. Eduar
do Sup/icy, suplente de Secretário. 

Durante o discurso do Sr. Carlos Patro
cínio, o Sr. Eduardo Suplicy, suplente de Se
cretário, deixa a cadeira da presidéncia, que 
é ocupada pelo Sr. Nabor Júnior. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Romero Jucá. (Pausa.) 

Concedo a palavra à nobre Senadora Marina 
Silva. 

A SRA. MARINA SILVA (PT-AC. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) - Sr. 
Presidente, Srãs e Srs. Senadores, a imprensa vem 
divulgando a proposta que o Governo vem debaten
do sobre privatização de florestas. 

Na verdade, o que está sendo discutido é a 
concessão de áreas de florestas e a sua transforma
ção er.-: florestas 11acionais, que seriam concedidas 
para proprietários privados fazerem a utilização dos 
seus recursos florestais, principalmente madeira, 
mediante manejo sustentado. 

Inicialmente, a proposta do Governo seria atin
gir 34 áreas, que, segundo os levantamentos iniciais 
feitos, dariam em tomo de 10% do território da Ama-

zônia. Penso que é uma proposta a ser estudada. 
No entanto, o Governo tem que se cercar de todos 
os mecanismos para que, mais uma vez, não esteja 
dando um passo maior que as pernas, principalmen
te no que se refere à questão do controle. 

É importante observarmos que a utilização dos 
nossos recursos florestais, principalmente a madei
ra, tem que ser acompanhada de uma política global 
para a Amazônia. Não adianta somente haver uma 
ação pontual, no que se refere à exploração de ma
deira, com os critérios do manejo florestal, com os 
critérios da certificação de origem - o Brasil tem ne
cessariamente que partir para isso -, mas, do meu 
ponto de vista, é fundamental que se tenha uma 
concepção ampla da floresta, principalmente do seu 
uso múltiplo. Não deve haver somente uma ação 
voltada para grandes empresas, para grandes con
cessionárias que irão atuar no campo da madeira. 
Experiências como a do Tapajós devem se estender 
para o conjunto das reservas extrativistas que hoje 
temos, com a presença de núcleos populacionais e 
comunidades tradicionais. 

O Governo precisaria, talvez, realizar essas 
ações de caráter experimental, uma ação piloto na 
Amazônia, para que pudéssemos ter um resultado 
em três dimensões, mostrando o bom caminho a ser 
seguido. Pois tenho medo de que já comecemos 
muito grandes e depois percamos completamente o 
controle. Até porque a tradição dos projetas de ma
nejo que temos são muito mais para "inglês ver" do 
que realmente para atender às exigências ambien
tais e às determinações do Ministério do Meio Am
biente através do seu órgão executor, o lbama. 

Haverá, nos dias 3 e 4 de fevereiro, na Câmara 
dos Deputados, um seminário do qual pretendo par
ticipar e, por enquanto, estou somente elencando as 
preocupações que considero adequadas. Tenho 
grande preocupação com relação à questão do meio 
ambiente, à preservação da Amazônia, sem jamais 
ter negligenciado que devemos, a partir da floresta 
amazônica, buscar os meios de sustentação econó
mica para a população de 17 milhões que habitam 
aquela região. 

Temos de compatibilizar essas duas questões: 
meio ambiente e desenvolvimento. E é nesse senti
do que tenho lutado aqui incansavelmente. E, com 
muita alegria, posso dizer que tive uma grande parti
cipação na criação do Prodex, a primeira linha de 
crédito do Banco da Amazônia - Basa -, para o ex
trativismo, em mais de 200 anos de atividade. Espe
ro que, em 1997, ela possa ter o seu direcionamento 
dinamizado e que tenhamos inúmeros tomadores 
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em toda a Amazônia. Já temos associações de se
ringueiros, de extrativistas, de pescadores, associa
ções de toda natureza, postulando esse recurso, 
porque, afinal, ele tem juros baixos, 4% ao ano, se
melhante ao que acontece com o FNO especial. 

É uma tentativa de fazer com que se reverta 
um processo perverso, que, antes, era para os serin
galistas e, hoje, queremos que seja para os serin
gueiros. 

E ao falar em seringueiros, quero dizer que, há 
alguns dias, atrás falei com o Prefeito de Manuel Ur
bano, que me disse estar insustentável a situação 
dos seringueiros que trabalham nos altos rios, no 
Estado do Acre, onde mais de 20 mil famflias ainda 
vivem dessa atividade. As empresas de pneumáti
cos estão, de alguma forma, chantageando, dizendo 
que vão embora para a Argentina, porque lá podem 
comprar a borracha da Malásia sem nenhum tipo de 
restrição, lá eles não têm a obrigação de comprar 
um percentual de borracha nacional determinado 
pelo Governo. Há o pensamento de, talvez, se mu
darem do Brasil, porque lá não teriam esse tipo de 
restrição. 

O Governo brasileiro tem que, necessariamen
te, dar uma resposta para o problema do preço da 
borracha. Algumas medidas já foram tomadas, e eu 
tenho, também, me empenhado muito, e junto com o 
Ministério do Meio Ambiente, com o CNPT!Ibama, 
conseguimos recursos para 1 O usinas de beneficia
mento de borracha. Duas vão ser inauguradas, uma 
em Xapuri, outra em Sena Madureira. Está indo 
mais uma para Feijó, outra para Cruzeiro do Sul, 
para melhorar o nosso produto e tennos condição de 
competir em qualidade. 

Estive com o Presidente da Pirelli nacional a 
quem falei do problema da borracha, e ele me di~e 
que havia um problema de qualidade e até se dis
pôs, a título de colaboração, a fazer um convênio 
com as associações de seringueiros, através de 
suas usinas de beneficiamento de borracha, para 
uma cooperação técnica, para que pudéssemos ter 
um produto em condições de competir com a borra
cha dos seringais de cultivo. 

O Sr. Nabor Júnior- Permite-me V. E:xA um 
aparte, nobre Senadora Marina Silva? 

A SRA. MARINA SILVA - Concedo o aparte 
ao nobre Senador Nabor Júnior. 

O SR. NABOR JÚNIOR - Muito obrigado; Se
nadora Marina Silva. V. Ex& está abordando, em seu 
discurso, um dos principais anseios da nossa região, 
que ainda tem na borracha natural um dos sustentá-

culos da sua economia, particularmente em nosso 
Estado do Acre. 

Foi por causa da borracha que o Acre foi colo
nizado. E durante muitos anos, milhares de brasilei
ros se dedicaram a essa atividade extrativista, a qual 
chegou a se constituir em determinado período da 
nossa história, no segundo produto de exportEJ.ção 
do País, logo abaixo do café. É importante frisar esta 
informação, que poucos brasileiros conhecem: a 
borracha vegetal já foi o produto que mais ptarou d.,_ 
visas para o Brasil, depois do café. Graças ao látex, 
Manaus se transformou em uma grande metrópole -
assim como Belém do Pará e outras cidades que to
ram surgindo na Amazônia Ocidental, como Rio 
Branco, no Acre, Porto Velho, em Rondônia, e assim 
por diante. Mas, desgraçadamente, hoje o Governo 
não dedica a essa atividade o tratamento que ela 
merece, negando-lhe garantia de preço justo, que 
está aviltado, a ponto de praticamente não haver 
maior interesse por parte dos extratores de borra
cha, que nela não encontram cobertura para os cus
tos de produção. Vemos o crescente abandono dos 
seringais, hoje, em sua maioria, ocupados e explora
dos por pequenos contingentes de trabalhadores, 
que produzem menos da metade da borracha que 
nosso Estado produzia há vinte anos. 

Esse estado de abandono, já de quase falên
cia, decorre de uma polftica vesga, desenvolvida 
pelo Governo Federal a partir do momento em que 
quebrou o monopólio da política da borracha, que 
era exercido pelo Banco da Amazônia. 

Quando o Basa detinha o monopólio da borra
cha, assegurava aos produtores financiamento e co
mercialização, além de preços justos e estabilidade 
em todas as fases de extração, industrialização e 
comercializiação; mas, tudo mudou quando quebra
ram o monopólio da borracha. Inclusive, na época, 
eu me manifestei contra isso, e participei de comis
sões de Deputados e de empresários, visando a im
pedir a adoção dessa medida, que, entretanto, infe
lizmente se consumou no final dos anos sessenta. o 
Presidente da República e o Ministro do Planeja
mento nos receberam, mas, infelizmente, não nos 
deram ouvidos. 

Os seringalistas se endividaram, venderam os 
seus seringais para empresários do Sul e a conse
qüência é que hoje existem poucos trabalhadores na 
Arnazôni& efetivamente vivendo da exploração da 
borracha. 

Quem recebe R$0,80 por um quilo de oorra. 
cha, quando a média de produção é de 500 quilos 
anuais por produtor, é obrigado a viver com urn2 
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renda inferior a metade do salário mínimo e não en
contra nenhum estímulo para continuar nessa ativi
dade. As pessoas estão abandonando os seringais, 
as propriedades rurais, e vão para a periferia das ci
dades, em busca de oportunidades que nem sempre 
aparecem. E aí aumenta o número de favelas e de 
aglomerações miseráveis, onde não se têm moradia 
ou emprego, e os pais assistem, impotentes, ao dra
ma das filhas que se prostituem e dos filhos que se 
marginalizam. 

É oportuno, agora, atentarmos para um novo 
aspecto que, talvez, o Governo até hoje não tenha 
levado em consideração: a Malásia está aos poucos 
diversificando suas atividades. Hoje, aquele país 
asiático não mais se limita a produzir borracha, mas 
ingressa em outras atividades, como a plantação de 
soja e de café. Ou se;a, daqui a pouco a Malásia 
deixará de ser o líder mundial da produção de borra
cha - e o produto poderá faltar, não só nos países 
industrializados como também no Brasil. Daí porque 
temos que estimular a produção interna, dar melho
res condições de trabalho e de vida para os nossos 
seringueiros, a fim de nos prepararmos para essa 
realidade, que pode estar próxima 

A História pode se repetir e propiciar, ao nosso 
país, novos dias de prosperidade em tomo da goma 
elástica se, como prevêem alguns especilistas, den
tro de 15, 20 ou 30 anos, os atuais grandes produto
res entrarem em colapso. Nós teremos aqui, então, 
uma grande reserva, que são os seringais nativos da 
Amazônia. 

Muito obrigado pelo aparte que V. Ex" acaba 
de me conceder. 

A SRA. MARINA SILVA- Agradeço a V. Ex'~ 
pelo aparte e o incorporo ao meu pronunciamento. 

Senador r labor Júnior, a Malásia, além de di
versificar a sua economia, não está só produzindo a 
borracha natural como matéria-prima para as empre
sas de pneumático e de artefatos de borracha, ela 
está também começando a trabalhar a própria borra
cha na produ yão de artefatos de borracha, e podere
mos ter, sim, r ma crise de abastecimento. Nesse 
caso, o Brasil voltaria a ter uma função muito impor
tante no fornecimento dessa matéria-prima, princi
palmente para as necessidade nacionais. 

Mas realmente a falta de preocupaçto com a 
região amazónica, nesse aspecto, é muito grande, e 
as pessoas não levam em conta que a problemática 
dos seringueiros não é apenas social, mas também 
'Jma questão ambientai muito grave para a preserva
cão da Amazônia. Se essas 20 mil famílias saem 
dos seringais e vão a para a periferia das cidades, 

só irão agravar o problema social, que já é gravíssi
mo, pois falta infra-estrutura urbana, condições de 
moradias, de saúde, de educação e emprego. 

A capital do Acre já tem mais de 50% da sua 
população vivendo em péssimas condições e, no 
Estado, Cruzeiro do Sul e outras cidades também vi
vem em péssimas condições, nas periferias, em fa
velas, em barracos. 

Um outro aspecto da questão é que não tendo 
as pessoas nenhum tipo de atividade que lhes per
mita a sobrevivência, acabam por se permitir, pelas 
circunstâncias, a praticar algumas atividades netas
tas, como é a exploração irregular de madeira. Cer
tos madeireiros, valendo-se inescrupulosamente do 
sofrimento dessas pessoas, invadem as suas colo
cações e, ao invés de tirar uma, duas ou três árvo
res como combinam, fazem uma verdadeira devas
tação, como tem denunciado o Padre Paulino, alte
rando completamente os ecossistemas, fazendo 
com que aquelas comunidades que antes ainda po
diam vive, da caça e da pesca tenham essa fonte de 
sobrevivência completamente desperdiçada em fun
ção do estrago que é feito pela exploração madeireira. 

Acho que o que é justo e o que é correto deve 
ser aprovado e não necessariamente deve-se ficar 
implorando, pedindo que as pessoas façam. Falo 
isso porque apresentei duas emendas ao Orçamen
to. Uma, para a modernização do extrativismo em 
toda a Amazônia, no valor de R$25 milhões, porque 
achamos que a borracha não deve continuar sendo 
produzida segundo processos tradicionais e obsole
tos, é preciso que sejam introduzidas inovações téc
nicas; é preciso que se faça o adensamento e não 
mais se extraia o látex como se fazia antigamente, 
alhures, na floresta, com muito desperdício. 

Hoje as reservas, como é o caso da Reserva 
Chico Mendes, têm estudos muito importantes quan
to aos locais onde podem ser feitos os adensamen~ 
tos das seringueiras e das castanheiras e com pou
quíssimas horas de trabalho obter uma produção 
bem maior do que aquela que meu pai e tantos ou
tros, nossos antepassados, tinham, quando faziam a 
colheita tradicional do látex. 

Lamentavelmente, essas emendas, no proces
so de discussão na subcomissão, caíram de R$25 
milhões para R$2,8 milhões. Mesmo assim, ainda 
seria alguma coisa para um setor tão abandonado e 
marginalizado. 

Mas, pasmem V. Ex's: quando da votação final 
na Comissão de Orçamento, esse valor chegou a 
zero! Nada para a modernização do extrativismo, 
nenhuma preocupação nesse sentido por parte dos 
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Parlamentares, que retiraram esses recursos. Só no 
Acre, eles representam 20 mil famílias e uma contri
buição fantástica para a defesa do meio ambiente. 

Em relação à linha de crédito a que me referi, o 
P rodex, há a alegação de que não há assistência 
técnica para a mesma. A matéria foi discutida tam
bém com autoridades do Governo Federal, com o 
Dr. Seixas Lourenço, com a Dr- Flora Valadares, no 
sentido de que precisávamos alocar recursos para 
que o Prodex pudesse ter assistência técnica, uma 
vez que o extrativismo é diferente da agricultura. 
Precisamos de técnicos que conheçam a pesca, a 
seringa, que conheçam as atividades extrativistas. 

Houve a proposta de R$2 milhões para essa li
nha de crédito. Na Subcomissão, caiu para R$500 
mil e, na votação final, zero real! 

Essa é a preocupação que se tem com um se
ter tão abandonado, que, muitas vezes, deixa os co
rações enternecidos, mas, na verdade, não se co
nhece a realidade. 

Lamentavelmente, conversei com os Parta
mentares dessas Comissões que estavam como Re
latores, mas, infelizmente, não se sensibilizaram. 

É triste receber determinadas informações, 
como um relato que ouvi, no sentido de que algumas 
pessoas, à noite, estão fazendo fogueiras para cla
rear as suas casas, porque nem sequer podem mais 
comprar querosene para colocar nas lamparinas. As 
meninas e as mocinhas só deixam a cabeça de fora 
da porta, porque não têm roupas para cobrir e prote
ger os seus corpos; não têm a mfnima condição de 
sobrevivência. 

Mesmo assim, como existe a caça, a pesca e 
como sabem que na cidade as filhas vão-se prosti
tuir, não terão emprego e passarão fome, preferem 
permanecer ali. 

Essa é uma questão social, é uma questão de 
resgate da dignidade dessas pessoas, que já repre
sentaram 40% das exportações deste Pars, como 
muito bem mencionou o Senador Nabor Júnior. 

É passivei e é fundamental que se dê uma res
posta para esse problema, que não é só do Acre, 
mas de toda a Amazônia. 

Já está havendo uma série de discussões em 
tomo do assunto, mas pretendo visitar todas asco
munidades para dar conhecimento da falta de aten
ção que se está tendo por parte das autoridades fe
derais com a problemática dos seringueiros. 

Às vezes, parece uma questão setoríal, de um 
grupo; digamos, de uma categoria, que nada mais 
representa para a economia. Dessa forma estão 
sendo tratados aqueles que são considerados ape-

nas sobreviventes de um passado que já não mais 
corresponde à realidade. Mas eles estão mais vivo:.:; 
do que nunca e sofrendo todo o tipo de mazela. 

Lamentavelmente, essa situação não faz doer 
o coração daqueles que não destinam aproximada
mente R$2 milhões para a sua atividade produtiva, 
mas que são capazes de destinar milhões para sal
var os banqueiros, já tão aquinhoados pelas benes
ses do Poder Público. 

Muito obrigada, Sr' Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Marina Silva, 
o Sr. Nabor Júnior deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pela Sr. Eml1ia Fer
nandes, suplente de Secretário. 

A SRA. PRESIDENTE {Emília Fernandes) -
Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, Sena
dor Nabo r Júnior. 

V. Ex~! dispõe de até 20 minutos. 
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - sr
Presidente, sr-s e Srs. Senadores, a imprensa na
cional tem dado bastante destaque às declarações 
de alguns setores ligados à economia nacional, que 
propõem uma reformulação na atual politica cambial 
do Pars. 

Venho acompanhando, com grande interesse, 
os debates em tomo dessa questão, temeroso de 
que, no momento em que o Governo atender a pres
sões desses grupos económicos ou de determina
dos economistas a eles ligados, principalmente aos 
exportadores, vamos correr o sério risco de ver o 
Plano Real desmoronar. 

Há poucos dias, li declarações atribuídas ao 
Deputado Delfim Netto, do PPB do Estado de São 
Paulo, defendendo ardorosamente essas mudanças. 
Encontrei, também, propostas semelhantes do De
putado Roberto Campos, que ocupou o Ministério do 
Planejamento no Governo do Presidente Castello 
Branco. E, já agora com estranheza, li declarações 
atribuídas ao Professor Edmar Sacha -que foi Presi
dente do BNDES no início do atual Governo e um 
dos formuladores do Plano Real- em defesa da 
mesma tese. 

Felizmente, ontem, os jornais publicaram de
clarações do Ministro da Fazenda, Pedro Malan, 
descartando totalmente essa possibilidade! 

O problema é essencialmente técnico, dificul
tando aos leigos sua discussão com maior profundi
dade. Mas sei e todos sabemos - os consumidores, 
os trabalhadores urbanos e rurais, os favelados, a 
dona-de-casa principalmente - que, na época em 
que o Sr. Delfim Netto foi Ministro do Planejamento, 
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o c-ruzeiro era diariamente desvalorizado perante o 
Dólar, numa relação desproporcional que contribuía 
para o descontrole da inflação do País. 

Todos os dias a imprensa divulgava novas co
tações da moeda americana, antecipadas pelos noti
ciários de rádio e televisão. Eram minidesvalorizaçõ
es diárias do Cruzeiro e, algumas vezes, até maxi
desvalorizações; A inflação, por sua vez, campeava 
em todos os setores, m:ma espiral que, inicialmente, 
era de 5% ao mês, subindo para 10%, 20%, 30%. 
Houve mês em que atingiu a quase 80%. O nosso 
poder de compra era corroído diariamente, tragédia 
que os agentes económicos atribuíam à desvaloriza
ção da moeda nacional e à valorização do dólar. 

O Sr. Ademlr Andrade - Permite-me V. ExA 
um aparte? 

O SR. NABOR JÚNIOR - Com muito prazer, 
nobre Senador. 

O Sr. Ademlr Andrade- Senador Nabor Jú
nior, o assunto que V. Ex& traz à discussão é extre
mamente importante. Na verdade, esse é o grande 
trunfo do Governo Fernando HenriquP. Cardoso, 
essa é a grande razão do seu sucesso económico, 
porque ele não está obrigando este País a ter supe
rávit comercial. Agiram da mesma forma Delfim Net
to, Roberto Campos e, infelizmente, até o nosso 
Presidente José Samey, por pressão ou até por não 
prestar atenção à questão. Na época do Plano Cru
zado, aconteceu o que está acontecendo hoje, pelo 
menos durante 9 meses, quando o dólar esteve con
gelado em igual valor ao Cruzado naquela época. A 
coisa degringolou e destruiu o plano na medida em 
que se voltou a fazer essas tais correções cambiais. 
Estou de pleno acordo com o Ministro Malan, estou 
de pleno acordo com o Governo. Creio que S. Ex&s 
manterão a estabilidade da moeda na medida em 
que controlarem essa qualidade cambial e não per
mitirem a desvalorização da nossa moeda. Enquan
to fizerem isso, conseguirão manter a estabilidade. 
Mas, evidentemente, jamais conseguirão ter superá
vit comercial com essa política; e, na verdade, o su
perávit comercial não interessa ao Brasil. Por que te
mos que vender mais do que compramos? Isso inte
ressa àqueles que têm compromissos cnm o impe
rialismo internacional. O Brasil deve manter a sua 
balança comercial equilibrada ou até deficitária, 
como está acontecendo durante esses dois anos do 
Presidente Fernando Henrique Cardoso. Este ano, 
chegamos a U$5 bilhões de déficit na nossa balança 
comercial, mas isso é muito pouco, porque o Gover
no conseguiu outros recursos, outras formas de re
ceber dinheiro externo, apesar da nossa dívida inter-

na estar aumentando muito. Não sei como o Gover
no resolverá a questão. Mas, em resumo, o Governo 
Fernando Henrique Cardoso e o Ministro Pedro Ma
lan estão corretíssimos em manter o câmbio da for
ma como que está. Aliás, creio que está até passan
do dos limites, deve parar por af. O dólar hoje, no 
paralelo, já deve estar em R$1,115. Se o Governo 
mantiver assim, conseguirá a estabilidade da moe
da. Quero dizer que em relação a esse ponto estou 
de pleno acordo com o Presidente Fernando Henri
que Cardoso. Não se deve preocupar em gerar su
perávit na balança comercial. Isso não significa nada 
de bom para o Brasil. 

O SR. NABOR JÚNIOR- Agradeço a V. EJ<Ã 
pelo seu oportuno aparte, o qual trouxe sólida argu
mentação para reforçar o ponto de vista que hoje es
tou apresentando. 

Sr. Presidente, Sr& e Srs. Senadores, as pres
sões são muito grandes, principalmente nos setores 
ligados à exportação. 

Alega-se que a relativa paridade cambial, do 
Real com o Dólar, está prejudicando as exportações; 
os exportadores afirmam que a rentabilidade dos 
seus produtos no mercado externo, é reduzida, o 
que aumenta o déficit da balança comercial; citam, 
ao mesmo tempo, outras razões que justificariam 
desvalorizar a nossa moeda - mas é evidente que 
se trata, em maior número, de pessoas voltadas 
para a especulação no mercado financeiro, especu
ladores das bolsas de valores e de mercadorias, es
peculadores na exportação de capitais. Gente que, 
visando apenas o lucro próprio, não se preocupa 
com 150 milhões de consumidores satisfeitos com o 
êxito do Plano Real. 

Não há como negar que hoje o poder de com
pra do povo foi mantido e, em alguns casos, até au
mentado. As pessoas humildes, os pobres que ga
nham o salário mínimo, viram-se realmente contem
pladas com a possibilidade de adquirirem bens durá
veis e, o que é mais importante, estão se alimentan
do melhor. Se o Governo, portanto, deixar-se embair 
por essas poucas pessoas obstinadas em desvalori
zar a nossa moeda, a inflação vai voltar a gerir a 
economia nacional e a influenciar todas as ativida
des económicas, o que faria o custo de vida nova
mente ir lá para o alto. 

Não faltarão aquelas velhas alegações para a 
subida dos preços: aumenta o preço do petróleo, 
porque a Petrobrás compra no exterior, em Dólar, 
mais de 50% do que é consumido no Brasil; aumen
ta o preço do pão, porque o trigo também é compra
do na base do Dólar; aumenta o preço do óleo de 
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soja, porque no mercado internacional a soja au
mentou em função da desvalorização do Real; e as
sim por diante. 

É preciso que emprestemos nosso respaldo ao 
Governo Federal. Te mos de apoiar o Ministro Pedro 
Malan, fortalecendo-o na luta contra as pressões 
desses empresários, interessados em desvalorizar o 
nosso Real para ver favorecidos os seus negócios e 
suas contabilidades em Dólar. Existe, nessa pres
são, o risco objetivo de promover a desestabilização 
do Plano Real, causando a repetição da calamidade 
financeira e social a que assistimos, na derrocada 
do Plano Cruzado, como sabiamente advertiu o Se
nador Ademir Andrade. 

Está na memória de todos os brasileiros cons
cientes: quando o Presidente Samey anunciou o 
Cruzado, sindicatos de trabalhadores de várias cate
gorias, principalmente em São Paulo, saíram às ruas 
para protestar contra o programa recém-lançado, 
porque não o conheciam. O Presidente então convo
cou uma reunião no Palácio do Planalto com as 
mais expressivas lideranças nacionais, da qual parti
cipei, como Governador do Acre. Nela, S. Ex- expli
cou todos os detalhes das medidas que estavam 
sendo implementadas pelo seu Governo. 

Como sabemos, o Plano Cruzado funcionou 
bem, até que começaram as pressões para libera
ção de preços de produtos essenciais, como do ál
cool, do açúcar, do café, da soja etc., ao mesmo 
tempo, recrudesceram as pressões para desvalori
zação da recém-criada moeda. Era inevitável a volta 
da inflação, inflação que chegou, pouco antes da safda 
do Presidente Samey, a índices acima de 80%. 

Sr. Presidente, Srlls. e Srs. Senadores: não po
demos incorrer nos mesmos erros. Devemos manter 
a nossa moeda estabilizada, como acontece com a 
Argentina. 

O Plano Cavallo, na Argentina, já está com 
quase 6 anos. Estive lá recentemente e pude cons
tatar que o valor do Peso corresponde ao valor do 
Dólar, com a paridade garantida em lei. Com isso, o 
poder de compra da população é sempre o mesmo 
e, em qualquer lugar que se chegue -no comércio, 
em estabelecimento prestador de serviços, táxi, bar 
ou hotel- paga-se e se recebe tanto em Dólar corno 
em Peso. O troco vem em qualquer uma das moe
das, freqüentemente combinando ambas, em pro
porções variáveis. E a Argentina se mantém razoa
velmente estável, apesar de algumas crises, como a 
do desemprego, o que, aliás, também está aconte
cendo no Brasil e em alguns dos principais e mais 
fortes países do mundo. 

Não devemos aceitar de maneira alguma os ar
gumentos das pessoas que advogam a tese da des
valorização da moeda. Mesmo quando entre esses 
lobbystas encontramos, para surpresa nossa, pes
soas como o professor Edmar Bacha, um dos formu
ladores do Plano Real, pois seus argumentos, por 
mais sólidos que pareçam ser, não escondem a ver
dadeira conseqüência que virá no bojo dessa mu
dança: uma desvalorização do Real acarretará o au
mento do custo de vida e a volta da inflação. 

Isso, para quem só pensa e transaciona em 
Dólar, não é ameaça nem problema - mas para os 
outros 99,99% dos brasileiros seria uma tragédia. 

Era o que tinha dizer, Sr'! Presidente, S~s e 
Srs. Senadores. 

Era o que tinha dizer. Srl Presidente, Srlls e 
Srs. Senadores. 

O SR. PRESIDENTE (Emília Fernandes) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Edison Lobão. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srlls e Srs. Se
nadores, a Medida Provisória n11 1.532, regulamen
tando o setor automotivo nas Regiões Norte, Nor
deste e Centro-Oeste do País, já mereceu manifes
tações, neste plenário, de ilustres Senadores. Nunca 
é demais, porém, aplaudir a iniciativa do Governo 
Federal, que assim atendeu aos reclamos dos tantos 
Par1amentares que, entre outras reivindicações, 
apontavam a indústria automotiva como um dos ins
trumentos adequados ao desenvolvimento daquela 
esquecida região brasileira. 

Na verdade, não se pode admitir o falacioso ar
gumento, ainda utilizado por alguns tecnocratas de
sinformados, segundo o qual o Norte e o Nordeste 
devem contentar-se com o turismo e, quando muito, 
com a produção de frutos. Em outros termos, que
rem esses burocratas, provavelmente vinculados a 
outros interesses, que nos transformemos, naquelas 
regiões, num imenso pomar, cercado por nossas in
comparáveis praias e belezas naturais. 

Não vejo o porquê de as demais regiões do 
País temerem a industrialização do Norte-Nordeste. 
Até aqui, desde há séculos, as rendas nacionais têm 
se concentrado nas regiões mais ricas do Sul. Lá es
tão todas as fábricas automotivas nacionais, am
pliando, dia a dia, o seu poderio econômico. Lá es
tão implantadas, com a ajuda do Tesouro Nacional, 
as infra-estruturas e estruturas que tanto contribuí
ram para o seu progresso. 

Por que então reage-se ao fato de que, no inte
resse do País, é chegada a hora de também se pen
sar no Norte-Nordeste? 
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Com esse propósito, as lideranças industriais 
nordestinas lançaram recentemente um manifesto, 
intitulado "Em defesa do Nordeste", que julgo mere
cer constar dos nossos Anais. 

Esse, Srl Presidente, é o propósito que me traz 
hoje a esta tribuna. 

Passo a ler o manifesto, agradecendo desde já 
a atenção que mereci deste Plenário. 

Eis os seus termos: 

EM DEFESA DO NORDESTE 

Os Presidentes das Federações das 
Indústrias dos E:;tados do Nordeste, reuni
dos na cidade do Recife, analisaram o posi
cionamento de algumas lideranças políticas 
e empresariais do Sul e Sudeste do País, 
contrário à edição da Medida Provisória nQ 
1.532, que regulamenta o setor automotivo 
nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste 
do País e resolveram extemar as seguintes 
posições: 

1. Manifestar o mais irrestrito apoio ao 
Excelentíssimo Presidente da República, 
Doutor Fernando Henrique Cardoso, pela 
edição da referida MP e a toda repre
sentação política do Nordeste pela unânime 
e firme posição assumida no Congresso Na
cional. 

2. Deplorar o fato de que medidas ain
da insuficientes, em favor das regiões me
nos desenvolvidas do País, tenham gerado 
reações tão negativas. Está mais que evi
denciado que o atual modelo de desenvolvi
mento concentra renda nas regiões mais ri
cas, conforme comprova recente estudo rea
lizado pela Confederação Nacional da In
dústria. Vale salientar que todas as fábricas 
nacionais e os novos projetas da indústria 
automotiva estão localizados no Sul e Su
deste do Pafs. O fato de, após a edição da 
MP, uma única montadora ter decidido cora
josamente se instalar no Nordeste não justi
fica o inconformismo de determinados seto
res políticos e empresariais. 

3. Ressaltar ser notório que todos os 
organismos de desenvolvimento de relações 
internacionais sempre abrem exceções para 
programas em áreas menos desenvolvidas, 
como fórmula economicamente correta e eti
camente aceitável. 

4. Não aceitar quaisquer tipos de limi
taÇões ao crescimento industrial do Nordes
te senão aquelas ditadas pelAs políticas ge-

rais de competitividade, impostas pelo pro
cesso de globalização, repudiando com vee
mência teses segundo as quais as potencia
lidades da região devem se orientar à "ex
ploração do turismo e à produção de frutas 
tropicais". 

5. Reafirmar que continuam reclaman
do urgência para estudo e implementação 
de novas e mais impactantes medidas com
pensatórias e de incentivos adicionais para 
a região, conforme princípios consagrados 
na nossa Constituição e que garantam o seu 
desenvolvimento auto-sustentado, de forma 
a reduzir ou mesmo eliminar os flagrantes 
desníveis sociais e o quadro de pobreza ab
soluta que infelizmente ainda existe em al
gumas regiões do Nordeste e que depõem 
contra a imagem internacional de nosso 
País. 

O documento é assinado pelos presidentes das 
diversas federações de indústrias de nosso País, e 
peço que seja transcrito nos Anais do Senado Federal. 

O Sr. Romero Jucá- Senador Edison Lobão, 
permite-me V. ExA um aparte? 

O SR. EDISON LOBÃO- Ouço o Senador Ro
mero Jucá. 

O Sr. Romero Jucá - Gostaria de registrar, 
em primeiro lugar, os parabéns a V. ExA por trazer 
este tema, na manhã de hoje, ao Senado. E, regis
trando a importância do tema, gostaria de me asso
ciar às manifestações de V. E:xl', primeiro de aplauso 
ao manifesto dos empresários do Nordeste, que lu
tam, e todos sabem disso, com muitas dificuldades, 
para manter a geração de empregos e a atividade 
económica em níveis que são importantes para a 
nossa região. Em segundo lugar, quero também 
aplaudir a coragem do Presidente da República de 
manter e destacar essa medida provisória, que não 
é nada mais, nada menos, do que um pequeno alen
to. Poderiamos até dizer, de uma forma mais forte, 
que é urna migalha de incentivo e de diferenciação 
no processo que já é tão forte para o Sul, Sudeste e 
para as regiões mais desenvolvidas do País. Portan
to, são inaceitáveis as manifestações e expressões 
contrárias a essa medida provisória. Sem dúvida ne
nhuma, os empresários e os políticos do Norte, Nor
deste e Centro-Oeste marcam uma posição impor
tante em defesa das regiões e, inclusive, da luta 
contra as desigualdades regionais, no momento em 
que assinalam posições como essa. V.Exi está de 
parabéns. Gostaria de registrar, também, o meu 
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apoio ao tema, à medida provisória e ao manifesto 
dos empresários do Nordeste. 

O SR. EDISON LOBÃO - Agradeço a V.Exi a 
solidariedade que nos vem lá do extremo Norte de 
nosso País. Mas quero dizer, Senador Romero Jucá, 
que a mim não me espanta essa reação de políticos 
e de empresários do Sul e Centro-Sul do País. Foi 
assim, também, quando se tentou construir- e até 
hoje está inacabada - a Ferrovia Norte-Sul. Se 
aquela ferrovia tivesse recebido o nome de Sul-Nor
te, teria sido construída, mas como ela vinha com o 
carimbo de Norte-Sul, houve como que um movi
mento, quase que uma peregrinação santa no senti
do de se impedir a sua construção. 

Tudo, portanto, que se faz em benefício do 
Nordeste brasileiro e do Norte tem a resposta ime
diata de empresários, de políticos até, do Sul e do 
Centro-Sul do País, no sentido da incompreensão e 
da intolerância com aquilo que se procura fazer em 
benefício do desenvolvimento dessa região, que é 
brasileira. Na medida em que o Norte e o Nordeste 
possam desenvolver-se, com este desenvolvimento 
esta:á também sendo beneficiado todo o Brasil, toda 
a Nação brasileira. 

Agradeço, portanto, a solidariedade de V.Ex' e 
a paciência da nossa simpática Presidente. 

Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. EDISON LOBÃO EM SEU PRONUN
CIAMENTO: 

EM DEFESA DO NORDESTE 

Os Presidentes das Federações das Indústrias 
dos Estados do Nordeste, reunidos na cidade do Re
cife, analisaram o posicionamento de algumas lide
ranças políticas e empresariais do Sul e Sudeste do 
País, contrário à edição da Medida Provisória n11 

1.532, que regulamenta o setor automotivo nas re
giões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do País e re
solveram externas as seguintes posições: 

1. Manifestar o mais irrestrito apoio ao Exce
lentíssimo Presidente da República, Doutor Fernan
do Henrique Cardoso, pela edição da referida MP e 
a toda representação política do Nordeste pela unâni
me e firme posição assumida no Congresso Nacional. 

2. Deplorar o fato de que medidas ainda insufi
cientes, em favor das regiões menos desenvolvidas 
do País, tenham gerado reações tão negativas. Está 
mais que evidenciado que o atual modelo de desen
volvimento concentra renda nas regiões mais ricas, 
conforme comprova recente estudo realizado pela 
Confederação Nacional da Indústria. Vale salientar 

que todas as fábricas nacionais e os novos oroietos 
da indústria automotiva estão localizados no Sui e 
Sudeste do País. O fato de, após a edição da MP, 
uma única montadora ter decidido corajosamente se 
instalar no Nordeste, não justifica o inconformismo 
de determinados setores políticos e empresariais. 

3. Ressaltar ser notório que todos os organis
mos de desenvolvimento de relações internacionais 
sempre abrem exceções para programas em áreas 
menos desenvolvidas, como fórmula economica
mente correta e eticamente aceitável. 

4. Não aceitar tipos de limitações ao cresci
mento industrial do Nordeste senão aquelas ditadas 
pelas políticas gerais de competitividade, impostas 
pelo processo de globalização, repudiando com vee
mência teses segundo as quais as potencialidaaes 
da região devem se orientar à •exploração do turis
mo e à produção de frutas tropicais". 

5. Reafirmar que continuam reclamando urgên
cia para estudo e implementação de novas e mais 
impactantes medidas compensatórias e de incemi
vos adicionais para a região, conforme princ:pios 
consagrados na nossa \:.onstituição e que garantam 
o seu desenvolvimento auto-sustentado, de for.na a 
reduzir ou mesmo eliminar os flagrantes desníveis so
ciais e o quadro de pobreza absoluta que infelizmente 
ainda existe em algumas regiões do Nordeste e que 
depõem contra a imagem internacional do nosso País. 

Recife, 10 de janeiro de 1997. 

Empresário José de Freitas Mascarelhas 
Presidente da Federação das Indústrias do Estado 
da Bahia 

Empresário ldallto de Oliveira 
Presidente da Federação das Indústrias do Estado 
de Sergipe 

Empresário Napoleão Cavalcantl Lopes Barbosa 
Presidente da Federação das Indústrias do Estado 
de Alagoas 

Empresário Armando de Queiroz Monteiro Neto 
Presidente da Federação das Indústrias do Estado 
de Pernambuco 

Empresário Francisco de Assis Benevides Gadelha 
Presidente da Federação das Indústrias do Estado 
da Parafba 

Empresário Abelirlo Vasconcelos da Rocha 
Presidente da Federação das Indústrias do Estado 
do Rio Grande do Norte 

Empresário Fernando Cirino Gurgel 
Presidente da Federação das Indústrias do Estaao 
do Ceará 
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Empresário Antonio José oe Moraes Souza 
Presidente da Federação oas lndusmas do Estado 
do Piauí 

Empresário Alberto Abdala 
Presidente da Federação das Indústrias do Estado 
do Maranhão 

A SRA. PRESIDENTE (EmOia Fernandes) - A 
solicitação de V. Exi!, nobre senador Edison Lobão, 
será atendida na forma regimenta!. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ademir 
Andrade. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr'! Presidente, Srs. Senadores, tenho, na verdade, 
um longo discurso, trabalhado, estudado, mas como 
estamos numa sexta-feira, num final de sessão, não 
vou lê-lo como um todo, vou apenas comentá-lo. 
Usarei, evidentemente, os argumentos que escrevi 
com muito cuidado ao longo de todo esse documen
to. quando me dirigi ao Secretário da Receita, ao Mi
nistro dos Transoortes e ao Governador do meu Es
tado. 

Quero tratar da necessidade imediata de se 
unirem esforços do Governo Federal e do Governo 
do Estado do Pará no sentido do término da constru
ção do Terminal Portuário Alfandegado para a re
gião das ilhas do Marajó, a ser construído na locali
dade de Corcovado, no município de Breves, no Ma
rajó. 

Explico por quê. Aquela região é produtora de 
madeira. envolve duas dezenas de Municípios e a 
madeira produzida é basicamente voltada para ex
portação. É a madeira cerrada, exportada da região do 
~::::..a .. v cb. foz dos rios que formam aquela bacia. 

:. : .. :::diização aa alfândega nas indústrias que 
e:.:;;>:H·•.:: :-;·, essa madeira se dava. até _i unho do ano 
ne.ss:::.·:-;. :10s portos das próprias empresas, ou seja, 
os 1';3:":.: ::la alfânaega visitavam os portos das em
:-~.;;~as r. os embarques de orodutcs para o exterior. 

A R~eita Federal, em junho elo ano passado, 
enviou documento a todas as empresas da região, 
determinando a elas que construíssem um porto em 
um único local, para fazer essa exportação, um por
to alfandegado, ou todas el2.2 teriam que levar suas 
me:cadonas at8 c oortc de B::!ern ou de Vila do 
Ccmde. em 8arcaren2.. cs.~2. se~em contab!lizadas e 
tiscaliZõ.Cas. cobra:~::i-:1-ss 2s irr.s2stos devidos e as
sim r - e11ante. 0:2.. :: c:c~.en;c§.:: desse porto estã· 
ava·.. o c;rn R$8 milhões e 200 m'i e o prazo para a 
sua <;Oncretizacão é extremameme oeaueno: con
clui-ses;; ~em:<c -::'·2 19~..,. 

A AIMEX, Associação das Indústrias Exporta
doras de Madeiras do Estado do Pará, está extrema
mente preocupada com o assunto, porque se as in
dústrias precisarem transportar a sua mercadoria até 
o porto de Vila do Conde ou de Belém, terão inviabili
zada totalmente a continuidade da produção na região. 

Para que se tenha uma idéia, vale dizer que o 
Estado do Pará exporta em tomo de US$ 400 milhõ
es de madeira por ano e grande parte dessa madei
ra vem da região da Ilha do Marajó. 

Os custos estão bastante elevados. Eles se 
queixam da defasagem cambial - não é a minha po
sição, pois defendo que a relação dólar/real deva 
permanecer como está -, já que acham que isso 
lhes garante um determinado prejuízo, e também se 
queixam das taxas cobradas pelo lbama: algumas 
delas chegaram a aumentar em 2.800%. 

Os seus custos, portanto, estão no limite do in
suportável e se forem obrigados a, além de tudo o 
que fazem, colocar suas mercadorias em embarca
ções, levar essas embarcações a novos portos, pa
gar pelo desembarque dessas mercadorias para em
barque nos navios que vão levá-las para o estran
geiro, todo o sistema produtivo da região do Marajó 
ficará inviabilizado. 

Portanto, eles se socorrem a nós, não só os in
dustriais, como as prefeituras locais, as Câmaras de 
Vereadores, o povo da região, porque a questão do 
porto alfandegado a ser construído na cidade de 
Breves, que é a maior e mais importante da Ilha de 
Marajó, envolve o interesse direto de duzentas mil 
famílias de trabalhadores. 

Vamos levar essa questão ao Secretário-Geral 
da Receita, porque o Governo Federal vive tão preo
cupado em não dificultar as exportações que não 
pode ser intransigente com relação a essa questão. 

As autoridades locais, os empresários, as pró
prias prefeituras da regiãu já estão se dispondo a fa
cilitar aquilo de que mais a Receita está se queixan
do, ou seja, o deslocamento dos seus funcionários 
até o porto particular de cada indústria na região. Os 
industriais estão se dispondo a, junto com as prefei
turas - e esperam o auxílio do Governo do Estado 
do Pará-, colocar voadeiras e lanchas para facilitar 
o transporte dos fiscais da Receita Federal até os 
portos privados, que hoje ainda exportam essa ma
deira. O prazo para que isso acabe vai a junho deste 
ano e os empresários estão sentindo que até lá não 
conseguirão concluir o Porto Alfandegado de Bre
ves, na localidade de Corcovado. 

Então, manifesto a minha preocupação, cha
mando a atenção do Governo Federal de que se 
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esta atitude for mantida de forma radical, como está, 
ela trará um grande prejuízo à economia do meu Es
tado, desempregará milhares de famnias e, eviden
temente, fará aquilo que o Governo não deseja: di
minuirá, sensivelmente, as exportações do nosso 
Brasil. 

Deixo aqui esse apelo e peço a V. Ex' que 
considere como lido um longo trabalho que fiz, mais 
minuciosamente explicado, com nove laudas datilo
grafadas, para registro nos Anais do Senado e a mi
nha fala fica apenas como explicação resumida de 
algo que é extremamente importante para o desen
volvimento da nossa região e do seu povo. 

Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. ADEM/R ANDRADE EM SEU PRO
NUNCIAMENTO: 

Pretendo neste momento defender a necessidade de viabi· 

lização e implementação imediata de um Terminal Portuário AJ. 

fandegado na região das Ilhas do MarBJó. 

A instalação deste porto alfandegado do Munic!pio de Bre

ves, mais precisamente na localidade de Corcovado, trará benefl· 

cios imediatos, diretos e indiretos, para cerca e duzentas mil pes

soas da região que forma o arquipélago marajoara e a foz dos 

rios Jacundá, Pacajá, Camapari, Anapu, Xingue Amazonas, tam· 

bém chamada por muitos de Delta do Rio Amazonas, e que neste 

momento está ameaçada de colapso econômico. 

Por falta de condições portuárias adequadas, a exportação 

de madeiras cerradas, que constitui a principal atlvidade 8COnômi

ca daquela parte do território paraense, corre o risco de se Inviabi

lizar e provocar um eleito cascata extremamente negativo em 

toda a economia regional. 

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, a 

apreensão comum, tanto aos empresários madeireiros quanto às 

principais lideranças comunitárias e politicas daquela região, mos

tra que se o porto nào for implantado logo, toda a madeira serrada 

destinada ao mercado internacional terá que ser embarcada no 

porto de Vila do Conde ou no porto de Belém, o que representará 

prejuízos capazes de inviabilizar totalmente a economia daquela 

micro-região. 

Representantes do empresariado ligado à atividade madei

reira alegam que o pequeno ganho que o setor vem obtendo des· 

de a paridade cambial estabelecida pelo Plano Real, bem como o 

sistema de bandas cambiais adotado para equilibrar a nossa 

moeda frente as variações do dólar, tende a ser praticamente 

anulado caso prevaleça a exigência dos organismos ligados à Re

ceita Federal, no sentido de que a fiscalização aduaneira do em· 

barque desses produtos seja feita nos portos da Barcarena ou Be

lém. Isto porque os custos operacionais, que já são elevados. tor.

nar-se-iam proibitivos, com o pagamento de fretes mais caros e 

outros ónus gerados pelo transporte entra a região das ilhas e os 

portos de Barcarena ou Belém. 

Falar em custos operacionais da atividade madeireira na 

região das Ilhas do Marajó, significa abordar um outro problema 

que toca fundo na questão do desenvolvimento daquela região, 

do Estado do Pará e de toda a Amazônia. 

A Carência de energia elétrica na região das Ilhas do Ma

rajó, que não é servida pela energia gerada pela Usina Hidrelérica 

de Tucurui, em que pese a proximidade de sua localização, por si 

só já praticamente inviabiliza a produção do parque industrial ma· 

deireiro ali instalado, uma vez que a totalidade das indústrias tra

balha com unidade geradoras movidas a óleo diesel, cujos moto

res conjugados exigem um aiUssimo consumo de combustivel, 

sem falar no pesado Onus representado pela manutenção desse 

sistema de geração de energia, que se caracteriza pela expressi

va depreciação de peças de reposição e outros componentes. 

Gostaria de aproveitar esta oportunidade para fazer um 

apelo às autoridades econOmicas do Governo Federal, e ao Mi

nistério dos Transportes e ao próprio Governo do Estado do Pará. 

no sentido de assumirem como parceiros, neste inicio de ano, a 

meta do cumprimento do prazo dado pela Receita Federal para a 

construção do Terminal Portuário Alfandegado em questão, que 

deverá se estender até meados de junho próximo. 

É importante lembrar, Senhor Presidente, que em OHdo de 

n• 077/96, da Superintendência Regional oa Receita Federali'2'. 

RF - Divisão de Controle Aduaneiro, datado de 19 de junho e en· 

dereçado ao Sr. Gar1os Estácio, então Prefeito do Munidpio de 

Breves, trezentos e sessenta e cinco dias ficaram estabelecidas 

para a condusão da obra, sob pena de não serem mais permiti· 

dos embarques de madeira através de portos particulares das in

dústrias, como vem ocorrendo atualmente. 

As alegações da Receita Federal prendem-se às difirulda

des de fiscaltz.ação aduaneira nos embarques feitos pelas indús

trias em seus próprios portos: principalmente no que diz respeito 

ao deslocamento dos servidores responsáveis por tal fiscalização, 

que muitas vezes precisam cobrir longas distAncias fluviais entre 

urna indústria e -outra, sem poderem contar no entanto com uma 

intra-estrutura adequada de equipamentos de transporte. Apesar 

de compreensivel, este argumento não pode, no nosso entendi

mento, inviabilizar a atividade econômica de toda uma região. 

Temerosa com o prazo de construção exigido pelos órgãos 

do Governo Federal envolvidos com a questão, a Associação das 

Indústrias Exportadoras de Madeiras do Estado do Pará - AIMEX, 

contratou os serviços da empresa FETCON - Planejamento, En· 

ganharia, Transporte e Consultoria, com o objetivo de levantar a 

viabilidade e o montante dos custos necessários para a realização 

do projeto. Dessa maneira, em sua concepção primária do Termi

nal Portuário Alfandegado de Breves, apresentada em novembro 

do ano passado, a empresa Petcon estimou em oito milhões e du

zentos mil reais os investimentos necessários. 

Ora, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, 

assim como a Secretaria da Receita Federal em Belém, através 

de sua Divisão de Controle Aduaneiro, todos nós, os pollliCOS que 

aluam na região e principalmente os empresários, suas entidades 
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representativas e as principais lideranças comunitárias locais. 

sabemos da importância da criação do Terminal Privativo de Uso 

Misto que foi exigido pela Receita Federal e o motivo deste pronun

ciamento, como já deixei daro desde o início, é justamente o de de

fender o imediato inicio das obras e a sua rápida condusão. 

Todavia, sabemos igualmente que o Estado, o Município e 

os setores privados interessados não somam sozinhos todas as 

condições financeiras para realizar o empreendimento no prazo 

exigido. Para que isso aconteça, de modo que o setor madeireiro 

e toda a economia do Pará não sofram as consequências da sus

pensão dos embarques nos portos das próprias indústrias, como 

prevê a Coordenação-Geral do Sistema de Controle Aduaneiro -

COANA, caso a obra não esteja pronta no prazo fixado, seria de 

elevada importância, como já sugerimos, que o Governo Federal 

formasse parearia com os interessados locais e tocasse o projeto. 

Assim, até a sua condusão, não seriam estabelecidas san

ções e, provisoriamente, a própria Receita Federal no âmbito da 

parceria formalizada com segmentos da esfera estadual, munici

pal e mesmo do setor privado, procuraria viabilizar condições de 

infra-estrutura mínima necessária à fiscalização eficiente dos em

barques feitos ao deslocamento dos agentes aduaneiros. através 

da aquisição de lanchas-voadeiras e outras embarcações capa

zes de percorrer com agilidade as vastas distâncias fluviais da

quela região. 

Outra sugestão de curto prazo, enquanto se viabiliza a 

construção do porto alfandegado, diz respeito à utilização da in

tra-estrutura ffsica já existente no Município de Breves, que com
preende as amplas instalações de um imóvel onde anteriormente 

funcionava uma agência do Banco do Brasil, e que atualmente 

está desocupado em virtude da mudança do estabelecimento 

bancário para outro prédio. Ali, poderia ser instalada a base ope

racional da Receita Federal na região, uma vez que o espaço ofe

rece condições para funcionamento não só das dependências ad

ministrativas como também de um alojamento para o pessoal en

volvido nas ações de controle alfandegário. 

O Governo Federal precisa entender que a suspensão 

pura e simples dos embarques de madeiras serradas pré-indus

trializadas pelos portos particulares das indústrias em di ração aos 

mercados externos, bem mais do que simplesmente aumentar os 

custos operacionais do setor madeireiro, provocaria uma onda 

crescente de falências e desemprego que atingiria também todo o 

comércio, enfim, todas as atividades econOmicas regionais que, já 

em condições ditas normais, debatem-se com incontáveis dificul

dades. 

Por outro lado, Senhoras e Senhores Senadores, precisa

mos igualmente levar em conta o impacto que representa concre

tamente o comércio de madeiras na Economia do Estado do 

Pará. Estudos técnicos mostraram que, no ano de 1995, as expor

tações de madeiras ocuparam a terceira colocação na balança. 

comercial do Estado, perdendo apenas para a exportação de he

ma!Jta e alumínio. O embarque dos dois minerais representou, em 

dólares americanos, em valores absolutos, quase 705 milhões de 

dólares e aproximados 593 milhões de dólares respectivamente, 

contra 348 milhões de dólares para a madeira. Analisando-se o 

perlodo compreendido entre 1982 até 1995, em comparação 

com todos os outros Estados brasileiros. o Pará apareceu entre 

os maiores exportadores de madeiras. variando sua participação 

entre 24% e 32% do total das exportações brasileiras. Enquanto 

no perlodo analisado as exoortações de madeiras de todos os 

Estados representaram algo em tomo de cinco bilhões e duzen

tos milhões de dólares, de um total de sete bilhões e trezentos 

milhões de dólares, o Estado do Pará exportou sozlnho aproxi

madamente deis bilhões e duzentos milhões de dólares FOB. 

Em que pese os indicativos favoráveis, é de se notar um 

certo dedínio nessa atividade industrial, trazendo como conse

qüência o agravamento dos problemas relacionados à economia 

paraense como um todo. 

Dois dos principais jornais que circulam na capital paraen

se já destacaram as dificuldades que o setor vem enfrentando. 

Exigências de ordem econômica, como por exemplo a elevação 

das taxas cobradas pelo lbama, que em alguns casos chegaram 

a subir até 2.800%, podem inviabilizar a compejjjjvidade do setor 

nos mercados internacionais, conforme dedarações prestadas 

pelo Supenntendente Técnico-Administrativo da AIMEX - Asso

ciação das Indústrias Exportadoras de Madeira do Pará. Somam

se ainda a este quadro as contingências econômicas, como a de

fasagem cambial, as restrições ao crédito e a altas taxas de juros 

do merr...ado interno. 

Quando se fala em exploração madeireira, Senhor Presi

dente, principalmente a derrubada indiscriminada de árvores, há 

que se reconhecer que todas as pessoas de bom senso e que 

têm uma consciência voltadas para o respeito aos ecoSSistemas e 

à exploração racional dos recursos naturais, devam preocupar-se 

em exigir dos agentes econOmicos envolvidos com tal atividade a 

irrestrita obediência de determinados princípios. 

Após a Conferência Rio 92 sobre o meio ambiente, consoli

dou-se a busca pela conciliação dos objetivos do desenvolvimen

to e a superação da pobreza com a necessidade de racionalida

de, de preservação, de não agressão, enfim, do que se chama 

hoje, na cartilha corrente de economistas e ambientalistas mais 

lúcidos, de desenvolvimento sustentável. 

A instalação do Terminal Portuário Alfandegário no Municí

pio de Breves aqui pleiteada, Senhor Presidente, permitiria, além 

do controle aduaneiro que lhe seria preclpuo, a execução de um 

controle ambiental mais eficaz no tocante a exploração racional 

do potencial madeireiro da região. 

A esse respeito é de se destacar os esforços que vêm sen

do feitos pelas indústrias locais, de acordo com informações do 

relatório que me foi enviado pela Associação Comercial, Industrial 

e Agro-Pastoril de Breves, dando conta das atividades de empre

sas como a INTEL- Indústrias Tela-Vrv Lida., Madenorte, Mainar

di, Eidai do Brasil S.A., entre várias outras, que atendendo as nor

mas ambientais em vigor têm desenvolvido projetes de refloresta

mento nos Municípios de Breves. Portei, Melgaço e Gurupá, com 
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o objetivo de corrigir os impactos ambientais causaoos peca ex
ploração industrtal das reservas madeireiras da região, asseguran

do a sustenlabilidade e radonaldade dessa atlvidade industriaL 

Para finalizar, gostaria de dizer que alguns pafses, que têm o 

privilégio de dispor de sistemas hldrlcos de fundamental importància 

como os existentes na Amazônia, têm incentivado de maneira deci

siva o desenvolvimento do transporte Iluvial. É o caso, por exemplo, 

do Canadá, dos Estados Unidos e de muitos palses da Europa Cen
tral. Lamentavelmente, o mesmo não se observa no que diz respei1o 

ao Brasil e à região amazOnica em partk:ular, onde o transporte flu

vial, cujo potencial hidroviárlo não recebe a necessária e proporcio

nal atenção do Poder Público, a não ser as tímidas iniciativas que 
bem pouco têm contrtluido para o desenvolvimento da região. 

A imediata implantaçãc-::!:: Terminal Portuário AHandegado 

de Breves, poderá constituir-se no Inicio de um processo de revi

talização da economia regional no Estado do Pará, não só no que 

diz respeito ao mercado e à atlvidade madeireira, como também à 
diversificação da atlvidade econOmica e do parque industrial insta
lado na região das Ilhas do Marajó, citando como exemplo a in

dústria de beneficiamento de palmito, que hoje encontra-se em re
fluxo praticamente inexlstindo na região, depois de ter ocupado, 

durante várias décadas, lugar de destaque na pauta paraense de 

exportações, por se tratar de um produto com elevada aceitação 

no mercado externo de gêneros alimentlcios. 

Independente do apelo que faço desta tribuna, gostaria de 

in1ormar aos nobres Senadores que, nos próximos dias, estarei 

viabiUzando contatos com a Secretaria da Receita Federal, com o 

Ministério dos Transportes, com o Governo do Estado do Pará e 

ainda com as entidades representativas do setor madeireiro para 
que, em conjunto e no menor espaço de tempo possivel, possa

mos dar andamento à concretização desse projeto, motivo pelo 

qual gostaria de poder contar com a somatória da representação 

parlamentar do nosso Estado nesta Casa e bem como dos de

mais parlamentares da região amazOnlca. 

Era o que tinha a dizer. 

Muito obrigado. 

A SRA. PRESIDENTE (Emnia Fernandes)- A ser 
licitação de V. Ex- será atendida na fonna regimental. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Romero 
Jucá, último orador inscrito. 

O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RO. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - sr
Presidente, S~s e Srs. Senadores, é com satisfação 
que venho, hoje, à tribuna, para registrar os rumos 
que o Governo do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso está dando aos compromissos e ao proces
so de desenvolvimento da Amazônia Ocidental e, 
em especial, para o meu Estado de Roraima. 

Durante a campanha política, apoiamos o Pre
sidente Fernando Henrique Cardoso e, naquela oca
sião, o então candidato Fernando Henrique, em 
compromisso explícito com as linhas mestras do de-

senvolvimento da nossa região durante a campanha, 
firmou um pacto no sentido de que as prioridades 
fundamentais para o macrodesenvolvimento de Ro
raima seriam a pavimentação da BR-17 4, que liga o 
Estado do Amazonas e sua capital, Manaus, até a 
fronteira com a Venezuela, perpassando todo o nos
so Estado de Roraima, e, de outro lado, uma solu
ção também para a questão energética da Amazônia 
Ocidental, e em especial a de Roraima, tendo em 
vista o sofrimento impetrado pelo duro racionamento 
e pela ausência de energia elétrica na maioria dos 
municípios de nosso Estado. 

Pois bem, Sr' Presidente, passado dois anos, 
venho hoje à tribuna registrar, com muita satisfação, 
que, agora em janeiro, dois passos importantes fo
ram dados na solução dessas duas questões. Há 
uma semana tive o prazer de encaminhar, pela Ude
rança do PFL, a votação da autorização para que o 
Governo brasileiro pudesse contratar junto a CAF -
Corporação Andina de Fomento US$86 milhões que 
vão ajudar a concluir a pavimentação da BR-174, 
que está em obras. Esses US$86 milhões, financia
dos por países do Pacto Andino vão exatamente 
cumprir o cronograma final, integrar e entregar pavi
mentada a BR-174 de tanta importância para o Esta
do do Amazonas e para o Estado de Roraima. 

Na próxima semana, o Presidente Fernando 
Henrique Cardoso, os Ministros das Minas e Energia 
do Brasil e da Venezuela estarão também no Palá
cio do Planalto assinando o termo de acordo de 
compra para que, efetivamente, o Governo brasileiro 
e a Eletrobrás, através da Eletronorte, possam ad
quirir energia de Guri, na Venezuela, trazendo essa 
energia até Boa Vista, capital do Estado de Roraima. 

A solução da linha de transmissão de Guri vai 
cruzar o Estado de Roraima com energia e vai levar 
à nossa capital o sonho de urna energia barata, de um 
insumo em condições de gerar o desenvoMrnento. 

Vamos, no prazo de dois anos, com esse ato 
do dia 29, substituir a energia terrnoelétrica, urna 
energia cara, que polui e cria inúmeras dificuldades 
ao nosso Estado, por uma energia terrnoelétrica 
mais barata, vinda da Venezuela. 

Sem dúvida é um acordo extremamente impor
tante e um passo grande para que, num segundo 
momento, a energia de Guri possa ser levada tam
bém até à capital do Estado do Amazonas, Manaus, 
porque hoje parte da energia gerada em Manaus 
também é de energia terrnoelétrica. 

Mas o mais importante, Sr' Presidente, é que 
essa solução está sendo tomada, não apenas pelo 
Governo brasileiro, mas em parceria com o Governo 
venezuelano, com os governos que fazem parte do 
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Pacto Andino, fortalecendo o espírito do Mercosul, 
da integração, da parceria entre países que, há pou
co tempo, estavam uns de costas para os outros. 

Portanto, quero registrar aqui não só as soluçõ
es implementadas, mas a forma como o Presidente 
Fernando Henrique, a forma como o ltamaraty, atra
vés do Ministro Luiz Felipe Lampreia, a fonna como 
o Ministério de Minas e Energia, através do Ministro 
Raimundo de Brito e do Presidente da Eletronorte, 
José Antônio Muniz, estão dando uma solução, inte
grando o nosso Continente. 

Por conta disso indusive, gostaria de registrar 
o grande trabalho realizado pelo Embaixador da Ve
nezuela, no Brasil, Alfredo Toro Hardy, que foi e é 
incansável nesse trabalho de integração. 

E por isso mesmo gostaria de, ao encerrar as 
minhas palavras, louvando a integração Brasil-Vene
zuela, registrar e pedir a transcrição nos Anais desta 
Casa do artigo do Embaixador da Venezuela, Alfre
do Toro Hardy, publicado na Folha de S. Paulo, do 
dia 14 de janeiro deste ano, que se intitula "Brasil e 
Venezuela: o sentido da aliança estratégica", e que 
reflete muito bem o espírito reinante nos Governos 
do Brasil e da Venezuela, pela integração, pelo de
senvolvimento auto-sustentado, enfim, pela parceria 
que vai fazer com que brasileiros e venezuelanos, 
principalmente da Amazônia, encontrem caminhos 
de desenvolvimento, de respeito e de harmonia, me
lhorando a vida da população dos dois países. 

Muito obrigado, Sr!~ Presidente. 
Era o que tinha a dizer. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. ROMERO JUCÂ EM SEU PRONUN
CIAMENTO: 

Opinião Econ6mlca 

BRASIL E VENEZUELA: 

O SENTIDO DA ALIANÇA ESTRATÉGICA 

AJfrBdo Toro Harr:ly 

Após l.ma longa e penosa crise econOmica, a Venezuela 

iniciou em 1996 um sólido processo de recuperação. Três ele

mentos são responsáveis por isso. 

Primeiro, o estabelecimento de um programa de ajuste es

trutural conhecido pelo nome de "Agenda Venezuela". 

Segundo, a abertura do setor petroleiro estatal ao investi

mento privado (apesar de este segundo elemento ter surgido em 

1995, foi em 1996 que começou a materialização dos investimen

tos dali derivados). 

Terceiro, a estabilidade política, reencontrada como resul

tado do prestigio moral do chefe de Estado e da política Oe incor

poração por via institucional daqueles que, no passado, estiveram '· 

contra a estabilidade democrática. 

Basta citar alguns valores para compreender a natureza do 

processo de recuperação econõmica que vive a Venezuela 

As reservas internacionais, que se encontravam em US$9 

bilhões no passado mês de abril, alcançaram os US$16 bilhões 

no final do ano. O déficit do sator público, que em 1995 foi de 

15% do PIB, fechou em 1%, em 1996. 

O resultado nas contas do governo central foi ainda mais 

positivo: em 1995, o déficit foi de 8% do PIB, enquanto. em 1996, 

foi possível fechar com um superávit de 2%. 

Por seu lado, as exportações venezuelanas foram as que 

evidenciaram um maior crescimento percentual dentro da Améri

ca Latina, com 16% de aumento, no ano de 1996. 

Somente os investimentos na área petroleira durante o ano 

que findou alcançaram US$15 bilhões. com a estimativa de que 

os investimentos acumulados nessa área alcançarão US$60 bi

lhões para o ano 2003. O crescimento do PIB previsto para 1997 

é de 4%, sem considerar ar o crescimento do setor petroleiro, que 

sará substancialmente superior. 

A grande importância econõmica da Venezuela se vê evi

denciada, ao mesmo tempo, por fatos corno os seguintes. o país 

possui um dos maiores PIB da América Latina, com US$66 bilhõ

es. Sua balança comercial anual situa-se nos US$30 bilhões, com 
um superávit na faixa dos US$7 bilhões. 

Trata-se, igualmente, da maior potência energética hemis

férica. Suas reservas petrolíferas superam os 400 bilhões de bar

ris da petróleo, sendo as maiores do mundo. 

As reservas da Venezuela, unidas às de Arábia Saudita, 

Irã, Iraque, Kuwait e Emirados Árabes, representam 75% das re

servas mundiais de petról&o. Entre esses seis países, a Venezue

la é o único situado tora da conftitiva região do Golfo Pérsico, o 

que lhe dá um alto significado estratégico. 

Para 2003, a produção petroleira venezuelana alcançará 

os 6 milhõas de banis dlár1os. Sua capacidade de geração Insta

lada e potencial na área hidroelétrica se encontra entre as maio

res do planeta e suas reservas de carvão e gás são, igualmente, 

do maior significado. 

A Venezuela começa a projetar-se não só como a capital 

petroleira do mundo, em virtude dos imensos investimentos QUe 

se estão realizando nessa área, assim como em uma economia 

altamente competitiVa em nivel internacional - esta última em vir

tude da abundência de matérias-primas e energia para indústrias 

orientadas para exportação. 

A SRA. PRESIDENTE (Emilia Fernandes)- Aso
licitação de V. Exi será atendida na forma regimental. 

O Sr. Senador Guilherme Palmeira enviou dis
curso à Mesa para ser publicado na forma do dis
posto do art. 203 do Regimento Interno. 

S. Ex' será atendido. 
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL-AL)- Sr. 

Presidente, Srlls e Srs. Senadores, faleceu no dia 3 do 
corrente, aos 76 anos de idade, cercado pela admira
ção e pelo respeito de seus inúmeros amigos, o ex-go
vernador Lamenha Filho. Em razão de encontrar-me 
em Alagoas, tive não só a oportunidade de compare
cer ao seu sepultamento, mas também a de extemar 
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de público o sentimento de reverência do povo éilagoa
no pela retidão de seus princípios, a inflexibilidade de 
seu caráter e a correção de seu irretocável espírito pú
blico. Hoje, cumpro o dever de registrar seu passa
menta em nossos Anais, e de deixar perante esta 
Casa o testemunho da reverência de minha geração, 
pelos métodos de quem, por sua oonduta e por sua 
postura de discernimento, equilfbrio e oorreção, engran
deceu como poucos a vida polftica de nosso Estaoo. 

Toda a sua vida esteve ligada ao município de 
São Luís do Quitunde, onde tinha plantadas as rafzes 
de sua própria existência e ao qual se recolheu desde 
que, num gesto de irreversfvel dignidade, renunciou à 
vida pública, em janeiro de 1977. Ali, nos momentos 
mais difíceis de sua vida, retemperava suas torças, re
cobrava energias e se agigantava nos bons e grandes 
combates que travou em prol de seu Estado. lá cons
tituiu sua famOia e se tomou proprietário do engenho 
Coronha. A vida pública que ele enobreceu com a sua 
presença e a sua serenidade, teve início, aos 31 anos, 
quando assumiu a prefeitura de sua cidade natal, ele
gendo-se, depois, por três Legislaturas consecutivas, 
Deputado à Assembléia Legislativa. Considerado, no 
julgamento insuspeito do Dicionário Histórico e Bio
gráfico Brasileiro, um dos melhores oradores de sua 
geração, não teve dificuldades em assumir e exer
cer, durante sete anos seguidos, a Presidência da 
Casa, onde se notabilizou por sua reconhecida habi
lidade, mas sobretudo por sua energia, seu equilf
brio e uma dose de enorme bom senso. 

Foi chamado à chefia do Executivo estadual, 
num dos momentos mais diffceis e dramáticos da vida 
pública brasileira Em razão das alterações introduzi
das na legislação eleitoral pelo movimento militar de 
1964, o candidato vencedor do pleito de 1965, o ex-go
vernador Muniz Falcão, viu-se impedido de tomar pos
se, por não ter logrado maioria absoluta, tendo assumi
do o Governo, na qualidade de interventor o General 
João José Batista Tubino. A sucessão se resolveu 
através de eleições indiretas pela Assembléia Legisla
tiva do Estado, em deoorrência do que Lamenha Rlho, 
não só por sua conáção de lfder civil do m<Mmento mili
tar, mas sobretud:> petas qualidades que o tomavam o 
candidato natural para um perfodo de notória transição 
polftica, tornou-se o primeiro mandatário estadual es-
colhido por via indireta. Eleito em setembro ele 1966, 
recebeu o governo das mãos do Interventor federal no 
dia 16 do mesmo mês e coube-lhe a diffcil e ingrata ta
refa de liderar o Estado num perfodo de excepcionali~ 
dade institucional, até março de 1971, quando pai-
sou o governo ao prof. Afrânio tzges. 

Desde que deixou o Governo do Estado, con
veniências partidárias mais do que imposições polfti~ 

cas, levaram-no ao progressivo distanciamento da 
vida pública a cuja militância etetivamente não mais 
voltou. Nem por isso, no entanto, perdeu quer o 
prestigio, quer a influência de que por quase duas 
décadas desfrutou em Alagoas. Recolhido a São 
Luís do Quitunde, e agastado pela morte prematura 
de duas de suas filhas, Vanissa e Tânia, num episó
dio que amargurou parte de sua vida, era um orácu~ 
lo de experiência a que recorriam amigos, correligio
nários, e não poucas vezes até mesmo seus adver
sários. Viveu a partir oe então oom o reconhecimen
to de quantos conheciam a nobreza de seu caráter e a 
inteireza de suas virtudes. Numa das últimas vezes em 
que se manifestou politicamente foi para lamentar os 
rumos que o Brasil estava tomando e a precariedade 
de nossa vida institucional, a cujo aprimoramento ele 
tinha dedicado boa parte de suas energias cívicas. 

Sua obra de governo, mais do que um exemplo 
de austeridade, é um testemunho de eficiência e in~ 
tegridade, tendo deixado, entre outras iniciativas, a 
criação da Escola de Ciências Médicas que, numa 
justa e merecida homenagem, leva o seu nome em 
sua fundação mantenedora. Ainda que afastado da 
vida partidária, jamais deixou de acompanhar a evo
lução da vida polftica do país e de Alagoas. Se a pá
tria de um cidadão é, como escreveu o grande esta
dista do Império, Bernardo Pereira de Vasconcelos, 
a terra onde nasceu, Lamenha foi sem dúvida, entre 
os brasileiros e os alagoanos, o mais patriota dos ci
dadãos. O seu elogiável provincianismo era um 
exercfcio acendrado de espírito público e de amor à 
sua terra, a seu Estado e a seu Pafs. 

Creio poder falar em nome de todos os políti
cos alagoanos que o conheceram e privaram de sua 
intimidade, quando externo a convicção de que o 
seu exemplo há de perdurar e há de inspirar Ala
goas e os alagoanos, nos momentos difíceis e an
gu~tiantes por que passa o nosso Estado. Ninguém, 
ma1s do que ele, encarnou as virtudes cívicas e as 
qualidades pessoais que fazem de sua memória, um 
património incorporado às nossas mais nobres e 
mais elevadas tradições que aqui, modesta mas pro
fu~darnente comovido, reverencio com o penhor de 
mmha profunda admiração e respeito. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. 
A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) -

Nada mais havendo a tratar, agradecendo a presen
ça dos Srs. Parlamentares, funcionários. inclusive 
estendendo também às pessoas que acompanha
ram a sessão nas galerias do Senado Federal até este 
momento, a Presidência vai encerrar os trabalhos. 

Está encerrada a presente sessão. 

(Levanta-se a sessão às 12h 1 Omin.) 
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Ata da 20ª Sessão não Deliberativa 
em 27 de janeiro de 1997 

4ª Sessão Legislativa Extraordinária, da 50ª Legislatura 

Presidência dos Srs. Júlio Campos, Lúdio Coelho, Jefferson Péres e Romeu Tuma 

(Inicia-se a sessão às 14h30min) 

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho)- Declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, Iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 111 Secretário em execicio, Sr. Gilvan Bor
ges, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECER 

PARECER N11 36, DE 1997 

Da Comissão de Relações Exterio
res e Defesa Nacional sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo nll 111, de 1996 (nll 
313, de 1996, na Câmara dos Deputados) 
que "aprova o texto do Acordo-Quadro 
lnter-reglonal de Cooperação entre a Co
munidade Européia e os seus Estados
Membros e o Mercosul e os seus Esta
dos-Partes, assinado em Madri, em 15 de 
dezembro de 1995". 

Relator: Senador Geraldo Melo 

I - Relatório 

Em cumprimento ao artigo 49, inciso I, da 
Constituição, o Poder Executivo submete ao Con
gresso Nacional o texto do Acordo-Quadro inter-re
gional de Cooperação entre a Comunidade Européia 
e os seus Estados-Membros e o Mercosul e os seus 
Estados-Partes, assinado pelo governo brasileiro em 
Madri, em 15 de dezembro de 1995. 

O Acordo foi enviado à Câmara dos Deputados 
em 20 de maio de 1996, onde, depois de apreciado 
e aprovado pela Comissão de Relações Exteriores, 
tomou a fonna do Projeto de Decreto Legislativo ora 
em análise, subseqüentemente aprovado pela Co
missão de Constituição e Justiça e de Redação e 
pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, 
Submetido ao Plenário da Câmara dos Deputados 
foi o projeto de Decreto Legislativo aprovado sem al
terações no dia 21 de novembro de 1996. 

Enviado ao Senado Federal, o Projeto foi enca
minhado à Comissão de Relações Exteriores e De
tesa Nacional em 28 de novembro de 1996. 

Cuida-se aqui de um Acordo-Quadro de coope
ração, na exata acepção que esta classe de trabalho 
assume no Direito Internacional Público, devendo 
desdobrar-se em protocolos e outros instrumentos 
internacionais ou internos para sua implementação. 

Na Exposição de Motivos preparada pelo Mi
nistério das Relações Exteriores que acompanha a 
Mensagem presidencial registra-se que 

·o principal objetivo do Acordo-Quadro é o 
aprofundamento das relações entre as Par
tes e a preparação das condições para a 
criação de uma ·Associação lnter-regional". 
Tal Associação teria como caracteristica 
principal a ampla liberalização do intercâm
bio entre as duas regiões na esteira dos re
sultados da Rodada Uruguaia. Para tanto, 
pretende-se desenvolver uma cooperação 
para a integração entre os dois blocos, com 
o fortalecimento do quadro existente (criado 
pelo Acordo lnterinstitucional de 1992), com 
ênfase na cooperação comercial e económi
ca. Essas ações deverão preceder as nego
ciações para uma liberalização progressiva 
e recíproca das trocas, que deverá ter em 
conta a sensibilidade de certos produtos e 
os compromissos perante a Organização 
Mundial do Comércio". 

11- Voto 

O Acordo de que trata o presente processo 
representa o embrião de uma associação que propi
ciará a integração regional entre a União Européia e 
o Mercosul. Reconhecendo as novas variáveis de 
equilíbrio de poder no mundo, esses dois blocos to
mam a primeira iniciativa para sua aproximação con
creta e, destarte, o fortalecimento reciproco. 

No âmbito do Mercosul, o Brasil tem estimula
do todos os esforços e iniciativas de busca de parce
rias produtivas com outros blocos ou países, para 
nosso esquema regional. 
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A União Européia, de seu lado, tem sido parti
cularmente sensível à importância da nossa região, 
não só pela identificação de uma real complementa
ridade económica, política e cultural entre os dois 
subcontinentes, mas também pela razão geopolítica 
concreta de buscar a importante aproximação com o 
Mercosul antes que outro bloco económico o faça. 

Do ponto de vista do Mercosul, a assimetria 
económica e política inegavelmente existente em re
lação ao NAFTA é desfeita através da parceria com 
a União Européia, o que favorecerá a criação de 
condições adequadas de negociação futura entre os 
blocos sul-americano e norte-americano. 

Daí a importância da implementação de uma 
estratégia de múltipla cooperação, configurada, 
como primeiro passo, neste Acordo-Quadro. 

Trata-se de um instrumento compreensivo -
pois abrange a cooperação comercial, económica, 
de proteção ao meio ambiente, científica e tecnológi
ca, entre outras áreas - suportado pelo diálogo polí
tico e por um arcabouço institucional que se espera 
implantar e que deverá incluir um Conselho de Coo
peração, que supervisionará a execução do Acordo, 
e uma Comissão Mista de Cooperação, que assistirá 
o Conselho e desempenhará as atividades de Se
cretaria-Executiva do Acordo. 

Assim sendo, recomenda-se a aprovação do 
presente Acordo-Quadro lnter-regional de Coopera
ção entre a Comunidade Européia e os Seus Esta
dos-Membros e o Mercosul e os seus Estados-Par
tes, assim como a sua posterior ratificação pelo Po
der Executivo, na forma do Projeto de Decrete Le
gislativo n2 111, de 1996, oriundo da Câmara oos 
Deputados. 

Sala da Comissão, 23 de janeiro de 1997. -
Antonio Carlos Magalhães, Presidente - Geraldo 
Melo, Relator - Pedro Simon - Emília Fernandes 
- Casildo Maldaner - José Agripino - Romeu 
Tuma - Hugo Napoleão - Nabor Júnior - Artur da 
Távola. 

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho)- O expe
diente lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) - Encer
rou-se sexta-feira última o prazo para apresentação 
de emendas ao Projeto de Lei da Câmara n2 62, de 
1995 (n2 1.164/91, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que dispõe sobre as 
sanções penais e administrativas derivadas de con
dutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá • 
outras providências, que tramita em conjunto com o 
Projeto de Lei do Senado n2 164, de 1995, de auto
ria do Senador José Bianco, que altera os arts. 27 e 

34 da Lei n2 5.197, de 3 de janeiro de 1967, que 
"dispõe sobre a proteção à fauna e dá outras provi
dências". 

Ao Projeto foram oferecidas cinco emendas, 
que vão ao exame das Comissões de Constituição, 
Justiça e Cidadania; e de Assuntos Sociais. 

São as seguintes as emendas oferecidas: 

EMENDAS (de plenário) OFERECIDAS AO 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 62, DE 1995 

(N21.164191 na Casa de origem) 

Dispõe sobre as sanções penais e 
administrativas derivadas de condutas e 
atividades lesivas ao meio ambiente, e dá 
outras providências, que tramita em con
junto com o Projeto de Lei do Senado n2 

164, de 1995, que dispõe sobre a prote
ção à fauna e dá outras providências. 

EMENDA N2 3-PLEN 

Dê-se ao parágrafo único do art. ~~~.do Projeto 
de Lei n2 62/95, a seguinte redação: 

Po~ágrafo "1ÍCO. Sem preju!n da aplicaçt::: àas 
sanções, é o infrator em todos os casos obrigado a in
denizar ou reparar os danos causados ao meio a~ 
biente e a terceiros, afetados por sua atividade. 

Justificação 

A proposta de redação acima procura garantir 
uma atuação equilibrada e sensata da autoridade 
ambiental na aplicação das penalidades, as quais 
deverão incidir sobre o suposto infrator, desde que 
comprovada a existência de culpa e não inde
pendente da existência de culpa, como procura 
como proposto no projeto ora analisado. 

Sala das Sessões, 27 de janeiro de 1997. - Jo
nas Pinheiro. 

EMENDA N2 4- PLEN 

Dê-se ao inciso I, do § 32 do art. 22 , do Projeto 
de Lei n2 62/95, a seguinte redação: 

I - 20 (vinte) dias para o infrator oferecer defe
sa ou impugnação do auto de infração contados da 
data da ciência da atuação. 

Justificação 

O prazo de apenas 10 (de~) dias dado ao su
posto infrator para apresentar sua defesa, conforme 
estabelecido no substitutivo ao Projeto de Lei n2 

62/95, contraria todo o ordenamento jurídico brasilei
ro que, via de regra, concede ao Estado prazos cor
respondentes ao dobro do que é concedido ao re
corrente. Assim, quando o Projeto de Lei n2 62/95 
estabelece no inciso 11 que a autoridade competente 
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disporá de um prazo máximo de 30 (trinta) dias para 
julgar o auto de infração, apresentada ou não defesa 
ou impugnação, deve decorrer automaticamente o 
que dispõe o ordenamento retrocitado. Nestes ter
mos, a proposição legal deve conceder ao suposto 
infrator o prazo de, no mínimo 15 (dias), o que está 
em conformidade ainda com o que dispõe, por 
exemplo. a Portaria lbama n2 60, de 23 de agosto de 
1995, alterada pela Portaria n2 80, de 27 de :;etem
bro de 1995, que instrui todo o processo administra
tivo oriundo da lavratura de Atas lavrados pelo lba
ma contra qualquer interessado. 

Por outro lado, contudo, consideramos que, à 
luz da experiência acumulada, especialmente no 
meio rural, onde a difusão de infonnações é natural
mente desacelerada, não se justifica dar ao recor
rente o exíguo prazo de 1 O (dez) dias para a interpo
sição de defesa. Deve-se levar em conta também o 
grande lapso de tempo demandado pela autoridade 
ambiental (que as vezes ultrapassa mais de um ano) 
para análise, elaboração de parecer e julgamento de 
processos e/ou recursos administrativos impetrados. 

Assim sendo, consideramos o prazo de 20 (vin
te) dias adequado para o exercício da ampla defesa, 
direito inalienável do Estado democrático. 

Sala das Sessões, 27 de janeiro de 1997. - Jcr 
nas Pinheiro. 

EMENDA N12 5- PLEN 

Dê-se ao inciso III,§ 32 do art. 2 12, do Projeto de 
Lei n11 62/95, a seguinte redação: 

III - 20 (vinte) dias para o infrator re
correr da decisão condenatória à instância 
superior do Sistema Nacional de Meio Am
biente- SISNAMA; 

Justificação 

O prazo de apenas 1 O (dez) dias dado ao su
posto infrator para apresentar sua defesa, conforme 
estabelecido no substitutivo ao Projeto de Lei nº 
62/95, contraria todo o ordenamento jurídico brasilei
ro que, via de regra, concede ao Estado prazos cor
respondentes ao dobro do que é concedido ao re
corrente. Assim, quando o Projeto de Lei n12 62/95 
estabelece no inciso 11 que a autoridade competente 
disporá de um prazo máximo de 30 (trinta) dias para 
julgar o auto de infração, apresentada ou não defesa 
ou impugnação, deve decorrer automaticamente o 
que dispõe o ordenamento retro-citado. Nestes ter· 
mos, a proposição legal deve conceder ao suposto 
infrator o prazo de, no mínimo 15 (dias), o que está 
em conformidade ainda com o que dispõe, por 

exemplo, a Portaria lbama n2 60, de 23 ae açost-::> ac-
1995, alterada pela Portaria r.º 80, de 27 :'s sete;-r,. 
oro de 1995, que instrui todo o píocesso adr.:inistlê
tivo oriundo da lavratura de Autos de lav;ados pelo 
lbama contra qualquer interessado. 

Por outro lado, contudo, consideram o que. à 
luz da experiência acumulada, especia!me;1te no 
meio rural, onde a difusão de informações e natu
ralmente desacelerada, não se justifica dar ao re
corrente exíguo prazo de 1 O (dez) dias pa;·a 2 in
terposição de defesa. Deve-se levar em ccr.!& tam
bém o grande lapso de tempo demandado pela au
toridade ambiental (que as vezes ultrapassa mais 
de um ano) para análise, elaboração de parecer e 
julgamento de processo e/ou recursos administra
tivos impetrados. 

Assim sendo, consideramos o prazo de 20 (vin
te) dias adequado para o exercício da ampla defesa, 
direito inalienável do Estado democrático. 

Sala das Sessões, 27 de janeiro de 1 997. - Jo
nas Pinheiro. 

EMENDA N2 6- PLEN 

Suprima-se o § 22 do art. 18, do Projeto de Lei 
n2 62/95, renumerando-se o § 32 para § 2º. 

Justificação 

Não há qualquer justificativa para deiegar às 
Organizações Não-Governamentais o poder de res
trição ao uso de produtos perigosos ou potencial
mente perigosos, ainda que sua comercialização 
seja proibida em seu país de origem. Tal atribuição 
deve caber às entidades públicas governamentais 
capacitadas tecnicamente para tal levantamento e 
análise. 

Deve-se garantir e propiciar, isto sim, a divul
gação, por parte de toda e qualquer organ,zação, 
governamental ou não, das restrições impostas aos 
produtos perigosos ou potencialmente perigosos, de 
maneira a resguardar a sociedade nacional da expo
sição a tais produtos, quer sejam proibidos ou não 
no país de origem. 

Sala das Sessões, 27 de janeiro de 1997. - Jo
nas Pinheiro. 

EMENDA N2 7- PLEM (Substitutivo) 

Ao Projeto de Lei da Câmara r." l.:;;;, 
de 1995 (n2 1.164 de 1991, na origem) CiC~ 
dispõe sobre as lnfrações penais e adn,' 
nlstratlvas derivadas de condutas e ath,.:.. 
dades lesivas ao melo ambiente, e dá ot
tras providências. 
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CAPÍTULO I 
Disposições Preliminares 

Art. 12 As condutas e atividades lesivas ao meio 
ambiente são punidas com sanções administrativas, 
civis e penais, na forma estabelecida nesta lei. 

Parágrafo único. As sanções administrativas ci
vis e penais poderão cumular-se sendo inde
pendentes entre si. 

Art. 211 Nas intrações definidas nesta lei, é consi
derado responsável o mandante, o autor material, o 
controlador, diretor, administrador membro de conse
lho e órgão técnico, auditor gerente, preposto ou man
datário da pessoa juridica que sabendo ou devendo 
saber da conduta criminosa de outrem deixar de impe
dir a sua prática quando podia agir para evitá-la 

Art. 3!! As pessoas jurídicas serão apenadas con
forme o disposto nesta lei, nos casos em que a intra
ção seja cometida por decisão de seus representantes 
legais ou contratuais, ou de seus órgãos colegiados no 
interesse ou benefício da sua entidade. 

Art. 42 Sem prejuízo do disposto nesta lei, o 
agente independentemente da existência de culpa, é 
obrigado a indenizar ou reparar os danos causados ao 
meio ambiente e a terceiros atetados por seus atos. 

CAPÍTULO 11 
Das Disposições Administrativas 

SEÇÃOI 
Das lnfrações Administrativas 

Art. 52 Considera-se infração administrativa 
ambiental toda ação ou omissão que viole as regras 
jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recu
peração do meio ambiente. 

§ 12 Estão autorizados a lavrar auto de intração 
ambiental e instaurar processo administrativo os fun
cionários de órgãos ambientais integrantes do Siste
ma Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, desig
nados para as atividades de fiscalização, bem corno 
os agentes das Capitanias dos Portos, do Ministério 
da Marinha. 

§ 22 Qualquer pessoa, tomando conhecimento 
de ato lesivo ao meio ambiente, poderá noticiá-lo às 
autoridades indicadas no parágrafo anterior, para 
exercício do poder de polícia. 

§ 32 A autoridade ambiental que tiver conheci
mento de intração ambiental é obrigada a promover 
a sua apuração imediata, mediante processo admi
nistrativo próprio, sob pena de cc-responsabilidade. 

§ 42 As infrações ambientais são apuradas em'· 
processo administrativo próprio, assegurado o direito 
de ampla defesa e contraditório, observadas as dis
posições desta lei. 

SEÇÃO 11 
Das Sanções Administrativas 

Art. 62 As infrações administrações são puni-
das com as seguintes sanções: 

I -advertência; 
11 - multa simples; 
III- multa diária; 
IV - apreensão dos animais, produtos e sub

produtL.s da fauna e flora, instrumentos, petrechos, 
equipamentos ou veículos de qualquer natureza utili
zados na infração; 

V - destruição ou inutilização do produto; 
VI- suspensão da venda e fabricação do pro-

duto; 
VIl -embargo; 
VIII - demolição da obra; 
IX - interdição parcial ou total do estabeleci

mento, atividade ou empreendimento; 
X - suspensão ou cancelamento de registro, li

cença ou autorização legalmente exigidos; 
XI - perda ou restrição de incentivos e benefí

cios fiscais concedidos pelo Governo; 
XII - perda ou suspensão da participação em 

linhas de financiamento em estabelecimentos ofi
ciais de crédito; 

XIII - intervenção no estabelecimento; 
XIV - proibição de contratar com a administra

ção pública por um período de até três anos. 
§ 1° Se o infrator cometer simultaneamente 

duas ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas, cumu
lativamente as sanções e a elas cominadas. 

§ 2!1 As sanções poderão ser convertidas em 
serviços de preservação, melhoria e recuperação da 
qualidade do meio ambiente. 

Art. 72 Os valores arrecadados em pagamen
tos de multas por infração ambiental serão reverti
dos ao Fundo Nacional do Meio Ambiente, fundos 
estad• Jais ou municipais de meio ambiente ou con
forme dispuser o órgão arrecadador. 

Art. 82 A pena de multa não deverá ser inferior 
ao benefício económico esperado pelo intrator com 
sua atividade cu conduta. 

§ 12 A pena de multa administrativa poderá ser 
aumentada até 100 (cem) vezes, se a autoridade 
considerar que, em virtude de situação econômica 
do agente, a multa é ineficaz ainda que aplicada no 
seu valor máximo. 

§ 22 A pena de multa será calculada por uni
dade, hectare, metro cúbico, quilo ou outra medida 
pertinente, de acordo com o objeto jurídico lesa
do. 
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Art. 911 O valor das multas de que trata esta Lei 
será fixado em seu regulamento e corrigido peri
odicamente, com base nos índices estabelecidos na 
legislação pertinente. 

Art. 1 O. A multa imposta pelos Estados, Municí
pios, Distrito Federal ou Territórios substituí a multa 
Federal na mesma hipótese de incidência. 

SEÇÃO III 
Dos Procedimentos Administrativos 

Art. 11. O processo administrativo para apura
ção de infração ambiental deve observar os seguin
tes prazos máximos: 

I - dez dias para o infrator oferecer defesa ou 
impugnação do auto de intração, contados da data 
de ciência da autuação; 

11 - trinta dias para a autoridade competente 
julgar o auto de in~ração, contados da data da sua 
lavratura apresentada ou não a defesa ou impugna
çao; 

III - dez dias para o intrator recorrer da decisão 
condenatória à instância superior do Sistema Nacio
nal do Meio Ambiente- SISNAMA; 

IV - cinco dias para o pagamento de multa, 
contados da data do recebimento da notificação, o 
qual será requisito para interposição de recurso ad
ministrativo. 

Art. 12. A autoridade competente, ao aplicar as 
sanções administrativas, observará: 

I - a gravidade do fato, tendo em vista os moti
vos da infração e suas conseqüências para a saúde 
pública e para o meio ambiente; 

li - os antecedentes do agente quanto ao cum
primento da legislação de interesse ambiental; 

III - a situação económica do infrator, no caso 
de multa. 

CAPÍTULO III 
Das Disposições Penais 

SEÇÃO I 
Da Poluição da Água, do Ar e do Solo 

Art. 13. Poluir o ar, o solo ou águas interiores, 
de superfície ou subterrâneas, estuário, mangue, 
mar territorial, agravar situação existente, expondo a 
perigo o meio ambiente, a incolumidade humana, 
animal ou vegetal. 

Pena: reclusão de um a quatro anos e multa. 
§ 111 A pena é aumentada de um sexto a um 

terço, se a poluição decorre de atividade agrícola, in~ 
dustrial ou de transporte 

§ 211 Se o crime for culposo: 

Pena: detenção de seis meses a um ano e 
multa. 

Art. 14. Produzir sons, ruídos ou vibrações em 
desacordo com as prescrições legais ou regulamen
tares, ou perturbando o sossego de pessoas ou o 
equilíbrio ambiental. 

Pena: detenção de três meses a um ano e multa. 
Parágrafo único. Se resulta dano à saúde ou 

ao meio ambiente, a pena é aplicada em dobro. 
Art 15. Produzir, processar, embalar, importar, 

exportar, comercializar, transportar, fornecer, guar
dar, ter em depósito ou usar produto ou substância 
tóxica, perigosa ou nociva à saúde ou ao meio am
biente, em desacordo com a exigências estabeleci
das nas leis e nos seus regulamentos. 

Pena: reclusão de um a quatro anos de multa. 
§ 12 Nas mesmas penas incorre quem abando

na os produtos ou substâncias referidos neste artigo 
ou utiliza-os em desacordo com as normas de segu
rança. 

§ 211 Se o produto ou à substância for nuclear 
ou radioativa a pena será aumentada de um sexto a 
um terço. 

§ 32 Se o crime é culposo. 
Pena: detenção de seis meses a um ano. 
Art. 16. Executar trabalho de pesquisa, lavra ou 

extração de recursos minerais sem a competente 
autorização, permissão, concessão ou licença, ou 
em desacordo com a obtida. 

Pena: detenção de 6 meses a 1 ano e multa. 
Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre 

quem deixa de recuperar a área pesquisada ou ex
plorada nos termos da autorização, permissão, con
cessão, licença ou determinação do órgão compe
tente. 

Art. 17. Nos crimes previstos nesta seção, na 
modalidade dolosa, as penas serão aumentadas. 

I - de um terço até a metade se resulta lesão 
corporal de natureza grave. 

11- até o dobro, se resultar morte. 
III- de um sexto a um terço, se resulta dano ir

reversível à flora ou ao meio ambiente em geral. 
Parágrafo único. As penalidades previstas nes

te artigo somente serão aplicadas se do fato não re
sultar crime mais grave. 

SEÇÃOII 
Dos Crimes Contra e Flora e a Fauna 

Art. 18. fazer fogo provocar queimadas, derru
bar, danificar floresta, mata ou vegetação de preser
vação permanente, de reserva legal ou situadas em 
unidades de conservação, mesmo que em forma-



322 ANAIS DO SENADO FEDERAL Janeiro 1997 

c2.J sam prévia autorização ou licença, ou em desa
core::: com a obtida. 

Pena: reclusão de um a quatro anos e multa. 
Art. 19. Destruir ou danificar florestas nativas 

C'J piantadas, vegetação fixadora de dunas, proteto
rs. ds mangues, objeto de especial preservação, ou 
árvore imune a corte. 

Pena: detenção de três meses a um ano e multa. 
A:t. 20. Receber ou adquirir madeira, lenha, 

carvão, ou outros produtos procedentes de florestas, 
par~ fins comerciais ou industriais, sem exigir a exi
bição de licença do vendedor, outorgada pela autori
dad8 competente, e sem munir-se da via que deverá 
acompanhar o produto até final beneficiamento. 

Pena: detenção de seis meses a um ano e 
multa. 

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre 
quem vende, expõe à venda, tem em depósito, 
tr2r.sportr: ou guarda madeira, lenha, carvão e ou
~~2 pcodutos procedentes de florestas, sem licença 
'!~!~cs. para todo o tempo da viagem ou do armaze
r?.ír.8!1!0, outorgada pela autoridade competente. 

F,rt. 21. Cortar ou transformar madeira de lei 
sm carvão, inclusive para fins industriais ou qualquer 
outra e~ploração, econômica ou não, em desacordo 
com as determinações legais. 

Pena: reclusão de um a dois anos e multa. 
Art 22. Deixar de promover a reposição flores

tal a que está legalmente obrigado, bem como impe
dir ou dificultar, sem justa causa, a regeneração na
turw! ds floresta ou outras formas de vegetação. 

Pena: detenção de seis meses a um ano e 
multa. 

Parágrafo único. Na mesma pena incorre 
quem: 

~-fabricar, vender, transportar ou soltar balões 
que P03Sam provocar incêndios nas florestas e de
mz.i::; formas de vegetação; 

il - ingressar em floresta de preservação per
manente, conduzindo armas, substâncias ou instru
mentos próprios para caça ou para exploração de 
produtos ou subprodutos florestais, sem estar muni
do de licença da autoridade competente; 

!1!- fazer fogo por qualquer modo em florestas 
e demais formas de vegetação sem tomar as pre
caucoes adequadas; 

IV - extrair de florestas de domínio público ou 
consideradas de preservação permanente, sem pré
via aumnzação, quaiquer espécie de mineraL · 

r:.~. 23. Provocar incêndio em mata ou floresta. 
Pen2.: rec!usão de dois a auatro anos e multa. 

Parágrafo untco. Se o incêndio for culposo, a 
pena é de detenção de seis meses a um ano e multa. 

Art 24. Nos crimes contra a flora, a pena é au
mentada de um sexto a um terço se: 

I - do fato resulta a diminuição de águas natu
rais, a erosão do solo ou a modificação do regime 
clímático; 

11- o crime é cometido: 
a) no período de queda das sementes; 
b) de formação de vegetações; 
c) contra espécies raras ou ameaçadas de ex-

tinção; 
d) em época de seca ou inundação; 
e) durante a noite, em domingo ou feriado. 
Art 25. Disseminar doença, praga ou espécies 

que possam causar dano à agricultura, pecuária, 
fauna, flora ou aos ecossistemas. 

Pena: reclusão de um a quatro anos e multa. 
Parágrafo único. Se o crime for culposo, deten

ção de um a seis meses e multa. 
Art. 26. Comercializar ou utilizar motosserras 

sem licença da autoridade competente. 
Pena: detenção de um a três meses e multa. 
Art 27. Matar, perseguir, caçar ou apanhar, 

sem licença, autorização ou em desacordo com a 
obtida, animais da fauna silvestre, nativos ou em 
rota migratória. 

Pena: detenção de seis meses a um ano e 
multa. 

§ 111 Nas mesmas penas incorre quem: 
I - impede a procriação da fauna, sem licença 

ou autorização, ou em desacordo com a obtida; 
li - modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo 

ou criadouro natural; 
III- vende, expõe à venda, exporta ou adquire, 

guarda, tem em cativeiro ou depósito, espécies ou 
produtos da fauna silvestre, nativa, ou em rota mi
gratória, salvo se provenientes de criadouros autori
zados; 

IV - utiliza ou transporta essas espécies ou 
produtos para fins comerciais. 

§ 22 A pena é aumentada até a metade, se o 
crime é praticado: 

I - contra espécie rara ou considerada amea
çada de extinção, ainda que somente no local da in
fração; 

li - em período proibido à caça; 
III- durante a noite; 
IV - com abuso de licença; 
V- em unidade de conservação; 
VI -com emprego de métodos ou instrumentos 

capazes de provocar destruição em massa. 
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§ 311 A pena é aumentada até o triplo, se o cri
me decorre do exercício de caça profissional. 

§ 411 Não constitui crime o abate de animal: 
I - para saciar a fome do agente ou de sua ta-

mm~ · 
11 - nocivo, assim caracterizado pelo órgão 

competente. 
§ 511 No caso de guarda doméstica de espécie 

silvestre, não considerada ameaçada de extinção, 
pode o juiz, considerando as circunstâncias, deixar 
de aplicar a pena. 

Art. 28. Introduzir espécie no País, sem licença 
ou em desacordo com a obtida, na forma da lei ou 
de regulamentos. 

Pena: detenção de três meses a um ano e multa 
Art. 29. Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir 

ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domes
ticados, nativos ou exóticos. 

Pena: detenção de três meses a um ano e multa. 
§ 111 Nas mesmas penas incorre aquele que, 

mesmo para fins didáticos ou científicos, dispondo 
de recursos alternativos, realizar experiência doloro
sa ou cruel em animal vivo. 

§ 211 A pena é aumentada de um sexto a um 
terço se ocorre a morte do animal. 

Art. 30. Pescar: 
I - em épocas ou lugares interditados pelo ór

gão competente; 
11 - utilizando explosivo, substância tóxica ou 

outro meio proibido pela autoridade competente. 
Pena: reclusão de um a três anos e multa. 
Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre 

aquele que: 
I - fundear embarcação ou lançar detritos so

bre bancos de moluscos ou corais demarcados pela 
autoridade competente; 

11 - comercializar, transportar ou ter em depósi
tos, para fins de comércio espécimes da fauna aquá
tica em período proibido, salvo estoques previamen
te declarados; 

III- pescar, matar ou lesar cetáceos, sirênios e 
qualquer espécie considerada ameaçada de extinção 

SEÇÃO III 
Dos Crimes Contra o Ordenamento 

Urbano e o Patrimônio Cultural 

Art. 31. Alterar o aspecto ou estrutura de edifi
cação ou local especialmente protegido por lei, ato 
administrativo ou decisão judicial, em razão de seu 
valor paisagístico, ecológico, turístico artístico hist(},. 
rico, cultural, religioso arquelógico, etnográfico ou 
monumental, sem autorização da autoridade compe
tente ou em desacordo com a concedida. 

Pena: reclusão de um a três anos e multa. 
Parágrafo único. Se o crime for culposo deten

ção de seis meses a um ano e multa. 
Art. 32. Destruir, inutilizar ou deteriorar: 
I - bem especialmente protegido por lei, ato 

administrativo ou decisão judicial; 
11 - arquivo, registro, museu, biblioteca pinaco

teca, instalação científica ou similar protegido por lei, 
ato administrativo ou decisão judicial. 

Pena: reclusão de um a três anos e multa. 
Parágrafo único. Se o crime for culposo, deten

ção de seis meses a um ano e multa. 
Art. 33. Pichar, grafitar ou por outro meio cons

purcar edificação ou monumento urbano. 
Pena: detenção de três meses a um ano e multa. 
Parágrafo único. Se o ato for realizado em mo

numento ou coisa tombada em virtude do seu valor 
artístico, arqueológico ou histórico. 

Pena: detenção de um a três anos e multa. 
Art. 34. Promover em solo não edificável - ou 

no seu entorno- em razão de seu valor paisagístico, 
ecológico, artístico, turístico histórico cultural, religio
so, arqueológico, etnográfico ou monumental, cons
trução sem autorização da autoridade competente 
ou em desacordo com a concedida. 

Pena: detenção de seis meses a um ano e 
multa. 

SEÇÃOIV 
Dos Crimes Contra a Administração Ambiental 

Art. 35. Desobedecer ao ordem legal ou deixar 
de promover as medidas determinadas pela autorida
de competente capazes de impedir a ocorrência de 
dano ambiental ou seu agravamento ou interrompê-lo. 

Pena: detenção de um a três anos e multa. 
Art. 36. Conceder a autoridade ou o servidor 

público autorização, licença concessão ou permis
são para atividade, obra ou serviço em desacordo 
com as normas ambientais. 

Pena: detenção de um a três anos e multa. 
§ 111 Nas mesmas penas incorre a autoridade 

ou servidor público que omite providência a qt ·e está 
obrigado por dever legal para evitar a ocorrência de 
dano ambiental ou seu agravamento ou para inter
rompê-lo. 

§ 211 As penas serão acrescidas de um sexto a 
um terço se a autoridade ou o servidor público dis
pensar ou deixar de exigir contra disposição legal ou 
regulamentar, estudo prévio de impacto ambiental 
para instalação de obra ou atividade potencialmente 
causadora de degradação ambiental. 

Art. 37. Fazer afirmação falsa ou enganosa, 
omitir a verdade, sonegar informações ou dados téc-
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nicos-científicos em procedimentos de autorização 
ou licenciamento ambiental. 

Pena: detenção de um a três anos e multa. 

SEÇÃOV 
Disposições Gerais 

Art. 38. As penas restritivas de direitos são au
tônomos e substituem as privativas de liberdade 
quando: 

I - aplicada pena privativa de liberdade até 
quatro anos, ou se o crime for culposo; 

11 - a culpabilidade, os antecedentes, a condu
ta social e a personalidade do condenado, bem 
como os motivos e as circunstâncias do crime indi
carem que essa substituição seja suficiente para 
efeitos de reprovação e prevenção do crime. 

§ 12 As penas restritivas de direito visarão à 
defesa e à prevenção do dano ambiental e à sua re
paração. 

§ 22 As penas previstas neste artigo terão a 
mesma duração da pena privativa de liberdade 
substituída. 

Art. 39. As penas restritivas de direito aplicá
veis aos crimes ambientais são: 

I - prestação de serviços à comunidade ou en
tidade ambiental; 

11 - interdição temporária de direitos; 
III- cassação de autorização ou licença conce-

didas pela autoridade competente; 
IV- suspensão de atividades; 
V - prestação pecuniária; 
VI- recolhimento domiciliar; 
VIl - perda de bens e valores. 
Art. 40. A prestação de serviços à comunidade 

ou entidade ambiental consiste na atribuição ao con
denado de tarefas gratuitas junto a entidades am
bientais, parques e jardins públicos e unidades de 
conservação. No caso de dano da coisa particular, 
pública ou tombada, na restauração da mesma, se 
possível. 

Art. 41 . As penas de interdição temporária de 
direito são: 

I - proibição do exercício de cargo, função ou 
atividade pública, bem como de mandato eletivo; 

11 - proibição do exercício de profissão, ativida
de ou ofício que dependam de habilitação especial, 
de licença ou autorização do Poder Público; 

III - proibição do direito do condenado de con ... 
tratar com Poder Público, receber incentivos fiscais 
ou quaisquer outros benefícios, bem como participar 
de licitações. 

Parágrafo único. O prazo de interdição previsto 
no inciso III deste artigo será de dois a cinco anos nos 
crimes dolosos e de um a três anos crimes culposas. 

Art. 42. As penas aplicáveis às pessoas jurídi-
cas, isolada, cumulativa ou alternativamente, são: 

1- multa; 
li - suspensão de atividade; 
III - interdição temporária ou permanente de 

estabelecimento, obra ou atividade; 
IV - proibição de contratar com Poder Público, 

bem como aele obter subsídios, subvenções ou doa
ções; 

V -custeio de programas e projetes ambientais; 
VI - execução de obras de recuperação de 

áreas degradadas; 
VIl - manutenção de espaços públicos; 
VIII - liquidação forçada; 
IX - perda de bens e valores 
§ 12 A duração das penas previstas nos incisos 

11, III e IV não poderá exceder o máximo da pena pri
vada de liberdade cominada. 

§ 22 O dia-multa equivalerá a 1/365 do seu fa
turamento no ano anterior, devidamente atualizado. 

§ 32 A pessoa constituída ou utilizada, prepon
derantemente, com o fim de permitir, facilitar ou 
ocultar a prática de crime definido nesta lei terá de
cretada sua liquidação forçada e seu património será 
considerado instrumento do crime e, como tal, pedi
do em favor do Fundo Nacional do Meio Ambiente. 

Art 43. As penas previstas neta lei serão 
acrescidas de um terço, se o agente for funcionário 
público, e de dois terços, se praticou o delito no 
exercício do cargo ou em função dele, quando não 
constituírem elemento do tipo penal. 

Art. 44. São circunstâncias que sempre agravam 
a pena, quando não constituem ou qualificam o crime: 

I - ter sido praticado: 
a) durante a noite, domingo e feriados; 
b) no interior de espaço territorial especialmen

te protegido; 
c) mediante fraude ou abuso de confiança; 
d) com utilização indevida de licença da autori

dade; 
11 -ter o agente cometido a infração: 
a) para obter vantagem pecuniária; 
b) coagindo alguém para execução material da 

infração; 
c) afetando ou expondo a perigo, de maneira 

grave, a saúde pública ou o meio ambiente; 
d) concorrendo para danos à propriedade 

alheia; 
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e) atingindo áreas urbanas ou quaisquer as
sentamentos humanos; 

f) no interesse de pessoa jurídica mantida, total 
ou parcialmente, por verbas públicas ou beneficiada 
por incentivos fiscais.-

Art. 45. São circunstâncias que sempre ate
nuam a pena: 

I - baixo grau de instrução ou escolaridade do 
agente; 

li - espontânea e eficiente redução das conse
qüências da degradação ambiental causada ou, an
tes do julgamento, reparação do dano; 

III- comunicação prévia, pelo agente, do peri
go iminente de degradação ambiental; 

IV - colaboração com os agentes encarrega
dos da vigilância e do controle ambiental. 

Art. 46. Nos crimes previstos nesta Lei, a sus
pensão condicional da pena pode ser aplicada nos 
casos de condenação a pena privativa de liberdade 
não superior a três anos. 

Art. 47. A verificação da reparação a que se refe
re o § 211 do art. 78 do Código Penal será feita median
te laudo de constatação de reparação do dano am
biental, e as condições a serem impostas pelo juiz de
verão relacionar-se com a proteção ao meio ambiente. 

Art. 48. A prescrição das penas previstas nesta 
Lei, antes de transitar em julgado a sentença, come
ça a correr da data em que o fato se tomou conheci
do pela autoridade ambiental. 

Art. 49. Extingue-se a punibilidade, nos casos 
em que o infrator, antes do recebimento da denún
cia, reparar integralmente o dano, mediante acordo 
celebrado com o Ministério Público e homologado ju
dicialmente. 

Art. 50. A pena de multa será aplicada segundo 
critérios do Código Penal. Se o máximo cominado 
for ineficaz, o juiz poderá elevá-la até 3 vezes o va
lor da vantagem econômica auferida. 

CAPíTULO IV 
Das Disposições Processuais Penais 

SEÇÃOI 
Das Disposições Gerais 

Art. 51. Verificada a infração, serão apreendi
dos os animais, produtos, subprodutos da infração, 
bem corno os instrumentos utilizados na sua prática, 
lavrando-se os respectivos autos. 

Art. 52. No caso de apreensão de animais, pro
dutos e subprodutos da fauna e da flora, bem como 
dos instrumentos utilizados na infração penal, quan~ 
do esses, por sua natureza ou volume, não possam 
acompanhar as peças de informação, a autoridade 

competente, de hierarquia superior àquela que pro
moveu a apreensão, poderá determinar a entrega ao 
depositário local ou, após laudo de constatação, dar 
aos bens destinação compatível com sua natureza, 
inclusive mediante doação ou venda, dispensada, 
neste caso, a hasta pública, revertendo a receita ao 
Fundo Nacional do Meio Ambiente. 

§ 151 Os produtos ou subprodutos florestais e 
produtos perecíveis da fauna e da flora serão avalia
dos e alienados ou doados a instituições públicas, 
científicas, educacionais, hospitalares, penais, ou 
outras com fins beneficentes, prioritariamente àque
las voltadas para a atividade de proteção ambiental. 

§ 251 Os produtos e subprodutos da fauna não 
perecíveis serão destruídos ou doados a instituições 
científicas, culturais ou educacionais. 

§ 32 Os animais apreendidos serão libertados em 
seu habitat ou entregues a jardins zoológicos, fundaçfr 
es ou entidades assemelhadas, desde que fiquem sob 
a responsabilidade de técnicos habilitados. 

§ 451 As máquinas, veículos e equipamentos utili
zados na prática da infr:lção, após transitada em julga
mento a sentença que condenou o infrator, SBrão ven
didos em hasta pública e o produto da venda será re
colhido ao Fundo Nacional do Meio Ambiente. 

Art. 53. Nas infrações previstas nesta Lei, a 
ação penal é pública incondicionada. 

§ 151 Poderão intervir no processo penal, como 
assistentes da acusação, os legitimados às ações ci
vis coletivas, indicados no art. 82, incisos III e IV, do 
Código de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 
11 de setembro de 1990), aos quais também é facul
tado propor ação subsidiária da pública, se a denún
cia não for oferecida no prazo legal. 

§ 211 A responsabilidade civil por danos causa
dos pela ação penal subsidiária da pública só incidi
rá nos casos de comprovada má-fé. 

Art. 54. Na apuração das infrações penais nesta 
Lei, o inquérito policial será dispensado, salvo quando 
não existam elementos para oferecer denúncia. 

Art. 55. A perícia de constatação do dano am
biental, sempre que possível, fixará o montante do 
prejuízo causado, para efeitos de prestação de fian
ça e cálculo de multa. 

§ 151 A perícia produzida no inquérito civil ou no 
juízo cível poderá ser aproveitada no processo pe
nal, instaurando-se o contraditório. 

§ 211 Quando na comarca não for possível a 
realização de perícia especializada, a denúncia po
derá ser oferecida com base no auto ou boletim de 
constatação do dano ambiental. 
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Art. 56. A fiança, quando cabível, será fixada 
pelos critérios estabelecidos no art. 325 do Código 
de Processo Penal, ou nos termos do art. 49 do Có
digo Penal, calculando-se os dias-multa na base do 
maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, corri
gido à data do pagamento pelo indexador oficial vi
gente, aplicado aos débitos fiscais. 

Art. 57. O procedimento cautelar pode ser pro
posto antes ou no curso do processo penal e deste 
sempre é dependente. 

Parágrafo único. As medidas cautelares serão 
requeridas ao juiz da causa pelo Ministério Público 
ou pelas entidades referidas no § 12 do art. 54, e, 
quando preparatórias, ao juiz competente para co
nhecer a ação principal. 

Art. 58. Além das medidas cautelares específi
cas, previstas no Código de Processo Penal, poderá 
o juiz determinar as medidas provisórias de caráter 
real que julgar adequadas, quando houver fundado 
receio de que a parte, antes do julgamento, cause 
ao direito lesão grave e de difícil reparação. 

·§ 12 No caso deste artigo, poderá o juiz, para 
evitar o dano, autorizar ou vedar a prática de deter
minados atos. ordenar o depósito de bens e impor a 
prestação de caução. 

§ 22 Na hipótese deste artigo, o procedimento 
seguirá o disposto nos arts. 801 a 811 do Código de 
Processo Civil, no que forem aplicáveis. 

SEÇÃO 11 
Das lnfrações de Menor Potencial Ofensivo e 

da Suspensão Condicional do Processo 

Art. 59. Aplicam-se às infrações penais am
bientais de menor potencial ofensivo as disposições 
da Lei n2 9.099, de 26 de setembro de 1995, que 
"dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Crimi
nais e dá outras providências". 

Art. 60. Nas intrações penais ambientais referi
das no artigo anterior, a proposta de aplicaçào ime
diata de pena restritiva de direitos ou multa, prevista 
no art. 76 da Lei n2 9.099, de 26 de setembro de 
1995, somente poderá ser formulada desde que te
nha havido a prévia recuperação do dano ambiental, 
de que trata o art. 74 da mesma Lei, salvo em caso 
de comprovada impossibilidade. 

Art. 61. Aplicam-se aos crimes previstos nesta 
lei as disposiç&.:s do art. 89 da Lei n2 9.099, de 26 de 
setembro de 1995, com as seguintes modificações: 

I - a declaração de extinção de punibilidade, 
de que trata o 2:-t. 89, §52 , da referida lei, dependerá. 
de laudo de cc:-:statação de reparação do dano am
biental, ressalvada a impossibilidade prevista no art. 
89, § F, inciso I, da mesma lei; 

11 - na hipótese de o laudo de constatação 
comprovar não ter sido completa a reparação, o pra
zo de suspensão do processo será prorrogado, até o 
período máximo previsto no art. 89 da Lei n2 9.099 
de 1995, acrescido de mais um ano, com suspensão 
do prazo da prescrição; 

III- no período de prorrogação, não se aplica
rão as condições dos incisos 11, III e IV do § 1 2 do 
art. 89 da Lei n2 9.099, de 1995; 

IV- findo o prazo de prorrogação, proceder-se
à à lavratura de novo laudo de constatação de repa
ração do dano ambiental, podendo, conforme seu 
resultado, ser novamente prorrogado o período de 
suspensão, até o máximo previsto no inciso 11 deste 
artigo, observado o disposto no inciso III; 

V - esgotado o prazo máximo de prorrogação, 
a declaração de extinção de punibilidade dependerá 
de laudo de constatação que comprove ter o acusa
do tomado as providências necessárias à reparação 
integral do dano. 

SEÇÃO III 
Da Sentença Penal Condenatória 

Art. 62. A sentença penal condenatória, sempre 
que possível, fixará o valor mínimo para reparação dos 
danos causados pela infração, considerando os prejuí
zos sofridos pelo ofendido ou pelo meio ambiente. 

Art 63. Transitada em julgado a sentença con
denatória, a execução poderá efetuar-se pelo valor fi
xado nos termos do artigo anterior, sem prejuízo da li
quidação para apuração do dano efetivamente sofrido. 

SEÇÃOIV 
Da Cooperação Internacional 

Art. 64. Preservados a soberania nacional, a 
ordem pública e os bons costumes, o Governo Bra
sileiro prestará a necessária cooperação a outro 
país, sem qualquer ânus, quando solicitado para: 

I - produção de prova; 
li - exame de objetos e lugares; 
III - informações sobre pessoas e coisas; 
IV - presença temporária da pessoa presa, cu

jas declarações tenha, relevância para a decisão de 
uma causa; 

V - outras formas de assistência permitidas 
pela legislação em vigor ou pelos tratados de que o 
Brasil seja parte. 

§ 1 2 A solicitação de que trata este inciso será 
dirigida ao Ministério da Justiça, que a remeterá, 
quando necessário, ao órgão judiciário competente 
para decidir a seu respeito ou a encaminhará à auto
ridade capaz de atendê-la. 

§ 22 São requisitos da solicitação: 
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I - o nome e a qualificação da autoridade soli
citante; 

11- o objeto e o motivo da solicitação; 
III -a descrição sumária do procedimento em 

curso no país solicitante; 
IV - a especificação da assistência solicitada; 
V - a documentação indispensável ao esclare

cimento da solicitação, quando for o caso. 
Art. 65. Para a consecução dos fins visados nes

ta lei e especialmente para a reciprocidade da coope
ração internacional, deve ser mantido sistema de co
municações apto a facilitar o intercâmbio rápido e se
guro de informações com órgãos de outros países. 

CAPÍTULO V 
Das Disposições Finais 

Art. 66. Aplicam-se subsidiariamente a esta lei 
as disposições dos Códigos Penal e de Processo 
Penal e da Lei n2 9.099, de 1995, no que não forem 
com ela incompatíveis. 

Art. 67. Esta lei entra em vigor noventa dias 
após a data de sua publicação. 

Art. 68. Revogam-se os arts. 26 e 45, § 32 da 
Lei n2 4. 771, de 15 de setembro de 1965, art. 27 da 
Lei n2 5.197, de 3 de janeiro de 1967; arts. 20 e 22, 
da Lei n2 6.453, de 17 de outubro de 1977; art. 15 da 
Lei n2 6.938, de 2 de julho de 1980, art. 22 da Lei n2 

7.643, de 18 de dezembro de 1987; art. 82 da Lei n2 

7.679, de 23 de novem::>ro de 1988; arts. 15 e 16 da 
Lei n2 7.802, de 11 de julho de 1989; e art. 21 da Lei 
n2 7.805, de 18 de julho de 1989. 

Justificação 

A Constituição Federal, no art. 225, § 32 dispõe 
que as atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão 
os infratores pessoas físicas ou jurídicas, a sanções 
penais e administrativas, independentemente da obri
gação de reparar os danos causados. 

A matéria, até o presente momento, é regida 
por várias leis, decretos, resoluções e portarias. 
Essa legislação esparsa não é uniforme em seus 
conceitos e, apesar dos avanços contidos em suas 
regras, ainda é deficiente. 

A emenda ora apresentada dispõe sobre as in
frações administrativas e penais, lesivas ao meio 
ambiente e dá outras providências. Nela são tipifica
das as condutas delituosas e, para cada uma delas, 
é prevista uma sanção correspondente, consideran
do o dano ambiental causado, a possibilidade de re
cuperação do meio ambiente e, principalmente, as 
condições do agente quando da prática do delito. · 

A proposição está organizada em cinco capítu
los: Capítulo I - Disposições Preliminares, com con-

ceitas gerais; Capítulo 11 - Das Disposições Adminis
trativas, com três seções, Seção I - Das lnfrações 
Administrativas, Seção 11 - Das Sanções Administra
tivas e Seção III - Dos Procedimentos Administrati
vos; Capítulo III - Das Disposições Penais, com cin
co seções, Seção I - Da Poluição da Água do Ar e 
do Solo, Seção 11 - Dos Crimes Contra a Fauna e a 
Flora, Seção III - Dos Crimes Contra o Ordenamen
to Urbano e o Patrimônio Cultural, Seção IV - Dos 
Crimes Contra a Administração Ambiental e Seção V 
- Disposições Gerais; Capítulo IV- Das Disposições 
Processuais Penais, com quatro seções, Seção I -
Das Disposições Gerais, Seção 11 - Das lnfrações 
de Menor Potencial Ofensivo e da Suspensão Con
dicional do Processo, Seção III- Da Sentença Penal 
Condenatória e Seção IV - Da Cooperação Interna
cional; e o Capítulo V - Das Disposições Finais. 

Finalmente, cabe destacar que esta emenda 
está de acordo com a política penitenciária nacional, 
em relação à dosimetria das penas, com ênfase na 
possibilidade da aplicação de penas alternativas à 
prisão e progressão do regime de cumprimento das 
penas privativas de liberdade. 

Sala das Sessões, 27 de janeiro de 1997. -
Senador Joel de Hollanda,. 

(Às Comissões de Constituição, Justi
ça e Cidadania e de Assuntos Sociais.) 

O SR_ PRESIDENTE (Lúdio Coelho)- O Se
nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n2 1-48G-26, adotada 
em 17 de janeiro de 1 997 e publicada no dia 18 do 
mesmo mês e ano, que "altera dispositivos das Leis 
n2s 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e 8.911, de 
11 de julho de 1994, para instituir os Décimos Incor
porados, e dá outras providências·. 

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 
incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

José Bianco 
Vilson Kleinübing 

Jefferson Péres 

SENADORES 

Suplentes 

PMDB 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

PFL 

josé Alves 
Francelina Pereira 

PSDB 

Lúdio Coelho 
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PSL 

RomeuTuma 

PDT 

Sebastião Rocha Darcy Ribeiro 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

Bloco (PFUPTB) 

Manoel Castro Átila Lins 
Maurício Najar Augusto Viveiros 

Bloco (PMDB/PSD/PSUPSC) 

Zaire Rezende Nestor Duarte 

Bloco (PPBIPL) 

Adhemar de Barros Rlho Eraldo Trindade 

PSDB 

Antônio Aureliano 

Agnelo Queiroz 

Adroaldo Streck 

PCdoB 

Aldo Rebelo 

PPS 

Sérgio Arouca Augusto Carvalho 
De acordo com a Resolução n2 1 , de 1989-CN, 

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

Dia 27-1-97- designação da Comissão Mista 
Dia 28-1-97- instalação da Comissão Mista 
Até 23-1-97- prazo para recebimento de emen

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

Até 1!2..2-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 16-2-97- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho)- O Se

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n 2 1.53D-2, adotada 
em 17 de janeiro de 1997 e publicada no dia 18 do 
mesmo mês e ano, que "institui o Programa de Des
ligamento Voluntário de servidores civis do Poder 
Executivo Federal e dá outras providências·. 

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 
incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Jáder Barbalho 
Nabor Júnior 

SENADORES 

Suplentes 

PMDB 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Francisco Escórcio 
Freitas Neto 

José Roberto Arruda 

Emília Fernandes 

PFL 

José Agripino 
Guilherme Palmeira 

PSDB 

José lgnácio Ferreira 

PTB 

Valmir Campelo 

PSB 

Ademir Andrade Antonio Carlos Valadares 

Titulares 

DEPUTADOS 

Suplentes 

Bloco (PFLJPTB) 

Jonival Lucas Roland Lavigne 
José Santana de Vascon Antônio Joaquim Araújo 

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC) 

Max Rosenmann Chicão Brígido 

Ari Magalhães 

José Aníbal 

Basco França 

Bloco (PPBIPL) 

Telmo Kirst 

PSDB 

Ubiratan Aguiar 

PMN 

PT 

José Machado Nilrnário Miranda 
De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 

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

Dia 27-1-97- designação da Comissão Mista 
Dia 28-1-97- instalação da Comissão Mista 
Até 23-1-97- prazo para recebimento de emen

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
admissibilidade 

Até 1!2..2-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 16-2-97- prazo no Congresso Nacional 
Será feita a devida comunicação à Câmara dos 

Deputados 
O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho)- Conce

do a palavra ao nobre Senador Jefferson Péres, em 
permuta com o Senador Edu~rdo Suplicy. 

O SR. JEFFERSON PERES (PSDB-AM. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, a estridência do 
debate sobre a reeleição não deve abafar as nossas 
vozes quanto a assuntos relevantes que o País está 
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enfrentando e precisa superar, sem dúvida alguma, 
com a participação do Congresso Nacional. 

Sr. Presidente, o Governo do México, semana 
passada, saldou com antecedência uma considerável 
parcela do empréstimo de socorro que recebeu quan
do da crise do final de 1994, crise que provocou o cha
mado "Efeito Tequila" que se fez sentir de forma con
tundente na Argentina e menos grave no Brasil. 

Com dois anos a economia mexicana se recu
perou em grande parte: a inflação, que dera um sal
to para 59%, caiu para 20%; a economia, que decre
scera 8% em 95, teve 2,7% de elevação do PIB em 
96; a balança comercial voltou a apresentar superá
vit e o país está em plena recuperação, apesar de 
as conseqüências deixadas no plano social conti
nuarem, ou seja, o elevado desemprego e aumento 
da pobreza, que já era grande naquele país. 

Creio que devemos tirar lições desses dois acon
tecimentos, como publica hoje a Folha de S.Paulo: da 
crise, que quase levou o país ao colapso, em dezem
bro de 94, e da recuperação relativamente rápida que 
teve o México nestes últimos dois anos. 

O Brasil, Sr. Presidente, está com um megadé
ficit de US$5 bilhões, o segundo consecutivo, depois 
de anos de megasuperávits. O déficit nas operações 
correntes, que incluem a balança comercial, chegou 
a cerca de US$21 bilhões, felizmente - não sabe
mos até quando isso vai continuar- coberto pela en
trada maciça de capitais, o que nos permitiu, inclusi
ve, no exercício passado, elevar as nossas reservas 
para US$60 bilhões. 

Se não é um sinal vermelho, Sr. Presidente, é, 
sem dúvida, amarelo. Não é para alarmar, como 
anunciam os catastrofistas; mas também não é para 
desprezar, como pretendem aqueles excessivamen
te otimistas. 

É claro que o País não pode conviver por mui
tos anos com um déficit desse tamanho, o qual se 
agravará no ano corrente. De acordo com todas as 
estimativas, o rombo da balança comercial chegará 
a R$8 bilhões e o das operações correntes poderá 
atingir R$30 bilhões. 

No entanto, Sr. Presidente, divi~o do remédio 
que está sendo preconizado por alguns: a maxides
valorização. Creio que, neste momento, o pior que 
poderia acontecer ao País seria um reajuste grande 
da nossa taxa de câmbio. Já vimos as conseqüên
cias que isso gerou num passado recente. Em 1979 
e, logo em seguida, em 1983, houve duas maxide~
valorizações. Sem dúvida, as exportações cresce~ 
ram e o superávit da balança comercial aumentou, 
mas o País imergiu na recessão, com elevadíssimo 

índice de desemprego. A inflação, por seu turno, se 
agravou consideravelmente desde então e se passa
ram mais de dez anos se passaram para que fosse 
finalmente controlada. 

Se as autoridades da área econômica cederem 
às pressões das viúvas do autoritarismo, cristãos 
novos da democracia, saudosistas de uma econo
mia cartorial, fechada, mantida à custa de protecio
nismo elevado e de inflação alta, em detrimento do 
consumidor - que pagava o preço de um setor in
dustrial não competitivo, ineficiente, com um merca
do cativo, porque era uma economia dominada por 
cartórios, por oligopólios e por cartéis - seria um la
mentável retrocesso. Nestes dois anos e meio, ape
sar dos pesares, houve grande avanço econômico, e 
seria um lamentável retrocesso, repito, jogarmos 
isso fora para atender aos reclamos de setores atra
sados da nossa economia, que não querem buscar 
o aumento da produtividade para poderem competir 
no mercado internacional e no mercado interno. 

A solução, Sr. Presidente, só pode ser de mé
dio prazo, com a desoneração da carga tributária, 
ainda muito alta em nosso País, com a redução da 
taxa de juros, que pesa tanto sobre a produção, e 
com o aumento da eficiência da infra-estrutura de 
portos e de transportes, o que não impedirá também 
que, paralelamente, se acelerem um pouco as des
valorizações cambiais com a antecipação dos perío
dos em que o teto da banda é elevado. Mas fazer 
uma maxidesvalorização, não; nem pensar. 

Creio que o Senador Nabor Júnior, pelo que li 
hoje no Jornal do Senado, abordou este assunto na 
reunião da sexta feira passada. Concordo, inteira
mente, com S. Ex~. Repito: é preciso que vozes se 
façam ouvir no Congresso, não em apoio incondicio
nal à política económica do Governo, que tem, sem 
dúvida, falhas, que mostram aspectos negativos e 
não podem ser aplaudida 100%, obviamente, como 
nada aliás no mundo, mas no sentido de mostrar 
que o pior que poderia acontecer, repito, Sr. Presi
dente, seria as autoridades cederem às pressões no 
sentido de desvalorização brutal do câmbio. 

Se a crise mexicana mostrou que não se 
pode conviver, por muito tempo, como conviveu o 
México durante seis anos, com um desequilíbrio 
tão grande nas contas externas, é preciso consi
derar também que a nossa situação não é idêntica 
a do México de 1994. Pelo menÓs sob três aspec
tos, é muito diferente. 

Em primeiro lugar, o México não tinha reservas 
internacionais, que estavam em nível baixíssimo. As 
nossas são de 60 bilhões de dólares. 
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Em segunde iugar, o capital que entrava no 
México, àquela altura, era quase todo especulativo. 
cu como se diz, hoje, voiátil. Tão logo as autorida
des promoveram a maxidesvalorização de 30%, em 
48 horas a maior parte deixou o oaís. 

Em terceiro iugar, a taxa cambial mexicana es
tava oraticamente congelada, enquanto a nossa, 
nem ou mal, varia - e varia sempre para cima - no 
sentido da desvalorização, desde a introdução do 
sistema de bandas em março ou abril de 1995. 

O Sr. Nabor Júnior- V. Ex" permite-me um 
aparte, nobre Senador Jefferson Péres? 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Concedo-lhe o 
aparte, Senador Nabor Júnior. 

O Sr. Nabor Júnior- Sr. Senador, exatamen
te, a fixação dessa banda cambial é aue está asse
gurando o sucesso do Plano Real. No momento em 
que o Governo ceder às pressões de alguns setores 
da economia, principalmente o das empresas expor
tadoras, oara modificar a política cambial do Pais. 
certamente isso irá acarretar a oesvalorizacão do 
real, comprometendo o sucesso do Plano. Já conne
cemos essa história. Com relação ao Plano Cruza
do, aconteceu exatamente isso. Durante alguns me
ses, o Governo manteve a paridade do Cruzado com 
o Dólar. A partir do momento em que as minidesva
lorizações do Cruzado começaram a ocorrer, aten
dendo às pressões dos setores especulativos da 
nossa economia, comprometeu-se o sucesso do 
Plano Cruzado. Todos sabemos que o controle do 
processo inflacionário, a essa altura, degringolou e 
se registraram índices inflacionários de até 85% ao 
mês. Então, está aí a necessidade de se manter a 
estabilidade do real. Hoje, a nossa moeda é respei
tada até no exterior. Há países que aceitam o real 
em pagamento de quaisquer bens ou serviços. Po
rém, os economistas e alguns setores da nossa eco
nomia preocupam-se com o déficit da balança co
mercial. Ora, os Estados Unidos têm uma balança 
comercial negativa, e nem por isso a economia ame
ricana está comprometida. Houve até proposta do 
governo americano para forçar o Japão a comprar 
mais dos Estados Unidos. A desvantagem dos Esta
dos Unidos em relação ao Japão na sua balança co
mercial era tão brutal que o governo americano for
çou o Japão a comprar mais dos Estados Unidos, a 
fim de equilibrar a balança comerciaL Não vejo gran
des preocupações com relação a esse déficit da 
nossa balança comercial. O déficit ocorrido em 1995. 
teve como causa a importação de bens de capital 
para modernizar a nossa indústria. Foram compra
das máquinas, equipamentos, etc. A nossa indústria 

está-se modernizando. No momento em que o Go
verno atender a essas pressões, como disse V. Ex", 
em vez de favorecer, irá acarretar maiores dificulda
des, porque tudo que é comprado no exterior é pago 
ern dólar. E vamos comprar dólar com a cotação 
mais alta do que a de hoje. Como importamos mais 
de 50% do petróleo e mais de 70% do trigo que con
sumimos, além de outros produtos que importamos, 
na medida em que se desvalorizar o real e valorizar 
o dólar, aumentará o desequilíbrio da balança. Há 
necessidade de o Governo manter-se firme.· Estou 
satisfeito em saber que o Ministro Pedro Malan não 
está cedendo a essas pressões. S. Ex" declarou na 
semana passada que não é intenção do Governo 
desvalorizar o real nem modificar a nossa política 
cambial. 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Senador Nabor 
Júnior, V. Ex" tem toda razão: uma maxidesvaloriza
ção agora implicaria enorme aumento do preço dos 
produtos importados, inclusive de matérias-primas e 
componentes que a nossa indústria absorve. Portanto, 
a preço final de muitos dos nossos produtos exportá
veis se tomaria proibitivo lá fora, ao mesmo tempo em 
que o consumidor interno seria sobrecarregado com o 
encarecimento do preço de bens de consumo importa
dos do exterior, o que evitaria que os preços dos pro
dutos nacionais, no mercado interno, fossem controla
dos pela concorrência dos produtos estrangeiros. As
sim, evidentemente, a inflação retomaria seu fôlego; o 
Governo teria de dar um arrocho monetário, com ele
vação da taxa de juros. Enfim, não tenho dúvida, Se
nador Nabor Júnior, de que o País imediatamente 
imergiria na voragem inflacionária outra vez. 

V. Ex11 citou o exemplo americano. Não citaria 
os Estados Unidos, pois, afinal de contas, sua situa
ção é especialíssima no mundo, porque tem uma 
moeda de curso internacional, o dólar, e pode dar-se 
ao luxo de ter quantos déficits quiser. Eu citaria o 
exemplo da Coréia do Sul, um dos mais exitosos ti
gres asiáticos, que há alguns anos tem déficits na 
sua balança comercial muito grandes, e nem por 
isso a economia coreana degringolou. 

É verdade também, Sr. Presidente, que, ao se 
pensar na redução do custo Brasil -que é, evidente
mente, necessária para que voltemos a equilibrar a 
balança comercial -, não se deve enveredar por fal
sas soluções como, por exemplo, a de reduzir encar
gos sociais e introduzir contratos temporários de tra
balho, pois sabemos que não é o custo da mão-de
obra no Brasil que pesa no custo final dos produtos. 
Ao contrário, Sr. Presidente, é a concorrência feita 
pelos produtos asiáticos, principalmente chineses, 
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devido aos baixos salários que aquele país paga a 
seus trabalhadores, principalmente em produtos ab
sorvedores de mão-de-obra e de baixo valor agrega
do, como tecidos e calçados. Os operários chineses, 
como sabemos, ganham muito menos que os nos
sos, que já ganham muito pouco. 

Por outro lado, é preciso levar em conta que 
essa concorrência externa, mesmo com seus salá
rios de fome, está produzindo um efeito salutar po~ 
aqui, na medida que grande parte das indústrias cal
çadistas e têxteis da região Sul está se transferindo 
para o Nordeste. Neste fim de semana, pude ler al
gumas matérias que relatavam sobre várias indús
trias de tecidos e calçados que se vão instalando no 
Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambu
co, em busca da mão--de-obra nordestina, mais ba
rata do que em São Paulo, Paraná, Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul. 

Sr. Presidente, para concluir, reitero a minha 
esperança de que as autoridades brasileiras da área 
económica resistam às pressões e mantenham a po
lítica cambial que vem sido mantida, até oue o País, 
daoui a dois ou três anos se muito, possa ter compe
titividade, principalmente o setor industrial, para que 
nossas exportações voltem a equilibrar a balança 
comercial, afastando o espectro de uma crise no se
ter externo da nossa economia. 

O Sr. Eduardo Suplicy- V. E~ me permite 
um aparte? 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Pois não, Sena
dor Suplicy. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Quero informar a V. 
E~ que vou, a seguir, tratar do mesmo assunto. En
tretanto, tenho um ponto de vista diferente. Acredito 
que os dados que denotam um déficit crescente, 
para além daquilo que diversos economistas esta
vam advertindo, indicam a necessidade de um aler
ta. Ace11deu-se fortemente um sinal amarelo. 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Foi o que eu 
disse há pouco. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Antes que ocorra um 
desastre, convém ao Governo examinar com menor 
rigidez sua política cambial. Cumprimento V. Exll por 
ter trazido esta questão tão relevante para o Senado 
Federal. Gostaria de fazer uma consideração com 
respeito a Coréia do Sul. V. E~ disse que naquele 
país não houve tantos problemas para um déficit tão 
acentuado. Mas na Coréia do Sul, relacionada ao 
outro tema que V. Exi! indicou no seu pronunciamel)
to, aliás com o devido cuidado, porque advertiu ó 
Governo para ir devagar com o andor, para ter cau
tela ao mexer nos encargos sociais, os trabalhado-

res se organizaram e expressaram com grande as
sertividade o seu protesto pela forma com que o Go
verno tenta flexibilizar o mercado de trabalho. Eram 
essas as observações que gostaria de fazer, assina
lando que o diálogo sobre o tema provavelmente 
continuará um pouco mais adiante. 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Não creio que 
as nossas divergências sejam tão grandes, Senador 
Suplicy. Eu disse há pouco- não sei se V. E~ ouviu 
- que isso não impede que o Governo, por exemplo, 
acelere um pouco as desvalorizações cambiais. Eu 
não concordo é com a maxidesvalorização, porque o 
impacto seria brutal na nossa economia e nos leva
ria inevitavelmente à recessão e ao recrudescimen
to, à retomada da inflação. 

Quanto à Coréia do Sul, citada por V. Exi, o 
que provocou os protestos lá ocorridos foi exata
mente a introdução do contrato temporário de traba
lho, o que vejo com muita reserva, porque a redução 
do Custo Brasil não deve ser feita com o aumento 
do custo social, nas costas dos trabalhadores. 
Quanto a isso estamos de acordo também. 

No entanto, a situação da Coréia. no que tange 
às contas externas. é diferente da nossa. Um pouco 
porque, se a Coréia tem tido, nos últimos anos, défi
cit muito grandes na balança comercial, por outro 
lado, há muito tempo aquele país tem contas inter
nas equilibradas; não tem um déficit público tão 
grande quanto o do Brasil. Isso nos deve alertar 
também para o fato de que se foi aberto sinal ama
relo para o Governo no sentido de que adote medi
das efetivas para aumentar as nossas exportações. 
Por outro lado, abre o sinal amarelo oara nós do 
Congresso, a fim de que colaboremos para que o 
déficit público, Senador Eduardo Suplicy, seja ataca
do e reduzido, porque, a médio e longo prazos, o 
País não tem solução se esse problema não for en
frentado. 

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho)- Concedo 
a palavra à Senadora Marina Sitva por 20 minutos. 

A SR1 MARINA SILVA (PT-AC. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) - Sr. 
Presidente, Sri!s e Srs. Senadores, uma das grandes 
preocupações a afligir a humanidade nesses últimos 
anos tem sido o risco de algumas doenças que po
dem sair do controle e das possibilidades técnicas e 
científicas dos médicos, dos estudiosos dessas pos
síveis doenças e epidemias. 

Lamentavelmente, quero aqui fazer um registro 
de algo que vem preocupando as autoridades médi
cas do Estado do Acre e alguns pesquisadores do 
Estado do Amazonas. Trata-se de um relato quere-
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cebi de um dos assessores da cooperativa de Sena 
Madureira, o Sr. Adão Costa, da Secretária de Saú
de do Município de Sena Madureira, a Srª Márcia 
Fontana, e também de uma pesquisadora respeitá
vel da Fiocruz, a Drª Muriel, do Estado do Amazo
nas, de quem vem ocorrendo, em alguns municípios 
da região amazônica, alguns surtos de uma doença 
ainda não identificada. As pessoas, principalmente 
as crianças, são acometidas de febre, vômito san
guinolento, diarréia sanguinolenta e um quadro mui
to grave, difícil de reverter, levando as pessoas à 
morte num período de 6 a 24 horas. 

De acordo com o relato feito pelo Sr. Adão 
Costa e pela Srª Márcia Fontana, nos seringais São 
Miguel, Santa Ana, Canamari, Tabatinga, que ficam 
às margens do rio laca, houve a morte de seis crian
ças, acometidas dessa doença. 

Segundo o sindicato, outras pessoas também 
forc.m atingidas, mas não houve registro por parte 
das autoridades sanitárias e dos acompanhantes. 

· Os primeiros relatos a esse respeito foram fei
tos por um agente de saúde, que identificou essa 
doença, envolvendo principalmente a população de 
seringueiros que moram à margem dos rios. Tam
bém há o relato de que aconteceram casos seme
lhantes próximo de Boca do Acre, mas, como se tra
ta de uma área cuja jurisdição pertence ao Estado 
do Amazonas, o Acre não tem o conhecimento ne
cessário sobre esses episódios. 

O problema com relação a essa doença, como 
não se tem o diagnóstico exato, é que não se sabe 
ainda se é possível a transmissão de pessoa para 
pessoa ou se a contaminação se dá por um mosqui
to, como é o caso da malária. É uma doença que 
leva a óbito muito facilmente e, devido ao desconhe
cimento dos procedimentos médicos a serem adota
dos, está sendo tratada ora como diarréia, ora como 
hepatite, ou até mesmo confundida com a meningite. 

Esse é um quadro clínico bastante complicado, 
que pode ter alguma relação com os processos de 
intervenção na natureza, a mudança de ecossiste
mas, principalmente a exploração madeireira que é 
feita nas cabeceiras dos rios. Outra hipótese que se 
está levantando é a de que essa doença não seria 
virótica e estaria ocorrendo em função do envenena
mento das águas dos rios, provocado por atividades 
agrícolas de grandes fazendeiros, que poderiam ter 
jogado veneno nas proximidades dos rios. 

A D~ Francymare Muniz, coordenadora da Vi-·. 
gilância Epidemiológica do Estado do Acre, está se 
dirigindo hoje para esses seringais. A distância a ser 
percorrida é muito grande: mais ou menos cinco 

dias, de barco comum, ou dois dias, de voadeira, um 
barco mais veloz. 

Mesmo colhendo as amostras, o resultado des
sas exames sairá apenas daqui a um mês, se for 
bem ágil o processo, tendo em vista que o Acre não 
dispõe de recursos técnicos e laboratoriais para ana
lisar as amostras, que deverão ser acondicionadas e 
enviadas ao Estado do Pará, que dispõe de labora
tórios especializados. 

Mantive contato telefônico com o Secretário de 
Saúde, José Bestene, que se encontra em Brasma, 
e S. Exª me disse que amanhã estará com o Ministro 
da Saúde para tratar dos problemas ligados à saúde 
do Acre. Coloquei-me à sua disposição para ajudar 
no que for possível, porque, segundo o Sindicato, 
várias pessoas encontram-se acometidas por essa 
doença. 

Preocupa-me o fato, pois há um mês, a D~ 
Muriel, da Fiocruz, já me dava conhecimento de que 
havia alguns casos no Estado do Amazonas e em 
alguns municípios e que não se tinha certeza ainda 
se se tratava de hepatite delta, de hepatite "b" ou 
·c·, de febre tifóide ou de febre amarela. Trata-se de 
um quadro complicado, com o qual as autoridades 
sanitárias têm que ter o maior cuidado, porque o mo
mento é de uma incerteza muito grande com relação 
a esses acontecimentos. 

Todos sabem dos sustos por que passou a hu
manidade devido ao caso ebola, e a história mostra 
quantos milhões de pessoas a febre espanhola e o 
cólera mataram em todo o mundo, assim como a 
peste negra, que também foi uma dizimadora de 
grandes contingentes populacionais. 

Quero, portanto, chamar a atenção para esse 
aspecto porque, com certeza, não podemos contar 
apenas com os recursos do Estado do Acre. Inúme
ras famílias estão perdendo seus filhos. Além des
ses acontecimentos, tivemos diagnosticados o caso 
de oito óbitos por hepatite, talvez Hepatite Delta ou 
Hepatite C. 

O problema da vacina está muito grave, segun
do a D~ Márcia. A vacina é muito cara e não há dis
ponibilidade de cobertura vacinai para toda a popu
lação. O que eles estão tentando fazer é uma identi
ficação das pessoas contaminadas, ou seja, colhen
do lâminas de todos para identificar os possíveis 
transmissores, pois se sabe que a Hepatite B é 
transmitida através do cantata sexual ou da transfu
são de sangue. É preciso, portanto, que haja um 
controle dessa doença porque senão haverá grande 
possibilidade de que a população desses municípios 
seja completamente infectada. 
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Esse é um quadro para o qual estou chamando 
a atenção desta Casa, mas, fundamentalmente, do 
Ministério da Saúde e das autoridades locais do meu 
Estado, principalmente do Governador do Acre, que 
é conhecedor dos graves problemas de saúde da re
gião. Lamentavelmente, não tem tido o devido em
penho em responder a essas questões, até porque 
me parece que os recursos estão sendo destinados 
a outras atividades- por exemplo, a reforma do Pa
lácio do Governo, que vai absorver grande quantida
de de reais - em vez de serem destinados à saúde. 
Enquanto isso, nossa população está passando por 
esse tipo de sofrimento, que é muito grave e preocu
pante, porque não se sabe o que está proyocando a 
doença e de que forma ela se propaga. E um risco 
para as populações. 

Anteriormente ao óbito, ficam completamente 
manchadas, como se houvesse uma paralisia da 
produção de glóbulos vermelhos, e uma grande 
quantidade de sangue é vomitada ou expelida pelas 
tezes. Esse o quadro clínico que causou o óbito de 
seis pessoas sob o controle dos agentes de saúde. 
Os seringueiros relatam que 26 pessoas foram aco
metidas dessa doença, com óbito, principalmente 
para as crianças. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE A 
SR' MARINA SILVA EM SEU DISCURSO: 

ESTRANHA PESTE JÁ MATOU SEIS EM SENA 

Doença causa võmltos e diarréia com sangue. 
Algumas vítlmaa morreram menos de 

seis horas após sua manifestação 

Febre alta, dor de barriga, diarréia com sangue e vOmito 
nos últimos momentos de vida. Estes são os sintomas de uma es
tranha doença que já matou seis adolescentes nos seringais San
ta Ana, Canamari e Tabatinga, distante quatro dias de barco de 
Sena Madureira. Em alguns casos a vítima faleceu 6 horas após 
sentir os sintomas, segundo informou o agente de saúde Manoel 
Ribeiro Rêgo. Os médicos lotados no município enviaram amos
tras de sangue à Vigilância Epidemiológica de Rio Branco. A Se
cretaria Estadual de Saúde foi informada da situação com os alar
mes do agente Manoel Ribeiro: "Do jeito que as coisas vão vai 
morrer mais gente'. A coordenadora da vigilância, Rosângela Ro
drigues, enviou ontem a Sena Madureira dois técnicos para exa
minar a causa da doença. 

No final do mês passado uma doença com os mesmos sin
tomas (parecidos com o da Cólera) vitimou populares residentes 
no Alto laco. 

DOENÇA ESTRANHA MATA SEIS NO SERINGAL 

A Secretaria de Saúde não sabe ao certo o que Já 
matou seis crianças no seringal Tabatinga 

Uma doença com os sintomas de hepatite B ou febre alllf!
rela já matou se1s crianças no seringal Tabatinga, no rio Yaco só 
esta semana. Mais duas crianças também foram acometidas pelo 
mesmo mal, e ainda continuam no seringal, que fica a quatro dias 
de viagem de barco do município de Sena Madureira. 

Ontem, a secretária municipal de Saúde, Márcia Fontona 
Lopes enviou uma amostra de sangue à Secretaria Estadual de 
Saúde na tentativa de diagnosticar a doença que ameaça a toda 
comunidade de Tabatinga. O sangue de uma das vítimas deve ter 
sido enviado ontem mesmo para Belém, onde será analisado em 
laboratórios. 

A secretária diz não ter certeza que a doença que matou 
as seis crianças seja mesmo a hepatite B ou a febre amarela. "Os 
sintomas são parecidos, mas ainda não podemos afirmar nada 
sobre o tipo da doença·. revela a secretária, que já providencia 
uma equipe de médico e enfermeiro para visitar o local onde hou
ve as mortes. 

A prefeita Toinha Vieira, segundo Márcia Fontona, está 
preocupada com os moradores, já que chegam notrcias na cidade 
de que a maioria dos moradores do seringal Tabatinga pode estar 
sendo acometido de um possível surto de hepatite B, urna doença 
perigosa que já matou muitas pessoas na região do Yaco. 

A Gazeta 

Rio Branco-AC, quarta feira, 22-1-1997 

VIGILÂNCIA NÃO FORMA EQUIPE 

A Coordenadora da Vigilância Epidemiológica do Estado, 
bioquímica Francymare Muniz, disse ontem que ainda não conse
guiu montar a equipe de técnicos para investigar uma possível 
epidemia de hepatite na zona rural do município de Sena Madu
reira, a 147 Km de Rio Branco. De acordo com Francymare, essa 
dificuldade existe por falta de recursos para custear passagens e 
estadia da equipe. 

Na semana passada, um relatório com data de 12-1-97, 
enviado pelo chefe da Vigilànda Sanitária de Sena Madureira, ve
terinário Lindembergue Wandertey, dava conta que haviam morri
do seis crianças em uma semana. A causa das mortes não ha
viam sido diagnosticada. O exame coletado de uma doente de 11 
anos, dois dias antes de sua morte, feito no Laboratório Central 
de Rio Branco(Lacem), deu resultado de hepatite B. 

Outras 22 amostras colhidas de parentes e outras pessoas 
que tiveram contato com a vítima não apresentaram o mesmo re
sultado e foram enviadas para o instituto Evandro Chagas, Be
lém(PA) para exames de hepatite De outras patologias. 

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho)- Com a 
palavra o Senador Eduardo Suplicy. S. Exi dispõe de 
20 minutos. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e 
Srs. Senadores, é preciso fazer uma advertência an
tes que ocorra um desastre. 

Na sexta-feira, o Banco Central divulgou, pela 
primeira vez, os dados preliminares para o balanço 
de pagamentos de 1996. Os resultados confirmam 
que a questão do desequilíbrio externo constitui um 
problema grave. Não apenas por causa do déficit 
crescente da balança comercial, que já havia sido di
vulgado anterionnente, mas também em função da 
evolução adversa de outros componentes do balan
ço de pagamentos em conta corrente. 

Embora a opinião pública e os meios de comu
nicação concentrem a sua atenção na balança co
mercial, os dados divulgados na sexta-feira pelo 
Banco Central mostram que o déficit comercial de 
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US$5,5 bilhões respondeu por apenas 23% do dese
quilíbrio total no balanço de pagamentos em conta 
corrente. Sabemos agora que este último alcançou 
nada menos que US$24,3 bilhões em 1996, contra 
US$17,7 bilhões em 1995. 

Ressalte-se que este resultado negativo em 
conta corrente superou por larga margem as previ
sões oficiais e até mesmo as projeções de analistas 
independentes, que vinham trabalhando até recente
mente com um déficit da ordem de US$21 a 22 bi
lhões em 1996. O aumento de US$6,6 bilhões no 
déficit em conta corrente. relativamente a 1995 de
veu-se não apenas ao déficit maior do que o espera
do na balança comercial, mas também à deteriora
ção na balança de serviços e à queda no superávit 
com transferências unilaterais, que incluem, como 
se sabe, as remessas de imigrantes brasileiros. 

No que diz respeito a serviços, cabe destacar 
duas rubricas. Primeiro, a despesa líquida de juros 
da dívida externa, que aumentou 21% em relação a 
1995, passando de US$8,2 bilhões para US$9,8 bi
lhões. Segundo, as despesas líquidas cone v qens 
internacionais, que aumentaram 49%, de US$2,4 bi
lhões em 1995 para US$3,6 bilhões em 1996. Não 
se deve perder de vista que a excessiva valorização 
do real em relação ao dólar e outras moedas estran
geiras, que vem contribuindo para sucessivos défi
cits na balança de comércio, contribui também para 
explicar os déficits crescentes com turismo, viagens 
internacionais, transportes e outros componentes da 
balança de serviços. A sobrevalorização do real aju
da também a explicar a quec nas transferências de 
imigrantes brasileiros que · .1.balham no exterior, 
como relatou a Folha de S. ~aulo ontem, em maté
ria sobre a cidade de Governador Valadares. 

É verdade que a conta de capitais do balanço 
de pagamentos continua apresentando bons resulta
dos, como sempre destaca o Governo. O ingresso lí
quido de capitais foi suficiente para financiar o déficit 
em conta corrente e ainda permitiu uma ampliação 
das reservas internacionais do País. No conceito de 
caixa, que registra apenas haveres prontamente dis
poníveis, as reservas no Banco Central aumentaram 
de US$50,4 bilhões em dezembro de 1995 para 
US$59 bilhões em dezembro de 1996, segundo o 
documento divulgado na sexta-feira. 

Não obstante, é um equívoco grave afirmar, 
como tem sido feito por integrantes da equipe eco
nômica, que o resultado deficitário em conta corre!l'-. 
te pode ser desprezado e que bastaria atentar para 
o resultado global de balanço de pagamentos. A teo
ria argumenta e a experiência confirma que a com-

posição do balanço de pagamentos é de grande re
levância. Permitir déficits elevados e crescentes em 
conta corrente pode ser a receita para um desastre. 

O déficit em conta corrente mede a dependên
cia de um país em relação ao ingresso líquido de ca
pitais externos. O déficit corrente esperado para de
terminado ano, por exemplo, corresponde ao mon
tante líquido de capitais que o pais precisa atrair 
para manter constante o seu nível de reservas inter
nacionais. 

Além disso, um déficit em conta corrente resul
ta necessariamente em aumento do passivo líquido 
de um país, uma vez que o seu financiamento impli
ca absorver capitais externos - seja na forma de 
empréstimos e financiamentos, seja na forma de in
vestimentos - ou reduzir as reservas internacionais 
ou outros ativos externos do país. Só nos últimos 
dois anos, o Brasil aumentou o seu passivo externo 
líquido em nada manos que US$42 bilhões. Natural
mente, esse aumento do endividamento tenderá a 
produzir aumentos nas despesas líquidas com juros 
e nas remessas de lut - - e dividendos ac ,,..,ngo dos 
próximos anos, reforçam~ a tendência à ampliação 
do déficit em conta corrente. 

O próprio Governo já admitiu que haverá novo 
aumento do déficit comercial e do déficit em conta cor
rente em 1997. É difícil fazer projeções, particularmen
te para a balança comercial. Mas, a julgar pelas ten
dências recentes, não se pode descartar que o déficit 
em conta corrente venha a se aproximar e talvez até 
ultrapassar os US$30 bilhões este ano. Neste caso, o 
Brasil terá acumulado, em apenas três anos, um passi
vo adicional de ordem de US$70 bilhões. 

É decrescente o número de analistas que se 
anima a negar a seriedade do problema. Até mesmo 
economistas de destaque, como Eliana Cardoso e 
Edmar Bacha, que integraram recentemente a equi
pe econômica do Governo, já fazem críticas abertas 
à política cambial ou admitem a necessidade de mu
danças. Em trabalho recente, Eliana Cardoso, que 
até há poucos meses chefiava a Secretaria de As
suntos internacionais do Ministério da Fazenda, aler
tou para o fato de que •o uso prolongado da taxa de 
câmbio como uma âncora para reduzir a inflação co
locou a economia em uma trajetória semelhante a 
do México". E acrescentou que "quanto mais se 
adiar a correção (da sobrevalorização) pior será o 
ajustamento postergado". 

O Governo não pode continuar respondendo a 
essas e outras manifestações simplesmente com 
bravatas. Não deve insistir na tentativa de negar o 
óbvio e desqualificar as críticas como "politicamente 
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,-,JOIÍ'!adas", para usar expressão cara ao Ministro 
~Jiaia:-

Parecem cada vez menos convincentes os ar
gu;·nentos a que tem recorrido a equipe econômica 
de Governo para justificar a continuação da política 
cambial atual. O Governo alega que mudanças na 
política cambial trariam a inflação de volta. Mas, com 
a inflação muito baixa e a economia bem mais de
sindexada, toma-se agora possível corrigir preços 
relativos como a taxa de câmbio sem produzir ne
cessariamente impacto duradouro sobre a taxa de 
inflação. Se for acompanhada de medidas no campo 
fiscal e monetário e realizada com cuidado, no mo
mento apropriado, uma mudança cambial poderá 
contribuir para reforçar o processo de estabilização. 
Obviamente, há que se tomar o devido cuidado com 
ã torma de realizar esse ajuste na política cambial. 

.1\lega-se também que o câmbio estável estimu
la a modernização da economia e o aumento da pro
dutividade. Mas a verdade é que a estabilidade cam
bial tem significado a criação de condições desiguais 
de competição para a indústria, a agricultura e ou
tros setores da economia. A sobrevalorização cam
oral aumentou de forma drástica o custo de se pro
duzir no Brasil, medido em dólares, prejudicando os 
setores que exportam e os que competem com im
portações. 

O Governo ou pelo menos certos setores do 
Governo parecem depositar excessiva confiança na 
possibilidade de atrair em escala crescente os fluxos 
de capital estrangeiro em relação aos quais a nossa 
economia se tomou tão dependente. É uma temeri
dade. A história recente e remota, não só do Brasil, 
como de muitos outros países, está repleta de expe
riências de política econômica que fracassaram, 
com alto custo social em termos de recessão, de
semprego e cortes salariais, por terem despendido 
em excesso da captação de recursos internacionais 
e do conseqüente aumento do endividamento do ex
terior. 

Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. Senadores seria in
teressante que o próprio Presidente Fernando Henri
que Cardoso, conforme recomendou em artigo re
cente, publicado na última quinta-feira na Folha de 
S.Paulo, lesse o livro que prefaciou do Professor Al
bert Hirschrnan, em que assinalava o risco em que 
poderiam incorrer algumas economias que não aten
tassem para os problemas de desequílibrio externo, 
0 que atualmente vem caracterizando os números 
.::.a ewnomia b;asileira. · 

Assim, Sr. Presidente, é preciso que o Governo 
veja a evolução das contas externas como um sinal 

de advertência. Pode-se ter o cuidado devido na to~ 
ma de ajustar a política cambiai, mas a teimosia nâu 
é boa conselheira nesta hora. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (lúdio Coelho)- Com a 
palavra, a Senadora Emília Fernandes, por vinte mi
nutos. 

A SRA. EMÍUA FERNANDES (PTB-RS. Pro· 
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado
ra.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores, hoje 
quero abordar, no Plenário do Senado, um tema que 
nos vem preocupando e sobre o qual, por mais de 
uma vez, já nos manifestamos, alertando, oferecen
do sugestões, alternativas e, principalmente, apre
sentando os dados comparativos da realidade do 
Brasil, inclusive em relação a outros países. 

Refiro-me à questão do desemprego, que cres
ce aceleradamente em nosso País, atingindo per
centuais históricos, como atestam os dados oficiais 
recentemente publicados mais especificamente em 
relação ao Estado de São Paulo. 

A situação toma-se ainda mais gra11e quando 
essas informações refletem um quadro aquém da 
realidade, pois inúmeros são os trabalhadores que já 
desistiram de procurar emprego, não figurando, por
tanto, nas pesquisas. 

Este, com certeza, ao lado da saúde especial
mente, é um problema que deve ser tratado como 
prioridade "número um•, mobilizando todos os seto
res da sociedade na busca de alternativas e medi
das objetivas e concretas para superá-lo. 

É nesse sentido que, diante da profunda identi
dade com os trabalhadores e do compromisso com 
o destino deste País, tenho manifestado minha preo
cupação e apresentado sugestões sobre o tema 
neste plenário. 

Hoje, com o mesmo espírito de reflexão, retor
no a esta tribuna para apresentar algumas conside
rações a respeito do Projeto de Lei da Câmara n2 

93, que dispõe sobre o Contrato de Trabalho por 
Prazo Determinado, que está na pauta do Senado 
Federal. 

Queremos tratar de uma avaliação que temos 
construído conjuntamente, por meio do debate e da 
troca de informações, com as instituições sindicais 
como a Coordenação das Confederações Nacionais 
dos Trabalhadores, Centrais Sindicais, Federações 
e Sindicatos. A propósito, temos em mão vasta cor
respondência recebida de vários Municípios, de vá
rios Estados brasileiros, manifestando preocupação 
em relação a esse projeto. 
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Temos também orocedido à observação das 
realidades registradas em vários países onde se 
aplicou ou se tenta implantar proposta semelhante. 
Os resultados têm sido negativos. Citemos como 
exemplo a Argentina, onde o desemprego aumentou 
de 6,8% para 17%, e a Espanha, onde de um per
centual de 11% o desemprego cresceu para 22%. 

Por falar na Argentina, a edição da Folha de 
São Paulo do dia 26 de janeiro alerta para o fato de 
que .. ."na Argentina está em jogo o futuro emprego 
de todos os trabalhadores. A flexibilidade das horas 
de trabalho segundo a demanda de mercado, o fim 
do atual fundo de garantia para demissões, a des
centralização das negociações salariais e o fim dos 
acordos trabalhistas, sem prazo de término, são 
questões que o governo quer modificar." 

Os sindicalistas apoiaram a idéia de um plebi
scito, para que se consulte a sociedade sobre se de
seja ver retirados esses direitos dos trabalhadores. 
Acreditam que a maioria da população será contra 
as novas regras inspiradas no regime de emprego 
da Malásia. 

Falando em desemprego, a Folha de São 
Paulo registra ainda dados demonstrando que "as 
mulheres e os jovens são os que estão sofrendo 
mais com o alto índice de desemprego na Argentina 
nos últimos anos. Da porção feminina da população 
economicamente ativa, 21,9% não tem emprego há 
um ano; 20,1% não conseguia emprego. Da mesma 
forma estão 47,3% das pessoas entre 15 e 19 anos." 

É importante lembrar, conforme assinala a re
portagem, que o Presidente da Argentina assinou 
três decretos, os quais iniciavam a flexibilização tra
balhista. A Justiça, no entanto, julgou-os inconstitu
cionais em três oportunidades. A última, aliás, foi jul
gada no último dia 24 . 

Sr. Presidente, quando Domingo Cavallo era o 
titular da Economia, o governo reduziu os encargos 
patronais. O Ministro afirmou, na ocasião, que, com 
mais dinheiro em caixa, os empresários iriam criar 
mais postos de trabalho. Ledo engano! O Estado 
deixou de arrecadar 3,2 bilhões de dólares com a re
dução, aumentando ainda mais o déficit fiscal. E o 
desemprego subiu, no ano passado, de 16% para 
17.3%; o mesmo aconteceu na Europa em países 
que adotaram propostas semelhantes. 

O projeto em questão, que já está no Senado, 
a meu ver, incorre em um erro preliminar, que é o de 
desrespeitar a Constituição Federal, quebrando ós 
princípios previstos no art. 72, incisos 32 e 34, que 
estabelece a isonomia de direitos entre os trabalha
dores. 

Os incisos citados estabelecem, um, "proibição 
de distinção entre trabalho manual, técnico e intelec
tual ou entre os profissionais ~espectivos" e, outro, 
"igualdade de direitos entre o trabalhador com víncu
lo empregatício permanente e o trabalhador avulso." 

Abrir mão desse princípio universal de isono
mia, previsto até mesmo na Carta das Nações Uni
das, é projetar a existência de trabalhadores de pri
meira classe, com direitos sociais e trabalhistas, e 
aqueles de segunda classe, com seus direitos redu
zidos. 

Apesar de bem intencionado, o projeto peca 
por não responder, nem de forma imediata nem es
tratégica, ao problema, ao mesmo tempo em que co
bra um alto preço social dos trabalhadores brasilei
ros, já tão sacrificados. 

Em primeiro lugar, em contrapartida da viola
ção de direitos, até mesmo constitucionais, a redu
ção de encargos é inexpressiva, atingindo cerca de 
2%, segundo cálculos apresentados pelo economis
ta e professor da Unicamp, Jorge Matoso. 

A adoção dessa forma de contratação e de dis
pensa retiraria, se o projeto tivesse viabilidade, de 
pelos menos 20% dos trabalhadores, direitos como 
o aviso prévio e a multa rescisória de 40% do FGTS. 
Seriam reduzidas em 50% as contribuições para o 
sistema ·s·, para o Sebrae, para o Incra, bem como 
para financiamento do seguro-acidente do trabalho e 
do salário-educação - fonte adicional de financia
mento do Ensino Fundamental Público. 

Por outro lado, não só as verdadeiras causas 
do desemprego bem como as medidas eficazes para 
a geração de empregos são de outra ordem e pouco 
têm a ver com a regulamentação do mercado de tra
balho. 

O desemprego é principalmente resultado de 
uma determinada política económica, da falta de in
vestimentos, sejam públicos ou privados, da ausên
cia de uma política industrial e de apoio mais eficien
te à agricultura, da abertura indiscriminada da eco
nomia e, especialmente, das altas taxas de juros. 

Além disso, não é verdade que o custo da 
mã<Hle-obra no Brasil é muito elevado - aliás, da 
mesma forma que o salário mínimo, é um dos mais 
baixos do mundo - como já tivemos oportunidade de 
demonstrar com dados neste JJ ... mário em pronuncia
mento realizado em meados do ano passado. 

Não pretendemos aqui repetir os dados, mas 
solicito que sejam registrados nos Anais novamente. 

O Sr. Lauro Campos • Senadora Emília Fer
nandes, V. Ex11 me permite um aparte? 
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A SRA. EMÍUA FERNANDES - Senador Laura 
Campos, ouço V. E~ª com muito prazer. 

O Sr. Lauro Campos- Nobre Senadora Emí
lia Fernandes, o tema que V. Ex" aborda é talvez o 
mais importante do mundo atual. Pelo menos o é 
no meu ponto de vista e no ponto de vista daque
les que tratam do assunto em diversos lugares do 
mundo. O desemprego e o arrocho salarial, neste 
final de século, neste final de modelo capitalista, 
em que as relações humanas são ainda suportá
veis, trocadas, como estão sendo, pela eficiência, 
pelo mundo maquinizado, pelo mundo da máquina 
e da desumanização das relações sociais, são 
problemas crucias, da máxima importância. Fala
remos - apenas para acrescer ao discurso de V. 
Ex'!, repleto de informações a esse respeito - o 
que acaba de acontecer na Coréia do Sul, onde 
esses mesmos direitos trabalhistas são ameaça
dos pelo governo. Obviamente, existe um coman
do central, o FMI, que comanda o processo de 
neoliberação, neoliberalização da economia, que 
tem por objetivo reduzir os incentivos e estímulos 
que o governo capitalista dava aos banqueiros e 
aos industriais. Agora quer que o lucro que o go
verno falido não pode fornecer seja agora extraído 
da tecnologia, da exploração máxima dos trabalha
dores, das costas dos próprios operários. Um bi
lhão de desempregados no mundo é o resultado 
desse processo e não há sinais de que haverá co
bro. Os trabalhadores da Coréia, por exemplo, se 
organizaram, foram às ruas, um até simulou colo
car fogo em seu corpo, protestaram até que con
seguiram fazer com que o Governo perdesse a pri
meira batalha. Na Argentina, depois de três greves 
gerais, o Sr. Carlos Menen tem apenas 20% de 
apoio nas pesquisas populares. Desse modo, ve
mos que felizmente há ainda uma possibilidade de 
os trabalhadores defenderem suas cidadelas e 
não deixarem que esse sucateamento humano 
seja procedido como uma meta desses governos 
que aderiram ao comando do FMI. 

A SRA. EMÍLIA FERNANDES - Agradeço o 
aparte de V. Ex", que reforça a reflexão que esta
mos fazendo na tentativa de alertar não apenas os 
Srs. Senadores- pois temos que votar o projeto em 
breves dias-, mas principalmente a sociedade bra
sileira e os trabalhadores deste País. Estamos 
questionando que tipo de política de emprego real
mente queremos estimular no País: empregos mé• 
nos protegidos socialmente, empregos menos re
munerados, ou, ainda, trabalhador com maior des
qualificação profissional? 

Este Projeto do Contrato Temporário merece a 
atenção de cada um de nós, principalmente porque 
a maioria das entidades sindicais, assim como as 
dos setores empresariais - é importante que se afir
me que também empresários têm essa visão - têm 
afirmado em documentos como este que temos 
aqui, da Coordenação da Confederação dos Traba
lhadores, que o projeto antes de gerar empregos 
apenas contribui para facilitar a dispensa de traba
lhadores. Inclusive, Sr. Presidente, peço a transcri
ção na íntegra do referido documento elaborado 
para analisar esse projeto. 

Em um país onde se quer respeitada a obriga
toriedade de assinar a Carteira de Trabalho e o re
colhimento da contribuição do INSS, o projeto prevê 
a contratação de trabalhadores de forma precária, 
mediante alguns critérios que não asseguram o 
cumprimento da legislação e, portanto, a sua eficá
cia futura. 

O projeto, por exemplo, oferece benefícios 
para as empresas que adotarem as suas regras, 
mas não proíbe expressamente a demissão dos tra
balhadores com direitos integrais; uma regra que, 
acredito, deveria estar contida de forma explícita na 
forma da lei para evitar dúvidas e questionamentos 
judiciais futuros. A bem da verdade, o texto do proje
to prevê uma multa de 500 UFIRs por trabalhador 
contratado irregularmente, que deverá ser aplicada 
caso a caso. No entanto, diante da precária ou até 
mesmo inexistente fiscalização do Ministério do Tra
balho, tal sanção poderá transformar-se em apenas 
mais uma penalidade sem efeito. Temos aqui citaçõ
es de empresários da Federação do Comércio do 
Estado de São Paulo questionando se esse projeto 
estaria gerando mais empregos. 

Ainda contrariando o anunciado espírito gera
dor de empregos, temos embutido no projeto um ar
tigo que altera a legislação referente às horas ex
tras, abrindo caminho para ampliação da jornada de 
trabalho de todos os trabalhadores em até 60 horas 
semanais. 

Com a alteração da lei, as horas extras, que 
podem chegar até duas horas diárias, agora pode
rão ser pagas ou compensadas em até 120 dias, 
quando a Constituição Federal assegura jornada de 
44 horas semanais e o pagamento obrigatório de, no 
mínimo, 50% sobre as horas excedentes. 

Assim, antes de gerar novos empregos, a me
dida apenas assegura, por um lado, a superexplora
ção da mão-de-obra nos momentos de pique de pro
dução e, por outro, aumenta sobremaneira a lucrati
vidade dos empregadores. 
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É 1mportame. tamoer.-•. c1tar maténa publicada 
no Correio Braziliense. ao dia 26 de janeiro do cor
rente ano, onde o representante da Organização In
ternacional do 1rabalho no Brasil, João Carlos Ale
xim é a favor de uma jornada menor, mas combate a 
idéia de um paraíso tecnológico: 

Criuca ele: 

"Cabe ao homem achar um meio de 
usar a máquina sem prejudicar seu seme
lhante. O futuro do emprego não é previsí
vel, mesmo com redução de jornada. O de
semprego dependerá, portanto. de fatores 
políticos como o aumento da exclusão ou da 
taxa de egoísmo, como prefeririam alguns, 
combmando com o crescimento da popula
ção economicamente ativa." 

Ainda o representante no Brasil da Comissão 
Esoeciat para a América Latina e o Caribe, Renato 
Baumann. afirma: 

"Está realmente ocorrendo um darwi
nismo sacia!', reconhece o d1retor da Cepai. 
Darwinismo é o apelido que se dá à elimina
ção dos mais fracos na competição feroz 
pela renda entre seres humanos, semelhan
te à competição observada pelo naturalista 
inglês Charles Darwin em seu clássico estu
do do processo de seleção natural entre os 
animais. 

Nos Estados Unidos, os trabalhadores 
estão aceitando empregos piores (com salá
rios menores e menos benefícios sociais), 
enquanto os lucros das empresas e os salá
rios de altos executivos se elevam a pata
mares nunca vistos. 

Para minimizar os excessos do merca
do, Baumann diz que o Estado deve requali
ficar os trabalhadores, disseminar a tecnolo
gia para o máximo de empresa possível e 
intermediar a oferta de mão-de-obra. 

Para o economista Sérgio Mendonça, 
do Departamento lntersindical de Estatística 
e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese), o 
que estamos assistindo é uma combinação 
perversa do jogo pesado do mercado global 
com uma política de combate à inflação por 
parte dos bancos centrais do mundo todo, 
que vêm mantendo juros muito altos. • 

E ass1m nós poderíamos ir citando outras ex.
p1essões, m"-s queremos nos encaminhar para a 
conclusão do nosso pronunciamento, afirmando, ain
da. Sr. Prestdente, que. na minha opinião, as verda-

aetras sotuçbt=:s para comoater o desemprego pas
sam DO~ ;-r,ed1aas mais precisas, como a redução da 
jornaaa de trabalno, sem redução dos salários, o ur
gente estancamento das atuais taxas de juros, a re
forma tributária e a viabilização de projetas localiza
dos ae apo1o à Ç'rodução e ao trabalho. 

É neste ~:entido que defendemos a adoção do 
proJeto de simplificação dos impostos para as pe
quenas e mtcroempresas, a redução do ICMS para 
as exportações e projetes como aqueles que estimu
lam a mator participação das mulheres no mercado 
de trabalho ou que buscam incentivar o primeiro em
prego. 

/-. Câmara aos Deputados já realizou modifica
ções no projetü, mas é rreciso, antes de qualquer 
decisão, que esla Casa ouça a todos os interessa
dos, por meio da realização de audiências públicas, 
para que sejam pesadas todas as conseqüências fa
voráveis ou desravoráveis desta medida. Nesse sen
tido, por intermédio da solicitação do Senador José 
Eauardo Dutra. ao qual nos somamos, a Comissão 
de Assuntos Soc1a1s aeve promover audiência para 
ouv1r o Mm1stro ac, Trabalho, economistas, as cen
trais sindicais s também, por sugestão minha, a 
Coordenação das Confederações dos Trabalhado
res e representantes do Sistema "S', como Senai, 
Sesc, Sebrae, etc. 

Não podemos correr o risco de primeiro cortar 
direitos, para depois ver se o caminho é esse mes
mo. 

É no mínimo desaconselhável, em nome de 
adotar iniciativas que, aparentemente, podem apre
sentar resultados imediatistas, retroceder ao período 
pré-Vargas, em que imperava a semi-escravidão, 
expressa na ausência de direitos, de regras coleti
vas e. até mesmo. de uma jornada de trabalho defi
nida. Estamos falando de garantia de direitos so
ciais, e não aoenas de nostalgia! 

Às oortas do século XXI, devemos apostar na 
quantidade. na competitividade, e não na criação de 
trabalhadores de segunda classe, desvalorizados, 
desmotivados e, em última instância, descartáveis, 
com prejuízos para todos, inclusive, e talvez, princi
palmente, para a economia do País. 

Sr. Presidente, o Correio Braziliense de 26 de 
Janeiro último traz a posição do economista norte
americano Jeremy Rifkin: 

"i::slamos vivendo uma era de graves 
desequilíbrios sociais, e o mundo poderá fi
car d1vid1do entre uma elite nquíssima e uma 
horda Ge desemoregados pobres. 
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Todos concordam aue a quesião do 
emprego - ou do trabalho - é o tema mais 
importante do debate económico e político 
que se vai travar nos próximos 20 anos. E 
há fortes razões para isso. O desemprego é 
apontado em muitos países como responsá
vel pelo aumento da violência, alcoolismo, 
casos de suicídios e, especialmente na Eu
ropa, pelo ressurgimento do nazi-fascismo." 

Dessa forma, Sr. Presidente, agradecemos a to
lerância de V. Exª, fazendo um apelo aos Srs. Senado
res para, antes de decidirmos por esse projeto, que 
prevê o contrato temporário de trabalho, retirando o di
reito dos trabalhadores, que esta Casa se abra para 
um grande debate e reflexão. Muito obrigada. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A 
SR• EMÍLIA FERNANDES EM SEU PRO
NUNCIAMENTO: 

COORDENAÇÃO CONFEDERATIVA 
DOS TRABALHADORES 

Razões da C.C.T contrárias à aprovação 
do Projeto de contrato temporário 

Aumento do Desemprego 

Não é verdade que as medidas propostas melhorem o ní
vel de empregos: 

Pelo contrário aumentam o desemprego: 
- Projeto que permite a ampliação da jornada de traba

lho de 44 para 60 horas semanais é indisrutivelmente favorável 
ao desemprego! (Estarão sendo usados os trabalhadores empre
gados. com sobrecarga de horário. ao invés da contratação de 
;-JOVOS empregados); 

- Projeto que estimula esse novo tipo de contratação com 
jornada ampliada concedendo benefícios diretos e indiretos só 
pode estar favorecendo o aumento do desemprego' 

- Projeto que parte da premissa de que haverá geração de 
empregos com a redução de direitos dos trabalhadores é visivel
mente equivocado. uma vez que a causa do desemprego niio 
está na existência de altos níveis de direitos sociais, que no 
Brasil se encontram entre os menores do mundo; o salário mini
r.10 no Brasil é de 112 reais; no Uruguai 180; na Argentina 250; na 
Itália 830; na França 990; o salário- hora médio pago na Alema
nha 24,87; Noruega 28,90; Bélgica 21; Japão 16; Estados Unidos 
16; Taiwan 5,46; e no i:3rasil 2,65; precarização de mão-{Je-obra 
não gera empregos; 

- Além disso, apesar das graves violações de direitos. a 
redução de encargos é inexpressiva. calculada em 2% da fo
lha, pelo economista e professor Jorge Matoso, da Unicamp, o 
que não autoriza acreditar que as medidas do projeto trariam au
mento de contratação; 

- As causas do desemprego são outr<>s: estão no modal~ 
de Politica Econórmca, com recessão, juros altos, etc. 

- Não será com a diminuição de direitos trabalhistas, que 
estão entre os menores do mundo, que teremos uma geração de 
empregos; 

Projeto que admite que substancial parcela de trabalhaa,> 
res mgressem na empresa com a disoensa oré-oete!Tiltr<2.aa este: 
inquestionavelmente aumentando a rotatividade; 

Projeto que reduz os encargos Para a Disoensêl só oode 
facilitar a rotatividade da mão-de-obra e consequentememe o de
semprego; 

O Desemprego aumentou assustaaoramente nos países 
que adotaram modelos similares(Espanha, Argentw.a. Peru. etc): 
na Espanha o desemprego subiu para 23% da força de trabalho; 

Não é verdade que as medidas propostas melhorem o ní
vel de emprego, pelo contrário servem apenas para reiorça-lo: na 
realidade o projeto Niio visa Geração de Empregos. mas ape
nas a redução de encargos e fundamentalmente tomar mais fácil 
a dispensa; 

Quanto a argüição de que haverá geração dE 
Emprego porque a nova Contratação será 
apenas para empresas que aumentarem o 

número de seus empregados 

A Arguição é falsa, não corresponde ao que está escrito: 
O Projeto estabelece benefícios para empresas aue adota

rem o novo sistema, mas Não proíbe a Contratação no novo siste
ma sem o correspondente aumento do número de empregados: 2 

matéria será sem dúvida razão para centenas de milhares de açõ
es judiciais, abarrotando a justiça do trabalho, sustentando os em
pregados a nulidade do contrato e os empregadores que não há 
proibição, mas apenas a perda de benafiaos e a multa; 

A multa em nada muda o quadro, porque deve ser aoltcad2. 
caso a caso e a fiscalização ministerial é nula; sé existem traba
lhadores "lnformais'(Sem a cartetra profissional anotada) porque 
não existe fiscalização. 

A verificação da média deve ser feita em cada empresa, na 
área rural em cada fazenda, o que certamente sem fiscalização 
não produzirá efeito; 

Inconstitucionalidades _,_ 
ConstitUição: Jornada de Semanal de 44 horas 

Projeto: Jornada Semanal de 60 horas 

O inciso XIII, do art. 7° da Constituição Federal disciplina: 
duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e qua
renta e quatro Semanais, facultada a compensação de horários e a 
redução da jornada, mediante acordo ou convensão coletiva de tra
balho. Em sintonia com o disposto constitucional o § 22 , do art. 59 
da CL T permite a compensação 'que não exceda o horário normal 
da semana'. O projeto ao permitir a compensação 'no período má
ximo de 120 dias', está inquestionavelmente ferindo o principio 
constitucional da jornada de 44 horas semanais. 

-2-

ConstitUição: Negociação Coletiva 
Projeto: Negociação Individual 

O inciso XIII, do art. 72 da Constituição Federal determina 
que a compensação seja feita "mediante acordo ou convenção cole· 
tiva de trabalho' e o projeto autoriza no § 32, do art. 12 a negociação 
'mediante acordo escrito entre empregado e empregador'. 

Nítida a inconstitucionalidade 

-3-

Violaçiio do Princípio Constitucional de tsonomla: 
Salário Igual para Trabalho de Igual valor 

A Constituição Federal em seu inciso XXXII, do art. 79 esta
belece a 'proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e 
intelectual ou entre os profissionais respectivos': é o princípio um
versai de isonomia, que consta até da Carta das Nações Unidas. 
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que 1ambém é reafirmado no art. 461/CLT, garantindo a equipara
ção salarial, deferindO-se salário igual para trabatlo de igual valor. 
O projeto pretende que eXistam trabalhadores de 1• classe, com 
direitos normais e trabalhadores de .,. classe, pennanentes, exer
cendo as mesmas funções, mas com direitos menores. 

Quando o projeto revoga o art. 451/CLT ele cria as duas 
categorias de trabalhadores, com direitos diferenciados, apesar 
de exercerem as mesmas funções em caráter permanente. 

A existência, parmitida pelo projeto, de trabalhadores exer
cendo as mesmas funções com direitos diferenciados é proibida 
pela Constituição FederaL 

Absurdos do Projeto 

- Independentemente da inconstitucionalidade flagrante da 
criação de trabalhadOres de .,. classe, na verdade é um absurdo so
cial: trabalhadores permanentemente men6s protegidos socialmen
te, menos remunerados financeiramente e mais desqualificados pro
fissionalmente. Enfim, traballadores humihados; 

- o projeto estabelece essa condição de trabalhadores di
ferenciados em caráter permanente, para todas as funções; 

- o discurso da modernidade é o da integração do traba
lhador na empresa, mas o projeto é em sentido oontrárío; 

- o projeto estabelece beneflcios que prevalecerão durante 
dezoito meees, mas a lei tem duração Ilimitada; a transitorieda
de da lei é uma falácia; estabelece-se um novo sistema perma
nente; 

- o projeto prevê o cálculo das médias mensais dos seis 
meses imediatamente anteriores ao da data da publicação da lei: 
a lei, oorno toda a lei, é direcionada para o futuro, mas a verifica
ção da média ficará estagnada no tempo, nos seis meses ime
diatamente anteriores ao da sua publicação; 

- o projeto além da inconstitucionaidade flagrante (permitin
do negociação indMdual, quando a ConstíbJiçã.o determina aoordo 
coletivo),IIUIDriza que em negoçlação dlreta entre o empntgador 
e o empnl98do sejam es1abelecldas "lndenlmções" e •multas" 
pelo descumprimento de suas cláusulas; só os inocentes pen
sarão que os trabalhadores irão impor condições na contralação: 
é como se colocar a raposa para tomar conta das galinhas! (a le
gislação vigente não permite que a indenizaçã.o do trabalhador ao 
empregador seja maior do que a daquele a este e não autoriza a 
fixação de multas - os dispositivos vigentes estão sendo revoga
dos pelo projeto); 

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) - A solici
tação de V. Ex" será atendida. 

Concedo a palavra ao Senador Ramez Tebet, 
por permuta com o Senador Francisco Escórcio, por 
vinte minutos. 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, venho fazer um 
registro de acontecimentos importantes no Estado 
de Mato Grosso do SuL 

O nosso Estado viveu, na última sexta-feira, 
dia 24, momentos que, sem dúvida nenhuma, nos 
proporcionaram uma visão de quanto podemos con
tribuir para o desenvolvimento do nosso País. 

O Estado de Mato Grosso do Sul, com setenta 
e sete municípios, faz fronteiras com os países irmã
os, com o Paraguai e com a Bolívia, e recebeu na
quele dia a visita do Ministro da Educação, Sr. Paulo 

Renato de Souza. S. Ex" foi inaugurar um moderno 
estabelecimento de ensino de I grau, o Caie, cons
truído num dos bairros mais populosos da capital do 
nosso Estado. 

E, logo mais à tarde, S. Exi! teve a oportunida
de, em companhia do Governador, do Presidente da 
Assembléia, de toda a representação do nosso Esta
do aqui em Brasília, dos três Senadores, dos Depu
tados Federais, em suma, diante da sociedade sul
mato-grossense, de proceder à inauguração de um 
outro estabelecimento de ensino, o Colégio Militar, 
construído com recursos do Governo Federal. 

À noite foi instalada no Palácio da Cultura, que 
estava repleto, mais uma universidade no Estado de 
Mato Grosso do Sul. Quero referir-me à Universida
de para o Desenvolvimento do Estado e Região do 
Pantanal, a Uniderp, sonho antigo que veio concreti
zar-se, proporcionando ao Estado uma situação ím
par. Imaginem, Sr. Presidente, Srs. S~nadores, que 
nosso Estado dispõe da Universidade Federal, da 
Universidade Dom Basco e, no atual Governo, no 
dia 18 de dezembro, foi assinado pelo Presidente 
Fernando Henrique Cardoso e instalada, na sexta
feira, essa Universidade em Mato Grosso do Sul. 

Como afinnou o Reitor que assumiu, Pedro 
Chaves, essa é uma universidade diferenciada, con
cebida para assumir radicalmente a geografia plural 
de Mato Grosso do Sul. É que a universidade, Sr. 
Presidente, não tem raízes só em Campo Grande, 
nossa capital, que, mercê de sua localização, de sua 
economia dinâmica, construiu uma história de rigoro
sas páginas, calcada na sua precoce vocação urba
na que lhe rendeu a posição de capital. 

O magnífico Reitor Pedro Chaves salientou 
muito bem que a Universidade nasceu para o desen
volvimento do Estado e para a região do Pantanal. A 
cidade de Dourados polariza a região meridional do 
Estado, onde se registra uma grande concentração 
demográfica e uma pujante agricultura. 

O Reitor fez referência a Ponta Porã, que des
ponta na área da fronteira com o Paraguai, como ta
ter decisivo de nossa identidade estadual e de gran
de importância para a integração latino-americana, 
consubstanciada no Mercosul. 

Uma outra região do nosso Estado, Três La
goas e Paranaíba, portal de entrada para os que de
mandam o Centro-Oeste, vindos do noroeste paulis
ta, do Triângulo Mineiro ou do sul de Goiás, vive a 
expectativa de incremento em sua economia, levan
tada pela construção da Ferronorte. 
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o norte do Estado, com São Gabriel do Oeste, 
Rio Verde e Coxim, embora se apóie na pecuária 
tradicional, já abriga importantes projetas agroindus
triais e de turismo. 

E, finalmente, salientou o Reitor, com a sua vi
são de grande educador, que no Pantanal convivem 
a flora, a fauna e o homem, pennanecendo integra
dos em ecossistemas que guardam a enorme rique
za da biodiversidade, exigindo a preservação desse 
santuário ecológico. 

Assim, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a nos
sa universidade, a Uniderp, concebida como uma 
instituição de nível superior em busca da verdade 
através do ensino, da pesquisa e da extensão, está 
voltada para a formação de profissionais, para o diá
logo entre as culturas e para a efetiva participação 
em seu meio, enquanto agente de transformação e 
desenvolvimento da sociedade sul-mato-grossense 
e se compromete a reservar um espaço privilegiado 
para a crítica, a criatividade, a solidariedade, o res
peito à pessoa humana e à liberdade individual. 

Não poderíamos nós, entendi assim, Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, representantes do Estado do 
Mato Grosso do Sul, deixar de registrar nos Anais 
desta Casa, tratando, é certo, de questões do nosso 
Estado, trazendo considerações do que significa a 
instalação de uma universidade em nosso Estado, 
mas que, sem dúvida nenhuma, não tem raízes e 
não vai servir só ao Mato Grosso do Sul, mas a todo 
o nosso querido Brasil. 

É preciso ficar registrado que o nosso Estado, 
Sr. Presidente, tem que ser conhecido também pela 
sua eficiência, pelas coisas boas que tem e, sem dú
vida nenhuma, pela questão do ensino, da educa
ção. É um Estado que já tem três universidades per
feitamente autorizadas, instaladas e em funciona
mento. A Uniderp tem mais de 20 cursos superiores 
na capital e alguns já no interior do Estado. 

O Sr. Josaphat Marinho - Senador Ramez 
Tebet, V.~ me concede um aparte? 

O SR. RAMEZ TEBET - Ouço-o com muito 
prazer, nobre Senador Josaphat Marinho. 

O Sr. Josaphat Marinho- Quero declarar-lhe, 
nobre Senador, que ouço com muita satisfação o 
seu discurso, r.ão apenas por anunciar a criação de 
mais uma universidade no seu Estado, mas pela 
particularidade de anunc!ar a criação de uma univer
sidade voltada para os problemas regionais. Esse é 
um ponto fundamental. As universidades que se 
criam ao longo do interior dos Estados não devem 
preocupar-se apenas com os problemas universais, 
mas, ao contrário, devem ser instrumentos de fontes 

de pesquisa para a solução dos problemas das dife
rentes regiões do Estado. Devo dizer-lhe que encon
trei na Universidade do Sudoeste Baiano essa orien
tação. É uma universidade voltada para o exame 
dos problemas da região especificamente, com a 
singularidade de que nela havia e há professores ti
tulares, com cursos de especialização inclusive na 
Europa, que não se sentiam, de modo algum, em 
má situação por exercerem seu magistério em uma 
cidade do interior. Vários deles são profundamente 
dedicados à pesquisa, ao exame dos problemas pe
culiares à região de Conquista. 

O SR. RAMEZ TEBET - Senador Josaphat 
Marinho, gostaria de agradecer profundamente o 
aparte de V. Ex1 . É essa a visão que estamos enten
dendo que as universidades devam ter. Essa pers
pectiva norteou a instalação da universidade a que 
me refiro neste momento. 

A universidade - mestre que é, V. Ex'! sabe 
bem - deve estar voltada para a pesquisa, para a 
extensão e para o ensino. Vou citar como exemplo o 
que está ocorrendo atualmente na Uniderp. Realiza
se lá uma pesquisa que vai ajudar bastante o proble
ma habitacional do País: a utilização do bambu para 
a construção de casas populares. Isso está aconte
cendo nessa Universidade de Mato Grosso do Sul, 
na Uniderp, que foi instalada sexta-feira, e que nós 
proclamamos para que o País possa tomar conheci
mento do que realmente se passa e do quanto Mato 
Grosso do Sul pode oferecer para toda a Nação. 
Penso que esse deve ser mesmo o objetivo de uma 
universidade. 

Nosso Estado, volto ao início do meu pronun
ciamento, tem sua Universidade Federal com ramifi
cações em vários Municípios do interior. A Uniderp 
está nascendo, foi instalada para isso, não está ha
vendo sobreposição. A Universidade Dom Basco 
tem sua sede e todos os seus centros localizados 
estritamente em Campo Grande. 

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, ainda 
estamos lutando. Recepcionamos o Ministro Paulo 
Renato de Souza juntamente com a comunidade 
universitária do Estado de Mato Grosso do Sul, com 
pessoas de municípios dos quais nunca ouvimos ta
lar - como exemplo, o Município de Naviraí, lá no 
extremo sul do nosso Estado - e outros. e apelamos 
para o Ministro quanto à legalização da Universida
de Estadual de Mato Grosso do Sul. 

Com esse acontecimento que está por vir, um 
Estado novo como Mato Grosso do Sul, instalado em 
1979, portanto há menos de 20 anos, já conta com 
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auatro unrversrdades que estão a serviço da nossa 
iuventude. da educação, do ensino e da pesquisa. 

Estamos falando em universidades e em cur
sos superiores, mas não podemos nos esquecer do 
ensino fundamental. Mato Grosso do Sul, em recen
te estudo publicado pela Organização das Nações 
Unidas, ocupa, dentro da Federação brasileira, a sé
tima posição em qualidade de ensino. Queremos 
nos agigantar, queremos conquistar uma posic,;d.o 
melhor, porque entendemos que a educação é tator 
fundamental e decisivo no processo de desenvolvi
mento de um povo. Precisamos dar continuidade a 
esse trabalho. 

É preciso vir a esta tribuna para registrar 
acontecimentos como esse e continuar apelando 
para que as autoridades e o Governo Federal -
hoje, todos estão conscientes dessa responsabili
dade - não deixem de olhar para o Estado que é o 
portal de entrada do Mercosul, o que faz acentuar 
a rmportância de Mato Grosso do Sul. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero 
encerrar deixando registrado esse fato que julgo 
auspicioso. 

Cumprimento a família Chaves pelo muito 
que fizeram e estão fazendo. A sociedade sul
mato-grossense ainda espera muito dessa família, 
que teve seus esforços em prol da educação co
roados com a instalação dessa universidade e 
muito ainda tem a realizar por Mato Grosso do Sul 
e pelo Brasil. 

Era esse o registro que gostaria de faze• Sr. 
Presidente. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho)- Com a 

palavra, o Senador Ademir Andrade, por 20 minutos. 
O SR. AOEMIR ANDRADE (PSB-PA. Para 

proferir o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores, 
creio que o Brasil ainda vive uma fase de política 
extremamente atrasada. Há uma distorção muito 
grande na política brasileira com relação ao que 
deve fazer um legislador, um Senador da Repú
blica, um Deputado Federal. 

O povo brasileiro ainda não tem compreen
são clara a respeito do papel de um Senador, de 
um Deputado Federal, de um Deputado Estadual e 
até mesmo de um Vereador. O povo cobra dos De
outados e dos Senadores as obras para sua re
gião, as escolas, as estradas, enfim, tudo, como. 
se fossem eles os responsáveis pela execução 
das obras. E o Parlamentar, pelo menos a maioria 
deles, oass2. a auerer ser um executivo, passa a 

querer fazer aquilo que é de obrigação do Poder 
Executivo; com isso, muitas vezes o Parlamentar 
quer também ser o administrador do Estado. Ele faz 
indicações ao Executivo para direções de órgãos pú
blicos nas várias instâncias e se torna responsável 
por eles, porque entende a maioria dos Parlamenta
res que só dessa forma podem prestar serviço à co
letividade, podem orientar os dirigentes dos órgãos 
públicos, federais, estaduais e municipais na sua 
ação e assim respaldar seu trabalho perante os elei
tores que lhe deram o mandato. 

Isso, evidentemente, é um grande erro por
que n:J roomento em que o Parlamentar faz indica
ção para um cargo, e o Executivo cede a essa in
dicação, esse Parlamentar se toma um homem 
preso às decisões do Executivo. Ele perde sua in
dependência; ele não tem mais o poder do voto 
autônomo; não decide mais sobre o que pensa e 
tem que fazer sempre o que o Executivo quer por
que faz parte do Governo, uma vez que indicou 
um cargo para o Executivo e, portanto, deve obe
dece:- as ordens deste. 

Da mesma forma, os partidos políticos conti
nuam, ainda, em posição de absoluta indefinição no 
nosso País. Creio que um partido político é uma ins
tância programática, é uma instância em que as 
pessoas que dele fazem parte têm uma visão, uma 
forma de entender a sociedade e de projetar o tra
balho para essa mesma sociedade, executando-o 
na medida em que esteja de fato no poder. No Bra
sil, o partido político ainda é isso que estamos ven
do neste momento. 

Diç,o tudo isso, Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, porque estamos prestes a assistir, no mo
mento em que votaremos a emenda da reeleição 
para Presidente da República - amanhã, como 
prevê o Palácio do Planalto -, o fim dos demais 
partidos políticos do Governo no Congresso Na
cional. 

Estamos aí a ver um segmento do PMDB ma
nifestando independência e que, embora aceite a 
reeleição, quer a desincompatibilização; embora 
aceite a reeleição, quer a fidelidade partidária; bem 
como outro segmento do PMDB que está submisso 
às determinações do Palácio do Planalto e que ama
nhã vai votar a emenda absurda da reeleição que 
prevê que um Presidente da República pode nova
mente se candidatar sem deixar o cargo; porém, se 
quiser ser candidato a Senador terá que se desvin
cular do cargo. O mesmo acontece para Governado
res e Prefeitos. Trata-se de uma emenda que não 
propõe uma discussão com a sociedade. 
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O PPB, partido do s~. Pa~lé! M?.lc:f. defende 
uma posição contrária à reeieicãc naturalmente 
porque entende que o Sr. Fernando Hennaue Car
doso seja imbatível nesse process::J. 0 ercebemos a 
metade do seu partido a se submeter às determina
ções do Governo, comandada pelo Ministro da In
dústria e Comércio, o nosso colega de parlamento, 
Francisco Domelles. 

Fala-se que a reforma ministerial vai se reali
zar em março. Já circulam notícias de que o PPB 
não continuará com os dois Ministros que possui 
hoje - do Trabalho e da Agricultura - porque seu 
peso político não é mais suficiente para ter dots mi
nistérios no Governo. 

Eu gostaria que os Srs. Senadores refletis
sem, e os Deputados Federais mais ainda, sobre a 
importância da decisão que tomari':o no dia de 
amanhã. 

Na verdade. cada parlamentar do PMDB, do 
PTB, do PPB ou do PL que votar com o Governo es
tará praticamente consolidando sua ficha de filiação 
no PSDB. 

Imaginem V. Exªs. o seguinte: aprovada a 
emenda da reeleição, sem que haja desincompatibi
lízação, sem fidelidade partidária, o Presidente Fer
nando Henrique Cardoso já é candidato a partir de 
março deste ano. 

Assim sendo, como ficarão o PMDB, o PPB, o 
PTB e o PL? Esses partidos estarão aderindo à 
campanha de Fernando Henrique à Presidência da 
República ou estarão fora do Governo, toTalmente 
fora do Governo. Não haverá nenhuma oportunida
de de ter ministérios ou de ocuparem cargos que 
hoje ocupam. 

Creio que todos deveriam refletir sobre isso. O 
PSDB se tomará, sem dúvida, o grande partido des
te País, um PRI mexicano. 

Sr. Presidente, para confirmar. ou mesmo an
tecipar, as previsões que faço neste momento, 
gostaria de ler uma reportagem da Folha de 
S.Paulo, de hoje, que aborda o ingresso de seis 
Deputados paranaenses no PSDB, !razendo o se
guinte título: 

Ex-arenistas viram neotucanos. 

O ingresso de seis deoutados do Para
ná no PSDB é reflexo do projeto de reelei
ção de Femando Henrique Cardoso. Na 
perspectiva de mais seis anos de ooder, os 
deputados buscam espaço no Gmremo '. 

O Ministéric dos Transpcrtes é o sonho 
maior dos novos tt.:canos paranae1 :"'~S. Mas 
eles podem se conter.tar cem urt ,, diretoriE-_ 

do DNER (Departamento Nactona.1 ae E-str? 
das de Rodagem), a oresidência ou as dtró
torias da Telepar(companhia telefônic2.l, o• 
meia-dúzia de cargos no Estado. 

O grupo já esteve com o Presiaents 
Fernando Henrique no Palácio do Planalto 
e prometeu apcto maciço à emenda de< 
reeleição. Antes, Renato Johnsson, apro
varia a reeleição só para os próximos pre
sidentes. 

Basílio Villani (PPB), líder do grupo, 
e João lensen(PPB) se recusavar11 a di
zer como votariam. Villani chegou a atit
mar a deputados do Paraná que votaria 
contra. 

Além de garantir mais cargos no Gover
no, os seis Deputados têm outros ob)etivos 
em comum: eleger o governador do Estado e 
assegurar a própria reeleição ern 1998. 

O pacote é apresentado oelo líder do 
grupo, o atual Presidente do PPB du Par2 
ná. Basílio Viilani. "Com nove deputaaos no 
Paraná, podemos sonhar em ocupar espc-
ços r.acionais", disse o deputado. 

Questionado sobre a área do governo 
de maior interesse para o Estado afirmou: 
"Um Ministério de Transporte, para garantir a 
infra-estrutura do Estado, seria mais viável". 
Lembrado de que o Ministério está na cota do 
PMDB, respondeu: "Não ad aetemum. Te
mos que pensar numa perspectiva de poder 
de seis anos, pensar com otimismo. Fernando 
Henrique é imbatível numa reeleição". 

Villani disse que o PSDB do Paraná 
terá muitos nomes para oferecer ao gover
no. Sobre o ex-governador Álvaro Dias afir
mou: ·o Âi'laro é bom para ocupar oua1que• 
cargo espaço no Governo". 

O deputado foi lembrado de que have
rá eleição para a presidência e as diretorias 
das "teles• (companhias teletônicas) em 
abril. Disse que o partido poderé. iutar por 
mais espaço na Telepar. 

"Podemos pensar em ampliar os espa
ços. Vamos ser ouvidos. Não é passivei que 
nove deputados não sentem à mes:l. oara 
discutir com o governo", afirmou Villani 
Completam o grupo Odnio Baltinotti (PTB) -
que já vai perder mais um deputado; Jose 
Borba (PT3) - que vai perde~ mais um depu
tado; Djalma A1.meida IPMDB)- ou~ t~r":lbérr, 
já vai perder mais um deputado. 
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Os deputados que vão aderir ao PSDB 
têm características em comum. Todos já es
tiveram em vários partidos. Cinco pertence
ram ou à Arena ou ao PDS. 

Villani diz que a primeira preocupação 
de todos é com a própria reeleição: ·A pri
meira perspectiva de um deputado é a pró
pria reeleição. Como não haverá coligação 
proporcional em 98" - não sei porque ele 
está prevendo isso. Porque a lei ainda per
mite a coligação -, "temos que procurar os 
grandes partidos". 

O Deputado afinna que um candidato 
forte a presidente da República também aju
da. "Se tivermos um candidato forte, vamos 
ser procurados para compor no Estado. E 
qual o partido que tem o melhor candidato a 
presidente? O PSDB". 

O Sr. Osmar Dias- V. Ex" concede-me um 
aparte? 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Ouço o Senador 
OsmarDias. 

O Sr. Osmar Dias- Senador Ademir Andrade, 
sobre este tema, já me pronunciei na semana pas
sada para esclarecer nota que me atribuía a partici
pação nesse grupo de deputados que V. Exi acaba 
de declinar. Segundo a nota, esses partamentares 
estariam negociando o seu ingresso no PSDB em 
troca de um ministério. Segundo essa reportagem, o 
ministério seria o dos Transportes e que o indicado a 
ocupá-lo seria o ex-governador Álvaro Dias. Não te
nho procuração nem do ex-governador Álvaro Dias, 
nem dos deputados, mas me permitirei citá-los em 
meu aparte. Há um ano e meio aproximadamente, 
quando o ex-governador Álvaro Dias foi filiar-se no 
PSDB do Paraná, argumentando ser um partido que 
seleciona pelo currículo e não por outros interesses, 
o partido fez uma análise para saber se o Álvaro po
deria ou não ingressar no partido e colocou isso em 
votação numa convenção estadual. Dos 37 votos, 11 
foram contrários ao ingresso do ex-governador Álva
ro Dias no PSDB, porque, segundo aqueles elemen
tos, ele não tinha o perfil do partido para ingressar 
em seus quadros e fazer, portanto, parte do Partido 
da Social Democracia do Paraná. Pois bem, o Álva
ro não só ingressou no partido como o organizou em 
todo o Estado e foi, sem dúvida, o grande artífice do 
partido nesses, aproximadamente, 18 meses. Eu, 
que havia ingressado no PSDB sem que houvess~ 
esse filtro do partido no Estado, saí dele porque não 
concordaram com algumas posições que assumi 
aqui. Sendo assim, preferi deixar o partido para não 

causar constrangimento ao propno Presidente do 
partido e ao Presidente da República. Como essa 
nota excluiu o meu nome, fico satisfeito. A Folha de 
S.Paulo, porém, não teve consideração comigo e 
não corrigiu uma denúncia que considero falsa e in
justa porque me incluía entre os que estão nego
ciando. Se isso é verdade, se esses deputados es
tão ingressando no PSDB - o que não acredito -
para negociar um cargo, seja de ministro, ou de pre
sidente de Telepar, como a imprensa noticia, então 
o PSDB deve ter mudado muito no Estado do Para
ná. Isso porque, antes, fazia reunião da sua executi
va e colocava em votação o ingresso de um membro 
novo. Agora, não faz isso e muito mais, estamos 
vendo alguém que está sendo acusado na imprensa 
nacional de ter participado de negociatas para a 
concessão de rádios no Paraná e no Brasil também 
estar incluído nessa lista. Recomendaria ao PSDB 
do Paraná que tivesse a cautela de tomar a mesma 
atitude que tomou quando do ingresso do ex-governa
dor Álvaro Dias, porque, assim, eu poderia continuar 
acreditando que o PSDB do Paraná é um partido que 
seleciona filiados pensando nas qualidades daquele 
que vai ingressar nas suas fileiras. Estou sendo convi
dado pelo PSDB, mas, nesse arrastão, eu não entro; 
não entro porque não quero ver o meu nome vinculado 
a nenhuma barganha política. O meu mandato é legíti
mo. Ele me foi conferido por aqueles que votaram em 
meu nome, no Paraná, em 1994. A eles, devo o meu 
comportamento aqui no Senado e jamais ingressarei 
no PSDB ou em qualquer outro partido em troca de al
guma coisa. De barganha eu não participo e gostaria 
de ver os deputados do Paraná, que estão ingressan
do no PSDB, desmentindo que estão fazendo uma 
barganha, mesmo que digam que o beneficiado seja o 
meu innão. Não acredito que ele aceitaria participar de 
uma barganha dessa, porque tem um nome a preser
var também, e o nome dele é o mesmo meu: Dias. 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Agradeço o apar
te de V. Exª, Senador Osmar Dias, mas o fato con
creto é que nós vamos assistir a isto: no momento 
em que for aprovada a reeleição na Câmara dos De
putados, os deputados do PMDB, do PPB. do PlB 
estarão assinando a ficha do PSB, ou colocando " 
partido já na campanha do Presidente Femanc.. _ 
Henrique Cardoso. Fora disto, eles não continuarão 
no Governo, porque o que percebemos é que a arti
culação do Presidente Fernando Henrique C<- 'Cioso 
está dividindo esses partidos. Hoje, uma purte do 
PPB participa do ministério e outra quer ficar fora do 
Governo: à mesma relação estamos assistindo no 
PMDB. 
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O Sr. Geraldo Melo- Permite-me V. Exª um 
aparte? 

O SR. ADEMIR ANDRADE- Ouço V. Exª, Se
nador Geraldo Melo. 

O Sr. Geraldo Melo - Nobre Senador, desejo 
apenas fazer, em voz alta, uma reflexão, no contexto 
da argumentação de V. Exª, que parte do pressu
posto de que todas as autoridades que são chefes 
de Executivo, a partir do momento em que têm o di
reito de disputar um novo mandato, assumem a 
disposição de fazer pela sua própria candidatura 
tudo que seja necessário para garantir a vitória. 
Teme-se, portanto, que um chefe do Poder Execu
tivo, ao ser candidato à reeleição, jogue na sua 
campanha desmedida força do Governo. Em pri
meiro lugar, se isso fosse verdade, ou seja, se os 
governos tivessem a possibilidade de garantir, por 
si sós, vitória eleitoral, estaríamos assistindo à vi
tória dos candidatos do Governo praticamente em 
todas as eleições. Queria trazer a experiência do 
meu Estado ao conhecimento de V. Ex~: desde a 
queda do Estado Novo em 1945, quando Getúlio 
Vargas foi deposto, apenas dois governadores do 
Rio Grande do Norte elegeram o seu sucessor, e 
um deles o fez numa eleição com voto vinculado. 
Excluído esse caso, apenas um governador ele
geu o seu sucessor. Eu mesmo fui governador de 
Estado, porque meu antecessor, o Senador José 
Agripino, perdeu a eleição e S. Ex1 voltou ao Go
verno porque perdi a eleição do meu sucessor; e o 
atual Governador Garibaldi Filho está no Governo 
porque o Senador José Agripino perdeu a eleição 
do sucessor dele. O que toma - e nisso V. E~ 
tem razão - o Presidente Fernando Henrique um 
candidato imbatível à Presidência da República é 
o seu desempenho no cargo. O que o toma imbatí
vel é o fato de que um cidadão brasileiro que rece
be o salário mínimo compra uma cesta básica com 
R$13; é o fato de um pãozinho custar hoje o mes
mo que custava há dois anos. Por esta razão, con
cordo com V. Exª: o Presidente Fernando Henri
que seria realmente um candidato imbatível a Pre
sidente da República se a eleição tosse hoje, não 
pelos erros que V. Ex~ teme que Sua Excelência 
cometa, mas pelos acertos que a sua presença na 
liderança do Brasil representou. Agradeço a V. Ex" 
a oportunidade. 

O SR. ADEMIR ANDRADE- Eu é que lhe agra
deço, Senador Geraldo Melo. Nessas eleições recen-: 
tes de Governo de Estado, o Presidente funcionou 
como uma pessoa isenta no processo. Todos os parti
dos que apoiavam o Governo tinham o seu apoio. 

Agora, será diferente. Hoje contamos com dois parti
dos, efetivamente no Governo, o PSDB e o PFL Os 
outros partidos estão agregados em um apoio condi
cional. No momento da disputa para a Presidência 
da República, com governos de Estados vinculados 
ao candidato da Presidência da República, V. Exª 
verá que a situação será extremamente diferente. 

Em primeiro lugar, o PSDB vai inchar e se tor
nar um grande PAI mexicano; somente não vai se 
tomar absoluto porque o PFL está aliado ao Gover
no, apoiando a candidatura de Fernando Henrique 
Cardoso. Caso contrário, até o PFL seria desfalcado 
neste processo que estamos a assistir no Governo 
Fernando Henrique Cardoso. 

Com relação à eficiência do Governo Fernando 
Henrique Cardoso, quero dizer a V. Exª que o Presi
dente tem um mérito, mas que a equação foi muito 
simples de ser resolvida, Senador Geraldo Melo. O 
Presidente Fernando Henrique Cardoso conseguiu a 
estabilidade do real usando a estabilidade do câm
bio, uma proximidade entre o dólar e o real - algo 
que defendíamos há muito tempo -, evitando que a 
Balança Comercial brasileira fosse aquele monstro 
dos governos passados, em que cada ano o Gover
no brasileiro era obrigado a exportar ·JB bilhões de 
dólares a mais do que importava. Durante 1 o anos 
assistimos a isso. Desde quando o Governo aderiu 
ao FMI, a Balança Comercial brasileira obteve uma 
média de superávit mensal de um R$1,5 bilhão. 
Aliás, quando o Ministro Pedro Malan e o Ministro 
José Serra chamaram os líderes da oposição para 
apresentarem seus projetas, eu disse-lhes que só 
conseguiriam manter a estabilidade da moeda sem 
superávit comercial. Ninguém é capaz de fazer mila
gre: ter superávit comercial, aumento do consumo 
interno, abrir para importação- como eles abriram
para conter a demanda, que é grande em nosso 
País. O nosso povo precisa consumir. É uma equa
ção fácil de resolver. Nós da oposição poderiamos 
fazê-lo com grande facilidade. Só que faríamos JTiui
to mais do que o Presidente está fazendo. Faríamos 
a reforma agrária, não privatizaríamos a saúde, 
como Sua Excelência está privatizando, iríamos mui
to além do que foi feito. 

Apesar da questão positiva do Presidente Fer
nando Henrique Cardoso, existe um outro aspecto, 
Senador Geraldo Melo. Não estamos tendo superá
vit comercial, mas o Presidente deu um jeito de vir 
dólar por outros meios - o dinheiro que se aplica 
aqui na especulação. V. Exª sabe que esse dinheiro 
fez aumentar a nossa dívida interna, que hoje está 
batendo a casa dos US$200 bilhões. Como se resol-
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verá esse problema no futuro? Isso é ainda uma in
cógnita. O Presidente barrou a saída por um lado, 
mas deixou entrar por outro. É preciso que o povo 
entenda que o Presidente Fernando Henrique Car
doso não é o salvador da Pátria, nem pode. É muito 
ruim para a Nação isto: achar que é o único homem 
capaz de dar continuidade ao processo de adminis
tração deste País. O defeito desse processo de ree
leição, para o qual às vezes contribuímos, Lle o par
lamentar querer ser o Executivo, pode levar o Brasil 
a uma situação de extrema dificuldade. 

O Sr. Geraldo Melo- Permite-me V. Exil um 
aparte? 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Pois não, nobre 
Senador Geraldo Melo. 

O Sr. Geraldo Melo- Agradeço a oportunida
de para registrar que V. Ex" destaca como virtude do 
Governo Fernando Henrique Cardoso o que eu, par
ticularmente, considero um de seus defeitos. 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Mas é o que o 
está sustentando. 

O Sr. Geraldo Meio - Não concordo com 
V. Exiil que seja isso que o está sustentando. 
Peio contrário, penso que se o nosso programa 
tem, como todos os outros programas, como to
dos os países do mundo tem, problemas a en
frentar, esse é um deles. A âncora cambial não 
foi o caminho escolhido por Fernando Henrique 
Cardoso como Ministro da Fazenda, não foi o 
caminho escolhido por este Governo. Uma políti
ca cambiai que nos manteve próximos a uma 
taxa de câmbio nova do dólar tem sido cumprida. 
E é a causa de problemas que a médio prazo o 
Governo precisa resolver. Voltando ao tema da 
reeleição, a que V. Exil se referiu, V. Exi! insiste 
em criticar o Presidente por condutas que acha 
que Sua Excelência vai ter. V. Ex" enxerga o ris
co de coisas que não aconteceram; V. Exi! teme 
que aconteçam e desde já está criticando o Pre
sidente por fazer aquilo que Sua Excelência não 
fez. Eu apenas repetiria aqui o que já disse em 
outra ocasião: julgar com tal severidade a inten
ção dos outros é como se mandássemos para a 
cadeia, por 30 anos, alguém que está apenas 
usando um revólver na cintura e não atirou em 
ninguém. O Presidente Fernando Henrique Car
doso não praticou nenhuma dessas coisas que 
V. Exª teme que Sua Excelência pratique após á· 
reeleição. A minha sugestão é que critiquemos 
Sua EY-celência, se por acaso fizer o que V. Exª 
teme. 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Estou falancr.· 
sobre a lógica, Senador Geraldo Mele . .1\rnanhi'i 
ao se aprovar, se se aprovar a reeleição, e espere 
que isso não aconteça, estará decretado o fim do 
PMDB, o fim do PPB, o fim do PTB, o fim do PL. 
Não tenho a menor dúvida de que esses partidos 
deixarão de existir ou serão rachados no meic 
Não sei quem ficará com a sigla, se com os que 
vão ficar com o Governo ou com os que vão ficar 
fora do Governo. 

Encerro fazendo uma crítica ao meu próprio 
partido. Recentemente, numa reunião da executiv2. 
nacional do partido, apenas uma voz se levantou 2. 

favor da reeleição - a voz do Deputado Federai 
Fernando Lyra. O partido tomou uma decisão de 
ser contrário à reeleição. Portanto, os seus inte
grantes deveriam votar contra a reeleição. Infeliz
mente, os jornais do Brasil inteiro publicaram on· 
tem que o Governador Miguel Arraes, nosso Presi
dente, liberou a bancada para votar da forma qu~ 
entendesse melhor. Lamento profundamente 
Creio que o Governador Miguel Arraes, como Pre· 
sidente do PSB, não tem poder para tomar tal de
cisão, não tem poder para liberar a bancada do 
partido. Essa decisão tem que passar pelo diretó
rio nacional do partido. 

É lamentável para nós, pois 99% da militância 
do meu partido está trabalhando contrariamente à 
reeleição pelas razões que explicamos aqui. Lamen
to que alguns deputados fujam dessa orientação e 
desrespeitem a decisão da sua base partidária, 
como estamos vendo acontecer neste momento. Por 
sorte, teremos uma reunião do diretório nacional do 
PSB no dia 2 de fevereiro, quando pretendemos le
vantar nossa voz defendendo a posição de que 2. 

questão seja fechada em nosso partido e que não 
seja permitido a nenhum deputado do PSB votar a 
favor da reeleição, que, tenho certeza, será um mai 
enorme para o Brasil. 

Durante o discurso do Sr. Ademir An
drade, o Sr. Lúdio Coelho deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Jeffer
son Péres: 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Com 
a palavra o Senador Romero Jucá. (Pausa) 

Com a palavra o Senador Guilherme Palmeir2 
por 20 minutos. 

O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL-t..:_. Prr 
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do oradm.) 
- Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, lamente 
desviar-me do palpitante assunto do momento, rc:-
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zão maior da convocáçãÓ do Congresso Nacional, 
para me voltar a um problema econômico que, no 
meu entender, é nacional, mas que é, principalmen
te, do interesse do meu Estado: o problema do 
Proálcool. 

Quero, antes de entrar nessa discussão, soli
darizar-me com a análise do Senador Ademir Andra
de, apesar de discordar em alguns pontos de seu 
discurso, mas penso que foi oportuno. Neste país, 
só alcançaremos estabilidade política e institucio
nal na hora em que tivermos partidos fortes, fun
cionando na sua plenitude-. Todos temos de reco
nhecer que a fidelidade partidária é da maior im
portância. Antes, foi parte do arbítrio, do autorita
rismo, mas hoje é reconhecida com uma necessi
dade para a sobrevivência dos partidos políticos. 
Eu, como parlamentarista que sou - e sempre de
fendi o regime parlamentarista - penso que esses 
sistema é necessário para que o país e os partidos 
políticos funcionem na sua plenitude e que as de
cisões partidárias possam ser cumpridas e segui
das pelos seus filiaaos e por aqueles que realmen
te significam a essência do partido, que são as 
suas bases. 

Louvo o debate provocado pelo Senador Ade
mir Andrade. Lamentavelmente, cheguei um pouco 
tarde e dele não pude participar, mas concordo com 
uma parte, discordo de outras. Penso que o Presi
dente Fernando Henrique faz ponderações impor
tantes para o País. O seu Governo está bom mas 
pode ser ainda melhor. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, na Ses
são Legislativa passada, por duas ou três vezes, tive 
oportunidade de tratar do problema do Proálcool, co
brando posições do Governo, em busca do soergui
mento desse Programa que, em termos econômicos, 
é da maior importância para o Brasil e que, social
mente, é decisivo para a minha Região, o Nordeste 
brasileiro. 

Quero ressaltar que, há duas semanas, o Se
nador Joel de Hollanda fez um substancioso pronun
ciamento, exigindo até mesmo uma posição do Go
verno Federal em relação ao Proálcool. Lamentavel
mente, até hoje, as medidas tomadas pelo Governo 
Federal foram frágeis, tímidas e tênues e não modifi
caram nada. 

O Proálcool está em plena de-cadência e co~ 
o risco de, amanhã, extinguir-se por falta de determi
nação, de socorro, de uma política ordenada por 
parte do Governo Federal, que conosco se compro-

meteu de adotá-la ainda no ano passado. Entretanto 
- repito- as medidas foram frágeis. 

Sr. Presidente, embora reconhecendo que a 
convocação extraordinária do Congresso trouxe 
mais problemas do que soluções para a congestio
nada pauta política do País, não posso furtar-me ao 
dever de tratar de um assunto que, por sua relevân
cia econômica e suas implicações sociais, está a 
merecer a atenção desta Casa. 

Refiro-me a uma das muitas questões que, 
mais cedo ou mais tarde, terão que ser resolvidas 
como requisito da estabilidade econômica, a chama
da conta-petróleo. 

Como é do conhecimento público, era inten
ção dos Ministérios da Fazenda e das Minas e 
Energia liberar o preço do álcool a partir de 11 de 
novembro do ano passado, data que, por motivos 
compreensíveis, se revelou não apenas inviável, 
mas também irreal, em face das condições objeti
vas da produção nacional e dos diferenciais de 
custo entre as diversas regiões brasileiras. Sem 
dispor de um mecanismo alternativo para assegu
rar adequada e criteriosa concorrência entre o ál
cool e a gasolina, decidiram os dois Ministérios 
adiar o início da liberação para 111 de maio próxi
mo, no caso do álcool anidro, e, para um ano de
pois, no caso do álcool hidratado. 

Não quero vaticinar a impossibilidade do cum
primento desse calendário, Sr. Presidente, mas ape
nas advertir, como de resto assinalou o suplemento 
especial do jornal Gazeta Mercantil, de 12 de de
zembro último, que se trata, no mínimo, de uma te
meridade concretizar essa medida, sem que se te
nha equacionado, de forma consistente, a forma de 
harmonizar o interesse estratégico do País, com as 
profundas modificações que providência dessa natu
reza impõe a um setor que é dos maiores emprega
dores da mão-de-obra rural. 

É claro que o problema do álcool, quer como 
combustível, quer como aditivo, ultrapassa muito as 
fronteiras da matriz energética, na medida em que 
se trata de um mercado produtivo dotado de enorme 
assimetria, quer em matéria de produção e consu
mo, quer relativamente às suas repercussões so
ciais, em especial no Nordeste, onde é uma ativida
de multicentenária que não perdeu significação eco
nômica nem relevância política como fator de estabi
lidade social. 

Se considerarmos que a produção de cana, 
matéria-prima da biomassa renovável cuja importân
cia todos reconhecem, aqui e no exterior, destina-se 
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também a suprir o mercado interno e a gerar exce
dentes exportáveis de açúcar, e a isto somarmos a 
circunstância de que o Brasil é o primeiro produtor 
mundial, facilmente vamos constatar que o Ministé
rio da Agricultura também tem muito a opinar, quer 
em relação ao suprimento interno, quer quanto às 
possibilidades de aumentarmos o nosso peso e pre
sença no mercado internacional. 

O Sr. Romeu Tuma- Permite-me V. Ex0 um 
aparte? 

O SR. GUILHERME PALMEIRA - Com muita 
satisfação, nobre Senador Romeu Tuma. 

O Sr. Romeu Tuma- Senador Guilherme Pal
meira, V. E~ traz a este plenário um dos assuntos 
que aflige não só o seu Estado, mas também aRe
gião Sudeste, notadamente o meu Estado de São 
Paulo. Acompanhei a criação do Proálcool e os 
grandes investimentos feitos naquela área, não só 
da indústria automobilística, como também dos pro
dutores de cana para a refinação do álcool carburan
te ou não, como V. Exii afirmou. Acompanhei tam
bém a construção das grandes usinas em São Pau
lo, com tecnologia modema, e a substituição do 
plantio tradicional pelo da cana-de-açúcar em gran
des áreas de terra, o que trouxe maior tranqüilidade 
àquela mão-de-obra de bóias-frias, que encontrou 
a modernidade, inclusive, no transporte e no aloja
mento. A produção da cana permitiu que isso fos
se feito e a experiência não só alcançando um alto 
índice tecnológico no emprego do álcool como 
combustível mas, também, o relacionamento entre 
capital e trabalho num desenvolvimento harmôni
co. Estou solidário com V. Ex<~. Eu gostaria de 
acompanhar todos os passos de V. Exíi na luta 
pela manutenção do Programa do Álcool porque o 
Brasil não pode desprezar um dos únicos segmen
tos que investiu em pesquisa e conseguiu sucesso 
quase que com o predomínio internacional na fa
bricação do álcool combustível. Cumprimento V. 
Exil por esta oportuna manifestação para alertar 
aos nossos governantes que, realmente, podem 
fazer com que sobreviva um dos grandes projetas 
nacionais. 

O SR. GUILHERME PALMEIRA - Agrade
ço ao nobre Senador Romeu Tuma. O aparte de 
V. Exíl dá maior substância ao meu pronuncia
mento. 

O Proálcool visa não beneficiar o Nordeste, o. 
Sul ou o Centro-Oeste, mas o País como um todo. O 
problema da Nação- V. Exª se referiu muito bem
é a questão dos sem-terra. 

Todos os Parlamentares conscientes, desta 
Casa, ou da Câmara dos Deputados, defendem a 
necessidade de uma reforma agrária. Temos progra
mas, como o Proálcool, que não têm recebido a de
vida assistência do Poder Público. Como vamos de
sapropriar terras produtivas ou semiprodutivas, 
quando não damos a assistência necessária àqueles 
que vão ocupá-las ou àqueles que as ocupam hoje? 
Ou o Governo se volta para esses programas ou 
parta para outras soluções, mas que não seja a de 
acenar com a possibilidade de sua presença, quan
do não está, não dá assistência, se omite. Que solu
ção outra teremos para as regiões que adotaram e 
acreditaram no Programa do Proálcool? 

A palavra de V. Exil, como de outros compa
nheiros, nos ajuda nessa luta. No meu Estado, um 
terço da população rural atua nessa área. Quando 
há um débâcle econômico nesse setor, o lado social 
é muito mais atingido que o econômico. Nós que de
fendemos e queremos um equilibrio social não po
demos simplesmente nos omitir com a falta de assis
tência do Governo Federal e dos governos, de uma 
maneira geral. 

Sr. Presidente, quando nos referimos ao álcool 
como combustível ou como aditivo, por outro lado, 
não podemos esquecer que há questões técnicas, 
económicas e de conveniência estratégica que di
zem respeito ao parque automotivo nacional e suas 
perspectivas a partir já deste fim de século, como 
um mercado em constante e acentuada expansão. É 
indispensável, sob este aspecto, portanto, ouvir não 
apenas o Ministério da Indústria e do Comércio, mas 
sobretudo o setor automotivo nacional que necessita 
de regras claras, estáveis e definidas, para evitar os 
problemas emergenciais decorrentes da urgência 
com que tivemos que implantar no País um progra
ma alternativo de energia, durante a crise do petró
leo, de que resultou - como já me referi - na criação 
do Proálcoo1. 

O que temos que concordar é que o álcool só 
poderá competir com a gasolina, mediante a ado
ção de um mecanismo fiscal-tributário, como de 
resto ocorre com todas as energias alternativas do 
mundo. Em nosso caso, este requisito é válido in
clusive para o álcool anidro, uma vez que, como 
aditivo à gasolina, está sujeito à variedade dos 
custos regionais, à concorrência com outros aditi
vos, bem como, à possibilidade concreta de redu
ção de preço da gasolina, quando liberada, presu
mivelmente daqui a três anos, como prevê o subs
titutivo do projeto de criação da Agência Nacional 
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de Energia. Parece-me evidente, portanto, que a li
beração do preço do álcool só se tornará factível e 
viável, com a prévia substituição do mecanismo dos 
subsídios cruzados atual, por um mecanismo fiscal
tributário definitivo que leve em consideração todas 
as variáveis a que venho me referir. Para tanto, te
remos que conhecer a faixa de variação dos preços 
da gasolina, segundo as diferentes regiões e de 
igual modo os custos regionais de produção do ál
cool anidro e do álcool hidratado. 

As dúvidas que nos assolam e que acreditam 
preocupem de igual modo as autoridades brasileiras 
envolvidas com setor sucroalcooleiro, existem tam
bém em outros países, em face das crescentes exi
gências internacionais relacionadas com o nível de 
poluição atmosférica, de que o efeito estufa e o au
mento da temperatura média em todos os continen
tes são as principais conseqüências. A este propósi
to, cunvém lembrar que a questão energética discu
tida na Eco-92, realizada no Rio de Janeiro, conti
nuou 'uma agenda aberta, e de consenso impossível, 
na medida em que a União Européia, que tinha feito 
uma opção pelo chamado "imposto verde", condicio
nou sua doação à aceitação de idêntico princípio pe
los Estados Unidos e o Japão. 

Sr. Presidente, não podemos esquecer, por 
outro lado, que as soluções aventadas, tanto nos 
Estados Unidos quanto na maioria dos países eu
ropeus, levam em conta, além do álcool como adi
tivo da gasolina, duas opções que aumentam a 
complexidade do problema: o uso do gás natural 
como combustível e o uso dos motores elétricos 
como solução automotiva. Quanto a esta última 
modalidade, a comercialização já está sendo feita 
em caráter experimental, a despeito dos proble
mas técnicos e do elevado custo unitário dos auto
móveis - em torno de US$42 mil. Nem por isso, no 
entanto, o uso do álcool, como aditivo, deixou de 
ser adotado em onze Estados da União America
na. 

Tudo isso, Sr. Presidente, justifica a impor
tância, a relevância, o significado, a abrangência 
de um assunto a que o Congresso Nacional, 
mais cedo ou mais tarde, terá que dedicar sua 
atenção, na medida em que vier a ser chamado 
a apreciar o conjunto de medidas legais indis
pensáveis para que essas mudanças se concre
tizem. Estou certo, Sr. Presidente, de que a Ban
cada do Nordeste - já vejo também a solidarie
dade do Sul neste Congresso - atenta à relevân
cia dessa decisão política e estratégica, e os ór
gãos técnicos do Senado, que terão de se pro-

nunciarpelasopçõesviáveisemmomentooportuno, 
levarão em conta esse meu apelo e essa minha ad· 
vertência, para que não tenhamos mais tarde que 
lamentar a imprevidência de decidirmos corn 
base em hipóteses e alternativas que as condiçõ
es sociais, econômicas e políticas do País podem 
tornar inviáveis. 

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

Durante o discurso do Sr. Guilherme 
Palmeira, o Sr. Jefferson Péres 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 ao Senador Mauro Miranda. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Roberto Re
quião. S. Ex" dispõe de 20 minutos para o seu pro
nunciamento. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, 
ocupo a tribuna para registrar a apresentação a V. 
Exíl, Sr. Presidente, para a adoção de procedimen
tos cabíveis, a denúncia ao Senado e posterior
mente à Câmara dos Deputados, conforme o pre
visto no art. 51, I, da Constituição Federal, contra 
o Sr. Ministro da Fazenda, Pedro Malan, pelo cri
me de responsabilidade, estabelecido no art. 50, § 
22 , da Constituição. 

Nos termos do art. 50, § 22, Sr. Presidente, 
combinado com o art. 216 do Regimento Interno do 
Senado Federal, solicitamos à Mesa do nosso Sena
do que requeresse informações referentes à exporta
ção de cigarros (doe. 1) ao Sr. Ministro da Fazenda. 

A Mesa desta Casa, acolhendo o requerimen
to, enviou ao Titular da Pasta da Fazenda pedido de 
informações correspondente (doe. 2). Não obstante, 
S. Exª, o Sr. Ministro Pedro Malan, se recusou a 
prestar as informações solicitadas sob a alegaçãc 
absurda de sigilo fiscal. (does. 03, 04 e 05). 

O art 50,§ 22 , da Constituição estabelece: 

"Art. 50 ................................................ .. 

§ 111 ..................................................... .. 

§ 22 As Mesas da Câmara dos Depu
tados e do Senado Federal poderão enca
minhar pedidos escritos de informação 2. 

Ministros de Estado ou a qualquer das pes
soas referidas no caput deste artigo, impor
tando em crime de responsabilidade a recu
sa, ou o não-atendimento, no prazo de trin-
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ta dias, bem como a prestação de informa
çõestalsas. • 

Portanto, o dispositivo em tela faculta às Me
sas das duas Casas do Congresso Nacional envia
rem pedidos de informações a Ministros de Estado e 
outras autoridades implicando a recusa, o não-aten
dimento em trinta dias e a prestação de informações 
falsas em crime de responsabilidade. 

O Regimento Interno do Senado Federal estatui: 

• Art. 216. Os requerimentos de infor
mações estão sujeitos às seguintes normas: 

I - serão admissíveis para esclareci
mento de qualquer assunto submetido à 
apreciação do Senado ou atinente à sua 
competência fiscalizadora; 

11 - não poderão conter pedido de pro
vidência, consulta, sugestão, conselho ou in
terrogação sobre o propósito da autoridade 
a quem se dirija; 

III - lidos na Hora do Expediente, se
rão despachados à Mesa para decisão; 

IV - se deferidos, serão solicitadas ao 
Ministro de Estado competente as informa
ções requeridas, ficando interrompida a tra
mitação da matéria que se pretende esclare
cer. Se indeferido. irá ao Arquivo, feita a co
municação ao Plenário. 

V - as informações recebidas, quan
do se destinarem à elucidação de matéria 
pertinente à proposição em curso no Sena
do, serão incorporadas ao respectivo pro
cesso. 

§ 111 - Ao fim de trinta dias, quando 
não hajam sido prestadas as informações, o 
Senado reunir-se-á dentro de setenta e duas 
horas, para declarar a ocorrência do fato e 
adotar as providências decorrentes do dis
posto na Constituição, art. 50, § 2º. 

§ 211 - Aplicam-se, no que couber, as 
disposições do parágrafo anterior ao caso 
de fornecimento de informações falsas." 

Quanto ao cumprimento do previsto no inciso 
I do artigo em pauta pelo requerimento de que se 
cuida (doe. 1 ), anote-se que o assunto que é seu 
objeto diz respeito a comércio exterior, matéria da 
competência da União (v.g. art. 22, VIII, da CF). E 
as matérias da competência da União são da com
petência legislativa do Congresso Nacional (art. 48, 
caput, da CF). · 

Por outro lado, como é sabido, a competência 
fiscalizadora é simétrica à legislativa. Assim, se cabe 

ao Congresso Nacional legislar sobre· as matérias da 
competência da União, é igualmente competência 
do Congresso Nacional fiscalizar as atividades da 
União relacionadas com tais matérias. 

Além disso, o art. 174, caput, do Estatuto Supre
mo, preceitua que, como agente normativo e regulador 
da atividade econômica, o Estado exercerá, entre ou
tras, as atividades de fiscalização dessa atividade. 

Sendo assim, o requisito exigido pelo inciso I 
do art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal 
está atendido pelo Requerimento n2 998/96. 

Ademais, conforme disposto nos incisos III e IV 
do mesmo art. 216, o requerimento de que se cuida 
foi acolhido pela Mesa do Senado e encaminhado 
ao Sr. Ministro da Fazenda (conforme Ofício 
1.564/96 - SF- doc.02). 

Destarte, uma vez que foi acolhido pela Mesa 
do Senado Federal, o requerimento em pauta deixou 
de ser do estrito interesse do seu autor, passando a 
ser do interesse da instituição e do seu poder fiscali-
zador, se· "'" a recusa e:c •ecer as informações 
solicitada!:o , ;11 desrespeik ao Senador mas ao 
Poder Legislativo. 

Por outro lado, o fundamento legal da recusa do 
Sr. Ministro da Fazenda em fornecer as informações 
requeridas não se sustenta. Segundo o Aviso n2 

1.109/MF (doe. 03), aquela autoridade não pode pres
tá-las "tendo em vista tratar-se de matéria protegida 
pelo instituto do sigilo fiscal". De acordo com nota 
técnica anexa (doe. 05), tal impossibilidade decorreria 
dos arts. 198, parágrafo único, e 199 da Lei n2 

5.172166 (Código Tributário Nacional - CTN). 

O art. 198, caput, do CTN, veda a divulgação 
por parte da Fazenda Pública de qualquer informa
ção sobre a situação económica ou financeira dos 
sujeitos passivos ou de terceiros e sobre a natureza 
e o estado dos seus negócios ou atividades. 

Já o parágrafo único do mesmo artigo excetua 
da vedação as requisições judiciais e os casos de 
cooperação fiscal-tributária entre os entes estatais 
(art. 199). 

Ocorre que as informações solicitadas não di
zem respeito a matéria fiscal, uma vez que o que se 
pede são dado~ quantitativos referentes a determi
nado bem exportado - cigarros exportados por in
dústrias sediadas no Brasil para levantar o volume 
contrabando e da sonegação fiscal interna - dados 
esses que estão afetos a comércio exterior. Ao pro
tegê-los, o Ministério da Fazenda está, na realidade, 
protegendo a sonegação e formando ao lado dos 
contrabandistas. 
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Nã•J obstante. mesmo aue-se conclua estarem· 
mis intormacões protegidas por sigilo, ainda assim o 
Senhor Ministro da Fazenda não pode se negar a 
prestá-las ao Senado Federal. Deve, sim, ao fome
cê-las, alertar para o fato de que tais informações 
estão protegidas por regras de sigilo, pois se deter
minadas informações prestadas estão protegidas 
por regras de sigilo, o próprio Regimento Interno do 
Senado tutela esses casos. 

O seu art. 20 firma que não será lícito ao Sena
dor ler da tribuna ou incluir em discurso, aparte ou 
ern qualquer outra manifestação pública, documento 
de natureza sigilosa. 

Já o art. 144 preceitua que não será lícito 
transcrever documento de natureza sigilosa nos pa
receres das comissões, além de firmar outras regras 
para preservar o sigilo de documentos assim carac
terizados. 

Acresça-se, ainda, que comentadores autoriza
dos do Código Tributário Nacional entendem que o 
sigilo presente nos arts. 198 e 199 não impedem o 
poder fiscalizador do Congresso Nacional. Nesse 
sentido, note-se a opinião do saudoso Aliomar Ba
leeiro, que, ainda sob o sistema constitucional ante
rior, prelecionava estar a autoridade fazendária su
jeita a prestar informações às comissões parlamen
tares de inquérito. 

Enfim, ante todo o exposto, impõe-se a conclu
são de que o sistema constitucional inaugurado em 
5 de outubro de 1988 não erige o sigilo fiscal em im
pedimento à ação fiscalizadora do Parlamento, an
tes favorece tal prerrogativa democrática, à medida 
em que ampliou o poder fiscalizador do Congresso 
Nacional. 

Logo, sobressai que o Requerimento n2 998/96 
está revestido de amplas constitucionalidade e lega
lidade, não sendo legítimo ao Sr. Ministro da Fazen
da negar o fornecimento dessas informações ao Se
nado Federal sob o argumento de que se trata de 
matéria protegida pelo sigilo fiscal. 

Assim procedendo, S. Exª incorreu em crime 
de responsabilidade, conforme previsto no § 22 do 
art. 50, in fine, do Estatuto Supremo. 

Nesse sentido. o art. 51, I, da Constituição Fe
deral dispõe: 

"Art. 51. Compete privativamente à Câ
mara dos Deputados: 

I - autorizar, por dois terços de seus 
memoras, a instauração de processo contra 
o Presidente e o Vice-Presidente da Repú
blica e os Ministros de Estado;· 

Por seu turno, o art. 1 02, I, c , da Cart& Mag
na, estabelece que compete ao Suprem0 Trioun2. 
Federal processar e julgar, originariamente, os tyí:. 

nistros de Estado, nos crimes de responsabilidaoe 
excetuados os casos de conexão com crimes d2 
mesma natureza praticados pelo Presidente da 
República. 

De outra parte, o§ 12 do art. 216 do Regimen
to Interno desta Casa preceitua que, quando não te
nham sido prestadas as informações, o Senado 
deve reunir-se para adotar as providências decor
rentes do disposto no art. 50, § 22 , do Estatuto Su
premo. 

Alegamos e anotamos ainda que o estabeleci
mento de sigilo - bancário ou fiscal - vem se toman
do um verdadeiro álibi mediante o qual o Poder Exe
cutivo se nega a prestar informações que são funda
mentais para que o Senado da República possa le
var a contento sua missão constitucional de iiscaíi
zar o Poder Executivo. 

Esses são, Sr. Presidente, os termcs cL r-~ 

querimento que apresento. Conciuindc :> D'ES?-i•1,

justificação, solicito a V. Exl a adoção dGs medica 
necessárias para que o Sr. Ministro dE• Fõ~:ena3. 

Pedro Malan, seja denunciado por crime d:o res;Jon
sabilidade. 

O Sr. Eduardo Suplicy - V. E~ rne: p~~ rrn!tl:l 
um aparte, nobre Senajor Roberto Requi&.o-:: 

O SR. ROBERTO REQUIÃO- Pois nã0, nobre 
Senador Eduardo Suplicy. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Senad0r c:c0~-'E'M 
Requião, hã algum tempo o Ministro da r.::-&.::~na:-' 

tem, repetidas vezes, negado informaçôes au~.~c::-· 
Senadores apresentam requerimentos sci!•:ltê.íl,:j() 

informações importantes para o escla.!ecrrne·~·[ç: c:: 
problemas. Tenho convicção de aue o Mtr-ist~o nt' 
cumpre o que está na Constituição. O t>•E~;t:..:&I '5·

gilo bancário, por exemplo, ou mesmo o sigilo ils
cal, jamais poderia ser justificativa para negar in
formação aos Srs. Senadores com respeito a pos
síveis irregularidades; no entanto, volta e meia o 
Ministro da Fazenda tem respondido a requeri
mentos de informações dizendo que esse ou 
aquele quesito não pode ser respondido. Já hou
ve aqui um precedente importante, quando o en
tão Senador Jamil Haddad solicitou à Ministra 
Zélia Cardoso de Mello informações com respei
to a quem, porventura, tivesse movimentado 
suas contas quando do lançamento do Plano 
Collor I, primeira medida do Presidente Fernan
do Collor e que se referia à quantia máxima que 
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cada pessoa teria a possibilidade de movimentar. In
teressou-se o Senador Jamil Haddad em saber se 
alguém teria tido informação prévia. realizando, as
sim,movimentaçõesmuitosignificativas;porissotez 
o requerimento, algo mais do que legítimo. A Minis
tra Zélia negou-se a dar a informação, e o Senador 
Jamil Haddadprocedeu, na ocasião, detormaseme
lhante à de V. Exª. Diante da ameaça de serproces
sadaporcrimederesponsabilidade,aMinistraenca
minhou os documentos, que estão até hoje guar
dados no cofre do Senado Federal, e colocou-as à 
disposição do então Senador Jamil Haddad e de
mais Senadores. Portanto, se um Senador está 
solicitando uma informação séria e importante 
para desvendar possível irregularidade cometida, 
cabe ao Ministro da Fazenda responder constitu
cionalmente. Caso aquela informação esteja de al
guma forma sob o resguardo de sigilo previsto na 
Constituição, no meu entendimento, que acredito 
seja também o de V. Exª, a responsabilidade pas
sa a caber também ao Senador, mas ele tem direi
to à informação. Já reclamamos, eu próprio já re
clamei, à Mesa por causa da atitude do Ministro da 
Fazenda, porque avaliava e avalio que deve a Pre
sidência do Senado reiterar o pedido de informa
ção e o Ministro responder. Essa questão, entre
tanto, está até hoje no âmbito da Comissão de 
Constituição e Justiça para um esclarecimento de
finitivo. Portanto, avalio que a atitude que V. Ex" 
está tomando poderá implicar uma nova atitude 
por parte do Ministro da Fazenda, Pedro Malan, e 
de outros Ministros que têm se recusado a prestar 
devidamente as informações. Apóio a iniciativa de 
V. Exi!. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO - Senador Suplicy, 
na realidade, estou estabelecendo o jogo da verdade. 
Quero saber se tenho um mandato por inteiro ou se 
este é um Senado pela metade. Parece que, pela ex
posição que V. Ex" tez nesse aparte que lhe concedi, 
na época do Collor, os Ministros eram mais afeitos a 
atender pedidos do Senado porque se intimidavam 
com ameaças de enquadramento por crime de respon
sabilidade. O Ministro Malan não se incomoda com as 
ameaças e sequer atende telefonemas. 

Estou tentando instrumentar-me para instruir 
um projeto que colocará fim à sonegação de im
postos pelas fábricas de cigarro e ao contrabando 
simulado ou não. Esse projeto é de grande interesse 
para o Erário Nacional. 

Mas, ao que parece, se, por um lado, essa ne
gativa dos Ministros estabelece, como diriam os ro
manistas, uma capitis diminutio média para o Se-

nado da República, por outro lado, há medidas pro
visórias, que são as capitis diminutio máximas 
para o Congresso Nacional. 

Coloco o meu requerimento nas mãos da Pre
sidência do Senado da República no momento em 
que o Governo quer votar a reeleição, negociando 
cargos e ameaçando o cancelamento de favores a 
determinados Partamentares, favores estes que 
nunca deveriam ter sido concedidos. O Governo ain
da pretende, para tomar o absurdo mais claro e 
mais terrível, que a Câmara dos Deputados vote 
aberta e nominalmente. 

O Congresso Nacional passa por um momento 
difícil. Estamos no fim da República e no início de 
um Governo imperial no Brasil, o qual pretende su
ceder-se e detende não o instituto da reeleição ou 
da recandidatura, mas o direito da continuidade, por
que os Partidos que votarem a reeleição nos termos 
postos hoje estarão abdicando inclusive da demo
cracia interna. O PFL não poderá mais discutir a 
possibilidade de lançar um candidato alternativo. 
Vale o mesmo para o PMDB ou para o PSDB, por
que eles estão votando de forma compulsiva, irregu
lar e absurda a reeleição do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso: "Fernando 11", o imperador único 
e exclusivo do Brasil neste momento. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A Mesa 
aguardará o requerimento de V. Ex" para análise da 
matéria. 

Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá. 
S. Ex" tem 20 minutos para o seu pronunciamento. 

O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, S~ e Srs. Senadores, venho tratar no
vamente de uma questão que tem sido tema dos Se
nadores desta Casa: o assunto da desigualdade re
gional, da falta de uma política de desenvolvimento 
regional que, efetivamente, diminua as diferenças 
entre as regiões do País. 

Infelizmente, essa política não tem sido posta em 
ação, e, por conta disso mesmo, vimos à tribuna hoje 
registrar com pesar os dados da Confederação Nacio
nal da Indústria, que demonstra, por números, que au
mentou a concentração de renda regional no Brasil. 

Infelizmente, os dados da CNI demonstram 
que a concentração regional de renda aumentou no 
Brasil nos últimos dez anos, no período de 1985 a 
1995. Se formos analisá-los, verificaremos que a 
participação da região Sudeste no PIB nacional sal
tou de 58,18% em 1985 para 62,6% em 1995. Por-
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tanto, em 1 O anos, diferentemente do que deveria 
ocorrer, verificamos e constatamos uma concentra
ção de renda na região mais rica do País. 

O triste é que essa concentração de renda se 
faz com base na diminuição de todas as outras re
giões oo País no tocante ao percentual do PIB. As
sim, a Região Sul passou a ter 16%.; a Centro-Oes
te, apenas 6%; o Norte, apenas 3% e a região Nor
deste, apenas 13%, encolhendo todos a sua partici
pação. Se somarmos as duas regiões mais pobres 
do nosso País, regiões Norte e Centro- Oeste, vere
mos que as duas não detêm sequer 10% do PIB na
cional, segundo os dados da Confederação Nacional 
da Indústria. 

Sem dúvida nenhuma, é de fundamental impor
tância uma política que venha a mudar e a modificar 
esse panorama. 

Outro dado importante da CNI nos últimos 10 
anos revela o trabalho e mantém-se inalterado o 
perverso perfil de disparidade quanto à concentra
ção da população economicamente ativa. 

Assim, em Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de 
Janeiro e São Paulo, 11% do território nacional, por
tanto, está concentrada 44% da população economi
camente ativa do nosso País. 

A maioria dos assalariados, com o número per
centual de 53,4%, também está concentrada no Su
deste, com rendimentos entre dois e dez salários mí
nimos. Desse universo, 10% recebe mais que dez 
salários mínimos. 

Do outro lado, no Nordeste, verificamos que 
10,7% dos trabalhadores ganham até meio salário 
mínimo, em uma demonstração inequívoca de po
breza e de baixa condição de vida. 

Assim, destaca outros dados estarrecedores o 
trabalho competente feito pela Confederação Nacio
nal das Indústrias. 

Por que trago este assunto ao Plenário hoje, 
Sr. Presidente, Srs. Senadores? Trago-o para lem
brar mais uma vez que o Presidente da República, 
que está discutindo com as Bancadas dos Estados, 
que está. em um processo de discussão política so
bre o tema da reeleição, de retomada do crescimen
to, enfim, de definição do perfil político futuro nacio
nal, deve ter o cuidado de, nesses cantatas, auscul
tando as Bancadas, reservar um espaço importante 
para a rediscussão da política de desenvolvimento 
regional brasileiro. 

Talvez isso se dê com o fortalecimento :do 
Ministério do Desenvolvimento Regional e o des
membramento do Ministério do Planejamento, 

mas, sem dúvida nenhuma, com a criação de um 
instrumento eficaz para que dados como esses não 
se repitam daqui a dez anos. 

O Sr. Carlos Patrocínio - Permite-me V. Exª 
urn aparte? 

O SR. ROMERO JUCÁ- Com prazer ouço V. Exª. 

O Sr_ Carlos Patrocínio- Tem V. Exª procu
rado mostrar constantemente no plenário desta 
Casa as discrepâncias, as gritantes desigualdades 
dos três brasis de hoje. Antigamente, era a Belín
dia; hoje, temos a Bulgária, que possui pedaço do 
país em evolução: aquém da Bélgica e um pouco 
além da Índia. Vários outros Senadores também 
se têm manifestado constantemente com relação à 
desigualdade regional gritante existente em nosso 
País. Até o próprio Presidente Fernando Henrique 
Cardoso tem sido insensível a esses constantes 
apelos. Os números que V. Exil apresenta nesta 
oportunidade são insofismáveis. As desigualdades 
estão aumentando. Está aumentando cada vez 
mais a distância entre o Brasil pobre e o Brasil 
rico. Isso é muito ruim quando estamos observan
do Minas Gerais, Paraná e São Paulo inundados. 
Qualquer chuva de maior intensidade, além de cei
far vidas preciosas de irmãos, causa prejuízos in
calculáveis. Esse fato parece que não tem sensibi
lizado nossos governantes. É a saturação da den
sidade demográfica; isso ocorre. Quando a água 
cai, tem que escoar para algum lugar; do contrário, 
leva tudo o que encontra. Não ocorrem grandes 
enchentes na Região Norte, muito menos na Nor
deste, pois essa Região vive sempre a calamidade 
da seca. Senador Romero Jucá, V. Er.:", que tão 
bem representa o Estado de Roraima, faz muito 
bem ao apresentar esses números cruéis, tentan
do sensibilizar nossos governantes. O Governo 
precisa estimular a criação de indústrias no Norte 
e Nordeste, reverter o fluxo migratório que há mui
to anos se faz do interior para as grandes cidades 
do litoral brasileiro. Tudo isso deve fazer parte de 
uma futura macropolítica empreendida pelo Gover
no. Para tanto, já existem os instrumentos neces
sário: temos um maravilhoso relatório extraído da 
CPI do Senado Federal que analisou a questão 
dos desequilíbrios inter-regionais; temos os núme
ros do lpea; e o IBGE certamente publicará seu úl
timo recenseamento. Contudo, falta uma ação 
mais efetiva de nossos governantes no sentido de 
criar mecanismos para diminuir essas distâncias 
que separam o Brasil do miserável e o Brasil da 
opulência. V. Ex" está de parabéns não só por rep
resentar o seu Estado, mas também por clamar 
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em favor das Regiões Centro-Oeste, Nordeste e 
Norte, eternamente excluídas dos grandes projetas 
dos diversos Governos de nosso País. Muito obriga
do, Senador Romero Jucá. 

O SR. ROMERO JUCÁ - Senador Carlos 
Patrocínio, agradeço o seu aparte e o incorporo 
ao meu discurso. Tenho certeza que as Banca
das do Norte, Centro-Oeste e Nordeste, unidas, 
irão cobrar uma política de desenvolvimento re
gional que faça com que essas diferenças- que 
hoje se acentuam - comecem a ser estancadas 
e revistas. 

Sem dúvida nenhuma, se hoje analisarmos, 
veremos que a política implementada ainda é de 
mais concentração. Basta-nos o exemplo da insta
lação das indústrias automobilísticas no Sudeste e 
no SuL Sexta-feira, discutíamos a leitura que Se
nadores faziam a propósito de uma nota em que 
empresários nordestinos repudiavam manobras de 
setores do Sudeste contra a medida provisória que 
oossibilitava a instalação de indústria automotiva 
nessas Regiões sempre esquecidas, com alguma 
vantagem, o que seria um prêmio de consolação, 
haja vista nossa necessidade de indústrias. Por
tanto, é inadmissível! 

É importante que o Presidente fortaleça os 
instrumentos de desenvolvimento regional; é preci
so que o FNO, o FNE sejam fortalecidos; é preciso 
que se dê uma estrutura mais consistente - como 
volto a dizer - à Secretaria de Desenvolvimento 
Regional, para que se transforme em Ministério 
1orte, em condições de atuar nesses bolsões me
nos desenvolvidos; que se reverta o papel da Su
dene; que se reveja o papel da Sudam; que se re
verta o papel da Suframa. Mecanismos existem, 
mas eles demonstram não ter atuação política para 
mudar a realidade, uma realidade que continua sen
do esta: a cada ano, cria-se e amplia-se o fosso en
tre os Estados mais ricos e mais pobres da Federa
ção brasileira. Nós, como representantes do Norte, 
representantes de Roraima, representantes da Ban
cada dos Estados mais pobres, não podemos nos 
calar quanto a questão tão grave. 

Gostaria de registrar ainda duas questões nes
te meu oronunciamento: quero aplaudir uma ação do 
Governo referente a tema que abordei aqui em ple
nário r.á alguns dias. Efetivamente, vimos que o Mi-

nistro Raimundo Brito, das Mmas e ::::nerc!a. to' á · · 
e competente por ter tomado as me::';::'::~ ':s-:-"ss:. 
rias no tocante à liberação dos post'"· ,_,,, ~:-~sé·.::~:'· 

para que comprem combustível de '''-'"''''': - i· 
buidora que ofereça melhores vantaçcr: - -"'. 
mos em uma regra de mercado. se lit'F:r:.:~ -.~-

ço do combustível, sem dúvida nenhur•.::~ o -::- ,.:;e

mento que fazia com que cada poste s -.. ::;•: ·1es:::,, 
comprar de detenninada distribuidora es[~W::o p.-,i,;c;;. 

cando a população brasileira no oreco fi>.~· •.iesse 
produto. O Ministro, em ação cor~jos'a, determinou 
ao DNC que liberasse a aquisição de combustíveis 
para qualquer bandeira. Eu que pedi essa providên
cia volto ao plenário para aplaudir a reierida ação do 
Ministro, que foi ágil, competente e smton1zado corn 
o mercado e com a forma de atuação que queremos 
para nosso País. 

A outra questão oue gostaria de registrar é 
exatamente quanto à ação da Secretana de As
suntos Estratégicos, que já começa a estudar ml!
danças na legislação oue rege a faixa de irome1r2. 
do nosso País. Essa mudança é imponante po•
que se estamos abrindo um mercado internacio
nal, se estamos ingressando com a Venezuela no 
Mercosul, ingressando com os países do Pacto 
Andino, se estamos abrindo a mmeração em terras 
indígenas, se estamos abrindo a mineração ao 
mercado internacional, sem dúvida nenhuma, é 
importante que a legislaç2o aue proíbe as ativida
des em 150 quilõmetros nê. iaixa ae i-~onteir& a er.>
presas internacionais e outras questões se;a revis
ta pela SAE para que tenhamos íeis mã:.; conoi
zentes com a realidade do mercaao em aue est2-
mos vivendo. 

Gostaria de reg1strar também que o Ministro 
Ronalcio Sardenberg, à frente da Secretana de As
suntos Estratégicos, dá um passo importante ao 
começar a rever essa legislação com vistas a aae
quá-la à globalização, à ocupação da Amazônia e 
ao futuro auto-sustentável daquela região. Regrs
tro ainda com satisfação que vejo que a Secretana 
de Assuntos Estratégicos ingressa por um camt
nho novo, um caminno de modemidaae, um cami
nho que vai, sem dúvida, oeneiictar pnnctpatmente 
a região amazônica, que eu reoresentc_ 

Muito obrigado_ Sr. Prestde:ite. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. ROMERO JUCÁ EM SEU DISCURSO: 



LUX JORNAL GAZETA MERCANTIL 
SÃO PAULO - SP 

Aumenta a concentração de r 
Estudo da CNI mostra que região Sudeste ampliou sua participação no PIB de 58, 18o/c 

A concentraçlkl regional da renda 
aumentou no Bruil no perfodo 
19R511995, confonne documento di
\1IIgado ontmt pela Conf«<ernçilo Na· 
cional da lndú.tria (CNI) sobre ''Eco
nomia Brasileira: Comparnç~s Re· 
gionais". O trabalho, que consolida 
dados ~e sociais <1M cinco 
r<giOes bra.•ileiras, revela qu< a pani· 
cipaçOO da regi !lo Sudosle no Produto 
Interno Brnto (PIB) saltoo d< 58.18% 
em 1985 pa111 62,6% em 1995. 

Todas as demais regiõe> - Sul 
( 16% ). Centro-Oeste (6% ), Norte 
(3%) e Nordeste ( 13%)- ern:olhe
ram ~ua presença no produto real. 
A pe.'fquiu confirma Jli regi lo Su
deste como a mais rica do País e a 
Nordeste como a mais pobre. 

No, últimos dez anos, revela o 
trabalho, se mallt~m inalterado o 
perverso perfil da disparidade re· 
gional bt~~sileira. 

Em Minas Gerais, 8pfrito Santo, 
RiÓ de Janeiro e Silo Paulo, li% do 
território nacional. estA concentrada 
44% da População E<:onomicamente 
Ativa (PEA) do Pah, em relação a 
apenas 4% na "'giilo None. No Nor
deste. que ocupa r 8% de área do 
Pais. reside 28% des<e contingente: 
no Sul. 17%: e no Centro-O.ste. 7%. 
A maioria do5 assalariados do Sudes· 
te (53,4%) tem rendimento entre 2 e 
lO salários mínimos. [)e_\S.e univer-iO, 
I 0% recebe mais de dez núnilll01. 

No Nordeste. 10.7% do5 trabalha· 
dores ganham a~ meio salário mini· 
mo. Apenas 2.9% conseguem ter 
renda acima de det mlnimos. Os 
ocupados sem nenhum rendimento 
abarcam quase 25% do conlingente 
de mão-de-obra nordc•tina. No 
Piaul, se concentra a maior popula· 
çilo trabalhadora sem rendimenro oo 
31, I% do pessoal ocupado do esta· 
do. A situaçlo ~mais favor:lvel no 
None, onde 32,2% dos trabalhado
res t~m salmos entre 2 e lO míni· 
ma.. No Centro-Oeste. em percen
Iual alcança 32,9% e, no Sul, 38%. 

A regi lo Sudeste destaca-se tam· 
~m no ranking da educaçlo. Ali se 
concentrn o maior volume de ocupa· 
do5 mais instruido.: 7,6% da popula· 
çlo trabalhadora local tC!'m mai~ de 
quinze al105 de escola c apenas 8.2% 

Sinais da 
disparidade 
A aJn'cadaçllo 1oW do lmpo<· 

to <obre CirculaçAo de Merca· 
dorias e Serviços (ICMS) no 
Pais somou RS 47,19 bilhõe•. 
em 1995, conforme registra o 
estudo "Economia Brasileira: 
Comparações Regionais". da 
Confederação Nacional da ln· 
d~stria (CN(). O estado a ane· 
cadar mais foi São Paulo. com 
38,5%, seguido de Minas Ge· 
rais (9.8%), Rio de Janeiro 
(9,3%), Rio Grande do Sul 
(7 ,4%1 e o Paraná (5.2% ), infor· 
ma a Agência O Globo. A dis
tribuiç~o por regi !lo mostn que 
o Sudeste ficou com 61% do 
ICMS: o Sul. com 16%: o Nor· 
des~. com 13%; o Centro-~
te, om 6%: e o None, com 4%. 

O tr11balho r<gistra. tambl!m. a. l
troca de poslçi!o do Rio de Já
neiro com o Paraná na produção 
de cimento. O Rio caiu de ter· 
ceiro pm quano lugar. produ·, 
lindo 2.48 milhões de tone Iodas 
frtn~ a 2,72 milhões de tonela-
das do Paraná. A produçilo bn!· 
sileira em 1995 atingiu 28,25 
milhões de toneladas. 

não tem estudo ou meno< d< um ano. 
No Nordeste, os trabalhadores com 
mais de quinze anos de instruç:to 
panicipam em 2.7% da PEA local. O 
percentual de emf""gados nordesti· 
nos analfabetos~ assustador. 30,8% 
da PEA. No Sul, 42,2% do5 nbalha· 
~ t!m entre 4 e 7 anos d< t$IUdos 
e, noCcntro-Oestl!, 3.5,4%. NoNone. 
a mAo-de-obra se concentra mais na 
faixa de 4 a 7 arm. Somenlle 3,3% de· 
tlm mais de quinze aJl05 de cst\ldoo. 

No capítulo indústria, a pe!<fuisa 
detecta que o Sudeste abwrve ainda 
59% dos estabeleciment05 industriais 
do Pais, na comparaçlo com 2% no 
Norte c 9% no Norde>tc. A regillo 
Sul abocanha 2~% do parque indus· 
trial nacional e o Centro-O.ste, 5%. 

l!voluçlo do PIB per Cap7t: .. -~9 
(Em USSmll) "f 
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Enquanto o maioria do• emp~· 
gos triados no Sudeste ainda se lo
ca li ta na inddstria, no Nordeste o 
grande gerador de postos de tnba· 
lho ainda~ o ser;iço público. 

Um novo fenômeno tem penur· 
bado o bom duempenho econO· 
mico e social d1 regi lo mais rica 
do Brasil: ocrr:.scimento do desem
prego na ind~stria. A publicaçllo do 
CNI revela que houve queda de 
O, I% no emprego industrial local 
em 1995 em relaçlo a 1994. Esse 
compona.mento ~ de >toante dos ou· 
tro5 indicadores de suçesso. Na re-

gillo Sul, tam~m bastante indus
trializada, o emprego industrial 
caiu I% no mesmo perfodo, en· 
quanto no Norte detectou-se um 
crescimento de 3,7% no emprego 
fabril. No Centro-Oeste. essa tua 
tamb~m foi positiva em 2,2% e, 
no Nordeste. em 0,2%. 

Na tomparaçlo com 1994, o E!· 
tado de Pernambuco teve a maior ta· 
u de crescimento da produçdo in
dustrial. de 5,9%. Tais números po
dem <SW' sinalizando um novo per· 
fil de desconcentraçfto regio11al parn 
o Pafs. no~ pnhlmos dez nnos. 

r---uULI\ ... ./-\UU t:IVI: 

*7Jf\N1997 

~nda regional 
, em 1985, para 62,6% dez anos depois ,- -

] A divido do PIB 
(Em "!e) 

- .... ..- ~· --· ~ 
., _ . ..._ ..... .... -, 

Grandee 1885'. 1990' 199el I 
Reglôee e Unld. 

, 
da Fttdereçio Part. Rank. Part. Rank. Part. Ronk. 

Brull 100,00 100,00 100,00 
Norte 4,35 - 3,48 - 3,24 

Rondclnia 0,55 22' 0,31 23' 0,31 23' 
Al:nl 0,14 25' 0,15 241 0,16 24' 
Amazonas 1,40 141 1,40 15" 1,35 15' 
R<nin8 0,06 'Z7' 0.09 2S' 0.12 2S' 
Pará 2,02 11 1 1,45 13' 1,38 13' 
Amap4 0.10 2f1' 0,09 2S' 0.09 26' 
Tocantins 0.17 241 

NordMtt 13,55 13,18 12.58 
MamnhAo 0,93 16' 1,41 14' 1.27 16' 
Plaul 0.47 23' .~.38 22" 0,40 22.' 
Ceanl 1,56 13' 1,n 11' 1,64 12' 
Rio G. do N0!1e 0,90 17' ~.63 19" 0,88 1111 

Pam~ 0,71 2(1' 0,61 2(1' 0,68 18" 
Pemambuoa 2,42 8" '2.ss f14 2.fJ7 8" 
Ala90M 0,78 . 19" O,fJ7 17' 0,70 17' 

SerWe 0,71 2(1' 0,42 211 0,41 211 

Bahia 5,07 6' 4,79 6' 4.53 6' 

~ 58,18 60,79 62.60 
Minas Gerais 9,fJ7 'J' 12,49 2' 13,12 'J' 
&plritoSanlo 1,fJ7 12' 1,71 12' 2,10 10' 
Rio de Janeiro 12,78 !Z' 10,89 'J' 13,17 2' 
SAo Paulo 34,07 1' 35,70 1' 37.45 ,. 
Sul 17,89 17,.34 - 1s.n 
f'anln* 6.25 st 6,31 5' 5,95 5' 
s..cmrr. 3,!;0 7' 3,32 7' 3.37 7' 
AioG.do Sul 7,93 4' 7,00 c• 6,61 4' 

c.ntro.On1e 624 5,92 5,86 
Maio G. do Sul 1,07 15' 1,74 10' 1,93 11' 
MaiO Grosso 0,89 18' 0,64 18' 0.64 2(1' 

Goiás 2,10 10' 2,42 9' 2,19 go 
Oislrito Federal 2,17 '1' 1,13 16' 1,37 14' 
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Durante o discurso do Sr. Romero 
Jucá, o Sr. Júlio Campos, 22 Vice-Presiden
te, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Romeu Tuma. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma)- Concedo 
a palavra ao Senador Júlio Campos por 20 minutos. 

O SR. JÚUO CAMPOS {PFL-MT. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sf"!s e Srs. Senadores, a Associação 
Brasileira dos Produtores de Calcário Agrícola -
Abracal elaborou fundamentada proposta que está 
sendo apresentada ao Sr. Ministro da Agricultura e 
às autoridades econômicas com a finalidade de au
mentar a produtividade de várias culturas, especial
mente grãos, e ainda assim aumentar a renda do 
homem do campo e ao mesmo tempo manter os 
preços dos produtos em patamares acessíveis. 

Não é só: além de elevar a produtividade com 
maior e mais adequada utilização do calcário, a 
Abracal pretende reduzir a agressão ao meio am
biente por meio da conservação e do melhoramento 
do solo .. ~ 

A_.N.oposta da Abracal parte da constatação de 
que o agricultor brasileiro nem sempre usa correta· 
mente os insumos e as técnicas agrícolas; no caso 
específico do calcário, sua utilização é muito restrita, 
embora se trate do insumo nacional abundante e ba
rato. Além disso, a Abracal aponta grave descom
passo em relação fertilizante/calcário, constatado 
também pela empresa Agroceres e relatado no tra
balho ·~mplexo Agroindustrial, o agrlbuslness 
brasileiro". 

Esse desequilíbrio fica patente quando se ob
serva que o crescimento de fertilizantes no Brasil 
teve um aumento médio de 13% ao ano entre 1950 
e 1980, "muito acima dos 4,5% verificados na produ
ção agrícola", como salienta o referido documento. 

A inexpressividade dos ganhos de produtivida
de no período deveu-se a fatores diversos, com ên
fase para "a pouca atenção à correçã.o prévia da aci
dez do solo". Em outras palavras, podemos dizer 
que não basta utilizar fertilizantes; é preciso, antes, 
fazer a calagem para que os nutrientes sejam assi
milados, o que não vem ocorrendo. A relação entre 
o consumo total de calcário e de fertilizantes, que 
era de três para um em 1973, foi reduzida a dois 
para um em 1980 e chegou agora a 1 ,4 por um, em 
1985. O estudo desenvolvido pela Agroceres, e cita
do pela Abracal, conclui que "o calcário, mesmo sen-·. 
do um insumo barato, ainda não faz parte dos hábi
tos de cultivo da grande massa de agricultores brasi
leiros ... • 

É de conhecimento geral, Sr"s e Srs. Senado
res, que a agricultura brasileira apresentou notável 
crescimento nos anos 70, situando o Brasil no ran
king mundial de grande produtor de grãos. Para 
isso, contribuiu decisivamente a incorporação à fron
teira agrícola dos cerrados, na região Centro-Oeste 
-uma área de solos ácidos e pobres em fósforo. 

Os bons resultados foram obtidos graças a uma 
política pública adequada, que teve um de seus pilares 
no Procal - Programa Nacional de Calcário Agrícola. 
O Programa desenvolvido no período de 1975 a 1979 
- sob a gestão do Presidente Ernesto Geisel, que teve 
à frente do Ministério da Agricultura um dos melhores 
e mais competentes homens públicos que já dirigiu 
aquela Pasta, o Dr. Alysson Paulinelli -,estimulava, por 
meio de linha especial de crédito para os agricultores, 
tanto a oferta especial do insumo quanto o seu consu
mo pelo homem do campo. 

Também a chamada Operação Tatu, desenvol
vida no Rio Grande do Sul, no final dos anos 60, de
monstrou, de forma cabal, que a calagem e a aduba
ção aumentam de forma significativa a produtividade 
e a renda. A adubação aumentou enormemente o 
rendimento do milho, trigo, soja e forragem. A utiliza
ção conjunta do adubo e do calcário elevou os índi
ces de produtividade ainda mais, comprovando a efi
ciência da calagem. No caso da forragem, os núme
ros são soberbos: o rendimento médio por hectare 
no Estado do Rio Grande do Sul era de 2.000 quilos; 
a utilização do adubo elevou esse rendimento para 
4.000 quilos; a utilização conjunta do adubo e do 
calcário multiplicou para 12.000(luilos. 

Tais experiências comprovam, de maneira in
sofismável, o que é assegurado pelos pesquisado
res Sérgio Volkweiss e outros, autores do trabalho 
"A Calagem dos Solos Ácidos, Prática e Benefícios"; 
que alertam para o fato de que os solos no Brasil, 
em geral, são muito ácidos, exigindo correção. "Em 
muitos solos - advertem - os rendimentos de algu
mas culturas são tão baixos, que o seu cuttivo se 
toma economicamente inviável, se a calagem não é 
utilizada". 

Diante disso, o que propõe a Abracal? Propõe 
maior utilização do calcário pelo agricultor brasileiro, 
mediante planejamento da ativídade agrícola que 
contemple, igualmente, o adequado manejo do solo, 
controle da erosão, rotação de culturas, preservação 
do meio ambiente e uso racional dos recursos; pro
põe alcançar, conseqüentemente, níveis de produti
vidade que, além de melhorarem a renda do lavra
dor e sua qualidade de vida, barateiem o custo de 
produção e tomem o setor competitivo. 
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Como se vê, a proposta da Abracal prevê o uso 
integrado e racional de insumos e de técnicas adequa
das, com ênfase para a correção da acidez do solo. Há 
possibilidade de incrementar-se o volume da produção 
agrícola brasileira no médio prazo, garante a Abracal. 
"Para tanto- assegura- basta que admitamos que o 
uso de insumos como o calcário, a semente de boa 
qualidade e o fertilizante está acontecendo em niveis 
muito aquém do mínimo necessário para sustentar 
rendimentos apenas razoáveis". 

É o caso do calcário, cuja utilização, em média, 
não atinge quinhentos quilos por hectare, quando 
deveria situar-se pelo menos entre mil e mil e qui
nhentos quilos. A Abracal propõe, num prazo de cin
co anos, elevar o uso do corretivo das atuais 21 mi
lhões e 200 mil toneladas para 51 milhões e 980 mil 
toneladas. Os efeitos benéficos dessa medida se es
tenderiam à indústria, reduzindo a capacidade ocio
saque se verifica hoje. 

As projeções do Plano Nacional do Calcário 
Agrícola, apresentado pela Abracal, indicam um 
acréscimo de 18 milhões e 890 mil toneladas de grã
os à produção atual, que é de 62 milhões e 280 mil 
toneladas. "Isso significaria um incremento de apro
ximadamente 30% de ganho de produtividade em 
grãos e, naturalmente, ganhos nas outras lavouras 
como as do feijão, algodão, fumo, café, citros e olerí
colas, entre outras. por também estarem recebendo 
os benefícios do Plano·, garantem os produtores de 
calcário. 

Esse aumento na produção agrícola, Sras. e 
Srs. Senadores, terá um custo de 4 bilhões 270 mi
lhões de reais se ocorresse pela incorporação de 
novas áreas de cultivo, mas exigirá um dispêndio 
quase cinco vezes menor se acontecer por meio de 
ganhos de produtividade. 

Há que se ressaltar, ainda, que outros benefí
cios se sobreporiam ao incremento da produção, do 
ponto de vista macroeconômico. Tal desempenho 
teria reflexos na geração de novos empregos e nos 
setores vinculados à atividade primária, como coo
perativas, indústrias de equipamentos agricolas, 
agroindústrias, empresas de transporte e de embala
gens e outros, além, é claro. de melhorar a arreca
dação tributária. 

Acredita a Abracal que tais resultados serão 
obtidos mediante o financiamento do calcário como 
parcela suplementar do crédito agrícola de custeio, 
estimando que para cada real investido haverá .l;Jm 
retomo de 2 reais e 40 centavos. 

Por tudo isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Se
nadores, quero manifestar meu apoio à proposta 

que cria o Plano Nacional do Calcário Agrícola, para 
o qual solicito especial atenção de nossas autorida
des, lembrando que os investimentos na produção 
agrícola, além de baratearem os preços dos alimen
tos, fazem justiça ao homem do campo, promovendo 
a melhoria da sua qualidade de vida, e desenca
deiam efeitos benéficos para todos os setores da 
economia nacional. 

Muito obrigado. 

O Sr. Romeu Tuma, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo. o Sr. Júlio 
Campos, 2fl Vice-Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Agrade
ço ao Senador Romeu Tuma por me substituir na 
Presidência nesse instante e concedo a palavra a S. 
E~ por 20 minutos. 

O SR. ROMEU TUMA (PSL-SP. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.} - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a vida nos reser
va todo tipo de emoções para nos alegrar ou entris
tecer, mas parece que, à medida em que vivemos, 
aumentamos a capacidade de saborear essas emo
ções, sem sucumbir aos arroubos do momento. Se 
assim não fosse, teria-me ausentado deste excelso 
plenário, dia 9 último, para acorrer a minha amada 
São Paulo, onde se realizava, pela segunda vez, 
uma cerimônia que me sensibiliza profundamente, 
tanto pelo que significa para o aprimoramento do 
sistema nacional de segurança pública, como pela 
relação direta que mantém comigo por ser Delegado 
de Polícia de Classe Especial, atualmente licenciado 
do cargo. 

Sr. Presidente, acontecia então a formatura da 
segunda turma do 11 Curso Superior de Polícia, mi
nistrado pela Academia de Polícia Dr. Coriolano No
gueira Cobra a autoridades policiais que almejam 
promoção para o mais alto posto da carreira, qual 
seja a Classe Especial. 

Sei que V. E~. Sr. Presidente, quando Gover
nador de seu Estado, por mais de uma oportunida
de, em conversa com este Senador, vislumbrou o 
aprimoramento da Polícia no combate à criminalida
de. Sei que V. ~ devota um carinho especial por 
essa atividade e demonstrou isso no último Con
gresso que realizou em seu Estado, onde teve a 
oportunidade de comigo comparecer e demonstrar, 
na sua oração, o quanto é importante a missão poli
cial na defesa dos interesses sociais do País. 

Desta feita, 58 (cinqüenta e oito) autoridades, 
já integrantes da Primeira Classe, receberam diplo
mas, pois um dos inscritos - o experiente delegaa•: 
Hélio Tavares- falecera de enfarte cardiacc: curante 



358 ANAIS DO SENADO FEDERAL Janeiro 1997 

o curso. Em sua homenagem, os formandos adota
ram o nome de Tunna "Dr. Hélio Tavares". 

Tiveram como paraninfo o ilustre Secretário 
Adjunto de Segurança Pública paulista, Dr. Luís An
tônio Alves de Souza. Além de suas palavras de in
centivo, puderam ouvir candente discurso do Exmo. 
Secretário de Segurança Pública do meu Estado, 
Professor José Affonso da Silva, no qual enfatizou a 
importância em não se confundir a defesa dos Direi
tos Humanos, o respeito aos direitos e garantias do 
cidadão, inscritos em nossa Constituição, com tibie
za governamental no combate à criminalidade vio
lenta. 

S. Ex", a53im como seu Secretário Adjunto, 
deixou claro que defender tais direitos ao se estar no 
governo implica em exercer legitimamente o poder 
para garantir a integridade física e a manifestação 
de pensamento até dos adversários. 

O mais importante é que aqueles 58 delegados 
participaram da reedição de um momento de glória 
da Polícia Civil do Estado de São Paulo, ao serem 
diplomados e, assim, passarem a preencher as con
dições inscrttas em lei estadual com vistas a sua 
promoção. Continuam, portanto, aptos a elevar mais 
e mais o bom nome da instituição, porque, através 
de intensa atividade acadêmica, obtiveram novos 
conhecimentos e reciclaram os antigos, de fonna a 
poderem contribuir, Senador Mauro Miranda, com 
maior intensidade, como integrantes da cúpula da 
organização policial, para as atívidades que a toma
ram uma das mais respeitadas e elogiadas em todo 
o mundo. 

Cinco meses atrás tive a feliz oportunidade de 
pronunciar-me desta mesma tribuna para enaltecer 
o pioneirismo da Polrcia paulista na maneira de cre
denciar candidatos também ao ápice da carreira de 
Delegado de Polícia. Alegro-me ainda mais agora, 
ao vê--la repetir o sucesso no 11 Curso Superior de 
Polícia, que envolveu 360 horas/aula, abrangendo 
várias matérias não só de interesse na atividade po
licial, mas também aquelas que a modernidade obri
ga, como Admiristração Orçamentária e Financeira, 
Administração de Material, de Pessoal, de Transpor
tes, e toda aquela gama de matérias da qual um 
chefe de polícia precisa ter conhecimento para admi
nistrar e bem empregar o dinheiro público. 

Passei algum tempo na Comissão de Orça
mento e vi como é importante que o administrador 
público saiba como se elabora uma proposta orça- .. 
mentária e possa dela fazer uso, para bem empre
gar os recursos da Nação, .que com tanto sacrifício 
paga seus impostos. A direção da Polícia de São 

Paulo, enxergando essa realidade, não pôde afastar 
do seu currículo as matérias que se ligam intima
mente a uma boa administração pública. Houve as 
provas escritas, as provas finais, a que se submete
ram os alunos que lá terminaram seu curso. 

Sr. Presidente, peço a V. E.xil que seja inserida 
no meu discurso a relação dos novos delegados ap
tos à promoção para a primeira classe. Gostaria que 
a população entendesse que uma das mais nobres 
missões do homem é dar segurança ao cidadão, ao 
seu próximo. A Revolução Francesa, quando elabo
rou os seus quesitos de uma vivência em paz, em 
que o povo pudesse realmente intervir na adminis
tração de seus dirigentes, não se esqueceu de lá fa
zer constar a força pública para garantir esses direi
tos. A polícia brasileira presta-se a essa finalidade. 
Toda ela tem que ser voltada para garantir os direi
tos individuais de cada cidadão. Ela não pode viver 
sob a suspeição daqueles que têm que apoiá-la. É 
por isso, Sr. Presidente, que faço essa manifestação 
neste momento. 

Peço i? V. Ex" que c rest1nte de rr:'- ci:s:;ur.:-
seja publiccco na íntegra. Gostaria de a~ ;,.;1ecer 
atenção de V. E:x" e dos Srs. Senadores. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SENADOR ROMEU TUMA EM SEU PR~ 
NUNCIAMENTO: 

Cinco meses atrás, tive a feliz oportunidade de pronunciar
me. desta mesma tribuna, para enaltecer o pioneirismo da Polícia 
paulista na maneira de credenciar candidatos também ao ápice 
da carreira de Delegado de Polícia. Alegro-me ainda mais agora, 
ao vê-la repetir o sucesso no 11 Curso Superior de Polícia, que en
volveu 360 horas/aula, abrangendo as seguintes matérias, em al
tíssimo nívei Criminologia, Criminalística, Medicina Legal, Admi
nistração Orçamentária e F111anceira, Administração de Material, 
Administração de Pessoal, Administração de Transportes, Anna
mento e Tiro, Chefia e Uderança. Estatística Penal, Licitação, ln
formações Policiais, Procedimento Administrativo Disciplinar e 
Processamento de Dados. Paralelamente às aulas, ministradas 
por mestres daquela Academia, as autoridades puderam assistir a 
palestras de especialistas em temas de interesse para a carreira. 
Os alunos submeteram-se a provas escntas, no transa:mer do 
curso, e, ao final, defenderam teses elaboradas individualmente. 

O programa de ensino é desenvolvido durante todo o se
mestre na Academia, brilhantemente dirigida pelo ilustre Delega
do Newton Fernandes e que também ministra um curso de aper
feiçoamento destinado a delegados de Polícia de Terceira Classe, 
para que possam ascender à Segunda Classe, contonne precei
tua a Lei Complementar n° 771 , de 16 de dezembro de 1994. 
Creio que toda iniciativa destinada a aprimorar conhecimentos e a 
fortalecer a capacitação profissional é válida, ainda mais quando se 
processa num setor tão nevrálgico como o é a Segurança Pública. 
Oxalá 1odas as nossas organizações poiciais, dlstri>uidas por este 
País imenso, encontrem naquele trabalho da Academia de Policia 
"Dr. Coriolano Nogueira Cobra" o exemplo e o incentivo para seu 
pennanente fortalecimento e atualização. 

Por falar em incentivo, pennitam-me, Senhoras e Senhores 
Senadores, declinar os nomes dos tonnandos para que saibam 
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ct..~ re;;;;c,r,e;;e>T,::J:> corno exemo1os de proflss1ona1s autênticos, 
caoê.ZC?S ~e su::.E-2' com a humildaae e o entusiasmo de quem 
parece ocuC2' banc-o acadêmico oela orime1ra vez, sacrifícios 
oessoa.s serr. conta e vencer desaflos. que pareaam pertencer a 
um oassaao long111quo, apenas para poder continuar servindo 
oerr. aos cidadi.lo::. ~ a Pátria. Sáo eles os ilustríSSimos doutores: 
Abelardo Mauri:;ic; Advr de Toleco Romano, Agostinho Eustáquio 
Re1s, Agostmho Sergio Gomes. Alexandre Jorge Daur, Alexis de 
Bons Davidoff, Andersen Antbnio de Mello, Ângelo Isola, Anivaldo 
Reg1stro. Antômo Carlos Palhares, Antônio São Leandro ElioO, 
Antõn1o Mesqu~ta. Eason Soares, Eduardo Nardi, Francisco Loup 
Filho. Francisco Pttoscia, Geraldo de Oliveira Dorta, Gitvan Marci
lio de Freitas. João Aoarecido de Carvalho, João Gilberto Pacifico, 
João K1ss Paterno, João Valentini Filho, Joaquim Oliveira César, 
Jorge Rapne. José Ailton Ribeiro, José António Gomes, José Au
gusto Rachaao, José Augusto Breviglien, José Lázaro de Barros. 
José Mamns Leal, Julian de Francisco lbanês, Luiz Canos da Sil
va. Manoel Nogueira de Sá, Márcio Gampos, Maurício Freire, Mil
ton José Tnano, Nélson V1centim, Nittom Henrique Peccioli, Níval
do Holmo, Oduvaldo Mônaco, Orestes de Souza Filho, Or1ando 
Pandolf Filho. Oscar Ferraz Gomes, Osmar Porcelli, Otaviano da 
Trindade. Paulo Fernando Felipe, Paulo Roberto Malvásio, Pedro 
Joãc· Klianca. Renato Funicello Filho. Ronaldo Dias, Roney Antó
nio Rodngues, Rubens Hottz, Ruyrillo Pedro de Magalhães, Ta
kasili Kawanc. Umeo Hakash1ma. Valdir Bianchi, Waldomiro Bue
no Filho. We~ey Costa Veloso, William Sanchez Uno e, in me-
moriam. Hélio Tavares 

Era o oue aese1ava comumcar. 
MUltO oongado. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Conce
do a palavra ao eminente Senador Mauro Miranda. 

S. Ex~ dispõe de vinte minutos para o seu pro
nunciamento. 

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores, como atar 
principal da poiítica brasileira, o Presidente Fernan
do Henrique Cardoso deve cuidar para que as acro
bacias de seu discurso não comprometam todo o es
petáculo da democracia. 

Quando toi eleito para presidir os destinos do 
País, a reeleição não fazia parte do script que foi 
aprovado por 150 milhões de brasileiros. O tema foi 
lançado em meio ao seu mandato, passou a ter o 
apoio da maioria da sociedade, e grande parte deste 
Congresso, inclusive eu, apoiamos a tese e temos 
grande dose de cumplicidade com a evolução do 
tema como a Prima donna da atualidade política 
brasileira. Mas a questão fundamental é que esta 
ópera não pode ter um único personagem, como pa
rece querer o Presidente. O Congresso, o povo, os 
partidos, as lideranças, a imprensa e os políticos 
têm que ser respeitados como integrantes dessa ca
ravana. 

Quando o Presidente detende a reeleição, çom 
unnas e aentes, esta m1sturando as aspirações Pes
soais do nomem com os deveres do estadista, que 
oeve íai&~ éle':c conjunto da sociedade. Por acaso, 

por necessidade ou por estar convencida oe qu~ 
deve ser assegurado o sucesso da política econõrr, · 
ca, a sociedade quer. Mas não precisa ser do Jei;c 
que a fórmula única do Presidente quer 1mpor. Os 
dados da equação incluem questões Importantes, 
como prazos de votação, que, não sei porque, pas
saram a ser mais importantes que as questões de 
mérito. Isso é desrespeitar as regras mínimas do 
jogo democrático e não faz justiça ao e.stilo e ao 
passado do Presidente, um intelectual afinado com a 
civilidade e um político cuja principal virtude tem sido 
o amor pelas instituições. É hora de o Presidente so
pesar os efeitos de suas palavras, impedir que elas 
possam ser injustamente interpretadas como dese· 
quilíbrio emocional e guardar-se contra o varejo peri
goso do tiroteio vulgar. 

O Presidente afirmou na semana passada que 
há momentos que requerem rupturas. Se colocar
mos suas palavras num contexto mais amplo da his
tória, não há nada a contestar, porque a humanida
de, como sabe o nosso professor, construiu seus 
grandes momentos de afirmação através de movi
mentos revolucionários. E é desse jeito que entende 
o que é ruptura. 

O Presidente há de entender que a expressão 
é muito forte para retratar este instante da vida bra
sileira, em que tudo está no lugar, o povo está satis
feito com o Real, o Congresso apenas exerce as 
suas prerrogativas, o diálogo político é pleno e a de
mocracia palpita. A menos que o Presidente se ex
plique melhor e dê nomes aos bois, saindo das 
ameaças imprecisas, sou tentado a entender a sua 
mensagem como o anúncio de um rompimento de 
bons princípios de convivência política. 

Se o Presidente quer endurecer e manter a 
data de 29 de janeiro para votar a reeleição, é um di
reito dele. Da mesma forma como é direito do PMDB 
ou de qualquer outro partido adiar por uma semana 
essa decisão importante do Congresso. Isso é legíti
mo e democrático. Não sei por que uma decisão his
tórica de tanta importância, uma decisão que vai al
terar o universo de nossos costumes políticos por 
todo o futuro, deva, repentinamente, ser tratada com 
tanta precipitação. 

O Código de Trânsito está sendo discutido pelo 
Congresso há três anos. As reformas administrativa, 
tributária e da Previdência estão aqui há mais de um 
ano. Por que resolver tão rápido uma q:..~estão tão 
importante? Que mistérios escondem tanta radicali
zação, a ponto de o Presidente falar em ruptura? 
Por causa de uma única semana? Se o Presidente 
não tem motivos para jogar tudo numa ameaça de 



360 ANAIS DO SENADO FEDERAL Janeiro 1997 

rompimento com a sua base política, o PMDB tem 
razões para sustentar o calendário da votação, pois 
aprovou, em convenção nacional, a vinculação de 
datas entre a reeleição e a escolha de novas Mesas 
do Senado e da Câmara. 

A opinião pública tem todo o direito de conhe
cer as razões das agruras do Presidente, quando 
chega a esses limites incompreensíveis de desaba
fo. Ele é o condutor de nossos destinos e quando 
fala sensibiliza todos os poros da sociedade que 
representa e que lhe deu o mandato de chefe supre
mo. 

O Presidente tem o poder de incendiar, de 
acalma;, de moderar e de imprimir, quando exprime 
o seu pensamento, porque já não é mais o sociólogo 
das grandes obras acadêmicas, mas o maestro que 
mantém a orquestra afinada ou não. Nós somos par
te dessa orquestra que obedece ao seu comando no 
Congresso. Nos últimos dias alguns desarranjos de 
interesses multiplicaram o som estridente dos instrt;
mentos de percussão. É hora dos violinos, do::; 
oboés e dos clarinetes, como diria muito melhor que 
este engenheiro o nosso especialista Artur da T ávo
la. 

O Presidente é o condutor, e deve reconvocar 
toda a orquestra para um diálogo amplo, sem pre
conceitos, pensando na platéia que espera um con
certo digno de ser ouvido. Este Presidente que eu 
desejo devolvido ao bom-senso é o Fernando Henri
que Cardoso com quem tive a honra de conversar, 
recentemente, numa entrevista pessoal, no Palácio 
do Planalto. Lúcido, bem humorado, falando na sua 
determinação pessoal de não interferir na eleição 
para as Mesas do Congresso e revelando uma gran
de estima pelos companheiros dos vários partidos 
que o apóiam. 

Tenho contado aos amigos que eu me senti 
como alguém que falava com aquele amigo que en
contramos todos os dias. Foi assim que ele me dei
xou naquela atmosfera de cordialidade. E é assim 
que eu gostaria de vê-lo sempre ao dirigir-se aos li
derados, à opinião pública e aos partidos. Mais do 
que ninguém, e como disse recentemente o Presi
dente José Samey, os desencontros circunstanciais 
da política não podem e nem devem ser resolvidos 
no grito. 

Era o que eu tinha a dizer. Sr. Presidente. Mui
to Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Conce
do a palavra ao eminente Senador Francisco Escór
cio. S. E~ dispõe de 20 minutos para o seu pronun
ciamento. 

O SR. FRANCISCO ESCÓRCIO {PFL-MA. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.)- Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. Senadores, acabo 
de chegar do interior do Maranhão, mais precisa
mente do Município de Joselândia, onde está locali
zada a Barragem de Rores. 

Ainda garoto, eu já ouvia falar das enchentes 
ocorridas naquela região, onde, há vinte anos, foi 
construída a Barragem de Flores, uma obra neces
sária e dada como concluída pelo DNOCS. Somente 
na enchente de 1987 ficaram desabrigadas cerca de 
60 mil pessoas, sendo as áreas urbanas mais atingi
das Pedreiras, Pixuna, Arari, Bacabal, Vitória do 
Mearim, Joselândia e São Luiz Gonzaga. 

Eu estava no Ministério da Integração Regio
nal, onde funcionava a Secretaria de Recursos Hídri
cos, que pertencia àquela Pasta, e via a aflição dos 
prefeitos, das autoridades do Maranhão com relação 
à barragem, pois no Orçamento da I Jnião não havia 
previsão de recursos para sua rra11utenção. Para 
qualquer problema, tínhamos que correr atrás de um 
recurso emergencial. 

Para minha alegria, graças à compreensão do 
Ministro Gustavo Krause - a quem presto, aqui, uma 
homenagem -, que atendeu a minha solicitação e a 
da nossa Governadora Roseana Samey, que tam
bém insistia no pedido, foram enviados recursos 
para a manutenção da Barragem de Flores. Pude 
ver a alegria estampada no semblante dos prefeitos, 
da população, porque, se Deus quiser, não vamos 
ter problemas este ano. A água está muito baixa. 
Mesmo que chova, a barragem está em condições 
de armazenar grande quantidade de água. 

Registro aqui a atuação do Dr. Paulo Romano 
na transferência de recursos para essa barragem. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, lembro que 
aqui foi criada uma Comissão de Obras Inacabadas, 
cujo relatório estimou uma verba de R$ 2.27 milhões 
para a conclusão dessa barragem. Para meu espan
to, no Orçamento da União para 1997 só está pre
vista uma verba de R$320.000,00, recurso insufi
ciente para sua manutenção. Então, vou retomar, de 
pires na mão, àquela Secretaria para pedir a sua 
compreensão, pois não se trata só da questão da 
barragem. Ternos pagamento de pessoal, temos um 
projeto agrícola, que também faz parte do complexo 
da barragem. 

Em primeiro lugar, agradeço ao Ministro Gusta
vo Krause e ao Dr. Paulo Romano e, de antemão, já 
previno o espírito dessas autoridades porque mais 
tarde vamos bater novamente às portas daquele Mi
nistério. 
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Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito 
obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Conce· 
do a palavra ao Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Senador Júlio Campos, Sr"s e Srs. 
Senadores, durante o dia de ontem, acompanhado 
do Deputado Luís Eduardo Greenhalg e do Coronel 
Almeida, Comandante da Defesa Civil naquela área 
de Santos, e tendo dialogado com o Coordenador 
Estadual da Defesa Civil do Estado de São Paulo, 
Coronel Costa Ramos, e com o Secretário-Executi
vo, Coronel Marcondes, fomos ao Vale do Ribeira, 
no Estado de São Paulo, que, na última semana, so
freu os efeitos de extraordinária enchente, em decor
rência de fortíssimas chuvas que fizeram as águas 
do rio Ribeira do lguape elevarem-se sobremaneira, 
ocorrendo na região a maior enchente registrada 
desde 1983, possivelmente uma das maiores da his
tória d~sse rio. 

Gostaria de ressaltar que a Defesa Civil, com 
apoio .da FAB, da Marinha, do Exército e da Polícia 
Militar do Estado de São Paulo, estão realizando im
portante trabalho com o deslocamento de caminhõ
es, diversas viaturas e helicópteros. 

Segundo registra a Defesa Civil, no presente 
instante estão desabrigados 13.540 pessoas. Já 
houve três óbitos - dois em Eldorado e um em ltao
ca. Em Eldorado, as vítimas estavam em cima da 
ponte, construída durante o Govemo Carvalho Pinto, 
que liga a cidade de Eldorado a Sete Barras e outros 
municípios, que acabou sendo destruída pela força 
das águas da enchente dos rios Ribeira e lguape. 

Há mais de 20 pontes pequenas, médias e 
grandes 'astruídc:.s. Das cidades que visitamos, a 
mais atingida foi a de Registro. O Prefeito, Samuel 
Moreira da Silva Júnior, explicou-nos que parte con
siderável da cidade, conforme tivemos a oportunida
de de observar, estava sob as águas. O nível das 
águas atingiu o nível dos telhados, no caso das ca
sas de apenas um andar, e, no caso das casas de 
dois andares, sobrados, atingiu o nível da metade da 
segunda janela, em muitos casos. 

Setenta por cento da cidade de Eldorado este
ve inteiramente submersa pelas águas. O Prefeito, 
Celso de Freitas, estava extremamente preocupado, 
porque muitas áreas do Município de Eldorado, -que 
é um dos maiores do Brasil - é o segundo maior mu
nicípio de São Paulo - estavam inteiramente ilha
das, sem qualquer possibilidade de comunicação. 

Pessoas doentes, às vezes parturientes, foram acu
didas pela Defesa Civil. 

Sr. Presidente, eu gostaria, inclusive, de cum
primentar todos aqueles que vêm ajudando a Defesa 
Civil a desempenhar seus trabalhos, sobretudo 
aqueles da área da saúde, de apoio da Defesa Civil, 
que estão ali trabalhando com extraordinário deno
do, mostrando nessas horas o seu espírito de solida
riedade. 

O Governador Mário Covas, na sexta-feira, vi
sitou a área de Ribeira do lguape, sobretudo as CI

dades mais atingidas, como Registro e Eldorado. 
Não pôde visitar todas as cidades devido ao tempo, 
mas está providenciando algumas medidas que, en
tretanto, ainda estão longe de poder resolver os pro
blemas tão dramáticos que ali estão ocorrendo. 

Juntamente com o Prefeito Celso de Freitas, 
percorremos diversos bairros da cidade de Eldorado. 
Como as águas haviam baixado bastante no dia de 
ontem, pudemos ter uma noção do estrago dramáti
co ocorrido na cidade. As famílias perderam pratica
mente todos os seus pertences - eletrodomésticos, 
móveis os mais diversos. 

Em especial, visitamos o Hospital de Eldorado 
e ali vimos um quadro desolador. Estavam destruí
das as camas, os colchões, diversos aparelhos mé
dicos da sala de operações, da UTI e da sala de par
tos. Os médicos e servidores daquele hospital tenta
ram proteger essas máquinas, colocando-as em lu
gares mais elevados, mas ainda assim a lama avan
çou para dentro do hospital. Será necessário um es
forço muito grande para a recuperação desses equi
pamentos. Na sala cirúrgica do hospital, houve um 
deslocamento do chão; portanto, o próprio edifício 
do hospital ficou abalado em função da enchente tão 
avassaladora. 

O Prefeito da cidade de lguape, Jair Young 
Fortes, transmitiu-nos a sua preocupação, porque a 
cidade não está provida de um sistema de saúde 
preventiva que possa acudir a população espalhada 
pela zona rural. De ontem para hoje, as águas subi
ram ainda mais. O Município de lguape é o último 
para onde seguem as águas do Ribeira do lguape. A 
enchente que ocorreu nos municípios que estão 
mais acima acabou chegando ao Município de lgua
pe, com muita torça, ontem e hoje. A situação é ex
tremamente crítica, sobretudo na área rural, com 
perda total da bananicultura e da cultura bastante di
versificada de pequenos agricultores na região, que. 
infelizmente, vão precisar renegociar suas dívidas 
junto aos bancos. 
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Compõe o Vale do Ribeira um conjunto de 
au1nz:e Municípios, a saber: ltapirapuã Paulista, Ri
beiro, Eldorado, lguape, Registro, Sete Barras, Gua
piara, lporanga, Juquiá, Apiaí, Nova Campinas, ltao
ca, ltapeva, Barra do Chapéu e Barra do Turvo. 

Há, inclusive, Sr. Presidente, nessa região- no 
Município de Eldorado, por exemplo, e em outros-, 
diversas comunidades remanescentes de quilombos 
de negros, que lutam pela sua sobrevivência justa
mente em bairros rurais. Algumas delas estão com 
dificuldades nesta hora. 

Sr. Presidente, já em 1995, ocorrera uma en
chente que causara grandes estragos. Gostaria de 
ressaltar que, naquela ocasião, também visitei os mu
nicípios; depois estiveram aqui os Prefeitos Donizete 
Antonio de Oliveira, de Eldorado; larry Sanches, de 
Jacup1ranga; Luís Antonio Dias Batista, de Ribeira; Se
bastião José Cardoso; e Miyoji Kayo, de Miracatu. 

Na ocasião, conversamos com o Ministro José 
Sena, depois, com os Ministros Antônio Kandir e An· 
dreõ. Calabi e Fernando Gatão, Ministro da Secreta
ria Especial de Ação Regional. Tive a oportunidade, 
;:1clusive, de encaminhar ofício do Presidente do Co
dr.;2r e Prefeito de Eldc:ado, Donizete Antonio de 
Ciive1ra, datado de 13 de junho de 1996, que solici
tava os bons préstimos dos Senadores de São Pau
lo oara agilizar, junto à Defesa Civil do Ministério do 
Planejamento, as reivindicações dos Municípios de 
Eldorado, Ribeira, Jacupiranga, Miracatu e Pedro de 
Toledo. A Defesa Civil de São Paulo, inclusive, havia 
encaminhado à Defesa Civil de Brasflia ofício, em ju
nho de 1996, sobre as obras preventivas que deve
riam ser realizadas para prevenir chuvas que pode
riam ocorrer no futuro. 

Encaminhei, em 19 de junho de 1996, cópia 
do ofício de autoria do Consórcio de Desenvolvi
mento lntermunicipal do Vale do Ribeira, Codivar, 
que solicitava a sua interveniência para agilizar a 
assinatura de convênios com os Municípios de El
dorado, Ribeira, Jacupiranga, Miracatu e Pedro de 
Toledo. A docume...,tação dos referidos municípios 
já se encontra no Ministério e os recursos solicita
dos deverão ser usados em obras de prevenção 
contra enchentes. 

Pois bem, houve audiência na época e até tive 
oportunidade de, pouco depois, juntamente com o 
Ministro e Secretário Especial de Ação Regional, Sr. 
Fernando Gatão, acompanhá-lo em visita a Miracatu 
em reunião com todos os prefeitos da região. 

Fiquei surpreso, Sr. Presidente, quando ao 
conversar com o Prefeito Celso de Freitas, que esta-

2 ·nmpanhado do ex-Prefeito Dor:. _te Antonio de 

Oliveira, ontem à tarde, quando fui informado que 
nenhum daqueles recursos haviam sido liberados E:: 

destinados à região e agora essa chuva e essa en
chente são pelo menos duas vezes mais graves da· 
quelas ocorridas há dois anos. Os estragos, obvia
mente, ainda maiores. Acabo de telefonar para o Mi
nistro Fernando Catão que acabou de me conrirrnar 
que de fato não pôde haver a liberação de recursos, 
uma vez que o Govemo teria grande resistência 
para liberá-los, e que isso teria que ser através de 
medida provisória. E acabou não havendo a medida 
provisória para a liberação dos recursos. 

Estranho um pouco, pois quando se trata de 
medida provisória para o Proer, o Governo age com 
rapidez para salvar instituições financeiras e outras 
coisas, mas para pequenos agricultores e para de
sabrigados diante de enchentes, o Governo mostra 
resistência. 

Informou-me o Ministro Fernando Gatão que, 
na circunstância das grandes chuvas que causaram 
enchentes há três semanas em Minas Gerais. Espí
rito Santo e Rio de Janeiro, o Govemo resolveu acu· 
di r utilizando o instrumento da medida provisóna. 

Pois bem, espero que agora haja uma com
preensão. O novo Orçamento de 97 já está aprova
do em nível da Comissão. Certamente, para situaçõ
es de emergência, em qualquer ponto do País, há 
que ter o Governo Federal uma forma ágil para acu
dir a população em situações de grande premência. 

Sr. Presidente, desejo manifestar solidarieda
de à população dos municípios do Vale do Ribeira, 
aos seus prefeitos - estamos dispostos a ajudar 
no encaminhamento de soluções para essa região 
- e, mais uma vez, queremos cumprimentar o es
forço daqueles que, com grande empenho e atos 
de solidariedade, inclusive os membros da Defesa 
Civil, lá estão ajudando a população mais atingida. 
Gostaria de, nos próximos dias, informar sobre as 
providências que estarão sendo tomadas em níve: 
estadual e federal para resolver o problema, inclu
sive da duplicação da Régis Bittencourt, que liga 
São Paulo a Curitiba e passa por toda aquela re
gião, o que, obviamente, implicará numa melhoria 
significativa das condições econômicas do Vaie do 
Ribeira. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Sobre a 
mesa, proposta de emenda à Constituição que será 
lida pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Gil· 
vam Borges. 

É lida a seguinte: 
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
N111, DE 1997 

Altera dispositivo sobre duração do 
trabalho e fixa jornada das atividades 
econômicas. 

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 inciso XIII do art. 72 da Constituição 
Federal passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. P ................................................. . 
XIII- duração do trabalho normal não 

superior a seis horas diárias e trinta e seis 
semanais, facultada a compensação de ho
rários e a redução da jornada, mediante 
acordo ou convenção coletiva de trabalho;" 

Art. 22 O art. 170 da Constituição Federal fica 
acrescido do seguinte inciso: 

"Art. 170 .............................................. . 
X - duração da atividade económica 

de, no mínimo, setenta e duas horas sema
nais.· 

Justificação 

Ao reduzir a duração do trabalho para 36 horas 
semanais, concomitantemente à elevação da dura
ção de todas as atividades econõmicas para 72 ho
ras por semana busca-se atingir as seguintes vanta
gens econõmicas e sociais: 

- aumento da oferta de emprego; 
- elevação da quantidade de horas trabalhadas 

nas atividades econômicas; 
- melhor e maior distribuição de renda, colabo

rando, assim, para o grande projeto de distribuição 
de renda do País; 

- aumento da procura de produtos no merca
do, em função da distribuição de renda gerada pela 
maior quantidade de emprego; e 

- incremento de horas do trabalhador para ativi
dades familiares, educacionais, culturais e de lazer. 

Sala das Sessões, 27 de janeiro de 1997. -
Senador Júlio Campos - Senador Epitácio Cafe
teira - Senador Carlos Patrocínio - Senadora Be
nedita da Silva - Senador Onofre Quinan - Sena
dor Lucídio Portela - Senador Ernandes Amorim 
- Senador Gllvan Borges - Senador Lúdio Coelho 
- Senador Valmlr Campelo - Senador Roberto Re-
quião - Senador Humberto Lucena - Senador ~ 
slldo Maldaner - Senador Ademir Andrade - Se
nador João França - Senador José lgnácio Ferrei
ra - Senador Nabor Júnior Senador José Fogaça 

- Senador Flaviano Melo - Senador Freitas Neto -
Senadora Junia Marise - Senador Hugo Napoleão 
- Senadora Marina Silva - Senadora Regina As
sumpção - Senador Edson Lobão - Senador Ro
mero Jucá - Senador José Agrlplno - Senador 
José Alves - Senador José Eduardo Outra - Se
nador Jonas Pinheiro- Senador Levy Dias. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO 

TÍTULO li 
Dos Direitos e Garantias Fundamentais 

CAPÍTULO 11 
Dos Direitos Sociais 

Art. 79- São direitos dos trabalhadores urbanos 
e rurais, além de outros que visem à melhoria de 
sua condição social: 

XIII - duração do trabalho normal não superior 
a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, 
facultada a compensação de horários e a redução 
da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva 
de trabalho; 

TÍTULO VIl 
Da Ordem Econômlca e Financeira 

CAPÍTULO I 
Dos Princípios Gerais da Atlvldade Económica 

Art. 170. (*) A ordem econõmica, fundada na 
valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, 
tem por fim assegurar a todos existência digna, con
forme os ditames da justiça social, observados os 
seguintes princípios: 

I - soberania nacional; 
li - propriedade privada; 
III- função social da propriedade; 
IV- livre concorrência; 
V - defesa do consumidor; 
VI -defesa do meio ambiente; 
VIl - redução das desigualdades regionais e 

sociais; 
VIII- busca do pleno emprego; 
IX - tratamento favorecido para as empresas 

de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras 
e que tenham sua sede e administração no País. 

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre 
exercício de qualquer atividade econõmica, inde
pendentemente de autorização de órgãos públicos, 
salvo nos casos previstos em lei. 
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{*) Emenda Constitucional n11 6, de 1995 

(À Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania.) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -A pro
posta de emenda à Constituição que acaba de ser 
Íida está sujeita a disposições específicas cons
tantes do art. 354 e seguintes do Regimento lnter-
no. 

A matéria será publicada e despachada à Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, deven
do ter a sua tramitação iniciada a partir de 17 de fe
vereiro próximo. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A Presi
dência designa para a Ordem do Dia da sessão deli
berativa ordinária, a realizar-se amanhã, às catorze 
horas e trinta minutos, a seguinte: 

ORDEM DO DIA 

-1-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N11 61, DE 1996-COMPLEMENTAR 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento n11 86, de 1997- art. 336, b) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara n11 61, de 1996-Complementar {n11 

172/93-Complementar, na Casa de origem), de ini
ciativa do Presidente da República, que institui o 
Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das 
Atividades-fim da Polícia Federal - FUNAPOL, e dá 
OL.'trs.s providências, tendo 

Pareceres favoráveis, sob n11s 27 e 28, de 
, ;::. -'<>s Comissões 

- d<' Constituição, Justiça e Cidadania; e 
- u: Assuntos Económicos. 

-2-

MENSAGEM N2 49, DE 1997 
(t:rn 1agime de urgência, nos termos do 

Requerimento n11 87, de 1997 - Art. 336, b) 

Mensagem n11 49, de 1997 (n2 17/97, na ori
c;::;:-n), através da qual o senhor Presidente da Repú
:,,:ca solicita seja autorizada a contratação de opera
cê.o de crédito externo, no valor equivalente a até 
t:ezentos e cinqüenta milhões de dólares norte-ame
~:~anos, de principal, entre a República Federativa 
C:':. Brasil e o Banco lnteramericano de Desenvolvi-· . 
mente - BID, destinada a financiar parcialmente o 
Projeto de Reforço à Reorganização do Sistema 
L:nico de Saúde - REFORSUS. 

(Dependendo de parecer da Comissão de As
suntos Económicos) 

-3-

0FfCIO N11 S/6, DE 1997 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento n2 91, de 1997 - art. 336, b) 

Ofício n2 S/6, de 1997 (n2 97/044, na origem), 
do Banco Central do Brasil, relativo ao Protocolo de 
Acordo entre o Governo Federal e o Governo do Es
tado de Mato Grosso, que trata de operação de cré
dito com as características que menciona. 

(Dependendo de parecer da Comissão de As
suntos Económicos) 

-4-

0FÍCIO N2 S/10, DE 1997 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento n2 92, de 1997- art. 336, b) 

Ofício n2 S/10, de 1997 (n11 97/057, na origem), 
do Banco Central do Brasil, relativo ao Protocolo de 
Acordo entre o Governo Federal e o Governo do Es
tado da Paraíba, que trata de operação de crédito 
com as caracterfsticas que menciona. 

(Dependendo de parecer da Comissão de As
suntos Econõmicos) 

-5-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N2 82, DE 1996 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo n11 82, de 1996 (n2 287/96, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o texto do Acor
do sobre Cooperação em Matéria de Quarentena e 
Saúde Animal, celebrado entre o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil e o Governo da República 
Popular da China, em Brasma, em 8 de fevereiro de 
1996, tendo 

Parecer favorável, sob n2 16, de 1997, da Co
missão 

- de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

-6-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N11 84, DE 1996 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo n2 84, de 1996 (n 11 292196, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
do Acordo sobre Cooperação em Matéria Am
biental, celebrado entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República 
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Argentina, em Buenos Aires, em 9 de abril de 1996, 
tendo 

Pareoor favorável: sob n217, de 1997, da Comissão 
-de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

-7-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 103, DE 1996 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo n2 103, de 1996 {n2 298/96, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo 
para Cooperação nos Usos Pacíficos da Energia Nu
clear, celebrado entre o Governo da República Fe
derativa do Brasil e o Governo do Canadá, em Bra
snia, em 22 de maio de 1996, tendo 

Parecer favorável, sob n2 18, de 1997, da Co
missão 

- de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

-a-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N2 112, DE 1996 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo nº 112, de 1996 (n2 322/96, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o texto do Acor
do-Quadro de Cooperação celebrado entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e o Gover
no da República Francesa, em Paris, em 28 de 
maio de 1996, tendo 

Parecer favorável, sob n2 19, de 1997, da Co
missão 

-de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

365 
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-9--

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N2 113, DE 1996 

Janeiro 1997 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo nº 113, de 1996 (nº 315/96, na Câ
mara dos· Deputados), que aprova o texto do Acor
do-Quadro sobre Cooperação em Pesquisa e De
senvolvimento Tecnológico, celebrado entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e o Gover
no da República Federal da Alemanha, em Brasnia, 
em 20 de março de 1996, tendo 

Parecer favorável, sob nº 20, de 1997, da Co
missão 

- de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

-10-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 54, DE 1995 

Quarto dia de discussã~, em primeiro turno, da 
Proposta de Emenda à Constituição nº 54, de 1995, 
de autoria do Senador Ronaldo Cunha Lima e outros 
senhores Senadores, que dá nova redação ao § 2º 
do art. 102 da Constituição Federal, tendo 

Parecer sob nº 3, de 1997, da Comissão 
-de Constituição, Justiça e Cidadania, favorá

vel, nos termos de substitutivo que apresenta, com 
voto em separado do Senador José Eduardo Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Nada 
mais havendo que tratar, está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18h20min.) 
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Ata da 21 ª Sessão Deliberativa Ordinária 
em 28 de janeiro de 1997 

4ª Sessão Legislativa Extraordinária, da 50ª Legislatura 

Presidência dos Srs. Júlio Campos Levy Dias, Ney Suassuna 
Jefferson Péres, Vi/son Kleinübing, Gilberto Miranda, Romeu T uma 

Carlos Patrocínio e Leomar Quintanilha 

As 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Ademi r Andrade - AntOnio Carlos Magalhães -
Antônio Carlos Valadares- Artur da Távola- Bane
dita da Silva - Beni Veras - Bemardo Cabral - Car
los Bezerra - Carlos Patrocfnio - Carlos Wilson -
Casildo Maldaner - Coutinho Jorge - Edison Lobão 
- Eduardo Suplicy -· Élcio Alvares - EmOia Fernan
des - Epitácio Cafeteira- Emandes Amorim- Espe
ridião Amin- Femando Bezerra- Flaviano Melo
Fraricelino Pereira - Francisco Escórcio - Freitas 
Neto - Geraldo Melo - Gerson Camata - Gilberto 
Miranda - Gilvan Borges - Guilhemte Palmeira -
Hugo Napoleão - Humberto Lucena - Íris Rezende 
- Jader Barbalho - Jefferson Peres - João França -
João Rocha - Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro -
Josaphat Marinho - José Agripino - José Alves -
José Bianco - José Eduardo - José Eduardo Outra 
- José Fogaça - José lgnácio Ferreira - José Ro
berto Arruda - José Sarney - José Serra - Júlio 
Campos - Júnia Marise - Lauro Campos - Leomar 
Quintanilha - Levy Dias - Lucfdio Portella - Lúcio 
Alcântara - Lúdio Coelho - Marina Silva - Martuce 
Pinto - Mauro Miranda - Nabor Júnior - Ney Suas
suna - Onofre Quinan - Osmar Dias - Pedro Simon 
- Ramez Tebet - Regina Assumpção - Renan Ca
lheiros- Roberto Freire - Roberto Requião- Rome
ro Jucá- Romeu Tuma- Ronaldo Cunha Lima
Sebastião Rocha- Sérgio Machado- Teotónio Vile
la Rlho - Valmir Campelo - Vilson Kleinübing - Wal
deck Ornelas. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A lista 
de presença acusa o comparecimento de 79 Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra-

balhos. ' 
O Sr. 1Q Secretário em exercfcio, Senador Val

mir Campelo, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

AVISOS 

DE MINISTRO DE ESTADO 

Nll 14197, de 17 de janeiro de 1997, do Ministro 
da Saúde, referente ao Requerimento nQ 1.135, de 
1996, de informações, da Senadora Emma Femandes. 

As informações foram remetidas, em 
cópia, aos requerentes. 

Os requerimentos vão ao Arquivo. 

NQ 20/97, de 16 de janeiro de 1997, do Ministro 
de Estado da Previdência e Assistência Social, es
clarecendo a impossibilidade de atendimento à soli
citação contida no Requerimento nQ 1.037, de 1996, 
de infonnações, do Senador Gilberto Miranda, pelos 
motivos expostos, e comunicando que dispõe dos 
dados sobre a última avaliação atuarial - Ano base 
1995, que poderão ser encaminhados ao requerente 
prontamente. 

Os esclarecimentos foram remetidos, em có
pia, ao requerente. 

A matéria ficará na Secretaria-Geral da Mesa 
aguardando a manifestação do requerente. 

OFíCIO 

DE MINISTRO DE ESTADO 

NQ 15197, de 16 de janeiro de 1997, do Ministro 
de Planejamento e Orçamento, referente ao Reque
rimento nQ 1.065, de 1996, de informações, do Sena
dor Ademir Andrade. 

As informações foram remetidas, em 
cópia, aos requerentes. 

Os requerentes vão ao Arquivo. 

OFÍCIOS 

DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

NQ 12197, de 24 do corrente, comunicando o ar
quivamento do Projeto de Decreto Legislativo nQ 76, 
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de 1996 (n11 305196, na Câmara dos Deputados), de 
iniciativa da Comissão de Relações Exteriores e Defe
sa Nacional, que autoriza o despacho de tropa do 
Exército Brasileiro para o exterior e a permanência de 
forças militares estrangeiras em território nacional; 

N 11 13/97, de 24 do corrente, comunicando o ar
quivamento do Projeto de Lei do Senado n11 31 8, de 
1995 (n11 1.671/96, na Câmara dos Deputados}, de 
iniciativa da Comissão de Constituição, Justiça e Ci
dadania, que altera dispositivos do Código de Pro
cesso Civil, e acrescenta Capftulo ao Tftulo 11 do Li
vro IV; e 

N2 14/97, de 24 do corrente, comunicando o ar
quivamento do Projeto de Lei do Senado n11 177, de 
1995 (n2 1.207/95, na Câmara dos Deputados), de 
autoria da Senadora Benedita da Silva, que determi
na a impressão da mensagem que menciona nos 
contracheques dos servidores públicos federais e dá 
outras providências. 

Projetas recebidos da Câmara dos 
Deputados 

PROJETO I>E LEI I>A CÁVIARA :>,r• l. I>E 1997 
(V l !3! 195. na Casa de ongem) 

~~era cü.spo:slt.:..•Jos d.a. :..e.1. r. 0 e, 2:.2, 
:::1• 24 de =•üho de :;~i11, que d..tspõe 
sobra orQ&OJ...Z:aç:i.o d.a SeQ'\.lrl.::i..31ide 
Soc.Lal. :.:-~st:.. ':.l.:.l. ?:..ano C.• ::~ste:;.o e 
ca outra• provl.dincl.a •. 

:..: .. ho de !..991, pa.ss~ Vlqora.r com a~ 5egu:.nt.as 

"Art. 41. O órqão ou a ent:~.c:iade da 

a~n1stração públ1ca federal, estadual, do D~5tr:~.to 

Federal ou mun:~.c>.pal responde pela ;,ul ta apl>.cac:ia 

por >.nfraçào de d~sposl. tl.vos desta La>. e do 5eu 

Requlamento, respondendo reqress>.va e pessoalmente o 

serv:~.dor que deu causa à penall.dade, por culpa ou 

dolo." 

"Art. 50. Para f:~.ns de f>.scal>.:<:ac;:ão do 

INSS, o mun~cip:~.c, por lntermédio do órqão 

competente, fornecerá ~ relação de alva~àa para 

construc;:ão clv~l 

ccnced~dos." 

e documentos de 'habl.te-se' 

"Art. 68 ................................ . 

S zo. A falta de comun:~.cac;:ãc na época 

propr:~.a, bem como o anvlo de l.nfcrmações lnexatas, 

•uJel.tará o Tl.tular d• Cart6r1.c ~ Raq1.atro C1.v1.l cia 

P•••o•a Natural. a i penal1.d.ad.e pr8V1.ata no are. ~2 

.... a..ta X....i.." 

Art. 2•. O dl..apoato no S 2• do art. 68 cu lA:&. n 41 

8 .. 212, ~ 24 da JUlho cia l!iil9l, na redaçào dada ?Or asu Le.l., 

retroag1.rá a 16 de abr1.l de 1994, ~o que tor ma1.a t. ... :::n~ti'IA.:_ 

Art. J•. Slo an1.at1.adoa oa aQen.taa politl.co~ o ... :s 

dl.r1.qentaa da órqàoa p\lbl1.coa aataduaJ.a, do D1.atr;to Ft?"' :al a 

munJ.Cl.pa.l.a, a quem toram 1.mpoataa penall.~• ~-,,uu.árl.&• 

paaaoal.a .m d.ecorrênc1.a do cil.apoato no art.. 41 d& lAl. n.., 

8.212, da 24 da JUlho d.e 1991, na red.laçi.o antar1.0:" à. c:ia.d& por 

eata L.e1.. 

Art. 4•. EaQ lA1. entra em VJ.t;or na d.at.a. da 

publ>ca,..o. 

Art. s•. 

~~~~~~~~~\ 
I 

PROJETO ORJ(jlNAL 

O Congresso Nactonal decreta 

Art t• Os .art1gos 41 e SO da Lt1 n" 8 212. de 24 de Julho je 1991 

pusam a -..,gorar com a ~1nte rtdaç.Jo 

• Art. 41. O dirigente de órgão ou entidade da admiuistração 

federal responde pessoalmente pela multa aplicada por infração de 

dispositivos desta lei e do seu regulamento, sendo obrigatório o 

respectivo desconto em folha de pagamento, mediante requisição 

dos órgãos competentes e a partir do primeiro pagamento que se 
seguir à requisição. • 

"An 50 E obrigatoria. pelo mteressado. a apresentação de 

comprovante de matricula no Instituto Nacional do Seguro Social . 

INSS no caso de obra de construção civil, quando do fornecimento 

de "alvara". bem como de comprovante de inexistência de debito 

para com a Seguridade Social. quando da concessão do 

"habite-se", cabendo à fiscalização do INSS apurar irregularidades 

pelo exame dos processos junto aos órgãos mumc1pais 

competentes para a concessão dos documentos citados neste 

anigo. 

Paragrafo único Exclui-se do disposto neste anigo o interessado 

no caso do inciso Vlll do an 30 desta lei." 

A.rt ::• São amsuados os agentes publLc:os estadua1s Co D1srmo 

Federal e mumcLpaLs a que foram Lmpostas penahdad~ pecun1.ana.s pc-ssoa.~s com ba!o<e :u. 

redaçJo &nter.or dos cluposmvos CUJ.I redaç.io e &Jterada por ~ta le1. observado o ~gutnte 

l • ttndo s'tlo pag.J.l as multas. pela Vla JUdiCial ou admm•stn.tlva.. 

serlo os .,..a.Jor~ devolv1dos aos Lntereu&.:!.o!... c:om a dev.dl correçio monetana 
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11 - estando em curso procechmento JUdiCial ou admmtstn.uvo. 

ser.io exnntos. devolvendo-o;.e aos mtert$.5.&00S qu&Jsquer valores Jl pagos 

An J• Esta !et ~tn em ...,gor na data de sua publtcaçlo 

An 4• Revogam-se u dispoSJçOcs em contrano 

JUSTinCAÇÁO 

E... pro)<to de le~ e apresentado para pór fim a uma ""'" de 

absurdos cometidos peLa Urdo. que rem afeudo tndevtda e grwvemente • em 6pe'C1al -

Prefeitm 

Os amgos 41 e 50 da~ n• 8 212 ~ .--.•vame-11<. a 

responsabdizaçlo pessoal de OCI'VIdores puhbcos pelo popmemo de mulw pelo 

descumpnmemo de d.ispoSitvOs dessa lo. e a obngatonedade de apresentaÇlo de 

documentos rebmvos ao INSS quando do pedido de aJv&ra.s de construç.lo c de "habne-sc" 

JUnto a autondade muruc1~ 

Com base em tats afliges. o rNSS tem 1ntent:a.do ações execuronas 

comra a ~ de prefeuos. por entender terem eles mobs.er.'adO o d1sposto no 

ut1go 51 

Ora.. o a.mgo 41 fala em ~. o que afa.sa:a.. por dcfinaçlo. o 

Prefeno da açio do fNSS 

E. m.&J.S. no arttgo S 1 se enunoa uma responsab\lidade aunerne 

~ na consuuçio e no ''habJte-se". c No ao Mun1C1p10 

'\lo entanto. entendeu-se ao comrano. como o prova o dtsposto no 

Decreto no 612. que regulamenta a Citada let um de s.cus dasposauvos ampõe multa 10 

~..eTV'IQor mu.metpa.l que nio cobre a. apresenta.çlo dos J& Citados documentos retauvos ao 

P.'iSS 
Nlo ha. em primeiro lupr. base c;ons.Utuclonal para a. Cnalo. em 

lo. eJCtgu do Muruc1pto ~ cobnnç.a da aprcsentaçlo de tus documentos 

Segundo. n1o s1o O> Prefe~tos alcança..,. pelas c•tadas normu 

O o•·c temos. ponanto, e uma Sltu&Çio prenhe de 

mconsmuoon.alid.ade. tanto no a.mpo normawo como no campo adnunisucrvo 

Com este prOJetO de le tencionamos alterar a la para que. d&qut 

em da.ante.. nlo nw.s aconteÇa o que tem ocomdo. T tnQOI\&tD()S, umban. c:onced.er amstia 

aos seTV1doru nio-feócnls que foram alcançados pelo INSS e. con..,quem......,t<. arcarun 

do propno bolso com o popmemo de mulw • em alguns <:&SOS.. bastante vultosas 

lnfdizmente. o Poder LegiS!mvo contribuiu para tal Slt\IIÇio. ao 

aprovar a redaç.io legal que ora dcse:tunos alterar 

Adttutin<lo o recurso elos 1ntercssodol ao Juàiaario. emendemos 

pomvel e dese,avd que, agora. o Legislador comJ& os ef1'0C .. --· l'luc nlo m&JS 

ocornm 

Para tanto na que se aprovar este pro,eto de iei. para o que peço o 

apoio de meus pares 

Sala das Ses~ emZ4de :n de 199':'> 

!IG!SL4Ç-i0 OlA DA. AAD:ADA PELA SECRETARIA-GERAL 
DA MESA DO SESADO FEDERAL 

LEI N. 8.212 - DE 24 DE JULHO DE 1991 

D1epóe sobre a orgaruzação da Seguridade Social, institui Plano 
de CustelO. e dá outras providências 

O Prea1dente da Repúbhca 

Faço saber que o Congresso ~acwnai decreta e eu sanc1ono a segumte Ler 

LEI ORGÁ...'<ICA DA SEGURIDADE SOCIAL 

Art. .(1 O d1ngente de órgão ou enodade da admmtstraçào federal estadual, 
do Dtetrtto Federal ou mumc1pal. re•ponde pessoalmente pela multa apncada por 
infraçAo de àtapoaattvoa desta Let e do seu regulamento, sendo obngatóno ore&· 
pccuvo desconto em folha d~ pagamentu, med1ante reqwstçâo àos órgáos compe
tente• e a parttr do pnme1ro pagamento que ae ecgwr a requii!I!Ção 

An- SO. E obr1gat6r1a a apresentação d.e comprovante Qe matrícwa no lns
otuto Naaona.l do Seguro Soc1al- INSS no caso àe oora ae construção c1v11. quan
do do forne-ctmcnto de "alvará". bem como de comprovante de mextstfmc1a de dÉ"
bJto para com a Segun~ade Soc1al, quando da conceaaáo de "nabn.e-&e'', por par. 
te da. prcfeltW'as mumcipa1a 

Ai'L 68 Vi C&t túuo.-de regi1tro c1vil que delc:umprtrem a norma relativa 
à eomurucaç.lo de 6b1toa ao lnatituto Nac1onal do Seguro Social - INSS, conforme 
o dapoetO no Decreto n. 92.588 1Hl, de 25 de abril de 1986, IUJelt.ar·ae·Ao à multa 
preVlna no art1go 92 deata Lei. 

(A C omissão de Assulllos Sociais) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA :~~• 2, DE I 997 
(N° 1 301/95. na Casa de origem) 

D1spõe sobre a obrl.qa~orl.ed.ada d• 
partl..cl.pa~o em curao de prev.nc;i.o ao 
uso de d.r:oqaa e álcool aoa motorJ.stas 
que, ~lcooll..Zad.ol ou sob •.!el. to de 
outra subati.ncl.a quinu.ca., provoquem 
ac1.d•n t• de ~râns1 to. 

O CONGRJ:SSO NACIONAL decreta: 

Art. 1•. Todo condutor d.e veiculo automotor qu•, eob 

a intlu6nCl.a do •lcool ou qualqu•r substi.ncJ.a entorpecente ou 

que dateruu.nlt ~Cl.a !ial.c:a. ou paíquJ.ca, provocar 

ac1dant• d• tdna1.to a.n vitJ.mas tata1a é ob:nqado, além das 

penal1.dadaa pr.viaeaa em lel., a tazer um cur.t~o de prev.nc;i.o ao 

UIO de d.roqaa e álcool . 

Art. 2°. A davoluçlo de do~nto de hak:u.ll. taç.io 

ev.ntualmente recolhl.do depe~rá da partlclpaç.i.o 

aprovel.tamanto no curso p:t'ev11to no art.J.Qo anter1or, ~lt.m da 

aval1aç6o pe1c:ol6ql.ca. 

Art. 3°. E.ntJ.dact.a • asaoc::l.açOee sem !J.ns lucra.t1vos 

que poseam rru.n1.atrar tal.a cursos d•v.do cadastrar-se 

D~rtamanto de Tri.na1. to local. 

Art. 4•. Esta IA:l. entra em v1qor na data de sua 

pubhcaçAo. 

Art. 5°. Ravoqam-•• as ch.aposl.çóea em contrá.r1.o. 

PROJETO ORIGINAL 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de partitipação em curso de 
prevenção ao uso de drogas e álcool aos motoristas que alcoolizados 
ou sob efeito de outra substância químia, provoquem acident~ de 

trânsito. 

OCo~NaciOIIII~ 

An. 1". Todo condutor de veiculo automotor que. sob & mlluõncia 

do ilcool ou qualquer subsdDcia emorpec:eme ou que clelemúne dependência fisica ou 

P1lquica., prowc:ar acidmle de trimito sem vitunas fatais, e obrigado,. alem <las penaliàades 

ii. prevtStU, a tUa- um"""' de prevençlo ao uso de drogas e Ok:oo! 

Art. 2". A devoluçlo de documento de hab~itaçlo eventualmente 

recolhido dependerá da panicipaçlo e bom aproveitamento no cuno previsto no amgo 

amerior. alem de avaliaçlo psicolOgia. 

An. J". Entidades e aosociações sem fins lucrmvo• que possam 

ministru tais cunos dew:rio coda...,._,..se "" ~rtamento de T limito IOC&l. 
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1\st 4• Esu lei entra em ..;sor na data de ..a publicaç1o 

Art 5• Revogm>-se as disposições em contrario 

JUSTmCAÇÁO 

O trinsrto nas cidades c estndu brasilciru é u:n dos mais 

VlOientos do mundo Em 1993. ocom:nm 246 633 lcidenlts com V1tunu, o que dá uma 

w.a de 106 acidomcs por 10.000 ~os, -que é de cmco • dez ;ezcs superior 4 dos 

Est>dos L:rudos e Ew<>pa. Segundo CSWJsticas otic:íais. sio 2S mil mortos. vitimados pdo 

trinslto a ca<la ano. no Pais. no entanto, acreclita-se que este oúrnen> che;ue. na realidádc 
• SO mtl por ano. d<V1do ao alto (!fali ac subtcgiSII'O de óbitos 

Num Pw qu~ possui W1l saor de saúde camne de ho'Sf)itm. 

~a.l e recursos. sessc:nta e três por cento dos letos da ortopedia e 1raunwo~ogia. tm 

hosp11a~s convenwlos com o lNSS. sio oc:upaldos por 'llltimas dt aod<nlá do trinslto. :-;, 

ve:rcWj,e.., o tràns.to vem a s.c:r o nwor problema de saúde publica do Brasil. somentt 

ficando atras du docnçu causadas pela ma-nutriçio. 

Aaacmes dt carro sio. ainda, a pnmcm ClliSl de mono omrt 
JOVens do sexo masculino. Como se n1o basu.ue toda a dor pr1>vccada pela potda dt um 

famth.r ou illttlgo ou por pr1Jblcmu fisu:os, que muitas vezes man:am pdo testo dá viciá. 0 

trinslto o rosponsavol. wnbem. por prt)UIZOS ec:onõmicos da ordem do USS I. S bilhio - Grande pane desses aciclentcs sio provoe>dos pelo cxcesso no 

coasumo de àk:ool ou outra subsúnaa quimica_ Moconstu bébaCos ou droga4os sio, 

"~e. rcspoasoveis por graves acidemos onde. filo rvo. oc:anem óbrtos 
A=:dnamos que o oúrnen> rui desses acidtmes seja mwto IIIIIOl' do que I!)OIIlalll os 
"8JmmS o6c:iais. Na mliOria du vezes filo é obtervado, no local. o tstado elo condutor do 

vooc:ulo que provocou o ocidente. Quando isso é feito, ji. se passontn horas, as vezes cüas. 
pcmnnndo a recuporaç~o do motonsza que estava. no momento do oticltnte. COftl sous 

reflexos altcndos. sua lftOmc confusa c rac:ioc:Utio rurvado por subslinr;ias ~ 

Nu gJandes cidades bruileiras, o pico do oci4cntcs de trVIsno 

ocorrem na sexta-feira e no sONdo. A cxperiblcia do lnstituto dt Criminahtica da Policia 

Civil do Distrno fcdoral aponta que hi.. om média. maior lnc:idàlcia elo ICidenla ji. a pomr 

dá quinta-feira a noite. llllflV'IIIIo-so no mesmo perioclo da sexta-feira c do sábado. O 6nal 

dá wdo de domingo e ouuo pomo alto no registro de aàdmtcs. Se fizoirmos a lip;lo 
.__._ .. IIMiilao4ci ....... JRIPO·.a.l~ ....... ~
Cll baririoo de llllicr ._de bobiàas ai :cáiQo. 

No llraoil. o ilcool' ~ at:eíiQ. " .............. -

~ COIIallllir bolida licoólica ..... ~· Na ~ -leFIIIlÇID """"*. 
~de até oito~ ele~ por lillo de ........ do-- Allim. nlooó 

nosaa cultura, c:omo lalllbém -leis ponrtia*B_que ,. dirija ...... ~ 

A íDca ......a. deoe cliasirmir- tr*P:os-.,. ......... dá 

~ dos - maiOiisla. O 11DV0 CQdiao de Trlaoilo. quo • - att 
mmil:açlo DO Soaodo Fedonl. e IDiio risiclo com rdaçlo ao -. JX · • 10 

Olllpbar a allnngál<ia da palliidade. "-• a pmir o COIIIUo< que <firisjr sob a 
illfluàlcia ào i.lcool, .... tiÍWII ~a seis~ pot litro elo-.... .... de quakf

outn subsdDcia ~ ou que detcnDiDe depeacWDcia 6sio::a ou psíquicL A infiaçio 
plUU:i a- CCliiiÍtdlhdll....-..e. ...,.ela -'la. o_..._ __ .... ...... 
do dirisir. pois ........ ~ elo bobilitaçlo 1'IICOibitla • - .............. Olé quo 

ou= coadulor bahiliatdo o retire. ~ a can.ira ele -'- - é ráida 

*" duas lpl'tCDSIOa poio - IIIOIÍ"<<. 

s..a dúvida. o IIDVO c~ já ,...- ...,_ - com 

r$;ID .. peoolidádeo ,_ ~ ...... - clropdCI, poRIII. ~- St 

este coaiulcr Dlo .,-por-~ de~ • ..-..I& o riiCD a- •""J>6o 

e aos outroS dirigindo embriagado. dt pouco valeri uma pcnafidade tMis rigída Esses 

motonstas dtvan passar, tambcm, por um cuno onde se expbquo os pcrip ào álcool c 

<W c!rogas, no triDsito e em seu Org&IIISIIIO, como uma tCSIIaiiV& do conscialtizà-lo de que 

sua antude individual resulw'a em um rnolhoramostto global ào ll'izlsilo cm ,_... adados c 
esuldu c. c~- da qualidade ele vida dá ,.,... soccdádo. que se sentira mats 

fehz com '"""'""' V1Cias ~ 

É o .,. ~ COIII· o l'rojeto de Ui ora apre.entado, par• o 
qual esponmos comar com o ljiOio elos nc:>1ns oole§&S 

S. du Sossócs. em }r; de ~ do 19'l 

~ 
(A Comrssão de Consmurção, Jusuça e Crdadama) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 3, OE 199'! 
(N" 1863/91. na Casa de ongem) 

(De iniciauva do Presidente da República) 

o• nova redaçAo ao l.ttCl.ao I do art. 
lO d.a lAl. n• 6.302, de l!i ~ d.•z:-*'ro 
dao 1975 • qu• dup6e a obre a• premo
~· óoa otie.l.al.a àa at1va do Corpo 
de ~l.rca H11J.tar do Oi.atrl.t.o Fe
deral, • di out.ra• provl.dlmc.J.aa. 

Art. t•. O inCl.8Q I do a.rt. 10 da l.eJ. n°. 6.302, de 

15 a. de&_.,ro dAl 1975, paaaa a v1.qorar com & sequ1nt• 

"Art. lO. . .......•....................... 

I - para •• V1lqaa de O!l.CJ.&l.• subal. t•rnoa 

• intez:tDediâr1os, peloa crl. t•rl.oa dA a.nt.J.qul.d.ade • 

dei lberec1ZIIento, de acot"do coa. a proporcJ..on&ll.Oade 

entre ela a, eatabelecl.c:la no requla-nto d-.at;.a lAl., 

~to para o prl.IDel.ro poato doa d.l.versoa Q'uad.rOa, 

que aerá. provido confonne d.l.SJN,aer o r-equlam.nto; • 

•" • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • n 

A:r-t. 2 • . O Poder- l:~tl. vo proc:ed.erá. •• al t.eraçóe• 

que •• fizer.~. neceaa:6.r1aa no Raqulamrento da lAl. de Promoc;:õe• 

doa Oti.Cl.&i.a do Corpo de Bollt,bel.roa M.ill.t.ar do Di•trl.to 

Feciat'al, no prazo de aeaaenta dl.aa, :a partl..r c1a data da 

pubhcaç&o doUta t.ai . 

.1\z't. 3•. Eata X..1 entra ICl V'l.qor n- data de sua 

;>WUicaç&o. 

E.x.cc:lentlsslmos Sennores Mtmhros do Congresso Naaon&J.: 

N"' termo< do anigo 61 da Con.ntuiÇio Federal. tenho a honra de 

submeter A elevada deliheraç:lo d< Va<.<U E:zccltncias. a<Xm~J~anhaelo ele &pos1ç:a0 c1e 

Motivos do Senhor Govtm.a<lor do Dimito Fcclera~ o anexo pn>,Jeto de lo que '1>t,.,.. 
redaçto ao ina!\0 I ao an. lO da l.<i n• 6302. de 15 de dettmbrt> de 1975. que dispóc 

sobre u promoçOes d<>< oficloc<'do """"do Corpo de Bomhenu elo Distrito Federal c di 

ourru provid~noas"'. 

r.x?os:c.~o :s ~07b'05 NQ -Jlõ/9:., d.e lO di! -;~t~mbr-::. 

'!~ lS3L. .:!o S!!n:"lO!' GOvl!r~UdO\' jO ::::::..str;..to r~d~:-a.l 

A Su.a Excel.~nclol o S~nhor

FtRNAIIDO COLI.OR DE IU:LLO 

D1iniss1~o ?~es1c:ente Cla Rep~bllc• Feoe:-ll.~lvot c.o Brasil 

~ 
Exc~lt-r.:isauno sennor Pr-es1ctent• óa Ftep~bl1ca: 

'!'~nno a honra de submtte~..., ~levada apreciação d~ 

Vossa Exc:elênc1a, à vJ.sta cto d1apoaoco no art1;o 21. 1nc:1so XIV. 
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aa con.stltulçâo da 1h•pÚt>llca fe-deratlva do .&r-aail~ pt"'poata de •l 

teraçâ.o do art110 10. 1nc1ao I, da t.ei nt 6.302. de 15 de de~eabro 

de 1975, oue "dispÕe •obre •• promoçÕea doa Ot"lelala da At1va do 

Corpo ae Bombeiros do Dlatrlto Feceral • dá outras provtdincta•", 

consubatanelada no antçr-oJeto de lei ane~o. 

A alteração <:~ue :s• pretende seja feita no te li: to 

of ~:::.:.a~ 5 sucal te mo5 !! 1nte :"'Tnt11&r1oa. contemplanrto. ao l&Clo do 

o reQul!!ílto da proporclonalldal!e. 

Entende-se que a pr-ev1••o àa proltiOçâo por ~~~:ereelme~ 

to. na forma propo&ta, • de arandt tntereaae para a cor-poração. na 

mratda ttr. ~u• criará motivação •a-pec1al ent~ oa o~lclala ,..nclon• 

J
elac ... ~ >ervlço . 

Ntcessarlo ressaltar Que a rnatêrl& foi submetida ao 

cr1vo da lnspr'=.oria Grral das Pol1c1&1 M1lltares, obuendo "'an1!t-! 

taçi.o de concordànc.ta. &trave• do Of'"ic1o n• 074/IGPM/l. de 07 or 

ór z~mbro dr 1990. 

Ao t!nSrjO. aorrsento a Vossa E.xc:rlfmc1a protestos 

<7 -:.. # 
JOKQOtw DtiitJeOs iiow!J' 

Govemaaor do Distrt to f"edif'r&l 

PROJETO ORIGINAL 

fl:l nova -rE'd~c:lo.Jo 1nC1SO I do artigo 10 d.-~ Le-i no &.302. dr 
IS de dC'zemnro CE' 197S, ou(' JJ~põe sobrc ,l--. promocõe~ do~ 
nfJc:_J.JlS d~l J.~l\.',1 do Corpo dC" Bombe1TO~ do D1strito Fe-deral, 
r> (~.L o:JtT:l5 nrovlde.ncia::;.: - ~·- - -

Art. t- o inc:i110 1 elo art. 10 h x.-1 n• •-30.3, da 1~ 4e 
d•z•JIJ)ro da 197', paaaa a v190rar coa a tae9'11nu redaç&oz 

·~~ lO ····••·•·····•·••·•·••·•·;•••••·• .. •·····••""""'"~"'" 

•1 - P4ra .. v..,.. de oriciaia .,..lteraoe •' 1Jttezw.di6-
r1o•. peloe c-ri.t.êr1oe de .ntiq\lict..t.de • de ~~t.o,. .. MIOrdO 
coa • proporc1onal14ade entre elaa, .. t.abelacida DO Z"II9U.l....,tc 
delat-4 ~1. excato para o pr1M1ro poeto *- 41,..~ ~. 
que ••r• pnrv14o ccmtDrM 41~ o ~-to. • 

Art. 2• o PocMr becut1YO ~ •• el~ qqe -
t'i&erea n.c.aa6r1aa no bq\ll~to ela IA1 dia ~ ckMt or:1c1aia 

ao corpo d• 80IIIl>e.lros l'!llltar do Distr1to T•deral. no pr•zo 4e •••· 
$tnt.a. d1a.s. a partl!: da data âa p@lJ.caç•o d••t.• l.eJ.. 

Mt. )• Esta Lel entra •• v1qor da Qat• d• •u.a p&Wlie&çj;o. 

8ra•.1l.1a. 

LEGISL4ÇÃO CITADA. ANEXADA PELA SECRETARIA 
GERAL DA MESA DO SENADO FEDERAL 

LEI N. 6.302 - DE 15 DE DEZEMBRO DE 1975 

Dlapõe -re u pro~ doa Otlda1a da AUva elo Corpo de lk>lribetro. 
do Dlatrlto Federal, e di oatraa providf;Ddaa 

Art. 10. lu proznt)ÇOH sao detuad.u: 
1 - para a.s vagu de ot1C1ais aubaltern<Je e 1n~oa. pelo c:rltftio ck 

antlgill.da!M: e 

u _ para u vqu de ottaMia superiores. pelos erttm<>S< de a.nt1Jrüiclade e m~ 
rec:tmento. àe acoroo eom a proporaonal1dade entre eJ.a.a. estabe!edda na regula. 
mentaçlo da praette Lei. 

1 1• Ju prom~ para o preenchtmmto de va.gu do último posto. nos Qua· 
clrol em que ate seja de otlo.l aupertor. aerl.o e1etuadAJ. somente -pelo crttmo 
de JUU t menta 

J z. QuaDOo o oficial BM concorrer à pro~o por ambos os cr1t~rioa, o 
preencbimento de va&a de &ntigillda.de podert. Hr feito pelo crit~no de m~· 
..-to, oem P"'Ju!Zo do cómputo elas tuturao quotu de meroornento. 

(A Comissão de Consmwção. JustJça e Cidadam 1) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 4, DE 1997 
(N" 4 476/94, na Casa de origem) 

A.utor1.za o Poder txeeuu vo F~ral a 
r•~rt•r .n favor da. SoCl.edad.e Japo
n••• de Santo&, no E.atado O. Slo Pau
lo, o 1móvel que ~ne1.ona. 

O CONGIU:SSO NACIONAL dooa.to. : 

Art. 1". Fiea o Poder E.xecuUvo Federal autorl.:Cado ;a. 

rev.rt.er .a. favor da SOCl.edade Japon••• ~ santoe, em santos -

SP, o 1móvel al. tuado na kua Paraná, n• 129, 

San toa, Eat&cic d• SAo Paulo. 

Art. 2". Eab IA1 entra em VJ.t;or 

pul:>hcaçJ.o. 

:nunl.Ci.P.l.O d& 

data de 

Art. 3ct. bvoqam-•• a& d.l.spoa1c;.&.a em contrilr.l.O. 

PROJETO ORIGINAL 

AIJIIlriza o Poder E>cl!lcutNo Fl!ldlnl a - em fwvor ela Soaedade ~ óe 
~ no ~ ele Slo Paulo. o lr'nÓ'<el que "*'ClOna. 

O CCIIIRiiiiiiOUCIOIIAL....._ 

4rt. ~ - ~ 1 e .I, o PaGar l!:~tcut1 wc fecura!, autor 1 taco a 
rever-:e~" em ftvor aa. soctee.1ae JJ~one'J 4e santo,. ~m santo,-SP. 
o 'move1 Stt:ua4o' Ftua Plrtna, nr. 129~ 1\0 tn:IHltc;pJo c.e Stln-;o,, 
~'tOlCIO IJe S.ao Paulo. 

ArL 3 .. - l•tJ 1e1 antrâ am wiR.D_r n.1 a,.tu <Ja aua ~u:fl,CJc.Jo. 

JUSTIII'ICACAO 

Tr-,nta e IJ.II\ tnos apos \1 el'\egad;, CIOS ""''melro~ JliQOnes~' ao 
81'..,Sl1, em,.._ Ge Junno ce ,939. fo1 funaa.a.a, na CLCiaoe et Santo..,
'3P, a ·!Gctldadl JlllpanlaA de Santos. lcnselt~ õliQn•:ro~ -:::~ :r~,c:.l) 

dO Se<;U~O.. •PO'! 01"'1).11\ll.·t'·M-ae, tO:! I I !IUI"&ne<l ll• çu:TI~t.O M~ 'fO!Ih 
e"·'"""':; Oo1- Pl"eSICiente e YTee, ,.~SPI!Cttv~~T~en:e. aca.:•~•ram (l 

t:t~l'l'llel ~~:uaco a l"'UJ Parano~ e , a , ~~~tatat",)m J ~ec.t eol~ue d 
..tnt;9.i ·soc•eaJCie. com enor"'e' es1'orco~ e ~.:te· .-,c:c'!., 
comu!'l•t1.lCe C.J·e;~oca, que reSSiltamo,, nJo er3 'tao numero,a como a 
oe hoJe, el1t:l~"e''l!nGeu-<Je cor este C.lm•nho. ca~ .s r: ~:- ~~:ma 
cr:,t,): I!'IJ ontencJo de ttn, SOlO ora,•·e ro, pe~~Jr.tcere..., 

.\dot:Jntto co~o 'u3 Pltl"la, a terra çue thes fo• prom'!toóa e cc~~ 
!'lJt1 ;.ro"er:am, Jc\ITI.l~~. 'e'"-T~e' suDt:-J•Ca • .,a, nJçueJe1 OI1S·Ci.lll; 
t.~mpa;s, os c•aJ~.lOS ae or~gem JAPonesa e:lf:He~sawarr. o or9u1no oe 
~,.!"',.1!1 ar..ssllerrolS d•'!el'encraeo-se Cle set.:~ :-~.:~os on ..:J:Jln aue ., 3 
e;Joca, sotr-1.t1n • Angust:a di g:uer~.l IHOXt!TIJ.. ':'ICl•ferentes a:;; 
eon~: r to oue tanc.1vam somtlr3s sct~~~ o '!'ut~ro oJc rr. '1.:J-:-e~ a e 
O)f!S$Oa~ nO ITIUflCIO, IHOti"'OWl(IOS, prtn.CICalra.e..Mte, :~e·:::t. 9-3~3"1~ a QQ5 

90Ver"na,.te' CIJ ePoca, no,so,. poc' '!' 1 co:s '~mJO'. Jc J~'t.l'l.l~ 0 
.. utu~o e cromovl.h'l': a 1or,g3. marcr.il em C11 re:::Jo J ~">oe-~:l"':a e ao 
;lrCJgre~so. NJo es;:~:eraw.lm, no entanto, aue reflexo~ elt•'!>ten~e~ 

e:"''::~e o-, ;)OVO$ em co,f1Lto. PUC:e,~e~ a:tng,-·o~ ·~.,::.a ":Jvlm e 
';)rocur.l'llam 'u" a me r no~" ecuc.;Je:ao ao' ~etJ' f• tno~. :J~'lrT~Ovenao. 
sl!m;He. J!!o c:arOls e ~~.;:lllcamtnte, a5 sua~ r~un10e' e ~c~:.:>-: 

a '!semo,, Lnd:t'erentemente, ..so' tltconttc•men:c!!o il"e'e"':~:o.. 
<~Oreens, .. o~ com c d~st!no cse sec~ •.1m Jres re110~ .. ~~.., ".J~U!':'~ 

;:~:a,. em conf •'::o. !'lu•tOs r:2e!tte5 p.He"lte~. •..;s .... ~:: 9~ .. ·:-,} 
v e~.lll'\ llill'a 0 eras': ;JrOcuranCO ;J ;lo~'Otecan e J ;;,az ~r-: -,;:;o;,c- ~e· 
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O~ acon'te_ctmcn't()~. no ent;,nto. re-r:et1.am, em no~~.l P;str'"· o 
ccs.l'!auttJOt"IO dkl~tente no Jllundo. OueDraaa ~ rurmon1a em Q'<Je 
v.y,amoe, 1netatou-se o terror e o sofr•menta :~ar3 ;aquet~~ 

bra51:1!t1ro3 cse ortgetn e~trangetrll, ~e oatses Perteneen-::e' ao e·~~r;o 

( .a:emanl'1a, ltalta e ..IOJP.JO). O aesttno l"esa:-v;n·.;, ~estes !'lometts e 

•uthlrll, I 'llrullftCII I I ti'Utllllnell dat IUtDtlilllllll 
Dtltlltltlt

1 
CIUI llll'tttllllllrla,lfe forttta a YIOIIt u• dOI •111 

a.tgriGCII dltlltOI CIO III' PtUatnO, 011 tlll, O dlr'lltO di lf' I wt7. 
aquelll flllllllat fora• Dtlt'llldlt I dllllt DI SIUS llftl, 01 IIUI 
amt gDI, DI I IUI fU90C I 01, tnf lm, O frU'tO Cll I OftiOI III DI Cll 
trabllhO, ~lt"J lfiiCII"'Cifllft tflll vagou Clt IOCQI"'OtiVIS C!). dtStlftO 10 
I l"'ttrtar CIO PI ti para, COinD 11110 III OEHI bJrltl, IIDCrlr tftl 
fiitP'Idll, 5ltlOI I PIQUII'\11 faortcaS ~terten~tl'\tll 60~ IIUI tr•aot 
tlraaltetroa. Nacnute IIOIIt.,.to, late~ nontens • mutrteres: plontlt'Ot 
e IUCI285, tnc.aruawtlS no trU~IIt'IO l!t QUI IJUd81'"11'11" I COntti'"UII' 
e't' er1&ll, eram ""tntrntgot da Pttna·. o gowerno tu•atlltlrO Po~ 
meto ao :)eereto-Let nr. ~1811 ae ,g.qz, ltUtn.uo pelo tntao 

: ;::~ ~ :: ;~ .::d :·::DI ~ ~~·~ ~~~~;~~~I ~·~~.~:ci~: ~~·:a.~.;~::: ~0·0:~~~!:~ I~ 
uma IUI'"tl 01 tOdOS 01 OtPC,ItCS DancariOI OU ODrltiCOII Ot 
n1'turez.a tutrtMontal superiDt'U 1 dots contos oe rets, 01 •ue 
1'oaaem tttuaares audtto3 atemae,, Ja.Ponetet t ttal taftoa. Pllt~Jat 
ft81CII OU JUriOICII. &IIm Cl•tta& ll'lldld~S. Outros tor11n tOIIIIIII&, 
antretent.o a «lUt ma11 attnglll a eomunHsace, como ~o~m todo, 1'ot, Jl 
no~ estentores dll 9uer-ra, quanco os ,entos tU ta<l-l per-e:orr11111 os 
c.n•,o• a1 l!urop'a • J'l'1tl'1),- 1 de-Vrtsld~ntt ~u.rtco Gaac-atl Outra, 
~o~ 11'1110 ·co Ceere'td-~tSL .nr. 972~ ~e. J.'CI& s•terr.ara ae ,,~n; que 
v~~:;-fel\tamen.tt, drsaorveu~ A'l 'o.c.•ea_ad.ea cJvt!., cee~ropr1Q.u. e 
lftt:OrPorOU •o PatrUIIIOniO N.ICIOfti!, 0$ ~111av11111 I III'& 

Pertencente&. 

!!'te Instrumento fOI ~o~tl-:lzlctO pJr.l 1ncor~orlr JC" bens o_, 
Uni.C, o tmOWII da P.H.Jn5, 129, 0Cillljl1o lfJI 5\lnt"Ot-SP, 
!egttlm3mente ele ;.ao;Jrteaace d3 soc:ec:.1c:e ..;a;~onos.J ee santos. Os 
:tre 1 u11os <for3m ll'lcaleUI.iVIIS paroll aquelas C:IC.aCJ~' que Jl n.av14n1 
SOfl"lltO I WLO:enc.tl de serem UPUISOS CJ terrJ que JQOtar~ITI'!I 

ago,.J IUrata.m a -•~-Ssç~ellaae e ''·hl Sece, t:uor que os 
_,~reg.Jwam, onLaOo-é~ !!1ft torft.a J1Jo ~ua c;;:~ura. ... cos seus .am1gos e 
t.ornitnoo supor"t·a..._l a lu't.ól ~t•,•. •tC.orlt!.IY-..n.(:,t~e~.-e&Par.anca oe um 
futuro 3tv•s!oarel rc. ~aque:e MOftlll:'ltO. o govllrno br;)SI 11!111'0, n:ao 
!-O ag;a ccnno t-:rtor Cle•ag.e.e.g.JQ.o~_, co:no t.lmtlen'l exttngv1a uma eeco11 
mantldl ;:.11.1 eomun\Gaele. Trt,tes for'ã~t~ .Ja;;ete:s momer~toe.. as acoes 

gt;~worno DraaJI81 ro, tOC;a'lll, surtlr.Jm os efeitos 
cseseJaooa. naO I'IO\IIYI deaatreuc~o e .Jt.e pelo contrano, ftouve 
m~11 u.n•ao e trae•tt\O e ~qu~1e' n.osaos trmaos conttnuoilram 1 lut• 
e 113t"tlc1PI"~•. t1'ettvamente. oc er~~c ~ento oeste nosso Pai,. 
lllcaram :J.margas remer-.anc.Ja t um gr.Jonlje pre,ullo. A sece. 
cGnsttUICia tom taertflc:os·dos nouos ante_paa~~too:s, nao Íme•t oa 
comuntaiCI!! "l"o-bratlletl"a 111_ santos; e agora Patrtmonto di 
Un110. fllu•-tae fora• as te"t3tl.-a.a <U re.1wer o que. .fot subtra•co 
dos seu• 1egtt11110s proprtetii'"ICS • .ate .tgor3, toe:~~ IS tefltlttw.:u 
i'Ot'IIIM III VIO. HOQWI D03 wontaat di .lriULt.31 ~UtQrathCtl, I t" Ull'll 

:ut• oe tonto& ena•: MOJt o tmont atoJa orgaoa ao [&trctto 
br•atltt ro, (lul contult.)do soareN.1 posstvtl cet$~0 • 
re~ponOtl.l pe1 o o1' 1 t 1 o lU'. 2_..8 .. Sl-2 , 3. na o •• opor, Otldl que 
;:.or perlftwta co .. t•oYel Pertencente a Preteltura !llun&ctpll ae 

Silntos. &tnoa que "3Ja esta Doa wont3Ce 'or S~•rte CIO taeeutl~ct 
~antl$t3 e do f'lltn15ter1o do :-.erc1t0, .)c~.a"'os que~ PLI"OPo•ta •• 
;:~er~util nao possue DôlSe legJ: ;~o,s. Clallenr:le Ce tel autoratailw<l-' 

e t;ltrnrum, ruo concorcamos ou e um •move 1 pertencente aos 11ntletaa 
.,e;CI oaco, em perrnut~. como '~ a responsaDtlta•cu da 
l'!e~epropr•4tJO fosse CIO muntct,IO e nao r.o e.•ucu-::•vo l'elleral. 
Actleii'IOS, plenamente, jUStli'ICJCia J ROSS,l. PI"OJ)OSitUrl t. ftl 
~~JJ\IOaCle ce tegt$1J&ore$, a ;>r::~c~o~r., oo e.;;u.IJI)rao e a• Juttltl, 
~o'!, os Oepu~:scso~ e sen.:l4ore3, temo:!~ q~.:e rewerte:- Jquett 1aowe1 1 
eomun 1 cace 1'(1 ;::~o-ar;~s-1: el r1 ~OD ;~e!'1J c e 11131'1-:::e-! o como TRorre.u C~ 
GU!AAA, cuJa temDranca nos tr.n Cle votta o 'ofr1menta, 1 tntUitta 
e ...t sensacao ae tnJuetlt• prot1cJc,, no momento att oato e 
y·olenc:JJ.. Por· fiM"'; Y.Jf! ltmti~H. Que ~ CJIUc:Je 1U S1ntot fo! a 
:lO~ta ae entr-3CIOl; Cios· ltnlgr~t"te!l ;l,HJ cr ~r.1~1 1. on11e fcram Dem 
r~ceti((IO~. es~elhantto .Q tJP1~ tJJ o.e ~ratern.a.:.d!! CID povo 
br es 1 J e 1 r o. 

~ 
!(0":.i , HA 

::Jf~t.:H:::o ~:r::)e~u;. 

PS;JB - S7 

"LEGISLAÇA-0 CITADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA DO 
SENADO FEDERAL" 

Dal~Z1'0-Lal •. ~.ta- Da U oa MA11C0 R tNI 

~ .......................... ,.,.,.. ............... ..,.. ............................ "'* ...... ~ .. . ........................ .-.u. 

o ,......... • ~ .... da a&ttlloillcl ... 1M -
1- o ai'\JtD tiQ, ~..ao - o anlp IM. t ::.• da Coa.UWICAo: 

...-;:-.:.:.=:~ aao. de l\llrft alo pra~.~Ac~m -tn 0 -

r &ada .._ .. 1111110 48&. o 8ruü rapeltaq, - • -. 
.... ~ 0 , ...... U "'frU de a.UiraJtdade IIDIV_i_la 
-ltaa DO ..._.,. iDIIInlua.ai, o aaYio ma.tleiro ""Taataú.6~ t« 
a&MMII. - - Mtllll.laarn.... por ,.,.,_. de IUWR da ~ 
~ fiiM, ~lido IOiea-r.e a oor~ da npuv 

:.:-,::--,.::r-~ o Gofti'DO &le.cUo alá IIG.I• alo 80111(1Pia 

eoa. ................ ~ dtal "'~ clu Rep4bll8u 
_.._ 111ft • _,_ ela - IIOblruaa, ela r.u& ID.&ap-tllade la'
li!GI1al I doi - ~ ICOIIOIDICO&. UDidad• cla&ai'IMdu da 
IIIU'talla ..,..... brUIIelra. Ylajaado com boa cla comércio ol&Oifioo, 
,.,... .,........ • afUIII!aàl com inlracAo ele aonau Jurlc&u _.... 
Çllda: .. . 

illlllldenDdo QUI tala &toe ooaaLII.uem uma -.ruaAo Dio Pl'ln'o
cada da quo raul&am ameaca à aavepçlo brulleira e p~ui&o di-
relo I IDcer.MI Yit&la do Brvil; 

Coaalderaodo qua u la!or~ que J1015Ue o Goverao denotam 
que a reapoaaabllidada do1 atenLadoa deve ser at.ribuida u torçu 
armadas alem6a. IDU que_ por OUÚ'O ladO. a lllianta. para flu• de PIOr
n. exiateola eul.re a Alemanha. o .rapüo e a lliút!L, &orna eala, PG~u
Glal n-riamen&o·IOIIdària• na lltJ"'*'Íio: 

Coaaldwando-aua. durant. maia de wn aéculo. o Brasil ofereceu. 
a01 aaciiiD&U claQQelel &Lacto&. I1DII lutima parüoipaci.o -Da au:a eeo
DOmia; 

CoaalderaudO que. au eondlç6es da ~em modema. •• popnla
OO)a eiYia H acbam estreiL&JIIellt. llpdas a aort. tlu armu e que a 
sua atlYidade 6, mala do que em qualquer oulra l!poca da bglól"'a, 
am eleme~~to clot.ermiD&Dte do ulto du operaçõea de IUerra; diiCNt&: 

Art.. t.• O. bolll e 'lireilaa d0<1 súditoa alemles, japQneses • ila
~ peuoae ffalcu ou jurldicaa. rupondem pelo prejuizu qu.i; J>Ua 
01 beM e direit.oa do &lado Bruileiro. e para a vida, 01 bcoa e oa 
direiLOI ctu paaou !laicu ou Jurldi.eal brulleiru. domieJUadu ou 
residentes ao Bruil. reaullanm. ou resull.arem, de ato. de 31'n!:Uio 
praUcadoo pela Alem&Dha, pelo Japio ou j)6la IWia. 

Art. z.o 8ert t.raaafll'lda para o Baueo do Brull. 011. onde •te 
aio Uvv q6Dola. DI"- u repartitôea enearrepdu da arrecad:a•io 
cte lmpoato. devidm ., Uailo, uma parte de todoa 01 ctepós•t:>.o ba~
rloa. ou obrtaae6ea de aatureza pat.runonllll auper111res a doi1 ~ont.A» 
dt riU. de !lU' -.iam Litularea 1Wiitos alemães, J&pon- t ll.alWIOI, 
peuou tfaieu ou Jurldicu. 

A parta dm depóaU,os ou obripç6ea, ~ qual 1e refere este acU10 
leri: 

10.,._ doa de1)61it011 e obrlpç~ alá 20:00010: 
10.,. 401 dep611to. • obr1Jaç6e al.6--tOO:oootO; 
'K dOI depósi!DS e obr~ eujll .llllportanc:ia aceda de 

tOO:~O depósito a que te refere este artiJO aeri da t.oLahdada, 
quando .. trat:ar de obrsaatlo do Gonrao_ Brutlelro para com aUditoa 
alemle&, japoneses e ilalianoa, peuou f'-tcas ou jurldieu. 

t 2.• o r«olbiment.o aet'll te1t.o mediante recibo i3ent.o de telo, fi
cando u imporiAnelu recolhidu em depósito, que teri. es~rituraçio 
•pedal e MI poder& 181' levanlado mediante ordem do Governo fe-

cteralÃrt. 3.• O produto dOI beM em depósito serviri de ~nmtia ao 
pqameato de índea.izacões devidu pelos at.oa de açess~" 11 qua M 
refere o arU.o t.o, easo o sovemo responsavel 1110 u aatislac:t. ea-

llaiJIIP:!:i;nro único. As lndeniutlles pela. forma desta lei _aerlo PB«U 
aecundo o plano que o Governo uLabeleeer e tendo em vuta o valor 
doa benl em depó&iLo. avuhad01 prevsamente. 

Art. .t.• O. wdicOa alemães.· japoneses e italianos. e qul!m poa
auir beas • eles pertencentes comunu:ario, dentro de quinze dias apóe 
a pubUe81;1o desta lei, b reparLlç6ea iaeumbidu do reeolbimentll, a 
IIIUUI'UI, a qualidade. e o valor provavel daqueles bens. · 
· Art. 15.• A acio ou omiaslo, dol011a ou culnoaa. de que • esult.ar 

diDIInulçlo do DRll'im6aío de a6dlt.o alemão, japone. ou ILalillllo. (1U 

leadellte a fraudar 01 objetivos dest& lei, t punida eom a pena de t 
• li 111011 de recluaão·• muiLa de t a to contos de n!ts. ae outra mail 
,rave Dio couber. 

I t.0 A reduçlo. em eontr4rio aos usos· e costuma loeaia, do 
'ftlor clu prestações aevtdu a Lati aúdit.oa, é considerada acio dollli&, 
para oa fans deste arU.o. 

I 2.0 Pelu peuoa.s jurldicu reaponderào IOlidariamente os 18\11 
adlnialll.radore1 e aereates. 

I 3.0 Para a c:araeteriuÇio do crime o jui% poderi. recorrer • 
aaalcta. 

ArL. 6.• Em qualquer papmeuto, auperlor a Z:oooto, falto a 
IUdlt.o alemlo, Japonea • ll&llallo, far-se-~ D»Deeo do dep6aito pre-
Yiat.o no arUao to. . · 

Art. 7.0 0Windo a prestaçlo em favor de IÚdit.o alem!lo. laP111161 
ou ll.eliano alo for -devida em moeda l)(lrrente. a rtpar).lçio Incumbida 
da arrte:lldaçAo eaUmari. o aeu valor em upécle, HCUDI1o oa o:rsl.érla. 
de que u •rve o fi.co para a lmpoalçio dt t.rlbutoa • 

Art. 8.0 Aa aecuo6ee contra o património doa aúdii.A» alemiu 
Japone~e~ e italleoa aó l)OderAo fUDdar-n em dividia l)(lntnhlu em 
Virtude lle prova coaaUtulda lia forma 111 lei, anterlo-.nente à :tata 
deata let. laivo quando a reapollllbiliâade clv!l decorr~r dtl a• .• ui
cito •. 
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Arf., .ç_o Renaln.dÕ- o cuo dé a:eeuçlo Jadloia! tuadada tlD U-
11JIO consUtuido antes da data desta lei. fíea proibida a ahenaçlc), ou 
'Jneraçlo, por ljualquer forma. de benS tmoveiS. Utuloa e aç6ea nomt
oauvu. e dos moved em pral de valor conalderavel,. perteneent.u a 
a~ditos. aiam3.ea,,Japon- e ltallanoa. puscas tlaleu ou jurtdicu, 
aeudo nula de pleno direito qualquer alleuaelo. ou 011eracio. feita a 
partlr da data data lei. · 

Pariça! o único. Elteluem-ae da proibiclo 01 atol doi 011m6reio 
uaualmente praticados no lntereolle da manutençlo e da proaperldllde 
do eatabeleclmento. Dos lucros llquldOII nrificad011 e,n balanr011 tn
meatrala aert, porem, recolbida em depóaito a parie Indicada DO 
aruao 2.0 

Art. to. 01 aõdltos alemlea. JapoD- e ltalian~M alo poderio 
reeuaar doaç6ea, heraDGU ou lepdoa Dlo -roaoa. 

Art. U. P- • adm!DIItraelo-do Gcrtei'Dil Pedlll'lll oe llelll du 
peaaou jurtdleu de direito público que praticarem atol da ...... 
& queM ret&re o uttco t,o deata lei, bem como doa eeua aõdtt.oa. 1'0-" 
aou fiJicaa ou Jurldlcaa. CIOmlcllladu no •l.ranPiro • que alo ._ 
&alam oa poau de braalleirol. • 

Par&lrafo entoo. Oa beDI du 1100ledadea eult.uraiJ ou recreatlvu 
tormadu de alemlN, Japon- • itallanoa poderio aer uUllaados. 110 
lotereue pll.blleo, com autoritaçlo do M!Diltro da JuaUça • Moll6eloe 
Interior•. 

Ãl't. I!. Oa 111Dilt6rlos da Juatlca e Ne,óeloe Interlorw • da 
Fazenda apedlrio u imtroc6ea que •• tornarem DeeeiÁJ'IU pua a 
uecuçio d•la lel. 

Mt. 13. Beta lei entra em -vi10r na data de Ju& publicaçlo, 
mocada~ u diJpoa~ em contrino. 

Rio de Janetrq. t t de DW"eo de fll4!; t!t0 de llldepeacMoc:le e 
!160 de 1\epúblle!l, 

Gll'nlLIO VAIIGü. 

Vuco T. Leil4o d4 C•do. 
Romnoo Eac•lüa. 
Et~.ril:o G, Dlltna. 
Henri<lv• A. G11ilhcm. 
Václ01' :i'aanm. 
Ouoaldo AnnWI. 
Apolo~&io Sale•. 
Gnlovo CopG1UfM. 
AlezcmdN Jlanonllu Filll.o. 
J. P. Sa4ado FilÁO. 

DECRJ:l'O-LEI H.•t.m- DK S DE 
8I:TDIBRO DB lHI 

lffl>OI pena fMu ao ,_,.,m4nio Mdoaal 
•cM OIWU~ 

o PralcleDw da Bep6bUc&. uaando 
da atrtbulçlo que lbe contere o ar
U,o 1• da OouUtui;lo. decreta: 

Art. 1.• Picam d1uo1Y1daa u aocle
d&dea ctYia CUJOI beDI f«pbam aido 
ocupàdol ou UUllz&dOI, com autoriza
do ele 6rdOI elo aowtmo Pederal. 
e,wtual ou munk:lpal, ap6l o romPI
mento ele relaç6ea cllplGIDiUcu • ad 
a cnaçio do atado da ~ atn 
o Brul1 e. a AJ•m•nbe • a Itilaa ·e O 
Japlo. 

Art. 2.• o. bem clu aoclellada .... 
1tm como • du PfiiJOM jUridlcaa de 
c:Urelto púbUco. referidOI u arUao aa
tertor. conalderam-M JDCOrpQndol ap 
patr1m6nlo Daclonal. · 

Art. s.• A aatDda KspeciaJ de De
teu. Ecanomica do BaDCO do J1ruU 

procederf. à avaUaçlo dos bens 1ncor-. 
parados para os eteltos aegütntea: 
I- computar no plano de tnden.lza

çOçs prtvisto ·no Dt.:reto•let n.0 4.166, 
de 1l de Março de 1942, ·o valor dos 
bens pertencenw às pessoa! JÜrldicu 
de direito públlco, & alemiu e japo
neses, bem como a italianos reSiden
~ fora do pais. 

II - indenizar os sócioa de outras 
nacionalidades, ou a' Jtalianoa residen
tes no pais. pela foriiÍa preVista nos 
Estatutos das aociedadU· dissolvidaa e 
no Decreto-lei n.0 7. 723, de 10 de Ju
lho de. lit5. 

m ·- recolher como zenda extr&· 
ordinir1& d& Untlo o · Yalor doa bens 
que, pelos eatatuto&, nl.o forem deau .. 
nados aoa IÕClos mencionados Dai 
ttena antertorea. 

Art. t.~ a.te Decreto-lei ent.rarã em 
vtcor na data de aua · publ1caçio, re
YOI&das as dlapostç6ea em cantrâ.rto. 

Blo de Janeiro, 3: de Se~bro de 
1M6, 125.0 da IDdeJ)eudtndâ e 68.0 da 
RepdbUc&. 

~ci a. Duft.l. 
S. dá SOUZtJ z.,e4o Grade. 

I ' 

Cqrw Ccnmbnl d4 Luz. 
Gat4o Vúti•Gl. 

r A Comissão de ConstitUição. Justiça e Cuiadama) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 11, DE 1997 
(N" 317/%, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o tex't.o do Acordo d• Coopen
~o Cort.aula.r entt'e a ~pUbl1.ca r.a.
ratl.va c10 !U:aaJ.l • a ~públl.ca Port.u
queaa, para Prot•~o • Aaal.at.encJ.a 
Conaular aoa aeua N&CJ.On&l.& em t•r ... 
c:e1.roa Pai•••, cele.br»do flftl L.l.sboa. 
em. 20 d.e JUlho d• 1995. 

A.rt. "• Fica a. provado o t.xto do .Acorcio de 

Coopera.ç:t.o Conaular en.t.re a J'epúbll.ca Fecierauva do Braa1..l • a 

Repúbll.ca Por1:uqu•••, para Protaç:i.o • Aaal.•tincl.& conau~ar aos 
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aoau• Ha~ona.i• - Terc:el.rca Paiaea, calebrado -. Liaboa.. - 20 

da )ulho ele 1!19~. 

Partqra..!o único. i'i.cam aujeitoa • aprovaç&o do 

conqreaao Nacional qu&J..quer aeoa que poaaus r.aul tar -

rev>.ÃO do ...tendo Acorao, ~>-. ~ ~,.quer ajuat.• 

c:cmpl....:lt:area qu,e, noa tarmoa do ind.ao I do art. .t9 da 

Conab. tuiçAo F~, aearret.-n enc::arQoa ou cc.praaiaaoa 

gravoaaa ao pa~o nacional. 

Art. 2". htoo Decreto Le9hl.aUvo entra - vl.9<>r na 

d&U ele •ua publ.ieaçlo. 

MENSAGEM No 604, DE 1996 

Senhores \\e1Tlbro5 do C on~resso '\acto~UJ.. 

De ..:onfofl'T\ld.id.e com o disposto no &t'tl~O 49. •naso l. dt Consmuu;;:lo F~cral. 

subm~to :t ~!c:-.~dt coM•d.tr<~oç.ào d~ \ ouu b.cc:lmtw. a.compannado de E..;posaçlo ele :\lou,os Oo 

Senhor \hrumo de E.st.ado. lntenno IUs Rdac:OO E~cnon:s. o 1ex10 do Ac:on1o IObrt- C~açio 

C ons1.dac. cclchrado emrt o Govtmo cb Re,::.ubltC31 fedc:rattva do Brud c o Governo c1a Rcpubbc& 

Ponu~e~ C11\ l1sbo&. em ::o ~JUlho dt 1995 

Sras~ha.. ~ B de junho 

-· -- .... 
Fl'rnando llf'nriqul' Cardoso 

/ 

TIP1!d0 .. V\•ta O d.lSJlC•to 1'\0. artl.lJCS :2 e 1 $o T:Colt.,O dt 

Muade • Con•ulta entre Brastl • Port~JQa~. de U d• F10W.-bro U 1''53: 

Tendo ..- COII'Iideracio o •rtlqo 8 d• Con..,.nçio ~ Viena .c»Dr11 

A•l.ac:Õ•'I C::lnlvl•r••· 

/1. ll.ep~Uca reaet"atlva :lo tra11.l a a kpÚ.blica Port:-rMaa, a 

... ~,nr ~•n(*tnado• Parta• Contratantetl, ••aequrario, .,. -.d.i.4a 4o 

pcs• í: "•l • ,;:~• tansos d.a'l eOf'vei'!('ÔCOs lt\tanaae1ona1'1 -.obr• Hl•tÕ.• 

eol'\sul•r•• :la q\:ia eada ..,. ••1• •1qnatir1a, a rao• l.oc:aa.a a aer1t111 

pr•"~•-l"'te ••~c:~f1cados por coal:lnLcacio afttra .aba'l •• Cha"c•J.arJ.aa. 

• Pl:"Otacão consiJlar do• lntar••••• da 1'\ae"l.onat• do •raa 1l o\ll <:\a 
Port'-lQ&l onde n;o atnlta ,._ R•part:1o;;o Con•ular oraal.ial.ra ou Post., 
':onsular portuq\1111. 

O di'lpo'ltO no artlCJO I apll.c&r-••-i aob raaerva d• ac:•it_a<r:k. 

do• ~stados reca~t.oraa 1ntaraaaados • .ed.J.•nta ~.1c10 d.a c:ona•nt~Aente 

ou 1"10ttf:..c:acã.o aprovr1ada, M• c:o.o l'lOa prac.1aos t•~• doa art.l.qos 

1, oa ,.oatoa ou aep..rt1~• COIIlt\lllaraa 4e 

Col'ltratantaa p~erio, -..pra qu• aolicit:a.cloa, 

c:ad.a ~~aa dAa tu~•• 

a inacric-io 4oa 

eidadio• ~ OQtra Part• Cont~at&nta, r•••4•nta• na •u... ir•• da 

'ur1sc1icão ou q-u" ali •• ancont:rea ocas1.on.a~nte, paaaando-lhet • 

r•apact1va c:i<iu.l.a de '&lltricula ou eartl.:ficado de tftscrJ.c:âo conav.lar. 

o Lapra'IS<l paTa • eidula de .. t.ricula. ou r:te-rttfJ.eado de inscr~o:io .. rio 

tornaCJ."-c• pelo )111n.lS1:'i"t":..o ~•• P.•l•eôas t•t•c1ores do lllc.Jt8tl a pci-:. 

1"11nl'lt4Ít"l.O do• ~õe1o• !rtranCJ•l.ros dllt Po'l:tuqaL 

... 
\. 

'l'ltalo• 4a v~- Onic:a oa Titulo• de Macaonali.d.ad• vi.ll..dos para o 

C"e\\H81t0 110 tar-ric6rio 4MI c.-cla ...,. claa Partas Con~rat.an~••· 

l. Oa Ufllloreasoa de ~ntoa de vl.aq-. t"etaridot no n~ro 

anterior. Mt"io totTHtCidoa pelo• respec~l.VOt M.J.nut.isl.oa. 

1. OS ... II.Uia cooeala.retl de e.d.a uaa daa Partas Coc.tratante• 

,.._rio ete~ar ~c:ri•c'-• • pnatal' .ocorro• .-o• cidadica d& occra 
qoa reau.- .lr.a de jur:L•:U.çio (l Mla •• •nc-ontr-

ocaaa.onal-l'lta, • pedido daat••• a dasd• c: • provetw. ancont.rar-se 

pera.Mnt:e ou t~rar1 ... n.t:e clla•Pt"OVLdOa da racur•o• • não tllnham 

poasa.bilidadaa loc:ais de os con•aquu. 

transa1tirio oa pec:hdo• ao !'!.a.n.~stirl.D d.a outra Partte' Contratatlti!, ou ;; 

sua Mtssão d.~pLo-i.tir:a 'lllal.S l!lrêunma, a ~l"' 1~ os "'e~mos ser~.., 
.autor:.:~dos, 

l. Cad• u•a ôaa Partes Col'\trata:nt•s ra•111bolsari a outra dos 

ad:Lant..,.ntos a:!et:\ladoa a 4at deap.aaa ta1tas ·pce~o• seu:~ •qe:nt@'l 

coa•uUr•• no l.nt•.r•••• elll:c:luaJ.vo da Parta ~netl.c1ir1a ou dos seu" 

naeiona1s, da ac:ordo ceM' c:rl.tir:~.os a aer•• dafa.ru.dos pa.l.os "'lntstétl.os 

d&a ••rt•• cont.raot.antaa. 

01 Poat:oa 0\1 •• •epart:leÕol• Conaular•• de cada Ull\6 d.as Part..-, 

C~fttzo-.tafttllts preatario aaa1atincl..a aos nac:J.ona1s tttl)uiant•• d .. barco:. 

a aet"ol\a.,.S arrorand.o o pavi.\.Mo 4a outra. qu-.,do solJ.CJ.tados pte-!.'~' 

-.a~ctho C.plt.io 0\1 ca.a.nd.uta. 

oa aqefttes eottsular•• da cada utaa elas Partes <:o:ntratantes 

poõerlo~ por eolic1tacio expreaaa daa autorLdad•• da outra, exereer • 

ta-.ot" 0e c:i~ioa da •arte beneUc:iir~a outras func:ôcS qu~, sequndo a 

pc-it.:Lc:a 1.n.tanaae1ot\&l, eabelll naa at:ribuicões do• postos consulares. 

ll.a A!Odalid.adea de ~rotec:io e a•s:Lstineu consular pre-vu;t:as 

n.-at.e ACOrdo -rio Ob)eto da ~ul-nt.açio eapee{!J.ca .a ••r aprovada 

por t.roea dia ltot.aa. · 

cada - 4aa Part:aa Contratant•• podttr' suapttnd.ar a apl 1caçilo 

da ..-.up.r d.iapa•:lC'Io do pr.aenta AcaMo. 4aade qu• notUJ.qu• a outra 

ca. :SO lt.l"illta) tU.aa 4e •"~.eedi~teia. pot" •u thlJloait~ca. 

Ouat.SIIftM'r dúv:L4aa OQ ClHie-ul.4adaa óe l.nterJ:~retaçio tu:rq1da• 

"- apHcatio O..t.e ACOtdO .. t'io eolaeiona4a• por vu chpicaât.tc•. 

ACORDO OE COOPt.U..ClO C.OttSULA.Jt tNTRt A ~EP0BUCA FtO!RATIV~ 00~:. 
E A U:PO&LICA POittuct.I&SA PUA P1tOTECAO E: ASSISTtNClA CONSUU-f< 

AOS SEUS NA.CIONUS t:M Tt:RCf;IROS PAlStS 

Conliderando oa laçoa ••pttciaia de eizad• @ 50l1dari~d.ac 

••i•t.ent•s ent:r;e 01 poYOa de Bra1il a de Portuqal: 
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Con•id:erando a rec=Otllendac-io da Prt.etra Reuniio do Crupe <:! 

coo~rac;.io conaular entre Braail e Portuqal~ rc-ali:&ada •• Ll•boa, da J 

da janeiro a 2 d:a fevereiro da 19'HJ 

conaiderando oa ta~• do ca-unicado Conjunto relativo 

vlait:a oficial do Miniatro doa Neqócios tatranq•liroa de Port:uqal 4 

araail. no período da 8 a 10 de fevereiro de 19'94, que previa 

d.aaanvolv~nto da coopenção 

ea-pl ... ntaridada daa r~•• eonaularaa noa doia pala•• e a extenaio d 

protacio con•ular aoa ctdad.ioa da outra Parte: 

Tendo •• vt.ata o diapoato noa artl.qoa 2 • 7 do Tratado d• 

~izada a conaulta entre Braail e Portuqal, da 16 da nov .. bro da 1953: 

Tendo •• conaidaraeio o artiqo 8 da Convenção da Viana aobrt 

ttalaçõea Conaularaa, 

Acorcla• no &.-quintal 

A. RepÚblica Federativa do araail e a República Portuquaaa. a 

aequir danoainadoa Partaa Contratante•, aaaequrario. na .adida do 

poa•l•al • noa t:•~• daa convençõe:a lntarnacionaia aobra ralaçõea 

eonaular•• da que cada uaa .. )a aiqnA~t:iriaf • noa locai• a ••r• 

pr••t ... nta aapeeifie.-doa por co.unicaçio entra ..oaa aa Ch.&nealal'iaa, 

• protaeio conaular.doa intar••••• da nacional• do araail ou ·da 

Portuqal onda nio axi.ata WM llape.rt1~io conaa.lar braailaira ou toato 
Conaalar portQ9Uia. 

O diapoato no artiqo I aplicar-sa-i aob -raaarva da acatt:a~ic 
di ta ~ido da eonaant~ntc: 

doa !:atados receptor•• interesaadoa • - an 1 t•~• doa arti_qoa 
ou not U tcaçio .-. -opriad.a • M• co-o no a pra e aoa 

aequint••· 

2
• 

0 
1Jipreaao para 0 processo individual da inacriçio eo~aula-r ~ • 

0 
u.praaao para a cWula da .. trlcula ou eartifica~o da inacricao. •~rao 

foneeidoa pelo M1niat.irio da• Relac:õe• Exterior•• do araail • pelo 

Kinistirio doa M~aqócioa Eat:ranqairos da Portuqal. 

1. .. ca.oa de urqincia. o• aqantea conaularaa poderio -itir 

Tlt:uloa da Vi.aq- Onica ou Tltuloa da Nacionalidade •ilidoa p.&ra o 

reqreaao ao tarrit6rio de cada u.a daa Partas Contrat:.antea. 

2. oa i.a.preaaoa da docua~&ntoa da viaq... referido• no nü.aro 

antarior, aerio fornecidos pelos reapaet:ivoa Miniatiri.oa. 

1. oa .aqentes eon•ularea de ead.a u.a daa Parta• Contraunte• 

poderio afetuar repatriaçã•a • praatar soeorroa aoa eidad.ioa da outra 

que realcl- na aua lraa da juri~içio ou nela se etteant~ 

ocaaiona.l-nte. a pedido daataa. e daada qua praw- encontrar-•• 

l)ena&T\&ftt:e ou t.a.porari ... nta d&al)roYidoa da racuraoa • nio tenh~ 

1)0u1Dilid.adea locaia de oa eonaetJU:L.r. 

2. Para oa fina do pa~riqrafo anterior, oa aqantea eonaular•• 

tran.,.i.t.lrio os ped:L.cSoa ao Miniatir:L.o da outrá Parta Contratante, ou i 
aua Mlaaão d.iplcaát:L.ea -i• prlnr.iaa. a fia da oa -..o• Mr. 

Cada uaa daa Parte• Contrat:ant.f!~ r~.,.._bolaará 8 oU"tr-ll S 

att:L.antaaent:oa et:atuado• e das dea~sas fe1t:as pelo• ~eu~ .!ICJf!T'.t: 

conaularaa no tntar•••• exclus1vo da Part:.f! bef"teficiárl.a ou dos !.'"" 

nacionais, da acordo cOftl critér1.os a Sf!r~n. de:finJ.doa peloa Ml.nJ.sté:- 1 

d.aa Parta• Contratante•. 

oa Poatoa ou aa Repart:icõaa Conaularea da cada unta da• Part• 

contratantes preatario aaaiatineia aoa nacionaia tripulantaa de barcr 

a aarona .. a arYOr&nd.o o paYtlhio da outra, quando •olic1tadoa pe. 

raapeetivo Capitio ou C~ndant:a. 

oa aqant:aa conaularaa da cad.a UIM. dae Partes Contcatante

podario. por aolicitaçio axpreaaa daa autor1dadea da outra, exerc~r 

favor da cidadio• da Parta banaficiáru outras funcõea que. aequndo 

pritica interna.elonal, cabell naa atribuições doa postos consularea. 

AR't'IGO VIII 

Aa -.,ctalidad.ea da prot:acão e asaiatincia consular prev1sta· 

naate Acordo aario objeto de reqnlaae:ntação especifica a ser aprovad. 

J)Or troca da !tetas. 

Cada uaa daa Partes Contratantes podará auapender a apl1cacb.o 

da qualqver diapoaic-ão d.o pra .. nt:e Acordo, desde que not:Uique a outra 

CC* lO «trinta) d.iaa de anteeedene:L.a, por via dipla.ática. 

OUaiaquer dúvld.aa ou dificuldades da interpretação aurqida.s 

na aplicaçio daata Aeord.o aerio aolucionaclaa por via d.iploaitica. 

1. 
dat.a da a~unda 4aa Notas palas quais a• dcaa Part.ea Contratante!.: 

eoaunicar .. raeiproe-nta a aua aprovação .. conforaidade com os 

proeeasoa eonatitueionaia da aabOa oa pai•••· 

2. O pt'&aanta Acordo poderá aar denunciado por qualquer da a 

Parta• Contrseaat••· -.diante &Yiao privio por Nota diplocática nio 

inferior a 110 «eento a oitenta) di.aa. 

l. Bata Acareio poderl, - qualqu.a:r o~ltura. ••r ca-ple!Hntado por 

protoeoloa adicionai a. 

raito - Liaboa, .. 20 de JUlho de 1995. e111 do1~ 

•~lares ortqinata. no idioaA port:uquia, sando a&boa os textos 

itJGA~nt:a aut:iftticoa. 

çe;:_~~ 
PEI.A UPOBL.I(A F~DATIVA 

DO Blt.ASIL 

lAia hlipa Lllllpl:e.i.a 

Kinlat:ro da Eatado d.aa 

Relações Ext:erior.a 

PÉLA REPOBLICA POR'M.lCtJ~SA. 
I 

.Jo.i Ranuel Durio 8arro110 

Ministro dos Nt!qÓc1oa 

Eat:ranqel.ros 
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f'I.POSK ~O DE 'iOT"·05 ~·z'>'!. DF l5 DE JI.~HO DE 1'1'>6. 
()().;R. \11\"TRO DE EST \00 I' rERI'-OD\S REL\( OlS EXTERIORES. 

SEBASTlAO 00 R.EGO 8ARR05 

:Exc•lant:l.SS.lmo sennor VJ.ce-Preaident:• da Republica. 
no exercl.Cl.o do car-90 de PresJ.d•nt:e d.a Rtlpu.blJ.ca, 

t.ncaaJ.nho a Vosaa I.xcelt:ncl.a o anexo Acordo sobre 

cooperaç4o Conaular: entre o. Rep1.i.J::Ill.c::a feder&~lv.a Qo Br&sl.l e a 

Repllbl J.ca Ponuqu••• para Prot.eçi.o • MSl.st6ncl.a consular aos 

seus Na.ciol'laJ.s .. 'l'are•J.roa Pa1.sas, !l.t'm4ÔO •• Lisboa, em 20 de 

JUlho de 1995, • que se or1qJ.nou c1as recotD.enda.ções do Grupo de 

cooperação consu.l•r, l.nstl.tU1dO pelo Acordo de Cooperação 

consular ent.re Braail • Pott\lgal de l9'.H. 

2. O Acordo destl.na ... se a oferecer o~~~os nac:J.onais do 

BrAsil ~oss1.bill.dade d.e recorrer 

l.ndl.st~nt.a~:~ent.e aos sarVJ.ços cons~onares d• ua e da ouocro "a1s, 

naquelas rag1.0.• d.O globo onda a au.s4ncia d.e waa re"art.ição 

consular brasl.l&l.ra e supril1a pala presença da wc posto 

co"lsular pot"":.U"JU4• • vl.c•-varsa. 

3. conv•• aaaJ.nalar que o retar14o Acordo t.- o ali:rito 

O• estender consl.d.arava.l.aent.• a rede d.e atandi••nto a cidad.i.o• 

Orllsl.lel.ros no axt.at'l.O=, CUJO nwnro vem crescendo a c&d.• Ano. 

Nesse sentJ.do, o acordo apcha-aa na.o so no prJ.nc1pJ.o d.a 

co::ple:ment.arJ.d•c:l• ç•oqr&!J.ca de AA.bas as radea consulares, mas 

ta~em na e!at;lva, ut!.ll.z;açio do patrJ..mOnio cultural comum, 

v.q., a J.dantJ.d.ad.e ll.n9Uistica. 

4 . Naaaa.• conc11ç6e.a r e tando - conta a. tradieionai• 

relaç~ r:1a uizad• • coo~raçlo entra Br&ail • PortU9al. 

considero o Ac:orclo ao.bra cooperaçt.o Conau.lar .n"Cr• a Jt.epUblic.a 

Fadara'tiva d.o araail • • RapU!:Jlic:a Portuqu-a para Prot..~o • 

uaist,ncia canau.lar aoa aeua Jtaclon.aia .. Terceiro• Pa1aas 

aaracedor da aprovaçlo c1o Conqreaao Nacional e, para t.&l, 

•ubmeto a Voaaa bcellncia o anexo projeto de Mana.aq- .ao 

Conqrasso Nac~on.a.l r C:OJD. vist.aa .a •ua apr•c:iaç.to ~lo Pod•r 

lAqialatJ.vo. 

Jtespe toa&aent.a, 

fA Comrssão de Relações Exrerrores e Defesa Nacronal.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO~· 12. DE 1997 
(:\' ~97'96. na Câmara dos Depu1ados) 

Aprova o texto do A.cordo-Quaciro sobr• 
Cooperaç.i.o .mo AplJ..caçõea Paeit'l.e&a dfll 
C.l.i:ncl.a • Tecnoloq1.a tsp&Cl.&l.s, cele
brado entra o Governo da R.epü.blJ.Cll 
FederatJ.va do Braa1.l • o Gov.rno ~ 
Rapú.blJ.ca A.rqentJ.na. -.m Buenoa Al.r••. 
etrL 9 de a.brJ.l d• 1994. 

o CONGRESSO NACIONAL d.ecreu: 

Art. Fl.c:& aprovado o texto d.o Acordo-Quadro 

sobre CooP'ra~o wn A.pll.eaçõea Paci.!l.caa de C.linc.l.a 

'tecnoloqJ.a Espac::J.a.la, celebrado entre o Governo da RAapUbll.e& 

F.cierat.l.va do Bras.l..l. • o Gov.rno da a.púl::>l.J..ca A.rqentJ.n&, _, 

lN.ttnoa ~r•a, em 9 da a.brl.l de l 994. 

Paraqrat'o Un1co. Fl.ca,m suJe.lto• .à aprovao:;l.o d.o 

Conqreaao ~&Cl.Onal qu.a.J.•quer a toa que . poaaam. reaul t..ar eltl 

raVJ.!Ilo do ret'er1.d.o Acordo, ~ como qual.squer ôlJU&tes 

complCblentare.a que, noa termoa do 1.nc1 ao 

ConatJ.tu.l.ç.i.o F~nl, acarretWD enca.rQoa 

qravoaoa ao P&trUD6n1o nACJ.ona1. 

I do .art. 49 da 

compromJ. saoa 

Art.. 2•. !:ata Decreto Le9J.•latJ.vo entra em Vl.qor na 

MENSAGEM N" 58&. DE 1996 

De: c:~ eom o ~o no lfh!O 49. lf'CJIO I. d.a Con:slll'\llldo Federal 

'""'""o a tlova4& tolalderaçlo de V ossu Ex«iinc>u. acOift!)UII\ado dc hi><>"ÇiD dc """"""' do 

~ MsruDTO dt EstiÔO. lnunno. du kdaçóa. Extert«ts. o tnto do ~ IObft' 

C- tm ~ Poafx:as de Coénaa o T~ E- «1o1>nGo amo o Govemo 

da R"1'"1>úa Foáonm<s do 8ruale o~ éa ~ .Vg- em lluonos Alrft. l!ft'l ~de 

abnl de 1994 

, SrasW.a.. :7 de ;u.Dho ,0-- ~\-
f~mando H~nriqu~ Cardoso 

~IÇJo !X ~ troR 287/tJUI'I::M'Z.IAJC~-KfSP, DE 25 :X: .;t...~ DE 19%. 00 S~ 

:<Ilitsrt<lllEE:ST>OODAS~o<:tlU<JI>n;. 

txaalen~1s•:u1o senhor VJ.ee-Pusl.c1eote d.t, Republica, 
no exarcl.Cl.O do cargo d• Pra•:a.dent• da itapulHl.ca, 

t.nc:aau\ho a Vo•u txc:al,ncl.&, em an•xo, o t;.axto doo 

Acordo-Quad.ro sobra a cooperaç•o ea Apll.caçO.es Pac1t 1.cas (i• 

C:J.•nca • Tacnoloq 1a tspac1.al.S, cUeDrado entre o Gover-no d' 

~opAlbll..ca. Fed.erat.lVA do Brasil • o Governo da. Rapubll.ca Arqent.J.n&, 

ea Buanoa A1raa, ea 'I de abrl.l de 1996. 

l. o Acordo t: .. J)or Objetivo asta.belacar u.aa aoldura bãaica 

para o desenvol. v J.aanto da pro'j atoa concretos 4e cooperaçi.o •• 

uU1rh ••J:I•cial. a sares executadO• no ~1t.o d.e .ajuat.as 

co•plaMntat"as ••~1fic:oa. Consoante o texto cto Acordo, o• 

pro,etos da cooper~te;io c:SaverJo a.,..rear uaa qrand!e variedade ae 

areu: c1.6nc1..a a t«acnoloqia e&J:W~cl&ia; av,ali,açi.o a mon1.tora••nto 

do ae1o Aablent.e e do• rec:u.noa terr••er•a: d.aaenvolv1aaneo de 

sat.*lites; 11a1os da ac:eaao Ao espaço • aarvl.çoa de l.anç.amanto; ~ 

al.nóa, <;~u.t;ras ar•u que venhaa a aer ac:crdact..aa pelo• do1• pAi•••. 

). 

arqent:..nos representa ponto da 1n!lex6o d• nossa cooperação 

~sp.ac.:.aL ~ 'ti!~J.:-14 por retletl.t, de modo :.nequ1voco, a -qualidade 

das relaço~~t~ .at.ua1s er.t:-e: os do1s pa1ses. A,'l".e o mom.ento. ast.l.Tlou

se ~r:stru.":le:"!":.::J de•sl!l enverc;ad1,.1ra ~penas com os Est..ado11 t.:nlOos, c, 

~:-1 .breve, d~vera ser .!l~s:.:"14do Acordo-Quadro de mesma nat;ur•za co:':l 

"- R'..lss:.A. ~essa !Ot":":" . .a. a cooperação espac1al com a ArgentJ.na ve-~• 

<~l<;&d.a .s I..! ::I paca~ar cr..:e c 9ras :.: reserva apenas a paJ.s•s de 

recon.:-.ec;::.(!::; ::ll!$envolVl:'!l.ento no canzpo espac1a1. • com 03 qua.:.s 

esta:nos e:-::pen~ados .a real:.zar e:mpreend:.men-cos s.. :;n:. ~ 1cat. 1 vos. ~;o 

caso do p:-esent.e Acor:!o-Q;Jadro, nenhul%1a area relevant. 111 dos usos 

pac::.!lcos do espaço ext.er1or !o.:. de1xaa4 de lado ou evl.ta~.,_, 

Podendo a cooperac;::ã.o esp.ac1al tornar-stz pro)et.o •=lelJiatl.CO do 

!.lto qrau ~. concer-:.ac;:à.o pol!t.:.,c,:a atJ.nql.do pelos do 111 pa~o.•••. 

l::u vez que 4 rat:l t l.cac;4o do prasent:e A.c::Qrdo-ouadro 

soor• 4 C::o!'erac:;ao e:n Apl.:.caçOes PaclflC::as.~e C:..th'\Cla e Tecnolot;la 

Espaç~a.:.s jep~nde de prev1a au~o=-lzaçáo do <:onqresso Nac: 1ona.l, nos 

ter::~os do :.nc.:.so ! . art.1qo 49 d4 const:.t:u1ç-ão F"ederal, panDl.'t.O-oe 

submeter a alta ltprecuçào de Vossa rxcal•ncJ.a 0 anexo pro)et.o de 

mensaqeo pres~denclal, par.~~; que Vossa rxcel•ncut, caso est:.•Ja C• 
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acordo, enc3!Unh• 

l.A:q.l.Sl4tl.VO. 

0 rerer1.d.o 1natruaen~o ii apreci&çlo do Poder 

RupuY\onto. , 

SEftAni~ ~S 
Estado, 1.nter1~:":::.açôea Exterioru 

O Governo da Republico FcdeBtova d<> llrMil 

O Governo da Repuhhca. J\r!fenttM 
(doravante Oenom•nac.los ··l)ancs Ctmlrntn•llt.."'!'l .. ). 

I lesej~!. de dnr no"Yo ltufKii~· :l ~nuJter:açãn nn :trc.;~ de :tltõl 

tecnolo~:Ja entre os Jots 11:11i~; 

Fmpcnhados n:t nwnutcnç:ln do co,;p;J~n c-.:tcuur :tiiCttn a t,;IM'JIII.'I:Hfau 

mlemncl\111<11 Bm('II:J C ~f3 JÍI1S C."'tdusnamcniC pm.:ihc:n._: 

Con~derando que. f'dro paísct de p.r.mc.k: c:oc:tcnQ., tçnUun:d cumn o 

Hra5il e " Ar"@:entina. • utiiinçiu dt_, csp~Ç" e-,:tcnnr ,_m lin!ll J«:iiK:t"'-" cunsUIUÍ 
11111 fn~trumet1-o insuMtlluivei JlGfll n cunhecnnenln de ~!!I tcniktr;." r ck W1'"' 

recu~ tUilurais. a..uim como ,..ra a rromuç:lu do desctt\'ttlvimen1n !'C:ItÇIAI. 

ccofJÔrmcn e tecnulúgico. e a prulcçiu ClmbtcnlAI: 

Cnn-.eta.ndn n~ temKJ!II do ·1 rmtodo ~.me Princi~ Rqndodures da, 
Ativídndes do! 1:......000 no hpl.-..uçAo e Uon dn F_-r-ço Cn...,icn. inchalioe 1 1.111 

e demais Corpos Cclesles. de 27 de )lll<iro de 1967. do quol omboo 01 pai- llo 
Panes: 

Considemndn que antboo os reses ,...., membruo dn Rqime de 
Cnntn>le de Ttcnnk.P,. de Mlsxis ( MTÇR 1 e c:nn.....adns do que o clrwninin ela 
lee""""lll esrecial traz c:ansipn a noeessidado de IMIIUieftçln do eslnln cantn>le 
50bn: SUII lnntferfncia.. lendn ern Y1s11 nln f'mnÍlit KU denia paB tiftt c:nt~tNrius 

""' inl""'""" da 1"G7. e do bem-estar de seus -'""' rm-os e dn t<>111unicl8de 
!nternDÇMJI'IU~ como um lodo. e de conforta~ axn !ICUI 'l"eSp!Cll\m ~ 
lepis: 

He~~linnnndo O!'ô lenn<~ dn l>eclomç:l<' Ct,ntuntn •hn!ule1r~Ar~e111tnn 
sobre Cooperaçio th\aterol nos Uso, P:ac1liens do E"ruc;o t.:aenur. oas.,tuada pdos 
l'restdcnte> de ambas !IS Partes em 23 de agosto de 198'1; 

Com o f""'pOSitO de apmfundar 1inda mais a C(lnpenaçãn o~l 
e:"'!tente entre os dois pa;ises. tendo como obJeti"·n a cnnw:r,ént~a P rn,ectr~ 
eslnr>OS noe10nais de cleoenvolvnnento especial. f""" meio da complemeniDÇIIo c da 
coon!enoçloo dco oçl'><:s e p<oJCIIOS; 

Empenhados em ot.ímizar os rnultadu~ C"!'rmadc"'- ~i~nutr o~ cu!'lc~. 
incrementar O USO da temolotia ~ia!. maximi:7Jar I rantetreç:Ao du ctnr 
industrial e pmmover o interdmbto do insumos e produtos da indilstna es~ial. 

Acordam o ~utnte· 

A A!léne~a l'.:<p:>eoal Bnt"'lei"' 1 AFIII e • Cumi...Oin NncinPitl de 
Ativid.-des ~-'fiKÍa•s (Ll}NA.F) v,, ~~RDÜn!C a.llflltt n~naa.,. ~tufn~ 

pnnca,on deste J\c:urdn Fi:a:~ ~·•.km Ucsapnar uutuw ,..,.~ant!ltttuot. -u: •~riu. 
p:~rn o dexn,.olvtmento óe prngmmo!'õ de cc•'fiCDÇàc' u:t.'li are:~~ C1Hnnct:xm nu 

An•s<> 2 

A., 4{tênçlus e~c:culnrn!' pnnctpni" idcnlittcuri\o an:n~ Jc mtcres<.;e 
mutun e buKArlo ~wliver f'"'tlrDI11:J:~ e ("'fC'fCh~ etlfl!Untn~ IH)~ uso.,. p:•c•licn"' 
do ~J'GÇO e-clenor. medlanle a uttla.oção du~ melu"' e mlm-c~lrutnra~ Ue:o>pomvero; 
m1s Partes t:.ontratanles. 

1\ coc~ào no ômbato do presente 1\t;:urdo ubrun~cra :Js ~umtcs 

a) ciênc;ia espaci.ol. tecnoklgJa espacial. 1\-allaçi.o c monitoramento do 
meio ambiente c ~ rccunos da ·~ena pur rertef'Çãu remota e 
OUlnl!l opllalÇões esraciais; 

b) de~uvnh;immtn de mi~~ !'UIIdilni!!ô çnniuntn!' J"'llf3 11ns 
cientllia.s. lc:cnoiosicos c de oplicaçfleo .._íais; 

c) ntc'Ítl5 de AC:e!!KIIK'l ~ço e .5en:iços de lnnç:·· ente: 

lk pro~rnmas e pw_tch~ Je cooperação esp.ociui relettJ\'" no Ar_u~o 2. 
serão objeto de entend1mtntos esp«i~!cos a ~rem assmados pelas ~~~et1e1as 
e:ocecutOfa~ e deverêo e!pec:ilicer wu~ obJeU\.'O~. n!; procedimentos de e'·ecuç;au c as 

responsabtlidodes indiv1duars c conJuntas dDquelas ugêtlCI&! 

1 /u 8Slêncl85 e:otCCUlOfDS pnncr,..ai!ll ~ÕO O~ ~f'I01l~Vel!' f'e\O~ ~~~~lo<; 
~ suas ati~ no c:onduçlo dos prosramas e proJeto> de coopenoção rt:ll17.ndn' 

no imbilo deste Acordo. 

2. Tais atlvidad~ senlo conduzida~ em ennfnrm1daUc com ao:. lc1o:. c 
~ulamentc» de c:.ada Pane Contrata.nte e "t.:uào :sujeitas a drspuulnhJ:,Jc de 

fundos alocados para esses fins 

1 .1\mt.o!. m ( Mwemn:'l concetlcr.ln :lc)'r( l.~,JCÇ1:1h"\t:t.., que ...c \m-.l~u.lcm de 
um r-ís ao outro. em ,,inude Uc,, presente 1\~o;c,rd,,. assim cnutu :1 -.u:l bm1h:l 

imc:diala 

:1) VISlU lf.TatU!lU de r~ickncin.~ 

h) Í~tç3o Oe unpn"Cio~ c Uem:»i5 ~r:n:un<.~ 11;1r:» :1 '"'f«,11:u;.5o ~k· ~~~ 
1nohillãnn e nbtdt~ c.le U!lõn f1CSSo:al d~HnoJn-. :t o:;u:t pmnc:Ha 
mslalaçAu, exc.:iulndo ll!l veicuklS e uutnl'!C bens nuJ\.CI~ rqz.T'\Ir:I'YC1s. 

e 

c) idêntica ioenção para o re-expor18Çào <lo• relm.k,. hcro' 

2. Ambos 01 Gc_,.,. ioentarlo i~,..lmenle de lod<os os ompm~os e 
demais .,.......,. • rmpor!IÇio c • ~ os bens. cqui~mcnlos e materiaiS 
enviedna de um F*:• eo outro, r-ra o cumprimenlo dos l"f''@.rtlmas de cnupen~çAo 
aconbtdoo. 

I . 11 rmt~ dus direitos de ~ intelc:ctual sef1i dis<:iplinadn 
pdas leis c IC!-Uiamcntm de Clda Parte. em conlnnnidode com o• oc:nrdc" 
fntcrnocinnait trn ";~ no Repúblial. Federativo. do Hlll~ll e no Rcpubhca 
Árpntina. 

2 Os entendintento! ~pecitic~ a que se refere n I\M1!1n l. p-.deri\('1 
J"'nnenoriz.ar e558 protcçào à tuz de cadn proJeto ou rro~ram:1 Uesen._t,lvtdo no 

âmbito do presc:nle Acordo 

Para o acomr-nharnento da Q.ecução do presente Act,rdn mantet·~·O 
o mecanismo do Grupo de Trabalho Conjunlo Brasi~~Ar~tlno Vlhre Cl"'t u~ 

Pacl6cos do Espaço Exlmor. que se reunirá. ahemade:mente. cm cada pais. ao 
rnenot uma vez DOr llK) 
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f O Grupo de Trabalho ~ tnlegrado, pda parte ~dcmi. pnr 
rept"e'5CntanteJ do Ministério cW Rdaç~ Exte:riores.. dn A~ncu1 E~raci.ol 

Bra~11letra <AEB). e dos orgias responsaV'C'ls pelo der:nvolv1mento da~ al!vlúac.Jcs 
~pact&l5 bruilei~. Pela parte ar~enuna. o Gruro de Trnbolho ~a mt~radn ~1r 
representantes do Mimstério das Relações Exterin~. Comércio lntema.:.JPtml c 
Culto e da Com1ssâo Nactonal de /\llvidtacie! E3pGCIDI~ i CUNAE) 

Lm e&!O de du\'Kln~ snhrrc a lm!l4ement;u;;io d-t.""'le /\cnnin l.-...la"" "'-"f:to 
r~hidas pelns :o.p:ênc1.11~ executora~ princtptu~ du"' P:-tlle<: Cnntral:lnl< .. -s c. ça-..1 

necosátio. enenmmhadas rarn ~nluçüu ao ( irupn de ltnhalho LnnJUnlo a t)IIC ~ 

retere o Artltto 7 

E!te Acordo n6o rreiudicani n conf'IC'fDÇUu de qualquer cJ:1~ Panc..-:o;; 
Cont~t•ntes com outros Estados e organizaçües mterlutcK'tftiiiS. 

C.da Pane Contratante nolilicarà • outra. po< Yia diplomlitoca. da 
conclusao <bis f<>nnalidadc:o inlema!l nec:es>áne à aprt>\'DÇAo do preoente Acotdo. 
o qual entrara em vip na dala de recebimento da sesunda dessas notiliaoçiles. 

I A \'tllidode do J'R'Sellte A<o<dn oeni de I U C de7 l anos. pn>m,.i,'Cis 
por rerindns de 5 C cinco t anm. .. Ivo se UIIUI das !':Ines nolilicar 3 outr:t. ~ 11a 
d•!'lomlillc:a. com antececlênaa mimma de 6 1 oei•) meoes. de •ua decisio em 
conttáno 

2. O prt!'X11te Acordo poderá ser denunclado por quafquer dno: Partes 
Contra.Ulntes. por vta diplomatica.. e seus cfestos cessarl.o 6 tse~s I n~ af!Ós o 
receb•mento da mencionada notilic.açio A denunc•a não aiCtor.í os J"''P:111mas ~ 
projeto! em execução. sal'llo se as Partes Contratantes convterem dtvenamemc 

Feito em ~u~ Aires. em·~ de abril de 1996. em dois e"XC'Tllf'llllfes. 

nos idioma! português e CSJ*lhol. sendo ambos os textos 1gualmente au~ênllcos 

,--------., ' 
Vê~ 

PELO GOVERNO 6A REPUBUCA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

Luiz F~l1.t>e- ~ampre1..a 

IA Comruào Je Relaçàl!s E:cteno,.es e Defesa .Vacwnal) 

PROJETO DE: DECRETO LEGISLATIVO~· 13, DE: 1997 
(:-.:• :96196. na Cãmara dos Deputados) 

Aprova O text.O do AJUS't.Q Complementar 
ao Acorde BasJ.co de Coop.raçào CJ.en
-=.i!l.ca, ':'ec.'""l..lca • TecnolóqJ.ca, em Ma

tarl.a de S•nl.d.&d• AQropacuarJ.a, cel•
brad.o ftnt.ra o Govarno da R.epl.Lbll.~ 

Fed•r:a:~'\1'3. do BrasJ.l e o Governo di 
Republ::.c:a d.o Chl.la, em Brasill.a, ert 

25 d.e março de 1996. 

text.o do A,us-:.e 

Corr.plernent.a.~ ao Acordo S..:s.lco de Cooperaç.io Cl.ent.i!l.:::::a. 

7ecnl.C<' Q Tacnoloç.lca, em. Mat.•rl.a de Saru.d.ade Aqro~cuarl.a, 

celebrado entre o Gov.rno da ~públJ.ca Fed.•r&tl.V'a. do Bra.s.ll Q 

o Governo da Rapúbl.J.ca do Chl.le, 4ilr.\ Braail.J.a, Grn 25 de m..rço 

de 1996 

ParJaqrat'o únJ.co. Fl.c.Jam SUJel.tOa à aprovaçio do 

Conqreaao Nacl.orral qu&J.aquer a toa que posaam reaul tar ~ 

rev:t.a•o do ret'erl.d.o A)uate, aaaJ.m. c:omo qua.laquer a)uat•• 

complementar. a que. noa termos do l.n~ao I do art. 4 9 c1a 

ConatJ.tUJ.t;:.i,o F..S.ral, acarret.n encarqoa ou eom;::.roftUaaoa 

qravoaoa ao patrl.lDênl.O n&C-J.onal. 

Art. 2•. Eate Decreto LeQ'J.alatJ.vo ent.n .n v1.qor n.a 

data ~ aua publJ.caç:io. 

MENSAGEM N~ 574, DE 1996 

Senhore-s \l~bros do C cngre5so ~acrona.l. 

~ conform.~d.cie com o dnpoRo no &nrgo 49, rnaso 1. <11 COMiatuaçio FifCWil 

submc1o 1 dna~ cons.Qcnçio d~ Voss.u E.JC.ceiinaas . .companh&clo ck E.ltpo~ de ~hxrvot do 

SC'J\I'KW \bnntro dt Es1&do. lntenno. d.u RdaçOn E~morc:s. o texto cb AJURt Co~ 110 

~cor do Basac::o de C OOl"tf ado ( rentdica.. T ecruc.a t T ccno&op:.a. em Mal ena de S.-.. 

-\gropecu.an._ .:etebrado enne o Go"'emo da RC9Ubbca Federativa do 8rud e o Govtn10 da 

Rq,utHrca do Oule. ~ BrasU.rL cm ;5 de rrwço dt: 1996 

Bruab&. 21 dt Junho ã• 1996 

/ 

Fernando Henrique Cardoso 

EXPOSIÇÁO DE "OTIVOS '1•167. DE 19 DE Jl.:'HO D[ 1996. 
DO SR. "!l'i!STRO DE [ST ADO l'TERI:-iO D-'S RI:LAÇ0f.S UURIOIILS. 

S[BASTlÁO DO UGO IIA.IUtOS 

O Aju•~• Coaple-nt.•r ao A.cord.o Baa1.co c1• Cooperac;.t.o 

Cient.1tica. Têcn1c:.a • -rec:nolôq1ca •• H:at.er•• d• s.anicS•cte 

AqropeC\.Lâria foi. celebrado .. entre Caverno cla Republica 

1'ed•r•t1va do araail • o Governo c1a JlepubllCA elo Chile. ea 2~ 
ele a.rço de·l996 .. 

2. O referido A:)uat.e tea coao pr:.nc1p~l esc:opo 

lncr•zento do l.ntercAmtiJ.o eoaerc1.al de prod.'.Jt.OI a,qrlcolaa • 

pecuar1es. be• coao r:ooperaç&o tecn :.r: a 

!:.t.:ssan::.tarlcs • zooss&nl.tar:.cl en1:re o aras;.l • o Chila. 

J. Nesse sent.u1o, o texto anexo ;:rocura cons~rt.u.r o 

arc:a.couço •m que a c:Qoperac;:lo en't.re •• aut:r:.c1ades san1't.&r1a1 

d.os ào1s p<~.1ses possa pro110~er ~lAloq:o !rut:.!ero. coa 

•l:.::.naç.6o àe at.r11:os even~1.J.a1s at.rav•• 1e cana:.s da 

co:unlçaçâo ma.:.s áqe1s. 

4. o presente A.Just.e •• soaa .aos as terços :o~ternac1on&ll 

àe o;ra.nsparencaa. qu.ant.o 

requ:.s:.t.os sanlear101 • tit.osaan.lt.arl.oa, cu)a t'rut.o :a.a:t.s claro 

Acordo sobt-e Apl1c:::aç'o de Medlclea S•n1't.Ar1a1 

raossan1ur.as, res .. ltacla da ltacSacla tlruqu&J. do GATT. Tais 

presenta Ajuste. devaric cuapr1r o seu 
oD:)etl.VO de asa..qurar a u~e h.uaana. bea coao a Qoa a.n1aa1a. 

sea se const-ituir. jaa&ia, •• ua obata~lo ao c:::a.erc1o an~r• 

!nul • Clllle. 

5. 

de Kensaqea AO conqreaao. acoapanllado de c:Op1& au.t.•ntica elo 

Texto do A1uste Coaple-nur •o Acorclo aaa~.co de cooperaçAo 

TecnolOqica ••. Materur de san1cS&de 

A.qropecuar:.a. c:oa viataa .a sua rat.i!lcaçAo. 

PHnlstro de Exter1ores 
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AI! SlE COMPLEMENJ MAO ~CO•!Xl llt.S\CJ.lJif...\J.V.fl;B~Qt.~!lill.t. 
TFCNJCA E TEC~Oi QG!Cc\ ESI!t,f O GO\ ER,._O !)1 B~IJQ~El)fR~~ 

oo BRASil E o cnyFRNO !)A 8FP\ 1st te" rx>_CHII E EM MA rERIA DE 
SAN!QAf)E ASjROPfCt !AR IA 

O Governo da Republica FederatiVa do Brasil 

O Governo d3 Repubhca do Clnie 
t dora\o&JUC dc1Klnnnados ··pan~ CmtlrJI:unc:-s·· I. 

CONSIUERANOO 

Que e de mi~~ mutun lltCTC'II~11:1r " mlcrc:iml"o l'l'lfM."tCial rJc 
pnxiut~ l'ttfMCOI3~ C !leCU:vtO" Oe-tu \:lliUU :1 l:OOI'Iii .. ~I;"H,::I~I IC'CIUI.::I no' :t~lC'("Itl'(. 

ftlouallllarlO$ e ~YnUanc~ entre n~ dnt~ 1r.tr~. 

()Ue ()1. :\"f'C'C''~ Ctt111il'tct~. 1t."Cltc\hl).!ICCl<. C llCMIIt;llt\tK ('III 111:11'-'fl:l de 
o:.antdade ;nun .. l e samd:Kk vq.•ctal ~ rev~em de e""lleetal tntere-;;.o:.c p:u:t l:tt.:tht:'lr n 
cmnercttl urt~ de ~~tnmtnt~. ve~-et3t! e ~11! ~ubtwtx.Juta!l . .-IC1tt d;t pfe~rvaçàu 

.J011nntunos Ue ambas as l~es CIJIUr:ltarlln livres Je pragas e Oueuc,:a5. 

l)ue o reoconhecnuenln. h:wmot~I7.:"1Ç\n e :lglh~~ doo;. n:qut~tii""C e 
J'fnCC'liÍmC'71t(l'( tecntCt'!'l e ;uinmn!\trn41'\l'f'l'! e·o~~ ... ,~ 1111JlCWI3Çt~ de pwc.Jut~ 

a~ricolas e pec:u8r"ttS fac1ht:tr~ o cÔtnercta ~ 1Jf"''Jduu~ e !eU5 ~ubproUutt~. 

Que an~ a." f":'tn~ l"cwur.nant~ concurc.han ttue <"' ~" c'fL~ 
s.,nn&lll05 oftenus clllt1pl"ir;\o estnl3.1nenlt as suas resoecuvas letttsbçóes c e'ttb~ICaas 
f•lo-T..oc::.samt~ 

()ne ~~ dt~ p;~t"C!! ~nh-.c:T~·er.tm u t\cctfc~n <nohre ~ Apht':11,;:'kl tk Medtdzs 
~mlllf1D5 e Ftt.......,.ana da Ort~:m!T.>Çiu Mo•odool de Cc••""c"' 1\JMU. 

<)ue a Secm.-.a de I >eresa 1\~'lp«ttnra::. dn 1\.hm~erfn d:t A!?flClthnr.'. do 
1\hw.ttecnnrn~io e lb Refnnnn h~ZD"• d~ Re"f"tbhc:"' fedeT-:-,.,,, dn l\1~il ~ n Seruçn 
A,nc:ala e l'ft1tário d" Min"'ório da AI"'C"hun dn Repiihlic:o <lo Llnle <.'\o II><OllbrO! 

<lo Conn!c! ele Snnicbtle VC!l.'CIOI tCOSA VI:: i e do Comné Re!!oooal de S.cKie !\mmat 
tCORESAi do COM Sul; 

Que a .......,. do COincr'CIO ~ IQnlll o.eccssa<IO a1iiàltzar O! 

ac:ordoo~. 

ACORDAM esrabe!«a. em vonude do Ac:onlo BaolCo llolateral de 
(QOI>OTal;llo Coentofica. Tecnoca e f«:nolo]IJU.. ...,nado em 26 de Julho de 1990. o 

SO!Nmte AJuste Complemenlar 

CAPITULO 
Objeh..., 

A Secreürla de Defeu A~a do MmtStenO da A!D"cultura. do 
Abast=-to e da Rrlonna AllfWla da R~oca Feóer1otova do -ol. cnmo 
orpmmc> leciiiCO do Braol. e o ""Sefv>coo A~ • G..-o !SAGJ" tln Mono!<leno 
da Apnc:Wtw"'l da RepUbiK:a do Ciut.e. como OC'~t~no lecntco do Clule dora,.awe 
denonun.:iu mt1dadet necu1oras c01nprontetem-w a 

a, detec:c. e dar ~ a 3Ç~ dr conpC'I ~ lt:cmca em 
matérias de mteTes.Se comuen tom o ob_"teftYO de lo~r um rndltor 
controle da! prlttf'S ou doenças ri1()--1'0C""'\allltar1."15 e'tt>acut~ c lacduar 
o tOIIICI'CIO de produtos ~ adn: us .x,,. IXI1'<1. 

U1 et.nonr vtauo~ IW'õl rwcvemr :1 nl'lrodnçàu r; ptop:tca~,;;M' 

1CIT1t01'10 úa:5 Piv1:~. de~ úU dOC'UÇ~ titl~74liK~IIIIan:tot. <IOUICI1~ ô1 

retnst.rnentus quarentcnanos. bem como i"&annomT.ar. ctHdnrmc o ca.-.o, 
os Jem lmntn de totaincta.;. 

c I :tdot• <tot. nteU~ lttmc:a:" e :lthunn~ratl~ 1~ra que ~1:tfli 
~~ O! fequ1'511os e condtÇtle$ lito-~lll:;mQ!I. ~labclectdo" •. 
nas ~~'1183 "=1ttslaçôe\ f\DC10Nir" ..... ,,.,,.kkJ fx1htar -. c-.:ponaçào e 
~..,produtO! apope<:uano5 mtn: M1boo O! PIIJ!C', 

d) e-51~ ~.:~. mut~ rchnrW'\ ;1 ~~ Je IH~tette e 

'"""""- no que llllltrC aos controles ofocoaJS de pro<luloo de ""t!C"' ......... ~. 

CAPIT!II.O 11 
Lias 1\çõa 

1\ ~ 1 que"" refere o preente Ajuste t:omplementnr ,.,q ~ 
• c:Jbo por '"""' d:t:s ........ ., ações: 

a) mtercàmbto de mformacào tccmca e de letlrslaçào sobre a oat;;çâo-firo
zoossamtana ae cada uma das Panes Contratantes. mchuudo metodos 
de con!Tole de orJ).!as e doeucas. 1ecmcas de dt3!0IOSIICC1. n•aneJO e 
elaboraçào de produtos e subprodutos de ongem annnal e ve~etaJ. 

bJ ttllc:rcâmb1o áe pessoal especrala7.ado. com a íinaildad~ de 
super'\1Stonar. na ongern. os procedmtentos de produção ve~etal e 
anamal. a tim de vc:nticar as cond1ções fito-zoossamtanas. 

c) defimr programas e tracamenro fno-zoossanttáno! espec1ftcOS que 
aj!:thz.cm os procedJ.mentos de comén:1o de bens e produtoo 
agropecuano5 

Com a fmahdade de e:oc:ecu1ar as ações de cooperação tecmcJ a que s.e 
refere o Antgo II. as Panes Contratantes comprome1em-se a 

a! prestar colabor;Jçào rec1proca de ~.,:;~rater tecmco noo.: :l~lw:t:l~ de 
reconhec:uuenlo, d1aguost1Co e meJu.l::.s Jc ltrevençào de nsco s.amlano 
de ocorrenc1a no tto:mlono de ambos os p~tscs. 

bt sem recJnz1r o tmel d(.'.' piO!C1,;âP ti,. S.'ltK.Ic 41111111:1l c ~mtl1;1dc 
vece1al. :lllrn-.:nll:lt nn m<unr f!rau po.;,~1vcl. ::1 eqtuv:llêm.:t;, de su;,s 
tned1das 1ilo-7oo!'samtanas 

C!\PITUI O III 
L),retlus e übngações das Partes 

As Pane5 Comratantes terão os sc~umle$ dire11os 

a) cada tuna poderá, de confonnidade corn este Capitulo. adotar. manter 
ou aphcar qualquer onedula flt<rz:oossanilána ou de vmficaçio de 
residuos para a proteçllo da saude pública. annnal e sanodode vet~C~al. 
consoante as nonnas da Or~aftlzaç:ão Mund1at de Contc1'CIO fOMC) 
Não ~ante. ter.. d•retiO de ti:ocar seu~ ni\'et~ de .,...ot~o. desde que 
com base nos vnucipt~ c~tíficos c: na au3hse de ri!CO; 

b) verilic-M se C'K vegetal!', amm;us e SCII~ produt~ ck e'tport:lÇilo ~ 
encontnm~ suJe•tos a ngon~ rtcompanh:;anentos uo Cõ1tnfl0 tito-
700ssamtano. cm atendnnento ao curnpnmento das C:"tt!--tênc•as rJe 
tlllport;Jç:1o Ua. outra Pane. 

c l as. Panes Contratamcs mdtcarâC' de comum acnrdo. JS rel!rõc:s 
espec11ÍC.JS nnde o;e cletuarào os trabalhos de cooperação e o<> pro-tetas 
tecmcos estabelectdos no ámolio do presente AJUSte. tendo em "lsta a~ 
cond1çoes rqpon::us. etn pJ.Iltcular :-~s Jeiata\as as zouJ:- \1\rt::s Je pra~as 
e doenças 

As Partes. CotJtratantes terào as segu1ntes obngações 

a) promover, em cada pa1s. a oamcJpaçào de rns1ttu•çõcs e asS()(;:tações 
no cwnpnmento dos obJCtJvos e das at1Vldades prt"I·1Stas neste AJuste 
Complementar. 

bl outorgar as facclldades tccmcas e adnnmstrattvas necec;o;;anas par-a o 
cumpnmento do cmercàtnb111 lecnJCo·ctenttlicf' de,lc \!U..;Ie 
Complementar. 

c 1 cooperar Je manclrJ 1\llCt.h:Ha. p:-cr;1 ;1 'nlm;:·u, d~ 111.1SS1VC't"' 

drverg.l!nc1as na aplicação do presc:ule AJUSle lollcplc!Ucntar 

dt C'\1~tr. quand<..' llet:CsÇJr'o ccr1!1it,:adt'\ fJI~>'-~"ut:lfiJl<;. 

7()('1~$a!Ufítnn5 e <;;Hul;m""' :le<'' dado'. p;:11.1 hns de i!IICa:.ilulno 

comerct::ll Ue pro(.h\los aJ!rvpecuanoc; 
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C) OUI(WJDI' ilC fa·•l~ ucc~~ ftar.l õl rc:thr.w;o\u de~ i."ntltn~. 
n~ e ~ de caniC'f lito-mua .. ute pcb OUfrD f'l'.-le 
COI~. 

n crw SIIHIIIB de lwmuml'l1Ç!Jo. nn àmbdo saruc.-.o .. pcn 'CM niCtodos 
do--.~e""''«i<>de""""""·"'~'<'""eoem 
,_ ....... de canpo. procesDtiOIIIO onduoanal C pm!O de 
~ 

l!f) ~- ~nr e troar miOrmac:lo 50bre t!!t l•tb.Jfld~. ,_.. 
a...._.~~ nec::c::s:.QI" rcahr:w 10 ......s, ~••s. ~ 
~·~quo-110....-.oda...-Ponc 
c-. 

h) pR'IIIIOWf as fiiM:ll~ ·~ fW1I 1 capeataçta e 
o cwliz:a;;*• IX ~ tkntco '*" nt!lilntÇfln de ensano. pequt~a c - ... --~·-~ 

r) • PMa COIIII'amftS conc:nnllln m1 '*' ~ ~ (1110-

_...,_ cupo rmohdode ---·a..-oo 
CCIIIMf'ClObt ...... ; 

1) cumlJMr Oc rmedtaiO a5 utrdtcbs de ur~•• nntllcmmlad;; ~ 
cOJnrolar focO'! ou ~un05 dt pralfAS ck unponÃnc•• ,,,aarernen.na e ck 
doenças de nouftc.<~Ç~ obn~on2.. dcíimdas btlaaeratmeutc 

Nz elabonç:jo do1. reQUISitOS 5aniiWIOS e liiOS!anl~ ,.. O 

1ntercàmbto ór produtoi. tcdo ~ em conca a norma ll8C10IIIJS. bem como 111 
exopnaa _ .. de,__ da oumo Pino C-•· o.-tc .• .....-.. 
oer -- • - do Acordo oobn: 1 Aphcoçlo 0. - Sann- o 
foi~ Da Or.-z:oçlo M...tool de Comemo (QMC) e. cm~ do 
Codoi!O Zooss:1Mono 1........,.,.... do Eocn!- I""'"*"'""' de EpaoohOS fOlE). da 
Con~ 1_,..,., de Prn<cçlo de l'lanlol da Oopnuoçlo doo ~- u..
ooro a AB"QII!Un e A~ IFAO) c doCodea AI,___ - dnem oer 
~ ao normas e duomza ...- do Com11l de Sanocbde v_. 
íCOSAVE). c do Coml1f R<p>nal O. Sonodade Amrnal íCORESAl do Cone Sul. 
USim como • nonnaJ e dtranzn erniiiMa IX OUII'aS urpttzaeón rntemacMJnatS da 
Qu&IS .nbos os J*SCS •,am niCTIJbros 

a) As m~ 5t!llnlicmt'\-:'t" na ~nuaç;lu 7e'II'!Grlflán:w. lõtr.t etWI•' n 

~o ou " ~1Sf1CIÇik' Uc doenças c:tl1lllta'l. c-•déwmc ~ l~a 1\ 
e B do Ulc.no prazo de 24 1ocns. 

bJ A~ rnnd.fiCDÇ~ ~tl!f'liialt~ nt1 91\IDÇ".ltt litc~H. 111~ ",..,., o 
...._o ou~ de-_.....,._ uu ...,...._.,de 
.,._ !IOb C<llllnJic oficllll. no pqzo de 10 du!s • poonor da .. _ _.,, 

c) 01 ac:t.iM de n"fW"'"Iinc:.. epQem.Jk.,c::a com rcspenu ., Unmças 
r*) tnÇ......- nos dots uens •axns.. 

d) A3 allcnç:ôes IIIIS fD1II&'I ffl~~ Ylp:eMe:S.. que aldem O 

llllerdmlloo corne<aol bololenl do prodoaoo - --r- com"'"........, do 6U clia .... do--...,-
--· apreoenlaçlo do~ poia OUin Pino. As--
............... CSIIu-do- prazo 

---.-.de~ma...-
p<Oduoos e ~ do ..._ .- c >q<1a1. - c:orno 01 ...._ -•nsurnos a~ da '-a. __ _ 

~ 

0. do- deste AJUSI< Coml)lemonoar - oer aplocaclos a 
QualQuer mncua que conlenha produtO! c ~~wos ~~~UiflOS par11 C onsul8dot 
e \1ts.s0n Dtpiomaucas. de confomudaclc: com o dJ~o nas Con\ICOÇóes de \IteM 
oobre Rdaço!tes Doplonoabcas e soOn: Relaç<lcs C Otlsularos 

A Pwte C~e que, pot n"I:IQIIJva propna. envw- •c;w c 
.._..u.a 0 Clllft Pino ~ 01 ae_.a .,.._ ... 0 pOIS I SCS' -

faahWII o-doo- ao local em quo ,_ quo-
-·--·-..-~o~da-. 

C A PI TU LO !V 
Da E- E.ouoc.-. 

AJ enudldes "ecutons poderio_ cmn base M$e AJm.le C~ar. 
elabonr prococ:o6os espedficm em assuntos dC' 1nleraK e qut 1mphquem um matOf 

detalhlmentO teauco-operxlORil. que pemuu a ~ec~ deste mstrumcnto. Todo 
protocokJ subscn&o nos lennol date AmiJO COfiSUIWiõl parte IUIC~IC deste AjUSlC 

c~ 

CAPITULO V 
Donçlo • Alteraç6es 

ARI!GQXYI 

O- Ajaole C~- cm "'1D' 30 <tnnoat doa- o 
clia do-da-~ 1 _..,do <WIIp1III<IIIO doo lonnabdades 

_.._ __ -,·--~-:-...::--,_:--=.a.~=::=::.::::.::-;: 
de .... pcriodo. - doo Pofta (- nollhcar I 01J1r0. por escniO. de SUO 
cioallode~ 

o - AJUII• c....,..._ JOOÓ<D ... •llerado• 1>ei .. """" 
c~ ......... notdic:açlo acnta. ~ cocn troes mcsc:s de afHecedàlctl 
à d:MII di aecuç:lo ciD nova cbsposiÇ6a de ar.~e fito-7J'JIOSSaltt1110 011 no unao das 
1~ di~- a nlo ser que :~e trate lk mcdtda! ~·! C)ua~ 
~ !Obre S&a mi~ ou nec;uçio ~ resotvtda.ol por ttq!t-.cló~Çã:l 
doeuo .,_ • --

ARTIGPXYIII 

O lémlino do pracnle AJUIIe C~• nlo 1fetar. ~ realt7:M;io ~ 
.,,.-de_., em exeaoçao _, doo que ·- - lonnolozodao oJunone ............ 

Foilo- fnojha.em;!Sde-.ode 1996.cmdonnemco(~on

nos ~ pon .... e._mat. --01 - 01.,.-.-

fi"QJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 14, DE 1,-r 
(N" 316196. Da Cimara doa Deputados) 

Aprav. o texto da ÃJUSte Complementar 
aa N:ctrdo d.e Cooperaçi.o :.._ent:.!'.:.ca . 
Tlâa!J.ca e ~ec:nolOQ:;.ea. para coa~r•

~o na A..rea d.e ~ranspor-::.••. =•i•brado 
•nt.r• o Governo da ~publ.:.ca ::"-.der-a
tl.va d.o Bras1l • o G.over."lo de :~a 
.m Ha~na. et11 JO d• ~ane1ro de :.9915 

O CONQUSSO I'Q.CIONA.l. d.ec:nt.a 

C~lemant..ar ao A.ccrclo de COOP4r-&;.io CJ.•r.ti.!'.J..c:a. r•cnl.:::a • 

Tecnolo~ca. para coo~raç:Ao na Ar•• da Tran•por-::.••. ::•..:..e..oraeo 
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•nt:re 0 Go~rno da ~ll.C& F~rat.l.va Qo Braal.l. • o ~v.rno 

ct• cuba, em Kav.na, .. 30 dll Jan•l.rc de lg9fi 

?adqra.to wu.co. Fl.C&IIl au,el. toa • aprovaç.lo C:.o 

conqreaao Nac.onal qu&l.aqu•r at.o• que poaa.am r••ul ':.Ar .m 

rev1slo do r:.terl.dO AJu•c•. ~ c::aDO qua.J.aqu•r •1u•t•• 

compl411Dat'ltar.a que, noa te.l180a de l.f\c:.i.ao I dO art.. 49 d.a 

conat.J.t.Ul.cAo Federal, acar~~ enear~Jo& ou comprollU.a-.oa 

Qrtvoao• ao ..,auUBàn:a.o n.-.con.al. 

Art:. 2•. cate ~to Leq:Lalauvo entra _. Vl.Qor na 

d.at.aO.au•c~ 

()ri-c:~ COM o 41..,.0 1W1 1rb10 .e~. t11i1C*t I. di C-.... ....... 
~o•illlt\..Ue~O.\ouuE~~-~-~

~"-::rrodcEilaàO ,,...,._, o,ul~e....... o..-oóoA..-C.__.,• 

"'-c:Otóo Óll (~ CICIIh6c.a.. TICNCI r T~ t1W* a c....- ... .V. .. 

Tt.nlfiOt'ft.. .:...or.-, ...,._o~~~........._. F~a Ckl._.• o c-...... •c-. 
..... 

txc:auntuatao Sef\bOt' Pr••i4enc• 4a lleJM&ltlica. 

coa.o r.&\l.lt&40 u •ial~a •• •u.n1ec.n a ut.ee ... 
Tranaportea. SoMor OClecu lloln. a o.aa.. U J• a ll u ) ... iro 
ult 1ao. to1 aaa~onado o A.)u~• c-.1-n'l.ar •• act~ M 

cooperat:Ao c~oon~lflca. TKtU.ca • TeetMtl .. 1ca. Nn • c:o.,Mr_.. 

n.a 4~"•• 4e TraMpGR.. •t.n .. Gew'e~ da ••••••u.ca 
r.caorat.1va H araau • a ~I'M 4a cwaa. 

part1C\lhr :.:::ponaac". •• 1-....;ar •• NMa .. ~.-açt.o ant.n 
oa dOlo& pa~oaaa no• .... ,... pon~W.:rlo • cM tranapon .... ru . .L ... 

• aYltl!IMMia~oa. 

). 

da 11oau lacol•nc:~oa a aneu a1n.,.u da -~ ao corw,l'aaao 
Nac:~oonal ~ra r1na da n.coa .. K"1a aprova.ç•o le4fl&lat:~ova do 

ratar1do A)u.a~•· 

snur 
•hnl.at:ro da lat.acLo. 1 

NJlm CJ'IdPI 'H"(!•• AQ MTRm pr 'OO!I!'eClnnfM!mÇA 
IfCNK" E uog OOK" ENJV o r.PYEINQ P" urt 1N K" 

Ef[)f! apya PP IIA$11 f p MYEBNO QA yrs 111 IÇA Q1 
QJIA rya C!Jft!er+g NA Al'f! Pf naNyntDJ 

O cx.-...o ela IUpoibhc:a da Cut. 
(clcnv8ft~M~C-). 

FIZIIIIclo """do,....,..., no Aeonlo de c~ C~fica. 
T écnoca t Tecnolop:a. tirno.lo _,. 01 dolo G--. cm li ele 
março do 1917;& 

COIIYmC1âos ele - .,._ ...,._ .....,._._ do 
intensír.c.. ~ ........ - ......................... ftO 

~ ........ ..__ .... .,.......clo~-...1. 

a) pelo Gow.80 da Repoiblica FedoQIM do Bnsil, o 
MlftllllirioOo.T........-.o 

b) pelo ~ da Repoiblica O. Cuba. o Minll*io doo 
T........_ ~ -

o !)<eSente .-., ..... c~· ~e~n por obJc<""' ..,........, 
as bases 1ICRd de~. com 'lSUS a.._ o daal•oho-o doo 
setora pal1\llnOS • dos lraftSIICWtCIIIIIniiiiiOI .............. - 01 ..... 

PUJa. 

As l'lnes c.,.,._ se ~ a coloar. c1c111ro ela 
.... clis!lonibilidaôt. os - ~ .......... c loilaiCOS DCCeSIIIIOt 

:i exccuçio dos ~ de nbllbo. .0,.0 do p<esea~a AJ
Com;Kcc-. 

"' Pina c~ ....,....,....,. por mcoo da _....... 
COI I ; .. -.o~- .. cxac:uçio ele.,..,.._ ela tnl*ho 
... ,_de·-....,__ 

2. Pira a e:x-.ç~oo de-. ~ s.t COIIIhlllido GN$10 de 
T .......... 0. forma ........... I ealnda IIII vop do ..-c.._,_ 
CCAI ;I 

Cada ~>w~e c- lllllilil:n a .-.. pa1oo -
díplo;: J o.~ doa ..... - .--.... 
~dD..-AJUMC -.o ... _...cmvoplll 
dila do ....,_;.,da ....... --IICiiliclçOa 

2. o ~ A;.. ............ par prmD 

indua udt:. ~-.........,_par 'ria...,.._., par- cloo 

PINa c-.- pNJIIÍliD cloo ~-- ...... I
vi ........ A..__. ....... 6(_1_.,.adalaela-
""'ific:IÇID. 

Feno..., Ha-. aos 111111a dila elo mà ele,....., de 1996. ~ 
dois eli.CIIlpiara on"naas. nas laopa panupao c CSI*obc>ia. ICIIdo llllbos 

os lcltlos ·~ -•-

r A Comissão de Relações &tenores e Defesa Nac10nal) 
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O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O ex
pediente lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Nos 
termos do art. 376, "c", do Regimento Interno desta 
Casa, combinado com o art. 42 da Resolução n2 37, 
de 1995, do Senado Federal, os Projetas de Decreto 
Legislativo n11s 11 a 14, de 1997, terão, perante a 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacio
nal, o prazo de cinco dias úteis para recebimento de 
emendas, findo o qual a referida Comissão terá 
quinze dias úteis, prorrogáveis por igual perfodo, 
para opinar sobre as proposições. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Encer
rou-se ontem o prazo para apresentação de emen
das aos seguintes Projetes de Resolução: 

- N2 3, de 1997, que autoriza a União a cele
brar os contratos bilaterais de reescalonamento de 
seus créditos junto à República do Gabão, ou suas 
agências governamentais, renegociados no âmbito 
do Clube de Paris, conforme Atas de Entendimentos 
de 19 de setembro de 1989, de 15 de abril de 1994, 
e de 12 de dezembro de 1995; 

- N2 7, de 1997, que autoriza o Governo do Es
tado de Mato Grosso a elevar temporariamente os li
mites fixados nos arts. 311 e 42 , inciso 11, da Resolu
ção n2 69, de 1995, e assumir as diVidas da extinta 
Companhia de Habitação Popular do Estado de 
Mato Grosso, Cohab/MT, junto à Caixa Económica 
Federal; 

- N2 8, de 1997, que autoriza o Municfpio de 
Mogi Guaçu - São Paulo a contratar operação de 
crédito junto à Gaixa Económica Federal, no valor de 
seiscentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais, 
no âmbito do programa Pró-Moradia; e 

- N2 9, de 1997, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de São João do Meriti (RJ) a contratar opera
ção de crédito junto ao Banco do Estado do Rio de 
Janeiro S.A - Banerj -, no valor total de dois milhõ
es, novecentos e noventa e sete mil, setecentos e 
quarenta reais, cujos recursos serão destinados à 
execução de obras de saneamento, drenagem e pa
vimentação de ruas. 

Aos projetes não foram oferecidas emendas. 
As matérias estão incluídas na Ordem do Dia 

da sessão deliberativa ordinária do dia 4 de fevereiro 
próximo. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O Se
nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória nv 1.463-9, adotada 
em 17 de janeiro de 1997 e publicada no dia 18 do 
mesmo mês e ano, que "dispõe sobre o reajuste do 
salário mínimo e dos benefícios da Previdência So-

cial, altera aJíquotas de contribuição para a Seguri
dade Social e institui contribuição para os servidores 
inativos da União". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 511 do art. 22 da Resolução n2 

1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Jáder Barbalho 
Nabor Júnior 

SENADORES 

Suplentes 

PMDB 

Gerson Carnata 
Canos Bezerra 

PFL 

Francelina Pereira 
Waldeck Omelas 

José Bianco 
Odacir Soares 

Geraldo Melo 

Epitácio Cafeteira 

RomeuTuma 

Titulares 

PSDB 

Lúdio Coelho 

PPB 

Lucfdio Portella 

PSL 

DEPUTADOS 

Suplentes 

Bloco (PFLIPTB) 

José Canos Aleluia 
João Mellã:. Neto 

Vilmar Rocha 
Saulo Queiroz 

B;oco (PMDBIPSDIPSLJPSC) 

Sandra Mabel 

Valdomiro Meger 

José Aníbal 

Albérico Filho 

Bloco (PPB/PL) 

Ari Magalhães 

PSDB 

Ubiratan Aguiar 

PSB 

Alexandre Cardoso Ricardo Heráclio 

PCdoB 

Inácio Arruda Aldo Rebelo 

De acordo com a Resolução n11 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 28-1-97- designação da Comissão Mista 
Dia 29-1-97- instalação da Comissão Mista 
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Até 23-1-97 - prazo para recebimento de 
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até1 11-2-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 16-2-97- prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O Se
nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n2 1.466-9, adotada 
em 17 de janeiro de 1997 e publicada no dia 18 do 
mesmo mês e ano, que •autoriza o Poder Executivo 
a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor de 
Encargos Financeiros da União - Recursos sob Su
pervisão do Ministério da Fazenda, crédito extraordi
nário 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!1 e 5!1 do art. 211 da Resolução n11 

1/89-CN, fica assim constítufda a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Jáder Barbalho 
Nabor Júnior 

Edison Lobão 
Francelina Pereira 

Lúdio Coelho 

Roberto Freire 

Epitácio Cafeteira 

SENADORES 

Suplentes 

PMDB 

Gerson Carnata 
Carlos Bezerra 

PFL 

Joel de Hollanda 
Hugo Napoleão 

PSDB 

José lgnácio Ferreira 

PPS 

PPB 

Lucidio Portella 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

Bloco (PFLIPTB) 

Lima Netto Paulo Cordeiro 
Saulo Queiroz Samey Filho 

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC) 

Antônio do V alie Oscar Goldoni 

Bloco (PPB/PL) 

Roberto Balestra Carlos Airton 

PSDB 

José Aníbal Ubiratan Aguiar 

Matheus Schmidt 

PDT 

Sílvio Abreu 

PSB 

Sérgio Guerra Gonzaga Patriota 

De acordo com a Resolução n11 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 28-1-97 - designação da Comissão Mista 
Dia 29-1-97 - instalação da Comissão Mista 
Até 23-1-97 - prazo para recebimento de 

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

Até 111..2-97 - prazo final da Comissão Mista 
Até 16-2-97 - prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O Se
nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n2 1.469-14, adotada 
em 17 de janeiro de 1997 e publicada no dia 18 do 
mesmo mês e ano, que •autoriza a utilização de re
cursos do Fundo da Marinha Mercante - FMM, em 
favor da Companhia de Navegação lloyd Brasileiro 
- LLOYDBRÁS, e dá outras providências·. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 511 do art. 211 da Resolução n11 

1/89-CN, fica assim constitufda a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 

PMOB 

Jáder Barbalho Gerson Carnata 
Nabo r Júnior Carlos Bezerra 

PFL 

Hugo Napoleão José Agripino 
Júlio Campos OdacirSoares 

PSDB 

Coutinho Jorge Geraldo Melo 

PSL 

RomeuTuma 

PDT 

Sebastião Rocha Darcy Ribeiro 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

Bloco {PFLIPTB) 

Roberto Pessoa 
José Carlos Coutinho 

Rubem Medina 
José Carlos Aleluia 
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Bloco (PMDB/PSD/PSUPSC) 

Antônio Brasil 

Jorge Wilson 

Jovair Arantes 

Lindberg Farias 

Sérgio Arouca 

Marcelo Teixeira 

Bloco (PPB/PL) 

Laprovita Vieira 

PSDB 

Leónidas Cristina 

PCdoB 

Jandira Feghali 

PPS 

Augusto Carvalho 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 28-1-97 - designação da Comissão Mista 
Dia 29-1-97- instalação da Comissão Mista 
Até 23--1-97 - prazo para recebimento de 

emendas e para aComissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 12...2-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 16-2-97 - prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE {Ney Suassuna) - O Se
nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n2 1.470..15, adotada 
em 17 de janeiro de 1997 e publicada no dia 18 do 
mesmo mês e ano, que "dispõe sobre a responsabi
lidade solidária de controladores de instituições sub
metidas aos regimes de que tratam a Lei n11 6.024, 
de 13 de março de 197 4, e o Decreto-lei n11 2.321 , de 
25 de fevereiro de 1987; sobre a indisponibilidade de 
seus bens; sobre a responsabilização das empresas 
de auditoria contábil ou dos auditores contábeis in
dependentes; sobre privatização de instituições cu
jas ações sejam desapropriadas, na forma do Decre
to-lei n2 2.321 , de 1987, e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4 11 e 511 do art. 22 da Resolução n11 

1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Jáder Barbalho 
Nabor Júnior 

Vilson Kleinübing 
Hugo Napoleão 

SENADORES 

Suplentes 

PMDB 

Gerson Camata 
Canos Pezerra 

PFL 

Frei tas Neto 
R:->mero Jucá 

PSOB 

José Roberto Arruda Geraldo Melo 

PT 

José Eduardo Outra Lauro Campos 

PTB 

Regina Assumpção- Valmir Campelo 

Titulares 

Manoel Castro 
Rubem Medina 

DEPUTADOS 

Suplentes 

Bloco (PFLIPTB) 

Paulo Bomhausen 
José Canos Aleluia 

Bloco (PMDB/PSDIPSLIPSC) 

Gonzaga Mota 

Anivaldo Vale 

Paulo Mourão 

Fernando Gabeira 

Bosco França 

Edinho Bez 

Bloco (PPBIPL) 

Pedro Corrêa 

PSOB 

Yeda Crusius 

PV 

Gilney Viana (cessão) 

PMN 

De acordo com a Resoluçãc n11 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 28-1-9 7- designação da Comissão Mista 
Dia 29-1-97- instalação da Comissão Mista 
Até 23-1-97 - prazo para recebimento de 

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

Até 12...2-97 - prazo final da Comissão Mista 
Até 16-2-97 - prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O Se
nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n11 1.479-24, adotada 
em 17 de janeiro de 1997 e publicada no dia 18 do 
mesmo mês e ano, que "dispõe sobre o pagamento 
dos servidores civis e 'Tiilitares do Poder Executivo 
Federal, inclusive suas autarquias e fundações, bem 
como dos empregados das empresas públicas e das 
sociedades de economia mista, e dá outras provi
dências·. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 511 do art. 211 da Resolução n11 

1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 
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Titulares 

Jáder Barbalho 
Nabor Júnior 

Odacir Soares 
José Alves 

SENADORES 

Suplentes 

PMDB 

Gerson Carnata 
Carlos Bezerra 

PFL 

Vilson Kleinübing 
Hugo Napoleão 

PSDB 

José lgnácio Ferreira Lúcio Alcântara 

Roberto Freire 

Epitácio Cafeteira 

Titulare~ 

Arolde de Oliveira 
Costa Ferreira 

PPS 

PPB 

Lucídio Portella 

DEPUTADOS 

Suplentes 

Bloco (PFUPTB) 

Roberto Pessoa 
Jonival Lucas 

Bloco {PMDBIPSDIPSUPSC) 

José Aldemir 

Jair Bolsonaro 

Adroaldo Streck 

Matheus Schmidt 

Gonzaga Patriota 

Emerson Olavo Pires 

Bloco {PPBIPL) 

Dolores Nunes 

PSDB 

Eduardo Mascarenhas 

PDT 

Sfivio Abreu 

PSB 

Nilson Gibson 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 28-1-97- designação da Comissão Mista 
Dia 29-1-97- instalação da Comissão Mista 
Até 23-1-97- prazo para recebimento de emen

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

Até1 2-2-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 16-2-97- prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE {Ney Suassuna) - O Se
nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória nR 1.559-9, adotada em 

17 de janeiro de 1997 e publicada no dia 18 domes
mo mês e ano, que •anera a legislação do imposto 
de renda e da contribúição social sobre o lucro". 

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 constitufda a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 

PMDB 

Jáder Barbalho Gerson Camata 
Nabor Júnior Carlos Bezerra 

PFL 

João Rocha OdacirSoares 
José Alves José Bianco 

PSDB 

Coutinho Jorge Lúcio Alcântara 

PPS 

Roberto Freire 

PPB 

Epitácio Cafeteira Esperidião Amin 

Titulares 

Osório Adriano .... 
Eliseu Resende 

DEPUTADOS 

Suplentes 

Bloco (PFl/PTB) 

Jair Soares 
Mussa Demes 

Bloco {PMDBIPSD/PSLIPSC) 

Max Rosenmann Jurandyr Paixão 

Hugo Biehl 

Firmo de Castro 

Matheus Schmidt 

Sérgio Guerra 

Bloco (PPBIPL) 

Wigberto Tartuce 

PSDB 

Roberto Brant 

PDT 

Ovio Abreu 

PSB 

João Colaço 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 28-1-97- designação da Comissão Mista 
Dia 29-1-97 - instalação da Comissão Mista 



386 ANAIS DO SENADO FEDERAL Janeiro 1997 

Até 23-1-97- prazo para recebimento de emen
das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a 
admissibilidade 

Até 12..2-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 16-2-97 - prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- O Se
nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n2 1.512-6, adotada 
em 17 de janeiro de 1997 e publicada no dia 18 do 
mesmo mês e ano, que "dá nova redação ao art. 22 
da Lei n2 9.138, de 29 de novembro de 1995, que 
dispõe sobre o crédito rural". 

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: 

Titulares 

Jáder Barbalho 
Nabor Júnior 

Jonas Pinheiro 
Joel de Hollanda 

lúdio Coelho 

Epitácio Cafeteira 

RomeuTuma 

ntulares 

SENADORES 

Suplentes 

PMDB 

Gerson Carnata 
Carlos Bezerra 

PFL 

Júlio Campos 
Freitas Neto 

PSDB 

Geraldo Melo 

PPB 

lucídio Portefla 

PSL 

DEPUTADOS 

Suplentes 

Bloco (PFUPTB) 

Hugo Rodrigues da Cunha Adauto Pereira 
José Rocha Jaime Fernandes 

Bloco (PMDBIPSDIPSLIPSC) 

Siias Brasileiro 

Mário Cavallazzi 

JoséAnfbal 

Gervásio Oliveira 

Oscar Goldoni 

Bloco (PPBIPL) 

Cleonãncio Fonseca 

PSDB 

Ubiratan Aguiar 

PSB 

Gonzaga Patriota 

PCdoB 

Socorro Gomes Sérgio Miranda 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 28-1-97 - designação da Comissão Mista 
Dia 29-1-97 - instalação da Comissão Mista 
Até 23-1-97 - prazo para recebimento de emen-

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

Até 12...2-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 16-2-97 - prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O Se

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n2 1.560-1, adotada 
em 17 de janeiro de 1997 e publicada no dia 18 do 
mesmo mês e ano, que "estabelece critérios para 
consolidação, a assunção e o refinanciamento, pela 
União, da dívida pública mobiliáría e outras que es
pecifica, de responsabilidade dos Estados e do Dis
trito Federal". 

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: 

Titulares 

Jáder Barbalho 
Nabor Júnior 

João Rocha 
José Alves 

José Serra 

RomeuTuma 

Sebastião Rocha 

SENADORES 

Suplentes 

PMDB 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

PFL 

OdacirSoares 
José Bianco 

PSDB 

Jefferson Peres 

PSL 

PDT 

Darcy Ribeiro 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFLIPTB) 

Jairo Carneiro Vilmar Rocha 
Paes Landim Giro Nogueira 

Bloco (PMDBIPSDIPSLIPSC) 
Homero Oguido Dilso Sperafico 
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João Pizzolatti 

Arnaldo Madeira 

Sérgio Miranda 

Sérgio Arouca 

Bloco (PPBIPL) 

Osmar Leitão 

PSDB 

Luiz Carlos Hauly 

PCdoB 

Inácio Arruda 

PPS 

Augusto Carvalho 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 28-1-97 - designação da Comissão Mista 
Dia 29-1-97 - instalação da Comissão Mista 
Até 23-1-97 - prazo para recebimento de emen-

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

Até 1 ~~_2-97 - prazo final da Comissão Mista 
Até 16-2-97- prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O Se
nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n2 1.520-4, adotada 
em 17 de janeiro de 1997 e publicada no dia 18 do 
mesmo mês e ano, que "dispõe sobre a novação de 
dívidas e responsabilidades do Fundo de Compen
sação de Variações Salariais - FCVS; altera o De
creto-lei n2 2.406, de 5 de janeiro de 1988, e as Leis 
n2s 8.004, 8.100 e 8.692, de 14 de março de 1990,5 
de dezembro de 1990, e 28 de julho de 1993, res
pectivamente; e dá outras providências". 

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 
Nabor Júnior Carlos Bezerra 

PFL 

Freitas Neto Romero Jucá 
Waldeck Omelas José Bianco 

PSDB 

Canos Wilson Beni Veras 

PDT 

Sebastião Rocha Darcy Ribeiro 

PT 

José Eduardo Outra Laura Campos 

Titulares 

DEPUTADOS 

Suplentes 

Bloco (PFLIPTB) 

César Bandeira Benedito de Ura 
Aroldo Cedraz Rogério Silva 

Bloco (PMDBIPSD/PSLIPSC) 

Saraiva Felipe 

Prisco Viana 

José Aníbal 

Sérgio Arouca 

Marçal Rlho 

Bloco (PPBIPL) 

João Mendes 

PSDB 

Ubiratan Aguiar 

PPS 

Augusto Carvalho 

PV 

Fernando Gabeira Gilney Viana (cessão) 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 28-1-97 -designação da Comissão Mista 
Dia 29-1-97 - instalação da Comissão Mista 
Até 23-1-97 - prazo para recebimento de emen-

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

Até 1 ~~_2-97 - prazo final da Comissão Mista 
Até 16-2-97- prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O 
Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória n2 1.561-1, 
adotada em 17 de janeiro de 1997 e publicada no 
dia 18 do mesmo mês e ano, que "regulamenta o 
disposto no inciso VI do art. 42 da Lei Complemen
tar n11 73, de 10 de fevereiro de 1993; dispõe sobre 
a intervenção da União nas causas em que figura
rem, como autores ou réus, entes da administra
ção indireta; regula os pagamentos devidos pela 
Fazenda Pública em virtude de sentença judiciária; 
revoga a Lei n2 8.197, de 27 de junho de 1991, e a 
Lei n2 9.081, de 19 de julho de 1995, e dá outras 
providências·. 

De acordo com as indicações das lideran
ças, e nos termos dos §§ 4 11 e 52 do art. 22 da 
Resolução n2 1/89-CN, fica assim constituída a 
Comissão Mista incumbida de emitir parecer so· 
bre a matéria: 
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SENADORES 

Titulares Suplentes 

PMDB 

Jáder Barbalho Gerson Camata 
Nabor Júnior Carlos Bezerra 

João Rocha 
José Alves 

PFL 

Odacir Soares 
José Bianco 

PSDB 

José lgnácio Ferreira Lúdio Coelho 

PT 

José Eduardo Outra Benedita da Silva 

PTB 

Valmir Campelo 

Titulares 

Regina Assumpção 

DEPUTADOS 

Suplentes 

Bloco (PFLIPTB) 

Antônio dos Santos Costa Ferreira 
Luiz Braga Cláudio Cajado 

Bloco (PMDB/PSDIPSLIPSC) 

Gilvan Freire 

Adylson Motta 

Vicente Arruda 

Fernando Gabeira 

Bosco França 

Ojalma de Almeida César 

Bloco (PPBIPL) 

José Rezende 

PSOB 

Danilo de Castro 

PV 

Gilney Viana (cessão) 

PMN 

De acordo com a Resolução n11 1 , de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 28-1-97 - designação da Comissão Mista 
Dia 29-1-97- instalação da Comissão Mista 
Até 23-1-97 - prazo para recebimento de 

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

Até 1!!...2-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 16-2-97 - prazo no Congresso Nacional 

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Sobre 
a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 12 

Secretário em exercício, Senador Valmir Campelo. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N2 93, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro à respeitável Mesa do Senado Fede

ral, nos termos do Art. 50, parágrafo 22 da Constitui
ção Federal, sejam prestadas, esta Casa, pelo Exm2 

Sr. Ministro de Estado da Fazenda, Dr. Pedro Malan, 
as seguintes informações de competência da Secre
taria da Receita Federal, Divisão de Análise de Da
dos Estatísticos, tendo em vista a extrema relevân
cia do assunto para o País: 

I - Fornecimento do Histórico de Arrecadação 
do Pafs, por Código Agregado, ano a ano, de 1989 a 
1996, apontando valores em US$ Milhões; 

li - Fornecimento do Histórico de Arrecadação 
do Pafs, por Setor Econômico, ano a ano, de 1989 a 
1996, indicando valores em US$ Milhões. 

Mister se faz esclarecer a importância do co
nhecimento por esta Casa dos dados ora requeri
dos, tendo em vista que compõem um fiel indicativo 
da evolução da Receita do País, abrangendo os 
seus mais variados segmentos. 

Ter-se-à, assim, um quadro atualizado da nos
sa arrecadação, em se considerando impostos diver
sos, contribuições sociais, tendo em vista setores 
exponenciais da Economia brasileira. 

Sala das Sessões 28 de janeiro de 1997. - Se
nador João Rocha 

(A Mesa para decisão.) 

REQUERIMENTO N2 94, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos dos arts. 50, § 22 e 511, in

ciso XXXlll da Constituição Federal e art 216 do Re
gimento Interno do Senado Federal, sejam forneci
das pelo Sr. Lufs Carlos Mendonça de Barros, presi
dente do BNDES, através do Ministro do Planeja
mento e Orçamento, Antônio Kandir, as seguintes in
formações: 

1) Qual o valor do montante dos financiamen
tos concedidos pelo BNDES durante os anos de 
1995 e 1996? 

2) Especificar o objeto, o programa e a destina
ção de todos os financiamentos no referido período. 

3) Relacionar as empresas e empreendimentos 
beneficiários, tomadores dos financiamentos durante 
o período 199511996. Indicar o valor, o objeto, os 
termos contratuais (prazo de pagamento e carência, 
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taxa de juros e garantias apresentadas) de cada fi
nanciamento aprovado e liberado. 

Atenciosamente, 
Sala das Sessões, 28 de janeiro de 1997. -

Senador José Eduardo Outra, Líder do PT. 

(A Mesa para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Os re
querimentos lidos serão despachados à Mesa para 
decisão, nos termos do inciso III do art. 216 do Regi
mento Interno. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 
pelo Sr. 111 Secretário em exercício, Senador Valmir 
Campelo. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO~ 95, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 336, alínea b, combinado 

com o art. 338, IV, do Regimento Interno do Senado 
Federal, requeremos urgência para o Projeto de Re
solução n11 147, de 1995, que altera a Resolução n11 

70/95, que autoriza os Estados a contratarem opera
ções de crédito previstas no Programa de Apoio à 
Reestruturação ao Ajuste Fiscal dos Estados. 

Sala da Comissão, 28 de janeiro de 1997. -
Francelina Pereira (Presidente em exercício) Frall
cisco Escórcio - Onofre Qulnan - Esperldião 
Amln - Eduardo Suplicy - Freitas Neto - Ramez 
Tebet- Pedro Simon- José Bianco- Vllson Ktei
nüblng - Carlos Patrocínio - Geraldo Melo -
João Rocha- Ney Suassuna. 

REQUERIMENTO N2 96, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, 

alínea b, do Regimento Interno, para o Ofício n11 s-
8/97, sobre o Protocolo de Acordo entre o Governo 
Federal com o Governo do Estado do Rio de Janei
ro, que trata de operação de crédito. 

Sala das Sessões, 28 de janeiro de 1997 -
Ney Suassuna -Hugo Napoleão- Lúdlo Coelho. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- Esses 
requerimentos serão votados após a Ordem do'Dia, 
na forma do disposto no art. 340, inciso 11 do Regi
mento Interno. 

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

Concedo a palavra ao Senador Mauro Mirandá: 
(Pausa.) 

Concedo a palavra à Senadora Emília Fernan
des. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Ademir Andra
de. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Guilherme Pal
meira. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Roberto Re
quião. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Jefferson Péres. 
O SR. JEFFERSON PÉRES - Sr. Presidente, 

desisto. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Con

cedo a palavra ao Senador Ramez Tebet (Pausa.) 
Concedo a palavra ao Senador Josaphat Mari

nho. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao Senador Lúdio Coelho. 

(Pausa.) 
Concedo a palavra à Senadora Marina Silva. 

(Pausa.) 
Concedo a palavra ao Senador Laura Campos. 

(Pausa.) 
Concedo a palavra ao Senador Francisco Es

córcio. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao Senador José Roberto 

Arruda. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao Senador Osmar Dias. 
V. Ex' dispõe de até 20 minutos para o seu 

pronunciamento. 
O SR. OSMAR DIAS (PR. Pronuncia o seguin

te discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Sr«s e Srs. Senadores, ainda ontem V. Ex', Se
nador Ney Suassuna, usou desta tribuna para falar, 
durante parte de seu pronunciamento, sobre um 
tema de extrema importância, a respeito do qual eu 
também já me havia manifestado há dez dias. 

Refiro-me ao resultado da balança comercial, 
que apresentou um déficit, no ano de 1996, de 
U$5,6 bilhões, o que é, no mfnimo, preocupante. 

Eu havia apresentado um dado de projeção, por
que ainda não Unhamos o resultado referente ao perto
do de dezembro, quando a balança comercial acusou 
um déficit de US$1 ,7 bilhão, reafirmando tudo o que 
ocorreu durante os doze meses do ano, ou seja, só 
contabilizamos défiCit durante o ano de 1996. 

Sr. Presidente, aproveito a presença do Sena
dor Lúdio Coelho para mostrar alguns números de 
extrema importância, principalmente para aqueles 
que hoje integram o Partido do Governo e têm um 
cantata mais estreito com o Presidente da Repúbli
ca, inclusive para lhe levar uma sugestão que, en
tendo, poderia modificar esse cenário de sucessivos 
déficits na balança comercial. Se extrairmos a agri-
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cultura da balança comercial, chegaremos a um défi
cit de US$15,8 bilhões no ano de 1996. Isso porque 
o resultado do setor agricuhura, isoladamente, foi de 
US$10,3 bilhões positivos. Portanto, não é preciso 
ter muito descortino para perceber que um investi
mento nesse setor, que contabilizou, num ano em 
que todos os setores, isoladamente e até somados, 
contabilizaram déficits, num ano difícil para o comér
cio internacional brasileiro, US$10,3 bilhões de su
perávit, poderia alterar, de forma significativa, o re
sultado da balança comercial dos próximos anos. 

Sr. Presidente, o pior é que a projeção dos 
economistas mais renomados e dos institutos que se 
especializaram em economia internacional nos traz 
a dura notfcia de que o déficit da balança comercial, 
em 1997, vai atingir US$8 bilhões- de US$5,6 para 
US$8 bilhões; ou seja, um aumento de mais de 50% 
no déficit que iremos acumular no ano de 1997. E 
não houve, mesmo quando já estávamos no meio do 
ano, iniciando o planejamento do plantio da safra de 
verão, a preocupação do Governo, ou pelo menos a 
percepção, de que a agricuhura apoiada poder.:· di
minuir de fonna significativa - repito - o resuitado 
negativo da balança comercial de 1997. 

Tanto é, Sr.Presidente, que o Ministério da Agri
cuhura chegou a afirmar que se colhêssemos uma sa
fra superior a 80 milhões de toneladas terfamos pnr 
blemas com a nossa economia Eu nunca havia owi
do isso antes. E owi! E daqui, desta mesma tribuna, à 
época, cizia que não acreditava nisso, porque se o 
Brasil não tinha capacidade para consumir um volume 
maior do que 80 nilhões de toneladas é porque Unha
mos uma péssima distribuição de renda 

Hoje, Sr. Presidente, produzimos meia tonelada 
de grãos por habitante, ao passo que a Argentina pnr 
duzirá, neste ano, uma tonelada e meia por habitante; 
talvez 55 milhões de toneladas, numa previsão mais 
otimista. E olhem que a Argentina teve essa visão, 
apesar de lermos na nossa imprensa que a sua~ 
mia está correndo sérios riscos. No entanto, tenho a 
convicção de que, com a base de apoio na agricultura, 
a Argentina não corre tantos riscos assim, porque ex
porta quase tudo o que produz, pelo fato de ter somen
te 33 milhões de habitantes para alimentar - tanto no 
que se refere ao consumo de grãos quanto ao de car
nes, que também é o resultado do consumo de rações, 
originário dos grãos. 

Pois bem, pregava aqui que poderramos, 
apoiando a safra, diminuir o superávit e partir pará 
aquilo que o Presidente Fernando Henrique tem pre
gado, ou seja, uma melhor distribuição de renda. 
Não conheço nenhum setor que obtenha resultados 

tão rápidos e que gere tantos empregos em sua ca
deia diversificada quanto a agricultura. Infelizmente, 
não a apoiamos, por isso vamos colher uma safra de 
n ,5 milhões de toneladas, que é maior sim do que a 
passada, que foi um desastre, mas é menor do que 
aquela que já colhemos em 94195, de 80 milhões de 
toneladas. Uma safra que, na realidade, era peque
na, mas que o Governo, infelizmente, achou muito 
grande e por isso desestimulou o plantio, não ape
nas daquelas áreas ocupadas, mas também o cres
cimento da área. 

O Sr. Lúdio Coelho - V. Ex- me permite um 
aparte? 

O SR. OSMAR DIAS- Concedo um aparte, com 
muita satisfação, ao nobre Senador Lúdio Coelho. 

O Sr. Lúdlo Coe!ho - V. Ex' trata com muito 
conhecimento e propriedade os assuntos da agricul
tura brasileira. O Governo do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso, do qual sou companheiro, não 
tem sido sensfvel aos permanentes alertas feitos 
deste Plenário à sua polrtica em relação ao campo 
no nosso País. Cheguei a dizer a um auxiliar rr; ~) 
direto do Presidente da República que, a permane
cer essa linha de procedimento a respeito da agricul
tura, o Brasil não iria cumprir um daqueles cinco 
itens que o programa do então candidato Fernando 
Henrique Cardoso tinha a desenvolver. a agricultura. 
Só que Sua Excelência não disse em que pars era, 
pois se equivocara. Estão desenvolvendo a agricul
tura nos pafses do Mercosul e não no Brasil. Neste 
momento em que começamos a colher milho - V. 
Ex' sabe disso - es~ ;-Yn<)S diante de um mercado 
sem comprador. lmpc: am milho à vontade da Ar
gentina e, hoje- eu mesmo que sou roceiro, come
cei a colher milho ontem -. não temos para quem 
vendê-lo. Os parses do Mercosul estão importanao 
queijo e leite da Nova Zelândia e da Austrália, que 
são consumidos na Argentina e no Uruguai, e expor. 
tando leite para o nosso Pars. Acho muito imoortante 
V. Ex' fazer esse alerta. Um outro ponto importante 
do pronunciamento de V. Ex' diz respeito à balança 
de pagamentos. Acredito que o Plano Real precisa 
fazer imediatas correções. Não podemos coroe• o 
risco de consolidar, por muito tempo, esse nosso n··
ficit, através da supervalorização da nossa moe~ 
Depois, quando quisermos corrigi-lo será tarde. Feii. 
cito V. Ex' e, como companheiros do Presíden~-- o,, 
República, vamos ver se conseguimos que ~~ área 
económica do seu Governo seja sensível ... t::ssas 
observações. Muito obrigado. 

O SR. OSMAR DIAS - Agradeço, Senador Lú
dio Coe:.no, o aparte de V. Exi! e o incorporo, com 
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muita satisfação, ao meu pronunciamento, porque 
sei que V. Ex- fala com conhecimento de causa, in
clusive com exemplos próprios, de que precisamos, 
sem nenhuma dúvida, mudar a visão que o Governo 
tem da agricultura. 

Quando anunciaram que o mercado agrícola fi
caria praticamente privatizado sem a interferência do 
Governo, também alertei que estaríamos à mercê do 
apetite de lucro fácil e rápido de conglomerados que 
fazem a importação, muitas vezes motivados não 
pela necessidade da matéria-prima, do grão, da car
ne, enfim, do produto que está sendo importado, 
mas pelas facilidades do crédito internacional, que 
concede prazos e condições privilegiadas. E muitas 
empresas importam muito mais para fazer capital de 
giro do que para fazer estoque. Essa é uma verdade 
que precisa ser conhecida e interpretada, sobretudo 
exigir providências da equipe. econOmica do Gover
no brasileiro; caso contrário, pode acontecer de este 
País, que já foi o segundo maior exportador de algo
dão do mundo, transformar-se no maior importador, 
para a nossa preocupação. Isso porque é um cultura 
que gera empregos de Norte a Sul do País, em es
pecial nos Estados do Paraná, São Paulo e Paraíba, 
onde, sem nenhuma dúvida, milhares de pessoas 
hoje estão sem emprego em função da desestrutura
ção, não apenas da lavoura algodoeira, mas tam
bém da indústria de transformação. Não podemos 
conceber que indústrias menores, que não conse
guem competir no mercado internacional, principal
mente importando com as indústrias maiores, hoje 
estejam praticamente fechadas, sucateando as suas 
estruturas e expulsando a mão-de-obra das fábricas 
e do campo. 

É uma preocupação que deve, sem nenhuma 
dúvida, ser prioritária da equipe econOmica do Go
verno, do Ministério da Agricultura, mas também do 
Presidente da República. 

Alertei, há muito tempo, que poderíamos, no 
ano de 1997, inverter essa situação, pelo cenário 
que se formava no mercado internacional de baixos 
estoques, praticamente de todos os produtos, volto a 
fazer o alerta. Estamos quase em fevereiro. É nesse 
mês que se estabelece o plano de safra para as cul
turas de inverno. Não vamos cometer o mesmo 
equívoco que cometemos no ano passado para as 
culturas de inverno e de verão. 

É tempo ainda de a equipe económica e a 
equipe do Ministério da Agricultura abandonarem ·a 
idéia simplista de que é mais barato importar trigo, 
por exemplo, do que plantar em nosso País, e pro
movermos uma grande alavancagem na área e na 

safra de trigo deste ano, para que possamos dimi
nuir o impacto negativo na balança comercial. A ba-: 
lança comercial importou cerca de um bilhão sõ de 
trigo, portanto, negativo em um bilhão, já que não 
produzimos sequer 30% do nosso consumo. 

Ao lado desta preocupação, quero também tra
zer, Sr. Presidente, uma outra. Semana passada, 
nesta Casa, deixamos de votar um projeto do Sena
dor Flaviano Melo, que tem como Relator o Senador 
Roberto Requião e que recebeu emendas do Sena
dor Jonas Pinheiro. 

Trata-se de um projeto que talvez tenha sido 
elaborado até pelo INCRA - não sei se foi - mas 
que não acrescentará ao processo de reforma agrá
ria brasileiro nada de positivo a não ser mais confu
são. Vou justificar porque estou dizendo isso. 

Quando se estabelece numa lei que a área que 
esteja em processo de desapropriação deve perma
necer como está, por um prazo de dois anos, nós 
vamos condenar esse proprietário a perder, em al
guma regiões, duas e até quatro safras, se estiver
mos numa região que planta safra de inverno. É, 
portanto, temerária essa proposta, que vai muito 
mais privilegiar a morosidade do INCRA, premiando
a, que ar dirá o seguinte: --remos dois anos para cui
dar desse assunto; por que vamos ter pressa?". Se 
agora, que a lei exige, não se cumpre, demora-se 
mais um, dois, três anos - conheço casos no Paraná 
que o processo continua enroscado na Justiça des
de 1986, Sr. Presidente, - imagine agora que esta
mos dando no Senado um prazo de dois anos para 
que o INCRA possa caminhar lentamente, a passos 
de tartaruga, deixando a terra sem plantar? Imagine, 
Sr. Presidente, quantas ações por lucros cessantes 
teremos na Justiça deste País, porque os proprietá
rios não gostarão de perder as suas safras? 

O Sr. Ney Suassuna • Pennite-rne V. Ex- um 
aparte? 

O SR. OSMAR DIAS - Com prazer, nobre Se
nador. 

O Sr. Ney Suassuna- Nobre Senador Os
mar Dias, incorporo-me ao discurso de V. Ex-, por
que reputo a educação e a agricultura os assuntos 
mais importantes da República, embora os econo
mistas priorizem a área econõmica, considero-a 
apenas um reflexo da capacidade do povo ou do 
que o Pafs produz para sua sustentação. A agri
cultura, como bem disse V. Ex-, é quem mais em
prega. Temos 20% da terra agricultável do mundo; 
hoje estamos produzindo menos do que já fomos 
capazes. Não há novas fronteiras agrícolas; pelo 
contrário, está havendo um recuo. Em relação ? 
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certas culturas, aniquilamos, por vontade própria, 
como foi o caso do coco, do arroz, do algodão, que 
passamos a importar- chegamos a colocar US$1 
bilhão de incentivo ao algodão, no ano retrasado, no 
Nordeste, e quando todos estavam eufóricos, expan
dindo a plantação, permitiram uma importação que 
fez o preço cair violentamente, levando todo mundo 
ao prejuízo. Não sei o que vai ser do nosso País 
sem uma política agrícola de médio e longo prazo 
bem definida. V. Ex« está colocando o assunto muito 
bem, e além disso tem que se pensar também nes
sas áreas jurídicas. O caso do INCRA é patente; va
mos congelar o campo por dois, três, quatro, cinco, 
dez anos? Solidarizo-me com V. Ex«. Devemos criar 
um grupo de pressão para que essa política agrícola 
de médio e longo prazo no Brasil realmente seja tra
çada Estamos mal como estamos. 

O SR. OSMAR DIAS - Agradeço o aparte de 
V. Ex-, Senador Ney Suassuna, que tem feito pro
nunciamentos importantes, preocupado com os 
aspectos da política económica, neste plenário, e 
a conseqüência para o nível de empregos, que é, 
sem dúvida, a grande preocupação que deve to
mar parte dos debates do Governo brasileiro. 

Sr. Presidente, eu estava me referindo àquele 
projeto que ramos votar, do Senador Raviano Melo. 
Há uma outra incorreção no projeto que tem de ser 
colocada aqui. Não podemos medir o grau de efi
ciência de uma propriedade sem considerarmos que 
essa propriedade, por exemplo, de mil hectares, 
numa região do Norte, onde se obriga a preservação 
de 80% da área, não pode ter sua produtividade divi
dida pela área total. Temos que dividir o que está 
sendo produzido pela área agricultável. Se ela, pela 
lei, pode ser plantada e não está sendo, aí, sim, ela 
pode ser considerada improdutiva. Mas fazer rela
ção de produtividade ou de eficiência produtiva da 
propriedade levando-se em conta a área total, nem 
no Norte, nem no Sul e nem no Centro-Oeste dará 
certo, Sr. Presidente. 

Não entendo por que estamos votando esse 
projeto, porque já aprovamos o rito sumário, já apro
vamos o ITR, que são avanços consideráveis para 
trazer paz no campo, reduzir os conflitos pela terra, 
colocar ordem na bagunça generalizada, que hoje é 
o cenário da nossa reforma agrária, numa relação 
do Movimento dos Sem-Terra com o Governo, que 
tem sido muito mais de birra, onde o Ministro dá'. 
uma entrevista e diz que acabou, agora, o espaço 
para o Movimento dos Sem-Terra e o líder do Movi
mento dos Sem-Terra vai para a televisão e diz: 

"Para cada entrevista dessa, será uma propriedade 
invadida". 

Ora, o direito de propriedade não está sendo 
respeitado, assim como não estão sendo respeita
dos, Sr Presidente, aqueles que, em áreas de pre
servação permanente, são obrigados a manter parte 
da sua propriedade preservada, e, por outra lei que 
cria, sem medir as conseqüências, ter que plantar 
numa área de preservação. 

Não dá para sermos incoerentes com um as
sunto tão sério quanto é a reforma agrária em nos
so País. Se tomarmos os Estados do centro do 
País, como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 
Goiás, a própria Bahia e outros Estados, onde o 
cerrado é a principal característica, em função do 
clima que prospera na região, chegamos à conclu
são de que há mais de 130 milhões de hectares 
que poderiam ser incorporados ao processo pro
dutivo. 

Para dar um exemplo da diferença que existe 
entre as preocupações do Governo brasileiro e as 
preocupações da União Européia, nesta semana a 
imprensa noticiou uma informação de extrema im
portância para nós: premidos pela falta de área, os 
governos dos países da União Européia se reuni
ram para apoiar empreendimentos que queiram se 
instalar na Europa Oriental, ou seja, na Hungria, 
na República Tcheca, na Roménia, enfim, naque
les países do oriente da Europa, para que lá eles 
possam se instalar e produzir o que não estão 
conseguindo na União Européia, que tem hoje, in
clusive, estoques para manter a sua população 
muito bem alimentada por vários anos e, além dis
so, tem uma extraordinária participação no merca
do internacional. Aqui, não investimos sequer para 
ocupar as nossas áreas. Lá, eles vão buscar em 
outros países, inclusive de regime político diferen
te, a produção que não conseguem ter dentro das 
suas áreas territoriais. 

É preciso mudar essa mentalidade. Ocupa
mos um espaço ridículo no mercado internacional. 
Toda a comercialização do Brasil não chega a 
US$100 bilhões, o que significa que não chega a 
1 o/o do que se comercializa internacionalmente no 
mundo. Precisamos ampliá-la e, para isso, insisto, 
precisamos planejar melhor o setor que tem sido 
não apenas o sustentáculo, junto com outros ins
trumentos, da política económica, da moeda está
vel, mas, sobretudo, o sustentáculo da própria so
ciedade brasileira. É preciso investir num setor 
que só dá ao Governo superávit. A agricultura não 
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pode continuar sendo tratada assim, como se pu
desse caminhar com as suas próprias pernas, sem 
uma política planejada de segurança alimentar para 
o nosso País. 

Os blocos estão se formando, a competição 
aumenta e a globalização exige mais planejamento. 
Vamos nos preparar, mas não assim, com medidas 
que mais configuram uma política do esparadrapo, 
do remendo. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Osmar Dias, 
o Sr. Ney Suassuna, Supiente de Secretário, 
deixa a cadeira da presidéncia, que é ocu
pada pelo Sr. Jefferson Péres. 

O SR- PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Ney Suassuna, 
em pennuta com o Senador Romeu Tuma, por 20 
minutos. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, sr-se Srs. Senadores, errar é huma
no; permanecer no erro é imperdoável. 

Mesmo a cotetividade, às vezes, comete erros. 
Países inteiros marcham unidos no erro, como ocor
reu, por exemplo, na Segunda Guerra mundial, em 
que países inteiros marcharam do lado errado, de
fendendo objetivos errados. 

Há poucos meses, este Senado da República e 
o Congresso Nacional cometeram um erro, motiVado 
pelo apelo emocional do Ministro da Saúde, pelo 
caos e penúria em que se encontra a Saúde em 
nosso País e pelo fato de que não tínhamos as infor
mações completas e corretas. 

Todos nós defendemos a CPMF e a aprova
mos. Porém, à medida em que o tempo foi passando 
e foi se vendo com profundidade os seus reflexos, 
conscientizamo-nos, cada vez mais, de que comete
mos um erro. E, o que é pior, a muitos fal1a. a cora
gem para a correção desse eno. 

Hoje, ao me deslocar para Brasma, tomei co
nhecimento do editorial do Jornal do BrasD, intitula
do •Imposto Pernicioso•, que passo a ler: 

•Em poucos dias de cobrança, a 
Contribuição Provisória sobre Movimen
tação Financeira confinnou tudo o que se 
previa de ruim. Além do perigoso prece
dente de um novo imposto para cobrir os 
rombos na área da Saúde - que deve
riam ser tapados em beneffcio da saúde 
do contribuinte -, a CPMF está pressio-

nando a inflação e elevando os juros, cujo 
custo para o setor público talvez não com
penseaarrecadação. 

O impacto da CPMF sobre as taxas de 
juros da dívida mobiliária e bancária da 
União, Estados e Municípios poderá corres
ponder à metade da arrecadação prevista. A 
cobrança de 0,20% sobre cheques deve en
carecer em R$1 ,4 bilhão a dívida pública do 
Tesouro Nacional (R$175,2 bilhões), para 
compensar os investidores pela perda de re
muneração. 

A compensação da CPMF que o sis
tema financeiro vem oferecendo aos clien
tes nas diversas modalidades de aplicação 
financeira dá um bom indício dos estragos 
da contribuição nas contas pública. Um 
dos argumentos para a criação do imposto 
era de que a medida provocaria a transfor
mação de aplicações de curto prazo em 
depósitos à vista. Com o aumento dos de
pósitos à vista, o Governo ampliaria o re
colhimento compulsório junto aos bancos e 
teria dinheiro a custo mais baixo para co
brir os gastos públicos. Mas isso não está 
ocorrendo. 

Acontece que os bancos logo perce
beram que seriam os maiores prejudicados 
com a CPMF. Cada 100 reais em novos de
pósitos à vista obriga o recolhimento de 
75% ao Banco Central, sem qualquer remu
neração. OUtra parte teria de ser obrigato
riamente aplicada no crédito rural e no fi
nanciamento às pequenas e médias empre
sas, a juros baixos. ~ que o dinheiro manti
do em fundos de investimento sofre recolhi
mento compulsório bem menor, de 50%, e 
ainda oferece remuneração ao banco, a tr
tulo de taxa de administração, de 2% a 4% 
sobre o valor aplicado. 

Enquanto os bancos posam de bonzi
nhos para os clientes, alguns empresários 
admitem abertamente que irão repassar os 
custos da CPMF para os consumidores. 
Esse comportamento é ostensivo nos ~ 
mentos empresariais que operam com gran
des volumes de vendas e margens mais re
duzidas de lucro, como supermercados e 
postos de combustíveis. 

No caso dos combustíveis, o Gover
no percebeu que haveria enorme desgaste 
junto à opinião pública com o terceiro rea-
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juste dos combustíveis em menos de dois 
meses e decidiu que a Petrobrás, fonte pro
dutora e distribuidora de 99% do gás natural 
e dos combustíveis líquidos do país, iria ab
sorver a CPMF em seus custos operacio
nais.· 

Isso vai significar menos investimento, menos. 
pesquisa, e mais apertura financeira para a Petro
brás. 

• A verdade é que a CPMF é um desas
tre. O ex-ministro Adib Jatene fez tudo para 
salvar os hospitais, arrancando mais recur
sos do contribuinte, mas, diante do sistemà 
de corrupção, de superfaturamento e de má 
aplicação dos recursos vigentes na cadeia 
do Sistema Único de Saúde (SUS), injetar 
mais dinheiro nesse organismo doente é um 
erro enorme. 

As auditorias que estão sendo feitas 
pelo Ministério Público Federal e o próprio 
Ministério da Saúde revelam que as prefei
turas viraram o alvo principal da corrupção 
no SUS. É preciso, portanto, cortar rapida
mente pela raiz os maus hábitos adminis
trativos e empresariais na área hospitalar 
e estancar a sangria que enriquece empre
sas inidOneas e pessoas inescrupulosas. A 
CPMF não deveria ter sido criada. Como o 
mal está feito, é preciso evitar efeitos cola
terais." 

Sr. Presidente, srss e Srs. Senadores, convicto 
de que não devemos persistir no erro, apresentei a 
este Plenário uma emenda, com apoio do número 
constitucional de Senadores, pedindo a revogação 
da CPMF, que irá tramitar na Casa. Mas queria, des
de já, deixar o alerta à Nação, ao povo em geral e 
aos Srs. Partamentares de que está configurado que 
cometemos um erro. 

Vamos arranjar os recursos para a Saúde em 
outras fontes. Um país que se preza deve cuidar da 
saúde da população. Vamos sanar os vazamentos 
da economia no Sistema de Saúde, pois os casos 
errados são milhões. E vamos corrigir o erro que co
metemos. 

Nossa economia é frágil, débil. Embora seja
mos a oitava economia do mundo, ela merece todos 
os cuidados. As bolsas de valores estão apavoradas· 
com a fuga de capitais, que vão comprar no exterior 
as nossas ações para não ter que pagar essa fatídi
ca e famigerada CPMF. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, encerro 
deixando o alerta de que vai chegar o momento em 
que iremos votar a revogação desse imposto. Não 
deixemos que, por gravidade, ele se extinga no tem
po. Tenhamos a coragem e a clarividência de extin
gui-lo o mais rápido possível. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) -

Concedo a palavra ao nobre Senador Romeu 
Tuma, para uma comunicação inadiável, por 5 
minutos. 

O SR. ROMEU TUMA (PSL-SP. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srlls e Srs. Senadores, peço a pa
lavra para uma comunicação urgente e inadiável 
porque, hoje, segundo os noticiários, Senadora 
Benedita da Silva, se inicia o julgamento da Advo
gada Jorgina, que tantas falcatruas perpetrou, 
principalmente no Estado do Rio de Janeiro, con
tra o INSS. Eu não poderia deixar de destacar o 
papel importante que o Embaixador Paulo Tarso 
Flecha de Lima desenvolveu no sentido de levar a 
julgamento na Corte de Miami uma traudadora que 
tanto prejuízo trouxe à Previdência Social do nos
so País. 

É claro que as investigações que vêm sendo 
desenvolvidas pela administração da própria Pre
vidência Social e do Ministério da Justiça vêm al
cançando outras pessoas envolvidas com esse 
terrfvel crime. Penso que quem frauda a Previdên
cia, quem dá golpe no dinheiro que seria do cida
dão pobre, pobre mesmo, que fica na esperança 
de um atendimento nos hospitais públicos e de 
uma aposentadoria digna, é pior do que traficante 
de drogas. Ele desce ao nível de provocar, às ve
zes, um homicídio coletivo, impedindo que essas 
verbas cheguem a ser empregadas em benefício 
daqueles que contribuem para o caixa da Previ
dência. 

Mas contamos com a vitória do Governo bra
sileiro; que Jorgina seja trazida para o Brasil, onde 
está já condenada, a fim de responder pelos seus 
crimes e pela recuperação de várias centenas de 
milhões de dólares aos quais se apoderou. Prova
velmente, iria gozar dos benefícios desse dinheiro 
sujo se não fosse o interesse político do Governo 
em procurá-la desde Costa Rica, onde foi encon
trada pela primeira vez, acompanhando os seus 
passos e tentando cercá-la através de medidas ju
diciais. 

Agora ela vai a julgamento. O Governo ame
ricano tem interesse - isso já se discute em con-
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gressos internacionais- de punir em qualquer parte 
do mundo aqueles que praticam o crime contra a hu
manidade, aqueles que dão o golpe em dinheiro pú
blico que. em tese, teriam que reverter em benefício 
aos menos favorecidos. 

Então, fica aqui os meus cumprimentos por 
essa luta, que, com certeza, será vitoriosa e as mi
nhas homenagens ao Embaixador Paulo Tarso 
Flecha de Lima, que, apesar de ter sofrido um im
pacto em sua saúde, não esmoreceu; continua 
cumprindo a sua missão com vontade, com desejo 
de bem representar o Brasil e trazer os benefícios 
de sua missão, como um embaixador determinado 
a trabalhar pelo Estado e buscar resultados favo
ráveis. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Durante o discurso do Sr. RofTit)u 

Tuma, o Sr. Jefferson Péres deixa a cadeira 
da presidéncia, que é ocupada pelo Sr. Ney 
Suassuna, Suplente de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Con
cedo a palavra à nobre Senador Benedita da Silva. 

A SR1 BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado
ra.)- Sr. Presidente, Srls e Srs. Senadores, todos 
nós sabemos do significado e da importância práti
ca da união de esforços por um objetivo comum. 
Sabemos também que a energia resultante de 
uma união é superior à soma de suas partes inte
grantes. Há um tipo de união extremamente positi
va, tanto para a economia do Pafs quanto para o 
fortalecimento da democracia e da soberania na
cional. Refiro-me ao cooperativismo. 

Em nosso Pafs, onde existe pouca tradição 
associativa, a criação de cooperativas representa, 
sem dúvida, uma grande contribuição para a organi
zação da sociedade e o desenvolvimento da cida
dania. A constituição de cooperativas expressa a 
união produtiva de milhares de esforços e pequenas 
poupanças individuais que representa a multiplica
ção dos pequenos empreendedores. Quanto maior 
o universo dos pequenos empreendedores, asso
ciados ou não, maior será a democratização da 
economia e do Estado. Por isso, dou tanto valor ao 
cooperativismo, pois ele é a união e, portanto, a for
ça dos pequenos que, de outro modo, seriam esma
gados pelas leis do mercado. 

Atualmente existem no Brasil mais de 4.000 
cooperativas de todos os tipos, congregando apro
ximadamente 4 milhões de associados e gerando 
em torno de 150 mil empregos diretos. O segmen-

to mais forte é o das cooperativas agropecuárias. 
mas as cooperativas urbanas têm aumentado rapi
damente. O fundamental é que os poderes públicos 
estimulem a consciência do cooperativismo na popu
lação brasileira e crie meios econômicos e técnicos 
para sua organização em larga escala. 

Esta semana, foi lançado, no Estado do Rio de 
Janeiro, o Programa Rio Cooperativa, uma iniciativa 
dos Governos Estadual e Federal, por intermédio do 
Ministério da Agricultura, do Banco do Brasil e do 
Sebrae. 

Srs. Senadores, o Programa visa apoiar o 
cooperativismo como mais uma condição para o 
desenvclvimento económico sustentado do Estado 
do Rio de Janeiro. Estive presente dando o meu 
apoio, pois entendo que toda a iniciativa governa
mental, empresarial ou social, que contribua real
mente para o desenvolvimento do Estado e para a 
geração de emprego e renda conta com a minha 
colaboração. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao ressaltar todo 
o impacto positivo das cooperativas para o desenvolvi
mento económico e social, não podemos deixar de 
alertar que cooperativa não pode ser tratada como po
litica compensatória ao deselll>rego, tampouco como 
meio de se fugir ao pagamento de impostos, como fa
zem certos empresários. A atual onda de desemprego 
precisa ser contida, atacando-se as suas causas reais, 
como, por exe!Tl>lo, os altos juros e a abertura, sem 
critérios, das importações. É necessário que se fortale
ça tanto o mercado formal de trabalho quanto se bus
quem alternativas para cada vez mais amplo mercado 
infonnal de trabalho. Nesse sentido, as cooperativas 
se constituem alternativas válidas para se reduzir a in
formalidade em beneffcio do crescimento da renda e 
do eflllrego. 

Todos os tipos de cooperativas contribuem 
para o avanço social, mas gostaria de destacar, 
como exemplo da capacidade gerencial e produti
va do trabalhador brasileiro, as cooperativas dos 
trabalhadores sem terra, representada pela Coo
perativa de Sarandi, no Rio Grande do Sul, bem 
administrada e muito produtiva. Mas cada Estado 
tem seus exemplos que mostram as potencialida
des das cooperativas e a capacidade empreende
dora de nosso povo. É uma capacidade ainda um 
tanto adormecida, mas que começa a despertar e 
só precisa de algum apoio dos poderes públicos 
para brotar por todo o País e em todos os segmen
tos económicos. 

Sr. Presidente, Srlls e Srs. Senadores, temos 
assim as cooperativas habitacionais, promissor ca-
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minho para se combater o déficit de moradias; as 
cooperativas de trabalho se integrando às novas 
condições da reestruturação industrial; as coope
rativas de ensino, interessante iniciativa de pais de 
alunos cansados com o descaso de ensino público 
e dos elevados preços do ensino particular; as coo
perativas de crédito, importante meio de investimen
to das pequenas poupanças; as cooperativas agro
pecuárias, abrindo caminho para os pequenos pro
dutores rurais, enfim, temos diferentes tipos de coo
perativas buscando se consolidar e conquistar um 
lugar ao sol. 

Considero esse assunto de importância nacio
nal, não apenas urna iniciativa do Governo do Esta
do do Rio de Janeiro ou uma preocupação nossa. 
Com os atuais índices de desemprego, a cooperati
va, com as oportunidades de geração de emprego e 
renda, é uma alternativa saudável, merecedora do 
apoio de todos os Srs. Senadores. 

Ontem participei de uma entrevista coletiva em 
que o Secretário de Indústria do Estado do Rio de 
Janeiro e o representante do Banco do Brasil diziam 
que o Banco tem corno injetar recursos nessas coo
perativas para que elas possam dar certo. O Secre
tário de Estado afirmava sua certeza de que aquela 
declaração não seria apenas mais um discurso, mas 
uma iniciativa que já contava com vários grupos or
ga."lizados - e que lá estavam presentes - e que 
fará do Estado do Rio de Janeiro o grande espaço 
para as cooperativas. 

Preocupou-me, de uma certa fonna, o fato de 
sabermos que existem cooperativas que estão tra
tando da questão do ensino, da moradia e do traba
lho. 

Houve ainda um cidadão, cujo nome não 
me vem à memória, que apresentou uma propos
ta que mexeu com todos nós. Ele dizia: • Já que 
estamos tentando resolver várias situações por 
meio de grupos organizados em associações e, 
agora, em cooperativas, eu gostaria de sugerir a 
possibilidade da criação de uma cooperativa que 
tenha como prioridade o atendimento à saúde do 
cidadão, principalmente daqueles que estão mo
fando nas filas ou aguardando vaga nos hospi
tais.· 

Quem faz hemodiálise sabe perfeitamente 
bem da precariedade do atendimento. Nós acaba
mos de votar nesta Casa um projeto sobre doação 
de órgãos. Sabemos o que isso significa e da ne- . , 
cessidade de termos respaldo. Vi na manifestação 
daquele cidadão uma preocupação, que não é só 
dele mas também nossa, de que é preciso criar 

cooperativas que possam agrupar cidadãos necessi
tados desse tratamento. Diziam até que poderia ser 
feito através das associações de doentes. Mas es
sas associações não têm recebido o apoio devido 
como deverão receber as cooperativas que estão 
sendo criadas. 

Não tenho experiência ou conhecimento 
mais profundo para dar sustentação a essa 
idéia, mas quis trazer o assunto à discussão 
porque considero relevante e importante, pois 
essa medida das cooperativas tem amparo na 
lei e estava praticamente esquecida. No mo
mento em que cada Estado, por intermédio 
dos seus governantes, puder abraçar essa 
causa, incentivando-a e estimulando-a, tenho 
certeza de que teremos condições de solucio
nar, de imediato, um grande e sério problema, 
que é a questão do emprego e da geração de 
renda. 

Para finalizar, Sr. Presidente, gostaria ainda 
de destacar o papel da mulher nesse contexto. Sa
bemos que, no mercado informal, nós, mulheres, 
temos dado nossa contribuição e estamos bus
cando criar cooperativas femininas, sem que 
com isso possa ficar caracterizado um feudo de 
gênero; mas para dar continuidade a um projeto 
apresentado nas manifestações havidas na Decla
ração de Beijing, que é estimular as mulheres no 
campo econOmico. 

São pequenas e médias empresárias que têm 
dado continuidade aos seus negócios com muita difi
culdade e que aguardam esse incentivo, esse apoio, 
não apenas polftico, mas o apoio financeiro para a 
concretização de cooperativas, como é o caso hoje 
do Estado do Rio de Janeiro. 

Faço um apelo aos poderes públicos para 
que criem onde não tem e intensifiquem onde já 
existem os programas de incentivo ac cooperati
vismo. Os resultados do crescimento em massa 
dos pequenos empreendedores e de sua asso
ciação em cooperativas serão cada vez mais 
sentidos pela afirmação da cidadania e da digni
dade nacional. 

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

Muito obrigada. 

Durante o discurso da Sra. Benedita 
da Silva, o Sr. Ney Suassuna, Suplente 
de Secretário, deixa a cadeira da presi
déncia, que é ocupada pelo Sr. Levy 
Dias, 3í1 Secretário. 



J anci ro I 997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 397 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - A Presidên
cia convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje 
às 18h30min, destinada à apreciação de requeri
mentos de urgência neste Plenário. 

A Mesa convoca os Srs. e as Sr415 Senadoras 
para virem a plenário, pois teremos votação nominal 
dentro de alguns instantes. 

Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Ney Suas
suna. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N11 97, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 175, alínea d, do Regimento 

Interno, re~ueiro inversão da Ordem do Dia, a fim de 
que a matéria constante do item n2 1 seja submetida 
ao Plenário em 42 lugar, e que o item n11 4 seja sub
metido em 111 lugar. 

Sala das Sessões, 28 de janeiro de 1997. -
Senador Hugo Napoleão. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Em vota
ção o requerimento. 

Os Srs. Senadores e Senadoras que o apro
vam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

ltem4: 

OÁCIO N11 S/10, DE 1997 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento n11 92, de 1997 - art. 336, "b") 

Ofício n2 S/10, de 1997 (n2 971057, na 
origem), do Banco Central do Brasil, relativo 
ao Protocolo de Acordo entre o Governo Fe
deral e o Governo do Estado da Parafba, 
que trata de operação de crédito com as ca
racterísticas que menciona. 

(Dependendo de parecer da Comissão 
de Assuntos Econômicos) 

Sobre a mesa, parecer da Comissão de Assur.~~ 
tos Econômicos que será lido pelo Sr. 112 Secretário 
em exercício, Senador Eduardo Suplicy. 

É lido o seguinte 

PARECER Ni 37, DE 1997 

Da Comissão de Assuntos Econôm~ 
cos sobre o Ofício ·s· 10, de 1997 (ofício 
PRESI r1' 160, de 21 de janeiro de 1997, na 
origem), do Senhor Presiden1e do Banco 
Central do Brasil. encaminhando ao Senado 
Federal o Parecer DEDIPIDIARE r1' 97/m7, 
relativo ao Protocolo de Acordo entre o Go
verno Federal e o Governo do Estado da Pa
raiba, que trata de operação de crédito. 

Relator: Senador Ney Suassuna. 

O Senhor Presidente do Banco Central do 
Brasil encaminhou ao Senado Federal, través do 
Offcio ·s· n11 10, de 1997 (ofício PRESI n11 160, de 
21 de janeiro de 1997, na origem), o parecer DE
DIP/DIARE n11 97/057, que trata do Protocolo do 
Acordo entre o Governo Federal e o Governo do 
Estado da Parafba. 

O referido parecer trata de operação de créditD 
a ser firmada entre o Estado da Paraíba e a Uniãc
com as seguintes características financeiras: 

a) valor da operação: saldo da dívida mobiilána 
do Estado existente em 3()-6-96, bem como as dívidas 
não renegociadas junto ao Tesouro Nacional (Vote• 
CMN 212192), Banco Central do Brasil (voto CMN 
154193), Banco do Brasil (Voto CMN 194/94), Banco 
do Nordeste do Brasil, Banco Nacional de Dese:'Nol0-
mento Econômico e Social- BNDES (ANALE - Roo<> 
lução SF 18196) e Caixa Econômica Federa! -- CEF 
(valores não refinanciados na forme da Lei nç 
8.727193), atualizados n.-:1 fonna das cláusulas estioula-
das no retromencionado Protocolo de Acordo; · 

b) encargos: 
-juros: 6% a.a.; 
-atualização do saldo devedor: ;nenselmer~tc 

pelo IGP- DI; 

c) prazo: 23 anos; 

d) garantias: receitas próprias, as transferên
cias constitucionais e os créditos de que trata a Lei 
Complementar n2 87196; 

e) condições de pagamento: 
- amortização extraordinária: equivalente no 

mínimo a 20% (vinte por cento} do valor do financia
mento da drvída mobíliária estadual, com recursos 
provenientes de ativos privatizáveis, nas condições 
previstas no Protocolo de Acordo. Caso o Estado 
não tenha condições de transferir ao Governo Fede
ral ativos em valor correspondente ao percentual es
tabelecido, até 31-1 0-98, poderá reduzir o referido 
percentual em até 10 pontos percentuais, hipóteses 
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em que a taxa da operação será proporcionalmente 
aumentada à razão de O, 15 pontos percentuais para 
cada ponto percentual de redução dos ativos trans
feridos; 

- amortização: em parcelas mensais, pela tabela 
price, limitadas a 13% da RLR mensal do Estado. 

Trata-se de operação de crédito inserida no 
Programa de Reestruturação e de Ajuste Rscal de 
Longo Prazo dos Estados, levado a efeito pela 
União, sendo desta forma previamente autorizada 
pela Resolução n2 70, de 1995, do Senado Federal. 

A n::>ferida Resolução n2 70, de 1995, do Sena
do Federal, determina que os Estados observem os 
seguintes dispositivos da Resolução n2 69, de 1995, 
do senado Federal, quando da assinatura do contra
to de refinanciamento: 

a) autorização legislativa para a realização do 
refinanciamento; 

b) certidões negatiVas de quitação de tributos 
federais e de regularidade de situação do FGTS e 
declaração de adimplência _;unto ao Sistema Rnan
ceiro Nacional e aos credores imemos; 

c) comprovação de que o montante a ser con
tratado, excetuadas as parcelas destinadas à rene
gociação das dívidas já existentes, está enquadrado 
no limite estabelecido no Art. 32 da Resolução n2 

69/95; e 

d) comprovação de cumprimento do disposto 
nos artigos 27 e 212 da Constituição Federal, e na 
Lei Complementar n11 82, de 1995, assim como do 
pleno exercício da competência tributária conferida 
pela Constituição Federal. 

Note-se, portanto, que nos termos da Resolu
ção n11 70/95 do Senado Federal a realização da re
ferida operação de crédito pelo Estado da Paraíba 
subordina-se tão somente ao cumprimento e com
provação das exigências e condições acima mencio
nadas. 

Segundo o parecer do Banco Central do Brasil, 
a presente operação de crédito entre o Governo Fe
deral e o Estado da Paraíba "viabiliza o alongamento 
do prazo de amortização da dívida e a redução de 
seus encargos induz ao ajuste fiscal, em decorrência 
dos compromissos do Estado, consignados no Pro
tocolo de Acordo ... a viabilização dos objetivos coli
mados pelo referido Acordo constitui variável estra
tégica para sustentação do Programa de Estabiliza
ção em curso, na medida que sensibilizará o déficit-, 
público de forma positiva ... • 

Nesse contexto. diante da natureza estratégica 
que o Protocolo de Acordo entre o Governo Federal 

e o Governo dQ Estado da Paraíba representa para 
a sustentação do programa de Estabilização, e para 
o ordenamento das finanças públicas estaduais, rea
firmamos a autorização deste Senado Federàl à ce
lebração da operação de crédito em tela, nos termos 
do seguinte projeto de resolução: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nl' 11, DE 1997 

Autoriza a Operação de Crédito 
cons1ante do Protocolo de Acordo entre 
o Govemo Federal e o Governo do Esta
do do Rio da Paraíba. 

O Senado Federal 1"9solve: 
Art. 111 É o Estado da Paraíba autorizado a con

tratar operação de crédito no âmbito do Protocolo de 
Acordo entre o Governo Federal e o Governo do Es
tado da Paraíba, firmado em 15 de janeiro de 1997, 
o qual passa a constituir parte integrante da presen
te Resolução. 

§ 111 O contrato autorizado nos temos deste ar
tigo será submeti'.:'k ~ Cof"' ;são de Assuntos Econõ-
mico!::, para apn.: . :;.;. -:;.zo de 15 (quinze' 
dias, .:::llJO parecer ;;-::r<. je deliberação pelo 
Plenário do Senado Fe0t1r.-. 

Art. 211 A operação de crédito referida no artigo 
anterior terá as seguintes condições financeiras: 

a) valor da operação: saldo da dívida mobiliária 
do Estado existente em 3~96, bem como as dívi
das não renegociadas junto ao Tesouro Nacional 
(Voto CMN 212/92), Banco Central do Brasil (Voto 
CMN 154193). Banco do Brasil {Voto CMN 194194), 
Banco do t·. 1ideste do Brasil, Banco Nacional de 
Desenvolvir ;)tO Econômico e Social - BNDES (A
NALE - Resolução SF 18/96) e Caix~ Econômica 
Federal - CEF (valores não refinanciados na forma 
da Lei n11 8.727193), atualizados na forma das cláu
sulas estipuladas no retromencionado Protocolo de 
Acordo; 

b) encargos: 
-juros: 6% a.a.; 
- atualização do saldo devedor. mensalmente 

pelo IGP- DI; 

c) prazo: 23 anos 

d) garantias: receitas próprias, as transferên
cias constitucionais e os créditos de que trata a Lei 
Complementar n11 87196; 

e) condições de pagamento: 
- amortização extraordinária: equivalente no mí

nimo a 20% (vinte por cento} do valor do financiamento 
da dívida mobiliária estadual, com recursos provenien
tes de ativos privatizáveis, nas condições previstas no 
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Protocolo de Acordo. Caso o Estado não tenha con
dições de transferir ao Governo Federal ativos em 
valor correspondente ao percentual estabelecido, 
até 31-10-98, poderá reduzir o referido percentual 
em até 1 O pontos percentuais, hipótese em que a 
taxa de operação será proporcionalmente aumenta
da à razão de 0,15 pontos percentuais para cada 
ponto percentual de redução dos ativos transferidos; 

- amortização: em parcelas mensais, pela tabela 
price, limitadas a 13% da RLR mensal do Estado. 

Art. 32 O Estado deverá, por ocasião da assi
natura do contrato de refinanciamento apresentar, 
para encaminhamento ao Senado Federal, os se
guintes documentos: 

a) autorização Legislativa para a realização do 
refinanciamento; 

b) certidões negativas de quitação de tributos 
federais e de regularidade de situação do FGTS e 
declaração de adimplência junto ao Sistema Finan
ceiro Nacional e aos credores internos; 

c) co~rovação de que o montante a ser contrar
do, excetuadas as parcelas destinadas à renegociação 
das dívidas já existentes, está enquadrado no limite 
estabelecido no Art ~ da Resolução n11 69195; e 

d) comprovação de cumprimento do disposto 
nos arts. 27 e 212 da Constituição Federal, e na Lei 
Complementar n11 82, de 1995, assim como do pleno 
exercfcio da competência tributária conferida pela 
Constituição Federal. 

Art 42 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Sala da Comissão, 27 de janeiro de 1997.
Francelina Pereira, Presidente em exercfcio - Ney 
Suassuna, Relator - Eduardo SUpllcy - Freitas 
Neto - Pedro Simon - Francisco Escórclo - Ge
raldo Melo - João Rocha - Esperldlio Amln -
Onofre Quinan - José Blanco - Ramez Tebet -
Vllson Klelnüblng - Carlos Patrocfnlo. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - O parecer 
conclui pela apresentação do Projeto de Resolução 
n11 11, de 1.997, que autoriza a operação de crédito 
constante do protocolo de acordo entre o Governo 
Federal e o Governo do Estado da Paraíba. 

A Presidência esclarece ao Plenário que pode
rão ser oferecidas emendas à proposição até o en
cenamento da discussão. 

Em discussão o projeto em turno único. (Pausa..) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
O projeto vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. (Pausa.) 
Sobre a mesa, parecer da Comissão Direto

ra oferecendo a redação final, que será lido pelo 
Sr. 111 Secretário em exercício, Senador Eduardo 
Suplicy. 

É lido o seguinte: 

PARECER N2 38, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção na 11, ele 1997. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n2 11, de 1997, que autori
za a operação de crédito constante do Protocolo do 
Acordo entre o Governo Federal e o Governo do Es
tado da Paraíba. 

Sala de Reuniões da Comissão, 28 de janeiro 
de 1997. - Júlio Campos, Presidente, Ney Suassu
na, Relator- Levy Dias - Ernandes Amorim. 

ANEXO AO PARECER N11 38, DE 1997 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, Presidente, nos tennos do art 48, item 28, do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N11 , DE 1997 

Autoriza a operação de crédtto c:ons
tMte do Protocolo de Acordo entre o ~ 
vemo Federal e o Governo do Estado da 
Paraíba. 

O Senado Federal resolve: 
Art 111 É o Estado da Paraíba autorizado a con

tratar operação de crédito no âmbito do Protocolo de 
Acordo entre o Governo Federal e o Governo do Es
tado da Paraíba, finnado em 15 de janeiro de 1997, 
o qual passa a constituir parte integrante da presen
te Resolução. 

Parágrafo único. O contrato autorizado nos ter
mos deste artigo será submetido à Comissão de As
suntos Económicos, para apreciação no prazo de 
quinze dias, cujo parecer será objeto de deliberaÇão 
pelo Plenário do Senado Federal. 

Art. 211 A operação de crédito referido no artigo 
anterior terá as seguintes condições financeiras: 

a) valor: saldo da dívida mobiliária do Estado 
existente em 30 de junho de 1996, bem como as dí
vidas não renegociadas junto ao Tesouro Nacional 
(Voto CMN 212192), Banco Central do Brasil (Voto 
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CMN 154/93), Banco do Brasil (Voto CMN 194/94), 
Banco do Nordeste do Brasil, Banco Nacional de 
Desenvolvimento Económico e Social - BNDES (FI
NAME - Resolução n11 18, de 1996 do Senado Fede
ral) e Caixa Económica Federal - CEF (valores não 
refinanciados na reforma da Lei nll 8.727, de 1993), 
atualizados na forma das cláusulas estipuladas no 
retromencionado Protocolo de Acordo; 

b) encargos: 
-juros: 6% a.a. (seis por cento ao ano); 

- atualização do saldo devedor. mensalmente 
pelo IGP-01. 

c) prazo: vinte e três anos; 

d) garantias: receitas próprias, as transfe
rências constitucionais e os créditos de que trata 
a Lei Complementar n11 87, de 13 de setembro de 
1996; 

e) condições de pagamento: 
- amortização extraordinária: equivalente no 

mínimo a 20% (vinte por cento) do valor do financia
mento da dívida mobiliária estadual, com recursos 
provenientes de ativos privatizáveis, nas condições 
previstas no Protocolo de Acordo. Caso o Estado 
não tenha condições de transferir ao Governo Fe
deral ativos em valor correspondente ao percen
tual estabelecido, até 31 de outubro de 1998, po
derá reduzir o referido percentual em até dez pon
tos percentuais, hipótese em que a taxa de juros 
da operação será proporcionalmente aumentada à 
razão de 0,15 (zero vírgula quinze) pontos percen
tuais para cada ponto percentual de redução dos 
ativos transferidos; 

- amortização: em parcelas mensais, pela ta
bela prlce, limitadas a 13% (treze por cento) daRe
ceita Líquida Real - RLP mensal do Estado. 

Art. 311 O Estado deverá, por ocasião da assi
natura do contrato de refinanciamento apresentar, 
para encaminhamento ao Senado Federal, os se
guintes documentos: 

a) autorização legislativa para a realização do 
refinanciamento; 

b) certidões negativas de quitação de tributos 
federais e de regularidade de situação do FGTS e 
declaração de adimplência junto ao Sistema Rnan-
ceiro Nacional e aos credores internos; · · 

c) comprovação de que o montante a ser con
tratado, excetuadas as parcelas destinadas à rene-

gociação das dívidas já existentes, está enquadraào 
no limite estabelecido no art. 311 da Resolução nll 69, 
de 1995, do Senado Federal; e 

d) comprovação de cumprimento do disposto 
nos arts. 27 e 212 da Constituição Fc.J.c:rai, e r a Lei 
Complementar nll 82, de 27 de março de í .:195, as
sim como do pleno exercício da compet&, .cia tributá
ria conferida pela Constituição FederaL 

Art. 411 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -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.) 
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. 

Aprovada a redação final, o projeto vai à pro
mulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Item 2: 

MENSAGEM ~ 49, DE 1997 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento n11 87, de 1997 -Art. 336, "b") 

Mensagem n11 49, de 1997 (nll 17/97, 
na origem), através da qual o senhor Presi
dente da República solicita seja autorizada a 
contratação de operação de crédito externo, 
no valor equivalente a até trezentos e cin
qüenta milhões de dólares norte-america
nos, de principal, entre a República Federa
tiva do Brasil e o Banco lnteramericano de 
DesenvoMmento- 810, destinada a finan
ciar parcialmente o Projeto de Reforço à 
Reorganização do Sistema Único de Saúde 
-REFORSUS. 

(Dependendo de parecer da Comissão 
de Assuntos EconOmicos) 

Nos termos do art. 140, a, do Regimento Inter
no, designo o nobre Senador Ademir Andrade para 
proferir parecer, em substituição à Comissão de As
suntos Económicos. 
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O SR. ADENIR ANORADE (PSO-PA, pau e.!tir pu~cer) -

SR. PRESIDENTE, SR•S e SRS. SENADORES 

1- RELATÓRIO 

Com a Mensagem n" 49, de 1997. o Sr. Pres1dcnte da 
Repúbhca sobc1ta a competente auronzaçao do Senado F ederaJ para que a U!!Wl 
possa contratar operação de crédito externo. no valor eqwvaleme a até 
USS350 000 000.00 (trezentos e cmquenta milbões de dólares). de pnnc1pal, 
JUDio ao Banco lntenxnencano de Deseuvolvunento - BID 

2. Os recursos provementes da o~ dcstinar.-io a 
fin.anc1ar. pan:!31mente. o ProJeto de Reforço a R~ do Sistema Umco 
de Saúde - REFORSUS, a ser executado pelo Mimsterio da Saúde. 

3 Conforme consta do processo. o empréstimo scra realizado 
nas segumtes condições 

Saude. 
Devedor Repubhca Federativa do Bras!l!Mimsténo da 

C redor Banco lnteramencano de Desenvolvunento - BID. 

Valor USS350 000 000,00; 

Juros sobre os saldos devedores c!Jilnos do empréstnno, a uma 
taxa anual para cada semestn: a ser detemunada pelo 
Custo dos Emprestunos Qualificados tomados pelo 
Banco durante o semestre antenor. acresc1do de uma 
margem expressa em termos de uma percentagem anual, 
que o Banco fixara penoc!Jcamente de acordo com sua 
pohnca sobre taxa de JIUOS. 

(omrssão de Créduo 0.75% a.a. sobre o saldo não 
desembolsado do finanetamento. 
contado a partir de 60 dias da data 
da assmanna do contrato; 

Drsponrbrlrdade 4 (quatro) anos contados da data de assmatura 

do contrato. 

C ondrções de Pagamento 

- do prmcrpal o empresnmo devera ser amortiZado pelo 
Mutuário médiante o pagamento de 
prestações semestrais. consecutiVaS e tanto 
quanto possível igwns. A pnmerra prestaçio 
devera ser paga na pnmeira data em que 
deva ser efetuado o pagamentO de Juros. 
uma vez transeomdos seiS meses contados a 
partir da data prevtsta para o desembolso 
final do ernprestimo e a Ultima até 
15.10.2021; 

-dos JUros semestralmente vencidos, em 15.04 e 15.10 de 
cada ano. a pamr de 15.04 97; 

-da comrssdo de créduo: semestralmente vax:ida. nas mesmas 
daias estipuladas para O pagamentO 

dos Juros. 

I) Do valor do financiamento se destm3rà a quantia de 
USS3 500 000.00 para atender Despesas de lnspeçào e Supemsão Geral do 
credor. Essa quanna sera desembolsada em prestações trunestraJs e tanto quanto 
poss•vel•gwns. mgressando na conta do credor indepeodentememe de soiicitaçao 
do Mutuano 

2) As daias estipuladas para repagamemo poc1erao ser 
prorrogadas para manter correlaç:lo com a efenva data de assinatura do contrato. 

II -SOBRE O MERITO 

l. O Senado Federal. no excn:íeto de sua ~ · 
pnvallva. confonne determma os IIIC1SOS V e VII do art. 52 da CODS!ltwçatJ 
Federal. estabeleceu os lumtes. as condições e a IJlS1IliÇ;\o proc:essua1 dos pedidos 
de autonz:açào pan operações de crédito mrernas e externas da Umio, conforme 
Resoluçao n• 9611!9. restabelecida pela Resoluçao n• 19/92. 

2. A presente operação de crédito externa tem por finabdade a 
obteDçio de =unos necessanos ao finanaamento do ProJetO de Reforço a 
ReorgamzaçOO do Ststt:ma Úruco de Saúde - REFORSUS, cuJa execução estara 

a cargo do Mimstério de Saúde, nos próxunos três anos. 

3 A operação fm credenCiada pelo Banco Central do Brasil 
Conforme Pareceres da Secretana do Tesouro Nactooal c da Procuradona Geral 
da Fazenda Nacmnal. anexos ao processado. o ProJetO consta do Plano Plunanual 
da Uruão para 1996-99 e da u:. Orçamentana. As dernatS condições contralllals 
atendem as normas estabelecidas pelo Senado Federal 

4 Cumpre destacar. amda. que o ProJeto esta estimado em 
US$750 1011bões de dólares. a ser executado no tnêruo 1997-99. com a 
contrapartida nac•ooal de USS I 00 tllllhões. Assl!II, esta operação de credito 
Junto ao BID complementa o financtamento externo ao ProJetO, dado que a 
parcela de até USS300 milhões a ser obtida JUDio ao BIRD Ja fora autonzada 
por esta Casa. em 28 de agosto de 1996, conforme Res. n• 63/96 

5. Conforme mfonnações obtidas JUDio ao Mmtsteno da SaUde 
(VIde Manual de Operação do REFORSUS), RS364,9 r:rulhões onundos do 
fin.anc13111ento externo para o ProJetO, correspondendo a 56,15% dos recursos. 
serão alocados segundo a pnoridade estabelecida em proJetes apresentados pelos 
Estados e Municípios e destmados à Readequaçao F is1ca e T ecuológ~ca da rede 
assiStenCial do Sistema Umco de Saúde, incluindo-se a assitê:ncia ao pano, 
puerpmo e periodo perilwal c a assitência à urgencta e emeregêneta em grandes 
;ireas urbanas. 

O quadro abaixo demonstra a distnbwçào desse nem por 
Unidade da Federação 

UF 

AC 
AL 
AM 
AP 
BA 
CE 
DF 
ES 
GO 
MA 
MG 
MS 
MT 
PA 
PB 
PE 
PJ 
PR 
RJ 
RN 
RO 
RR 
RS 
se 
SE 
SP 
TO 

Total 

PROJETO REFORSUS 
DISTRIBU1ÇÃO DE RECURSOS POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO 

COMPONENTE I· READEQUAÇÃO FISICA E TECNOLOGICA 

(eqwvalente em Rea~s a USS) 

T...,...,. 
70"/o REF. 30"/o TOTAL GERAL % % I!NVEST 

POPULAÇÃO REF. AJH/SIA tNVEST POP iHAB 
746.399.861 88U3U3 1.627933.60 I 0,451 0.29i 3.5& 

4 402.955.811 3.488 962.57 7 891.918.381 2.16 1.72' 2.94 
3.804.178.31 3.802.297.12 7 606 475.431 2.081 1.49' 3.28 

534.812.781 673 938.54 1.208.751.32 0.33 0.21. 3.71 
20 734.030.39 19.859.220.57 40.593.250.96 11.12 !.12 3.21 

I 11.008.517.55 5.742.284.59 16.750802.14 4.59 4.311 2.49 
2.849.273.76 S47 475.33 3 396 749.09 0.93 1.12' 1.95 
4568.985.67 3.738.176.04 8.307.161.72 2.28 1.791 2.98 

I 7 063.963.80 2.828.046.59 9.892.010.39 2.71 2.76 2.30 
8.517.631.50 5.661.&711.36 14.238.916.86 3.90 3.361 2.7Z 

27.061.703.941 9.897 141.66 36.958 845.60 10.131 10.591 2.24 
3.136.166.50 1.921.727,32 5.057.893.82 1.391 1.23 i 2.64 
3.793.375.15 2.513.407.85 6 306.783.00 1.73 1.48 2.73 
8.933.380.33 10.733 506,75 19.666.887.081 5.39 3.501 3.61 
H76.208.11 2.818.512.11 8.294.720.23 2.27 2.14 2.48 

12.206.985.79 6.524 036.44 18.731.042.23 5.13 4.78 2.52 
4.467.787 86 2.328.831.85 6.796.619.71 1.86' 1 75 2.49 

14.283.289.03 - 14.285.289.031 3.91 5.59 1.64 
21.800.466.99 4 536.367.89 26.357.034.88 7.22L 8.531 1.98 
4.233.943 36 3.296.307.11 7 530.250.67 2.061 l.66r 2.92 
2.196.223.07 2.253.217.88 4.449 4<40.95 1.22 0.86' 3.32 

429.898.06 449.301.63 879.199.69 0.24 0.17 1
, 3.35 

15.704.134.21 4.082.671.14 19.787.505.35 5.42 6.15 2.07 
7.930.001.33 4.188.434.85 12.118.443.18 3.32 3.10 2.51 
2.631.943.25 2.419 964,90 I 5.051.908.16 1.38 1.03 3.15 

55.253 015,64 2.938.471.73 58.191.487.36 15.94 21.63 1.73 
1.651.113.76 1.346.543.42 2.997 657.18 0.82 0,651 2.98 

255.482.500.00 109 492.500.00 364 975.000.00 I 100.00 100.001 2.34 

Os cntérios unlizados para a distnbwção desses recursos por 
Unidade da Federação foram: 70% dos recursos proporcionalmente a população 
de cada Unidade Federada e 30% c!Jstrtbuidos de rnaneua mversatnente 
proporciOnal ao gasto per cap1ta de custe• o do MIIIllSteno da Sau.de. em 1995. Ou 
seJa. procurou-se beneficar as UF com mamr carência de tnfraestrulura 
35Sistenctal 

Os dctn31S rec=s. que correspondem a 43,85% do ProJeto 
REFORSUS ou a RS285,l mtlbões. conforme Quadro 2 abalxo, amda serão 
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alocados em propostas para ampliação da capa<:1dade e melhona da qualidade 
dos Laboratónos de Saúde Pública. para a ampbaçáo da capacidade e melbona 
da qualidade da rede hemarológ1ca e hemoteráplca (Hemorrede }. para o 
?rograma de Saúde de Familia. assun como para o Projeto ~ de 
inovações na AdmmlstraÇão do Setor Sailde 

PROJETO REFORSUS 
DISTRIBl.nÇÃO DOS RECURSOS POR COMPONENTE 

( eqwvalente em RealS a USS x 1.000} 

i t• aDO r mo )• ano total •;. 
I COMPONI:NTI: I 

I 

READEQ F!S.l"ECN 109,.49 152.49 73.00 364.975 56.15 
HEMORREDE. 15.60 26.00 10.40 52.000 5.oo 
1..AB SAUDE PUBLICA 9. 75 16.25 6.50 32.500 5,00 
P SAUDE FAMIUA 13,65 22.75 9.10 45,500 7.00 

I COMPONJ:NTI: u 15,00 30.00 12.00 60,000 9,23 

I IU:S. Ttc. ESTRArtCICA' 19.66 32.76 lJ,IO 65,520 10,05 

I ADM. DO PROJI:TO"· 7,110 ll,OO 5.20 26.000 4,00 

lll'ISP E SUPERVISÃO 1.05 1.75 0,70 3.500 O.S. 
I TOTAL 195,000 325.000 130.000 650.000 100,000 i • .__,.. ......... ,... __ ,_L:P ......... .,... .... __ _.......,...,___.._--.-. 

~.___.. • atxii"WL •SEI•• ......... --• • 

Como se sabe. o Otçamento da União, aiDda em processo de 
tramitaÇão no Coagresso Naaooal, desbna cen:a de RS20.2 bilbOes para o 
Mmisténo da Saaide. conespodeodo t»somente a 4. 7'\'o dos rccunos 
orçamentános e CODCellllado em 4 fuoles básicas: a comribuiçio sobre o Lucro 
das Empresas. a conmbwção para financiamento da seguridade social =s 
do Fundo Soc1al de Emergência e a recCDH:nada contnbwçào sobrt 
movunentação tinaDI:eUa 

Ora, contemplando-se a preseme Mensagem ~idencial -
pedido de autonzaçAo para reaiJzar operação de credito extcma dcsanada ao 
financiamento de gastos 3SS1Stenci:us e mvestnnentos estrururais !>' setor de 
Saúde Pública - com os dados ac:una. CV!denc!a-se a total ux:apa<:l(jade do 
Estado em atingir o nivel de auto-financwnento, porquanto busca-se a caplaÇio 
de poupança externa para ateDdct" a dispêndios públicos bUico5 e que. em 
c=tâncias de gestão equilibrada. deveriam ser cobertos por fomes ordmánas 
e não-mflaclon:inas do Tesouro Naaonal. 

É verdade que a taxa de juros e demais coodições de 
empresnmo oferecidas pelo BID - a exemplo de outras mstttuições multilatews 
de crédito, como o BaDco Muodial - são competiuvas, 13Dlo em termos 
mu:macioaais como em termos de Brasil. A Secretlria do T escuro Nacional 
esnmou - para efeito dos cálculos dos liDutes - uma taXa nominal de JUI'OS de 
7 39% a.a e, cODSlderando-se a CODilSSio de crédito de 0,75% aa. liWS a taXa de 
mspcção e vigilâDcia de 1,00"/o sobre o principal cobradas pelo B!D, uma taXa 

efenva de 7.99% aa. 
Assim. a taxa média cobrada pelo Banco lntcramericano de 

Desenvolvunento tem estado em tomo de 7.5 a 8.% a.a., enquanto o governo 
brasll= d!spcude mternamente gr.mde pane de seus limn:ados recursos com 
Juros re31S da ordem de, pelo menos. 1 5'1'. a. a. E por estas e outtas razOes que, 
em 1996. o governo federal di5pendeu RS16.5 bdbões com Juros e euc:argos de 
sua diVIda 1111ema e externa e, para L 997. conforme proposta Orçamemána, a 
Umão deverá d!spcOOcr RS25.2 bilbOc:s com os mcridos ~. Em ouns 
paiavns. SOIMD1e neste aoo. para cada Real gasto com a saUde pública o 
Execuavo federal gastará RS 1.25 com juros e encargos de seus dCbilos. 

Portamo, faz-se rmster quesnooar esse modelo de 
financwDeuto e de dispêsldio adotado pelo Estado brasileiro neste últtmo quarto 
de seculo e, espccialmeme nos últimos I 5 :mos. Por 0111r0 lado, es11ma-se que a 
~ fiscal em DOSSO pais deveria ser pelo pelo menos o dobro da IIUal, 
caso ~ um combate rigoroso à ~. a evasão e a todas as formas de 
dnblar o fisco. inclusive a ~ da Divida Abva. Essas são, 
CV!dentemente. apenas algumas da! quest0es esttururais e subjar:eutes ao modelo 
de financtamcato Vlgeule do Estado brasileiro. Ciladas aqui para ilusttar a 
graVIdade da snuaçio, e para as qua15 urge uma saida ao invés de se buscar, 
permanentct"nente. r=s externos para "complememar a poupança 
domesnca" 

III- VOTO 

Não obstante as ressalvas de natureza estrutural que pontuamoS 
aclllla. o exame do presente pcclido de autonzação leva-nos a conclusão de que 
estão sansfe1tas as eXlgênC13S estabelecidas pelo Senado Fc:deral. à luz da 
Resolução o• 96189 Dessa forma, concluimos o nosso Parecer pela aprovação do 
pleuo. nos termos do segumte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' /2 , DE 199'7 

A""'"=a a Rlptjbllca FN<rarrwz do Brtml a comrarar ~ 
de cnduo numo no vala dt ali USSJJO. 000.000. QO lln=<ntr» 
• cmqwnJa "''Ot«' de dólaru nort<.-cncarm). d< pnnc1pal. 
fliNO ao Bonco ln~na~J~<ncano do ~.Jnn>Oivr-nto - BID. 
~ ao .fi-.:1111fWIUJJ fK'CI<Ú do l'roj<ID d< &fon;o a 
RIOip.._w do Sul""" I!Nrode Saúd<- REFORSUS. 

O SENADO FEDERAL =olve 

Art. t• E a República Federanva do Brasil autonz:ada. nos termos 
da Resoluçlo a• 96, de 1.989, r:eslabelecida pela Resolução n• !7, de l 992. do 

Senado Federal. a coa1ta1ar operaçio de crédito externo, no valor de até 
USS350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de dólares none-amencanos}, 

de prmcipal. JlllltO ao Banco lntcramcricano de Desenvolvimento - BID 

Parágrafo rln1co. Os recursos provemeutes da~ de credito 
referida no caput desle arugo destinar-se-ao ao finaDclamento parcial do Pro1eto 

de Reforço à Reorganizaçio do Sistema Único de Saúde - REFORSUS. a SC1' 

excc:ulado pelo Ministério da Saiade. 

Art. 2" As condições financeuas básicas da operação referida no 
arogo antenor são as segwntes: 

Devedor.· RepUbbca Federaova do Brasii!Mirusteno da Saúde; 

Credor: Banco lnter.unencano de Desenvolvunento- B!D; 

Valor: US$350.000.000,00; 

Juros· sobre os saldos devedores diários do empréstimo. a wna taXa anual para 
cada semestre a ser determmada pelo Custo dos EmprestUnos 
Qualúicados tomados pelo Banco durante o semestre antenor. acrescido 

de uma margem expressa em termos de uma percentagem anual. que o 

Banco fixará periodicamente de acordo com sua polinca sobre taXa de 
JUrOS; 

Com1Ss4o tk Cridlro· 0,75"/o a.a. sobre o saldo nao desembolsado do 

fiDaciamento. contado a partir de 60 dias da data da 
assmarura do CODir3to, 

D1Spomb1luJade: 4 (qua!J'O) ;mos contados da data de assuwura do contr.Uo 

- do pmu:•pai: o CUijJiéstimo deverá ser amornzado pelo Mutuano mediante o 

pagamento de pres!3Çl>es semestr31S, coosecunvas e lallto quanto 
passive! iguais. A prtmetra prestação devera ser paga na pnmeua 

data em que deva ser efetuado o pagamento de JIII'OS, uma vez 
trmscorridos seis meses comados a partir da data preYISl3 para o 

desembolso final do empréstimo e a úlnma ate !5.10.2021: 

-dos Juros: semestralmc:me veoc1dos.. em 15.04 e 15.10 de cada ano, a pamr de 
15.04.97; 

-do COmi.<S<lo iÚ credito: semesltaimeme VCIICida, nas mes:tnaS datas esllpuiadas 

1*'11 o papmento dos JIII'OS. 

§ I" Do valor do fillanctamento se desnnara a quanna de 

USS3 500.000.00 para atendct' Despesas de lnspeçào e Supervtsão Geral do 

credor. Essa quantia será desembolsada em prestaÇÕeS mmestralS e tanto quanto 

pasSivei lguaJS. mgressando na conta do credor mdependentemente de sohcl!.açào 

do Mutuário 

§ 2• As datas esnpuladas para repagamento poder'ào ser prorrogadas 

para manter correlaçào com a efenva data de assm.arura do contrato 

Art. 3" A autonzaçào concedida por esta Resolução devera ser 

exerc1da no prazo maxlliiO de quinhentos e quarenta dias, contado a paror da data 

de sua publicação 

Art. 4" Esta Resoluo;ao entra em Vlgot na data de sua publicação 
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Segue anexo a esse parecer um quadro, que 
demonstra a distribuição de 51% desses recursos e 
quanto caberá evidentemente a cada unidade da Fe
deração. 

Quero registrar, Sr. Presidente, que tivemos a 
preocupação de conversar com integrantes do Mi
nistério da Fazenda, bem como com o Ministro da 
Saúde, para verificar, de fato, a aplicação desses re
cursos. Esse empréstimo está sendo utilizado para 
fortalecer a saúde pública no nosso País, e não para 
pagamentos com o sistema privado que temos as
sistido. 

Portanto, o nosso parecer é favorável à apro
vação desse empréstimo. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - O parecer 

conclui pela apresentação do Projeto de Resolução 
n2 12, de 1997, que autoriza a República Federativa 
do Brasil a contratar operação de crédito externo no 
valor de até US$350 milhões de principal junto ao 
Banco lnteramericano de Desenvolvimento, BID, 
destinado a financiamento parcial do Projeto de Re
forço à Reorganização do Sistema Único de Saúde 
- Reforsus. 

Conclufda a fase de instrução, passa-se à dis
cussão. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Coutinho 
Jorge. 

O SR. COUTINHO JORGE (PSDB-PA. Para 
discutir a matéria. Sem revisão do orador.)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, eu gostaria apenas de re
forçar o brilhante parecer do Senador Ademir Andra
de. S. Ex', na verdade, deu uma visão muito clara a 
respeito da prioridade desse programa. Mas eu gos
taria de tecer alguns comentários sobre o mesmo. 

O Reforsus, como o próprio nome diz, repre
senta um reforço à reorganização do Sistema Único 
de Saúde do País. Ele persegue a idéia da universa
lidade, da integração. Na verdade, busca encami
nhar respostas para os problemas do conjunto da 
população brasileira, as carências assistenciais e or
ganizacionais do próprio sistema de saúde. Quero 
lembrar também que ele tem abrangência nacional, 
devendo ser desenvolvido não só pelo Ministério da 
Saúde, como também pelas Secretarias de Estado e 
Secretarias Municipais de Saúde. Deveria também 
contar com a participação efetiva da sociedade civil 
organizada, dentro do programa preestabelecido. 

Já foi dito pelo Relator que o projeto é financia:· 
do pelo BIRD, no valor de R$300 milhões, além de 
co-financiado, vamos dizer assim, pelas Secretarias 
Estaduais e Municipais de Saúde. Na verdade, o au-

tor do projeto propõe a recuperação e adequação da 
capacidade operativa da rede assistencial, o desen
volvimento gerencial das instâncias administrativas 
e, sobretudo, a recuperação física e o reequipamen
to de toda rede, com propósito de se ter maior capa
cidade resolutiva. 

Lembro também que esse projeto é importante 
no que diz respeito à sua operacionalização. As açõ
es podem ser agrupadas em dois grandes compo
nentes: o apoio à melhoria da capacidade e da efi
ciência do SUS e na promoção de inovações na ad
ministração do setor público. 

Por exemplo, a primeira ação é no sentido de 
apoiar a melhoria da capacidade e da eficiência do 
SUS, sobretudo no que diz respeito à recuperação e 
adequação da infra-estrutura física e tecnológica da 
rede de serviço e saúde, visando capacitá-la para 
atender as necessidades da população. Como já foi 
dito pelo Relator, essas ações abrangem os serviços 
hospitalares e ambulatoriais em seus diferentes ní
veis de complexidade, garantindo a execução de 
ações de promoção, proteção e recuperação da saú
de. 

São quatro as áreas programáticas importantes 
em que se pretende atuar. 

- readequação frsica e tecnológica da rede as
sistencial; 

- programa da saúde da famma; 
- ampliação da capacidade e melhoria da qua-

lidade da rede hematológica e hemoterápica e 
- ampliação da capacidade e melhoria da qua

lidade dos laboratórios de saúde pública. 
É importante lembrar que a escolha dessas 

prioridades de investimento contempla a conclusão 
de obras inacabadas que se caracterizem por sua 
relevância. Com isso, pretende-se a ampliação e 
melhoria dos serviços de assistência médica, melhor 
nfvel de resolução da rede dos serviços de saúde. 

Serão alvo do projeto as ações que visem a re
cuperação e readequação física, tecnológica e ope
rativa das unidades prestadores de serviços, ade
quando a oferta às especificidades regionais e redu
zindo as disparidades quanto ao acesso e à qualida
de dos serviços. Da mesma forma, as ações que ob
jetivem investimento em insumos que visem a apoiar 
o fortalecimento da gestão e o aprimoramento das 
funções gerenciais de programação, controle e ava
liação do sistema. 

O Reforsus, por ser um projeto de aceleração 
da implementação do SUS, terá sua operacionalida
de descentralizada, onde os Estados, por intermédic 
da Comissão lntergestora Bipartite definirão as prio-
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ridades de investimentos, notadamente na área pro
gramática I e do componente I. 

Em abril de 1955 iniciou-se um levantamento 
das necessidades de investimentos, incluindo a ne
cessidade de conclusão de obras, reformas, amplia
ções, reequipamentos e de obras novas. 

Dentro desse estudo do SUS, foi solicitado a 
todos os Estados, às Secretarias Estaduais de Saú
de que prioridades os investimentos necessários. 

Para fazer uma síntese, Srls e Srs. Senado
res, o resultado desse levantamento demonstra a 
necessidade de investimento em 2.519 unidades 
já existente, com um custo total aproximado de 
R$1.700 milhão e uma necessidade de construção 
de 460 novas unidades de saúde orçadas em tor
no de R$1.029 milhão, totalizando R$2.700 milhões. 

A dotação do Ministério da Saúde abarca ape
nas 7% do total necessário. Acresce o fato de que 
recente relatório de obras inacabadas do Senado 
Federal mostrou a necessidade de concluir vários 
hospitais, num valor aproximado de R$260 milhões. 

Pelo exposto, é claro que o empréstimo do 
BIRD é fundamental e necessário para recuperar a 
rede do SUS. 

Lembro também que o meu Estado, o Pará, já 
na discussão das prioridades, foi contemplado, nes
te programa, com um valor global de R$59 milhões 
para obras e instalações em 26 municfpios, incluindo 
a capital e mais R$36 milhões em equipamentos, 
num total de R$96 milhões, que são fundamen1ais 
para a recuperação dessa rede do Sistema Unifica
do de Saúde do meu Estado. 

Portanto, dentro da realidade de nosso Estado, 
da nossa Amazônia e do País, é fundamental a 
aprovação desses recursos financiados pelo BID, 
que irão realmente atenuar o problema grave que o 
setor saúde passa no Brasil. 

Parabenizo o Relator Ademir Andrade pelo tra
balho amplo, claro e preciso. Minhas palavras são 
apenas para r'3forçar as idéias defendidas no relató-
rio. 

Muito obrisado. 

Durante o discurso do Sr. Coutinho 
Jorge, o Sr. Levy Dias, 32 Secretário, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Júlio Campos, 22 Vice-Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Para . 
discutir. concedo a palavra ao Senador José Rober
to Arruda. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB-DF. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi-

dente, quero apenas registrar que tem sido um re
clamo desta Casa a conclusão de obras inacabadas. 

A Comissão que o Senador Carlos Wilson pre
sidiu mostrou ao País que o maior número de obras 
públicas inacabadas no Brasil está na área de saú
de, particularmente os hospitais de médio e grande 
porte. 

O convênio a ser apreciado neste instante en
seja recursos para a conclusão das obras iniciadas 
nos hospitais, que se encontram inconclusas, além 
de outras medidas absolutamente fundamentais 
para melhorar o aparelhamento da saúde pública 
brasileira. 

Era este o registro que .Jostaria de fazer. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Não ha

vendo mais quem queira discutir, a Presidência co
munica ao Plenário que poderão ser oferecidas 
emendas à proposição até o encerramento da dis-
cussão. 

Continua em discussão o projeto em turno úni
co. {Pausa.) 

Não havendo mais quem peça a palavra, en
cerro a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

pennanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O Projeto vai à Comissão Diretora para reda

ção final. (Pausa.) 
Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora 

oferecendo a redação final, que será lido pelo Sr. 12 

Secretário em exercfcio, Senador Levy Dias. 

É lida a seguinte 

PARECER N1'39, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Proteto de Resolu
ção nR12, de 1997. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n1112, de 1997, que autoriza 
a República Federativa do Brasil a contratar opera
ção de crédito externo no valor de até 
US$350,000,000.00 (trezentos e cinquenta milhões 
de dólares norte-americanos), de principal, junto ao 
Banco lnterarnericano de Desenvolvimento - BID, 
destinada ao financiamento parcial do Projeto de 
Reforço á Reorganização do Sistema Único de Saú
de- REFORSUS. 

Sala de Reuniões da Comissão, 28 de janeiro 
de 1997. - Júlio Campos - Presidente - Ney 
Suassuna - Relator - Levy Dias - Eduardo Su
pllcy. 
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ANEXO AO PARECER N11 39, DE 1997. 

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 , DE 1997 

Autoriza a República Federativa do 
Brasil a COilbalar operação de crédito exter
no no valor de até US$350,000,000.00(tre
zentos e cinquenta milhões de dólares nor
te-americanos), de principal, junto ao Ban
co lnteramericano de DesenvoMmento -
BID, destinada ao financiamento parcial do 
Projeto C!8 Reforço à Reorgantzação do 
Sistema Unlco de Saúde- REFORSUS. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 111 É a República Federativa do Brasil auto

rizada, nos termos da Resolução nll96, de 1989, res
tabelecida pela Resolução n1117, de 1992, ambas do 
Senado Federal, a contratar operação de crédito ex
temo, no valor de até US$350,000,000.00(trezentos 
e cinquenta milhões de dólares norte-americanos), 
de principal, junto ao Banco lnteramericano de De
senvolvimento- BID. 

Parágrafo único. Os recursos provenientes da 
operação de crédito referida neste artigo destinar
se-ão ao financiamento parcial do Projeto de Refor
ço à Reorganização do Sistema Único de Saúde -
REFORSUS, a ser executado pelo Ministério da 
Saúde. 

Art. 211 As condições financeiras básicas da ope
ração referida no artigo anterior são as seguintes: 

a) devedor: República Federativa do Brasil -
Ministério da Saúde; 

b) credor: Banco lnteramericano de Desenvol
vimento - BID; 

c) Valor: US$350,000,000.00 (trezentos e cin
qüenta milhões de dólares norte-americanos; 

d) juros: sobre os saldos devedores diários do 
empréstimo, a uma taxa anual para cada semestre a 
ser determinada pelo Custo dos Empréstimos Quali
ficados tomados pelo Banco durante o semestre an
terior, acrescido de uma margem expressa em ter
mos de uma percentagem anual, que o Banco fixará 
periodicamente de acordo com sua política sobre a 
taxa de juros; 

e) comissão de crédito: 0,75% a.a. (zero vírgu
la setenta e cinco por cento ao ano) sobre o saldo 
não desembolsado do financiamento, contado a partir 
de sessenta dias da data da assinatura do contrato; 

f) disponibilidade: quatro anos contados da 
data da assinatura do contratá; 

g) condições de pagamento: 
- do principal: o empréstimo deverá ser amorti

zado pelo mutuário mediante o pagamento de pres
tações semestrais, consecutivas e tanto quanto pos
sível iguais. A primeira prestação deverá ser paga 
na primeira data em que deva ser efetuado o paga
mento de juros, uma vez transcorridos seis meses 
contados a partir da data prevista para o desembol
so final do empréstimo e a última até 15 de outubro 
de 2021; 

- dos juros: semestralmente vencidos, em 15 
de abril e 15 de outubro de cada ano, a partir de 15 
de abril de 1997; 

- 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$3,500,000.00 (três milhões e qui
nhentos mil dólares norte-americanos) para atender 
Despesas de lnspeção e Supervisão Geral do cre
dor. Essa quantia será desembolsada em prestaçõ
es trimestrais e tanto quanto possível iguais, ingres
sando na conta do credor independentemente de so
licitação do mutuário. 

§ 20 As datas estipuladas para repagamento 
poderão ser prorrogadas para manter correlação 
com a efetiva data de assinatura do contrato. 

Art. 311 Esta autorização deverá ser exercida no 
prazo máximo de quinhentos e quarenta dias, conta
do a partir da data de sua publicação. 

Art. 411 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Gampos) -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.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Cafr4>QS) -;-Item 3: 

OFÍCIO N11 S/6, DE 1997 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento n11 91, de 1997- art. 336, b) 

Ofrcio n11 S/6, de 1997 (n11 971044, na 
origem), do Banco Central do Brasil, relativo 
ao Protocolo de Acordo entre o Governo Fe
deral e o Governo do Estado de Mato Gros-
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so, que-trata de operação de crédito com as 
características que menciona. 

(Dependendo de parecer da Comissão 
de Assuntos Económicos) 

Sobre a mesa, parecer da Comissão de Assun
tos Econômicos que será lido pelo Sr. 111 Secretário 
em exercício, Sr. Senador Levy Dias. 

É lido o seguinte: 

PARECER~ 40, DE 1997 

Da Comissão de Assuntos Econôm.._ 
cos, sobre o Ofício "S" 06, de 1997, do 
Senhor Presidente do Banco Central do 
Brasil, encaminhando ao Senado Federal 
o Parecer DEDIP/DIARE nl' 971044 que tra
ta do Protocolo de Acordo entre o Gover
no Federal e o Governo do Estado de 
Mato Grosso. 

Relator: Senador Jonas Pinheiro 

1- Relatório 

O Senhor Presidente do Banco Central do Bra
sil encaminhou a esta Comissão de Assuntos Eco
nõmicos o parecer Dedip/Diare n!l 97/044 que trata 
do Protocolo de Acordo entre o Governo Federal e o 
Governo do Estado de Mato Grosso. 

O referido parecer trata de operação de crédito 
a ser firmado entre o Estado de Mato Grosso e a 
União com as seguintes características financeiras: 

a) valor: saldo da dMda mobiliária do Estado 
existente em 30-6-96 e dos empréstimos do Banco do 
Brasil S. A. (Resolução nR 63 e FCOIDVOP), do Banco 
do Estado do Mato Grosso- BEMA T (FAE) e da Caixa 
Econõmica Federal (Voto CMN 162/95, e suas altera
ções), atualizado na forma das clausulas estipuladas 
no retromencionado Protocolo de Acordo; 

b) encargos: 
- juros: 6% ao ano; 
- atualização do saldo devedor: mensalmente 

pelo IGP- DI; 
c) prazo: 30 anos; 
d) garantia: receitas próprias, transferências 

constitucionais, os créditos de que trata a Lei Conr 
plementar n!l 87196 e as transferências do Fundo de 
Participação dos Estados - FPE; 

c) condições de pagamento: 
- amortização extraordinária: transferência ao 

Governo Federal da totalidade dos créditos ("recebr
veis") originados do Programa de Desenvolvimento 
Industrial do Estado de Mato Grosso - PRODEI, no 
valor mínimo de 20% da dfvida refinanciada, nas 
condições previstas no Protocolo de Acordo; 

- amortização: em parcelas mensais, pela ta
bela price, e limitados a 15% da receita líquida real 
mensal do Estado. 

É o relatório. 

11- Voto do Relator 

A operação de crédito sob exame insere-se no 
âmbito do Programa de Reestruturação e de Ajuste 
Fiscal de Longo Prazo dos Estados, levado a efeito 
pela União, e enquanto tal previamente autorizada 
pela Resolução n11 70, de 1995, do Senado Federal. 

Exige tão somente a referida Resolução 70, de 
1995, que os Estados observem os seguintes dispo
sitivos da Resolução n11 69, de 1995, do Senado Fe
deral, por ocasião da assinatura do contrato de refi
nanciamento: 

1) Autorização Legislativa para a realização do 
refinanciamento; 

2) Certidões negatiVas de quitação de tributos 
federais e de regularidade de situação do FGTS e 
declaração de adimplência ju,...t'! ao Sistema Rnan
et.: f'llacionc:' ~ ::: ~ f'"'"":dores ,· · · ~ ?s; 

.;í Comp:: .~:ã.o de curr" :nto do disp· 
nos arts. 27 e 2 12 da Constitui\-<- . Federal, e na 
Complementar n!l 82, de 1995, assim como do pleno 
exercfcio da competência tributária conferida pela 
Constituição Federal. 

Note-se, portanto, que nos tennos da Resolu
ção n11 70195 do Senado Federal a realização da re
ferida operação de crédito pelo Estado de Mato 
Grosso subordina-se tão somente ao cumprimento e 
comprovação das exigências e condições já mencio
nadas. 

Como destacado no Parecer do Banco Central 
do Brasil, a operação de crédito inserida no Protoco
lo de Acordo entre o Governo Federal e o Estado de 
Mato Grosso "viabiliza o alongamento do prazo da 
drvida e a redução de seus encargos, induz o ajuste 
fiscal, em decorrência dos compromissos do Estado, 
consignados no Protocolo de Acordo. Até que a 
meta fiscal seja atingida, o Estado não emitirá nova 
drvida mobiliária e somente contrairá dfvidas, caso 
mantenha a relação dívida/receita na trajetória acor
dada". 

Ressalte-se ainda que a operação de crédito 
em exame trata, na verdade, de um processo de re
financiamento de dívidas já contraídas e, enquanto 
tal, não implicará aumento no montante de endivida
mento do Esado; 

Nesse contexto, diante da natureza estratégica 
que o Protocolo de Acordo entre o Governo Federal 
e o Governo do Estado de Mato Grosso representa 
para a sustentação do Programa de Estabilização 
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em curso, e para o ordenamento das finanças públi
cas estaduais, reafirmamos a autorização deste Se
nado Federal à celebração da operação da crédito 
em tela, nos termos do seguinte projeto de resolu
ção: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Ng 13, DE 1997 

Autoriza o Estado de Mato Grosso a 
contratar operação de crédito sob o am
paro do Programa de apoio à Reestrutu
ração e ao Ajuste Fiscal de Longo Prazo 
dos Estados. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 g É o Estado de Mato Grosso autorizado a 

contratar operação de crédito sob o amparo do Pro
grama de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Rscal 
de Longo Prazo dos Estados. 

§ 1 g O contrato autorizado nos tennos deste ar
tigo será submetido à Comissão de Assuntos EconO
micos, Pé'ra apreciação no prazo de 15 (quinze) 
dias, CU' ,~recer será objeto de deliberação pelo 
Plenário ;enado Federal." 

Art. . · A operação de crédito referida no artigo 
anterior terá as seguintes condições financeiras: 

a) valor: saldo da dfvida mobiliárla do Estado 
existente em 3()..6-96 e dos empréstimos do Banco do 
Brasil SA (Resolução ~ 63 e FCQIDVOP), do Banco 
do Estado do Mato Grosso- BEMAT (FAE) e da Caixa 
EconOmica Federal (Voto CMN 162195, e suas altera
ções), atualizado na fonna das cláusulas estipuladas 
no retromencionado Protocolo de Acordo; 

b) encargos 
-juros. 6% ao ano; 
- atualização do saldo devedor: mensalmente 

pelo IGP- DI; 
c) praza: 30 anos; 
d) garantia: receitas próprias, tranferências 

constitucionais, os créditos de que trata a Lei Com
plementar ng 87196 e as tranferências do Fundo de 
Participação dos Estados- FPE; 

e) condições de pagamenta: 
- amortização extraordinária: tranferência ao 

Governo Federal da totalidade dos créditos ("recebf
veis") originados do Programa de Desenvolvimento 
Industrial do Estado de Mato Grosso- Prodei, no 
valor mfnirno de 2QO/o (vinte por cento) da dMda refi
nanciada, nas condições previstas no Protocolo de 
Acordo; 

- amortizaçãa: em parcelas mensais, pela ta
bela price, e limitados a 15% da receita lfquida real 
mensal do Estado. 

Art 3g O Estado qe.verá, por ocasião da assi
natura do contrato de refinanciam-?•Jto, apresentar, 
pé;ira encaminhamento ao Senado Federal, os se
guintes documentos: 

a) autorização legislativa para a realização do 
refi11anciamento; 

b) certidão negativa de débito junto ao INSS, 
certidão de quitação de Tributos Federais, certifica
do de regularidade de situação do FGTS e declara
ção de adimplência junto ao Sistema Financeiro Na
cional; 

c) comprovação do cumprimento do disposto 
nos arts. 27 e 212 da Constituição Federal, e na Lei 
Complementar ng 82, de 27 de março de 1995, as
sim corno do pleno exercfcio da competência tributá
ria conferida pela Constituição FederaL 

Art 411 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Sala da Comissão, 28 de janeiro de 1997.
Frencellno Pereira - Presidente em exercício - Jo
nas Pinheiro, Relator- Geraldo Melo- José Serra 
- Freitas Neto - Ney SUassuna - João Rocha -
C&rlos Patrocínio- Pedro Simon - José Blanco
Francisco Escórclo - Esperldlão Amln - Vllson 
KlelnOblng- Onofre Qulnan. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O pare
cer conclui pela apresentação do Projeto de Resolu
ção n" 13, de 1997, que autoriza o Estado r· ·~ato 
Grosso a contratar operação de crédito sob c rlillpa
ro do Programa de Apoio à Reestruturação e ao 
Ajuste Rscal de Longo Prazo dos Estados. 

A Presidência esclarece ao Plenário que pode
rão ser oferecidas emendas à proposição até o en
cerramento da discussão. 

Passa-se à discussão do projeto em turno úni
co. (Pausa.) 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente, 
peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce
do a palavra, para discutir, ao nobre Senador Esperi
dião Amin. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - (PPB-SC. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Srls e Srs. Senadores, o Projeto de Resolução do 
Estado do Mato Grosso não é importante apenas 
para esse Estado, mas também para as finanças pú
blicas brasileiras e é possível que muitos dos nossos 
companheiros não dêem maior importância ao as
sunto. Só o farão quando hower uma CPI. 

Nesse caso, hoje a Comissão de Assuntos 
Económicos tornou uma providência saneadora. 
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O Senado fora esbulhado na sua prerrogativa 
constitucional quando da aprovação, no dia 14 de 
dezembro de 1995, daquela que veio a ser a Reso
lução n2 70/95. 

Para que os Srs. Senadores recordem-se, a 
Resolução n2 70195 autoriza os Estados a firmarem 
operação de crédito com a União, refinanciando as 
suas dívidas mobiliárias, contratuais, etc, nos tennos 
de um programa fixado pelo Poder Executivo, e suas 
alterações, ou seja, o Senado abriu mão da sua res
ponsabilidade, dando ao Executivo possibilidade de 
fixar as condições de repactuação da dívida e tam
bém de alterá-las. Assim, poder-se-ia fazer qualquer 
alteração, porque o Senado já havia dado autoriza
ção prévia - um cheque em branco -. passando o 
seu atestado de "pouco me importa". 

Os Líderes do PMDB, do PFL, do PSDB, do meu 
Partido e do PTB, que são os principais partidos nesta 
Casa- e lamento não poder incluir o PPS, o PT, o 
PSB e o PSL, que também são illl>Ortantes para o 
funcionamento da Casa-, propuseram, no dia seguinte 
à aprovação da Resolução n11 7CW5, que esta fosse 
consertada, acrescentancb-se o que veio a ser, hoje, o 
parágrafo único do art. 12 da Resolução do Estado do 
Mato Grosso. Isto é, os contratos, depois de assina
dos, terão que vir ao Senado expressando as quanti
dades, os valores e os números para que este conhe
ça os termos em que foram redigidos, dê o seu pare
cer no prazo de quinze dias e, finalmente, aprove o ter
mo concreto que venha a ser assinado pelo Estado e 
pelo Governo Federal. O Projeto de Resolução n11 

147/95, firmado pelos Líderes dos maiores partidos da 
Casa, não teve tramitação até hoje, por isso se adotou 
com a compreensão. 

Gostaria de homenagear o Senador Jonas Pi
nheiro, que, ao relatar a matéria, fez questão de di
zer que estava lendo o parecer de autoria do Sena
dor Cartas Bezerra, aqui presente, e concordou que 
se adotasse para o Estado do Mato Grosso e para 
os casos subseqüentes. 

Se aprovarmos, corno deveremos, na próxima 
quinta-feira, o Projeto de Resolução n2 147/95, esta
remos devolvendo ao Senado Federal urna compe
tência inalienável, posto que constitucional, subtraí
da pela Resolução n2 70/95. Naquela oportunidade, 
Sr. Presidente, fiz uma advertência, mas, por ques
tão regimental, a emenda que eu oferecia não pôde 
ser aceita pela Mesa. 

Um ano, um mês e quinze dias depois, esta
mos corrigindo um equívoco que cometemos. Ainda 
bem que estamos podendo fazê-lo, porque, caso 
cor~trário, mais tarde iríamos ter conhecimento pelo 

Diário Oficial - e apenas através dele - do que 
.. cada Estado pactuou com a União. 

Hoje, existe apenas um protocolo, não há ne
nhum acordo firmado. Temos à nossa disposição 
apenas um protocolo em que não existe nenhum nú
mero! Isto é o que aprovaríamos, no escuro, porque 
o acordo subseqüente a esse protocolo não viria 
para o Senado. Mas agora virá, graças a essa 
emenda e ao Projeto de Resolução n11 147, que foi 
ressuscitado, hoje pela manhã, na Comissão de As
suntos Econômicos. 

Os processos que tramitaram hoje começaram 
pelo Estado do Mato Grosso, mas isso também vale
rá para a Paraíba, para o Rio de Janeiro e para os 
anteriores, porque ainda não h'luve nenhum acordo 
assinado. 

Felizmente, o Senado consertou esse equívo
co, a meu ver, antes que os fatos se consumassem. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Conti

nua em discussão .. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

disctissã.o. 
Em votação. 

. Os Srs. Senadores que aprovam o acordo entre 
o Governo Federal e o Governo do Estado do Mato 
Grosso queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
O projeto vai à Comissão Diretora para reda

ção final. (Pausa.). 
Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora 

oferecendo redação final, que será lido pelo Sr. 12 

Secretário em exercício, Senador Levy Dias. 

É lido o seguinte: 

PARECER tfl41, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n'113 de 1997. 

A Comissão Oiretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n2 13, de 1997, que autoriza 
o Estado de Mato Grosso a contratar operação de cré
dito sob o amparo do Programa de Apoio à Reestrutu
ração e ao Ajuste FIScal de Longo Prazo dos Estados. 

Sala de Reuniões da Comissão, 28 de janeiro 
de 1997. - Júlio campos, Presidente - Ney Suas
suna, Relator- Levy Dias- Eduardo Supllcy. 

ANEXO AO PARECER N2 41, DE 1997 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte 
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RESOLUÇÃO N2 , DE 1997 

Autoriza o Estado de Mato Grosso a 
contratar operação de crédito sob o am
paro do Programa de Apoio à Reestrutu
ração e ao Ajuste Fiscal de Longo Prazo 
dos Estados. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 2 É o Estado de Mato Grosso autorizado a 

contratar operação de crédito sob o amparo do Pro
grama de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal 
de Longo Prazo dos Estado. 

§ 12 O contrato autorizado nos termos deste ar
tigo será submetido à Comissão de Assuntos EconO
micos, para apreciação no prazo de quinze dias, 
cujo parecer será objeto de deliberação do Plenário 
do Senado Federal. 

Art. 22 A operação de crédito referida no artigo 
anterior terá as seguintes condições financeiras: 

a) valor: saldo da dfvida mobiliária do Estado 
existente em 30 de junho de 1996 e dos emprésti
mos do Banco do Brasil S.A. (Resolução n2 63 e 
FCO/DVOP), do Banco do Estado do Mato Grosso
BEMA T (FAE) e da Caixa Económica Federal (Voto 
CMN 162195, e suas alterações), atualizado na for
ma das cláusulas estipuladas no retromencionado 
Protocolo de Acordo; 

b) encargos: 
-juros: 6% a.a (seis por cento ao ano); 
- atualização do saldo devedor: mensalmente 

pelo IGP- DI; 
c) prazo: trinta anos; 
d) garantia: receitas próprias, transferências 

constitucionais, os créditos de que trata a Lei Com
plementar n11 87, de 13 de setembro de 1996, e as 
tra .;terênc:as do Fundo de Participação dos Esta
dos- FPE; 

e) condições de pagamento: 
- amortização extraordinária: transferência ao 

Governo Federal da totalidade dos créditos (recebr
veis) originados do Programa de Desenvolvimento 
Industrial do Estado de Mato Grosso - PRODEI, no 
valor mínimo de 20% (vinte por cento) da drvida refi
nanciada, nas condições previstas no Protocolo de 
Acordo; 

- amortização: em parcelas mensais, pela ta
bela prlce, e limitados a 15% (quinze por cento) da 
Receita Lfquida Real - RLR mensal do Estado. 

Art. 32 O Estado deverá, por ocasião da assi
natura do contrato de refinanciamento apresentar, 
pare. encaminhamento ao Senado Federal, os se
guintes documentos: 

a) autorização legislativa para a realização do 
refinanciamento; 

b) certidão negativa de débito junto ao INSS, 
certidão de quitação de Tributos Federais, certifica
dos de regularidade de situação do FGTS e declara
ção de adimplência junto ao Sistema Financeiro Na
cional; 

c) comprovação do cumprimento do disposto 
no arts. 27 e 212 da Constituição Federal, e na Lei 
Complementar n2 82, de 27 de março de 1995, as
sim como do pleno exercfcio da competência tributá
ria conferida pela Constituição Federal. 

Art. 411 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Aprova
do o projeto e estando a matéria em regime de ur
gência, passa-se à imediata apreciação da matéria. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

pennanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Apela

mos aos Srs. Senadores que se encontram em seus 
gabinetes ou em salas de Comissões para que ve
nham ao plenário, pois haverá, neste instante, vota
ção nominal. Exige-se quorum qualifiCado. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Ga~)- Item 01: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 61, 
DE1~0MPLEMENTAR 

(Em regime de urgência, nos termos do Requeri
mento n11 86, de 1997 - art. 336, •b•) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n 11 61, de 1996-Comple
mentar (n11 172193-Complementar, na Casa 
de origem), de iniciativa do Presidente da 
República, que institui o Fundo para Apare
lhamento e Operacionalização das Ativida
des-fim da Polícia Federal - FUNAPOL, e 
dá outras providências, tendo 

Pareceres favoráveis, sob n11s 27 e 28, 
de 1997, das Comissões 

- de Constituição, Justiça e Cidadania; e 
- de Assuntos Económicos. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A Presi
dência esclarece ao Plenário, que o Parecer n2 27, 
de 1997, da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
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dadania conclui, originalmente, por uma emenda de 
redação. 

Todavia, o Relator da matéria, Senador Romeu 
Tuma, após constatar que hoLNe equívoco quanto à 
necessidade de correção proposta pela emenda, re
tificou, em Plenário, o referido parecer, no sentido de 
não a considerar. 

A Presidência esclarece ainda que poderão ser 
oferecidas emendas à proposição até o encerramen
to da discussão. 

Em discussão o projeto, em turno único.(Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
A Presidência solicita aos Srs. Senadores que 

ocupem seus lugares, pois procederemos à votação 
nominal. 

Como vota o nobre Lfder do PFL? 
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI)- Sr. Pre

sidente, apenas para orientação de Bancada, tendo 
em vista, a importância de que se reveste o presente 
projeto e tudo aquilo que foi argumentado, até mes
mo em sessões anteriores pelo Senador Romeu 
Tuma, o PFL votará favoravelmente à matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O PFL 
orienta a sua Bancada pela aprovação do projeto. 

A Presidência esclarece ao Plenário que, para 
a sua aprovação, serão necessários 41 votos "sim" 
dos Srs. Senadores. 

Como vota o nobre Lfder do PT? 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE} - A 

Liderança do PT recomenda voto o "sim". 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Como 

vota o nobre Líder do PSB? 
u Sr!. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA}- O PSB 

também \JOta "sim", Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Como 

'/Ota c nobre Líder do PSDB? 
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB-DF) 

-C PSDB vota "sim", Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Como 

vota o nobre Líder do PTB? 
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF)- O PTB 

vota "sim", Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Como 

vota o nobre Uder do PPB? 
O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA)- O 

PPB vota "sim", Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Como 

vota o ~ .Jbre Líder do PMDB? 
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC) - O 

PMDB vota "sim", Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Como 
·.vota o nobre Líder: do PDT? 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT-AP) - O 
PDT vota "sim", Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Os Srs. 
Senadores já podem votar pelo sistema nominal. 

(Procede-se á votação) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade- Antonio Canos Magalhães
Artur da Távola- Benedita da Silva- Beni Veras
Bernardo Cabral - Car1os Bezerra - Casildo Maldaner 
- Coutinho Jorge - Edison Lobão - Eduardo Suplicy -
Elcio Alvares- Emitia Fernandes - Epitácio Cafeteira
Emandes Amorim- Esperidiáo Amin- Fernando Be
zena - Flaviano Melo - Francelina Pereira - Freitas 
Neto - Geraldo Melo - Gerson Camata - Gilberto Mi
randa - Guilherme Palmeira- Hugo Napoleão - Hum
berto Lucena - Jefferson Peres - João França - Joel 
de Hollanda - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho -
José Agripino - José Bianco - José Eduardo Outra -
José Eduardo V~eira - José Fogaça - José lgnácio 
Ferreira - José Roberto Arruda - José Serra - Lauro 
Car11lOS - Levy Dias - Lucfdio Portella - Lúcio Alcân
tara - Lúó10 Coelho - Marina Silva - Mauro Miranda -
Nabor Júnior - Osmar Dias - Pedro Simon - Rarnez 
Tebet- Regina Assumpçáo- Roberto Freire- Romeu 
Tuma - Sebastião Rocha- Valmir Campelo- Júlio 
Ca"1JOS, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Julio Campos) - Vota-
ram SIM 56 Srs. Senadores. 

Não hoLNe voto contrário. 
Não hoLNe abstenção. 
A Presidência também dá apoio moral a esse 

projeto. 
Aprovado. 
O projeto aprovado vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
~ 61, DE 1996- COMPLEMENTAR 

(N11 172193- Complementar, na Casa de origem) 
(De iniciativa do Presidente da República) 

Institui o Fundo para Aparelhamento 
e Operacionalização das Atlvldades-flm 
da Polícia Federal- FUNAPOL, e dá ou
tras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 111 Fica instituído, no âmbito do Departa

mento de Polícia Federal, o Fundo para Aparelha
mento e Operacionalização das Atividades-fim da 
Polícia Federal - FUNAPOL. 
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Parágrafo único - A administração dos recur
sos do Fundo ficará a cargo de um Conselho Gestor, 
composto pelo Diretor do Departamento de Polícia 
Federal, que o presidirá, e pelos dirigentes dos órgã
os centrais responsáveis pelas atividades-fim do De
partamento de Polfcia Federal. 

Art. 22 F1cam instituídas as taxas cujo fato gera
dor e respectivas alfquotas, fixadas em Unidade Fiscal 
de Referência- UFIR, estão relacionados neste artigo: 

Eapectflc:açAo do AlcpJIII Eapecftlca 
Filio Gerador (URFl} 

1- Exoedicão de oorte federal de anna 176 

11 - Expedição de segunda via de porte fede-
ral de anna 176 

III - Renovacão de oorte federal de anna 88 

IV - Registro de comunicação de roubo, furto 
ou extravio de anna 20 

V - Expedição de carteira de estrangeiro fron-
telrtço 60 

VI - Ascalização de embarcações em viagem 
de curso Internacional 500 

VIl - Expedição de certificado de cadastra-
mento e vistoria de empresa oo transporte 
marftimo Internacional 1.000 

VIII - Expedição de certificado de cadastra-
manto e vistoria de empresa de transporte aé-
reo Internacional 1.000 

IX - Expedição de certificado de cadastra-
manto e vistoria de empresa de transporte ter-
restre Internacional 1.000 

X - Expedição de certificado de cadastramen-
to de entidades nadonal e estrangeiras que 
atuam em adoções internadonais de aianças 
e adolescentes 200 

Parágrafo único - Os contribuintes das taxas 
são as pessoas trsicas e jurfdicas que demandarem 
os serviços a que se refere cada uma das taxas. 

Art. ~ Constituem receita do Funapol: 
I - taxas e multas cobradas pelos serviços de 

migração, prestados pelo Departamento de Polfcia 
Federal, assim discriminadas: 

a) taxas pela expedição de documento de via
gem, institufdas pelo art. 49 do Decreto n 11 3.345, de 
30 de novembro de 1938, e atualizadas na forma da 
legislação vigente; 

b) taxas constantes do anexo 11 da tabela apro
vada pelo art. 131 da Lei n11 6.815, de 19 de agosto 
de 1980, alterada pela Lei n11 6.964, de 9 de dezem
bro de 1981, atualizada pelo Decreto-lei n11 2236, de 
23 de janeiro de 1985, e por atos normativos com
plementares; 

c) multas previstas no art. 125 da Lei n 11 6.815, 
de 19 de agosto de 1980, alterada pela Lei n11 6.964, 

de 9 de dezembro de 1981, e atualizada na forma da 
·Jegislação vigente; 

11- taxas criadas pelo art. 17, caput, e Anexo, 
da Lei n11 9.017, de 30 de março de 1995; 

III- rendimentos de aplicação do próprio Fundo; 
IV - doações de organismos ou entidades na

cionais e estrangeiras; 
V- recursos advindos da alienação dos bens 

móveis e imóveis do acervo patrimonial do Funapol; 
VI - receita proveniente da inscrição em con

curso público para o ingresso na Carreira Policial 
Federal; 

VIl - recursos decorrentes de contratos e con
vênios celebrados pela Polícia Federal; 

VIII- taxas criadas pelo art. 211 , incisos I a X, 
desta Lei Complementar; 

IX - multas decorrentes do disposto no art. 411 

desta lei complementar. 
Art. 411 As infrações constatadas, por inobser

vância de quaisquer das situações discriminadas no 
art. 211, incisos I a x, desta lei complementar, no art. 
17 e Anexo da Lei n11 9.017, de 30 de março de 
1995, acarretarão aos responsáveis pelas irregulari
dades multa de cem por cento do valor da corres
pondente taxa. 

Art. 511 No plano anual de destinação de recur
sos do Funapol, elaborado pelo Conselho Gestor, no 
segundo semestre do exercício anterior, poderá ser 
alocado, no máximo, trinta por cento da receita total 
para o custeio das despesas com deslocamento e 
manutenção de policiais em operações oficiais rela
cionadas às atividades-fim da Polícia Federal. 

Art. 62 As taxas relacionadas nas alfneas a e b 
do inciso I do art. Jll terão seus valores convertidos em 
Ufir, no início da vigência desta Lei Complementar. 

Art. 711 As receitas destinadas ao Funapol se
rão recolhidas ao Banco do Brasil S.A., em conta es
pecial, sob o título "Fundo para Aparelha:nento e 
Operacionalização das Atividades-fim da Polrcia Fe
deral - FUNAPOL •, à conta e ordem do Departa
mento de Polfcia Federal. 

§ 111 Os recursos disponíveis do Funapol serão 
aplicados na aquisição de títulos federais. 

§ 211 Os saldos verificados ao final de cada 
exercício financeiro no Funapol serão transferidos 
automaticamente para o exercício seguinte, a crédito 
do referido Fundo. 

Art. 811 O Poder Executivo regulamentará esta 
lei complementar no prazo de trinta dias. 

Art. 911 Esta lei complementar entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 1 O. Revogam-se as disposições em contrário. 
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O SR. PRESIDENTE (Júlio-campos) -Item S: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 82, de 1996 (nº 
287/96, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo sobre Cooperação 
em Matéria de Quarentena e Saúde Animal, 
celebrado entre o Governo da República Fe
derativa do Brasil e o Governo da República 
Popular da China, em Brasília, em 8 de fe
vereiro de 1996, tendo 

Parecer favorável, sob n2 16, de 1997, 
da Comissão 

- de Relações Exteriores e Defesa Na
cional. 

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 6: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n2 84, de 1996 (nº 
292/96, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo sobre Cooperação 
em Matéria Ambiental, celebrado entre o 
Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República Argentina, em 
Buenos Aires, em 9 de abril de 1996, tendo 

Parecer favorável, sob n2 17, de 1997, 
da Comissão 

- de Relações Exteriores e Defesa Na
cionaL 

Discussão do projeto, em tumo único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda

ção finaL 
O SR. NEY SUASSUNA - Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Tem a 

palavra o nobre Senador Ney Suassuna. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB) - Sr. Pre
··sidente, peço a V. Ex! que registre o meu voto. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- A Mesa 
registrará a manifestação de V. Exª. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Item 7: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 103, de 1996 (nº 
298/96, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo para Cooperação 
nos Usos Pacíficos da Energia Nuclear, ce
lebrado entre o Governo da República Fede
rativa do Brasil e o Governo do Canadá, em 
Brasília, em 22 de maio de 1996, tendo 

Parecer favorável, sob n2 18, de 1997, 
da Comissão 

- de Relações Exteriores e Defesa Na
cional. 

Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.) 
O SR. ARTUR DA TÁVOLA- Sr. Presidente, 

peço a palavra para discutir. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Para 

discutir, concedo a palavra ao nobre Senador Artur 
da Távola. 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB-RJ. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
essa não é uma matéria polêmica nem a discussão 
tem maior valor senão o fato de acentuar o significa
do profundo deste acordo de cooperação nuclear 
entre o Brasil e o Canadá. Ele dá seqúência a uma 
das matérias que mais discutidas foram na legislatu
ra passada, que é o Tratado Tlatelolco, através do 
qual o Brasil entrou propriamente na comunidade in
ternacional em matéria de energia nuclear. 

À época, a matéria foi discutida, porque pare
cia que o Brasil estava a abrir suas fronteiras para 
uma permanente fiscalização de atividades nuclea
res e, assim, abrindo mão de certo sigilo relativo a 
essa matéria. 

Quando o Brasil abriu as suas fronteiras e en
veredou pelo Tratado de Tlatelolco, assumiu publica
mente, diante da Comunidade Internacional. a certe
za de que a sua ação na área nuclear jamais seria 
de caráter guerreiro, de caráter ligado à fabricação 
de artefatos nucleares. 

O Canadá vive uma situação parecida. Esse 
acordo é tão mais importante quanto, do ponto de 
vista do uso pacífico da energia nuclear, o avanço 
tecnoló~ico do Canadá, a celebrar um acordo com o 
Brasil. t de enorme importância para o nosso País. 

Tendo em vista que a matéria nuclear é a ma
téria de maior complexidade e densidade nos tem-
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pos que passam, até porque já existe no mundo a 
possibilidade de sua destruição 25 vezes, apenas 
com o arsenal instalado entre Rússia e Estados Uni
dos, esta matéria é, portanto, de altíssima relevân
cia, que merece o apoio da Casa. É um acordo; já 
está praticamente elaborado desde a Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional, mas não po
deria passar por este plenário sem uma palavra, 
pelo significado da vinculação de Brasil e Canadá na 
ação pacífica na área de energia nuclear. Ele é im
portantíssimo para o País, por isso o registro. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Não ha

vendo mais quem peça a palavra, encerro a discus-
são. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto per

maneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda

çãofinal. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Item 8: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto legislativo n2 112, de 1996 (n2 

322/96, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo-Quadro de Coope
ração celebrado entre o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil e o Governo da 
República Francesa, em Paris, em 28 de 
maio de 1996, tendo 

Parecer favorável, sob n2 19, de 1997, 
da Comissão 

- de Relações Exteriores e Defesa Na
cional. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Item 9: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto legislativo n2 113, de 1996 (n2 
315196, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo-Quadro sobre 
Cooperação em Pesquisa e Desenvolvimen
to Tecnológico, celebrado entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Go-

vemo da República Federal da Alemanha, 
em Brasília, em 20 de março de 1996, tendo 

Parecer favorável, sob n2 20, de 1997, 
daCornissão 

- de Relações Exteriores e Defesa Na
cional. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discutir, 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. 

10: 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Item 

Quarto dia de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Cc . .,, ' 
ção n2 54, de 1995, de autoria do Se:; ... _" 
Ronaldo Cunha lima e outros Srs. Senado
res, que dá nova redação ao § 22 do art. 102 
da Constituição Federal, tendo 

Parecer sob n2 3, de 1997, da Comis-
são 

- de Constituição, Justiça e Cidadania, 
favorável, nos tennos de substitutivo que 
apresenta, com voto em separado do Sena
dor José Eduardo Outra. 

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos 
termos do disposto no art. 358 do Regimento Inter
no, a matéria constará da Ordem do Dia durante cin
co dias úteis consecutivos em fase de discussão, 
quando poderão ser oferecidas emendas assinadas 
por um terço, no mínimo, da composição do Senado. 

Transcorre-se, hoje, o quarto dia da discussão. 
Em discussão a proposta. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, a discus
são procederá na próxima sessão. 

A matéria constará da Ordem do Dia da próxi
ma sessão deliberativa ordinária. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Esgota
da a matéria constante da Ordem do Dia. 

Sobre a mesa, redações finais de proposições 
aprovadas na Ordem do Dia de hoje, que, nos ter
mos do parágrafo único do art. 320 do Regimento ln
temo, se não houver objeção do Plenário, serão li
das pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Senador 
Levy Dias. 

São lidas as seguintes 
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PARECER N2 42, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n2 82, de 1996 (nll 287, de 
1996, na Câmara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo n2 82, de 1996 (n11 

287, de 1996, na Câmara dos Deputados), que apro
va o texto do Acordo sobre Cooperação em Matéria 
de Quarentena e Saúde Animal, celebrado entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Go
verno da República Popular da China, em Brasília, 
em 8 de fevereiro de 1996. 

Sala de Reuniões da Comissão, 28 de janeiro 
de 1997. - Levy Dias, Presidente - Ney Suassuna, 
Relator- Emandes Amorim- Eduardo Suplicy. 

ANEXO AO PARECER N2 42, DE 1997 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, , Presidente do Senado Federal, 
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Inter
no, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N2 , DE 1997 

Aprova o texto do Acordo sobre 
Cooperação em Matéria de Quarentena e 
Saúde Animal, celebrado entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Go
verno da República Popular da China, em 
Brasília, em 8 de fevereiro de 1966. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 É aprovado o texto do Acordo sobre 

Cooperação em Matéria de Quarentena e Saúde 
Animal, celebrado entre o Governo da República Fe
derativa do Brasil e o Governo da República Popular 
da China, em Brasília, em 8 de fevereiro de 1996. 

Parágrafo Único. São sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re
sultar em revisão do referido Acordo, assim como 
qua,isquer ajustes comple~ntares que, nos termos 
do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem en
cargos ou compromissos gravosos ao património na
cional. 

Art. 22 Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

PARECER N2 43, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n2S4, de 1996 (n2292, de 1996, 
na Câmara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
·,do Projeto de Decreto Legislativo n284, de 

1996(n2292, de 1996, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto do Acordo sobre Cooperação em 
Matéria Ambiental, celebrado entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da Re
pública Argentina, em Buenos Aires, em 9 de abril 
de 1996. 

Sala de Reunião da Comissão, em 28 de janei
ro de 1997.- Levy Dias- Presidente- Ney Suas
suna - Relator- Emendes Amorim- Eduardo Su
plicy 

ANEXO AO PARECER N2 43, DE 1997. 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, Presidente do Senado Federal, nos ter
mos do art.48, item 28, do Regimento Interno, pro
mulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO NR , DE 1997 

Aprova o texto do acordo sobre 
Cooperação em Uatérla Ambiental, cele
brado entre o Governo da República Fe
derativa do Brasil e o Governo da Repú
blica Argentina, em Buenos Aires, em 9 
de abril ~ 1996. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 É aprovado o texto do Acordo sobre 

Cooperação em Matéria Ambiental, celebrado entre 
o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República Argentina, em Buenos Aires, 
em 9 de abril de 1996. 

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re
sultar em revisão do referido Acordo, assim como 
quaisquer ajustes complementares que, nos termos 
do art.49, I da "'-onstituição Federal, acarretem en
cargos ou compromissos gravosos ao património na
cional. 

Art. 22 Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

PARECER N2 44, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo nll 103, de 1996 (nll 298, de 
1996, na Cimara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo n2 103, de 1996 
(n2 298, de 1996, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo para Cooperação nos 
Usos Pacíficos da Energia Nuclear, celebrado entre 
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o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo do Canadá, em Brasília, em 22 de maio de 
1996. 

Sala de Reuniões da Comissão, 28 de janeiro 
de 1997 - Levy Dias, Presidente - Ney Suassuna, 
Relator- Emandes Amorim- Eduardo Suplicy. 

ANEXO AO PARECER N2 44, DE 1997 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, residente do Senado 
Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimen
to Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N2 , DE 1997 

Aprova o texto do Acordo para Coo
peração nos Usos Pacíficos da Energia 
Nuclear, celebrado entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Gover
no do Canadá, ern Brasília, em 22 de 
maio de 1996. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 12 É aprovado o texto do Acordo para Coo
peração nos Usos Pacíficos da Energia Nudear, ce
lebrado entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Govemo do Canadá, em Brasília, em 22 
de maio de 1996. 

Parágrafo Único. São sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atas que possam re
sultar em revisão do referido Acordo, assim como 
quaisquer ajustes complementares que, nos tennos 
do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem en
cargos ou compromissos gravosos ao patrimônio na
cional. 

Art. 2.2 Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

PARECER N2 45, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo nsr 112, de 1996 (n!l 322, de 
1996, na Câmara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo n2 112, de 1996 
(n2 322, de 1996, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo-Quadro sobre Cooperação 
celebrado entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República Francesa em 
París, em 28 de maio de 1996. 

Sala de Reuniões da Comissão, 28 de janeiro 
de 1997. - Levy Dias, Presidente- Ney Suassuna, 
Relator- Ernandes Amorim- Eduardo Suplicy. 

ANEXO AO PARECER N2 45, DE 1997 

Faço saber que o Congresso Nacional· apro
vou, e eu, , Presidente do Senado Federal, nos ter
mos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, pro
mulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N2 , DE 1997 

Aprova o texto do Acordo-Quadro 
sobre Cooperação celebrado entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República Francesa, em 
París, em 28 de maio de 1996. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 É aprovado o texto do Acordo-Quadro 

sobre Cooperação celebrado entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da Re
pública Francesa, em Paris, em 28 de maio de 1996. 

Parágrafo único. São sujeitos à aprr ·3ção do 
Congresso Nacional quaisquer atos que pc.:.ssam re
sultar em revisão do referido Acordo-Quadro, bem 
como quaisquer ajustes complementares que, nos 
tennos do art. 49, I, da Constituição Federe • acarre
tem encargos ou compromissos gravosos ao patri
mônio nacional. 

Art. 22 Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

PARECER N246, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n11 113, de 1996 (nll 315, de 
1996, na Câmara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo n2 113, de 1996 
(n2 315, de 1996, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo-Quadro sobre Cooperação 
em Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico, cele
brado entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Federa! da Alema
nha, em Brasília, -em 20 de março de 199'::i. 

Sala de Reunião da Comissão, 28 de janeiro 
de 1997.- Ernarcies Amorim- Presidente- Ney 
Suassuna - Relator - Eduardo Suplicy - Emilia 
Fernandes. 

ANEXO AO PARECER N2 46, DE 1997. 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, Presidente do Senado Federal, nos ter
mos do art.48, item 28, do Regimento Interno, pro
mulgo o seguinte 
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DECRETO LEGISLATIVO N2 , DE 1997 

Aprova o texto do Acorde>-Quadro 
sobre Cooperação em Pesquisa e Desen
volvimento Tecnológico, celebrado entre 
o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Federal 
da Alemanha, em Brasília, em 20 de mar
ço de 1996. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 É aprovado o texto do Acordo-Quadro 

sobre Cooperação em Pesquisa e Desenvolvimento 
Tecnológico, celebrado entre o Governo da Repúbli
ca Federativa do Brasil e o Governo da República 
Federal da Alemanha, em Brasília, em 20 de março 
de 1996. 

Parágrafo único. São sujeitos á aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re
sultar em revisão do referido Acordo-Quadro, bem 
como quaisquer ajustes complementares que, nos 
termos do art.49, I, da Constituição Federal, acarre
tem encargos ou compromissos gravosos ao patri
mónio nacional. 

Art. 22 Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

Art.32 Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Os pa
receres vão à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário em exen:ício, Senador Levy Dias. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO NV 98, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, 

requeiro a dispensa de publicação, para imediata 
discussão e votação, do Parecer referente à redação 
final do Projeto de Decreto Legislativo n2 82, de 
1996 (n2 287/96, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo sobre Cooperação em Ma
téria de Quarentena e Saúde Animal, celebrado en
tre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República Popular da China, em Brasí
lia, B de fevereiro de 1996. 

Sala das Sessões, 28 de janeiro de 1997. -
Senador Ney Suassuna. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Aprova
do o requerimento, passa-se à imediata apreciação 
da redação final. 

Em discussão a redação final. 
O SR. ARTUR DA TÁVOLA- Sr. Presidente, 

peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce
·do a palavra ao nobre Senador Artur da Távola, para 
discutir. 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB-RJ. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
SRA.s e Srs. Senadores, olhando em bloco a reda
ção final de todos esses acordos que ora aprova
mos, recordo-me que este Plenário o aprova de 
modo absolutamente tranqüilo, porque é matéria de
vidamente estudada na Comissão de Relações Ex
teriores e Defesa Nacional. 

Faço essa interrupção dos trabalhos para um 
comentário que me parece pertinente. Se lermos um 
por um desses acordos, vamos verificar a quantida
de de itens indispensáveis ao progresso do nosso 
País. Por exemplo, o acordo ambiental com a Argen
tina é de altíssima importância, que tem a ver com 
poluição de grandes centros, que tem a ver com 
toda a proteção florestal em ambos os países; o 
acordo com a França, a velha França que, no passa
do, foi a formadora da nossa intelectualidade e das 
nossas elites, curiosamente hoje deslocada dessa 
posição, de certa forma precisa de um acordo cultu
ral com o Brasil, para que voltem a ser vigentes 
aqueles valores da cultura francesa, esmagados que 
foram pela presença de outras culturas na contem
poraneidade; o acordo nuclear com o Canadá, de
fendido aqui por mim há poucos minutos; o acordo 
com a Alemanha; tudo isso, Sr. Presidente - é isso 
que desejo dizer -, é fruto das visitas do Presidente 
Fernando Henrique a esses países. Tudo isso faz 
parte do conjunto de medidas que, numa visita des
sa ordem, ao lado de todos os demais benefícios, o 
País pode auferir graças à presença de um Presi
dente da República que está exatamente a valorizar 
a presença internacional do Brasil. 

Isso não deve passar em brancas nuvens num 
dia como hoje, num dia em que o Presidente da Re
pública se vê alvo de manifestações inteiramente 
alheias à qualidade do govemo que vem desempe
nhando. E é justamente por causa da qualidade do 
governo que desempenha, e não por causa de sua 
pessoa, que hoje ou amanhã, esta Casa estará deli
berando sobre matéria muito importante. 

Não se trata da permanência do Presidente; 
trata-se, isso sim, da continuidade de uma política, a 
continuidade de uma política que se assenta na con
fiança internacional que o Presidente, dia a dia, con
quista mercê de seu trabalho, rnen:ê de sua antevi
são, men:ê de sua qualidade de estrategista tam
bém para este País nos macroproblemas na comuni
dade internacional. 
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Por essa razão, Sr. Presidente, não quero dei
xar passar em brancas nuvens o que parece ser um 
desses acordos que normalmente os Plenários apro
vam porque já estão devidamente estudados nas co
missões. Aqui está grande parte dos resultados pro
missores fora também da área econômica, porque 
nem só da vida económica vive o relacionamento in
ternacional de um país, mas da ação promissora, fir
me e decidida do Governo Fernando Henrique. Va
mos aprovar, mais uma vez, o acerto da sua cami
nhada e o acerto de todos aqueles que o escolhe
ram para o cargo. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Encer

rada a discussão. 
Em votação a redação final. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
Aprovada a redação final, o projeto vai à pro

mulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Sobre a 
mesa, requerimento que será lido pelo Sr2 12 Secre
tário em exercício, Senador Levy Dias. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N2 99, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, 

requeiro a dispensa de publicação, para imediata 
discussão e votação, do Parecer referente à redação 
final do Projeto de Decreto Legislativo n2 84, de 
1996 (n2 292/96, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo sobre Cooperação em Ma
téria Ambiental, celerado entre o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil e o Governo da República 
Argentina, em Buenos Aires, 9 de abril de 1996. 

Sala das Sessões, 28 de janeiro de 1997. -
Senador Epitáclo Cafeteira. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Aprova
do 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 promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Sobre a 
·.mesa, requerimento que será lido pelo Sr2 12 Secre
tário em exercício, Senador Levy Dias. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N2 100, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, 

requeiro a dispensa de publicação, para imediata 
discussão e votação, do Parecer referente à redação 
final do Projeto de Decreto Legislativo nº 1 03, de 
1996 (nl1 298196, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo para Cooperação nos 
Usos Pacíficos da Energia Nuclear, celebrado entre 
o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo do Canadá, em Brasília, 22 de maio de 
1996. 

Sala das Sessões, 26 de janeiro de 1997. -
Senador Ludlo Coelho. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Aprova
do 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 promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Sobre a 

mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 12 Secre
tário em exercício, Senador Levy Dias. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N2 101, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, 

requeiro a dispansa de publicação, para imediata 
discussão e votação, do Parecer referente à redação 
final do Projeto de Decreto Legislativo n2 112, de 
1996 (n2 322196, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo-Quadro sobre Cooperação 
celebrado entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República Francesa, em 
Paris, em 28 de maio de 1996. · 

sala das Sessões, 26 de janeiro de 1997. -
Senador Nabor Júnior. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Aprova
do o requerimento, 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. 
O projeto vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Sobre a 

mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 12 Secre
tário. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N2102, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, 

requeiro a dispensa de publicação, para imediata 
discussão e votação, do Parecer referente à redação 
final do Projeto de Decreto Legislativo n2 113, de 
1996 (n2 315/96, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo-Quadro sobre Cooperação 
em Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico, cele
brado entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Federal da Alema
nha, em Brasília, 20 março de 1996. 

Sala das Sessões, 28 de janeiro de 1997. -
Senador Ney Suassuna. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Aprova
do 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 promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Passa

se à apreciação do Requerimento n2 95, de 1997, de 
urgência, lido no Expediente, para o Projeto de Re
solução n2 147, de 1995. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria a que se refere o requerimento figu

rará na Ordem do Dia da sessão do segundo dia útil 
subseqüente, nos termos do art. 345 do Regimento 
Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Passa
se à apreciação do Requerimento n2 96, de 1997, de 

urgência, lido no Expediente, para o Ofício S/08, de 
·1997. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria a que se refere o requerimento figu

rará na Ordem do Dia da sessão do segundo dia útil 
subseqüente, nos termos do art. 345 do Regimento 
Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Há ora
dores inscritos para o período após a Ordem do Dia. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Romeu 
Tu ma. 

S. Ex- dispõe de cinqüenta minutos para fazer 
o seu pronunciamento. 

O SR. ROMEU TUMA (PSL-SP. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SRA.s e Srs. 
Senadores, "São Paulo é magna, tudo nela existe no 
super1ativo. Ela nada tem de minúsculo e é por isso 
que mostra em plenitude o que existe de bom e o 
que existe de ruim". 

Medito há dias sobre esse pensamento do con
sagrado atar Gianfrancesco Guamieri. Vi-o extemá
lo na TV e senti-me comovido ao perceber como 
conseguira ele compor perfeitamente, com apenas 
três pinceladas, um quadro fiel de tudo o que se 
passa nos 1.500 quilômetros quadrados de minha ci
dade natal, onde mais de dez milhões de pessoas 
de todos os credos, de todas as raças e de todas as 
condições sociais fazem viver, vibrar e crescer a se
gunda maior metrópole do mundo, a metrópole de 
todos os brasileiros, a síntese deste nosso imenso e 
belo Brasil. 

Estávamos a 25 de janeiro corrente, aniversá
rio de São Paulo. Como diria o grande Caetano Ve
loso, pai de Tom, o novo baiano que iria nascer na
quele dia, "alguma coisa acontece no meu coração" 
quando relembro imagens da cidade mais cosmopo
lita existente abaixo do Equador. O pensamento de 
Guamieri teve o dom de desencadear, nos limites da 
minha memória e aos olhos de minha imaginação, 
uma reprise de muitas das cenas de pujança, de es
toicismo, de luta, de solidariedade e de realizações 
que eu já presenciara em solo paulistano. Mas tam
bém me fez recordar o panorama de miséria, egoís
mo, violência, abandono e marginalização que se 
contrapõe àquelas felizes imagens da São Paulo de 
Primeiro Mundo. Tudo era super1ativo, como afirma
ra o atar. Lastimo hoje as enchentes em São Paulo 
atingindo sempre as camadas mais pobres, que per
dem o pouco que possuem. 
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, descul
pem-me ·pelo excesso emocional que não consigo 
conter, pois sinto-me ainda vibrando com as come
morações do dia 25, quando São Paulo completou 
443 anos de existência. Mergulhei em manifestaçõ
es oficiais e populares que reverenciaram a saga 
dos indômitos pioneiros - missionários, navegantes, 
bandeirantes e índios catequizados - que deram o 
sopro de vida inicial à minha amada cidade para de
pois, preservando-a como abrigo seguro, seguir 
adiante por rios, serras e matas. Foi assim que des
bravaram o solo pátrio para legá-lo a nós, não corno 
uma diminuta faixa costeira de cinquenta léguas de 
largura demarcada pelo Tratado de Tordesilhas, 
mas sim em portentosas dimensões com as quais 
felizmente hoje o temos. 

As comemorações deste ano foram além da 
simples reedição das anteriores. Um novo aspecto 
destacou-se desta feita, isto é: o aniversário de São 
Paulo deu início às manifestações com as quais, até 
junho próximo, de norte a sul do País, será celebra
do o 42 centenário da morte do Beato Padre José de 
Anchieta, cuja vida e obra ligam-se inseparavelmen
te à existência da megalópole de Piratininga, assim 
como a muitas outras cidades brasileiras, além de 
se inserirem nos primórdios da nossa literatura, do 
nosso teatro, da nossa educação, da nossa brasili
dade. 

Tive a honra de assistir à missa ofteiada por 
Sua Eminência Reverendíssima, o Cardeal Arcebis
po de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Ams, no mes
mo local - o Pátio do Colégio -, onde, na manhã de 
25 de janeiro de 1554, acontecera a primeira missa 
paulistana, que o Padre Manoel de Paiva, jesuíta 
como José de Anchieta e Manoel da Nóbrega, ali 
presentes, celebrara para inaugurar a Casa daquela 
Ordem religiosa, depois transformada em Colégio e 
centro irradiador do novo povoado. Sorvi as pala
vras, degustei os pensamentos ali expostos por Dom 
Paulo, com a elegância e o altruísmo que lhe são 
próprios, na presença de uma colorida delegação 
das Ilhas Canárias, torrão natal de Anchieta. Essa 
delegação trouxe de Tenerife a imagem de Nossa 
Senhora da Candelária, entronizada na Igreja do Pá
tio do Colégio, junto à qual funciona um Museu que 
ganhou a pedra fundamental da Praça Ilhas Caná
rias, com inauguração programada para 9 de junho, 
data da morte de Anchieta. 

Foi lida mensagem que o Papa João Paulo 11 
enviou a Dom Paulo Evaristo Ams pelo aniversário 
da cidade e pelo 42 centenário do falecimento do 
Beato professor, catequista, poeta, lingüista, teatró-

logo, médico, padre, diretor de colégio, pregador, 
·.confessor, provincial, diplomata e fundador de cida
des. Aquele que se ordenou nª Bahia, pacificou nos
sos índios e participou da expulsão dos franceses do 
Rio de Janeiro, além de protagonizár muitos outros 
episódios épicos nos seus 63 anos de vida, dos 
quais 44 servindo o Brasil. Aquele que faleceu em 
santidade e cujo corpo está sepultado em Vitória do 
Espírito Santo, para onde o levaram mais de três mil 
índios em cortejo fúnebre, chorando ao longo dos 90 
quilômetros que separam a antiga Reritiba, hoje An
chieta, da capital capixaba. Aquele que só tivera 
urna ambição na vida: a cristianização do Brasil. 

Mas esta é urna longa história, que terei prazer 
em lembrar em junho, quando- se assim V. Exl's 
permitirem, nobres pares - nossa Casa de Leis po
derá reverenciar a memória do Beato numa sessão 
especial que estamos requerendo à Mesa, o nobre 
Senador José lgnácio Ferreira e eu. Proponho que 
esta homenagem seja realizada no dia 9 de junho 
em comemoração do 42 centenário de sua morte. 

Nas solenidades do Pátio do Colégio, diversos 
oradores, notadamente S. Exl's o Governador Mário 
Covas e o Prefeito Celso Pitta, enalteceram a figura 
de Anchieta. Coube, porém, a Dom Paulo Evaristo 
Arns emocionar a todos - povo e autolidades - com 
sua pregação de fé, esperança e caridade a partir do 
exemplo do Beato. Para ele, Anchieta cumpriu urna 
missão divina comparável, na dimensão do seu tem
po, àquela executada pelo Apóstolo São Paulo para 
a salvação das almas através da fé e dos plincípios 
cristãos. Legou-nos a mensagem do entendimento 
como único caminho para que possamos viver e pro
gredir em paz. 

Muito obrigado, Sr. Presidente 

Durante o discurso do Sr. Romeu 
Tuma, o Sr. Júlio Campos, 2º Vice-Presiden
te, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Vilson Kleinübing. 

O SR. PRESIDENTE (Vilson Kleinübing) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Su
plicy. S. Ex- dispõe de 50 minutos. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (PT ..SP. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, SRA.s e Srs. Senadores, vou tratar 
de dois assuntos. O primeiro diz respeito a um re
querimento de infonnações sobre a assistência do 
Governo Federal aos Municípios do Vale do Ribeira 
do lguape atingidos por enctientes em 1995 e, neste 
ano, por urna enchente duas vezes mais grave do 
que a anterior. 

Apresento o seguinte requerimento de infonnação: 
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"Requeiro, nos termos do art. 49, inciso X, e ar
tigo 50 da Constituição Federal, combinados ·com o 
art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, 
sejam solicitadas ao Ministro do Planejamento as 
seguintes informações: 

1. Quais os critérios adotados por esse Ministé
rio para liberação de recursos, a Estados e Municí
pios, que devem ser aplicados na recuperação de 
áreas afetadas por enchentes, trombas dágua e ou
tros desastres naturais? 

2. Listar os Estados e Municípios que recebe
ram recursos desse Ministério em 1995, 1996 e 
1997, destinados ao controle de enchentes e recu
peração de vales e cidades. Detalhar a data da libe
ração dos recursos, bem corno o seu montante. 

3. Listar os Estados e Municípios que recebe
ram recursos desse Ministério em 1995, 1996 e 
1997, destinados a atender as pessoas atingidas por 
enchentes, no que concerne ao fornecimento de ali
mentos, fornecimento de remédios e assistência à 
saúde, reconstrução de moradias, construção e re
cuperação de infra-estrutura urbana e rural. Detalhar 
a data da liberação dos recursos, bem como o seu 
montante. 

4. Por quais razões os municípios do Vale do 
Ribeira do lguape, no Estado de São Paulo, a saber, 
ltapirapuã Paulista, Ribeiro, Eldorado, lguape, Re
gistro, Sete Barras, Guapiara, lporanga, Juquiá, 
Apiaí, Nova Campinas, ltaoca, ltapeva, Barra do 
Chapéu e Barra do Turvo, todos fortemente atingi
dos pela enchente de 1995, que haviam solicitado a 
liberação de recursos para a recuperação de infra
estrutura na região e obras de prevenção contra en
chentes, não foram atendidos até o presente mo
mento? 

5. Que providências está o Ministério do Plane
jamento e a Secretaria Especial de Política Regional 
adotando com respeito às conseqüências das en
chentes de janeiro de 1997, que são ainda mais gra
ves do que as de 1995? 

Justificação 

Neste final de semana, estive nos Municípios 
do Vale do Ribeira, no Estado de São Paulo, que, 
nos últimos dias, sofreu os efeitos de extraordinária 
enchente. Em muitas cidades o nível das águas atin
giu o telhado das casas. Plantações inteiras estão 
perdidas. Existem mais de 13.500 pessoas desabri
gadas. Diversas áreas encontram-se totalmente ilha
das, sem possibilidade de comunicação. 

No Município de Registro, quase a metade da 
cidade estava sob as águas. A Cidade de Eldorado 
teve 70% de sua área submersa. Seu hospital ficou 

com a estrutura abalada, diversos equipamentos fo
.rpm totalmente destruídos, na sala de cirurgia houve 
um deslocamento do chão. 

O Vale do Ribeira compõe-se de quinze Muni
cípios, a saber. ltapirapuã Paulista, Ribeiro, Eldora
do, lguape, Registro, Sete Barras, Guapiara, lporan
ga, Juquiá, Apiaí, Nova Campinas, ltaoca, ltapeva, 
Barra do Chapéu e Barra do Turvo, todos fortemente 
atingidos pela última enchente. 

Desde a inundação de 1995, causadora de inú
meros estragos, que, juntamente com os Prefeitos 
Donizete Antonio de Oliveira (Eldorado); Larry San
ches (Jacupiranga); Luiz Antonio Dias Batista (Ribei
ra); Sebastião José Cardoso e Miyoji Kayo (Miraca
tu), fomos recebidos em audiência pelo então Minis
tro José Serra e pelo Dr. Cícero Lucena, Secretário 
Especial de Política Regional, para tratar da libera
ção de recursos para execução das obras de pre
venção de enchentes do Rio Ribeira do lguape. 

Encaminhei, em 19 de junho de 1996, cópia de 
ofício de autoria do Consórcio de Desenvolvimento 
Jntermunicipal do Vale do Ribeira - Codi\·ar, que so
licitava sua interveniência para agilizar a assinatura 
de convênios com os Municípios de Eldorado, Ribei
ra, Jacupiranga, Miracatu e Pedro de Toledo. A do
cumentação dos referidos Municípios já se encontra
va no Ministério do Planejamento e os recursos soli
citados seriam aplicados nas obras de prevenção 
das enchentes do Rio Ribeira do lguape. 

Em 27 de janeiro de 1997, o Ministro Secretá
rio Especial de Política Regional, Fernando Gatão, 
informou-me que, de fato, até hoje não foram libera
dos, para a região, os recursos anteriormente solici
tados. Os novos prefeitos, que assumiram seus 
mandatos no início do ano, gostariam de saber que 
procedimentos devem adotar para que o Ministério 
do Planejamento os auxilie na adoção das providên
cias necessárias à recuperação de pelo menos vinte 
pontes, das lavouras de bananas e outras culturas, 
bem como de tantos outros estragos. 

Considerando a gravidade do problema das 
enchentes que seguidamente vem ocorrendo no 
Vale do Ribeira, as informações aqui solicitadas vi
sam possibilitar a adoção de políticas para a região. • 

Sr. Presidente, eu gostaria também de tratar da 
situação grave que ocorre no Pontal do Paranapane
ma, onde aumenta o grau de tensão entre trabalha
dores e fazendeiros. 

O jornal O Estado de S.Paulo de hoje noticia a 
situação ocorrida na fazenda do Sr. Guilherme 
Coimbra Prata, proprietário da fazenda e Vice-Presi
dente da União Democrática Ruralista do Pontal: 
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Num dos mais graves confrontos já re
gistrados naquela região, cerca de 200 sem
terra que tentaram invadir a Fazenda Con
córdia, em Tarabaí, às 6 horas de ontem, fo
ram rechaçados a tiros por cerca de 20 se
guranças da propriedade. Durante cerca de 
1 O minutos, foram disparados mais de 200 
tiros, conforme cálculos do delegado de polí
cia Adalberto Gonini Júnior. Os ocupantes ti
veram de rolar por um barranco de 15 me
tros, abandonando todos os seus pertences 
na área. 

O fazendeiro Guilherme Coimbra Pra
ta, dono da fazenda e Vice-Presidente da 
União Democrática Ruralista (UDR) do Pon
tal, comandou a ação. Ele admitiu que atirou 
para matar. "Só não acertei porque sou mui
to ruim de tiro, mas agora vou treinar e da 
próxima vez não erro·, disse, quando os in
vasores já caminhavam para o trevo de 
.acesso da rodovia Assis Chateaubriand e a 
ligação com Narandiba, onde montaram 
acampamento, prometendo voltar a invadir a 
fazenda. 

Pela primeira vez no Pontal, a invasão 
foi organizada em conjunto pelo Movimento 
dos Sem-Terra (MST) e a Comissão Pasto
ral da Terra (CPT). A maioria dos trabalha
dores foi arregimentada pelo Líder da CPT 
na região, João Mendes. A ocupação foi li
derada pelos dirigentes do MST, Valter Go
mes, Cláudio Gane e Valmir Chagas. 

Antes de invadir a fazenda Concórdia, 
os sem-terra entraram, por engano, no sítio 
GBS, pertencente a Guilherme Brandino de 
Souza. Constatado o erro, atravessaram o 
Ribeirão Laranjeiras, que separa as duas 
propriedades, e já começavam a montar o 
primeiro barraco quando os seguranças 
apareceram atirando. 

Segundo o fazendeiro, 20 pessoas par
ticiparam da repressão aos sem-terra. "São 
todos parentes, amigos e empregados", dis
se, garantindo que foram usadas exclusiva
mente armas registradas. Mas o delegado 
de Tarabaí disse que foram apreendidos 3 
rifles Puma, calibre 38, dois revólveres 38 e 
uma espingarda calibre 12, encaminhados 
para perícia técnica. 

O coordenador da CPT disse que o 
sem-terra Nestor Correia dos Santos foi feri-

do por um dos disparos feitos pelos segu
ranças. Santos disse que foi atingido na 
coxa esquerda, mas a calça não chegou a 
rasgar. Ainda assim, foi encaminhado para 
exame médico. 

Os sem-terra deixaram os limites da 
propriedade invadida, mas continuam na 
frente da fazenda Concórdia, na parte per
tencente a Orivaldo Coimbra, integrante da 
mesma família O genro do proprietário, Feli
pe Libório, disse que ontem mesmo entraria 
com ação de interdito proibitório na Justiça 
para tentar retirar os acampados daquele lo
cal. 

Hoje, pela rádio CBN, José Rainha Júnior, do 
Movimento dos Sem-Terra, afirmou que, junto à es
trada onde estavam acampados os trabalhadores, 
os que estavam nessa fazenda e que ontem expul
saram com tiros os ocupantes, desta vez resolveram 
expulsar os trabalhadores acampados não dentro da 
fazenda, mas na estrada. Na noite de hoje, incendia
ram as barracas de lona, causando pânico, e as fa
mílias saíram em corrida. 

A nota divulgada ontem pelo Movimento dos 
Sem-Terra informou que se está tentando impedir 
acampamentos nas rodovias. 

Em Presidente Prudente, as 400 famílias que 
ocuparam a Fazenda São Luiz foram despejadas na 
sexta-feira à noite. A polícia, durante os dias da ocu
pação, impediu o acesso dos trabalhadores ao local 
e, após o despejo, impediu as famílias de montarem 
acampamento na rodovia. Estão agora acampadas 
no Distrito de Eneida, em Presidente Prudente. 

Em Santo Anastácio, as 520 famílias que ocu
param a Fazenda Santa Terezinha também foram 
despejadas na sexta-feira e montaram acampamen
to na rodovia que liga Mirante do Paranapanema a 
Santo Anastácio. 

Em Narandiba, na madrugada de ontem, 300 
famílias tentaram ocupar a Fazenda Concórdia e fo
ram recebidas a tiros por um grupo de 20 a 30 pisto
leiros, armados com carabinas, metralhadoras e fu
zis. Neste momento, estão montando acampamento 
na rodovia que liga Presidente Prudente, São Paulo, 
ao Paraná, numa situação muito tensa, porque, se
gundo o MST, os pistoleiros estão tentando impedir 
que as famílias acampem ali. E, de fato, isso ocorreu 
na noite de hoje. 

Até estava dialogando com o Senador Romeu 
Tuma sobre como o fazendeiro Renato Prata, com 
um rifle na mão, atirar e depois dizer que o tez para 
matar: "só não acertei, porque sou muito ruim de 
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tiro, mas agora vou treinar e, da próxima vez, não 
erro". 

O que diz o Código Civil a respeito dessa situa
ção? O art. 502 do Código Civil trata da legítima de
fesa da posse pelos próprios meios. 

Quando o proprietário de uma residência, de 
um imóvel ou de uma fazenda nota que há pessoas 
adentrando na propriedade, que tipo de atitude pode 
tomar? Quais são os diversos casos? Se estão en
trando pessoas desarmadas, outras podem usar de 
arma, apontar e atirar para matar, como se configu
rou a situação na data de ontem? 

O art. 589, inciso III, do Código Civil trata da 
perda da propriedade de imóvel rural em favor do 
Estado, se o imóvel estiver abandonado há mais de 
três anos. Portanto, se há uma propriedade espe
cialmente que esteja improdutiva, que esteja com 
abandono relativo ou intenso por parte do proprietá
rio, ali já se configura uma situação que não é da 
propriedade que está bem cuidada, da propriedade 
que esteja cumprindo a sua função social de acordo 
com o previsto na Constituição. 

Pode ter ocorrido crime no caso da atitude do 
fazendeiro. Se não havia porte regular das armas 
pelo proprietário da fazenda e pelos demais pistolei
ros contratados, que devem ser obrigatoriamente 
empregados fichados, pode haver enquadramento 
como crime de incitação, segundo o art. 286 do Có
digo Penal e de formação de quadrilha, segundo o 
art. 288 do mesmo diploma legal. Também não pode 
estar havendo por parte do fazendeiro Prata incita
ção ao crime ou apologia do crime, e é preciso que 
isso seja bem levado em conta. 

O art. 502 do Código Civil diz: 
Art. 502. ·o possuidor turbado, ou es

bulhado, poderá manter-se, ou restituir-se 
por sua própria força, contanto que o faça 
logo•. 

Diz o parágrafo único: 
·as atas de defesa, ou de desforço, 

não podem ir além do indispensável à ma
nutenção, ou restituição da posse. • 

Acredito que o Senador Romeu Tuma, tendo 
sido Diretor da Polícia Federal, tenha grande expe
riência no assunto. Também convidaria o Senador 
Laura Campos, por sua formação corno advogado, 
para esclarecer melhor essa situação. 

Mas, antes, eu gostaria de ler o art. 589, que 
se refere à perda da propriedade de imóvel: 

Art. 589. "Além das causas de extinção 
consideradas neste Código, também se per
de a propriedade imóvel: 

I - Pela alienação. 
11 - Pela renúncia. 
III - Pelo abandono. 
IV - Pelo perecimento do imóvel". 

Diz o inciso b: "Três anos depois, quando se 
tratar de imóvel localizado em zona rural". 

Essa reflexão é importante para todos os fa
zendeiros, ainda mais diante do que vimos no sul do 
Pará, na Fazenda Santa Clara. Três trabalhadores 
sem-terra haviam adentrado numa fazenda com 
seus facões, porque tinham ouvido falar que ali po
deria haver uma divisão de lotes e acabaram sendo 
vítimas de uma emboscada, sendo brutalmente mor
tos com dezenas de balas que perfuraram seus cor
pos por pistoleiros contratados que depois se evadi
ram. 

Mas há uma diferença no caso desse fazendei
ro, Guilherme Coimbra Prata, que ali está com o seu 
rifle, dizendo abertamente que usou o rifle, que ten
tou atirar para matar e que da próxima vez inclusive 
o fará. Mas pelo menos não se evadiu do local, 
corno ocorreu no sul do Pará, onde os pistoleiros se 
foram da fazenda e nem explicações deram. 

Acredito que seja muito importante que todos 
nós realizemos um esforço para que a situação da 
estrutura fundiária, tão injusta no País, seja resolvida 
rapidamente e de forma pacífica. Gostaria que não 
houvesse armas de um lado e de outro. 

O Sr. Romeu Tuma- Permite-me V. Exª um 
aparte, nobre Senador Eduardo Suplicy? 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Pois não, nobre 
Senador Romeu Tuma. 

O Sr. Romeu Tuma- Senador Eduardo Supli
cy, V. Ex' sabe do respeito que tenho oor sua pes
soa, a quem tenho cumprimentado pela ~rmanente 
presenÇa nos locais de conflitos. E falava F:IJ a V. 
Ex' que deveríamos ter uma comissão que náo ssti
vesse sempre a reboque dos acontecimentos, rnas 
que tivesse a iniciativa de procurar saber ~eaimente 
o que acontece no campo e talvez trazer e e<rte Ple
nário algumas definições de comportamento aas au
toridades. V. Ex' leu alguns textos legais que !s.:>ia
damente têm um aspecto que deixa dúviàa quar,to 
ao comportamento do proprietário da terra. O ::.~~~ 

que V. Ex' leu do Código Civil é muito claro. cua.nu_ 
diz que o cidadão tem direito de usar de tcdos os re
cursos para garantir a sua posse. Então, provavel
mente, o clima que existe, em decorrência dr ->rias 
invasões, expulsões, mortes, que o noticiário traz do 
contexto social, acaba se transferindo para todos os 
proprietários e todos aqueles que têm esperança de 
um dia td um pedaço de terra para poder produzir, 
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cultivar o que necessitam para a sua alimentação. 
Então, ele teve um gesto que ultrapassa talvez o li
mite do necessário para garantir a sua posse, mas 
com o aspecto de uma ameaça, para que não volte 
a tentativa de invasão. E ainda esta semana, con
versando com o Secretário de Justiça de São Paulo, 
ele estava preocupado porque prenderam dois sem
terras armados no Pontal, então V. Ex' tem razão 
quando diz que o conflito vem alcançando uma posi
ção que poderá ser irreversível. E tudo isso aconte
ce por quê? Provavelmente pela falta de presença 
do Estado, onde há aqueles ·que querem garantir o 
seu património, e os outros, na expectativa de uma 
demora de solução, tentam conquistar com a sua 
própria força. Rzemos aqui, e foi aprovado, um pro
jeto de controle de armas. Se analisarmos a posse 
ou o porte dessas armas, talvez se caia numa con
travenção penal. Não sei se caracterizaria bando ou 
quadrilha, porque não podemos analisar os artigos 
do Código sem um inquérito policial. O inquérito tem 
que ser aberto para apurar-se o comportamento do 
proprietário, ·grificar se ele ultrapassou os limites 
permitidos n... ~so de esbulho, quando o proprietá
rio pode reagir de imediato, ou seja, logo após a in
vasão, para garantir ou reaver seu património. V. Ex' 
tem razão: o Estado tem que intervir. V. Ex' assistiu 
comigo, no Palácio do Governo de São Paulo, a 
uma exposição do Governador Mario Covas sobre 
os assentamentos e as soluções que vem tentando 
dar à questão do Pontal do Paranapanema, questão 
essa que tem quase meio século. São terras devo
lutas e, portanto, de propriedade do estado, que 
tem, por sua vez, que arrumar recursos para ga
rantir o ressarcimento dos investimentos. Deve 
existir uma contabilidade da qual conste o fruto 
que essa terra já deu, fruto esse que tem que ser 
descontado. É uma questão que a Justiça está dis
posta a, em curto tempo - já falei com o antigo 
Presidente do Tribunal - resolver, desde que se
jam alocados os recursos. Trata-se de um assunto 
delicado. Talvez se possa acusar os involvidos, 
porque, é certo, houve excesso, mas não se pode 
julgar sem que haja uma apuração regular pela au
toridade competente. E Até agora não vi qualquer 
manifestação a respeito. 

O SR. EDUARDO SUPUCY - Agradeço o 
aparte. O Senador Romeu Tuma fez uma reflexão 
no sentido de tentar regularizar a situação e evitar o 
confronto permanente e o uso de armas de fogo. É 
positivo, portanto, o projeto de lei aprovado há pou
co no Senado - com a colaboração de V. Ex' - que 
considera crime o porte ilegal de armas. 

O Sr. Romeu Tuma- V. Exª me permite um 
· íiditamento? 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Pois não, nobre 
Senador. 

O Sr. Romeu Tuma- Nobre Senador, o Sena
dor Ademir Andrade abordou da tribuna o problema 
da operação desarmamento, operação essa que 
para mim é uma interrogação. A que título vão de
sarmar aqueles que podem no dia seguinte comprar 
com facilidade outra arma? Não há uma imposição 
legal que os impeça de fazer uso dessa arma. O 
porte ilegal é apenas uma contravenção. Não é cri
me. O contraventor não responde a processo ne
nhum. Isso já justifica a necessidade de a nova lei 
ser aprovada o quanto antes. Se a lei estivesse em 
vigor, esse cidadão provavelmente não exibiria essa 
arma. Ela teria de estar regularizada, se quisesse o 
proprietário dessa terra utilizar dos meios legais para 
intimidar os invasores e evitar a invasão. O confron
to tem sido freqüente e, como noticia a imprensa, as 
pessoas têm medo. Não há harmonia nas discussõ
es que são travadas durante o processo dessa refor
ma. Já fiz um apelo para que o Ministro da Reforma 
Agrária seja apoiado, a fim de que coloque em práti
ca a reforma agrária, sem ter que se preocupar com 
a apuração de crimes, porque isso não é de sua res
ponsabilidade. 

O SR. EDUARDO SUPUCY - Senador Ror'-?: 
Tuma, V. Ex' mencionou o episódio da prisão de ~'a.
balhadores do MST ocorrido na sexta-feira. Eu gos
taria de oferecer algumas informações. Segundo a 
coordenação do MST, naquele dia, à tarde, foi preso 
Clédison Mendes, que se dirigia ao acampamento 
dos trabalhadores no Distrito de Eneida, em Presi
dente Prudente. 

No caminho, Clédison ofereceu carona a um 
senhor que, infelizmente, tinha em sua bolsa um re
vólver. No carro, havia também uma filmadora per
tencente a uma professora do MST. Clédison e a 
pessoa que com ele pegou carona ficaram presos 
em Presidente Prudente, e, até agora, a Juíza não 
estabeleceu sequer a fiança para que os mesmos 
possam responder em liberdade às acusações a 
eles imputadas. Provavelmente exigiram que a pes
soa que estava de posse da filmadora e de um outro 
aparelho eletrônico apresentasse as notas fiscais 
desses produtos. Essa pessoa não estava com as 
notas fiscais e, com isso, estão todos presos até 
hoje. Até agora, não há notícias de que algum fazen
deiro que porventura tenha comprado algum apare
lho eletrônico ou celular no Paraguai tivesse ficado 
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preso por tanto tempo, sem-que pelo menos tivesse 
sido estabelecida uma fiança. 

Faço um apelo para que a Juíza tenha consi· 
deração com o caso. Entretanto, recomendo, como 
sempre faço, aos membros do MST que, sobretudo 
nesta hora, não estejam portando armas, porque 
isso vai acabar sendo contra o movimento. 

O Sr. L.auro Campos - V. Exª me concede um 
aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Concedo o 
aparte ao Senador Laura Campos. 

O Sr. L.auro campos- Quero congratular-me 
com V. Ex~', nobre Senador Eduardo Suplicy, por es
tar abordando tema que é preocupação pennanente 
de V. Ex~' e de todos os brasileiros conscientes. De 
início, gostaria de lembrar que, dos recursos destina
dos pelo Orçamento do ano passado para a reforma 
agrária, apenas 11% toram utilizados. Oitenta e nove 
por cento, portanto, dos recursos destinados à refonna 
agrária permaneceram intocados, o que mostra, obvia
mente, que, apesar das novelas, apesar das conver
sas, apesar das promessas e das juras de "tudo pelo 
social", realmente o Governo não tem vontade política 
ou pelo menos ainda não a demonstrou. Talvez, quem 
sabe, no próximo mandato? Neste atual, não demons
trou nenhuma vontade política de fazer uma refonna 
agrária O que sabemos é que neste País de 8.500 mil 
quilômetros quadrados deveria haver terra abundante 
para aqueles que nela quisessem trabalhar. O que nós 
pudemos fazer, modestamente, nestes dois anos de 
mandato, foi modificar o art. 589, que trata em seu item 
32 dos imóveis abandonados. O prazo que o Governo 
João Baptista Figueiredo determinava para considerar
se perda da propriedade, para considerar-se uma terra 
abandonada, era de três anos. Nós, nesse nosso pro
jeto, pretendemos reduzi-lo para dois. Se por dois 
anos a terra não for utilizada, ela será considerada 
abandonada e, portanto, destinável à reforma agrária, 
tal corno as terras devolutas que ainda existem em 
grande quantidade neste País. Mas nós sabemos que 
existe uma indústria da refonna agrária: aqueles que 
adquirem a propriedade de uma fazenda por x e a re
vendem para a reforma agrária por 1 Ox. Essa máfia 
que há muito tempo vive no Brasil fazendo essa me
diação altamente rentável das terras adquiridas pelo 
Governo para fim de reforma agrária obviamente difi
culta o andamento do processo. O que me parece é 
que esse fazendeiro Prata, com o seu capanga - pois 
que ele não estava sozinho - enquanto ele exibia 
uma espingarda, o capanga exibia um revólver, di
zendo que já havia, portanto, praticado a tentativa 
de homicídio, vez que sua vontade manifesta era 

realmente a de matar; todavia, essa ameaça foi feita 
·; sem que qualquer trabalhador sem terra tivesse co

locado os pés em sua sacrossanta propriedade pri
vada. Sabemos muito bem que, se formos a um país 
como a Áustria - há cerca de cinco anos percorri 
aquele país inteiro -, não veremos a afamada cerca 
nem o muro - muro e cercas esses especialmente 
do gosto lusitano. E, de outra parte, essa nossa pro
priedade privada é ainda a propriedade privada dos 
romanos - jus tendi, abutendi et fruendi -, con
substanciada no direito de ter, de abusar e de dispor 
como quiser, independentemente do interesse so
cial. Portanto, o conflito instalado no Brasil é de na
tureza cultural. Opõem-se àqueles que têm respeito 
pela vida aqueles que respeitam apenas a coisa, o 
capital, quer este se chame terra, quer se chame má
quina, quer se chame dinheiro. De um lado, estão 
aqueles preocupados com a vida humana, com seu 
crescimento, com seu florescimento e com a sua pro
teçã.o; de outro, as forças conservadoras e reacioná
rias, que estão diante da propriedade e de sua conser
vação tal como ela é, enquanto nós outros, modesta
mente, colocamo-nos a serviço da vida, convencidos 
que estamos, há muito tempo, de que não é possível 
maximizar o lucro e, ao mesmo tempo, a vida Quando 
se maximiza o lucro se minimiza a vida e a natureza 
Diante disso, sabemos muito bem que esses elemen
tos culturais detennina.m o nosso comportamento indi
vidual. Antes de me mudar para a área de 20 mil me, 
onde resido hoje, nunca, em toda a minha vida, havia 
possuído um revólver e, muito menos, dado um tiro, 
ent>ora, por várias vezes, tivesse sido ameaçado de 
morte. Mas tive que comprar uma arma após oito ten
tativas de furto em minha residência E, por essa ra
zão, comecei a meditar qual seria a minha atitude se, 
novamente, entrasse ali um ladrão para furtar. Sei que 
o Direito me concede a prerrogativa plena de matar 
quem penetra na minha propriedade ou ameaça a mi
nha vida. A vida e a propriedade ameaçadas podem 
ter corno resposta o assassinato do agressor, sem que 
isso constitua crime. Não há, portanto, urna figura que 
retire o caráter criminoso desse revide. Mas, corno di
zia, pensava comigo: se um ladrão entrar na minha re
sidência, teria coragem, embora acobertado pela lei, 
de tirar a vida desse ser humano? Cheguei à conclu
são de que eu ainda não tinha a brutalidade que a 
atualidade nos empresta De modo que, durante mui
to tempo, estive convencido de que eu não seria ca
paz de defender nem a mim nem a minha proprieda
de. Mais tarde, pensando nas conseqüências com 
relação a minha família, mudei de opinião. A agres
sividade social é tão grande que, diante dela, tam-
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bém nos tomamos fera e, então, passamos a conside
rar natural e normal atirar naqueles que ameaçam nos
sa propriedade e nossa vida. Infelizmente, nossa cultu
ra, essa cultura da barbárie, nos leva a esses episó
dios tão freqüentes. Mil e trezentos trabalhadores se111 
terra já foram assassinados, contudo, apenas um as
sassino foi processado e julgado neste País. Obvia
mente, não me refiro aos dois Mendes que mataram 
nosso grande seringueiro Chico Mendes; pai e filho 
que fugiram da cadeia depois da condenação. Ape
sar de esse assassinato ter provocado uma reação 
mundial, a nossa Justiça não pôde ser exercida. Se
nador Eduardo Suplicy, parabenizo V. Ext por este 
pronunciamento. Realmente, esses dois indivíduos 
ameaçaram de morte, atiraram sem q.Je tivesse ha
vido uma real invasão de qualquer terra. Os inte
grantes do Movimento dos Sem-Terra se encontra
vam desannados e tora de sua propriedade. É ne
cessário seguir a opinião do nobre Senador Romeu 
Tu ma e propor que se abra um inquérito para apurar 
as responsabilidades do fazendeiro e de seu capataz. 
Ambos, armados e valentes, estavam prontos para, 
antecipadamente, sem que houvesse qualquer amea
ça, agirem contra a vida dos trabalhadores sem terra 
que se encontravam nas proximidades de sua sacros
santa propriedade. Esse fazendeiro é vice-presidente 
da UDR, portanto, age- como se viu- de acordo com 
a classe a que pertence. 

O SR. EDUARDO SUPUCY - Agradeço ao Se
nador Laura Campos por essa reflexão feita, inclusi
ve, com profundidade, ao abordar a hipótese de 
ocorrer uma invasão de sua própria residência. 

É muito importante que venhamos a criar, no 
Brasil, uma situação em que pessoas não estejam 

tão destituídas dos seus direitos à cidadania, sem 
·'Verem outra alternativa, senão a de realizar ocupa
ções. Pois, nessa situação procuram adentrar pro
priedades para obterem aquilo que não conseguem 
na sua atividade normal, dado o grau de desempre
go, dada a estrutura tão iníqua existente no País, 
particularmente no que diz respeito à estrutura fun
diária. Dois vírgula seis por cento dos maiores pro
prietários detêm praticamente 58% dos imóveis ru
rais no País. Isso denota a necessidade premente, 
urgente, de os Governos estaduais e federal acele
rarem os assentamentos e a realização da reforma 
agrária. Essa, sim, será a melhor forma de resolver
mos a inquietação no campo hoje, no Brasil. 

Fteam as recomendações de V. EJc!l, inclusive 
aos membros da UDR, porque esse tipo de atitude, de 
bravatas, com annas nas mãos, não conduzirá a uma 
solução adequada e de justiça para o nosso País. 

Sr. Presidente, requeiro ainda, como comple
mentação da primeira parte de meu pronunciamen
to, que seja anexado o balanço da situação no Vale 
do Ribeira, de hoje, 28 de janeiro de 1997, encami
nhado pelo gabinete do Governador de Sãr Paulo, 
da Casa Militar e da Coordenadoria Estadu' . ; De· 
tesa Civil em que são listadas todas as ob& ;;;.;;ões 
sobre os danos causados em cada um dos municí
pios do Vale do Ribeira. Isso servirá de subsídio 
para que o Ministro do Planejamento tenha melhor 
noção sobre os estragos ocorridos na região. 

Gostaria que esse balanço fosse anexado ao 
requerimento enviado ao Ministro do Planejamento. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. EDUARDO SUPLICY EM SEU PRO
NUNCIAMENTO: 

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO 

GADINETE DO GOVERNADOR - CASA MILITAR 

COORDENAOORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL 
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SAOPAULO R SGT EJlMINJO AURELIO DESLIZAMEtiTO DE TERRA 021121'J6 o~ os ou 00 
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LAGO O ENXURRADA. 

BIRITIBA 1D YONEDA. BAIRRO VISTA FORTE: CHUVAS E INUNDAÇúES. IIWJ197 uo 00 74 74 
MIR.IM ALEGRE E V STO ANTÓNIO 

CAMPOS DO IWRROS MONTI! CARL O. 
JORDÃO BRITADOR. STO ANTONIO. 

SODIPE. PAULISTA POPULAR FORTES CHUVAS E 15101197 E 
BRANCAS NUVENS. RANCHO DESABAMENTO DE RESIDÊNCIAS. 16101197 00 00 19 19 
ALEGRE. MORRO DAS 
ANDORINHAS E ALBERTINA. 

CAÇAPAVA BAIRROS ANTONIO AUGUSTO. 
N SRA DAS GRAÇAS. FORTES CHUVAS E INUNDAÇOES 12101/97 E ()() 00 26 26 
PARAÍSO, VERA CRUZ E JD IJAJII!n 
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COf'\III"H 11\(,,f\0 
DAL\NÇO OA sn ~ "ÁO NO ESTADO 

-~-----

EXCITO " 00 RlllEIRA 

211JAN97 
07:00 h 

---------- - -

I\IIJNICIPIOS BAIRROS/LOCAIS OCORRENCIAS DATA FERIDOS FALECIDOS 

SAO JOSE VILA NAIR FORTES ~HUVAS E INUNDAÇOES 
DOS DE RESIDENCJAS. 16.-fll/97 00 011 

CAMPOS 
CRIJZEIRO BAIRROS LOCALIZADOS AS FORTES CHUVAS E INUNOAÇOES. 16101/97 00 ou 

MARGENS DO RIO DO LOPES. 
llAIRROS DA REP!U:SA DO .\UORL FORTES CHUVASS. INlmDAÇOES. 

AREIAS sA.o ROQI ::E. SÀO llltAs. MORRO DO DESLIZAMENTOS E EROSÕES. 16/01197 00 00 ROCIO E \'ÁRIAS \ 1AS. 

~"RANCISCO AV. otJTRO PRETO N" 3850 - JD DESABAMENTO PARCIAL DE 22101197 00 01 
MORA TO ALEGRIA. RESIDÊNCIA. 

SAO O MUNICIPIO EM GERAL. I'ORTES ClnJVAS, 
~ANUEL lltANSBORDAMENTO 00 RIO 

PAJIAJSO E OVEDA DE DUAS PONTES. 
22101197 00 00 

\1ACAUBAL O MUNICIPIO EM GERAL. FORTES CHUVAS E INUNDAÇ()ES. 21~1197 00 00 
COTIA BAIRRO LAVAPES. DESABAMENTO DE RESIDENCIA. 23101197 00 00 

BAIRROS FZDA ST A MONICA. FORTES CHUVAS. INUNDAÇOOS E 
PRATÀNIA BOA VISTA. PRA TINHA. NOVA QUEDA DE NOVE PONTES. 22101197 00 00 

PRATA. SERJUNHA E 
SANTANA. 

TA TUI ZONA URBANA FORTES CHUVAS. 22101197 00 00 
\10GI DAS FAVELA DA VARZEA DO RIO FORTES CHUVAS E INUNDAÇOES. 

CRUZES TIE'JÊ E FAVELA DA VÁRZEA 24101/97 00 00 
DO RIO JUND!AJ 

SIL\'EIRAS O MUNICIPIO EM GERAL FORTES aruv AS E INUNDAÇ(lES 24101/97 00 00 
EM RESIDmciAS. 

AGUDOS O MUNICIPIO EM GERAL CHUVAS TOJUU:NCIAIS. 2-1 E V/011'97 00 OI 
BURJ O MUNICIPIO EM GERAL FORTESCHtNAS E INUNDAúES 14101(97 00 00 

. fTAQUAQUE- R PONTA GROSSA SIN" DESMORONAMENTO DE 2~1(97 00 01 
CE1G1lA RESIDÊNCIA. 

POA ESTRADA DO PAIOL ALT N" DESMORONAMENTO DE 2~101197 00 Ol 
1619- JD BAMBIRJ RESIDÊNCIA. 
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Durante o discurso do Sr. Eduardo Su
plicy, o Sr. Vilson Kleinübing deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Gil
berto Miranda. 

Durante o discurso do Sr. Eduardo Su
plicy, o Sr. Gilberto Miranda deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Ro
meu Tuma. 

Durante o discurso do Sr. Eduardo Su
p/icy, o Sr. Romeu Tuma deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Carlos 
Patrocínio. 

O SR. PRESIDENTE (Canos Patrocínio) - V. 
Exª será atendido na forma regimental. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ademir 
Andrade por vinte minutos para uma comunicação 
de liderança. 

SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Para uma 
comunicação de liderança. Sem revisão do orador.) 
- Sr .. Presidente, quero manifestar o meu apoio à 
palavra do Senador Eduardo Suplicy e venho levan
tar uma questão de ordem à Mesa e uma cobrança. 

Há cerca de quatro meses encaminhei um pe
dido de informação - para ser mais exato, no dia 15 
de maio de 1996 - ao Ministro Extraordinário da Po
lítica Fundiária e da Reforma Agrária, solicitando a 
ele informações sobre as terras de que se diz pro
prietário o Sr. Cecília do Rego Almeida, dono da CR
Aimeida. 

Esse cidadão afirmou para o País inteiro ser 
proprietário de uma área de 4,7 milhões de hectares 
de terras situadas no Estado do Pará. A imprensa in
teira divulgou esse fato, e temos insistido para obter 
a resposta do Ministério da Reforma Agrária sobre 
essa questão. Esse cidadão chegou a ligar para o 
meu gabinete de uma certa forma dando idéia de 
que eu não deveria insistir nesse tipo de coisa. E es
tou francamente surpreso de ver que o Ministro Raul 
Jungmann não se interessou em responder a esse 
pedido nosso. S. Exª está descumprindo a Constitui
ção, o nosso Regimento Interno, e apelo à Mesa no 
sentido de que reitere esse pedido de informação 
apresentado à Casa no dia 15 de maior de 1996. 

Quero saber, preciso saber, o Brasil quer saber 
como esse cidadão Cecília do Rego Almeida se tor
nou proprietário de 4,6 milhões de hectares de terra 
no meu Estado, o Pará. O meu pedido de informa
ção diz respeito à legitimidade desses títulos que ele 
diz possuir, à superposição desses títulos em áreas 
indígenas no Estado do Pará e à pretensão de uso 
dessa terra. Preciso, então, que o Ministro Raul 

Jungmann responda às indagações que fizemos e 
.gue cumpra com .o seu dever de Ministr_o atendendo 
a um pedido de um Par1amentar deste Senado Fe
deral. 

É essa a manifestação que faço, esperando 
que a Mesa tome providências enérgicas para fazer 
cumprir o que determina a nossa Constituição e o 
nosso Regimento Interno. 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Ademir An
drade, o Sr. Carlos Patrocínio deixa a cadei
ra da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Leomar Quintanilha. 

O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha) -
V. Exª será atendido na forma regimental. 

Os Srs. Senadores Lúcio Alcântara, Esperidião 
Amin, Júlio Campos, Gilvam Borges, Flaviano Melo 
e Teotónio Vilela Filho enviaram discursos à Mesa, 
para serem publicados na forma do disposto no art. 
203 do Regimento Interno. 

S. Ex's serão atendidos. 
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE)- Sr. 

Presidente, SRA.s e Srs. Senadores, desde aue c. 
medicina tomou-se capaz de diagno~;~icar a doença, 
o câncer passou a significar nada ma1s nada menos 
que sentença de morte. Só a Aids causa maior hor
ror e pânico à humanidade. 

Mas há um pormenor a considerar. A síndrome 
de imunodeficiência adquirida pode ser cem por cen
to prevenida. O câncer não. Na maioria dos casos, 
ter ou não ter a moléstia é questão de sorte. 

No jogo de azar da vida, morrem por ano mais 
de quatro milhões de pessoas no mundo. Só no Bra
sil, o número de óbitos anuais alcança os noventa 
mil. 

Esse número está em terceiro lugar no ranking 
de vítimas. Nos Estados Unidos, só as doenças car
díacas, como o infarto, e as do aparelho circulatório, 
corno o derrame, estão na frente. Mas por pouco 
tempo. No alvorecer do novo século, o câncer já en
cabeçará a lista das doenças campeãs de mortalida
de. 

No Brasil, os números dão o mesmo recado. 
Aqui, só as doenças cardíacas e a violência, que in
clui os acidentes, estão na frente. Mas, aqui como 
nos Estados Unidos, já no ano 2000 o câncer irá 
para a ponta. 

A perspectiva preocupa, Sr. Presidente. É mui
ta gente ceifada no auge da vida produtiva. Pois, na 
loteria da morte, as pessoas maduras têm maior 
probabilidade de levar o prêmio. É que muitos càn-
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ceres exigem tempo de maturação. Em outras pala
vras: anos de vida. 

O maior problema reside na dificuldade de de
tectar precocemente a maior parte dos tipos de cân
ceres. E aí, Senhor Presidente, esse mal se toma 
mais sério que a Aids, totalmente possível de preve
nir. 

Mas há formas e aí está o grande desafio a 
enfrentar de prevenir a doença. Sabe-se hoje, por 
exemplo, que o cigarro é causa direta de trinta por 
cento de todos os tipos de câncer. Três em cada dez 
óbitos são debitados ao vício de fumar. 

A gama de órgãos atingidos pelo hábito do ta
bagismo é impressionante. Pulmão, boca, língua, lá
bios, garganta, laringe, faringe, esôfago, pâncreas, 
rins, bexiga e colo do útero têm mais de noventa por 
cento de chance de serem poupados se a pessoa 
não fumar. 

O consumo de álcool é outro grande aliado do 
câncer. Mama, esôfago e boca revelam-se particu
larmente sensíveis ao consumo excessivo de bebi
das alcoólicas. Essas modalidades de neoplasias 
respondem por mais de nove mil óbitos anuais. 

Se nem sempre é possível detectar precoce
mente o câncer, é possível tomar algumas precau
ções capazes de preveni-lo. E aí entra nossa res
ponsabilidade. 

As campanhas contra o tabagismo e o consu
mo de álcool devem ser intensificadas. O câncer, 
além de ceifar vidas humanas no auge da produtivi
dade, custa aos cofres públicos algo em tomo de 
vinte e cinco milhões de dólares anuais em gastos 
com internações, considerando unicamente aquelas 
efetivadas pela Previdência Social. Sem falar, Sr. 
Presidente, nos custos indiretos, que são altíssimos. 

A escola e os meios de comunicação de massa 
podem exercer importante papel no processo. Crian
ças e adultos são muito sensíveis às mensagens 
dos professores e dos ídolos da TV, do teatro, do 
esporte, do cinema. Ambos devem cumprir seu pa
pel educativo. 

Os Ministérios da Saúde e da Educação preci
sam abraçar a causa da prevenção do câncer. Por 
isso meu apelo ao Ministro Adib Jatene, que, antes 
de ministro é médico, para que promova campanhas 
educativas contra o cigarro e o álcool. 

E outro apelo ao Ministro e grande educador 
Paulo Renato para que faça constar dos currículos 
escolares matérias que esclareçam desde cedo às 
crianças as formas saudáveis de bem viver e, sobre
tudo, de prevenir doenças. 

A informação sabemo-lo todos é a melhor 
·arma contra o câncer. 

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

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC) - Sr. 
Presidente, SRA.s e Srs. Senadores, venho a esta 
tribuna, hoje, para registrar o recebimento de um 
preocupante levantamento sobre o aumento da inse
gurança bancária no meu Estado de Santa Catarina, 
elaborado por sindicatos de nove cidades. O número 
mais impressionante desse estudo diz respeito aos 
assaltos à mão armada. Em 1995, segundo dados 
da Polícia Militar, foram registrados 7 4 assaltos no 
Estado. No ano passado, até a primeira quinzena de 
dezembro, os assaltos já chegavam a 109. Um cres
cimento, portanto, de setenta e quatro por cento em 
apenas um ano! 

Pelo mesmo trabalho, ficamos sabendo que, 
na sua esmagadora maioria, as agências bancárias 
de nosso Estado, não possuem os mínimos equipa
mentos de segurança exigidos em lei. Ou, como diz 
o documento, ·as agências bancárias, os postos 
avançados de atendimento e os bancos 24 horas do 
Estado de Santa Catarina são um convite aos assal
tos•. 

O dossiê centra sua atenção nos dois maiores 
bancos, um privado e outro público, que atuam em 
Santa Catarina, para mostrar um quadro de total 
desleixo para com a segurança de funcionários e 
clientes, que se estende por toda a rede de casas 
bancárias. 

O Banco do Estado de Santa Catarina (BESC), 
o que mais possui locais de atendimento no Estado 
são 255 agências e 362 postos de atendimento, é 
também o mais visado pelos assaltantes. Segundo o 
levantamento dos bancários, o BESC • é um dos 
bancos que não têm nenhuma porta de segurança 
instalada, assim como nenhum circuito interno de te
levisão, em toda sua rede". Diz ainda o documento 
que alguns dos postos de atendimento e caixas ele
trônicos funcionam sem vigilantes e que, o que é 
igualmente grave, "o transporte de numerário entre 
agência e posto é feito, em sua maioria, pelos pró
prios funcionários, em carro particular." 

O panorama é igualmente grave - segundo os 
bancários de Santa Catarina - na rede privada. ·o 
banco Bradesco não possui em suas agências e 
postos avançados de atendimento nenhum mecanis
mo de segurança (porta de segurança, circuito inter
no de televisão, etc) e tampouco vigilância interna. 
Isto é, o maior banco privado do País funciona, aos 
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olhos da lei e da Polícia Federal, sem qualquer me
canismo de segurança", exemplifica o mesmo estudo. 

Essa situação gera temor e insegurança entre 
funcionários, vigilantes e clientes. O medo do assal
to e mesmo de uma possível agressão por parte dos 
assaltantes passou a fazer parte do cotidiano dos 
bancários. No sentido inverso, o desleixo com a se
gurança por parte das empresas estimula os assal
tantes, mesmo os mais inexperientes, como garan
tem fontes policiais. 

O fenômeno merece a atenção do Senado Fe
deral porque, sem dúvida nenhtuna, deve se repetir 
em todos os Estados da Federação. O número de 
assaltos a banco cresceu muito em função da exclu
são social, que atinge grandes parcelas da socieda
de brasileira, mas avançou principalmente por causa 
do desleixo das empresas e da omissão das autori
dades constituídas. 

A verdade é que, embora esteja havendo um 
reordenamento na área financeira, com quebras e 
fusões de algumas emoresas, os bancos maiores 
continuam a ter lucros expressivos, como demons
tram seus balanços. Deveriam, portanto, investir 
mais em equipamentos de segurança. Uma porta de 
segurança custa cerca de sete mil reais. valor irrisó
rio para uma entidade financeira. Mas, se os bancos 
não investem por vontade própria em segurança, de
veriam ser forçados a isso pelas autoridades, que 
são obrigadas a cobrar deles o cumprimento do que 
está estabelecido em lei. O Banco Central, por 
exemplo, é o órgão responsável pela autorização de 
funcionamento dos estabelecimentos bancários, fun
cionamento condicionado, é claro, à existência de 
sistemas de segurança. À Polícia Federal cabe fis
calizar o cumprimento da legislação sobre seguran
ça bancária, emitindo parecer sobre o cumprimento 
ou não dessas obrigações. E, por fim, cabe ao Mi
nistério Público, como guardião do cumprimento da 
lei, promover inquéritos contra os faltosos. 

Infelizmente, a legislação vigente no País não 
estabelece de forma clara e indiscutível a obrigato
riedade de instalação de todos os equipamentos de 
segurança numa mesma agência. E, quando instala
dos, tais dispositivos obedecem a critérios formula
dos pelos bancos. Assim, é indiscutível que algo tem 
que ser feito, e imediatamente, para proteger a vida 
de funcionários, guardas e clientes. Conclarno, pois, 
as partes envolvidas na questão autoridades públi
cas, bancos e trabalhadores a se reunirem em bus
ca de uma solução para o problema. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha) -
~ncedo a palavra ao nobre Senador Júlio Campos. 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-MT) - Sr. Presi
dente, SRA.s e Srs. Senadores, embora ainda apre
sente dados que indicam a existência de grande ine
ficiência e baixo rendimento escolar, geralmente as
sociados às desigualdades sócio-econõmicas, o 
Brasil, nos últimos anos, vem obtendo inegáveis 
avanços tanto na cobertura escolar do ensino funda
mental quanto na redução do analfabetismo. 

O perfil da educação brasileira vem apresen
tando mudanças significativas. Houve queda subs
tancial das taxas de anaHabetismo, aumento expres
sivo do número de matrículas, em todos os níveis de 
ensino, e o crescimento sistemático das taxas de es
colaridade média da população. Os números dessas 
mudanças podem ser acompanhados, atualmente, 
por meio do Sistema Nacional de Avaliação da Edu
cação Básica - SAEB, instituído pelo Ministério da 
Educação e do Desporto. 

Realizado pela primeira vez em 1990, e aper
feiçoado em 1993 e 1995, o SAEB consistiu na apli
cação de testes que permitiram a avaliação de co
nhecimentos e habilidades presentes nos conteúdos 
curriculares ministrados no País. O SAEB apurou, 
também, dados relativos à escola, aos diretores e 
aos professores. Os testes foram aplicados em 
90.499 alunos de 3.449 turmas de 2.800 escolas 
(2.229 públicas e 511 privadas) de todo o País. Os 
alunos foram avaliados de forma que suas respostas 
permitissem situá-los em diferentes níveis de domí
nio de conteúdos e habilidades. A pesquisa apurou, 
ainda, as condições de funcionamento das escolas, 
quanto a instalações, recursos pedagógicos, equipa
mentos e aspectos relativos à administração, além 
de infonnações sobre a escolaridade dos diretores 
e professores e a utilização dos recursos oficiais. 

A divulgação da pesquisa derrubou alguns mi
tos, reafirmou valores e teve o mérito incontestável 
de recolocar na pauta do debate nacional a questão 
educacional. Na esteira dessa discussão, tomou-se 
conhecimento de alguns aspectos bastante insatisfa
tórios do quadro educacional do País, mas também 
vieram á luz alguns exemplos de experiências extre
mamente bem sucedidas e criativas. Por outro lado, 
tomou-se possível urna visão abrangente das desi
gualdades regionais e do desempenho de cada Es
tado na administração das questões educacionais. 

É exatamente a respeito desses dois aspectos, 
Senhoras e Senhores Senadores, que preten~e 

aprofundar um pouco mais as reflexões exoressas 
neste pronunciamento, ilustrando-as com exempios 
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da realidade nacional que ç_onheço mais de perto, ou 
seja, o Estado de Mato Grosso. 

Quanto às iniciativas exitosas, cito o exemplo 
da Escola Norberto Schwantes. Localizada na dis
tante Terra Nova do Nortem quase na divisa com o 
Pará, a Escola Norberto Schwantes, dirigida por 
Rosa Estella de Abreu Lima, fornece uma inequívo
ca demonstração de como a autonomia administrati
va, financeira e pedagógica, sempre reivindicada 
pela comunidade escolar, pode resultar na correta 
administração dos recursos públicos. 

Com recursos de apenas R$24.880,00, da Se
cretaria da Educação, para o ano de 96, destinados 
à construção de quatro salas de aula de 96 m2 ao 
todo, a Escola promoveu a multiplicação dessa im
portância e conseguiu efetuar, também, uma ampla 
reforma de todo o prédio escolar. 

Os R$24.880,00 foram aplicados na constru
ção de um refeitório, uma calçada, uma cerca de 
alambrado e tela, dois portões novos e um tripé para 
caixa dágua. Sobraram, ainda, recursos para a aqui
sição de um condicionador de ar e um aparelho de 
som, e para pintar a sala do projeto pedagógico. 

Foram, ainda, trocados todas as lâmpadas e 
cortinas, reformado o telhado, instalados refletores 
para a segurança notuma na escola e construída 
uma quadra de areia para o lazer dos alunos. 

A experiência vivida em Terra Nova do Norte, 
Senhoras e Senhores Senadores, comprova que a 
decantada "democratização do ensino público" com
preendem necessariamente, o envolvimento dos 
professores, alunos e pais na administração escolar. 

Quanto ao segundo aspecto dessas reflexões, 
aquele que se refere ao desempenho diferenciado 
dos Estados na gestão educacional, lamentavelmen
te, não disponho de exemplo tão animador. Em rela
ção às graves desigualdades regionais, de acordo 
com os resultados do SAEB, os alunos de 4ll e 811 

série do ensino fundamental e da 3ll série do ensino 
médio das re,·iõ~s Sudeste e Sul possuem um domí
nio de conteL.do~ e habilidades em Língua Portugue
sa e Matemétic • superior à média nacional. 

Também a distribuição dos recursos oficiais re
flete as desigualdades regionais. O Saeb identificou 
que mais de 70% dos alunos da rede pública de en
sino estudam em escolas que dispõem de recursos 
financeiros repassados pelo MEC ou pelas Secreta
rias Estaduais e Municipais de Educação, para se
rem utilizados pela escola de forma autónoma. Mes
mo assim, a maioria freqüenta escolas cujos direto
res informam utilizar, também outros mecanismos de 
captação de recursos, como campanhas, eventos e 

contribuições para a Associação de País e Mestres, 
·,o que indica que os recursos oficiais não estão sen

do suficientes. mas também, que há uma tendência 
de fortalecimento da escola com maior participação 
da comunidade e maior autonomia. 

Entre 82% e 95% dos alunos do sudeste foram 
beneficiados por recursos oficiais, contra 76% e 87% 
do Nordeste e 65% a 88% no Sul. Na região Norte, 
os percentuais são ainda menores: 66% na 4ª série, 
56% na Sll e 63% na 3!! série do ensino médio. 

Em relação ao desempenho dos Estados, o 
Saeb divulgou um verdadeiro ranking, liderado pelo 
Distrito Federal e no qual o Estado do Mato Grosso 
situa-se abaixo da décima colocação, segundo o 
percentual de acerto na prova aplicada aos alunos. 

Tal posição, Senhoras e Senhores Senadores, 
pode encontrar justificativas diversas, reiteradamen
te apontadas, que vão das desigualdades históricas 
às sócio-econômicas. Contudo, considero conve
niente levar em conta, também, fatores de natureza 
essencialmente política, comumente desconsidera
dos nas análises do quadro educacional do País. 

É sabido que a promoção de mudanças estru
turais nos sistemas educacionais é um processo que 
não se realiza em curto prazo. No caso brasileiro, 
muitas das iniciativas nesse sentido dependeram da 
reformulação de dispositivos legais existentes e 
mesmo de alterações na própria Constituição da Re
pública, ou da criação de novos instrumentos legais, 
cuja tramitação é normalmente lenta, como o foi a 
da Lei de Diretrizes e Bases, recentemente aprova
da. 

Não obstante, outras medidas não dependem 
apenas de decisão na órbita do Poder Executivo da 
União, necessitando, para seu pleno êxito, de con
trapartida por parte dos Estados, que nem sempre 
oferecem respostas imediatas aos estímulos emana
dos do Poder Central. 

Chama a atenção o fato de que, apesar das li
mitações orçamentárias decorrentes do período de 
ajuste económico que o Brasil está vivenciando, al
guns Estados têm obtido melhores resultados dos 
recursos aplicados em educação, o que, infelizmen
te, não parece ser o atual caso do Estado que tenho 
a honra de representar nesta Casa. 

Creio que o presente pronunciamento, Senhoras 
e Senhores Senadores, cumpre relevante função ine
rente à atividade parlamentar. divulga experiência 
bem-sucedida, o que seiVe de estímulo e exemplo e 
de alerta para os riscos da tibieza administrativa, que 
pode inibir as possibilidades de desenvolvimento. 
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Abordo o temá na certeza, Senhoras e Senho
res, de que a sociedade brasileira está consciente 
da importância da educação tanto para o exercício 
da cidadania como para a construção de uma socie
dade mais justa, solidária e integrada. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (leomar Quintanilha) -

Concedo a palavra ao nobre Senador Gilvam Bor
ges. 

O SR. GILVAM BORGES (PMDB-AP) - Sr. 
Presidente, Sr4s e Srs. Senadores, 

Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Senadores, 
Recentemente, tive a honra de ser homena-

geado por algumas das Turmas dos formandos do 
Instituto de Educação do Estado do Amapá. Fiquei 
profundamente comovido com a homenagem, saber
tudo por essa homenagem vir de pessoas que a per
tir de hoje estarão incumbidas da sublime missão de 
educar os filhos do Estado do Amapá. 

O ilustre Senador Darcy Ribeiro, escreveu, ci
tando lição de seu mestre, o não menos ilustre, Pro
fessor Anísio Teixeira, que "o compromisso do ho
mem é com a busca da verdade. Quem etá compro
metido com suas idéias e a elas se apega, fechan
do-se a renovação, já não tem o que receber nem o 
que dar. É um repetidor. Só pode dar alguma contri
buição quem está aberto ao debate•. 

A lição do educador Darcy Ribeiro deve ser se
guida por qualquer homem que veja sentido na vida, 
e toma-se obrigatória para aqueles que abraçam o 
nobre ofício de transmitir para as novas gerações o 
saber acumulado por seus antepassados. 

O professor, ao lado da família, desempenha 
papel de fundamental importância no processo de 
formação do indivíduo. Para bem cumprir essa tare
fa, o professor tem um compromisso com buscar da 
verdade. Deve estar sempre disposto a ouvir novas 
idéias e conceitos para, se necessário, reavaliar e 
rever antigas posições. 

Registro, também, nesta oportunidade, as mi
nhas homenagens ao Instituto de Educação do Esta
do do Amapá, a mais antiga instituição educacional 
do Estado, onde tive a honra, de no passado, fazer 
parte de urna de suas turmas, que comemorou, no 
dia 25 de janeiro deste ano, 48 anos de fundação , 
com urna belíssima cerimônia, organizada pelos ilus
tres professores Aline Katia Cerqueira, Maria Marle
ne Pereira Barbosa, Maria Holanda, Nelrna Nunes, 
Keila Patrícia, Alan Ricardo, Ana Ruth, Márcia de 
Fátima e Maria de Nazaré que reuniram todo o cor
po docente, os atuais e antigos alunos. 

Dirijo-me, agora, à Turma 4103, que se autono
fl}eoU "Turma Gilvam Borges", e às turmas 431, 472, 
4103, 4113, que homenageãràm-me como seu pa
trono, estendendo, também, meus· cumprimentos e 
votos de sucesso às turmas 421, 441, 452, 562, 483, 
493 e 4123. 

Agradeço, a todos e em especial às recém-for
madas Professoras Elice Costa da Silva, Márcia de 
Fátima dos Santos e Helaine Monteiro da Silva, o 
carinho e a atenção dispensados a este Senador, 
que, dentro de suas possibilidades, buscará retribuir 
a gentileza, lutando pelo aprimoramento do ensino 
nacional e, especificamente, pelo envio de mais re
cursos federais para a educação no Estado do Ama
pá. 

Como estímulo aos novos mestres, valho-me 
das palavras do Professor Paulo Freire, que disser
tando sobre as tarefas do educador, assim se pro
nunciou: 

•uma das tarefas do educador ou 
eduadora progressista, através da anáhse 
política, séria e correta, é desvelar as possi
bilidades, não importam os obstáculos, para 
a esperança, sem a qual pouco podemos fa
zer porque dificilmente lutamos e quando lu
tamos, enquanto desesperançados ou de
sesperados, a nossa luta é uma luta suicida, 
é um corpo-a-corpo puramente vingativo. • 

Assim, o educador deve ser um profissional 
que nunca deve se contentar com o que já sabe. 
Não deve se render ao tempo, nem a preguiça. 
Deve, isso sim, estar sempre em busca de novos co
nhecimentos, pois sua responsabilidade transcende 
a geração atual: sua responsabilidade é com a for
mação das novas gerações. 

Sucesso aos forrnandos do Instituto de Educa
ção do Estado do Amapá no ano de 1996. Este é o 
desejo sincero do Senador Gilvan Borges. 

Era o que tínhamos a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha) -

Concedo a palavra ao nobre Senador Raviano Melo. 
O SR. FLAVIANO MELO (PMDB-AC) - Sr. 

Presidente, SRA.s e Srs. Senadores, amanhã, dia 
29, estaremos votando o projeto n2 41/93, de minha 
autoria, que apressa as desapropriações para fins 
de Reforma Agrária, através de alterações na Lei n2 

8.629/93, que regulamenta os dispositivos constitu
cionais referentes à questão. 

É mais uma grande oportunidade, permitam
me, de esta Casa contribuir concretamente para 
acabar com os conflitos agrários que tantas vítimas 
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faz Brasil afora e promover a tão sonhada Refonna 
Agrária no País. 

Esta Casa, Sr. Presidente, Sr.as sua e Sr.s Se
nadores, já deu grandes contribuições neste sentido. 
A aprovação do Rito Sumário e do ITR são provas 
contundentes. Todavia, precisamos avançar mais. 

Precisamos fazer modificações na Lei n2 8.629193, 
recheada de lacunas, ambigüidades e controvérsias 
que emperram as desapropriações e, conseqüente
mente a Reforma Agrária. O resultado, são as mor
tes que ano após ano ocorrem no campo e que ten
dem a aumentar, conforme sugerem as estatísticas 
evidenciadas já no início do ano, com cinco mortes 
no Pará e duas no Paraná. 

As estimativas que estes números sugerem 
são extremamente preocupantes. Principalmente le
vando-se em conta o acirramento dos conflitos· em 
várias regiões do país, como no Pontal do Parana
panema, em São Paulo, ainda no Pará e no Paraná, 
segundo vem sendo divulgado pela imprensa que 
tem alertado para uma ameaça de banho de sangue 
no campo. 

Banho de sangue esse anunciado ainda em 
1996, quando, de um lado o Movimento Sem Terra 
prometia o acirramento das invasões em 97. E do 
outro, os proprietários garantiam estar-se armando 
para conter a investida. 

O conflito ocorrido na última segunda-feira, 
quando um proprietário rechaçou a tiros cerca de 
200 sem-terra que tentavam ocupar sua fazenda, 
num dos mais graves confrontos no Pontal do Para
napanema, em São Paulo, é mais um exemplo dis
so. 

O quadro que estamos vendo, portanto, de
monstra claramente que as promessas estão sendo 
cumpridas e a gravidade que a radicalização das 
duas partes representa. 

São inegáveis, Sr. Presidente, Sr.as e Sr.s Se
nadores, os avanços já conseguidos para a Refonna 
Agrária no Brasil. A aprovação e sanção do Rito Su
mário nas ações judiciais de desapropriação e as 
mudanças no ITR, com o aumento da taxação para 
imóveis produtivos, com já disse, são grandes exem
plos. 

O Governo também tem conseguido avançar 
nas desapropriações e assentamentos. Segundo o 
Incra, o Presidente Fernando Henrique Cardoso 
conseguiu cumprir a meta de assentamento prevista 
para os seus dois primeiros anos de mandato, as
sentando 45 mil famílias em 1995 e 60 mil em 96. 

Necessário é frisar que o Movimento Sem Ter
ra não concorda com essa informação. Alega que 

nesses números estão embutidas famílias que ape
·l}as tiveram regularizada a situação da terra onde já 
estavam. 

O Incra rebate alegando que no conceito do 
instituto, assentamento também significa regulariza
ção fundiária e ocorre quando é feita a imissão de 
posse da terra, é criado o projeto e são relacionados 
os assentados. 

Independente de~as discussões, o fato é que 
algo notável vem sen--4o feito nesta área. 

Conforme o Incra, este ano o governo conse
guiu reduzir quase à metade o tempo decorrido en
tre o decreto de desapropriação e a imissão de pos
se, que passou de 306 dias, em 1995, para 129, em 
1996. E o Ministro Extraordinário da Política Fundiá
ria, Raul Jungmann, garante haver um aceleramento 
da Reforma Agrária como nunca ocorreu antes no 
País. 

Apesar de. tudo isso, porém, os conflitos per
manecem. E o que normalmente se vê, é o Governo 
correndo atrás do prejuízo, quando deveria estar na 
frente, antecipando-se aos problemas com as devi
das soluções. 

A alegação é a grande demanda represada 
nos cinco anos em que se ficou aguardando a regu
lamentação dos dispositivos da Constituição de 88 
relativos à Reforma Agrária, o que só ocorreu em 
1993, com a Lei n2 8.629 e com o Rito Sumário. 
Com mais um agravante: colocadas em ação, estas 
leis apresentaram imperfeições que emperram o 
processo. 

É certo que isso não justifica tudo. Muitos dos 
problemas poderiam ser evitados e, apesar dos en
traves, o processo poderia estar mais adiantado, 
não fossem os atropelos do próprio Governo, como 
a morosidade que vinha ocorrendo nos processos 
de desapropriação, decorrentes de pura burocracia 
e falta de vontade. Além da instabilidade a que o In
cra vinha sendo submetido, com as constantes mu
danças na direção. 

Entretanto, se além destes problemas, a lei 
que trata do assunto ainda não ajudar, a questão 
torna-se ainda mais grave. 

O Rito Sumário esta Casa já teve a oportunida
de de corrigir. Falta, agora, o aperfeiçoamento da 
Lei n2 8.629/93, conforme pretendo através do proje
to que amanhã será submetido a votação neste Ple
nário. 

Entre as modificações fundamentais, está a de
finição clara do Incra como órgão executor da Refor
ma Agrária e a fixação do prazo de dois anos para 
que qualquer modificação no imóvel (seja de titulari-
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dade, utilização ou dimensão), depois dos levanta
mentos feitos pelo Incra, possa ser considerada para 
fins de cumprimento da lei. 

Com isso, evita-se dois problemas cruciais: a 
maquiagem do imóvel (modificando as condições de 
uso da terra, fazendo crer tratar-se de área produti
va) e o fracionamento fraudulento, com alienações 
simuladas, transformando a área em médias ou pe
quenas propriedades. 

Há também a modificação na fonna de notifica
ção prévia do detentor do imóvel, que passa a ser 
feita pessoal ao proprietário ou por edital, acabando 
com a interpretação atual de que a modificação deve 
se dar apenas diretamente ao proprietário, que nor
malmente não é encontrado, emperrando a desapro
priação. 

Outro ponto fundamental é a mudança no art. 
62, acrescentando que, al~m de produtiva, aproprie
dade tem que cumprir os demais requisitos da sua 
função social, que também inclui a preservação am
biental e· o cumprimento das relações de trabalho, 
evitando, p()~ exemplo, o trabalho escravo ou seme
lhante, corno, infelizmente, ainda acontece no Pafs. 

Além disso, o projeto modifica o cálculo do 
grau de eficiência na exploração da terra, passando 
a adotar corno parâmetro a área aproveitável, em 
substituição a área efetivarnente utilizada corno pre
vê alei. 

O projeto também estabelece a fixação do pe
ríodo a ser considerado para obtenção das informa
ções relativas à exploração do imóvel vistoriado, que 
pode ser o ano civil ou agrícola. 

É importante também a modificação que consi
dera a presença de posseiros, seu tempo de ocupa
ção e percentual da área ocupada, para fins de ava
liação do imóvel, evitando as super indenizações. 

Isso além da exigência para que os projetas 
técnicos implantados nos imóveis rurais tenham sido 
registrados no mínimo seis meses antes da vistoria 
do imóvel, e não seis meses antes de a área ser de
clarada como de interesse social, corno prevê a lei. 

São, insisto, alterações essenciais para o aper
:eiçoamento da lei e que precisamos fazer, se qui
sermos realmente acelerar as desapropriações e a 
reforma agrária no País. 

Muito obrigado! 
O SR. PRESIDENTE (leomar Ouintanilha) -

Concedo a palavra ao nobre Senador Teotonio Vile
la Filho. 

O SR. TEOTONIO VILELA ALHO (PSDB-AL) 
- Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, no dia em 
que o Congresso Nacional irá iniciar as discussões 

sobre a instituição do princípio da reeleição de Go
,vernantes na nossa Carta Magna, venho a esta tri
buna para conclamar meus ilustres pares a refleti
rem sobre a importância do momento político brasi
leiro. 

Nestes últimos dias temos trabalhado intensa· 
mente para mostrar à sociedade brasileira as vanta
gens de tal decisão e o significado que ela terá para 
a construção de um futuro melhor para o nosso 
povo. 

Aprovar a reeleição também para o Presidente 
Fernando Henrique Cardoso significa conceder a ele 
a oportunidade de continuar executando o projeto de 
um Brasil efetivamente integrado ao cenário mun
dial, mantidos nossos valores próprios, nossas raí
zes e nossa cultura. Devemos aproveitar a oportuni
dade de avançar na modernização do nosso país, 
que não se restringe apenas à recuperação da moe
da nem se limita à estabilização da economia, mas 
se consagra nos indicadores sociais que sinalizam a 
democratização do desenvolvimento e a consolida
ção da cidadania. 

O PSDB, Partido que tenho a honra de presidir, 
está se esmerando e se esforçando ao máximo para 
a consecução desse objetivo. O PSOB quer a reelei
ção em todos os níveis de governo, do Prefeito ao 
Presidente, pois -tem a firme convicção de que esse 
princípio, já cor.sagrado nas mais modernas e o"6s
peras democracias pelo mundo afora, é o inst ~- ,m. 

to que virá consolidar definitivamente o nos~- r< •. "'' 
me democrático. Prova inconteste desse propósito 
foi apoio demonstrado pelos Governadores e diri
gentes do PSDB traduzido no manifesto divulgado 
pelo partido no encontro que tivemos com o Presi
dente da República há alguns dias atrás, ocasião em 
que foram proferidos os discursos cujos textos faço 
integrar a este breve pronunciamento para que 
constem dos anais da Casa como testemunho da 
nossa história política. 

Era o que tinha a dizer! 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. SENADOR TEOTONIO VILELA FI
LHO: 

REUNIÃO DA EXECU11VA DO PSOB -15-1-97 

Senador T eotonio Vilela Filho 

O PSDB, que hoje se reúne em sua executiva, pode exibir o 

<>rgUho histXico de promover um encontro para pensar o futuro pró

ximo e não para deplorar o passado recente. Nossas energias, faliz· 

mente podem ser canalizadaS para a construÇão do futuro. cimenta· 

do com nossa fé e nossa esperança, alicerçado pela coragem e 

pela coerência que hoje nos dispensam de chorar reveses. 
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O PSDB foi o partido que mais cresceu nas últimas eleiçõ

es municipais mais que triplicou o número de prefeitos e vereado

res. Foi o partido mas votado nos pleitos majori1ários. Foi o que 

fez o maior número de sucessores e o que mais vi1órias colheu 

para seus parlamentares candidatos. 

Mais importantes, até, do que os vitoriosos números em si, 

são as circunstâncias que cercam a vi1ória: o PSDB foi às ruas 

sem lazer concessões, sem a postura inconseqüente da demago

gia irresponsável. Ele foi as umas com a ousadia que muitos jul

garam temerária, de assumir o discurso da responsabilidade mais 

dolorosa e da mais dura austeridade. 

O PSDB reproduziu, como discurso de campanha, a práti

ca de governo. Pois o Governo Federal, os governos estaduais do 

PSDB, suas prefeituras país afora tiveram todos a mesma ousa

dia política, a mesma coragem cívica de assumir o ónus de medi

das impopulares, para preservar o interesse do país. 

Nem o imediatismo das criticas mais injustas, nem a estrei

teza das críticas mais imediatistas nos arrancaram concessões 

eleitoreiras. Nem a proximidade das eleições, nem a pressão das 

corporações levaram as administrações do PSDB a conceder, por 

exemplo, aumentos salariais que não pudessem pagar ou a gas
tos que a recei1a não cobrisse. 

Permi1am-me o testemur:ho de justiça à brawra cívica de 

nossos Governadores, a quem homenageio na figura de Mário 

Covas, que foi alvo das críticas mais injustas para arrancar São 
Paulo do caos em que o soterraram. Com seriedade e competên

cia, Covas chega à metade do mandato com conquistas que pa

reciam impossíveis, como a eliminação do déficit, a solução do 

caso do Banespa e a retomada do desenvolvimento. 

Felizmente os Prefei1os que chegam vêm com a mesma 

coragem de assumir medidas duras, que a cultura política tradi

cional sempre rejeitou. Permitam-me aqui a referência explícita à 

nossa Prefeita, alagoana, de Arapiraca, em quem homenageio os 

quase mil novos Prefeitos do PSDB, que chegaram a seus Muni

cípios consagrados pelos compromissos de competência adminis

trativa e austeridade. 

Célia Rocha teve a bendita e louvável loucura de demitir to

dos os funcionários irregulares, a metade do corpo funcional do 

Município, para salvar a Prefeitura da falência iminente. Só a lou

vável temeridade e a louca ousadia de Prefeitos corno Célia sedi

mentarn a fé e a esperança, reforçam a convicção e a crença no 
inegável amadurecimento politico do País, no avanço indiscutível 

da ética pessoal e política, que são bandeiras his1óricas e marcas 

do Presidente do PSDB. 

E, a cada eleição, as umas comprovam que estamos no 
caminho certo. 

É preciso dar continuidade as reformas institucionais. O 

PSDB é o partido para conduzi-las para o Brasil, sob o comando 

do Presidente Fernando Henrique Cardoso. 

Com sua experiência, com sua sensibilidade, com o respal

do da população, do seu partido e de seus aliados, o nosso com-

panheiro Fernando Henrique Cardoso está preparando o País 

para a virada do século. . ' 
A reeleição é a oportunidade de construir um projeto para a 

nação que permita deitar âncoras no novo século sem as amarras 

do subdesenvoMmento, da injustiça social, das desigualdades 

pessoais, dos desníveis regionais. 

É a oportunidade de executar o projeto de um Brasil efeti

vamente inserido no cenário mundial, sem perder, contudo. sua 

identidade própria de Nação, suas raízes e sua cultura É a opor

tunidade de avançar na modernização do País, que não se res

tringe apenas à recuperação da moeda nem se limita à estabiliza

ção da economia, mas se consagra nos indicadores sociais que 

sinalizam a democratização do desenvolvimento e a consolidação 

da cidadania. 

Con1amos, por isso, com os partidos que dão sustentação 

ao Governo fundados nos mesmos pressupostos que originaram 

e legitimam a Aliança Política tecida para a administração federal: 

Não se trata da Constituição de uma mera Base Partidária para a 

execução de um Projeto de Poder. Nós a vemos como a celebra

ção oo. uma Aliança ·para a GOvemabilidade do País, num mo
men1o decisivo e definitivo para a História de nossa Terra 

A Emendada· Reeleição, vale lembrar, não é a prorrogação 

compulsória de mandatos, mas a mera possibilidade de recandi

daturas e de julgamen1o popular. E o que vai passar pelo crivo do 

Pafs não é apenas a pessoa do Presidente, mas é a ação do Go

verno corno um todo, ai julgada toda a Base Parlamentar e toda a 

Aliança Política responsável pela· administração. 

O PSDB rejeita concessões menores, tenham elas o nome 
que tiverem. Rejeita a concessão do populismo irresponsável, 

como repele, com toda a sua energia, a manobra sem escrúpulos 

dos que tentam desvirtuar o mandato popular como instrumento 

de barganhas pessoais ou alavanca de projetes individuais. 

O mandato popular, seja o do Executivo Municipal, Esta

dual ou Federal, seja o do Legislador de qualquer nível, só se le

gitima · corno· ins1rumento do interesse público e não pode ser 

amesquinhado como moeda de troca, muito menos prostituído 

como arma de extorsões. 

PÓf isso o .PSDB cresceu nas ruas: porque desnudou-se 

na sua crença sem medo de assumir suas próprias convicções, 

sem medo de defender suas próprias posições. O PSDB é Gover

no por inteiro, sem.apoios envergonhados ou condicionados, por

que o povo rejeita a dubiedade que se confunde com o oportunis

mo e oportunismo que mais se confunde com a esperteza. 

A reeleição, enfim, é a oportunidade que se garante ao Go

verno do julgamento eleitoral mais isento e absolutamente irrecor

rível por parte da própria cidadania. Só quem tem coragem de en

frentar as ruas e as umas, só quem tem humildade de se subme

ter ao julgamento da cidadania, só quem tem fé nas suas próprias 

convicções pode submeter-se a um júri de julgamento de 100 mi

lhões de eleitores. 

O PSDB reproduz, na questão da reeleição, a prática que 

consagrou nas ruas e nos embates eleitorais e na administração. 
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O Poder não é um fim em si, nem tem sentido, como mero fator 

de dominação política ou de hegemonia partidária, mas só se legi

tima corno instrumento político de transformação social. 

Com essa crença, vamos a reeleição. Para plan1ar o futuro. 

Para construir a esperança. Pela Democracia, pela Social-Demo
cracia, pelo Brasil. 

DISCURSO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA, FERNANDO 

HENRIQUE CARDOSO, NA OLENIDADE COM OS 
GOVERNADORES E DIRIGENTES DO 

PSDB-PALÁCIO DO PLANALTO (15-1-97) 

Senhor SenadorTeorri:> Vilelá Flllo, nosso Presidente, 

Deputado Montlro, 

Senhores Governadores, 

Ministros, 

Companheiros e Companheiras: 

Para quem está exercendo as funções de presidente da 

República, receber o calor dos companheiros é o que reanima. E 

este calor reanima tarm mais quaroo o PSDB tem 8 consciência 

do momento que nós es1am0s vivendo, como se viu pelo discurso 

do presiden1B do partido, senador TeotOnio, assim como pela nota 

lida pelo deputado Franco Mormro. O PSDB foi o partido que 

mais cedeu na aliança que constituimos. Cedeu, algumas vezes 

em situações quase de injustiça. dan1le de seu peso polftlco, para 

q~ nós pudéssemos man1Br a govemabilidade. 

Por tudo isso, sou recorh'lecido ao PSDB. O PSOB enten

deu que, acima de tudo, está o Brasil. E en1Bndeu que, quando o 
presiden1B da República. os gowrnadonJs ou aqueles que detêm 

posições executivas, induem nas nossas alianças politicas e ad

ministrativas, selores que, localmeniB, se opõem ao PSOB, Isto é 

fei1o porque nós 1Brnos um pensamenm maior, que é o pensa

mento do Brasil. 

Nós não somos um partido de d perados, de afogados, 

que queremos nos agarrar a qualquer parcela de poder. Nós so
mos um partido que constrói COI dções de poder para realizar as 

transformações de que o povo necessita. 

Nós ganhamos as eleições em situação multo especial e, 
naquelas cirtU1S1ências, a1é mesmo algumas alianças poderiam tar 

sido áspel IS8das. NlM> foi essa 8 posição do PSDB. Nós buscamos 
alianças, itidepeltdelttsniEintB da~ eleiaaL Porque nós 1Bmos 

cociSCiêiiCia de que, runa demoaacia. é praciso que se formem 
amplas maiorias para que as refom1as possam ter CUI'30. 

Não es1am0s vivendo um momenm qualquer de nossa his

tória. Nós estBrnos vivendo um rnomentl de grandes transforma

ções. E as grandes transfonnações. den1ro da demoa"acia, não 

se fazem pela von1ade de um homem, não se fazem peta vontade 

de um só partido. Bas se fazem pela c:apacidad.9 de jll"'tar forças 

para que o conjun10 da população sima que as modificações são 

necessárias. 

Por isso, assim que assumimos o governo, buscamos am
pliar a base politica. Somos humldes.. Nós sabemos que essa 
base politica é essencial. Nós nunca desconsideramos nenhum 

partido que está conosco e, tampouco, os que estão contra nós. 

na condição de que o estejam claramen1B, como muitos estão. 

·São adversários. Mas nós nunca desconsideramos os que são 

nossos aliados. Nós precisamos deles e continuamos a precisar 

deles. Queremos a presença deles. Queremos até ampliar a 

presença dos que poderão ajudar-nos a caminhar e caminhar 

cada vez mais. 

A melhor maneira pela qual o PSDB pode atuar, nas cir

cunstâncias atuais, não é com a força numérica. É mais: pela con

vicção de suas teses. O PSDB cresce quando crê, cresce quando 

briga, cresce quando defende com convicção as posições toma

das. É essa a nossa característica. 

Há tempos, ao falar dos tucanos, diziam que nós estáva

mos no muro. Que muro bom, hein? Quando se falava que os tu

canos não tinham vocação para o voto - apesar de alguns tuca

nos, como o Governador Mário Cows serem recordistas de votos 

para o Senado - é porque nós, ao invés de sairmos correndo à 

busca do voto a qualquer custo, fizemos o oposto. Nós defende

mos nossas idéias. E porque nós defendemos nossas idéias, nos 

ganhamos os vom. 

Agora, é a mesma coisa Nós ternos que 1Br a força das 

idéias, a capacidade de briga, a coragem política de enfrentar, de 

defender nossos ponv:>s de vista com argumen1DS. É assim que 

se forma o conjunto de forças necessário para produzir as mudan

ças no Brasil. Hoje, a população sabe que nós temos essa capa· 

cidade: intransigência na conVicção; transigência na c•Y-"Ttpos;,_ 

das forças necessárias para a mudança; paciência; compreensao. 

E também sabemos mui1o bem que ninguém é insubstituí

veL O PSDB tem muitos dirigentBS que poderão estar aqui, na 

Presidência da República, e alguns estarão, um dia. E, quem 

sabe, alguém de outros partidos aliados. 

Mas a questão da reeleição não se coloca em termos da 

"insubstitutibilidade" do Presiden1B. Coloca-se de outras manei

ras. Coloca-se pelas razões apon1adas pelos oradores que me 

antBoederam, porque é um direito de escolha. Eu custei muito, até 

mesmo a aceitar a discussão, para evitar o que quis sempre evi

tar: a confusão en1re uma tase (que, por convicção, dadas as con

dições de hoje - em que houve um amadurecimento, se formou 

uma opinião pública, existe liberdade ampla - se impõe: a da ree

leição) com o que, em algum momento, chamei de "fulanização" 

da tase, a mistura da 1Bse proposta com a reeleição do atual ocu

paniB do cargo. 

Por isso, me rebelei, recentBmeniB, contra algumas tentati

vas de confundi-las como se a tBse da reeleição fosse urna voca

ção e um impulso psico1ógioo do atual PresidentB. Não se 1rata dis

so. Trata-se, efetivamentB, da abertura de um espaço institucional 

para que o eleitor possa escolher o Presidente da República. 

A "fuuanização" se dá por uma razão que nos enche a nós, 

tu:anos, de orgulho. Dá-se porque nossos advelsários têm medo: 

não confiam que algum deles, amanhã, possa ser presidente. Se 

a:::~ocil em que alguém deles, amanhã. poderia estar aqo_oi; ~ 

a:::~edi' m, como nós, por convicção em suas idéias poderiam 

brigar com coragem. Mas como não acreátam, se escudam em 
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qualquer argumento para dar a impr~o ao País de que quem 

quer pennanecer no poder é o Presidente Fernando Henrique. E. 

, ao dizer isso, encontram o quê, no povo? Apoio a essa "fulaniza

ção'. E isso irrita. 

Mas nós, do PSDB. sabemos, perfeitamente, que a coinci

dência é momentânea e ternos que lutar muito para que, no mo

mento da eleição, a disposição popular continue corno hoje. E se 

os eleitores não quiserem a mim, que seja outro, do PSDB se 

possível, que possa substituir o atual Presidente. E, se não for 

possível outro do PSDB, que o outro seja de um partido aliado ao 

nosso e que tenha a mesma visão que temos sobre as questões 

nacionais, porque somos pessoas de convicção. 

As coisas têm que ser postas e repostas com muita clareza 

para evitar que haja um empobrecimento das discussões. O 

PSDB tem tido o cuidado em todas as suas manifestações. de 

discutir a questão da reeleição, como um tema institucional. 

Nós não estamos simplesmente, buscando aqui espaços 

para o PSDB. Nós estamos buscando a criação de condições 

para que a democracia dê mais um passo e para que, ao dar 

esse passo, nós, do PSDB, possamos ter mais uma opção de 

candidatura. que analisaremos no momento oportuno, para ver se 

é ou não a opção correta. 

Acredito que podemos marchar com muita serenidade e 

com muita vontade para os embates que serão travados no Con

gresso Nacional. Sou muito respeitador do Congresso Nacional. 

Nunca levantei teses capazes de ladear o Congresso Nacional 

porque acho que ele precisa assumir a sua responsabilidade em 

matéria institucional. 

E para o Congresso assumir a sua responsabilidade, ele 

tem que estar em sintonia com o povo que acha que o momento 

para decidir é agora O País todo sabe que essa questão da ree
leição tem que ser decidida. Nós não podemos postergar a refor

ma da previdência, a reforma fiscal, a reforma administrativa e fi

car tii:...würmo se obstrui ou não o projeto de reeleição, com temo

res de que fulano ou beltrano possa vir a ser beneficiado com a 
decisão. 

Para GUe o Congresso possa exercer, na plenitude, a sua 

capacídade politica, como desejo, ele tem que decidir. Não con

cordei nunca com postergações depois que as questões estão 

ãtTladurtlcidas. Assim como não concordo que se precipitem 

questões que não eslão maduras. Se não se votou o ano passa

do, foi em respeito ao PMDB, que tinha uma proibição convencio

nal. Não foi por qualquer manobra menor, para fazer coincidir com 

eleições disso ou daquilo ou para que um partido avançasse 

numa porção de poder congrassual. 

Mas, já há algum tempo, a tese estava madura. E. como 

não consegui avançara mais as reformas - os que são lideres e 

estão aqui sabem que nunca deixei de falar delas como as leis 

mais importantes para o Brasil - formei a convicção de que há 

que se decidir logo a questão da reeleição. E o momento é agora, 

para desobstruir a pauta do Legislativo. 

Nós vamos marchar para decidir a questão. No corpo, no 

·,Congresso. Mas, sobretudo, na rua. Com a força das ruas. E eu 

me recordo de urna frase que o Deputado Montoro usou na for

mação do PSDB: Nós formamos um partido próximo do clamor 

das ruas, que não iria se aninhar com tranqüilidade nos palácios. 

É a rua que nos quer. hoje. 

Hoje, a tese que nós levantamos encontra eco na popula

ção. E o Congresso sabe disso. E porque sabe disso, não temo 

os arreganhas de A. de B ou de C. Porque o arreganho de qual

quer brasileiro que tenha posição de comando, inclusive o Presi

dente, tem menos força do que a voz rouca das ruas. Rouca, por

que fala. Não é mais a voz muda, da maioria silenciosa. Hoje, as 

vozes roucas falam o tempo todo para dizer o que querem. E 

como não são sempre ouvidas, falam o tempo todo para dizer o 

que querem. E como não são sempre ouvidas, têm que falar 
mais, e mais, e mais. Mas nós estamos ouvindo as vozes das 

ruas. E nós vamos avançar. 

Quero terminar agradecendo ao partido, agradecendo essa 
manifestação. reiterando que sou reconhecido ao enorme esforço 

das bancadas do PSDB na Câmara, no Senado Federal, nas As

sembléias Legislativas, aos prefeitos, aos vereadores. ADs gover

nadores. que têm sido de uma preslância total para o partido e 

para com o Presidente da República. E, sobretudo, aos militantes, 

aos anónimos militantes do PSDB, que têm pemitido essa tela 

que une o partido à população. 

Ao terminar, agradecendo aos senhores e às senhoras, 

quero álZer que continuamos firmes na briga Ouvindo a rua e, so
bretudo. fazendo com que os nossos par1amentares no Congres

so sejam capazes de ampliar a sólida maioria que temos para 

que, em breves semanas. tudo isso se traduza em vo1o na uma e 

que esse voto do Congresso corresponda à von1ade do Pais. 

Muito obrigado. 

Senhor Presidente, Companheiros do PSDB. 

Nós que fazemos o PSDB, Deputados, Senadores. Gover

nadores, estamos hoje aqui para reafirmar, com muito ênfase, a 

nossa crença e o nosso irrestrito apoio ao projek> de reformas por 
que passa o Brasil. Mudanças que a sociedade brasileira de há 

muito já sonhava e que fazem parte do proje1o de governo do 

nosso partido, o PSDB, desde a sua fundação e que tão bem têm 

sido condUZidas pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso. 

O Brasil está mudando. Mudando para melhor e isso pode 

ser visto e sentido por todo o País afora. A população aprova as 

transformações, anseia para que elas continuem e sejam amplia

das. Mudanças que começaram com o Plano Real, que têm sido 

complementadas pelas reformas estruturais encaminhadas pelo 

governo ao Congresso e que, passam, necessariamente, pelo 

campo político. A reeleição, no nosso entendimento, faz parte 

dessas mudanças que o país exige que tenham seguimento. 

O governo doPpresidente Fernando Henrique, que o PSDB 

sustenta, articula e se orgulha de participar, é hoje um pabimônio 

do povo brasileiro. 
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Reeleição para nós, senhor Presidente, é multiplicar êxitos, 

avanços. É estender conquistas, consolidar e avançar com o pro

je1o que o povo aplaude e reclama. Tiramos, nesse sentido, um 

manifesto do Partido, que peço ao nosso presidente de honra, 

Governador Franco Montoro, que leia para lodos nós. 

Senador Teo1onio Vilela Filho. 

O PSDB E O MOMENTO NACIONAL 

O Brasil tem hoje uma prioridade: continuar as profundas 

reformas económicas, sociais e políticas que estão em andamen

to. O País vive uma realidade em que o desafio de realizar essas 

mudanças essenciais com total garantia dos princípios democráti

cos está sendo vencido com perfeita hannonia entre os Poderes. 

O Brasil quer respeito aos avanços que conquistou e aos 

que ainda conquistará 

O País tem hoje rumo consolidado. À frente desse projeto, 

com direção serena e firme, o Presidente Fernando Henrique car
doso interpre1a o desejo da sociedade de avançar sem conceder 

ao passado já condenado pela História, sem aceitar pressões da

queles que perderam a sensibilidade do futuro. 

Com esplrito democrático, o presidente Fernando Henrique 

Cardoso comandou a implantação do Plano Real, con1ando com 

decisiva par1icipação do Congresso Nacional. Essa ação corajosa 

e inovadora já deu ao Brasil, em 1996, a menor inflação dos últi

mos 46 anos. Iniciou inegavelmente o processo de distribuição de 

renda. Milhões de brasileiros antes excluídos do processo econó

mico começam a viver com mais justiça, mais dignidade. 

Cada cidadão sabe que pode almejar e alcançar uma vida 

melhor, corno já está acontecendo com milhões de brasileiros. 

No campo político, a possibifldade de reeleição em lodos 

os níveis do Poder Executivo aprofunda nossa vida democrática. 

Os cidadãos têm o direi1o de escolher nas urnas se querem - ou 
não - continuar com seus governantes por mais um mandato. 

O PSDB reafirma seu inarredável compromisso com a tese 

da reeleição e assegura seu total empenho para que a emenda 

seja votada imediatamente no Congresso. Tanto quarm as de

mais refoonas, a reeleição interessa ao País, que seguidamente 

tem manifestado ampla concordânCia com sua aprovação. 

O PSDB reitera que a decisão congressual não pode estar 
condicionada a qualquer compromisso que não seja o de aprofun

dar nossa vida democrática. 

Para o PSDB, a construção da maioria parlamen1ar - fun

damental para a continuidade das reformas - é tarefa de todos os 

que se aliam na certeza de que o Brasil encontrou seu caminho e 

que desejam participar desse processo de renovação. 

ADs que insistem em defender interesses menores, aos 

que respondem a argumentos sólidos com coniqueira demagogia, 

apresen1arnos uma convicção que se respalda no Brasil otimista e 

vitorioso, que tem credibilidade e disposição para crescer e cons

truir justiça social. 

A reeleição, portanto, será a garantia da continuidade das 

mudanças essenciais. 

O PSDB não tem medo de eleições. base do regime demo-

. 'crático, pois cabe à população julgar seus governantes. 

O PSDB está coeso nessa bela jOrnada. 

O BrSsil espera por isso. 

O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha) - A 
Presidência lembra que o Senado Federal está con
vocado para uma sessão extraordinária a realizar-se 
hoje, às 18h30min, destinada à apreciação de re
querimentos de urgência. 

O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha) -
Nada mais havendo a tratar, está encerrada a ses
são. 

(Levanta-se a sessão às 17h36min.) 

Ata da 22' Sessão Deliberativa Extraordinária, 
em 28 de janeiro de 1996 

4' Sessão Legislativa Extraordinária, da 5Q!! legislatura 

Presidência do Sr. Júlio Campos 

AS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade _ Antônio Canos Magalhães _ 
Antônio Carlos Valadares _Artur da Távola _ Bene
dita da Silva_ Beni V eras_ Bernardo Cabral _ Car
los Bezerra _ Carlos Patrocínio _ Canos Wilson _ 
Casildo Maldaner _ Coutinho Jorge _ Edison Lobão 
_ Eduardo Suplicy _ Élcio Alvares _ Emília Fernan
des_ Epitácio Cafeteira _ Emandes Amorim _ Espe
ridião Amin _ Fernando Bezerra _ Flaviano Melo _ 
Francelina Pereira _ Francisco Escórcio _ Freitas 
Neto Geraldo Melo Gerson Camata _ Gilberto 
Miranda _ Gilvan Borges _ Guilhenne Palmeira _ 
Hugo Napoleão _ Humberto Lucena _ Íris Rezende 
_ Jader Barbalho _ Jefferson Peres _ João França _ 
João Rocha _ Joel de Hollanda _ Jonas Pinheiro _ 
Josaphat Marinho _ José Agripino _ José Alves _ 
José Bianco _ José Eduardo _ José Eduardo Outra 
_ José Fogaça _ José lgnácio Ferreira _ José Ro
berto Arruda _ José Samey _ José Serra _ Júlio 
Campos _ Júnia Marise _ Lauro Campos _ Leomar 
Quintanilha _ Levy Dias _ Lucídio Portella _ Lúcio 
Alcântara _ Lúdio Coelho _ Marina Silva _ Mar1uce 
Pinto Mauro Miranda _ Nabor Júnior _ Ney Suas
suna ~Onofre Quinan _ Osmar Dias _ Pedro Simon 
_ Ramez Tebet _Regina Assumpção _ Renan Ca
lheiros _ Roberto Freire _ Roberto Requião _ Rome
ro Jucá _ Romeu Tuma _ Ronaldo Cunha Lima_ 
Sebastião Rocha _ Sérgio Machado _ T eotônio Vile
la Filho _ Valmir Campeio _ Vilson Kleinübing _ Wal
deck Omelas 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- A lista 
de presença acusa o comparecimento de 79 Srs. 
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Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Sobre a 
mesa, requerimento que será lido pela SRA. 111 Se
cretária em exercício, Senadora Júnia Marise. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N11 103, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 256 do Regimento 

Interno desta Casa, a retirada do Projeto de Lei do Se
nado n2 220, de 1996, que "revoga dispositivos legais 
que regulam o exercício de diversas profissões". 

Sala das Sessões, 22 de janeiro de 1997. -
Senador Gilberto Miranda. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- O re
querimento será publicado e incluído na Ordem do 
Dia, nos termos do disposto no art. 256, § 22, b, 11, 
do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pela 
SRA. 1 11 Secretária em exercício, Senadora Júnia 
Marise. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N!! 104, DE 1997. 

Senhor Presidente. 
Requeiro nos termos do art. 49, inciso X e art. 

50 da Constituição Federal combinados, com o art. 
216 do Regimento Interno do Senado Federal sejam 
solicitadas ao Ministro do Planejamento as seguintes 
informações: 

1. Quais os critérios adotados por este Ministé
rio para liberação de recursos. a Estados e Municí
pios, que devem ser aplicados na recuperação de 
áreas afetadas por enchentes, trombas dágua e ou
tros desastres naturais? 

2. listar os Estados e Municípios que recebe
ram recursos deste Ministério, em 1995, 1996 e 
1997, destinados ao controle de enchentes e recu
peração de vales e cidades. Detalhar a data da libe
ração dos recursos bem como o seu montante. 

3. Listar os Estados e Municípios que recebe
ram recursos deste Ministério, em 1995, 1996 e 
1997, destinados a atender as pessoas atingidas por 
enchentes, no que concerne ao fornecimento de ali
mentos, fornecimento de remédios e assistência à 
saúde, reconstrução de moradias, construção e re
cuperação de infra-estrutura urbana e rural. Detalhar 
a data da liberação do recursos bem como o seu 
montante. 

. 4. Por quais razões os municípios do Vale do 
Ribeira do lguape, no Estado de São Paulo, a saber, 
ltapirapuã Paulista. Ribeiro, Eldorado, lguape, Re
gistro, Sete Barras, Guapiara, lporanga, Juquiá, 
Apiaí, Nova Campinas, ltaoca, ltapeva, Barra do 
Chapéu e Barra do Turvo todos fortemente atingidos 
pela enchentes de 1995, que haviam solicitado a li
beração de recursos para a recuperação de infra-es
trutura na região e obras de prevenção contra enchen
tes não foram atendidos até o presente momento? 

5. Que providências está o Ministério do Plane
jamento e a Secretaria Especial de Política Regional 
adotando com respeito às conseqüências das en
chentes de janeiro de 1997, que são ainda mais gra
ves do que as de 1995? 

Justificação 

Neste final de semana estive nos municípios 
do Vale do Ribeira, no Estado de São Paulo, que, 
nos últimos dias sofreu os efeitos de extraordinária 
enchente. Em muitas cidades o nível das águas atin
giu o telhado das casas. Plantações inteiras estão 
perdidas. Existem mais de 13.500 pessoas desabri
gadas. Diversas áreas encontram-se totalmente ilha
das sem possibilidade de comunicação. 

No Município de Registro quase a metade da 
cidade estava sob as águas. A cidade de Eldorado 
teve 70% de sua área submersa. Seu hospital ficou 
com a estrutura abalada, diversos equipamentos fo
ram totalmente destruídos, na sala de cirurgia houve 
um deslocamento do chão. 

O Vale do Ribeira compõe-se de quinze Muni
cípios, a saber: ltapirapuã Paulista, Ribeiro, Eldora
do, lguape, Registro, Sete Barras, Guapiara, lporan
ga, Juquiá, Apiaí, Nova Campinas, ltaoca, ltapeva. 
Barra do Chapéu e Barra do Turvo todos fortemente 
atingidos pela última enchente. 

Desde a inundação de 1995, causadora de inú
meros estragos, que, juntamente com os prefeitos 
Sr. Donizete Antonio de Oliveira (Eldorado), Sr. Lar
ry Sanches (Jacupiranga), Sr. Luiz Antonio Dias Ba
tista (Ribeira), Sr. Sebastião José Cardoso e Sr. 
Miyoji Kayo (Miracatu). fomos recebidos em audiên
cia pelo então Ministro José Serra e pelo Dr. Cícero 
Lucena, Secretário Especial de Política Regional 
para tratar da liberação de recursos para execução 
das obras de prevenção de enchentes no rio Ribeira 
do lguape. 

Encaminhei, em 19 de junho de 1996 cópia de 
ofício de autoria do Consórcio de Desenvolvimento 
lntermunicipal do Vale do Ribeira, CODIVAR, que 
solicitava a sua interveniência para agilizar a assina
tura de convênios com os Municípios de Eldorado, 
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Riberia, Jacupiranga, Minacatu e Pedro de Toledo. A 
documentação dos referidos município~ já se encon
trava no Ministério do Planejamento e os recursos 
solicitados seriam aplicados nas obras de prevenção 
das enchentes do rio Ribeira do lguape. 

Em 27 de janeiro de 1997, o Ministro Secretá
rio Especial de Política Regional, Fernando Gatão, 
informou-me que, de fato, até hoje não foram libera
dos, para a região, os recursos anteriormente solici
tadcs. Os novos prefeitos, que assumiram seus 
mandatos no início do ano, gostariam de saber quais 
os procedimentos que devem adotar para que o Mi
nistério do Planejamento os auxilie na adoção das 
providências necessárias à recuperação de pelo me
nos 20 pontes, das lavouras de bananas e outras 
culturas bem como de tantos outros estragos. 

Considerando a gravidade do problema das 
enchentes que seguidamente vêm ocorrendo no 
Vale do Ribeira, as inforrnaçOes aqui solicitadas vi
sam possibilitar a adoção de políticas para a região. 
- Senador Eduardo Suplicy. 

(A Mesa para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O re
querimento lido será despachado à Mesa para deci
são, nos termos do inciso III, art. 216, do Regimento 
Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pela 
SRA. 111 Secretária em exercício, Senadora Júnia 
Marise. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2105, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeremos, nos termos do art. 336, b, do Re

gimento Interno, urgência para o Ofício n2 S/7, de 
1997, relativo ao Protocolo de Acordo entre o Gover
no Federal e o Governo do Estado de Goiás. 

Sala das Sessões, em 28 de janeiro de 1997.
Mauro Miranda - Hugo Napoleão - Valmir Cam
pelo - Lúdio Coelho - Nabor Júnior. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos} - Em vo
tação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
pennanecer sentados. (Pausa.} 

Aprovado. 
A matéria a que se refere figurará na Ordem do 

Dia da sessão do segundo dia útil subseqüente, nos 
termos do art. 345, 11, do Regimento Interno, combi
nado com o art. 42 da Resolução n2 37, de 1995. 

O SR. PRESIDENTE (Julio Campos)- Sobre a 
mesa, requerimento que será lido pela Sr' 1 11 Secre
tária em exercício, Senadora Júnia Marise. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N2 106, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 336, b, do RISF, requere

mos urgência para o Of. n2 9, de 1997, que "encami
nha Protocolo de Acordo entre o Governo Federal e 
o Governo do Estado de Rondônia •. 

Sala das Sessões, 28 de janeiro de 1997. -
Hugo Napoleão - Ney Suassuna - Sérgio Macha~ 
do- Ademir Andrade- Romeu Tuma. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Em vo
tação o requerimento. 

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

Aprovado. 
A matéria a que se refere figurará na Ordem do 

Dia da sessão do segundo dia útil subseqüente, nos 
termos do art. 345, 11, do Regimento Interno, combi
nado com o art. 42 da Resolução n51 37, de 19t5. 

O SR. PRESIDENTE (Julio Campos) -1-. Prt:si· 
dência convoca sessão extraordinária a realizar-se 
hoje, às 18 horas e 43 minutos, destinada à aprecia
ção de requerimento de urgência. 

O SR. PRESIDENTE (Julio Campos) - Nada 
mais havendo a tratar, está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18h42mln.) 

Ata da 23• Sessão Deliberativa Extraordinária, 
em 28 de janeiro de 1996 

41 Sessão Legislativa Extraordinária, da 5QIIIegislatura 

Presidência da Sra. Júnia Marise 

AS 18 HORAS E 43 MINUTOS, ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade _ Antônio Canos Magalhães _ 
Antônio Canos Valadares _Artur da Távola _Bane
dita da Silva _ Beni Veras _ Bernardo Cabral _ Car
los Bezerra _ Canos Patrocínio _ Canos Wilson _ 
Casildo Maldaner _ Coutinho Jorge _ Edison Lobão 
_ Eduardo Suplicy _ Élcio Alvares _ Emília Fernan
des _ Epitácio Cafeteira _ Emandes Amorim _ Espe
ridião Amin _ Fernando Bezerra _ Flaviano Melo _ 
Francelina Pereira _ Francisco Escórcio _ Freitas 
Neto _ Geraldo Melo _ Gerson Camata _ Gilberto 
Miranda _ Gilvan Borges _ Guilherme Palmeira _ 
Hugo Napoleão _ Humberto Lucena _ Íris Rezende 
_ Jader Barbalho _ Jefferson Peres _ João França _ 
João Rocha _ Joel de Hollanda _ Jonas Pinheiro _ 
Josaphat Marinho _ José Agripino _ José Alves _ 
José Bianco _ José Eduardo _ José Eduardo Outra 
_ José Fogaça _ José lgnácio Ferreira _ José Ro-
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berto Arruda _ José Samey _ José Serra _ Júlio 
Campos _ Júnia Marise _ Lauro Campos _ Leomar 
Quintanilha _ Levy Dias _ Lucídio Portella _ Lúcio 
Alcântara Lúdio Coelho _ Marina Silva _ Martuce 
Pinto _ Mauro Miranda _ Nabor Júnior _ Ney Suas
suna _ Onofre Quinan _ Osmar Dias _ Pedro Simon 
_ Ramez Tebet _Regina Assumpção _ Renan Ca
lheiros _ Roberto Freire _ Roberto Requião _ Rome
ro Jucá _ Romeu Tuma _ Ronaldo Cunha Lima_ 
Sebastião Rocha _ Sérgio Machado _ T eotônio Vile
la Rlho _ Valmir Campeio _ Vilson Kleinübing 

Waldeck Omelas 
A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) -A lista 

de presença acusa o comparecimento de.79 Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1 º Secretário em exercício, Senador Leomar 
Quintanilha. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 107, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 336, b, do RISF, requere

mos urgência para o OfícioS n2 11/97, que encami
nha pedido do Governo do Tocantins, referente às 
Resoluções nºs 5 e 28 de 1996, do Senado Federal, 
que concederam autorização ao Governo daquele 
Estado para contratar operação de crédito junto ao 
Programa Nipo-Brasileiro para Desenvolvimento dos 
Cerrados- Prodecer III, a ser implantado no Municí
pio de Pedro Afonso, naquele Estado, no valor de 
R$ 34.000.000,00, bem como, solicita que seja ratifi
cada a alínea e do art. 22, da Resolução n2 5/96. 

Sala das Sessões, 28 de janeiro de 1997. -
Hugo Napoleão- Ney Suassuna- Sérgio Macha
do- Ademir Andrade- Romeu Tuma. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise)- Em vo
tação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

A matéria a que se refere figurará na Ordem do 
Dia da sessão do segundo dia útil subseqüente, nos 
termos do art. 345, 11, do Regimento Interno, combi
nado com o art. 42 da Resolução n2 37, de 1995. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - Nada 
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os 
trabalhos. designando oara a sessão deliberativa or
dinária a realizar-se amanhã, às 14 horas e 30 minu
tos, a seguinte 

ORDEM DO DIA 
Às 15h30min 

-l-

PROJETO DE LEI DO SENADO N2 41, DE 1996 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 172, I, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado n2 41, de 1996, de autoria do Senador 
Flaviano Melo, que introduz alterações na Lei n2 

8.629, de 25 de fevereiro de 1993, tendo 
Pareceres proferidos em Plenário, em substitui

ção à Comissão de Assuntos Econômicos: 
- 12 pronunciamento (sobre o Projeto): Relator: 

Senador Nabor Júnior, favorável com emendas n2s 1 
e 2, que apresenta; e 

- 22 pronunciamento (sobre as emendas n2s 1 
a 7-Pien): Relator: Senador Roberto Requião, con
trário, apresentando, ainda, a emenda n2 8. 

-2-

PROPOST A DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N2 54, DE 1995 

Quinto e último dia de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição n2 54, 
de 1995, de autoria do Senador Ronaldo Cunha 
Lima e outros senhores Senadores, que dá nova re
dação ao § 22 do art. 1 02 da Constituição Federal, 
tendo 

Parecer sob n2 3, de 1997, da Comissão 
- de Constituição, Justiça e Cidadania, favorá

vel, nos termos de substitutivo que apresenta, com 
voto em separado do Senador José Eduardo Outra. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - Está 
encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18h46mín.) 

DISCURSOS PRONUNCIADOS PELO 
SR. HUMBERTO LUCENA NA SESSÃO DE 
09/01197 QUE SE REPUBLICAM POR SO
LICITAÇÃO DO PARLAMENTAR. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, SRA.s 
e Srs. Senadores, há algum tempo venho debruçan
do-me com minha assessoria, e a ajuda também da 
Assessoria Geral do Senado, sobre um projeto de lei 
que, afinal, apresentei, cuja ementa é a seguinte: 

"Institui o Estatuto do Capital Estran
geiro no País, regulamentando os arts. 172, 
o parágrafo único do art. 178, o art. 190, § 32 

e o art. 199 da Constituição Federal, consoli-
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dando a legislação básica sobre capitais es
trangeiros e dá outras providências.· 

Como se vê, Sr. Presidente, o objetivo principal 
dessa proposição é o de reunir, numa única lei - que 
eu chamo de estatuto do capital estrangeiro - todas 
as nonnas jurídicas pertinentes à ~matéria a fim de 
que tenhamos uma melhor orientação, não apenas 
para os brasileiros, mas também para o investidor 
estrangeiro que, porventura, deseje vir a aplicar os 
seus recursos no País, seja por intennédio de capital 
de risco, o que é mais interessante, como ocorreu, 
por exemplo, no tempo de Juscelino Kubitschek de 
Oliveira, quando tivemos um grande aparte de capi
tal externo, que se transformou em indústrias as 
mais importantes que ainda estão aí, sobretudo no 
que tange à indústria automobilística instalada no 
ABC Paulista ou por intermédio de participação na 
Bolsa de Valores, o chamado afluxo de capital exter
no de natureza mais volátil. Esse importa menos ao 
nosso desenvolvimento, tendo em vista a possibili
dade ~":' a aualquer momento haver uma fuga para 
outro5 ::>aíseâ como ocorreu recentemente- e é do 
conhecimento geral- no México, provocando ali in
ternamente uma forte crise na economia local. 

Sr. Presidente, para se ter uma idéia do que 
seja essa proposição, vou ler todas as suas justifica
tivas apresentadas ao Senado Federal, uma vez que 
já foi entregue à Mesa e distribuída às Comissões 
competentes. Espero que, dentro de pouco tempo, 
tenhamos condições de votar esse projeto de lei 
aqui no plenário, com os pareceres das comissões 
técnicas competentes, a fim de que ele possa cami
nhar em direção à Câmara dos Deputados e, se ali 
for acolhido, venha a se transfonnar em lei, por meio 
de sanção do Senhor Presidente da República. 

Essas as palavras com as quais procurei justifi
car meu projeto de lei: 

• A legislação básica sobre o capital es
trangeiro no Brasil data de setembro de 
1962, quando foi sancionada a lei n2 4.131. 
Ao longo dos anos, esta legislação sofreu 
modificações, nos termos da lei n2 4.390, 
de 29.08.64; da lei n2 4.506, de 30. 11.64; 
do Decreto-lei n2 2.073, de 20.12.83 e da 
lei n2 8.383, de 30.12.91. 

A lei n2 4.131/62, ao dispor fundamen
talmente sobre os registres dos capitais es
trangeiros, das restrições às remessas de 
lucros, especialmente em situações de de
sequilíbrios cambiais, e do Imposto de Ren
da na fonte e adicional sobre o lucro exce-

dente a 12%, ficou restrita ao caráter de 
afluxo desses capitais. 

Na parte relativa à natureza e ao papel estrutu
ral desses capitais em nosso País, a lei revelou-se 
frágil, quando não omissa. Com efeito, ao Conselho 
de Ministros foi estipulado o papel de articulador dos 
interesses nacionais vis-à-vis aos dos investidores 
estrangeiros, a exemplo da classificação de ativida
des econômicas prioritárias vigente por um período 
não inferior a três anos, e com escala visando à cor
ração de desequilíbrios regionais etc. Com o desa
parecimento do sistema parlamentarista, nenhum ór
gão colegiado o substituiu nessa função. De igual 
forma, não se consumou pelo Banco Central e IBGE 
a realização dos censos dos capitais estrangeiros 
quando da realização dos Recenseamentos Gerais 
do País. 

Durante todo o período que se estende de fins 
de 1962 até o presente, as modificações legais ordi
nárias sobre os capitais estrangeiros - especialmen
te na esfera produtiva do País - estiveram concen
tradas basicamente nos aspectos cambiais e nos as
pectos relativos a maior ou menor flexibilidade no 
tratamento tributário dos rendimentos desses capi
tais em nossa economia 

Com efeito, em 1964 foi introduzida a limitação 
de 8% para as remessas anuais de lucros de capi
tais estrangeiros investidos em áreas produtoras de 
bens e serviços de consumo santuário, penalizar··,:_. 
as remessas excedentes pela caracterização ce rê
tomo de capital. Adicionalmente, tratou de reduzir 
para 5% o referido limite, em casos de graves dese
quilíbrios do balanço de pagamentos. 

A Lei n2 4.390, daquele mesmo ano, ao dispor 
sobre o Imposto de Renda e proventos de qualquer 
natureza, disciplinou a dedutibilidade ou não de des
pesas de empresas relativamente ao pagamento de 
royalties pelo uso de marcas e patentes, e de des
pesas com assistência técnica, administrativa, cientí
fica e assemelhados a pessoas físicas ou jurídicas 
domiciliadas no exterior. Essa norma vedava a de
dução para os casos de pagamentos entre filiais-ma
triz. assim como a qualquer sócio estrangeiro. Já o 
Decreto-lei n11 2073/83, acima mencionado, mante
ve o Imposto de Renda adicional (entre 40% e 60%) 
sobre o lucro do capital estrangeiro, sempre que a 
média trienal excedesse a 12% e fosse distribuído. 
independentemente de remessa, como exigia a lei 
n2 4131 (vide disposto no art. 43 desta nonna). 

Em dezembro de 1991, com a política de libe
ralização para os investimentos estrangeiros preco
nizada pelo Governo Collor, o Imposto de Renda 
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adicional foi suprimido e as deduções do IRPJ relati
vas a remessas para cobertura de royalties, assis
tência técnica e administrativa etc. foram flexibiliza
das. 

Destarte, pode-se afirmar que a legislação so
bre capitais estrangeiros circunscreveu-se ao fluxo e 
a algumas restrições - quer sejam cambiais, quer 
sejam tributárias, quer sejam limitativas ao retomo 
de capitais e às remessas de lucros. Ou seja, uma 
legislação voltada para situações de graves desequi
líbrios das contas externas e para a prática "forçada" 
do reinvestimento de capitais. Em suma, não obs
tante os Constituintes de 1988 terem transferido 
para o legislador ordinário a tarefa de regulamentar 
os investimentos estrangeiros no País, os incentivos 
para reinvestimentos, as condições para remessas 
etc., não houve, até o momento, a modernização de 
tratamento que o assunto requer, sobretudo em face 
das inusitadas transformações econômicas mun
diais, que seguramente estão entre os acontecimen
tos mais relevantes deste final de século. 

Há, no Congresso Nacional, duas proposições 
em tramitação sobre o capital estrangeiro: uma, de 
1993, de autoria do ilustre Senador Ney Maranhão -
que regulamenta a participação de investimentos di
ratos em micro, pequenas e médias empresas brasi
leiras - e, outra, de autoria do Deputado Fernando 
Bezerra Coelho - que propõe a regulamentação do 
art.. 172 da Constituição Federal (PLC de 1990). 

Ambos os projetes têm o mérito de terem sido 
elaborados no contexto da ordem econômica mun
dial emergente, após o fim da guerra fria e dos si
nais de globalização económica Todavia, não há 
como negar as recentes evoluções globais, a exem
plo dos avanços na esfera da integração econômica 
regional e de mundialização dos mercados financei
ros, de bens e de serviços desde a primeira metade 
dos anos 90. Destaque-se, a propósito, o fato de 
que economias em desenvolvimento, do porte da 
brasileira, terão que contar com ingressos de pou
panças externas privaàas na complementação do fi
nanciamento de ampliação de seus parques produti
vos. Ou seja, o financiamento preponderante de fon
tes oficiais multilaterais tenderão a reestruturar as 
economias pobres e altamente endividadas, particu
larmente da África Subsahariana. Desse modo, é 
preciso tomar-se competitivo com nações de renda 
média que, obviamente, também demandam fluxos 
de recursos externos privados. 

Além do mais, em nível doméstico, passamos 
por recentes mudanças constitucionais extremamen
te relevantes na área econômica, especialmente no 

que diz respeito à abertura virtual de áreas estratégi
cas da economia nacional para o capital privado -

··nacional ou estrangeiro, como no caso do petróleo, 
das telecomunicações, da exploração de recursos 
não-renováveis etc. Isto é, o Congresso Nacional, 
atento às transformações de nosso tempo, aprovou 
as reformas econômicas basilares. Todavia, é preci
so avançarmos na operacionalização, de modo que 
sejam consolidadas as reformas, posto que indis
pensáveis, para a reinserção competitiva do Brasil 
na economia globalizada. 

É nesse contexto que estamos apresentando 
aos ilustres Pares o presente projeto de lei. A propo
sição visa a instituir o Estatuto do Capital Estrangei
ro em nosso País, tendo em conta aspectos estrutu
rais do papel desses capitais na economia nacional, 
mecanismos de controle nas áreas estratégicas, 
comprometimentos que os investimentos diretos es
trangeiros devem ter com os objetivos econômicos 
do País e, não menos importante, o tratamento não 
diferenciado - mutatis mutandis - que o capital es
trangeiro deve ter no Brasil vis-à-vis o tratamento 
que recebe em países importantes da economia ca
pitalista, como os Estados Unidos e o Japão, na 
área dos desenvolvidos, e na Austrália, na Coréia do 
Sul, no México e na China, por exemplo, na esfera 
dos países em desenvolvimento. 

Destarte, estamos propondo uma definição 
mais adequada para o tratamento de capitais estran
geiros no Brasil, especialmente na participação des
tes na esfera produtiva, porquanto a reforma consti
tucional eliminou a distinção entre empresa brasilei
ra e empresa estrangeira. Além da modernização 
das normas vigentes, estamos propondo a regula
mentação da matéria conforme disposto na Consti
tuição Federal. 

Para a participação de investidores estrangei
ros em atividades produtivas, que até o presente es
tavam circunscritas ao poder público, como é o caso 
do petróleo e das telecomunicações, ou à iniciativa 
privada nacional, como é o caso de recursos mine
rais, propomos limites que resguardem os setores 
produtivos nacionais dos riscos de desnacionaliza
ção, porquanto esses são inerentes a uma economia 
aberta modema. A propósito, como compete ao Se
nado Federal estabelecer limites e condições de en
dividamento interno e externo do setor público, neste 
Projeto estamos propondo a instituição de limites de 
endividamento externo do setor privado, ou seja, um 
limite para o ingresso de capitais de empréstimos e 
de financiamentos pelas empresas. Os limites e con
dições serão estabelecidos pelo CNCE, observados 
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os parâmetros especificados no Estatuto proposto, a 
saber: a) 20% do valor das receitas médias anuais 
de exportações para os serviços dos montantes já 
contratados e a contratar em um exercício- excluin
do-se desses limites, obviamente, os serviços das 
operações destinadas ao giro do estoque de débitos 
externos já existentes; b) estabelecimento de um 
prazo mínimo de um ano de permanência no País 
para os capitais de curto prazo; e c) autorização 
para conversão de títulos da dívida externa em real, 
para financiar projetas de desenvolvimento nas ma
crorregiões mais pobres do País. 

Quanto ao tratamento tributário e cambial aos 
investimentos de capital estrangeiro, estamos pro
pondo princípios que norteiem os administradores 
oficiais da conjuntura económica nacional. Parte-se 
do princípio de que a tributação a ser imposta aos 
estrangeiros não será diferente daquela adotada 
para os residentes; de que a remessa de rendimen
tos e repatriação de capitais não serão objeto de 
base de cálculo de tributos e de que os incentivos 
fiscais à formação de joint ventures serão regulados 
por atas do Poder Executivo, ouvido o CNCE. Assim 
como se propõe a não-discriminação dos investido
res estrangeiros quanto à tributação de seus ga
nhos, propõe-se, também, que restrições cambiais 
específicas não serão impostas àqueles investidores 
que resolverem aplicar seus capitais e rendimentos 
alhures. Resguarda-se, porém, a faculdade do Po
der Executivo adotar medidas que contemplem a li
quidez internacional do País. Vale dizer, somente 
diante de iminente crise de balanço de pagamentos. 

Com relação ao disposto no art. 190 da Consti
tuição Federal, estamos propondo a regulamentação 
da propriedade e/ou arrendamento de terras agríco
las por pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas no 
exterior, tomando-se por base o limite em hectares 
nas regiões e vedando o acesso a estrangeiros em 
áreas de fronteira e distantes a menos de 100 km do 
litoral. Assegura-se, dessa forma, o cumprimento do 
disposto no § 22 do art. 20 da Lei Maior. 

O somatório de áreas rurais privadas a serem 
adquiridas no mercado por estrangeiros, inde
pendentemente de qualquer autorização ou licença, 
ficaria limitado a 5.000 hectares; acima desse limite, 
a alienação dependeria de aprovação do CNCE. 
Quanto às terras públicas, a alienação e a conces
são de áreas de até 2.500 hectares seriam autoriza
das pelo Presidente da República; uma vez que para 
as áreas públicas acima desse limite a autorização 
depende de aprovação do Congresso Nacional, con
forme determina a Lei Maior. Em qualquer caso, os 

princípios legais valeriam para áreas contínuas ou 
descontínuas e as aquisições estariam sempre con
dicionadas à implantação de pi'Ojetos agrícolas, pe
cuniários, ··industriais ou de colonizações. Procura
mos, com isso, modernizar as condições de compra 
e de arrendamento de terras públicas e privadas 
pelo capital estrangeiro, tendo em vista os dispositi
vos constitucionais e os necessários ajustamentos 
às normas ordinárias vigentes (Leis n2s 5. 709!71 e 
6.634179). 

Quanto às áreas de assistência à saúde e de 
navegação de cabotagem e interior, estamos pro
pondo que a participação do capital estrangeiro seja 
autorizada, por tempo determinado, pelo Conselho 
Nacional de Capitais Estrangeiros. Como veremos, 
em seguida, o Ministro de Estado da área afetada 
terá voz e voto nesse Conselho. 

Assim, do ponto de vista institucional, propo
mos a criação de um Conselho Nacional de Capitais 
Estrangeiros (CNCE), composto pelos Ministros da 
área económica e da área diretamente afetada pelo 
investimento estrangeiro; por representantes do se
tor privado nacional e internacional que, efetivamen
te, tenham atuação na economia nacional; e p:~ ·~- . 
resentantes da classe trabalhadora. Os memo:-os 
serão nomeados pelo Presidente da República, após 
aprovação pelo Senado Federal e com mandato. Ao 
Conselho propõe-se as funções consultivas e delibe
rativas, tendo em vista, principalmente, as recentes 
modificações constitucionais na ordem económica 
nacional e a imperiosa necessidade de instituirmos 
uma política de administração dos capitais estran
geiros em nosso País. 

Propõe-se, ademais, a aplicação de sanções 
económicas e penais aos infratores desse Estatuto, 
assim como a indisponibilidade de bens e ativos, in
clusive financeiros, dos responsáveis pela infração, 
até que seja concluído e julgado o processo. 

Quanto às disposições da Lei n2 4.131/62 e às 
modificações que sofreu ao longo das últimas três 
décadas, pelas características nelas assinaladas, 
estamos propondo sua adaptação às questões es
truturais traçadas neste projeto. Desse modo, o Es
tatuto do Capital Estrangeiro revelar-se-ia uma con
solidação das normas básicas relativas à matéria e, 
ao mesmo tempo, urna versão legal modema e 
abrangente do capital estrangeiro no Brasil. 

É com o objetivo de contribuir para a etetiva e mo
dema regulamentação de dispositivos constitucionais 
tão importantes para a vida econômica nacional, que es
tamos submetendo aos ilustres Pares o presente Projeto 
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de EstaMo do Gapítal Estrangeiro, na expectativa 
de sua discussão, aperfeiçoamento e votação. • . 

Sr. Presidente, SRA.s e Srs. Senadores, acre
dito, imodéstia, que este trabalho tenninado recente
mente, fruto de um alentado estudo, como já disse, 
da minha assessoria e da Assessoria Geral do Se
nado, contribuirá para que possamos, não digo em 
tempo recorde, mas em tempo considerado indis
pensável, avançar no sentido da consolidação de 
toda essa legislação sobre aplicação de capitais es
trangeiros no Brasil. 

É preciso que tudo isso se tome claro, não 
apenas àqueles que aqui residem, mas sobretudo 
aos investidores estrangeiros, que cada vez mais se 
interessam por trazer os seus recursos para o Brasil, 
seja diretamente ou através de participações indire
tas, inclusive estimulando os chamados joint ventu
res, que, por exemplo, têm levado a China Conti
nental a aumentar o seu surto de desenvolvimento 
econômico. Dessa maneira, poderemos abrir cami
nho para que este País possa criar novas condições 
para o seu crescimento econômico. Todos nós sabe
mos que é indispensável a participação do capital 
estrangeiro na economia nacional. 

Durante muito tempo, tomou-se aqui uma posi
ção de natureza muito radical contra o ingresso de 
capital estrangeiro. Lembro-me bem de que, nos 
anos 60, época em que havia um nacionalismo exa
cerbado, chegou-se a estabelecer um limite bastante 
drástico de remessa de lucros para o exterior. 

Em janeiro de 1989, presidindo a primeira dele
gação do Congresso Nacional, como Presidente do 
Senado, numa missão oficial à China Continental 
deparei-me com um . modelo de desenvolviment~ 
~·.:..: 1i!z co1.-: que aquela nação se tomasse uma po
~ência emergente no mundo; isso ocorreu graças à 
abertura -:ie sua economia. A China ainda não se 
abriu politicamente, mas se abriu economicamente e 
conseguiu ú~ingir um progresso extraordinário, justa
mente oor meio da participação do capital estrangei
r~. sobretudo através de joint ventures com os Es
tados Unidos, com a Coréia do Sul, com a Inglaterra 
e com outros países da Ásia e da Europa. Dessa for
ma, a China ganha hoje um espaço indiscutível e um 
prestígio internacional. 

Ao visitar aquele grande País, um dos pontos 
que mais me chamou a atenção foi a sua legislação 
sobre o capital estrangeiro. Daí em diante, comecei 
a pensar em apresentar este projeto de lei. Indaguei, 
não só c. representantes do Governo, como também 
a outras pessoas que nos acompanhavam naquela 
visita, quais eram os limites que a China impunha à 

. remessa de lucros para o exterior. A resposta foi a 
seguinte: aqui não há limite; todo capital que chega 
é bem-vindo. O importante é chegar, vir e criar rique
za, produzir renda e emprego para uma população 
que é considerada a maior do mundo. 

Portanto, Sr. Presidente, trago esta contribuição 
e, se aqui lograrmos a aprovação deste projeto, espero 
que os Senadores a princípio, e depois os Deputados, 
possam debatê-lo, aperfeiçoá-lo e votá-lo, para que, 
amanhã, o Senhor Presidente da República, no uso de 
suas atribuições, decida sobre a sua sanção ou não. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Para 
discutir. ) - Sr. Presidente, Srtls e Srs. Senadores, 
todos sabem, no Senado, o empenho que tenho tido 
no sentido do saneamento financeiro dos Estados, 
desde que iniciei o atual mandato par1amentar, parti
cularmente no que tange à rolagem de suas dívidas 
não só diretamente com o Tesouro Nacional, mas 
com os bancos oficiais. 

Acredito que este Projeto de Resolução, que 
autoriza a União a fazer um financiamento de 
US$500 milhões com o Banco lnteramericano de 
Desenvolvimento- BID -, esteja inserido nesse es
forço que fazemos de saneamento financeiro dos 
Estados, de vez que: 

·o Conselho Monetário Nacional, por intermé
dio do Voto n2 206/96, integrou os investimentos e 
ações previstas no Programa Nacional de Apoio à 
Administração Fiscal, aos Estados brasileiros e ao 
Programa de Apoio à Reestruturação de Ajuste Fis
cal dos Estados. Para financiar parcialmente o pri
meiro - diz a exposição do Sr. Ministro da Fazenda 
ao Senhor Presidente da República - programa cita
do, prevê-se a contratação de operação de crédito ex
temo entre a República Federativa do Brasil e o Banco 
lnteramericano de Desenvolvimento- BID -, no valor 
equivalente a US$500,000,000.00 (quinhentos milhões 
de dólares norte-americanos), de principal. 

lflllOrtante ressaltar que, relativamente às condi
ções financeiras, a Secretaria do Tesouro Nacional, do 
Ministério da Fazenda, solicitou ao Banco Central do 
Brasil o credenciamento da mencionada operação, o 
qual foi concedido consoante a Carta FIRSEJDIAUT/SU
CRE-96, de 18 de dezembro do corrente ano. 

Sr. Presidente, 90% desses recursos, ou seja, 
US$490 bilhões destinam-se aos Estados, confonne 
está bem delineado, no anexo a um documento en
viado ao Relator pelo Ministério da Fazenda. Nele se 
vê que todos os Estados são contemplados, inclusi-
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ve cabendo às Unidades Federadas entrar com re-
cursos, em contrapartidas. . . "' 

Quero lembrar que isso, nobre Relator, Sena
dor Osmar Dias - com quem me congratulo pelo pa
recer -, vai possibilitar aos Estados do Nordeste a 
tranqüilidade de respirar um pouco, sob o ponto de 
vista financeiro, para poderem arcar com a despesa 
da chamada contrapartida do Projeto Prodetur, que 
é o grande projeto de turismo brasileiro a ser execu
tado pelo Nordeste, sob a supervisão da Sudene. 

Portanto, desejo congratular-me com o Sena
do, particularmente com o Senador Osmar Dias e 
com a Comissão que S. Ex- representa. pela apro
vação desse Projeto de Resolução e dizer que ele 
vem, no momento exato, ao encontro dos interesses 
maiores de nossas Unidades Federadas. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Muito obrigado. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMOB-PB. Para 
discutir. Sem revisão do ·orador:) - Sr. Presidente, 
SRA.s e Sr5. Senadores, de igual modo, manifesto o 
meu apoio - e acredito que de toda a minha Banca
da, já que o Líder do PMOB não está presente - à 
aprovação deste projeto, que "dispõe sobre a jorna
da de trabalho do médico, do médico de saúde pú-

biica, médico do trabalho e médico veterinário da ad
ministração pública federal direta, das autarquias e 
fundações públicas federais e dá outras providên
cias. • Esta proposta pretende fazer justiça à catego
ria de profissionais da área de saúde, que realmente 
precisam desse estímulo para continuar fazendo o 
seu trabalho não apenas no âmbito federal, mas 
também no estadual e municipal. Sabe-se que o 
SUS, Sistema Único de Saúde, congrega os esfor
ços das três áreas reunidas, para execução das polí
ticas traçadas. 

Sr. Presidente, o parecer do Senador Lúcio Al
cântara, tanto sobre o projeto como sobre a emen
da, apresentado e aprovado na Comissão de Consti
tuição e Justiça desta Casa, merece, sem dúvida, o 
apoio integral dos Srs. Senadores. 

Quero, portanto, chamar a atenção dos Srs. 
Senadores para a necessidade imperiosa de apoiar
mos este peojeto, de iniciativa do Poder Executivo -
portanto, da lavra do Senhor Presidente da Repú: ·;. 
ca -, atendendo a urna Exposição de Motivos dos 
Srs. Ministros da Administração e da Saúde. O pro
jeto foi emendado na Cãmara dos Deputados para 
que se pudesse ampliar esse benefício, também aos 
odontólogos. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
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Ata da 24ª Sessão Deliberativa Ordinária 
em 29 de janeiro de 1997 

4ª Sessão Legislativa Extraordinária, da 50ª Legislatura 

Presidência dos Srs.: José Samey, Júlio Campos, Renan Calheiros 
Levy Dias, e Valmir Campelo 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade - Antonio Carlos Magalhães 
- Antonio Carlos Valadares - Artur da Távola -
Benedita da Silva- Beni Veras - Bernardo Cabral 
- Carlos Bezerra - Carlos Patrocínio - Carlos Wil
son- Casildo Maldaner- Coutinho Jorge- Darcy 
Ribeiro - Edison Lobão - Eduardo Suplicy - Élcio 
Alvares - Emília Fernandes - Epitácio Cafeteira -
Emandes Amorim - Esperidião Amin - Fernando 
Bezerra - Flaviano Melo - Francelina Pereira -
Francisco Escórcio- Freitas Neto- Geraldo Melo 
- Gerson Camata - Gilberto Miranda - Gilvam 
Borges - Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão -
Humberto Lucena- Íris Rezende- Jader Barbalho 
- Jefferson Peres - João França - João Rocha -
Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro - Josaphat Ma
rinho - José Agripino - José Alves - José Bianco 
- José Eduardo - José Eduardo Outra - José Fo
gaça - José lgnácio Ferreira - José Roberto Arru
da- José Sarney- José Serra- Júlio Campos
Júnia Marise - Lauro Campos - Leomar Quintani
lha - Levy Dias - Lucídio Portella - Lúcio Alcânta
ra - Lúdio Coelho- Marina Silva - Marluce Pinto -
Mauro Miranda - Nabor Júnior - Ney Suassuna -
Odacir Soares - Onofre Quinan - Osmar Dias -
Pedro Simon- Ramez Tebet- Regina Assumpção 
- Renan Calheiros - Roberto Freire - Roberto Re
quião - Romero Jucá - Romeu Tuma - Ronaldo 
Cunha Lima - Sebastião Rocha - Sérgio Machado 
-Teotónio Vilela Filho- Valmir Campelo- Vilson 
Kleinübing - Waldeck Ornelas. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A lista 
de presença acusa o comparecimento de .81. Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 1 2 Secretário em exercício, Senador Levy 
dias, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

PARECER 

PARECER N11 47, DE 1997 

Da Comissão de Assuntos Econômt
cos sobre o Ofício s 07, de 1997, do Se
nhor Presidente do Banco Central do Bra
sil, encaminhando ao Senado Federal o Pa
recer DEDIP/DIARE n11 971045, que trata do 
Protocolo de Acordo entre o Governo Fe
deral e o Governo do Estado de Goiás. 

Relator: Senador Onofre Qulnan 

O Senhor Presidente do Banco Central doBra
sil encaminhou a esta Comissão de Assuntos Eco
nómicos o parecer DEDIP/OIARE n2 971045, que tra
ta do Protocolo de Acordo entre o Governo Federal 
e o Governo do Estado de Goiás. 

O referido parecer trata de operação de crédito 
a ser firmada entre o Estado de Goiás e a União 
com as seguintes caraterísticas financeiras: 

a) Valor: Saldo da dfvida mobiliária do Estado 
existente em 31-3-96 e dos empréstimos da Caixa 
Económica Federal - CEF (destinados a projetes de 
habitação e saneamento e os decorrentes dos Votos 
CMN 162195 e 175195), e do Banco Nacional de De
senvolvimento Económico e Social - BNDES (origi
nados de operações Rname), atualizados na fomna 
das cláusulas estipuladas no retromencionado Pro
tocolo de Acordo; 

b) Encargos: 

Juros: 6% ao ano; 

Atualização do saldo devedor. mensalmente 
pelo IGP- DI; 

c) Prazo: 30 anos 
d) Garantia: receitas próprias, as transferên

cias constitucionais e os créditos de que trata a Lei 
Complementar n11 87196. 

e) Condições de Pagamento: 
- Amortização Antecipada: transferência ao 

Governo Federal, de forma irrevogável e irretratável, 
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de parte do resultado líquido apurado com aliena
ção/privatização de ativos do Estado, aceitos pelo 
Bndes, no valor equivalente a vinte por cento do sal
do devedor estimado resultante da: 

1) compensação a ser realizada com os crédi
tos líquidos e certos do Estado junto ao governo Fe
deral decorrentes dos empreendimentos no território 
do atual Estado do Tocantins, de acordo com o art. 
13, § P do ADCT; 

2) transferência dos créditos imobiliários da 
Caixego (em liquidação extra-judicial) que venham a 
ser aceitos pelo Governo Federal, nas condições 
previstas no Protocolo de Acordo; 

-Amortização: em parcelas mensais, pela tabela 
price, com primeiro vencimento em 30-4-97, limitadas 
a 15% da receita líquida real mensal do Estado; 

A operação de crédito referida anteriormente 
insere-se no âmbito do Programa de Reestruturação 
e de Ajuste Fiscal de longo Prazo dos Estados, le
vado a efeito pela União, e enquanto tal previamente 
autorizada pela Resolução n11 70, de 1995, do Sena
do Federal. 

Exige tão somente a referida Resolução 70, de 
1995, que os Estados observem os seguintes dispo
sitivos da Resolução n2 69, de 1995, do Senado Fe
deral, por ocasião da assinatura do contrato de refi
nanciamento: 

1) Autorização legislativa para a realização do 
refinanciamento; 

2) Certidões negativas de quitação de tributos 
federais e de regularidade de situação do FGTS e 
declaração de adimplência junto ao Sistema Finan
ceiro Nacional e aos credores internos; 

3) Comprovação de cumprimento do disposto 
nos arts. 27 e 212 da Constituição Federal, e na Lei 
Complementar n11 82, de 1995, assim como do pleno 
exercício da competência tributária conferida pela 
Constituição Federal. 

Note-se, portanto, que nos termos da Resolu
ção n2 70195 do Senado Federal, a realização da .re
ferida operação de crédito pelo Estado de Goiás su
bordina-se tão-somente ao cumprimento e compro
vação das exigências e condições já mencionadas. 

Como destacado no Parecer do Banco Central 
do Brasil, a operação de crédito inserida no Protoco
lo de Acordo entre o Governo Federal e o Estado de 
Goiás "viabiliza o alongamento do prazo da dívida e 
a redução de seus encargos, induz o ajuste fiscal, 
em decorrência dos compromissos do Estado, con
signados no Protocolo de Acordo. Até que a meta 
fiscal seja atingida, o Estado não emitirá nova dívida 

mobiliária e somente contrairá dívidas, caso mante
nha a relação dívida/receita na trajetória acordada". 

·, Ressalte-se ain-da que a operação de crédito 
em exame trata, na verdade, de um processo de re
financiamento de dívidas já contraídas e, enquanto 
tal, não implicará aumento no montante de endivida
mento do Estado. 

Nesse contexto, diante da natureza estratégica 
que o Protocolo de Acordo entre o Governo Federai 
e o Governo do Estado de Goiás representa para a 
sustentação do Programa de Estabilização em curso 
e para o ordenamento das finanças públicas esta
duais, reafirmamos a autorização deste Senado Fe
deral à celebração da operação de crédito em tela, 
nos termos do seguinte Projeto de Resolução: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 14, DE 1997 

Autoriza o Estado de Goiás a contra
a operação de crédito sob o Mlf*'O do 
Programa de Apoio à Reestruturação e ar 
Ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Eatadoa. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 12 É o Estado de Goiás autorizado a con
tratar operação de crédito sob o amparo do Progra
ma de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de 
Longo Prazo dos Estados. 

§ 111 O contrato autorizado nos termos deste ar
tigo será submetido à Comissão de Assuntos Econõ
micos, para apreciação no prazo de 15 (quinze) 
dias, cujo parecer será objeto de deliberação pelo 
Plenário do Senado Federal. 

Art. 22 A operação de crédito referida no artigo 
anterior, terá as seguintes condições financeiras: 

a) Valor: Saldo da dívida mobiliária do Estado 
existente em 31-3-96 e dos empréstimos da Caixa 
Económica Federal- CEF (destinados a projetes de 
habitação e saneamento e os decorrentes dos Votos 
CMN n2.s 162195 e 175195), e do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Económico e Social - BNDES (ori
ginados de operações Finame), atualizado na forma 
das cláusulas estipuladas no retromencionado Pro
tocolo de Acordo; 

b) Encargos; 

Juros: 6% ao ano; 

Atualização do saldo devedor: mensalmente 
pelo IGP- DI; 

c) Prazo: 30 anos; 

d) Garantia: receitas próprias, as transferên
cias constitucionais e os créditos de que trata a lei 
Complementar n11 87 196; 
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e) Condições de Pagamento: 
- Amortização Antecipada: transferência ao 

Governo Federal, de forma irrevogável e irretratável, 
de parte do resultado líquido apurado com aliena
ção/privatização de ativos do Estado, aceitos pelo 
BNDES, no valor equivalente a vinte por cento do 
saldo devedor estimado resultante da: 

1) compensação a ser realizada com os crédi
tos líquidos e certos do Estado junto ao Governo Fe
deral decorrentes dos empreendimentos no território 
do atual Estado do Tocantins, de acordo com o art. 
32 , § 711 do ADCT; 

2) transferência dos créditos imobiliários da 
Caixego (em liquidação extra-judicial) que venham a 
ser aceitos pelo Governo Federal, nas condições 
previstas no Protocolo de Acordo; 

- Amortização: em parcelas mensais, pela tabela 
price, com primeiro vencimento em 30-4-97, limitadas 
a 15% da receita líquida real mensal do Estado. 

Art. 32 O Estado devera, por ocasião da assi
natura do e;ontrato de refinanciamento, apresentar, 
para encaminhamento ao Senado Federal, os se
guintes documentos: 

a) autorização legislativa para a realização do 
refinanciamento; 

b) certidão negativa de débito junto ao lNSS, cer
tidão de quitação de Tributos Federais, certificado de 
regularidade de situação do FGTS e declaração de 
adimplência junto ao Sistema Rnanceiro Nacional; 

c) comprovação do cumprimento do disposto 
nos arts. 27 e 212 da Constituição Federal, e na Lei 
Complementar n11 82, de 27 de março de 1995, as
sim como do pleno exercfcio da competência tributá
ria conferida pela Constituição Federal. 

Art. 411 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Sala da Comissão, 28 de janeiro de 1997.
Francellno Pereira - Presidente em exercício -
Onofre Qulnan - Relator - Ney Suassuna - José 
Serra - João Rocha - Esperldlão Amln - Freitas 
Neto - Eduardo Supllcy - José Blanco - Carlos 
Patrocínio - Jonas Pinheiro - Francisco Escórclo 
- Geraldo Melo- Vllson Klelnüblng. 

PARECER Nll48, DE 1997 

Da Comissão de Assuntos Econôml
cos sobre o Ofício "S" 08, de 1997 (oficio 
PRESI n11 0160, de 21 de janeiro de 1997, 
na origem), do Senhor Presidente do 
Banco Central do Brasil, encaminhando 
ao Senado Federal o Parecer Dedlp(Diare 
n2 971046 que trata do Protocolo de Acor
do entre o Governo Federal e o Estado do 
Rio de Janeiro. 

Relator: Senador Ney Suassuna 

O Senhor Presidente do Banco Central do Bra
sil encaminhou ao Senado Federal, através do Ofí
cio ·s· n2 08, de 1997 (offcio PRESI n2 0160, de 21 
de janeiro de 1997, na origem) o parecer Dedip/Oia
re n11 97/046, que trata do Protocolo de Acordo entre 
o Governo Federal e o Estado do Rio de Janeiro. 

O referido parecer trata de operação de crédito 
a ser firmada entre o Estado do Rio de Janeiro e a 
União com as seguintes características financeiras. 

a) Valor da operação: saldo da diVida mobiliá
ria do Estado existente em 30-6-96, e dos emprésti
mos da Caixa Económica Federal - CEF concedidos 
ao amparo dos Votos CMN 162195; 175195 e 122/96, 
e suas alterações, e a dívida do Estado junto ao Ba
ne~ -Banco do Estado do Rio de janeiro S.A., em li
quidação extrajudicial, atualizado na forma das cláu
sulas estipuladas no retromencionado protocolo de 
acordo. 

b) Encargos: 

-juros: 7,5% ao ano 

- autorização do saldo devedor: mensalmente 
pelo IGP-DI; 

c) Prazo: 30 anos; 

d) Garantia: 

-receitas próprias e as transferências do Fun
do de Participação do Estado-FPE; 

-nas operações com o Banco Central: garan
tia do Tesouro Nacional, tendo como contragarantias 
as receitas próprias do Estado (ICMS) e transferên
cias constitucionais; 

-nas operações com o Tesouro Nacional: as 
receitas próprias e as transferências constitucionais; 

e) Condições de Pagamento: 

- Amortização extraordinária: transferência ao 
Governo Federal, até 30-11-98, mediante os instru
mentos jurídicos adequados, de ativos de natureza 
financeira, aceitos pelo Banco Central, ou ativos pri
vatizáveis, aceitos pelo BNDES, no valor mínimo de 
10% (dez por cento) da dívida refinanciada nas con
dições previstas no Protocolo de Acordo; 

- Amortização: em parcelas mensais, pela ta
bela price, com o primeiro vencimento em 30-6-97, 
limitadas a 13% da receita líquida real mensal do 
Estado. 

Trata-se de operação de crédito inserida no 
Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal de 
Longo Prazo dos Estados, levado a efeito peia 
União, sendo desta forma previamente autorizada 
pela Resolução n2 70, de 1995, do Senado Federal. 
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A referida Resolução 70, de 1995, do Senado 
Federal, determina que os Estados observem os se
guintes dispositivos da Resolução n2 69, de 1995, do 
Senado Federal, quando da assinatura do contrato 
de refinanciamento: 

a) autorização Legislativa para a realização do 
refinanciamento; 

b) certidões negativas de quitação de tributos 
federais e de regularidade de situação de FGTS e 
declaração de adimplência junto ao Sistema Rnan
ceiro Nacional e aos credores internos; 

c) comprovação de que o montante a ser con
tratado, excetuadas as parcelas destinadas à rene
gociação das dívidas já existentes, está enquadrado 
no limite estabelecido no Art. 32 da Resolução n11 

69/95; e 
d) comprovação de cumprimento do disposto 

nos artigos 27 e 212 da Constituição Federal, e na 
Lei Complementar n2 82, de 1995, assim como do 
pleno exercício da competência tributária conferida 
pela Constituição Federal. 

Note-se, portanto, que nos termos da Resolu
ção n11 70/95 do Senado Federal a realização da re
ferida operação de crédito pelo Estado do Rio de Ja
neiro subordina-se tão somente ao cumprimento e 
comprovação das exigências e condições acima 
mencionadas. 

Segundo o parecer do Banco Central do Brasil, 
a presente operação de crédito entre o Governo Fe
deral e o Estado do Rio de Janeiro "viabiliza o alon
gamento do prazo de amortização da dfvida e a re
dução de seus encargos, induz ao ajuste fiscal, em 
decorrência dos compromissos do Estado, consigna
dos no Protocolo de Acordo ... a viabilização dos ob
jetivos colimados pelo referido Acordo constitui va
riável estratégica para sustentação do Programa de 
Estabilização em curso, na medida que sensibilizará 
o déficit público de forma positiva .. ." 

Nesse contexto, diante da natureza estratégica 
que o Protocolo de Acordo entre o Governo Federal 
e o Governo do Estado do Rio de Janeiro representa 
para a sustentação do Programa de Estabilização, e 
para ordenamento das finanças públicas estaduais 
reafirmamos a autorização deste Senado Federal à 
celebração da Operação de Crédito em tela, nos ter
mos do seguinte Projeto de Resolução: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 15, DE 1997 

Autoriza a Operação de Crédito 
constante do Protocolo de Acordo entre 
o Governo Federal e o Governo do Esta
do do Rio de Janeiro. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1 2 É o Estado do Rio de Janeiro autorizado 
a contratar operação de crédito no âmbito do Proto-

. .colo de Acordo entre o Governo federal e o Governo 
do Estado do Rio de Janeiro, firmado em 15 de ja
neiro de 1997, o qual passa a constituir parte inte
grante da presente Resolução. 

§ 111 O contrato autorizado nos termos deste ar
tigo será submetido à Comissão de Assuntos Econô
micos, para apreciação no prazo de 15 (quinze) 
dias, cujo parecer será objeto de deliberação pelo 
Plenário do Senado Federal. • 

Art 2il A Operação de Crédito referido no artigo 
anterior terá as seguintes condições financeiras: 

a) valor da operação: Saldo da Divida Mobiliá
ria do Estado existente em 3D-6-96, e dos emprésti
mos da Caixa Econômica Federal- CEF concedidos 
ao amparo dos Votos CMN 162195; 175195 e 122/96, 
e suas alterações, e a dívida do Estado junto ao BA
NERJ - Banco do Estado do Rio de Janeiro S. A., 
em liquidação Extrajudicial, atualizado na forma das 
cláusulas estipuladas no retromencionado protocolo 
de acordo. 

b) Encargos 

-Juros: 7,5% ao ano. 

- Atualização do saldo devedor: mensalmente 
pelo IGP - DI; 

c) Prazo: 30 anos 

d) Garantia: 

-receitas próprias e as transferências do Fuil
do de Participação do Estado-FPE; 

- nas operações com o Banco Central: garan
tia do Tesouro Nacional, tendo como contragarantias 
as receitas próprias do Estado (ICMS) e transferên
cias constitucionais; 

-nas operações com o Tesouro Nacional: as 
receitas próprias e as transferências constitucionais; 

e) Condições de Pagamento: 

- amortização extraordinária: transferência ao 
Governo Federal, até 30-11-98, mediante os instru
mentos jurídicos adequados, de ativos de natureza 
financeira, aceito pelo Banco Central ou ativos priva
tizáveis, aceitos pelo BNDES, no valor mínimo de 
10% (Dez por cento) da dívida refinanciada, nas 
condições previstas no Protocolo de Acordo; 

- amortização: em parcelas mensais, pela ta
bela price, com o primeiro vencimento em 30-6-97, 
limitadas a 13% da receita líquida real mensal do 
Estado. 

Art. 32 O Estado deverá, por ocasião da assi
natura do contrato de refinanciamento, apresentar, 
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para encaminhamento ao Senado Federal, os se
guintes documentos: 

a) autorização legislativa para a realização do 
refinanciamento; 

b) certidões negativas de quitação de tributos 
federais e de regularidade de situação do FGTS e 
declaração de adimplência junto ao Sistema Rnan
ceiro Nacional e aos credores internos; 

c) comprovação de que o montante a ser contra
tado, excetuadas as parcelas destinadas à renegocia
ção das dívidas já existentes, está. enquadrado no limi
te estabelecido no Art. 32 da Resolução n2 69/95; e 

d) comprovação de cumprimento do disposto 
nos artigos 27 e 212 da Constituição Federal e na 
lei Complementar n2 82, de 1995, assim como do 
pleno exercício da competência tributária conferida 
pela Constituição Federal. 

Art. 42 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Sala da Comissão, 28 de ,Janeiro de 1997. 
Francellno Pereira, Presidente em exercício -

Ney Suassuna, Relator - Geraldo Melo - Carlos 
Patrocínio - Vllson Klelnüblng - Ramez Tebet -
José Blanco - Onofre Qulnan - Esperldião Amln 
- Pedro Simon - João Rocha - Francisco Escór
clo- Eduardo Supllcy - Feitas Neto. 

PARECER N2 49, OE 1997 

Da Comissão de Assuntos Econôml
cos sobre o Ofício "S. 9, de 1997, do Se
nhor Presidente do Banco Central doBra
sil, encaminhando ao Senado Federal o Pa
recer DedipiDiare 111 97/47 que trata do Pro
tocolo de Acordo entre o Governo Federal 
e o Governo do Estado de Rondônia 

Relator: Senador Ramez Tebet 

O Senhor Presidente do Banco Central do Bra
sil encaminhou a esta Comissão de Assuntos Eco
nómicos o parecer Dedip/Diare n2 97/47 que trata do 
Protocolo de Acordo entre o Governo Federal e o 
Governo do Estado de Rondônia. 

O referido parecer trata de operação de crédito 
a ser firmada entre o Estado de Rondônia e a União 
com as seguintes caracteristicas financeiras: 

a) valor. Saldo dos empréstimos e financia
mentos junto à Caixa Econômica Federal, inclusive 
os concedidos ao amparo dos Votos CMN 162/95; 
175/95 e 122196, e ao Banco do Brasil S.A. concedi
do com base no Voto CMN 31/96, atualizado na for
ma das cláusulas estipuladas no retromencionado 
Protocolo de Acordo; 

b) encargos: 

Juros: 6% ao ano; 

Atualização do saldo devedor. mensalmente 
pelo IGP- DI; 

c) prazo: 15 anos. 

d) garantia: receitas próprias, as transferências 
constitucionais e os créditos de que trata a Lei Com
plementar n11 87/96. 

e) condições de pagamento: 

- amortização extraordinária: 20% (vinte por 
cento) do valor do refinanciamento da Dívida, por 
ocasião do leilão de Privatização das Centrais Elé
tricas de Rondônia - CERON, nas condições previs
tas no Protocolo de Acordo; 

- amortização: em parcelas mensais, pela ta
bela price, e limitados a 15% da receita lfquida real 
mensal do Estado. 

A operação de crédito referida anteriormente 
insere-se no âmbito do Programa de Reestruturação 
e de Ajuste Rscal de longo Prazo dos Estados, le
vado a efeito pela União, e enquanto tal previamente 
autorizada pela Resolução n11 70, de 1995, do Sena
do Federal. 

Exige tão somente a referida Resolução n11 70, 
de 1995, que os Estados observem os seguintes dis
positivos da Resolução n2 69, de 1995, do Senado 
Federal, por ocasião da assinatura do contrato de 
refinanciamento: 

1) Autorização legislativa para a realização do 
refinanciamento; 

2) Certidões negativas de quitação de tributos 
federais e de regularidade de situação do FGTS e 
declaração de adimplência junto ao Sistema Rnan
ceiro Nacional e aos credores internos; 

3) Comprovação de cumprimento do disposto 
nos arts. 27 e 212 da Constituição Federal, e na lei 
Complementar n11 82, de 1995, assim como do pleno 
exercfcio da competência tributária conferida pela 
Constituição Federal. 

Note-se, portanto, que nos termos da Resolução 
n2 7Q/95 do Senado Federal a realização da referida 
operação de crédito pelo Estado de Rondônia subordi
na-se tão somente ao cumprimento e comprovação 
das exigências e condições já mencionadas. 

Como destacado no Parecer do Banco Central 
do Brasil, a operação de crédito inserida no Protocolo 
de Acordo entre o Governo Federal e o Estado de 
Rondônia "viabiliza o alongamento do prazo da dívida 
e a redução de seus encargos, induz o ajuste fiscal, 
em decorrência dos compromissos do Estado, consig-
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nados no Protocolo de Acordo. Até que a meta fiscal 
seja atingida, o Estado não emitirá nova dívida mobi
liária e somente contrairá dívidas, caso mantenha a 
relação dívida/receita na trajetória acordada". 

Ressalte-se ainda que a operação de crédito 
em exame trata, na verdade, de um processo de re
financiamento de dívidas já contraídas e, enquanto 
tal, não implicará aumento no montante de endivida
mento do Estado. 

Nesse contexto, diante da natureza estratégica 
que o Protocolo de Acordo entre o Governo Federal e 
o Governo do Estado de Rondônia representa para a 
sustentação do Programa de Estabilização em curso, 
e para o ordenamento das finanças públicas estaduais, 
reafirmamos a autorização deste Senado Federal à ce
lebração da Operação de Crédito em tela, nos termos 
do seguinte Projeto de Resolução: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 16, DE 1997 

Autoriza o Estado de Rondônia a 
contratar operação de crédito sob o am
paro do Programa de Apoio à Reestrutu
ração e ao Ajuste Fiscal de Longo Prazo 
dos Estados. 

O Senado Federal resolve: 

Art 12 É o Estado de Rondônia autorizado a 
contratar operação de crédito sob o amparo do Pro
grama de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Rscal 
de Longo Prazo dos Estados. 

Art ~ A Operação de Crédito referida no artigo 
anterior terá as seguintes condições financeiras: 

a) valor. SaJOO dos empréstimos e financiamentos 
junto à Caixa Económica Federal, inclusive os conceá
dos ao amparo dos Votos CMN 162/95; 175195; e 
122196, e ao Banco do Brac>il SA concedido cem base 
no Voto CMN 031196, atualizado na forma das cláusulas 
estipuladas no retromencionado Protocolo de Acordo; 

b) encargos: 

Juros: 6% ao ano; 

Atualização do saldo devedor. mensalmente 
pelo IGP - DI; 

c) prazo: 15 anos 

d) garantia:. receitas próprias, as transferências 
constitucionais e os créditos de que trata a Lei Com
plementar n2 87/96. 

c) condições de pagamento: 

- amortização extraordinária: 20% (vinte por 
cento) do valor do refinanciamento da Dívida, por 
ocasião do Leilão de Privatização das Centrais Elé-

tricas de Rondônia- CERON, nas condições previs
tas no Protocolo de Acordo; 

- amortização: em parcelas mensais, pela ta
bela price, e limitados a 15% da receita líquida real 
mensal do Estado. 

Art. 32 O Estado deverá, por ocasião da assi
natura do contrato de refinanciamento, apresentar, 
para encaminhamento ao Senado Federal, os se
guintes documentos: 

a) autorização legislativa para a realização do 
refinanciamento; 

b) certidão negativa e débito junto ao INSS, cer
tidão de quitação de Tributos Federais, certificado de 
regularidade de situação do FGTS e declaração de 
adimplência junto ao Sistemea Financeiro Nacional; 

c) comprovação do cumprimento do disposto 
nos arts. 27 e 212 da Constituição Federal, e na Lei 
Complementar n2 82, de 27 de março de 1995, as
sim como do pleno exercício da competência tributá
ria conferida pela Constituição Federal. 

Art. 4!1 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação, 27 de janeiro de 1997.- France-
llno Pereira, Presidente em exercício - Ramez ,- !· 

bet, Relator- Francisco Escórclo- Eduarao ;;.:v 
pllcy - Ney Suassuna - Vllson Klelnüblng - Pe
dro Simon - Freitas Neto - Carlos Patrlcínlo -
Onofre Qulnan - Jonas Pinheiro -José Blanco
João Rocha- Geraldo Melo. 

PARECER N2 50, DE 1997 

Da Comissão de Asslnos Econômt
cos, sobre o Oficio "S• nlZ 11, de 1997, (Oft. 
cio PRESI-9710156, de 21 de janeiro de 1997, 
na origem), do Presk:len1e do Banco Central 
do Brasil, referen1e à solicitação do Governo 
do Estado do Tocantins no sentido de que 
se retiftque a alínea "e" do M'l 212 da Resolu
ção o2 5, de 6 de fevereiro de 1996, do Sena
do Federal 

Relator: Senador Carlos Patrocínio 

I - Relatório 

o Presidente do Banco Central 00 Brasil, por inter
mécio do Offcio •s• n2 11, de 1997, (Ofício PRESI-
9710156, de 21 de janeiro de 1997, na origem), e referin
do-se às Resoluções do Senaoo Federal n2 5, de 6 de fe
vereiro de 1996, que "Autoriza o Estado oo Tocantins a 
prestar garantia no valor de R$34.000.000,00 (trinta e 
quatro milhões de reais), acrescida dos respectivos en
cargos financeiros (acessórios), junto ao Banco do 
Brasil S.A., destinada a financiar a execução do Pro-
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grama de Cooperação Nip0-Brasileiro para o De
senvolvimento dos Cerrados - PRODECER III - Pi
loto, a ser implantado no Município de Pedro Afon
so, Estado do Tocantinos", e n2 28, de 7 de maio de 
1996, que ·Acrescenta dispositivo à Resolução n2 5, 
de 1996, do Senado Federal, excluindo dos limites 
de operações de crédito do Estado do Tocantins a 
garantia prestada no art. 12 ", solicita a ratificação da 
alínea e do art. 22, da Resolução n2 5, de 1996, do 
Senado Federal, cuja redação passaria a ser a se
guinte: 

"Art. 22 ................................................ . 

e) condições de pagamento: 
- do principal: em doze prestações 

anuais, vencendo-se a primeira em 15 de agos-
to de 2000 e a última em 15 de agosto de 2011; 

- dos juros: exigíveis no dia 15 de 
agosto de cada ano; 

- da remuneração:amortizada junta
mente com o principal. 

Informa o Ofício que tal retificação foi solicitada 
pelo Governo do Estado do Tocantins em razão da 
defasagem de um ano no início da execução do Pro
grama de Cooperação Nipo-Brasileiro para o Desen
volvimento dos Cerrados- Prodecer III- Piloto. 

11- Voto 

Compete a esta Comissão a iniciativa de proje
to de resolução referente ao exercfcio da competên
cia privativa do Senado Federal prevista no art. 52, 
incisos V a IX, da Constituição Federal. 

A solicitação constante do Ofício ·s· n!l 11, 
de 1997, acima citado, atende às exigências da 
Resolução n11 69, de 1995, do Senado Federal, 
que "Dispõe sobre as operações de crédito interno 
e externo dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Municípios e de suas respectivas autarquias, inclu
sive concessão de garantias, seus limites e condi
ções de autorização, e dá outras providências.·, 
sendo também, relevante quanto ao mérito, por 
adequar os prazos de pagmento do principal, pre
vistos na alfnea e do art. 22 da Resolução n2 5, de 
1996, do Senado Federal, às reais condições de 
execução do Programa de Cooperação Nipo-Brasi
leiro para o Desenvolvimento dos Cerrados -
PRODECER III- Piloto. 

Manifesto-me. assim, favoravelmente a que e 
proceda à pretendida ratificação, na forma do se
guinte:m 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 17, DE 1997 

Retifica a alínea "e" ao art 22 daRe
solução n11 5 de 1996, do Senado Federal, 
alterando as datas de vencimento do 
principal da operação de crédito autoriza
da por aquela Resolução. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1 º A alínea e do art. 2º da Resolução n2 5 
de 1996, do Senado Federal, passa a vigorar com a 
seguinte redação 

"Art. 2º ................................................ . 

e) condições de pagamento: 
- do principal: em doze prestações 

anuais, vencendo-se a primeira em 15 de agos-
to de 2000 e a última em 15 de agosto de 2011; 

- dos juros: exigíveis no dia 15 de 
agosto de cada ano; 

- da remuneração: amortizada junta
mente com o principal. 

Art. 22 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Sala da Comissão, 28 de janeiro de 1997.
Francelina Pereira, Presidente em exercício - car
los Patrocínio, Relator - Vllson Klelnüblng -
Eduardo SUpllcy - Geraldo Melo - José Blnaco
Onofre Qulnan -Jonas Pinheiro- Rames Tebet
João Rocha - Ney Suassuna - FreHas Neto -
Francisco Escórclo- Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O expe
diente lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Foram 
encaminhados à publicação pareceres da Comissão 
de Assuntos Econômicos que concluem pela apre
sentação dos seguintes Projetas de Resolução: 

- N2 14, de 1997, que autoriza o Estado de 
Goiás a contratar operação de crédito sob o amparo 
do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste 
Fiscal de Longo Prazo dos Estados; 

- N2 15, de 1997, que autoriza a operação de 
crédito constante do Protocolo de Acordo entre o 
Governo Federal e o Governo do Estado do Rio de 
Janeiro; 

- N2 16, de 1997, que autoriza o Estado de 
Rondônia a contratar operação de crédito sob o am
paro do Programa de Apoio à Reestruturação e ao 
Ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Estados; e 
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- N11 17, de 1997, que retifica a alínea e do art. 211 
da Resolução n2 5, de 1996, do Senado Federal, alte
rando as datas de vencimento do principal da opera
ção de crédito autorizada por aquela Resolução. 

As proposições constarão da Ordem do Dia da 
sessão deliberativa ordinária de amanhã, em regime 
de urgência, quando poderão receber emendas até 
o encerramento da discussão. 

O SR. PRESIDENTE {Júlio Campos) -A Presi
dência recebeu, do Banco Central do Brasil, o Ofício 
n11 217/97, encaminhando dados referentes à dívida 
dos governos estaduais, municipais e do Distrito Fe
deral, disponíveis naquele Órgão, tendo por base o 
mês de dezembro de 1996. (Diversos n2 5, de 1997) 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econô
micos. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Sobre a 
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 12 Secre
tário em exercício, Senador Levy Dias. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 108, DE 1997 

Senhor Presidente, 

Requeiro, nos termos regimentais, que o Sena
do Federal fiel às suas tradições, preste as seguin
tes homenagens de pesar pelo falecimento do escri
tor e acadêmico Antonio Callado, ocorrido ontem, no 
Rio de Janeiro: 

- condolências à família do ilustre morto, ao 
Estado do Rio de Janeiro e à Academia Brasileira de 
Letras. 

Sala das Sessões, 28 de janeiro de 1997. -José 
Sarney - Benedlta da Silva - Eduardo Supllcy 
- Artur da Távola. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O re
querimento lido depende de votação, em cujo enca
minhamento poderão fazer uso da palavra os Srs. 
Senadores que o desejarem. 

Em vvtação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Será cumprida a deliberação do Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Sobre a 
mesa requetimento que passo a ler. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 109, DE 1997 

Senhor Presidente, 

Requeiro, nos termos regimentais, que seja so
licitado ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Esta-

do da Agricultura e Abastecimento, prestar ao Sena
çjo Federal as seguintes informações: 

1 - quais as conseqüências do excesso de 
chuvas para a agricultura, nos Estados de Minas 
Gerais, São Paulo, Paraná, Rio de Jane•:·). Santa 
Catarina e Mato Grosso do Sul? 

1.1 - área plantada atingida, por Estado; 

1.2 - produtos agropecuários afetados; 

1.3 - efeitos sobre a produção esperada; 

1.3.1 - quantidade da safra esperada a ser 
prejudicada, por produto; e; 

1.4 - prejuízo financeiro para os produtos. 

2 - que medidas compensatórias o Governo 
Federal preparou para enfrentar esta situação, inclu
sive qual o montante dos recursos assegurados para 
viabilizar a recuperação das áreas prejudicadas? 

3 - qual a repercussãc das perdas sobre o pre
ço dos produtos afetados e, conseqüentemente, so
bre a inflação? 

Justificação 

O excesso de chuvas nos Estados assinalados 
provocou enchentes, com evidentes efeitos sobre a 
agricultura. 

Presume-se significativas repercussões nas 
safras esperadas. 

Até o momento não se tem nenhuma notícia 
sobre providências previstas ou estabelecidas, de 
caráter emergencial e compensatório, que venham 
ao encontro da indiscutível necessidade e oportuni
dade de se ter um programa de recuperação da agri
cultura nesses Estados. 

O fato é extremamente preocupante em razão 
da importância da produção agropecuária, para a 
mar.utenção da estabilidade da economia e o ~Ainis
tério da Agricultura e Abastecimento preci· lr.for
mar com clareza o ocorrido, em razão das chuvas, e 
o que se está fazendo ou se pretendendo tazer para 
a recuperação do setor. 

Sala das Sessões, 29 de janeiro de 1997. -
Senador Ernandes Amorim. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- O re
querimento vai à Mesa para decisão. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A Presi
dência associa-se às homenagens prestadas pela emi
nente Senadora Benedita da Silva à figura inesquecí
vel do escritor e jornalista, do grande brasileiro Antônio 
Callado, que faleceu ontem, no Rio de Janeiro, e foi 
sepultado na manhã de hoje nessa cidade. 
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Conheci o trabalho de Antônio Callado. Convivi 
com o Sr. Callado na época em que ele fez um tra
balho jornalístico no Estado de Mato Grosso, levan
tando o problema indígena do nosso Estado. Aliás, 
um trabalho belíssimo que marcou a história do jor
nalismo brasileiro. 

Nesta oportunidade, como Presidente em exer
cício do Senado Federal, quero dar a todo o povo do 
Rio de Janeiro e a todos os brasileiros os pêsames 
pela perda desse grande homem público, jornalista e 
escritor que foi Antônio Callado. 

Há oradores inscritos. 

Concedo a palavra a Sr'! Senadora Benedita da 
Silva, por permuta com o eminente Senador Mauro 
Miranda. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (J'úlio Campos) - Conce
do a palavra, pela ordem, ao nobre Senador Eduar
do Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (PT-SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, V. 
Exa fez referência aos oradores inscritos para discu
tir o requerimento de pesar pelo passamento do es
critor Antônio Callado? 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Já esta
mos na lista de oradores, Excelência. 

O SR. EDUARDO SUPUCY - Uma vez que foi 
apresentado o requerimento de pesar, pergunto se 
V. ExU o colocou em discussão. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Já ul
trapassamos essa fase. Houve a discussão e vota
ção do requerimento, que foi aprovado. 

Após a fala da Senadora Benedita da Silva, V. 
ExU falará como Líder. 

O SR. EDUARDO SUPUCY - Obrigado, Sr. 
Presidente. Gostaria de apoiar o requerimento de 
pesar da Senadora Benedita da Silva. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Ficará 
assegurada a palavra a V. Exa na prorrogação do 
Expediente. 

Concedo a palavra à nobre Senadora Benedita 
da Silva. 

V. Exll dispõe de 20 minutos para o seu pro
nunciamento. 

A SR1 BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pronun
cia o seguinte discurso. } - Sr. Presidente, Sr% e 
Srs. Senadores, morre o romancista Antônio Calla
do. Sua mente criativa e brilhante recosta, cansada 
e satisfeita, à máquina de escrever, à pena, às fo-

lhas, e se recolhe consolidada. Como uma dádiva, 
que só os corações generosos podem ofertar_, nos 
dêixa uma obra literária ímpar, cuja expressão extra
pola os limites do imaginário das fronteiras do País. 
E, para o nosso deleite, permanecerá imortal, como 
imortal é o seu nome: Antônio Callado. 

Morre o homem Antônio Callado. O pai, o es
poso, parte. E bem assim partiremos todos, seres 
transitórios que somos. Mas alguns, alguns poucos 
privilegiados deixam sua marca indelével no mundo, 
nas grandes e nas pequenas coisâs, aquelas que 
compõem o cotidiano, transformando-o em algo tão 
aconchegante como um carinho. 

As lágrimas derramadas pela dor da perda de 
um ente querido se transformam, então, em vívidas 
rosas, cujo buquê, de fragância distinta, aviva-nos 
na memória, que não conhece o tempo, o brilho dos 
olhos, o timbre da voz, a magia dos movimentos, o 
ser por inteiro; existindo, pousará sempre em nós, 
em algum lugar entre o coração e a alma. 

Morre o jornalista e cidadão Antônio Callado, 
mas seu trabalho à frente dos melhores órgãos de 
imprensa do Brasil permanecerá para sempre como 
registro histórico de momentos que o mundo jamais 
esquecerá, como a Segunda Guerra Mundial, onde 
foi correspondente. 

Tão bem-aventurado era o espírito desse jor
nalista poeta que foi ali, em meio aos bombardeios e 
aos horrores da guerra, que despertou para o fascí
nio do teatro, se desdobrando e se rendendo à arte 
dos palcos que o acompanhou por toda a vida. 

Morre Antônio Callado. Mas, múltiplo que era, 
prismático, reluzente, multicolor, permanece a obra 
do escritor, do poeta, do jornalista, do ensaísta, 
como um legado de esperança e força às nossas 
mentes e aos nossos corações. 

Antônio Callado, filho, irmão e menino. Nasceu 
no início do século, em Niterói. Sua infância trans
correu à sombra de mangueiras e goiabeiras. Cres
ceu aos olhos do pai, Dario, médico, amante de so
netos e colecionador voraz de obras pamasianas. 
Cresceu sob os cuidados da mãe, Edite, professora, 
atenta à educação do único filho homem. Antônio 
Callado, ainda menino e já escritor de poemas e 
contos. Fadas madrinhas, dragões e destino, unidos 
numa promessa de amanhã límpido e repleto de 
realizações. Antônio Callado: promessa consolidada. 

Morre cidadão, democrata, brasileiro que lutou 
contra a ditadura e foi preso; patriota que não fugiu à 
luta, que nunca temeu a própria morte; alma sagra-
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da contra a luta e a injustiça, independente, doce, 
grande e benevolente. 

Doce radical, como disse Hélio Pelegrino. Úni
co inglês da vida real, como disse Nélson Rodrigues. 
Rgura humana superior, extraordinária, fazemos 
questão de dizer, todos nós. 

Morre Antônio Callado! Viva para sempre Antô
nio, aquele cujas múltiplas vozes jamais calou! 

Como Senadora pelo Estado do Rio de Janei
ro, não poderia deixar de prestar esta homenagem a 
quem contribuiu para a democracia e para cultura 
deste País, a quem fala à alma de todos nós. 

Um poeta é sempre um poeta. E ele não morre 
nunca, porque certamente estamos, a cada instante 
de nossas vidas, repetindo, imitando sua prática co
tidiana. 

Aquele homem simples, nascido em Niterói, 
em 26 de janeiro de 1917, único filho homem entre 
quatro, cresceu numa chácara ao lado da famma. 
Órfão de pai aos 11 anos de idade, já aos 13 escre
via contos e poemas. Seu primeiro conto publicado 
foi no Jornal do Brasil. Formou-se em Direito, mas 
nunca exerceu a profissão. Na sua prática profissio
nal, ele tinha, dentro dele, não só o conhecimento 
adquirido na Faculdade, mas, sobretudo, aquilo que 
a vida lhe deu: o tesouro de compreender os seres 
humanos. 

Cedo, aos 20 anos, foi trabalhar no Correio da 
Manhã, como repórter e cronista. Entre 1939 e 
1941, foi cronista de O Globo. 

Foi também - e aqui faço questão de registrar -
contratado pelo serviço brasileiro da BBC de Londres, 
para cobrir a Segunda Guerra Mundial, quando pres
tou um relevante serviço. Por isso digo que ele não ti
nha medo da morte. Ali ele tinha a certeza de que com 
uma caneta, e não com uma arma, possuía em suas 
mãos um instrumento de escrever e reescrever a his
tória, com o significado e as conseqüências da guerra. 
Engajado na luta, talvez tenha conservado no seu inte
rior todo o desejo de que a paz fosse construfda no 
mundo; com a sua experiência, aquele cidadão com
preenda melhor a necessidade da luta pela paz, tendo a 
arma mais potente para estreitar as relações: o diálogo. 

Regressou ao Brasil em 1947. Tinha então 30 
anos e uma vasta experiência como correspondente 
internacional de guerra. Foi redator-chefe do Cor
reio entre 1954 e 1960. E exerceu todas aquelas ou
tras atividades que nós já sabemos. 

Contudo, Sr. Presidente, S~ e Srs. Senado
res, esse ser humano magnífico e extraordinário pro
duziu ainda tanta coisa. Seus livros toram traduzidos 

em diversas línguas, recebendo incontáveis prêmios 
. nacionais e internacionais. Durante o regime militar, 
'foi processado, teve vários problemas com os milita
res devido às suas posições libertárias e democráti
cas. Esse homem merece ser lembrado por nós, 
para que sua trajetória tenha continuidade. 

Ouso, desta tribuna, dizer que talvez não tenha 
acumulado em mim o seu talento, mas quero crer 
que tenho dentro de mim a mesma vontade. 

O Sr. Gilvam Borges- Permite-me V. E:xO um 
aparte? 

A SR1 BENEDITA DA SILVA- Ouço o aparte 
de V. E~. 

O Sr. Gllvam Borges- Nobre Senadora Bene
dita da Silva, representante do Estado do Rio de Ja
neiro, congratulo-me com V. E~ na homenagem que 
presta a esse ilustre intelectual. Do extremo Norte 
do País, do Amapá, extemamos o nosso pesar e o 
nosso lamento pela perda de um homem tão nobre. 
não só pelo seu intelecto mas também pela sJa per· 
sonalidade. Neste momento em que o Brasil todo se 
manifesta, associo-me à homenagem feita no belo 
pronunciamento de V. Ex-. 

A SR- BENEDITA DA SILVA- Agradeço como
vida esse aparte, porque, como uma cidadã do Estado 
do Rio de Janeiro, tenho certeza de que esse nome 
não é apenas um nome do Estado do Rio, mas atra
vessou fronteiras, chegou ao Nordeste. V. Ex- é teste
munha do valor desse cidadão, que, lamentavelmente, 
apenas no dia 17 de março de 1994 foi eleito para ocu
par a Gadeira n2 8 da Academia Brasileira de Letras. 
Mas tenho certeza de que há muito te~. muito tem
po mesmo, talvez décadas, ele já estava em nossos 
corações como uma das maiores figuras intelectuais 
que o nosso País possui. 

Mais uma vez, quero deixar, à famflia enlutada 
por essa perda, o nosso carinho, a nossa manifesta
ção de apreço, o nosso sentimento de não poder
mos estar também ao lado deles nesse momento; 
mas deixo o pesar do Senado Federal brasileiro, 
para que possam contar conosco neste instante de 
uma perda tão preciosa. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Permite-me V. E~ 
um aparte, Senadora? 

A SR1 BENEDITA DA SILVA- Concedo o 
aparte ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Senadora Benedita 
da Silva, gostaria de manifestar também a V. Ex11 e 
aos subscritores do requerimento - Ssnador Júlio 
Campos e outros - minha homenagem de pesar 
pelo falecimento de Antônio Callado, aos seus fami-
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liares, a todos os seus amigos. A homenagem a 
esse extraordinário escritor que lutou, coerentemen
te, pela democracia em nosso País, para que acon
tecessem mudanças em profundidade. Ainda ontem, 
nas emissoras de televisão, pude acompanhar algu
mas de suas últimas entrevistas. Ele mostrava um 
certo ceticismo com respeito à possibilidade de o 
Brasil desenvolver-se com maior justiça e estar à al
tura da extraordinária potencialidade de nossa Na
ção e do povo que aqui habita, como se Antônio Cal
lado tivesse lutado tanto ao longo de seus 80 anos e 
ainda não tivesse conseguido ver, na realidade, para 
uma enorme parcela da população brasileira, o res
gate dos direitos à cidadania, à vida, à democracia, 
à saúde, à educação, à moradia; ainda não tivesse 
conseguido ver todas as pessoas, os fndios, os ne
gros, os nordestinos. enfim, todos os segmentos do 
povo brasileiro, deixarem de ser objeto de discrimi
nação. Aquilo que apresentou em Reflexos do Baile, 
Quarup, A Madona de Cedro e em outras obras e 
nos seus escritos recentes como jornalista, as suas 
contribuições na Folha e no Jornal do Brasil consti
tuíram algo de extraordinária relevância para todos 
nós, brasileiros. Portanto, queremos cumprimentar 
Antônio Callado e a sua famOia por sua extraordiná
ria contribuição. Meus cumprimentos a V. Ex- pela 
iniciativa. 

A SR1 BENEDITA DA SILVA- Agradeço o 
aparte, Senador Eduardo Suplicy. A emoção tomou 
conta de todos nós com essa preciosidade, por todo 
o compromisso que assumiu e por ter partido sem 
ter visto ainda todos os filhos amados desta nossa 
Pátria com seu pedacinho de chão, com seu empre
go, com seu salário. 

Mas tenho certeza de que ele deixou um gran
de legado para todos nós. Para que possamos cons
truir um mundo de paz não precisamos ter guerra. 
Havendo guerra, podemos construir um mundo de 
paz, se formos capazes de reconhecer no ser huma
no a competência maior e necessária, através do 
diálogo, para fazer valer os nossos direitos. 

Morre o romancista AntOnio Callado; sua voz 
não soa apenas no Senado Federal, mas no cora
ção de todo brasileiro. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito 
obrigada. 

Durante o discurso da Sra. Benedita da 
Silva, o Sr. Júlio Campos, 22 Vice-Presiden
te, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Levy Dias, 32 Secretário 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a 
J:?alavra ao nobre Senador Jonas Pinheiro. 

' O SR. JONAS PINHEIRO (PFL-MT. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr's e Srs. Senadores, esta Casa vai 
apreciar, no dia de hoje, o Projeto de Lei do Senado 
de autoria do nobre Senador Flaviano Melo, relatado 
pelos não menos importantes Senadores Nabor Jú
nior e Roberto Requião, a respeito de uma matéria 
que está preocupando o meio rural brasileiro. Esse 
projeto traz alguns equívocos, para os quais chama
remos a atenção da Casa. 

A primeira emenda que farei em plenário, es
tando o projeto aqui tramitando em regime de urgên
cia, é com respeito ao §32 do art. 22 • Ela muda, por
tanto, a Lei nQ 8.629, de 1993, que trata da Lei Agrá
ria, quando diz que não será permitida a modificação 
quanto à titularidade, quanto à utilização e dimensão 
da exploração nas propriedades em vista de serem 
desapropriadas pelo Incra, por dois anos. 

Concordo que não se permita que alguém de 
má-fé subdivida uma área, para que ela deixe de ser 
grande propriedade e passe a ser média ou pequena, 
não sendo, portanto, passível de desapropriação. 

Porém, ao fazer com que uma propriedade fi
que engessada por dois anos só porque está sendo 
investigada para efeito de desapropriação, por certo, 
estaremos cerceando a liberdade do seu proprietário 
de explorá-la. 

Portanto, fizemos uma emenda no sentido de 
que concordamos com respeito à titularidade, mas 
não com respeito a sua utilização. 

Realizamos uma reunião no gabinete do nobre 
Senador Raviano Melo, com a presença dos Sena
dores Lúdio Coelho e Ramez Tebet, da assessoria 
do Senador Jader Barbalho e do Incra, no sentido de 
que se modifique esse parágrafo, porque, do jeito 
que está, com certeza, estamos prejudicando, so
bretudo, o meio rural brasileiro. 

Também estamos apresentando o destaque de 
uma emenda que muda o cálculo de como obter o ta
manho de uma propriedade em relação aos seus mó
dulos fiscais. O que hoje determina a lei? Para se cal
cular o número de módulos fiscais de urna proprieda
de, divide-se a sua área aproveitável pelo tamanho do 
módulo fiscal daquele município, em hectares. 

E o que deseja esse projeto? Que não seja árvi
dida a área aproveitável, mas, sim, que seja dividido o 
total da propriedade. Isso causa um grande efeito. 

Na oportunidade, vou distribuir um texto que 
traz exemplos muito simples. Na Amazônia, uma 
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propriedade de 1.000 hectares pode ser aproveitada 
apenas em 200 hectares;· 800 hectares. portanto, 
80%, são, legalmente, de reserva florestal. Se divi
dirmos os 1.000 hectares pelo módulo do município, 
que, na Amazônia, é de cerca de 50 hectares, obte
remos 20 r nódulos fiscais, o que significa uma gran
de propriedade, portanto, passível de desapropria
ção. Mas, na realidade, apenas 200 hectares podem 
ser utilizados nessa propriedade. Se dividirmos os 
200 hectares pelos 50 hectares, que é o módulo do 
município, encontraremos apenas quatro módulos 
fiscais, o que significa uma pequena propriedade. 
Ora. isso tem. grandes conseqüências, sobretudo 
para efeito de desapropriação, porque a lei diz que a 
pequena e a média propriedades não podem ser de
sapropriadas. 

Por isso, também vamos apresentar uma 
emenda retirando esse texto do projeto de lei ora em 
discussão e retomando ao texto da lei original. 

Também encontramos nesse projeto de lei um 
outro 'exto que fere profundamente o direito de pro
priedade. Uma propriedade é produtiva quando pos
sui, efetivamente cultivada, 80% da sua área apro
veitável; ou seja, utilizando 80% da área aproveitá
vel, a propriedade é considerada produtiva. Mas 
também é produtiva quando é eficiente na explora
ção de 1 00% de produtividade, considerando a pro
dutividade média da região ou uma produtividade 
estipulada pelo Poder Público. Como se descobre 
isso? A prática e a aritmética assim definem: divide
se a produção pela área utilizada para se encontrar 
a produtividade. Mas, segundo esse projeto, o IN
CRA deve dividir a produção pela área aproveitável 
da propriedade e não pela área utilizada. Isso fere 
um ramo das c!êncid.s exatas, a aritmética, e tam
bém prejudicará c produtor que, apesar de ser pro
dutivo quanto à ur:iização da área, será improdutivo, 
pois, utilizanao .sssa maneira errada de dividir, sua 
produtividade ss;:Jo~e será abaixo da média. 

O Sr. Je:: .ierson Péres- V. ExAme pen11ite um 
aparte? 

O SR. JONAS PINHEIRO- Ouço V. E:xll com 
prazer. 

O Sr. Jefferson Péres - Senador Jonas Pi
nheiro, tenho votado aqui no Senado a favor de to
dos os projetas que facilitam ou aceleram o proces
so de refon11a agrária. Votei a favor da elevação da 
alíquota do ITR, do projeto do rito sumário, da obri
gatoriedade da presença do Ministério Público em 
processos referentes à propriedade fundiária ... mas, 
Senador Jonas Pinheiro, em face das ponderações 

que V. Ex" está fazendo e das que já ouvi de outras 
,pessoas ligadas ao meio rural, creio que esse proje
to de autoria do ilustre Senador Raviano Melo está a 
merecer um estudo muito cuidadoso e cauteloso de 
todos os Senadores. Sou do Estado do Amazonas, 
onde as propriedades rurais já sofrem a limitação 
por força da MP que limita o aproveitamento a 20% 
da área. Se nós aprovan11os um projeto como esse, 
praticamente inviabilizará a produção rural no Esta
do e tomará a propriedade particular no campo prati
camente sem sentido. Esse projeto, realmente, repi
to, precisa ser examinado com muito cuidado. Para
benizo V. E~ por estar alertando o Senado para 
esse fato. 

O SR. JONAS PINHEIRO - Muito obrigado, 
Senador Jefferson Péres. V. Exª soube interpretar 
aquilo que estamos a alert,.r. Com certeza, nós, da 
Amazônia brasileira, teremos as nossas terras, por 
mais pequenas que sejam, transformadas em gran
des propriedades, portanto, passíveis de desapro
priação, quando, na verdade, a propriedade que V. 
E:xll possa ter é uma pequena propriedade. Por isso, 
agradeço o seu aparte. 

A propósito, o Senador Lúdio Coelho tanto 
quanto o Senador Ramez Tebet, que participaram 
de uma solicitação de um acordo a respeito desse 
projeto, nas entrelinhas, entenderam que o projeto 
realmente é nocivo, o que fez com que o Senador 
Lúdio Coelho solicitasse adiamento de votaçc, des
sa matéria para melhor análise, conforme V. E:xll 
também vem solicitar através de seu aparte. 

O Sr. Ramez Tebet- Pen11ite-me V. Exª um 
aparte? 

O SR. JONAS PINHEIRO - Com muito prazer, 
Senador Ramez Tebet. 

O Sr. Ramez Tebet- Quando V. E:xl está na 
tribuna ou nas Comissões trabalhando para que o 
País possa ter uma efetiva política agrícola, eu me 
tranqüilizo. Toda vez que um projeto de lei referente 
ao campo está a merecer a sua atenção, Senador 
Jonas Pinheiro, fico, repito, tranqüilo, porque V. E:xll 
é um estudioso do assunto. V. E:xll, nesta Casa, tem 
defendido bravamente, com competência, a agricul
tura neste Pafs. V. E:xll sabe que também comunga
mos daquele propósito sadio de dotar o Pafs de uma 
política agrícola, de uma política de reforma agrária 
que positivamente possa trazer maiores beneffcios, 
possa fazer justiça àqueles que querem trabalhar no 
campo e àqueles que lá já trabalham. Esta Casa tem 
conhecimento de que também temos atuado ativa
mente nesse sentido. Relatamos, por exemplo, o 
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3) como conseqüência, imóveis atualmente dassmcados 
como produtivos e que tenham grau de utilização, variando entre 
80 e 99%, passarão a ser considerados como propriedades im
produtivas; 

4) atualmente, considera-se como propriedade produtiva 
aquela que apresenta simultaneamente grau de utilização de terra 
ipual ou superior a 80% e grau de eficiência na exploração igual a 
100%. 

5) Exemplo: 
- área total do imóvel: 1.800ha 
- área aproveitável: 1.500ha 
-área utilizada (80%): 1.200ha 
-grau de utilização: 80% (produtiva) 
- área plantada: 
milho (4.800 sc'60sc): 80ha 
arroz (3.600 sc/30sc): 120ha 
- Pecuária- (1.200 ua/1,2): 1.000ha 
- soma das áreas 
estimadas para cálculo: 1.200ha 
grau de eficiência: 
- Lei n° 8.629193 (1.200ha/1.200ha): 100% (propriedade 

produtiva). 
- PLS n° 41196 (1.200ha/1.500ha): 80% (propriedade im

produtiva). 

O SR. PRESIDENTE (levy Dias) - Concedo a 
palavra ao Senador Ney Suassuna. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'ls e 
Srs. Senadores, numa época de competitividade 
exacerbada e de globalização da economia como a 
que se vive hoje no mundo, um tema tem chamado 
a atenção de empresários, consultores e de nossos 
governantes: o Custo Brasil. 

Muito se fala de Custo Brasil, mas, em realida
de, o que isso significa? Para a Conferência Nacio
nal da Indústria "são distorções que se constituem 
num formidável obstáculo para que o País alcance 
níveis de competitividade compatíveis com os de 
seus concorrentes externos, gerando altíssimas des
pesas, resultado de um conjunto de regulamentaçõ
es que, somadas à ineficiência governamental, pro
vocam incalculáveis perdas para o País". 

A despetto de desconfianças que expressões 
como formidável obstáculo, altíssimas despesas e 
incalculáveis perdas possam suscitar, essa concei
tuação traz a essência do que seja o chamado Cus
to Brasil: obstáculos que impedem que nossos pro
dutos e nossos serviços tenham mais qualidade e 
menor preço e possam concorrer, ao menos em pé 
de igualdade, com os produtos estrangeiros. 

Apesar de, na prática, haver quase uma unani
midade quanto à existência desse custo, não existe 
consenso quanto ao seu tamanho, já que é decor
rente de disfunções em vários setores. 

Na área dos tributos temos impostos em cas
cata; impostos que são exportados; uma carga tribu-

tária exagerada e cujo ânus obriga apenas um nú
mero reduzido de contribuintes. 

No campo da infra-estrutura, os transportes 
são caros por má conservação de rodovias e por ha
ver uma inversão no sistema que privilegia o modal 
rodoviário; o sistema portuário é ineficiente e caro; 
há falhas no sistema de comunicação. 

Contribuem ainda para a elevação do Custo 
Brasil a regulamentação excessiva e a deficiência 
nos sistemas de educação e saúde, que obrigam as 
empresas a supri-los com a renFzação de freqüentes 
treinamentos e com a manutenção de assistência à 
saúde dos funcionários. 

No que tange aos encargos trabalhistas e sociais 
a que as empresas estão sujettas, podemos contar 
com alguma mensuração, embora também não haja 
coincidência entre os índices apresentados. 

A Comissão de Trabalho da Câmara dos Depu
tados, por exemplo, apurou que os encargos decor
rentes da manutenção de um trabalhador oneram o 
empregador em 171,58%. 

Já o Professor da Universidade de São Paulo, 
José Pastore, afirma que os encargos trabalhistas 
no setor industrial seriam 102,1 %, índice bastante 
menor, mas, ainda assim, murro elevado. 

A muttos poderá surpreender que esses acrés
cimos sejam assim tão significativos. Realmente o 
são, pois aí se incluem todos os gastos efetuados 
com o empregado a cada mês e em caso de demis
são e tudo que se lhe paga, sem que haja uma con
traprestação efetiva em serviços, como férias, 132 

salário, repouso remunerado ... 
Em campo oposto, iremos encontrar pessoas 

que dizem ser esse custo tão elevado, pois os paga
mentos decorrentes de conquistas sociais comuns a 
todos os trabalhadores, como férias, 132 salário, re
pouso remunerado, não poaem ser incluídos como 
custos extraordinários de produção, o que reduziria 
sensivelmente o montante do Custo Brasil. 

Recentemente, o próprio Banco Mundial veio 
anexar mais um argumento a essa discussão ao afir
mar, em relatório, que os efeitos da eliminação dos 
encargos incidentes sobre a folha de salários, tão 
desejada por nossos empresários, seriam pequenos, 
pois, ao final, não representariam qualquer diminui
ção no preço final dos produtos, de vez que qual
quer redução de encargos seria transformada em 
melhoria salarial. 

• A redução nos encargos sociais teria um efei
to limitado sobre os custos empresariais", afirma o 
relatório do Banco Mundial. "Pelo menos 60% dos 



Janeiro 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 465 

ditos encargos são transferências diretas para os 
trabalhadores (FGTS, repouso semanal, férias, feria
dos, abono de férias, 132 salário, entre outros). 

Como vários especialistas sustentam que a 
base salarial é livremente negociável no Brasil, os 
empregadores podem hoje compensar esses encar
gos que pagam aos trabalhadores oferecendo uma 
base salarial menor. 

Se esses encargos fossem eliminados, os salá
rios cresceriam para repor as indenizações e com
pensações perdidas pelos trabalhadores." 

Segundo ainda o relatório, o único efeito práti
co da medida seria reduzir, de maneira desnecessá
ria, parcela importante da arrecadação tributária do 
Govemo. 

Respondendo a essas críticas, o Professor 
José Pastore sustenta que encargos não se confun
dem com salários; a sua transformação em salários 
não é tão simples como se apregoa e, no processo 
de negociação, deverá necessariamente ser com
pensada com exigências de produtividade e pontua
lidade. 

Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, "é muito 
mais fácil entender isso com um exemplo prático•, 
afirma o professor. ·uma determinada indústria reco
lhe R$100 mil de encargos trabalhistas. Se esses 
encargos fossem eliminados, e os trabalhadores exi
gissem o seu repasse para os salários, o emprega
dor conseguiria, numa negociação, exigir aumento 
de pro_ Jtividada. O segredo é a possibilidade de ne
gociação. Portanto, a eliminação dos encargos so
ciais é essencial para a redução do Custo BrasW, 
conclui o Professor José Pastore. 

No mesmo Relatório, o BIRD afirma ainda que, 
a despeito dos bons resultados proporcionados pela 
redução da inflação, fazer negócio no Brasil ficou 
20% mais caro desde 1991, em decorrência das al
tas taxas de juros e da valorização do câmbio. 

Em resposta a essa crítica, o Diretor de Assuntos 
Internacionais do Banco Central, Dr. Gustavo Franco, 
atinna manterem-se altos os juros para compensar o 
déficit público, sendo essa politica importante para se 
alcançar o equilíbrio macroeconômico do País, aquilo 
que realmente se deseja. No seu entender, a verdadei
ra causa ao Custo Brasil não é a política de juros altos, 
mas o desequilíbrio fiscal. 

Quanto ao problema do Câmbio, Gustavo 
Franco é de opinião que ·a idéia de que existe uma 
defasagem cambial é totalmente equivocada, porque 
parte do princípio de que havia uma taxa ideal em 
algum momento do passado". 

Como se vê, Sr. Presidente, Srls e Srs. Sena
dores, esse é um debate sério, interminável, que 
prêcisa ser levado adiante por todos quantos nos 
preocupamos com o Muro de nosso País. 

A matéria está revestida de grande complexi
dade, as posições pró ou contra são as mais varia
das e qualquer decisão que se tome estará destina
da a provocar sérias conseqüências no panorama 
geral da nossa economia. 

Em razão disso, proponho, neste momento, 
que não só o Senado mas o Congresso Nacional 
como um todo ingresse nessa discussão. As conse
qüências decorrentes de qualquer medida que se 
tome nessa área são tão importantes e tão abran
gentes que não podemos acatar como certas as po
sições de quem quer que seja, ainda que detenha 
uma vasta gama de conhecimentos sobre a matéria 
ou esteja investido de grande autoridade ou capaci
dade de decisão. 

Basta ver que a análise feita pelo Banco Mun
dial a respeito do Custo Brasil bate de frente com 
muitas análises que se fazem em nosso País, en
dossadas por importantes e influentes instituições do 
nosso empresariado. 

Preocupado com os efeitos desse custú _ .. :.; . e 
a economia, o Governo Federal mantém em funcio
namento a c.;.mara do Custo Brasil, a qual trabalha 
em colaboração com a Confederação Nacional da 
Indústria e já deu suporte ao Governo para que to
masse várias medidas destinadas a desagravar, 
principalmente, o comércio exterior e os financia
mentos agrícolas. 

Muito pouca coisa, entretanto, foi feita para fa
cilitar a atuação interna das empresas. Por causa 
disso, o Brasil está com o seu desenvolvimento em 
marcha reduzida. Muitas empresas nacionais estão 
sendo fechadas ou vendidas para empresas estran
geiras por não conseguirem enfrentar a concorrência 
externa e por não terem tido tempo suficiente para 
se adaptar aos novos tempos. 

Quando uma empresa do porte da Metaí leve 
precisa ser vendida para não ser sufocada pela con
corrência, alguma coisa deve estar errada, ou será que 
é normal assistirmos nosso empresariado ser aboca
nhado como presa fácil pelo capital estrangeiro? 

Não tenho dúvida de que o Custo Brasil é o 
maior responsável por essa situação toda e pelas 
inúmeras concordatas e falências que acontecem 
dia-a-dia pelo Brasil afora. 

Cuidar para que esse problema seja contorna
do é obriyação que nos incumbe, Sr. Presidente, 
S~ e Srs. Senadores. 
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Por isso, precisamos aprofundar essa discus
são, juntamente com o Governo e com os setores di
retamente envolvidos e interessados na matéria, 
para que as soluções que forem encontradas sejam 
realmente eficazes e possam preparar efetivamente 
o Brasil para a arrancada do futuro, não uma arran
cada dependente e submissa aos interesses exter
nos, mas condizente com as nossas aspirações e a 
independência do nosso povo. 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Ney Suassu
na • o Sr. Levy Dias, 3 9 Secretário, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Vai mi r Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Por 
pennuta com a Senadora Benedita da Silva, conce
do a palavra ao Senador Mauro Miranda. (Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jefferson 
Péres. 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Sr. Presidente, 
inscrevi-me para falar amanhã. 

O SR. PRESIDEl".fTE (Valmir Campelo) - S. 
ExB declina da palavra. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Lúcio Al
cântara. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ramez 
Tebet. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Si
mon. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Casildo 
Maldaner. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Eman
des Amorim. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Joel de 
Hollanda. (Pausa.) 

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

Concedo a palavra ao nobre Senador Leomar 
Quintanilha. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador José Al
ves. (Pausa.) 

Para uma comunicação inadiável, concedo a 
palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. S. ExB 
dispõe de 5 minutos. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Srls e Srs. Senadores, a Câ
mara dos Deputados ontem aprovou, em primeiro 
turno, por 336 votos favoráveis e 17 contrários - re
sultado que deve levar em conta a obstrução dos 

Partidos de Oposição, que resolveram não assinalar 
os seus votos por uma questão de estratégia-, o di

.• reito de o Presidente da República poder se recandi
datar uma vez. 

Temos que assinalar alguns fatos importantes. 
Poucas vezes, na história deste País, viu-se uma arti
culação tão forte, por parte do Chefe do Poder Executi
vo diretamente e de seus Ministros, para conseguir 
convencer Deputados Federais a votarem a favor do 
desígnio do Presidente Fernando Henrique Cardoso 
que, agora, os seus aliados fazem questão de dizer: o 
plano não é para 8 anos, é até para 20 anos. 

Sr. Presidente, queremos aqui conclamar o Se
nado Federal a refletir muito bem sobre a votação 
que logo se aproximará desta Casa. Para que haja 
efetiva legitimidade para a decisão, acredito que va
mos precisar votar a emenda à emenda da reeleição 
que propõe o referendum popular. No meu enten
der, e este é também o entender crescente dos Se
nadores, precisamos tratar seriamente esse assun
to, inclusive para não termos um Presidente da Re
pública que possa, a cada momento, estar com a 
sua autoridade atingida por fatos que levaram Depu
tados Federais, em número considerável, a votarem 
pelo direito da reeleição. E a maneira mais adequa
da de resolvermos esse dilema, de darmos legitimi
dade completa - porque aí, inclusive nós, da Oposi
ção, estaremos respeitando a decisão que o povo, 
diretamente, vier a tomar, para que não haja quais
quer dúvidas a respeito -, é os Srs. Senadores pen
sarem, seriamente, em realizar um movimento pela 
instituição do referendo para a decisão final sobre o 
direito de reeleição. 

Gostaria de ressaltar que, pelo que se noticia, 
o próprio Presidente Fernando Henrique Cardoso, 
em diálogo com inúmeros Partamentares, aceitou a 
idéia do plebiscito, chegou até a propor, como inicia
tiva sua em diálogo com Parlamentares e outras 
pessoas, que consideraria adequada a consulta po
pular, seja pelo plebiscito, seja pelo referendo. 

O Sr. Josaphat Marinho - Permite-me V. Ex" 
um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY -Com muita hon
ra, Senador Josaphat Marinho. 

O Sr. Josaphat Marinho - Nobre Senador, que
ro lolNar a sua atitude defendendo o referendum, que 
me parece ser a consulta ao povo adequada. Só espe
ro, e não sei se espero com tanta confiança, que não 
haja sobre o eleitorado a pressão que agora se exer
ceu sobre a Câmara dos Deputados. 

O SR. EDUARDO SUPUCY - Prezado Senador 
Josaphat Marinho, como V. ~ ainda no início da se
mana expunha, aqui, no Senado Federal, a grande 
vantagem do referendo, se bem regulamentado pelo 
Congresso Nacional, é que haverá pelos meios de co
municação de todos os que são favoráveis e todos os 
que são contrários à emenda que proporciona o direito 
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de reeleição, por um tenno que seja, do Presidente, dos 
governadores e dos prefeitos, de expressarem a sua 
opinião. Haverá um regulamento pelos meios de comtr 
nicação; tantos minutos em horário nobre pelo rádio e 
pela televisão, poderá a frente que defende a reeleição, 
confrontar os seus argumentos com a frente que defende 
a não reeleição, exporem todos os argumentos. Inclusi-
ve, Sr. Presidente, Sr. Senador Josaphat Marinho, li na 
imprensa que alguns membros do Governo estariam 
preocupados em conceder o direito de referendo, por
que poderiam algumas lideranças notáveis da oposição 
ter o direito de falar pelos meios de comunicação. 

Ora, será, Srs. Líderes, Srs. Senadores da 
base governamental, que V. Exls terão receio da pa
lavra dos principais Líderes pelos meios de comuni
cação, da Oposição, quando também terão o mes
mo direito, com igual tempo? Será que os Líderes 
Elcio Alvares, Hugo Napoleão, José Roberto Arruda, 
os Líderes dos Partidos que formam aqui a base go
vernamental, Senador Sérgio Machado e outros, te
rão esses receio de que haja um debate em igualda
de de condições, em função de, nesses meios de 
comunicação, também terem direito à palavra, seja 
Lula, seja Leonel Brizola, sejam quaisquer dos Lide
res da Oposição, inclusive aqueles que foram candi
datos à presidência da República? O que menos se 
poderia esperar do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso é que Sua Excelência venha a ter o receio 
da prática democrática. 

Ainda hoje nós, Senadores do PT, do PPS, 
do PSB e do PTB estivemos reunidos e, na oportu
nidade, surgiu a vontade de unirmos as forças 
com todos os Srs. Senadores que aqui estão pro
clamando e defendendo a consulta popular, a 
idéia de formarmos um movimento em defesa do 
referendo popular. 

O Sr. Josaphat Marinho - Pennite-me V. E:xll 
um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Ouço V. E:xll 
ct. o1 prazei·. 

O Sr. Joaaphat Marinho- Eu gostaria de estar 
bem ao lado de V. Ex- nessa expectativa, mas a im
pressão, e gostaria de ser contestado, é que nem refe
rendo querem. Não querem submeter a matéria ao 
contraste das opiniões diante do povo. Ficam invocanOO 
as consultas feitas por meio de pesquisas, que não sa
bemos em que termos realizadas, mas não querem o 
debate público, fique V. Exl sabendo. Mas vamos afir
mar que não querem para ver se, pelo menos ac:lSim, se
remos contestados na realidade. 

O SR. EDUARDO SUPLICY -Se o Presidente 
que falou outro dia na voz rouca das ruas, pensando 
exatamente nos resultados das pesquisas de opi
nião pública, estiver atento, observará que essas 
mesmas pesquisas que mostraram preferência pelo 
direi+0 de reeleição, também mostraram com mar
gem ainda maior preferência pela consulta popular. 

Em abril de 1994, nas eleições para Presidente 
da República, o povo nas pesquisas de opinião ex
temeu - e sabemos que o resultado desse tipo de 
pesquisa pode não se confirmar- a sua preferência 
pelo candidato Lula. Mas em agosto houve modifica
ção. Em outubro, tendo havido a oportunidade, nos 
meios de comunicação da campanha para todos. os 
lados, o Presidente Fernando Henrique ganhou. 

O que desejamos é que, se o Governo quer 
ouvir a voz rouca das ruas e do povo, leve em conta 
a preferência pelo referendo popular, pela consulta 
popular. 

O Sr. Josaphat Marinho - Permite-me V. Exl 
um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Com muita hon
ra, nobre Senador Josaphat Marinho. 

O Sr. Josaphat Marinho - O referendo, se 
houver, será regulado e dirigido pela Justiça Eleito
ral. Deveremos ter pelo menos a tranqüilidade de 
que não haverá campo para a montagem de outra 
operação juízo final, como a que se desenvolveu so
bre a Câmara dos Deputados. 

O SR. EDUARDO SUPUCY - Exatament~. 
nadar Josaphat Marinho. Queremos que haja a açáo 
da Justiça Eleitoral, para que o procedimento, durar.te 
a campanha do referendo, seja o mais isento possível. 

O Sr. Humberto Lucena· Permite-me V. Exl 
um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Com muita hon
ra, nobre Senador Humberto Lucena. 

O Sr. Humberto Lucena · Parabenizo o dis
curso de V. Ex- sobre a reeleição, e desejo reafirmar 
o meu total apoio à idéia do referendo popular, con
fomle minha assinatura no manifesto que fizemos 
aqui no Senado. Aliás, lembro que há cerca de um 
mês, mais ou menos, quando estive com o Senhor 
Presidente da República, levei, em primeira mão, tal
vez, a Sua Excelência a idéia do referendo, mostran
do-lhe que o referendo, que seria uma consulta a 
posterlorl à opiniãC' pública, sobre a votação pelo 
Congresso da Proposta de Emenda à Reeleição, da
ria um conteúdo ético, e, portanto, teria muito mais 
condições de legitimidade como atual titular de man
dato eletivo, assim como os governadores e prefei
tos, de pleiteá-lo para o próximo mandato. Sua Ex
celência respondeu-me que pessoalmente era favo
rável e que ia ouvir as lideranças que o apoiavam. 
Espero que essas lideranças sejam sensíveis ao re
ferendo, porque, na verdade, ele seria o coroamento 
pelo povo dessa decisão do Congresso Nacional. E 
apenas, nobre Senador Eduardo Suplicy, para con
cluir, eu lembraria que tenho um reparo às constan
tes declarações do Senhor Presidente da República 
sobre a voz rouca do povo: penso que a voz do povo 
não é rouca, mas bastante clara e bastante firme. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - O testemunho 
de V. E:xll, Senador Humberto Luoena, é da maior re-
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levância e avalio ser importante_que possam os Se
nadores do PFL, do PSDB e de todos os Partidos 
nesta Casa ouvir com atenção as palavras que V. 
E~ ouviu do Presidente Fernando Henrique Cardo
so. Sua Excelência expressou, portanto, a V. Ex" 
que é favorável ao referendo popular. O que espero 
é que os líderes e Senadores que aqui formam a 
base governamental pelo menos auscultem a voz do 
seu Chefe. Se são Líderes seguidores do Presidente 
Fernando Henrique Cardoso seria natural que aqui 
ouvissem e seguissem a sua recomendação de ser 
favoráveis ao referendo e, neste caso, obviamente 
estarão ouvindo não apenas a voz rouca, mas a voz 
saudável dó povo brasileiro que quer o fortalecimen
to da democracia. 

O Sr. Roberto Freire- Senador Eduardo Su
plicy, permite-me V. Exil um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Com muita hon
ra, Senador Roberto Freire. 

O Sr. Roberto Freire- Penso que o assunto é 
interessante, inclusive porque, neste exato momen
to, a Câmara dos Deputados deve estar votando um 
dos destaques, uma emenda aglutinativa apresenta
da por alguns Deputados em função do chamado 
movimento pela consulta popular. Esse movimento 
cresceu e, no Senado, recebeu a assinatura de mais 
de vinte e cinco Srs. Senadores. A emenda aglutina
tiva se apropria de uma outra, apresentada pelo De
putado José Genofno, que trata do referendo. É im
portante salientar que também podemos fazer essa 
apropriação, sem que isso implique em algum pro
blema para a tramitação da emenda da reeleição. O 
referendo é algo que ocorrerá a postertorl e, em 
qualquer momento da tramitação do mérito ou da 
emenda principal, a questão da reeleição pode vir a 
ser adotada. A emenda aglutinativa diz, fundamen
talmente, que o principio da reeleição só será vigen
te - e, ~rtanto, só será promulgada a emenda que 
vier a ser aprovada ou que foi aprovada em primeiro 
turno ontem - se referendado pela população atra
vés de consulta popular a ser realizada no dia 21 de 
abril. Creio que o Brasil está preparado, do ponto de 
vista político e técnico, para exercer uma democra
cia é!reta e participativa, e não apenas repre
sentativa. Digo "apenas" porque como complemen
to, e não como substitutivo, a democracia direta é 
sempre importante para dar maior legitimidade, mais 
substância e maior conteúdo a uma decisão dessa 
natureza. O meu Partido e eu, pessoalmente, somos 
favoráveis à reeleição, mas gostaríamos, e essa é 
nossa luta, que esse princípio fosse adotado no Bra
sil por decisão popular, através de referendo, e não 
apenas por decisão congressual. 

O SR EDUARDO SUPUCY - Estou de pleno 
acord:l com V. ExA e com a proposta, sugerida na 
emenda aglutinativa, de um referendo a ser realizaoo 

em 21 de abril. Seria uma decisão relativamente rá
pida 

Senador Roberto Freire, acredito que os vinte e 
cinco Senadores que assinaram a proposta de refe
rendo popular não representam a totalidade daque
les que votarão favoravelmente a essa proposição. 
Vamos ampliar essa base de apoio ao referendo po
pular, alcançando a maioria e, possivelmente, os 
três quintos necessários. 

De acordo com o testemunho pessoal do Se
nador Humberto Lucena e de diversos Senadores, o 
Presidente Fernando Henrique Cardoso é a favor do 
referendo. Assim sendo, sugiro que eu e os Senado
res que apoiaram a emenda visitemos Sua Excelên
cia e confirmemos essa informação, de viva-voz. 
Isso evitará que, mais tarde, alguém venha a dizer 
que está votando contra a vontade do Presidente ou 
do povo brasileiro. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- So
bre a mesa, offcio que passo a ler. 

É lido o seguinte: 

OF. N2 048/97-PRSECR 

Brasnia, 23 de janeiro de 1997 

Senhor Presidente, 

Comunico a V.Ex'. que por erro de digitação, so
mente agora percebido, deixaram de constar do texto 
da Emenda Substitutiva n!IQ1 ao Projeto de Resolução 
n2 118,de 1996, a discriminação e as especifiCações 
do Gabinete da Subsecretaria de Segurança Legislati
va, que constava da proposta original do órgão como 
Serviço de Administração(cópia em anexo). 

O órgão referido deixou de constar dos itens 
constantes do parágrafo único do art. 113 do texto 
instituído pelo art.1 11 da Emenda referida, bem como 
deixaram de constar as seguintes especificações: 

"Art. - Ao Gabinete compete providen
ciar sobre o expediente, as audiências e a 
representação de seu titular; auxiliar e asses
sorar seu titular no desempenho de suas ativi
dades; executar as tarefas de suporte admi
nistrativo vinculadas às atribuições do órgão". 

Assim sendo requeiro as providências de V. 
Ex'. com vistas a republicar o texto da emenda refe
rida, bem como promover as adaptações necessá
rias no texto final aprovado. 

Aproveito o ensejo· para renovar-lhe meus pro
testos de consideração e estima. - Senador Odaclr 
Soares - Primeiro-Secretário. 
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SUBSEÇÃOVI 
Da Coordenação de Segurança Legislativa 

Art. 128. À Coordenação de Segurança Legis
lativa compete realizar o policiamento e a proteção 
permanente nas dependências e áreas adjacentes 
de próprios do Senado Federal; efetuar as tarefas de 
investigação e sindicância compatíveis com os obje
tivos da Coordenação; encaminhar informações ao 
Sistema de Processamento de Dados, de acordo 
com os manuais de procedimentos pertinentes; e 
executar outras tarefas correlatas. 

Parágrafo único. São órgãos da Coordenação 
de Segurança Legislativa: 

I - Gabinete; 

li - Serviço de Administração; 

III - Serviço de Policiamento e Segurança ln
tema; 

IV - Serviço de Policiamento e Segurança Ex
tema; 

V - Serviço de Identificação e Apoio às Ativida
des Policiais; e 

VI - Serviço de Proteção e Segurança de Dig
nitários; 

Art. 129. Ao Serviço de Administração compete 
receber, controlar e distribuir o material e o expe
diente da Coordenadoria; executar trabalhos datilo
gráficos; organizar a consolidação dos dados esta
tísticos; proceder ao controle interno do pessoal da 
Coordenadoria; estabelecer escalas de plantões e 
distribuição dos locais de trabalho de seus servido
res, encaminhar informações ao Sistema de Proces
samento de Dados, de acordo com os manuais de 
procedimentos pertinentes; funcionar como órgão de 
ligação entre o Coordenador e outros Serviços e 
Áreas; e executar outras tarefas correlatas. 

Art. 130. Ao Serviço de Policiamento e Segu
rança Interna compete supervisionar e controlar a 
execução dos trabalhos de policiamento das depen
dências internas do Senado Federal; promover o 
controle sobre o trânsito e o acesso dos servidores 
das empresas prestadoras de serviço que atuam 
nas dependências do Senado Federal; auxiliar, su
pletivamente, quando necessário, na elaboração dos 
inquéritos; dar cumprimento às determinações do 
Coordenador; promover o controle e fiscalização es
pecffica nas Áreas de Policiamento e Segurança ln
tema; comunicar ao Coordenador as ocorrências ve
rificadas; e executar outras tarefas correlatas. 

Art 131. Ao Serviço de Policiamento e Segu
rança Externa compete supervisionar e controlar a 

execução dos trabalhos de policiamento das depen
·çiências externas do Senado Federal, incluindo-se 
entre elas as Re~:d3ncias Oficiais, dar cumprimento 
às determinações do Coordenador; comunicar ao 
Coordenador as ocorrências verificadas; e executar 
outras tarefas correlatas. 

Art. 132. Ao Serviço de Identificação e Apoio 
Atividades Policiais compete supervisionar e promo
ver o controle e a fiscalização específica nas Áreas 
de Policiamento e Segurança Externa; promover e 
controlar as sindicâncias instauradas no âmbito do 
Serviço de Segurança do Senado Federal; auxiliar e 
fornecer subsídios às Comissões de Sindicância e 
de Inquérito Administrativo, quando solicitados, man
ter fiscalização no sentido de prevenir ocorrências ir
regulares nas áreas do Senado Federal e executar 
outras tarefas correlatas. 

Art. 133. Ao Serviço de Proteção e Segurança 
de Dignatário compete elaborar esquemas de segu
rança física dos Senadores e demais autoridades 
que estejam nas dependências do Senado Federal; 
promover quando requisitados, segurança física aos 
Senadores fora da~ dependências do Senado Fede
ral; zelar pela segurança e integridade física das de
mais autoridades convidadas por esta Casa; zelar 
pela manutenção dos equipamentos de segurança e 
vigilância utilizados pelos servidores encarregados 
de promover a segurança de dignatários, fiscalizar 
permanentemente as residências oficiais dos Sena
dores nos assuntos concernentes à segurança; fis
calizar a prestação de serviços de segurança forne
cidos por terceiros cotratados; e executar outras ta
refas correlatas. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- O ofí
cio lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, ofício que passo a ler. 

É lido o seguinte: 

OFÍCIO N2 121-L-BL.PARU97 

Brasília, 22 de janeiro de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce

lência os nomes dos Deputados do Bloco Parlamen
tar PFUPTB que farão parte da Comissão Mista 
destinada a emitir parecer à Medida Provisória nQ 
1.555-6, de 16 de janeiro de 1997, que "Autoriza o 
Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da 
União, em favor do Ministério dos Transportes, cré
dito extraordinário até o limite de R$106.000.000,00, 
para os fins que especifica", em substituição aos an
teriormente designados. 
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Efetivos: 

Deputado João Carlos Bacellar - PRJBA 

Deputado Benedito de Ura - PFUAL 

Suplentes: 

Deputacb José Santana de Va.scol'lrellos- PFLJMG 
Deputado Mauro Fecury - PFUMA 

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oli-
veira- Líder do Bloco Parlamentar. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Ser
rão feitas as substituições solicitadas. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Esgo
tado o tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

Item 1: 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N2 41, DE 1996 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
· do art. 172, I, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado n2 41, de 1996, de autoria 
do Senador Raviano Melo, que introduz al
terações na Lei n2 8.629, de 25 de fevereiro 
de 1993, tendo 

Pareceres proferidos em Plenário, em 
substituição à Comissão de Assuntos Eco
nõmicos: 

- 1!1 pronunciamento (sobre o Proje
to): Relator: Senador Nabor Júnior, favorável 
com emendas n12s 1 e 2, que apresenta; e 

- 29 pronunciamento (sobre as emen
das n11s 1 a 7-Pien): Relator: Senador Ro
berto Requião, contrário, apresentando, ain
da, a emenda n12 8. 

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO Nll110, DE 1997 

Senhor Presidente, 

Requeiro, nos termos do art. 279, b, § 312, do Re
gimento Interno do Senado Federal, que o Projeto de 
Lei do Senado n2 41, de 1996, que "introduz alterações 
na Lei n2 8.629, de 25 de fevereiro de 1993", seja ree
xaminado pela Comissão de Assuntos Econômicos. 

Justificação 

O PLS n2 41/96 foi apresentado a esta Casa 
em momento que antecedeu à aprovação de vários 

outros dispositivos legais que versam sobre o mes
mo tema, qual seja, o da reforma agrália. 

·, Há de destacar avanços significativos havidos 
neste delicado assunto, como o advento da Lei n2 

9.393, de 19 de dezembro de 1996, que "dispõe so
bre o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rurai
ITR, sobre pagamento da dívida representada por 
Título da Dívida Agrária e dá outras providências·, e 
logo em seguida a Lei Complementar n2 88, de 23 
de dezembro de 1996, que "altera a redação dos 
arts. 52 , 62 , 1 O e 17 da Lei Complementar n2 76, de 6 
de junho de 1993, que dispõe sobre o procedimento 
contraditório especial, de rito sumário, para o pro
cesso de desapropriação de imóvel rural, por inte
resse social, para fins de reforma agrária". 

Estes dois diplomas legais, ainda recentes e 
cuja conseqüência prática não pode ser seguramen
te definida em tão curto tempo de existência, recla
mam inafastável prudência antes de serem introd• ,~; 
das novas alterações no tratamento dispensac 
reforma agrária, tema ainda não pacificado e que 
vem, há séculos, desafiando a argúcia e a prudência 
dos legisladores. 

Deste modo, diante da superveniência destes 
fatos novos que resultam em importantes modifica
ções sobre a questão agrária no Brasil, é da mais 
perfeita pertinência que seja feito novo e mais detido 
estudo sobre esta proposição legislativa, da lavra c
eminente Senador Raviano Melo, de modo a q~..:: 
sejam levados em consideração todos os reflexos 
advindes deste modificado e recente quadro jurídico 
que envolve o assunto. 

Sala das Sessões, 29 de janeiro de 
Senador Lúdlo Coelho. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Em 
votação o requerimento. 

O SR. FLAVIANO MELO - Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Con
cedo a palavra ao Senador Flaviano Melo. S. Ex' 
dispõe de 5 minutos para encaminhar a votação da 
matéria. 

O SR. FLAVIANO MELO (PMDB-AC. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, SrDs e Srs. Senadores, o Projeto de Lei n2 

41 , em apreciação e de minha autoria, foi publicado no 
Diário do Congresso no dia 13 de março de 1996. 

Esse projeto foi incluído em todas as convoca
ções extraordinárias feitas por esta Casa, o que 
mostra o pouco interesse do Governo na sua apro
vação. 
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Há pouco, ouvia dizer, aqui, não ser necessária 
a criação de mais leis para a reforma agrária. Na 
verdade, não estamos fazendo novas leis, mas ape
nas aperfeiçoando a Lei n2 8.629, de 1983. 

É bom lembrarmos que já foram aprovados o 
rito sumário e a Lei do ITR, e que esse projeto regu
lamenta a lei que dá ao Governo a oportunidade de 
fazer desapropriações de terras. Como deu entrada 
antes dos outros dois, também precisaria ser apro
vado primeiro, a fim de que realmente se efetivasse 
a reforma agrária no Pars. Infelizmente isso não 
aconteceu. 

É bom lembrar que, pela terceira vez, o projeto 
voltará à Comissão de Assuntos Económicos, caso 
o requerimento seja aprovado. 

O primeiro Relator da matéria, Senador Nabor 
Júnior, assim como o segundo Relator, Senador Ro
berto Requião, tiveram que proferir parecer de ple
nário, por não ter sido o mesmo votado na Comissão 
de Assuntos Económicos. 

Alerto esta Casa para a dificuldade pela qual o 
Governo vem passando com a questão da reforma 
agrária. Temos af o Movimento dos Sem-Terra, as 
invasões acontecendo, a Contag para testemunhar 
que é favorável ao referido projeto, já que estamos 
querendo agilizar a reforma agrária. Não nos esque
çamos que depois da Constituinte de 1988 ficamos 
cinco anos sem desapropriar um palmo sequer de 
terra, porque estávamos esperando a regulamenta
ção da lei que a Constituição mandava. Isso foi um 
dos fatores que ajudou, e muito, para essa situação 
em que se encontra hoje o nosso Pars com o Movi
mento dos Sem-Terra e as invasões de terra. Os 
conflitos annados são notrcia todos os dias na im
prensa, e esta Casa está se furtando de votar um 
projeto que vai agilizar enormemente a solução des
se problema. 

Sr. Presidente, estamos fechando as brechas 
que existem na Lei n2 8.629. Essas brechas dificul
tam, ao Ministério da Reforma Agrária e ao Presi
dente da República, a assinatura do decreto de de
sapropriação. Existem várias ações nos tribunais onde 
proprietários questionam se o Incra é realmente o ór
gão responsável pela reforma agrária no Pars - e es
sas demandas duram uma eternidade. Temos ainda a 
questão do fracionamento fraudulento. Ou seja, quan
do o proprietário de uma grande propriedade improdu
tiva é notificado, ele simplesmente a divide em cinco, 
dez, vinte, transformando-a em pequenas proprieda
des. Agindo assim, ele está maquiando a sua pro
priedade para efeito de reforma agrária. 

Por isso peço aos nobres Pares que votem 
esse projeto. Após sua votação nesta Casa, ele vol-

. ·tará à Câmara, onde poderá sofrer emendas e modi
ficações e, ao final, retomará a esta Casa, onde te
remos nova oportunidade de analisá-lo. O que não 
podemos aceitar é que, depois de quase um ano, 
depois de duas convocações extraordinárias, com 
esse projeto em pauta, ainda não tenhamos dado 
uma resposta à Nação. Todo o povo brasileiro está 
vendo, diariamente, na mfdia, o que ocorre em nos
so País, conflitos armados que acontecem em fun
ção da morosidade no processo de reforma agrária. 

O Presidente da República alardeia por todo o 
canto que tem cumprido as suas metas. Mas, pelo 
visto, suas metas são ínfimas, porque o processo 
está acontecendo, o povo está invadido as terras e o 
Governo não está dando satisfação. Se estivésse
mos realmente realizando a reforma agrária, esses 
conflitos, com certeza, estariam diminuindo. 

Por isso, Sr. Presidente, Srlls e Srs. Senado
res, peço que votemos, favoravelmente ou não, mas 
que votemos, mostrando a posição do Senado da 
República a respeito da questão da reforma agrária. 
Todas as semanas ouvimos discursos cobrando do 
Presidente da República para que Sua Excelência 
faça a reforma agrária, e, no momento em que pode
mos dar um instrumento a mais para que o Presi
dente agilize essa reforma, retardamos algo que po
demos fazer hoje e agora. 

Muito obrigado. 

O Sr. Josaphat Marinho - Permite-me V. Exl 
um aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- No
bre Senador Josaphat Marinho, estamos na fase de 
encaminhamento, onde não é permitido aparte. 
Caso queira, V. E.xA poderá falar pelo PFL, com a 
aquiescência do Uder da Bancada. 

O Sr. Josaphat Marloho - Agradeço-lhe o es
clarecimento, Sr. Presidente. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Concordo, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Con
cedo a palavra ao autor do requerimento, Senador 
Lúdio Coelho. 

V. Exi dispõe de cinco minutos para o encami
nhamento. 

O SR. LÚDIO COELHO (PSDB-MS. Para en
caminhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srlls e Srs. Senadores, solicitei a retirada de pauta 
do projeto do Senador Flaviano Melo para que fosse 
estudado mais detalhadamente. 
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Votamos, há poucos dias, a Lei do ITR, o rito 
sumário. Essas leis ainda não entraram em vigor. 

O projeto do eminente Senador Raviano Melo é 
muito profundo. Da maneira como está posto, os crité
rios de avaliação de terras produtivas do nosso País 
levam a quase todas as propriedades brasileiras não 
serem produtivas. E sobre a desapropriação de terras 
improdutivas, da maneira como está, quando o Incra 
declara que uma terra pode ser desapropriada por ser 
improdutiva, cerceia o direito que o proprietário tem de 
continuar o trabalho em sua propriedade. 

Ora, quem conhece este País sabe que os pro
prietários rurais quando atingem uma certa idade 
procuram distribuir suas terras entre os- seus herdei
ros. As propriedades improdutivas quase todas es
tão à venda. No projeto do eminente Senador Ravia
no Melo, o indivíduo não pode vender a propriedade 
por considerar que ele está burlando o espírito da lei 
da reforma agrária. 

Na minha avaliação não faltam meios ao Poder 
Executivo para fazer a reforma agrária. O que estou 
propondo é que esse projeto do Senador Raviano 
Melo volte à Comissão de Assuntos Econômicos 
para termos oportunidade de discutir o assunto mais 
detalhadamente. 

Peço aos Srs. Senadores que votem comigo 
pela sua volta à Comissão de Assuntos Econômicos. 

O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, 
peço a palavra, para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Roberto Freire, 
para encaminhar. 

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Para en
caminhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srlls e Srs. Senadores, essa questão levantada pelo 
projeto do Senador Flaviano Melo é uma das mais 
polémicas e tormentosas que a sociedade brasileira 
está enfrentando. 

Lamentavelmente, só nos debruçamos sobre 
esse assunto, s6 votamos questões relativas ao pro
blema fundiário se há uma tragédia a lamentar ou se 
há uma pressão do Governo a ser respondida. 

Temos nesta Casa três projetas que tratam da 
questão fundiária e que não foram apresentados 
pelo Governo e que têm uma tramitação profunda
mente lenta. 

Um dia desses a Folha de S.Paulo publicou o 
escândalo dos precatórios da reforma agrária. Não 
são precatórios dos governos de Estado, não são 
precatórios da atividade estatal no setor urbano, as 
apropriações por utilidade pública. Não! É a vergo
nha do preço da terra desapropriada por força de 
sentenças que juntou correção monetária, juros 
compensatórios, juros sobre juros, e a possibilidade 
de pagarmos, por hectare, algo que não se paga por 
uma propriedade urbana, a ponto de termos levanta
do, na justificativa do nosso projeto, porque apresen-

tamos um projeto de revisão judicial para esses ca
sos, a ponto de dizermos quando tivemos um com-

.• panheiro nosso, Presidente do INCRA, que era me
lhor ele ser preso por não cumprir um precatório do 
que pagar o que mandava o precatório, porque ama
nhã seria responsabilizado pela sociedade por ter 
feito uma grande negociata, que é o que se tem 
transformado, pela insensibilidade de alguns juízes e 
pela existência de um processo inflacionário, que fe
lizmente acabou, e que temos, por isso, condições 
de fazer a revisão judicial para que se tenham prt 
ços justos tal como manda a Constituição nos casos 
das desapropriações e das indenizações. 

Isso não foi votado, isso não é discutido, como 
não é discutida a tentativa de fazer com que as desa
propriações possam se acelerar, possam se evitar 
fraudes no processo de desapropriação, possam se 
i~ir chicanas que são utilizadas para protelar açõ
es desapropriatórias. Se queremos ter resposta para o 
problema fundiário brasileiro, não esperar apenas 
aquilo que o Executivo pensa que deve fazer; precisa
mos também definir o que pretendemos que se faça. 

O projeto do Senador Raviano Melo é um dos 
que vem ajudar a que se acelerem os processos de 
desapropriação e, portanto, se tenham respostas efica
zes para o problema da terra no Brasil. Não signitr
nenhum esbulho, não está propondo nenhufTh' 1r. 
venção descabida; está apenas querendo regular aqut 
lo que, por fraude, por chicana judicial, se pretende 
protelar, intervenções fundiárias do Poder Público. 

Neste sentido, pronunciamo-nos contra o adia
mento e pela votação. Mais do que isso, no mérito, 
pela sua aprovação. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Gampelo) -Com a 
palavra o nobre Senador Josaphat Marinho, para en
caminhar, por aquiescência do nobre Uder do PFL 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
sr-s e Srs. Senadores, desejo apenas fazer uma ob
servação. Se fosse possível a conciliação do requeri
mento com a manifestação feita pelo nobre autor do 
projeto, no sentido de que se pudesse dar a oportuni
dade do reexame, porém por um prazo determinado. 

Se o nobre Senador, autor do requerimento, 
conviesse com essa circunstância, com muito prazer 
eu daria o voto, para que a matéria realmente vies
se, a prazo certo, de novo ao nosso debate, tal a im
portância dele, quer demonstrada pelo autor do pro
jeto, quer pelas palavras, ainda agora, proferidas 
pelo Senador Roberto Freire. 

Era a indagação que faria, mas que depende 
muito da opinião do nobre autor do requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Gampelo)- Pelo 
Regimento Interno, a comissão dispõe de até 15 dias 
para se pronunciar, uma vez que se trata de reexame. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Então, fiCa 
acertado o prazo de 15 dias para voltar ao plenário. 
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O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Isso 
já faz parte do Regimento·lntem<J. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Esgotado 
esse prazo. volta automaticamente ao plenário. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Para 

encaminhar, pelo PSDB, já que o nobre Senador Lú
dio Coelho falou pelo PSDB mas como autor do re
querimento, concedo a palavra ao nobre Senador 
Geraldo Melo. S. Exa dispõe de até cinco minutos. 

O SR. GERALDO MELO (PSDB-RN. Para en
caminhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Sr45 e Srs. Senadores, encaminho de acordo com 
esse adiameoto pelo prazo de 15 dias. 

Gostaria de fazer uma ponderação nesta Casa. 
Esta Casa tem sido historicamente responsável 

por decisões refletidas. Nós, como homens públicos, 
como Senadores do nosso País, temos a obrigação 
de manifestar a nossa preocupação com todos os 
segmentos da sociedade brasileira. 

Penso que não há dúvidas em relação à posi
ção do Senado Federal, quando aprovou o novo 
ITR, quando aprovou uma série de medidas que vie
ram atender a reivindicações e as teses dos defen
sores da aceleração do processo de reforma agrária 
no Pafs. Mas nós não podemos deixar que se sedi
menta a impressão de que, ao mesmo tempo em 
que nos solidarizamos com os brasileiros sem terra, 
nos "dessolidarizemos· dos outros brasileiros. 

O Senado Federal não pode solidarizar-se ape
nas com aqueles que não têm terra. Afinal de con
tas, o sem-terra de hoje, se esse programa der cer
to, vai ser o pequeno proprietário rural de amanhã. 
E, no Brasil de hoje, existem, aproximadamente, cin
co milhões de pequenos proprietários rurais, para os 
quais ainda não existe uma política agrícola definida, 
razão pela qual mais de dois milhões deles ou estão 
tendo as suas propriedades tomadas pelos bancos 
ou estão procurando comprador para elas. 

Em segundo lugar, é indefensável a tese de 
que o programa da reforma agrária não anda por fal
ta de terra. Sabemos que existe, só na Zona da 
Mata do Nordeste, há alguns anos, um estoque de 
mais de 200 mil hectares de terras desapropriadas 
que ainda não se teve capacidade de utilizar. Sabe
mos que existe terra desocupada disponível, à dis
posição do Programa de Reforma Agrária, e que não 
se está querendo utilizar. Então, não p0de o Senado 
Federal, sob a urgência e o peso das manchetes 
dos jornais, procurar mostrar serviço apenas a um 
lado da opinião pública. 

Concordo com muitos dos argumentos do Se
nador Roberto Freire em relação a desvios de com
portamento que têm a ver com o valor da terra, mas 
não acho que tenhamos o direito de criar uma legis
lação que sistematicamente condene o proprietário 
de terra pelo simples fato de ser proprietário; isto é. 

em princípio, a lei considere necessário amarrar as 
mãos, mutilar a possibilidade de movimentar-se, de 

·necidir sobre o seu patrimônio em relação a pessoas 
que são proprietárias de terra. Temos que encontrar 
uma saída que ofereça uma pátria honrosa, digna, 
limpa, cheia de esperança, de possibilidade, de 
oportunidade, de futuro a quem hoje é um brasileiro 
sem terra, mas não temos o direito de abandonar os 
que têm terra, de privar os seus direitos ou de aplau
dir a criminosa indiferença com que se trata hoje o 
problema do direito de propriedade. 

Em vista disso, sem discutir o proJeto do Sena
dor Flaviano Melo, penso que essa Casa precisa de 
um pouco mais de reflexão, de discussão em tomo 
do tema, para que conheçamos melhor o projeto, 
para que possa sair daqui, como sempre, uma deci
são refletida, que reitere a nossa preocupação com 
o destino e o futuro dos brasileiros sem terra, mas 
que demonstre que somos capazes de pensar neles 
atendendo os interesses e protegendo os direitos 
dos outros brasileiros, cujo destino esta Casa tam
bém é responsável. 

Por essa razão, sou favorável ao adiamento, 
da forma proposta. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Para 
proceder ao encaminhamento pelo PT, concedo a 
palavra ao nobre Líder José Eduardo Outra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. 
Como líder. Para encaminhar. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, já que 
se está. caminhando para um possível acordo, eu 
gostaria que este fosse explicitado, através das Li
deranças do Plenário, porque, a voto, sou contra o 
adiamento. Estou de acordo em que haja um com
promisso político de que se cumprirá o prazo regi
mental. Agora, simplesmente dizer-se que existe o 
regimento, e este fala em 15 dias, não é tão simples 
assim, porque essa matéria esteve na Comissão de 
Assuntos Econômicos por algun'" meses. 

O simples fato de se dizer que existe o Regi
mento e que esse fala em 15 dias não é suficiente, 
porque, se a Comissão não apreciar o projeto em 15 
dias, o mesmo não volta automaticamente para o 
plenário. É necessário que seja aprovado um reque
rimento para a inclusão na pauta e pode-se levar 
todo o prazo decorrido, que já foi citado pelo Sena
dor Flaviano Melo. 

Se houver o acordo político das lideranças no 
sentido de que o projeto vai para a Comissão de As
suntos Econômicos, a qual aprecia a matéria no pra
zo de 15 dias e, a partir daí, cumpre-se o Regimen
to, voltando a matéria ao plenário e abrindo-se o 
prazo para emendas de plenário, inclusive, voto fa
voravelmente ao acordo. Porém, se não houver esse 
compromisso, dizendo-se, simplesmente, que vale o 
Regimento, vai acontecer o que já aconteceu com o 
projeto em outras ocasiões. 
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Portanto, gostaria de ouvir a manifestação dos 
Líderes em relação a esse acordo político de plená
rio que está se propondo. Se houver esse acordo, 
concordarei com o adiamento da votação. 

Caso se deixe para resolver apenas via Regi
mento, vamos votar o requerimento, e voto contra
riamente ao mesmo. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - A 
Mesa esclarece que, em se tratando de matéria ree
xaminada, o art. 118 do Regimento Interno determi
na que para a Comissão de Constituiçãc, Justiça e 
Cidadania o prazo é de 20 dias e, para as demais 
comissões, de 15 dias. 

V. Exa está correto. Findo esse prazo, qualquer 
Senador poderá fazer um requerimento, que será 
votado em plenário. 

V. Exa está com a razão. 
O SR. JÁDER BARBALHO - Sr. Presidente, 

peço a palavra para encaminhar. 
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Tem 

V. Exa a palavra, nobre Senador Jader Barbalho, Lí
der do PMDB. 

O SR. JÁDER BARBALHO (PMDB-PA. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Sr's e Srs. Senadores, o PMDB vai acompanhar 
o requerimento de adiamento e o faz após ter ouvido 
o autor da matéria, Senador Flaviano Melo. Enten
demos que esse projeto é bom para aperfeiçoar a le
gislação relativa à reforma agrária no Brasil. Mas 
consideramos que, por outro lado, também é um 
bom caminho que se chegue a um acordo em rela
ção a determinados pontos do projeto. 

A Liderança do PMDB acompanhou, na sema
na passada, encontro realizado no gabinete do Se
nador Flaviano Melo, para onde acorreram vários 
Senadores, dentre eles, os Senadores Lúdio Coelho 
e Jonas Pinheiro, que, com técnicos do INCRA, dis
cutiram algumas emendas apresentadas ao projeto. 
Se o mesmo fosse votado hoje, seguramente tería
mos dificuldade em fechar um acordo que, no enten
dimento do próprio autor, poderá ainda melhorar o 
projeto, dando-lhe uma contribuição. 

Entendo, portanto, que o melhor caminho é o 
do adiamento, que não prejudica o objetivo do proje
to do Senador Raviano Melo, mas que, seguramen
te, contará com emendas que contribuirão para tor
ná-lo ainda melhor. 

Portanto, a Liderança do PMDB encaminha fa
voravelmente, também com o espírito de que, daqui 
a 15 dias, possa a Comissão devolvê-lo ao plenário. 
O PMDB estará solidário e atento para que essa ma
téria seja incluída na Ordem do Dia. 

Sr. Presidente, quero apenas acrescentar que, 
quando ocorreram os fatos no meu Estado relativos 

ao episódio de Eldorado dos Carajás, li uma nota da 
·.Bancada do PMDB que deixava bem claro, numa 
carta ao Presidente da República, que estávamos 
solidários com todas as medidas que o Governo en
tendesse convenientes para ertfrentar essa grave 
questão da reforma agrária. 

Recentemente, aqui aprovamos o rito sumário, 
e creio que o Senado votou como um todo, tendo 
como Relator o Senador Ramez Tebet. O Congres
so Nacional acompanhou e aperfeiçoou a medida 
provisória, transformada em projeto de conversão 
relativa ao ITR, que entendo ser um instrumento re
volucionário para se fazer a reforma agrária. Só um 
governo com a sustentação par1amentar, com a soli
dariedade par1amentar com que tem contado o Pre
sidente Fernando Henrique Cardoso, seria capaz de 
ver o projeto do ITR aprovado, como todos nós as
sistimos e o País todo festejou. 

Porém, Sr. Presidente, devo registrar que cau
sa estranheza à sociedade brasileira o que estamos 
observando por parte de determinados setores, os 
quais reivindicam do Senado e do Congresso leis 
mais justas, modernas e adequadas para a reforma 
agrária, mas, em compensação, não obedecem às 
leis já existentes no Pafs em relação à propriedade. 

Como Uder do PMDB, aproveito para manifestar 
que é com muita apreensão que assistimos aos noti
ciários na TV, à noite, onde vemos arrancarem-se por
teiras de propriedade e levantarem-se cercas. Os pro
prietários se defendem e dizem que a defesa é feita 
por pistoleiros, como se aqueles que não respeitam o 
direito de propriedade no Brasil não estivessem come
tendo um crime. De certa forma, preocupa-nos a indi
ferença e a omissão com que isso está sendo tratado. 

Em nome da Bancada do PMDB, quero mani
festar aqui a minha solidariedade a toda legislação 
que venha a aperfeiçoar o processo de reforma 
agrária. Mas também quero manifestar a minha 
preocupação e a minha repulsa com a omissão, in
clusive a governamental, em relação à afronta à lei, a 
que temos assistido diariamente. Que se seja a favor 
da reforma agrária no Brasil, que tem o objetivo de 
constituir novos proprietários, mas que não se desmo
ralize o instituto da propriedade! Que não se faça da 
sociedade brasileira uma sociedade sem lei, onde vale 
apenas a lei do mais forte. Essa violência, que está 
sendo apresentada na imprensa, vai gerar mais violên
cia E vivemos numa sociedade organizada 

Portanto, o PMDB acompanha o requerimento 
de adiamento, não com o sentimento de adiar esta 
questão, mas com o sentimento de, mais uma v~z, 
estar solidário com o instrumento de ajuda à polftica 
de reforma agrária no Brasil. _ 

O SR. HUGO NAPOLEAO - Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar. 
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O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -Tem 
V. Ex'! a palavra. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Como Lí
der. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ape
nas gostaria de deixar claro o voto do PFL. Não vou 
encaminhar a matéria, até porque já o fez, com a 
propriedade de sempre, em nome do meu Partido, o 
Senador Josaphat Marinho. Quero dizer que endos
so, ratifico, confirmo suas palavras, na proposta que 
fez em boa hora. 

Uma vez que o Líder do PT, Senador José 
Eduardo Outra, manifesta a sua esperança de que 
as Uderanças deixem clara sua posição com relação 
à proposta em curso, quero dizer que o PR.., nos ter
mos em que está colocada a matéria, vai votar pelo 
adiamento, de acordo também com a questão regi
mentalmente definida pela Mesa. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo}- Em vo
tação o requerimento de adiamento da discussão para 
reexame da Comissão de Assuntos Económicos. 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Sr. Presidente, 
peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -Tem 
V. Ex' a palavra, como Líder. 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Sr. Presidente, 
pedi a palavra para falar sobre o projeto e sobre o 
requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Es
tamos na fase de encaminhamento da matéria. V. 
Exll tem a palavra para encaminhamento do requeri
mento. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Para en
caminhar. Sem revisão do orador.) - Obrigado, Sr. 
Presidente. Quero dizer que nós, do Partido Socia
lista Brasileiro, considerando as argumentações de 
vários companheiros, entendemos que pode se dar 
algum tempo para se aperfeiçoar o projeto do Sena
dor Flaviano Melo. 

Quero me congratular com o Senador Raviano 
Melo, desde o momento em que apresentou o proje
to a esta Casa. A legislação precisa de mais esse 
re_torço para poder concretizar a reforma agrária. A 
le1 que o Senador Raviano Melo propõe não permite 
que o proprietário venha a querer fazer a proprieda
de produtiva depois que a mesma já foi tida como 
improdutiva. Ela não permite que o proprietário quei
ra dividi-la entre várias pessoas depois de manifesto 
o desejo do Governo ou da sociedade em efetivar tal 
desapropriação. 

As discordâncias que percebemos neste plená
rio são relativas à questão do cálculo, do módulo, da 
área de aproveitamento, dos critérios de produtivida
de, que este Senado, no prazo de 15 dias, pode 
muito bem aperfeiçoar. 

Gostaria de deixar registrado aqui que essa 
lei é ótima, necessária, embora, Senador Flavia-

no Melo, hoje ela seja usada quase que para exce-
. _9ão- ou que ela venha no futuro a ser usada quase 
que para exceção-, porque o que estamos perce
bendo no nosso Pafs, principalmente na Amazônia, 
no Norte do Brasil, é que os proprietários estão hoje 
ansiosos para serem desapropriados. Diria que é 
quase uma exceção encontrar um proprietário hoje 
quetenhaapossibilidadedeserdesapropriadopelo 
Governo e diga que não quer. 

Penso que a lei deve nos resguardar, e o 
PSB está aqui para apoiar a lei de iniciativa de V. 
Ex11 - se dependesse de nós seria apoiada como 
está-, mas vale ressaltar que, na verdade, grande 
parte dos proprietários da nossa região está bus
cando ser desapropriados, buscando fazer com 
que o Governo deixe de ser o bombeiro na ques
tão da luta pela terra. Entretanto, infelizmente, 
nem isso o Governo atende, quer dizer, não aten
de nem aqueles que estão oferecendo pelo preço 
que o Governo tem condições de ditar e negociar. 
O fato concreto é que o Governo não age para re
solver o problema, não tem vontade de resolvê-lo 
e é ele, na verdade, o grande culpado pelas inva
sões que estão acontecendo. 

O Senador Jáder Barbalho colocou algumas di
ficuldades que estão acontecendo na nossa região. 
No sul do Pará, existem 36 municípios que não têm 
um único sindicato de trabalhador rural que não te
nha, no mínimo, uma lista de mil famflias esperando 
a terra para dela poder fazer uso. Entretanto, essa 
espera é eterna, em vão, porque o Governo, jamais, 
em instante algum, tomou a iniciativa de determinar 
uma área limpa para assentar qualquer trabalhador 
rural. Sempre é o trabalhador que, lamentavelmente, 
depois de tanto esperar, desempregado- na nossa 
região a atividade garimpeira diminuiu em 70% e a 
madeireira em 80% -, sem nenhuma alternativa, às 
vezes, invade uma área que não deveria invadir, 
pois é área produtiva, área de alguém que está tra
balhando, está presente na sua terra. Temos como 
exemplo o último caso da morte dos três posseiros 
em Ourilândia do Norte, que invadiram, de fato, uma 
propriedade produtiva. Na verdade, o dono da fazen
da não tinha necessidade de matá-los, até porque 
eles estavam desarmados. Poderia tê-los prendido, 
colocado para fora, mas preferiu matar para dar 
exemplo. Essa é uma demonstração evidente de 
que outros conflitos e mortes ocorrerão. 

É preciso que o Governo aja e também nós, 
aprovando uma lei como a que V. Ex" propõe neste 
momento. 

Votamos a favor do adiamento, em consideração 
ao quase consenso que assistimos neste plenário. 

Muito obrigado. 
O SR. ROMEU TUMA- Sr. Presidente, peço a 

palavra para encaminhar pelo PSL. 
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O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Con
cedo a palavra ao Senador Romeu Tuma. 

O SR. ROMEU TUMA (PSL·SP. Para encami
nhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srls 
e Srs. Senadores, gostaria de cumprimentar o Sena
dor Flaviano Melo pela qualidade e inteligência do 
seu projeto. 

Temos caminhado com algumas dificuldades, 
principalmente no campo do Direito Civil e Agrário. 
Aqueles que produzem no campo têm uma grande 
dificuldade de calcular e identificar o que é real
mente terra produtiva. O Projeto do Senador Fla
viano Melo enquadra algumas disposições legais 
para cálculo também no campo agropecuário. Te
nho conversado algumas vezes com o Senador 
Jonas Pinheiro, que também é, entre os nossos 
Pares, um dos grandes estudiosos dessa área 
agrária. S. Ex& falava sobre a importância de um 
adiamento temporário da votação desse Projeto 
para que, em uma reunião.entre aqueles que com
preendem e entendem essa situação de conflito 
permanente no campo, houvesse uma discussão 
no sentido de buscar um aspecto formal e legal 
que realmente traga benefícios à sociedade brasi
leira. 

Gostaria de fazer um apelo ao Senador Fla
viano Melo e aos nossos companheiros no sentido 
de que aceitem esse adiamento e que, de imedia
to, os membros que tenham interesse e que co
nheçam o assunto se reúnam para buscar uma so
lução final. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO- Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - V. 
Ex- poderá fazer uso da palavra por ter sido Relator 
numa das fases do Projeto. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR. 
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, este Projeto chegou em minhas mãos 
por uma decisão da Bancada do PMDB, que reco
nhecia, na aprovação do projeto, grande interesse 
nacional e urgência absoluta. Apresentei esse re
latório em 48 horas, depois de ter conversado com 
os Srs. Senadores que apresentaram emendas, 
com o Incra, com o Movimento dos Trabalhadores 
Sem Terra e com todas as partes interessadas. 
Este Projeto dormitou por muito tempo na Comis
são de Assuntos Económicos e não tem nenhum 
cabimento que, depois desse largo período em 
que ele tramita no Senado Federal, a votação seja 
adiada. 

Como Relator, e como relator desempenhando 
um papel determinado pelo conjunto da Bancada do 
PMDB, que fechou questão em tomo do problema, 

encareço ao Plenário do Senado Federal que não 
,postergue mais essa . medida urgente e absoluta
mente necessária para a efetivação da reforma 
agrária no País. 

Faço minhas, para ser breve, as palavras do ilus
tre Senador Flaviano Melo. Este Projeto ainda tramita 
pela Câmara Federal e abre a perspectiva de que as 
discussões sejam aprofundadas sem que o Senado 
arque com o ónus de postergá-lo mais uma vez. 

Encaminho contrariamente ao requerimento 
que pretende retirá-lo de pauta. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Em vo
tação o requerimento de adiamento da discussão para 
reexame da Comissão de Assuntos Económicos. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado, com o voto contrário dos Senadores 
Roberto Freire, Roberto Requião, Raviano Melo, Na
bar Júnior, Eduardo Suplicy, José Eduardo Outra e 
Senadoras Marina Silva e Benedita da Silva. 

O Projeto de Lei do Senado n2 41 , de 1996, vai 
à Comissão de Assuntos Económicos para reexame. 

O Sr. Valmir Campelo, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Levy 
Dias, 3ll Secretário . 

O SR. PRESIDENTE (levy Dias) - Item 2: 

Quinto e último dia de discussão, em 
primeiro turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição nll 54, de 1995, de autoria do 
Senador Ronaldo Cunha Lima e outros se
nhores Senadores, que dá nova redação ao § 
22 do art. 102 da Constituição Federal, tendo 

Parecer sob n2 3, de 1997, da Comissão 
-de Constituição, Justiça e Cidadania, 

favorável, nos tennos de substitutivo que 
apresenta, com voto em separado do Sena
dor José Eduardo Outra. 

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos 
termos do disposto no art. 358 do Regimento Inter
no, a matéria constou da Ordem do Dia durante cin
co dias úteis consecutivos, em fase de discussão, 
sendo hoje o último dia. 

Esclarece ainda que o prazo para a apresenta
ção de emendas, assinadas por um terço, no míni
mo, da composição do Senado, encerra-se hoje com 
o encerramento da discussão. 

Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Valmir Cam
pelo. 

São lidas as seguintes: 
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EMENDAS À PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO 'No 54, DE 1995 

EMENDA N2 2 - PLEN 

Art. Dê-se ao parágrafo 2° do art. I 02 da Constitutção Federal a 
seguinte redação, acrescentando-se um novo parágrafo ao referido artigo 

"§ 2° As decisões definitivas de mérito do Supremo Tribunal 
Federal nas ações diretas de constitucionalidade e de inconstitucionalidade, 
bem como as súmulas aprovadas pela matona absoluta do Tribunal serão 
publicadas do Diáno Oficial, terão eficácia contra todos e efeito vmculante 
relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração 
pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos 
MunicípiOs" 

§ 3° Suscitada, em determinado processo, questão relevante 
sobre a constitucionalidade de lei ou ato normativo federal, estadual ou 
municipal, incluídos os anteriores à Constituição, em caso de controvérsia 
relevante entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública 
que acarrete grave msegurança JUrídica, o Supremo Tribunal Federal, a 
requenmento dos órgãos ou entes referidos no caput do art. 103, poderá 
processar o incidente e determinar a suspensão do processo a fim de proferir 
decisão com efeito vmculante exclusivamente sobre a maténa constituciOnal. 

JUSTIFICATIVA 

Trata-se de proposta que aperfeiçoa o texto proposto, explicitando 
que o efeito vmculante abrange a súmula, aprovada pela maioria absoluta do 
Tribunal, e as decisões proferidas em ação declaratória de 
constitucionalidade e na ação direta de inconstitucionalidade. 

Propõe-se, igualmente, que se mstitua o incidente de 
inconstitucionalidade, dotado de efeito vinculante, que há de permitir que o 
Supremo Tribunal Federal decida, de maneira expedita, os conflitos 
constitucioruus surgidos no âmbito da jurisdição ordinária. Referido instituto 
colmata lacuna existente no direito brasileiro, permitindo que se examine, de 
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forma quase direta. a constitucionalidade do direito pre-constitucional e do 
direito mlll1lclpal. ' 

Sala das Sessões, em 29 de janeiro de 1997. 

' 

-
6v-.R.PJ_., (Z/1/)~a. 

:f&~:>,' J1o- a.-o 
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EMENDA NQ 3 - PLEN 

Acrescentem-se ao art. 102 da Constituição 
Federal os seguintes parágrafos: 

"§ 3° As decrsões de que trata o parágrafo anterror 

terão por ob)eto a valrdade, a interpretação e a eficácia de normas trrbutárias e 

prevrdencràrras. acerca das auars haja controvérsra atual entre órgãos JUdiciàrros 

ou entre esses e a admrnistração pública que acarrete grave rnsegurança JUrídrca 

e relevante multiplicação de processos sobre questão rdêntrca.' 

"§ 4° A aprovação. alteração ou cancelamento da 

decisão com efeito vrnculante de aue trata o § 2° deste artrgo ooderá ocorrer de 

oficro ou por proposta de qualquer trrbunar comPetente na matérra. pelo Mrnrstérro 
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Público da Un1ão ou aos Estados. pela Un1ão; cs Estados ou o Distrito Federal e 

pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Bras1l." 

JUSTIFICAÇÃO 

A presente emenda v1sa. através do § 3°, limitar a 

edição de dec1sões com efe1to VInculante as maténas de ordem tributária e 

previdenciária - responsáveiS por mais da metade dos recursos para o Supremo 

Tribunal Federal, desde que haja insegurança jurídica e relevante multiplicação 

de processos. 

Isto porque a ratio da proposta de emenda à 

Constituição é a eliminação da insegurança jurídica e redução do número de 

feitos no Supremo Tribunal FederaL 

Assim, pretende-se uma atenuação dos poderes 

estendidos ao Supremo Tribunal Federal, evitando a figura do "juiz legislador". 

A introdução do § 4° visa estabelecer parâmetros para 

revisão das decisões com efeito vinculante, evitando, assim, que se tomem 

imutáveis. 

Tais alterações. inclusive, foram adotadas no 

Substitutivo do Deputado Jairo Carneiro à PEC 96192, em tramitaçao na Câmara 

dos Deputados, e que trata da Reforma do Judiciário. 

de 1997. 

1. 

2-----~~:=~~~~~~~~~~~~~~~~--~-J~~-~~-~~~~~~~-' 
3-----~~;_-2~~~~~~E:~~~----~'~e~»~~~c~~~L~~~E~~~a 
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25._~4~~;;::_ __ -J.~_____.~~~~::: 

EMENDA N2 4- PLEN 

Substitua-se a atual redação da proposta de emenda à 
Constituição no 54, de 1995, pela seguinte redação: 

"Proposta de Emenda à Constituição n° 54, de 1995. 

Dá nova redação ao § r do an. 
102 da Constituição Federal 

Artigo único - O § 2° do art. 102 da Constituição Federal 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

··An. 102 ..... 
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§ r Terão efeito vmculante, em relação aos demats órgãos 
do Poder Judiciário. e à admmtstrafãO públtca dtreta e indireta da 
Umão. dos Estados. do Distnto Federal e dos Mumcíp10s: 

a) as deCisões defmittvas do Supremo Tribunal Federal, nas 
ações refendas na alínea a do tnCJso I deste arttgo: 

b) as decJsões definitivas de mérllo, do Supremo Tribunal 
Federal. quando este ass1m o declarar pelo voto de d01s terços de seus 
membros. 

Justificativa 

A emenda pretende distinguir o efeito vinculante que se 
empresta aos casos concretos do exame em abstrato. 

Em sede do controle abstrato, isto é, nas ações declaratórias 
de constitucionalidade e diretas de inconstitucionalidade, o efeito 
vinculante - já previsível na ação declaratória de constitucionalidade - não 
carece de repetição, dado que o STF não julga mais de uma vez a 
constitucionalidade de uma mesma disposição nonnativa. 

No caso de exame concreto de mn fato detemrinado é 
possível que a Corte venha a prommciar-se por mais de uma vez, daí a 
exigência da repetição. Mas a jurisdição que pode receber a tõrça 
vinculante deve ater-se ao exame da constitucionalidade, da semelhànça 
entre os julgados, e mesmo impedir o excessivo número de feitos 
idênticos. 

No caso concreto exige-se que a decisão da Corte seja 
tomada por dois terços de seus membros. Assim para dar maior respaldo a 
posição escolhida. 
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EMENDA N2 5 - PLEN 

Acresça ao art. 102 da Constituição Federai o seguinte 

·· § As decisões de que trata o parágrafo anterior terão por objeto a 
validade, a interpretação e a eficácia de normas tributárias e previdenciàrias, 
acerca das quais haja controvérsia atuai entre órgãos judiciários ou entre esses e 
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a administração pública que acarrete grave insegurança juridica e relevante 
multiplicação de processo sobre questão ideRtica .. , 

JUSTIFICAÇÃO 

A presente emenda limita a edição de decisões com efeito vinculante 
às matérias de ordem tributária e previdenciária - responsáveis por mais da 
metade dos recursos para o Supremo Tribunal Federal, desde que haJa grave 
insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos. 

Isso porque a ratio da proposta de emenda à constituição é a 
eliminação da insegurança JUrídica e redução do número de feitos no Sut,Jremo 
Tribunal Federal. / l-1....-

Assim, pretende-se 
Supremo Tnbunal Federal, evit 

estendidos ao 
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EMENDA N2 6- PLEN .. 
Acresça ao art. l 02 da Constituição Federal o seguinte parágrafo: 

" § A aprovação, alteração ou cancelamento da decisão com efeito 
vmculante de que trata o parágrafo anterior, poderá ocorrer de oficio ou por 
proposta de qualquer tribunal competente na matéria ; pelo Ministério Público da 
União ou dos Estados; pela União, os Estados ou o Distrito Federal e pelo 
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil " 

JUSTIFICAÇÃO 

A presente visa estabelecer parâmetros para revisão das decisões 
com efeito vinculante, evitando , assim, que se tomem imutáveis. v-'----~ 

A redação da presente emonda teve por base a oferecida no 
Substitutivo do Deputado Jairo C""arneir~ à propo~a de Reforma do 

Judioi~o(PEC 96192), om trnmi~r' 

Sala r.,_{m ~ de i=iro de 1997 

Senado< J05é lgnãcio Fo=Ua ~ 
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EMENDA N~} - PLEN 

.-\rtJgo 'tm1co O art. 52 da Constituição Federal passa a v1gorar 
acresc1do do segumte mc1so XL remumerados os demms 

''Art.52. 

XI - atnbuir às decisões definitivas de mérito. proferidas pelo 
Supremo Tnbunal Federal. após sumuladas. eficác1a contra todos e efeno 
vmculante. relauvamente aos demais órgãos do Poder Judici<'mo e ao 
Poder Executivo~·· 

JUSTIFICAÇÃO 

Conforme já tivemos oportunidade de assinalar em nosso voto 
em separado perante a Comissão de Constinüção. Justiça e Cidadania, o 
emmente Senador Ronaldo Cunha Lima apresenta proposta que visa a 
modificar a redação do § ::zo do an. 1 02· da Constituição Federal. Quer o 
1iustre Representante do Estado da Paraíba nesta Casa, com sua 
proposição. mtroduzir em nosso ordenamento jurídico a eficácia contra 
todos I r.:rga omnes) e o efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos 
do Poder Judiciário e ao Poder Execuuvo, para as decisões definitivas de 
mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal FéderaL após sumuladas. 

Os objetivos do Autor são: a) dar maior uniformidadr. a 
prestação Jurisdicional e, com isso, propiciar maior estabilidade quanto aos 
pronunciamentos JUdiciais e a desejável segurança juridica~ b) 
descongestiOnar a Suprema Cone, atabalhoada com as dezenas de 
milhares de processos submetldos anualmente à sua apreciação. 

Em seu parecer. o insigne relator, Senador Jefferson Peres 
mclinara-se. inicialmente. pela aprovação da proposição, tal como 
oferecida. ressaltando sua conveniência como "solução para afastar. de 

forma definitiva. verdadeira enxurrada de recursos que entopem os 
tribunais. ( .. ) muitos deles interpostos com objetivos meramente 
protelatorios ··. Ao concluir pela aprovação da matéria, o destacado 
Amazonense reafirmara a necessidade de adoção, entre nós, do efeito 
vinculante para as Súmulas do STF como forma de proporcionar "maior 
celeridade e eficiência para a conclusão do processo e melhores condições 
para a própna prestação jtmsdicional do Estado". Após a apresentação de 
nosso voto em separado. o msigne Relator ofereceu subemenda, no sentido 
de que tão-somente ocorrera efeito vinculante e eficácia contra todos. se o 
Supremo Tribunal Federal assim decidir. e não automaticamente. após a 
maténa ter sido sumulada. Oferecemos à consideração do Plenario a 
c:menda que sugenmos na CCJ. por considerar que a questão. tal como 
posta na redação originaL ou tal como consta da subemenda do Relator. 
simplesmente toma letra morta a competência do Senado FederaL inscrita 
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no mciso X do art. 52 da Constituiçãç Federal Por isso. tomamos a 
liberdade de reproduzir o argumento dpendido. quando do exame da 
matena na CCJ 

O que se pretende. em síntese, é a absorção do instituto da 
chamada "praxis ·· constitucional, comum entre diversos ordenamentos 
jurídicos europeus. ou de seu equivalente no sistema judicial norte
amencano, qual seja, a doutrina do "stare decisis", pela qual, conforme 
rios ensma SIDNEY AGOSTINHO BENETI, "baixando a Corte o 
princip10 legal aplicável a certo estado de fato. aderir-se-à a esse pnncipio 
e aplicar-se-à a todos os casos futuros em que os fatos forem 
substancmlmente os mesmos" ( () Processo na Suprema ( ·orte dos l:'i iA 
!Ji .. 0 Judiciáno e a Constituição .. , São Paulo, Saraiva. 1994, p. 292) 

lnel:!aveimente. o assoberbamento do Poder Judiciário. 
especmlmente d; Supremo Tribunal FederaL está a exigir medidas eficazes 
que permitam a Judicatura. na esteira da manifestação do ilustrado 
Relator. as adequadas condições para a prestação junsdicional estatal. 
Ademais. é inequívoca a legitima exigência da sociedade civil de 
aplicação da garantia constitucional de segurança, inclusive a seguranp 
jurídica. fator de estabilidade das instituições democráticas e de seus 
fundamentos: a soberama. a cidadania. a dignidade da pessoa humana. os 
valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político 

Contudo. a transposição de teses, como a que ora se examma. 
reclama cautela e. quiçá. adequações. 

O stare dccisls que, em resumo. consiste em "aderir aos 
precedentes e não alterar as coisas que já estão estabelecidas" (v. HENRY 
C. BLACK. Black 's Du.:twnary ol Law. St. PauL Minn . West Publishing 
C o .. 189 L p. 1119). é fruto do direito consuetudinário ( common Jaw), que 
tem nas decisões jUdiciais reiteradas a fonte primária de direitO vuJge
made !aw ou hench-made law) O direito brasileiro deita suas ongens em 
prática diversa, encetada pelos romanos, que tem na norma legislada. 
escrita. (c1vll law ou statutory law) a nascente das regras a serem 
observadas 

Essa diferença. no nascedouro, seria, por si, um elemento 
determmante de prudência no acolhimento da inovação. Não bastasse isso. 
Impõe-se recordar as restrições que, no seio mesmo da Suprema Corte 
Norte-Americana, Já foram feitas ao instituto em comento. O .Justice 
LOUIS D. BRANDEIS, no julgamento do caso State of Washmgtrm v.1 

DCIIt'.IDn afirmou "o stare decisis é comumente regra sábia de agir. Mas 
ele não é um comando universaL inexorável" (apud ADHEMAR 
FERREIRA MACIEL, Apontamentos sohre o .JudJciáno Amencano. fu 
--o Judiciáno e a Constituição" São Paulo. Saraiva. 1994. p. 284) 

Ninguém desconhece que o Supremo Tribunal Federal 
encontra-se, em face do acúmulo de ações que lhe são submetidas, 
Impossibilitado de exercer. a contento, sua missão precipua. que é a 
guarda da Constituição, consoante o disposto no art. I 02, capw de nosso 
Estatuto Político 

Mas. também é fato que, há multo. tenta-se alivar o Excelso 
Pretono. para que possa levar a efeito suas atribuições de Corte 
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ConstituciOnal. TORQUATO LO~:\:A JARDIM. anotou. a proposno. 
em ensaio oublicado em 1980. Intitulado () ( 'ongesrwnamemn do 
Supremo Fr;hunal Federai e úa Suprema ( "orte .-Jmencana. algumas 
IniCiativas Ja empreendidas. ao longo dos anos. no sentido de mmorar os 
encargos funcionais do STF. a limitação dos recursos extraordinanos em 
matena traballl!Sta a ofensa à Constnmção. e o rit,'ldo controle sobre as 
arg:mções de relevância em questão federal 1 !.!.2 "Revista de Infonnação 
Leh'lslat!va··. vol. 17, n° 68. Bras!lia. Senado federaL out/dez I 980. p 65 a 
78) 

A esses obstaculos processuais poderiamos aditar. Jà sob a 
eg~de da Constinnção de 88. a criação do SLipenor Tnbunal de .hiSllÇa. 
com a atnbUição essencial de unifonmzar a Interpretação de lei federal. 
atraves do recurso especial e a ampliação da legitimação auva para 
propositura da ação direta de inconstituciOnalidade. Esta última. todav1a. 
acabou gerando efeito inverso do pretendido~ entupiu-se o Supremo 
Tribunal Federal com causas em que se pretende o controle concentrado 
de inconstituciOnalidade (sobretudo em razão do abuso de edição de 
medidas provisórias), a par do controle difuso merente aos JUÍzos 
monocráticos e aos tnbun3Is. 

A avalanche de AD!Ns no STF e a proliferação de lnninares. 
sobretudo dentre os JUizes de l" instância da Justiça FederaL em questões 
relevantes. mormente planos de estabilização econõmica, resultou na 
Ação Declaratória de Consutucwnalidade. para a qual estão legitimados. 
ativamente um elenco menor do que aquele relanvo aos que podem propor 
a ação de inconstituciOnalidade. i\lém disso. com esta ação acrescentou-se 
a Constituição um dispositivo -- que e objeto da presente reforma -- onde 
se mtroduzJU. na processualistica nacwnal. o efeito vmculante e a eficácia 
erga nmnes. que. agora. quer o Senador Cunha Lima estender para todas 
as decisoes sumuladas do STF (v Emenda Consutucwnal no 3. de 1993) 

No mesmo estudo supracitado de TORQUATO LORENA 
JARDIM tem-se que, nos Estados Umdos da América. apesar do secular 
mstltuto do stare decm.1. vem se at,'favando o encargo judiciário. O 
referido autor cita, a propósito. LAWRENCE TRIBE. professor de Direno 
em Harvard. que afirma: "em todo o pais. há cerca de 1 O milhões de novos 
processos por ano. Mantidos os atums índices de aumento do numero de 
processos. nossos filhos. talvez. não possam conclmr um durante o 
período de suas vidas" (obr c1t.. p 69) A Suprema Corte. não obstante a 
eficácia contra todos e o efeito vmculante. seh'Undo aquele pesquisador. 
teve. nos ultimas 3 5 anos. um aumento de quatro vezes no número de 
processos que lhe s80 apresentados 

As evidencias mdicam. portanto, que o remédio proposto (:_ 
pelo menos. msufic1ente. mero emplastro. mcapaz de sanar. por completo. 
os males Jdenuficados pelo Autor e reiterados pelo Relator da matena 
Porém. t!: preciso fazer algo. enquanto não se pode propor uma solução 
defimt1va para o congestionamento do Judiciàno que. para LAWRENCE 
TRIBE. tem suas causas no aumento populaciOnal: no mcremento da 
nqueza com a mdustnaÍlzação: na revolução das expectativas emergentes 
\ revoiw wn m nsmg expecwuons 1. na explosão le~'1slativa e até mesmo na 
propagação da cnmmahdade 1 obr cn. p ~O) 
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Desta forma mciinamo-nos .. em tese. pelo acolhimento da 
proposição. sensibilizados. uma vez (nais pelas advertências de 

LAWRENCE TRIBE. que assevera: ·'a questão toma-se ainda mais 
perturbadora se se toma em conta que a tarefa de decidir é um processo, e 
não um evento. um processo de reflexão situado no extremo oposto ao do 
processamento rápido e em grande quantidade'' (obr. cit .. p. 69). O .Jusllce 
BLACKJvfUN. cnado por KENNETH F. RIPDLE, da Universidade de 
Notre Dame. por seu turno. dizia: "quanto maior o ônus da quantidade. 
menor a possibilidade de um desempenho adequado. O que estou dizendo 
é que há um ponto de não-retomo, no qual fica superada a capacidade do 
Juiz e no qual seu trabalho toma-se de qualidade inferior (rn.· "American 
Bar Association Joumal", voL 66, p ]74-176, apud JARDIM, T. L., obr 
Cll., p. 78). 

Essas últimas advertências dos famosos mestres daquelas 
tradicwnais e sempre respeitáveis institmções de Massachusetts e Indiana 
permitem-nos situar devidamente o problema. Trata-se de buscar a 
compatibilização de dois imperativos da função JUdiciaL De um lado, urge 
que se Impnma mawr celeridade e mais seguranca na prestação 
Jurisdicional, com descongestionamento dos órgãos judicantes De outro. 
Impõe-se preservar, em razão do papel termmativo da Judicatura na 
mterpretaçào das leis, os princípios da livre apreciação dos fatos e das 
Circunstâncias constantes dos autos e do livre -- porém motivado -
convencimento. 

No intmto de viabilizar-se o propósito do Autor. não se pode 
solapar os posn::ados acima enunciados que dão à Magistratura 
smgularidade entre as funções estatms: <C que o Mapstradu 
consuhstancra. no panorama msutucronal de uma mcredade 
Jemocráuca. o mtérpreie conclusivo do D1relfo. o úlnmo fei/or e 
concretcador da norma ;urídH:a ú srwação fiit1ca efeuvada. Em 
Jecorrêncw. emerge como zilunw mswnte msmuc1onal de re11(rcar,:ão e 
resguardo de drreltos lesados na rírh11a Je socredade e l:'stado 
respectrvos. Lsgorado esse rnsrante. esgora-se a ordem ;urídrca. com o 
mícw. se (i!l· o caso. do duvrdoso espaço das mrcrvençrks não
mslt!ucwnars e não-democráncas" !MAURÍCJO G. DELGADO. 
fJc:mncracw e Jusru,:a. Sislema Jud!C:wi c Consrntção Democrâuca no 
Rras!l São Paulo. L Tr, 1993, p. 43) 

E aqu1 não podem ser menosprezadas as permanentes 
contnbuições de todos os operadores do direito. no exercício da função 
Jlldtcante. O emmente Senador Eduardo Supiicv. ao oferecer emenda ao 
substitutivo desta Comtssão. lavrado pelo douto Senador Bernardo Cabral. 
ao PLC no 85. de 1993, recordou. em stmação análoga, com muna 

propriedade. os magistrais ensinamentos de FRANCESCO CARRARA , 
msigne mestre da Universidade de Pisa, em seu indispensável 
!nrerpretação e Aplicação das Lcrs, parte de seu Trarauo de Dmuo Cn·IIe 
!wlwno.· "a mlerprewção é a[lvrdade científica !tvre. rndagação raciOnal 
do senudo da IC!. que compe!C aos JUnsras 1eóncos e priiucos Devcnclo 
api1car-se a let. rodos os cultores do d1reuo cofahoram para a sua 
mre/tgêncw. e os resultados a que chegam podem ser viinos e diversos 
São 1e pode afirmar a priori como ahso/utamenre certa uma dada 
t/1/crpreraç:ão. emhora cons1ga num dado momenro o aplauso mws ou 
menos mcnnrraswdo da dowrrna e Ja magrstratura. A rnrerpreraç:âo 
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pode sempre mudar quando se reconheca errrinea ou mcompleta. Como 
toda a ohra uentitJca. a Jnterpreta(ão prognde. afína-se (apud Di:_ 
ANDRADE .'v!anuel A. Domm,t,'lles "EnsaiO Sohre a Teona da 
!nterpretm,:ào das Los .. C '01mhra. 197H. p 130). 

Pelo efeitO vinculante e eficáCia erga omnes corre-se o nsco 
de encapsulamento do direno. "A junspmdência -- como sustentou o 
Senador Suphcy -- não pode tornar-se uma canusa de força à atividade de 
mterpretação JUrídica Os pronunciamentos das instâncias 
hierarquicamente supenores devem servir de guia segura para os juízos em 
grau inferior. conduzindo a mterpretação de forma objetiva. equilibrada. 
sem paixão. Não defendemos as posições da escola da livre interpretação 
JUridica. mas entendemos que as decisões sumuladas não podem 
constitUir-se em fato impeditivo. cerceador da missão do intérprete que e. 
no dizer de WINDSCHEID descohnr o conteúdo real da norma. 
Jetermmar em wda a plemmde o seu valor. peneirar o ma1s possível na 
alma do legislador. reconslrwr o pensamento legJsiauvo (apud DE 
ANDRADE. M. AD. obr. CIL. p. 128)" 

O engessamento da auvidade Interpretativa é incompatível 
com a permanente busca do conhecimento e da verdade a mover a 
humamdade. E a parte que toca à Magtstratura como um todo. nessa 
procura do saber Jurídico. não pode. de forma alguma. ser mmorada. 
transformando-se o o JUIZ em mero autómato. simples processador de um 
banco de dados de repenóno de jurisprudência. sem em nada distinguir-se 
de um simples computador. Assinalava o M.nistro LEIT ÀO DE ABREU. 
do Supremo Tribunal FederaL em saudação ao Ministro DÉCIO 
MIRANDA. quando de sua posse no Tnbunal Supenor Elettoral: "no 

apl1car o 11ire!lo. não sci a le1. mas a norma Jllrid~ea em geral. o f!IC 

exerce. em cena nu.:JuJa. run~'Cin cnadora (apud JARDIM. T. L. obr 
CIL p i]') 

A receita ideal está ditada por MANUEL A DOMINGUES 
DE ANDRADE: "o oh;euvo cJZIC se deve pretender será pois tão someme 
que o d1reuo seja cer/0 sem grave detrrmento da sua reudão ou reiO sem 
grande prejuÍ:o para a sua certe:a. E a melhor Ieona da mterprelaç:ào 
~erá portamo aquela por vw da cJZWI o dtrello /egrslado mms 
completameme reaf1:e nas duas doses ciumas. nas propon,:ões exatas. 
esta f<Írmula de cumhrnaç:iio ou eqwlíhrw emre a cene:a e a reudão. 
cumprmdo. wdavw não esquecer cfw:. num dado grau. o prrmem; 
reqws!lo prevalece sohre o segundo" ( obr. cit.. p. 56). 

Cremos que a solução que aponta para o exato e desejável 
equilibno esta em atnbuir ao Senado Federal a prerrogativa de conferir às 
decisões sumuladas do Supremo Tribunal a eficacia e o efeito pretendidos 
Por que,., 

O que se quer. pela proposição. e algo analogo à atnbuição 
de efeito erga omnes em declaração incidental (difusa) de 
mconstnuciOnalidade de lei. pelo STF Sabemos que essa proJeção so se 
dà quando o Senado FederaL aqUiescendo_ atnbui. por resolução. a uma 
decisão que opera apenas entre aqueles que formam a lide. a necessàna 
opombilidade geraL ou eficácia contra todos e o efeito \·mculante para os 
demais órgãos do Poder Judiciano e para o Poder ExecutiVO. Impingmdo
lhes um determmado comportamento, sob o Império da lei fiscalizada c 
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considerada mconstitucional ( art 52, inciso X. CF'L Do contrário, a 
dec1são do STF não projeta eficácia sobre simações Idênticas. a não ser 
como mero precedente. O gemai PONTES DE MIRANDA afirma 
peremptonameme: "u resolwJío da casa legislanva é Lflle tem o condão 
de tornar concentrado o controle de cons/ltucumaiidade exercido 
difusameme (m concreto) pelo ,\'upremo" (Comentá no.\ à Consmuu,:ào dr.: 
1 ':)67. [o mo lli. São Paulo. Rev1sta dos Tribunms. 196 7. p. 88). Porem. 
caso a matéria SeJa aprovada. na forma originaL ou como propõe o 
Senador Jefferson Peres. o referido inciso X do art. 52 da Const1tmção 
perderá sua eficácia. 

Ante a predommância do papel do Supremo como Corte 
ConstituciOnal ( art. 102. capul), é certo que a Imensa mmoria dos julgados 
sumu!ados versará. portanto. sobre questão que. incidentalmente. trara a 
baila tema de ordem constimcional. Ass1m o low.1 apropriado para o 
tratamento da maténa está no art. 52 da Carta Magna. e não do art. 102, ~ 
2°, qut: dispõe sobre o efeito vmculante e a eficácia erga omnc:s para 
Situações em que se tem um controle de consnmcionalidade concentrado. 
inexisnndo lide com partes contrapostas. Este é. inclusive. o magistério do 

Ministro MOREIRA ALVES, expresso por ocasião do exame da Ação 
Declaratória de Constitucionalidade no O I (apud SACHA CALMON N. 
COELHO. Ação Declaratóna de Constitucwnalidade Sua 
Con.wtucwnaiidade. fu: "Revista do Tribunal Reg10nal Federal - I" 
Região, vol. 6, n° 2. Brasília, Tribunal Regwnal Federal - I" Região. 
abriVjunho 94, p 30) Quantos aos efeitos inerentes à manifestação do 
Supremo em controle concentrado de constitucwnahdade. o art. I 02, § 2° 
é, por ób"io. imperfeito, na medida em que não faz referências as decisões 
definitivas de mérito nas acões diretas Inconstitucionalidade. 
mcongruênc1a que. ao que consta. vem sendo supnda por lógica e 
necessána interpretação construtiva-extensiva do dispositivo. 

O que 1mporta. na hipótese vertente, é que haJa um cnvo de 
conveniência do Senado Federal para atnbuição do efeito e da eficácia 
postulados. Ressaltamos. neste parncular, que o Senado Federal é, de 
acordo com a Constituição. órgão com atnbu1ções Judicantes e de 
nevrálgica cooperação com as funções JUdiciais. mclusive o controle de 
constituciOnalidade. como já foi mencionado. o que avaliza a outorga a 
esta Casa dessa importante inovação (v. art. 52, incisos !L III. alínea ·'a", 
--e··. X e XI) 

Pelos argumentos acima aduzidos e por entendermos que os 
Senhores Senadores não devem abrir mão de prerrogativa 
constituciOnalmente prevista. somos pela aprovação da proposição. nos 
termos da emenda substltuuva que oferecemos 

Sala das Sessões.~~ de janeiro de !997 

- :::-;.2. ·~=-----
Senaáor JOSE EDLARDO DLTRA 

Janeiro 1997 
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O SR. PRESIDENTE (levy Dias) - Em discus
são a proposta e as emendas. 

Concedo a palavra ao Senador Hugo Napoleão. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Para dis
cutir..) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a 
presente Proposta de Emenda à Constituição nº 54, 
de 1995, é de autoria do eminente Senador Ronaldo 
Cunha Lima e outros Srs. Senadores e visa dar um 
sentido uniforme à prestação jurisdicional no País na 
medida em que as decisões da mais alta Corte de 
Justiça são de obediência compulsória pelos aplica
dores da lei no Poder Executivo e pelos demais ór
gãos da Magistratura nacional, seja em grau singular 
ou tribunal, e estabelece que as decisões definitivas 
de mérito proferidas pelo STF, após sumuladas, pro
duzirão eficácia contra todos e efeito vinculante rela
tivamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e 
do Poder Executivo. 

Não há dúvida alguma, Sr. Presidente, de que, 
de um lado, a emenda proposta pelo eminente Se
nador Ronaldo Cunha Lima tem a vantagem de pro
curar dar maior celeridade às decisões, sobretudo 
no que se refere às decisões das instâncias inferio
res, tendo em vista o efeito vinculante já estabeleci
do por instância superior. Mas há, de outro lado, 
desvantagens também. Penso até que o número de 
emendas apresentadas à Mesa na tarde de hoje, li
das pelo Sr. 1 º Secretário em exercício, Senador 
Valmir Campelo, revelam que o próprio Senador Ro
naldo Cunha Lima, os Senadores Elcio Alvares, 
José lgnácio Ferreira, o Líder do PT, José Eduardo 
Outra, e outros, como eu, apresentamos emendas. 
Assim procedemos porque acreditamos que alguns 
parâmetros, alguns pontos de vista devem ser ob
servados. 

Primeiramente, já existem as súmulas de juris
prudência, instituídas, aliás, pelo ex-Ministro Vítor 
Nunes Leal, em cujo escritório de advocacia tive a 
honra de trabalhar, na seção do Estado do Rio de 
Janeiro. Essas súmulas já servem de parâmetro e, 
há muito temr:o, não vêm sendo editadas. 

De outro I' .do, é preciso que se diga que não 
há, hoje, uma unanimidade, nem na Ordem dos Ad
vogados do Brasil, nem nas instâncias superiores ou 
inferiores, onde há necessidade imperiosa de se es
tabelecerem princípios mais equânimes. 

Devo dizer também que, na amplitude em que 
se encontra, acredito que a presente emenda vai, 
sem dúvida, tolher a liberdade de iniciativa e o livre 
convencimento dos juízes singulares e das instân
cias inferiores, sobretudo por não haver mecanismo 
algum para a revisão da decisão, que, aliás, prevejo 

na Emenda nº 3, de minha autoria. Por outro lado, 
qs Poderes Legislativo e Executivo também ficam à 
mercê de decisões que podem ser justas no caso 
original, mas que podem não ser justas num dos inú
meros casos que decorrem da sua aplicabilidade. 

Eu acrescentaria que recente artigo publicado 
pelo Ministro Evandro Lins e Silva, aliás, piauiense, 
que foi do Supremo Tribunal Federal, conta um caso 
interessante do início da República, em que um Juiz 
de Direito do Estado do Rio Grande do Sul conside
rou inconstitucional a aplicação de uma lei estadual 
que abolira certas características essenciais à insti
tuição do júri, como o voto secreto e as recusas pe
remptórias sem justificação das partes. O que ocor
reu, então, Sr. Presidente, é que os desembargado
res do Tribunal de Justiça pensavam de modo con
trário, entendiam que a lei era constitucional e resol
veram processar o juiz por crime de prevaricação, 
condenando-o à pena de nove meses de suspensão 
do emprego. Ele conclui esse artigo, publicado no 
Jornal do Brasil de 16 de setembro de 1996, intitu
lado Crime de Hermenêutica e Súmula Vinculante, 
dizendo que "devemos pôr a imaginação para fun
cionar, ajudando a debelar a crise do Poder Judiciá
rio, para que este possa atender às necessidades e 
aos reclamos da sociedade". Diz o Ministro Evandro 
Lins e Silva: "Súmulas, sim, mas não vinculantes, e 
outras providências que dêem ao Supremo Tribunal 
Federal e aos tribunais superiores os meios de tor
nar possível e viável o seu funcionamento normal 
sem sacrifício dos seus juízes". Ele acha que a solu
ção surgirá de modo que não se deva impedir o livre 
funcionamento dos tribunais e da Justiça de uma 
maneira geral, mas será encontrada quando se im
pedir o excesso de causas. 

Bem, Sr. Presidente, não quero dizer que es
sas sejam as únicas soluções. Talvez os outros Se
nadores e eu mesmo, que apresentamos emendas a 
esta PEC, temos procurado suavizar e reduzir os 
efeitos porque, às vezes, uma decisão vinculante 
para instâncias inferiores pode causar, eventualmen
te, injustiças em um caso ou outro. Por isso, a minha 
emenda visa a que: 

"§ 3º As decisões de que trata o pará
grafo anterior terão por objeto a validade, a 
interpretação e a eficácia de normas tributá
rias e previdenciárias, acerca das quais haja 
controvérsia atual entre órgãos judiciários ou 
entre esses e a administração pública que 
acarrete grave insegurança jurídica e rele
vante multiplicação de processos sobre 
questão idêntica". 
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Finalmente, em outro parágrafo, acres
cento que: 

"§ 42 A aprovação, alteração ou cance
lamento da decisão com efeito vinculante de 
que trata o § 22 deste artigo poderá ocorrer 
de ofício ou por proposta de qualquer tribu
nal competente na matéria, pelo Ministério 
Público da União ou dos Estados, peia 
União, os Estados ou o Distrito Federal e 
pelo Conselho Federal da Ordem dos Advo
gados do Brasil". 

E justifico a emenda para ·limitar a edição de 
decisões com efeito vinculante às matérias, portan
to, de ordem tributária e previdenciária, responsá
veis por mais da metade dos recursos para o Supre
mo Tribunal Federal, desde que haja insegurança ju
rídica e relevante multiplicação de processos. 

Permito também, na mesma emenda, Sr. Pre
sidente, s..-s e Srs. Senadores, a modificação da de
cisão do efeito vinculante, ou o seu cancelamento, 
de ofício ot ·· ão. 

Em er 1ndimentos anteriores que tive com o 
Senador José lgnácio Ferreira, verificamos que am
bos recebemos sugestões da Ordem dos Advoga
dos do Brasil, vazadas nos termos da emenda que 
apresentamos. Melhor sobre a matéria dirá o nobre 
Senador Jel • .:1rson Péres, ilustre Relator da PEC n2 

54. 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a 

palavra ao Sr. José lgnácio Ferreira, para discutir. 
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB/ES. 

Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Srls e Srs. Senadores, a presente emenda 
tem um objetivo da maior nobreza e alcance, que é 
exatamente o de enfrentar o problema do congestio
namento das pautas do Judiciário brasileiro. Essa é 
uma realidade que vem angustiando o Judiciário e a 
população brasileira de um modo geral. Vem ditan
do, inclusive, a visão de que deve ser celeremente 
processada uma reforma no Judiciário a partir desse 
fato. 

Sr. Presidente, há outras questões a serem en
focadas nessa reforma, que já estão em andamento. 
Começou com uma proposição do eminente Deputa
do Hélio Bicudo, na Câmara dos Deputados. Naque
le Casa, há um alentado substitutivo de autoria do 
eminente Deputado Jairo Carneiro, do PFL da Ba
hia, que, naturalmente, vai ensejar a reflexão não só 
da Câmara dos 0€putados como do Senado Fede
ral, subseqüentemente, acerca desse tema da maior 
importância. Isso aflige a sociedade brasileira. 

Realmente, o fato de que há um entulho de 
processos, que chegam aos caminhões no Supre-

·. mo Tribunal Federal- não em todo o Judiciário -, 
é uma realidade. Se chegarmos no gabinete de 
um Ministro do Supremo Tribunal Federal, vamos 
nos assustar. É totalmente tomado por processos 
vindos das instâncias inferiores que, constitucio
nalmente, não podem ser impedidos de chegar 
àquele órgão. 

A Constituição de 1988 pretendia que o Supre
mo Tribunal Federal fosse apenas uma Corte Co!"ls
titucional, mas a sua presença judicante como um 
órgão do Judiciário brasileiro ficou muito ampliada. 
Estamos convencidos de que, hoje, não é o que 
pensam mais os atuais Ministros do Supremo, que 
desejam que essa questão seja reformulada e que, 
no futuro, o Supremo seja exclusivamente uma Cor
te Constitucional. 

Tudo isso nos angustia. Estamos diante de L:rr. 
tema crucial que está sendo analisado pelo Senado 
Federal, em várias oportunidades, nos últimos tem
pos. A mais recente questão que enfrentamos, mo
mentosa, foi a de doação de órgãos, agora nas 
mãos do Presidente da República para sanção ou 
veto. Há muita controvérsia na sociedade brasileira 
acerca desse tema. 

A questão que ora exami11amos está sendo tra
tada por emenda constitucional. Pretende-se l:"'nfr~· 
tar esse problema da seguinte maneira: "Fica acres
centado ao § 22 do art. 102 ou passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

As decisões definitivas de mérito, pro
feridas pelo Supremo Tribunal Federal, após 
sumuladas, produzirão eficácia contra todos 
e efeito vinculante relativamente aos demais 
órgãos do Poder Judiciário e ao Poder Exe
cutivo". 

Sr. Presidente, não temos, no nosso Direito, 
decisão com efeito vinculante. Aliás, como única ex
ceção, temos aquela contida na Constituição Fede
ral, em seu art. 102, § 22 , que dispõe: 

·As decisões definitivas de mérito, pro
feridas pelo Supremo Tribunal Federal, nas 
ações declaratórias de constitucionalidade 
de lei ou ato normativo federal, produzirão 
eficácia contra todos e efeito vinculante, re
lativamente aos demais órgãos do Poder Ju
diciário e ao Poder Executivo." 

É o único efeito vinculante que o nosso Direito 
assinala. 
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Sr. Presidente, a súmula é uma disposição de 
natureza regimental. Bem enfocou aqui o eminente 
Senador Hugo Napoleão quando se referiu à origem 
da súmula. O Ministro Vítor Nunes Leal, depois cas
sado pelo Al-5, bem sintonizou-se com o hoje Sena
dor Hugo Napoleão - trabalharam inclusive no mes
mo escritório. O Senador Hugo Napoleão rememo
rou muito bem o fato de que a súmula teve o seu 
nascedouro por volta de 1963, na inspiração do Mi
nistro Vítor Nunes Leal. S. Exª, verificando decisões 
reiteradas sendo constantes, iguais, sugeriu então 
aquilo que foi consagrado pelo Supremo à época: 
que se colocasse no Regimento do Supremo adis
posição da existência de uma súmula que teria efei
to meramente persuasivo sobre os demais órgãos 
do Poder Judiciário brasileiro, não teria efeito vincu
lante. 

Sr. Prec;idente, não nos parece que pode ser 
trazido dispositivo regimental do Supremo para a 
sede constitucional e se dar à decisão sumulada um 
efeito vinculante por disposição constitucional. Quer 
dizer, trazemos uma disposição de natureza regi
mental para a sede constitucional e criamos o efeito 
vinculante nessa disposição contida no novo pará
grafo, sugerido pelo eminente Senador Ronaldo Cu
nha Lima, para o art. 102. 

Então, a primeira questão é se poderemos tra
zer do Regimento do Supremo para a sede constitu
cional urna disposição, como é a súmula, e dar a ela 
um efeito vinculante. Em nenhum outro trecho da 
Constituição Federal nos referimos à súmula e a 
efeito vinculante, só àquele a que me referi, contido 
no art. 102 da Constituição Federal. 

Além disso, Sr. Presidente, há outras questões. 
Temos claro que não podemos cuidar dessas ques
tões de modo açodado. Parece-me - e há uma pre
tensão do eminente Senador Jefferson Péres, que 
deve falar depois - que essa questão possa e deva 
ser melhor analisada, com audiência pública, inclusi
ve com a participação das partes interessadas mais 
diretamente - na área estatal, o próprio Supremo 
Tribunal Federal; na área da sociedade organizada, 
a Ordem dos Advogados do Brasil, o Instituto dos 
Advogados. Todos os interessados podem ser con
vidados a se pronunciar a respeito desse tema ex
tremamente momentoso. 

Afinal, Sr. Presidente, não podemos, para pro
duzir um efeito de desafogo oas pautas do Poder Ju
diciário, engessar a produção do nosso Direito. O Di
reito é um reflexo da realidade mutante, e não pode
mos cristalizar o Direito, sobretudo hoje, quando a 
realidade é velozmente mutante. Se temos esse en-

tulho no Judiciário, um acúmulo de processos no Ju
diciário, temos que enfrentar a questão de maneira 
racional. O que me parece é que, primeiramente, de
vemos identificar quais são essas causas na área tri
butária, na área previdenciária - parece que são ma
joritariamente as causas que chegam ao Supremo e 
que ensejam uma decisão reiterada. 

Além disso, segundo os melhores números das 
estatísticas disponíveis, 70 a 80% dessas causas 
são promovidas pelos órgãos públicos, pelas áreas 
estatais, pelas autarquias e, sobretudo, pela União 
Federal, o que, Sr. Presidente, é perfeitamente iden
tificável. Podemos e devemos encontrar uma solu
ção que seja racional e não nos leve, necessaria
mente, à fossilização do Direito, quer dizer, à cristali
zação ou à paralisia da evolução do nosso Direito. 

Sabemos, Sr. Presidente, que uma das coisas 
básicas nessa questão teleológica é que o ser hu
mano começou a andar de pé no momento em que 
descobriu os valores no horizonte, ou seja, no mo
mento em que o homem descobriu lá no horizonte e 
fixou nele a idéia de beleza, de justiça, de verdade. 
Essas coisas não são, elas devem ser. O valor não 
é, é um deve-ser. 

Em que medida vemos o Direito? Pela nossa 
ótica, o Direito é menos um valor e muito mais uma 
realidade, quer dizer, o valor é a justiça, a estrada 
que leva à justiça é o Direito. Não podemos fossilizar 
o Direito, pretendendo com isso descongestionar as 
pautas do Judiciário. Então, temos que encontrar 
fórmulas que nos permitam compatibilizar a necessi
dade do desafogo dessas pautas com a necessida
de de não fossilizarmos o Direito, de não impedir
mos a evolução do nosso Direito. 

Eram essas as considerações, Sr. Presidente. 
Parece-me que, com as emendas que propusemos, 
muito dessas questões é enfrentado. 

Recebemos da Ordem dos Advogados do Bra
sil sugestões no sentido de elaborá-las. O eminente 
Senador Hugo Napoleão recebeu essas sugestões 
e, portanto, temos emendas próximas em termos de 
redação. As duas ou as quatro emendas são muito 
próximas na sua redação, porque foram inspiradas 
pela mesma fonte, pelo Conselho Federal da Ordem 
dos Advogados do Brasil. 

Eu, pessoalmente, já presidi a Ordem dos Ad
vogados do Brasil, Seção do Espírito Santo, durante 
dois biênios. Sendo assim, sintonizo-me muito com 
essa parcela importante da sociedade brasileira. 

Espero que o Senado Federal permita a devo
lução dessa matéria à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, e que possamos enfrentar o 
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problema de modo bem amplo, aberto, e possamos 
criar as condições para que a sociedade brasileira 
se manifeste, que a área estatal, os órgãos do judi
ciário se manifestem também e, voltando ao Plená
rio, possamos decidir essa matéria com muito mais 
autonomia crítica e à altura da nossa condição de 
Casa revisora mais amadurecida. 

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. José lgnáciu 
Fe"eira, o Sr. Levy Dias, 3º Secretário, dei
xa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Renan Calheiros, 2º Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Con
cedo a palavra ao Senador Jefferson Péres para dis
cutir a matéria. V. Exª dispões de 10 minutos. 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA - Sr. Presi
dente, o relator não deveria ser o último? Depois 
que todos emitissem a sua opinião, S. Ex' faria o re
lato geral. 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Cedo com o 
maior prazer. 

O SR. RONALDO CUNHA UMA - V. Ex- teria 
a oportunidade de ouvir as considerações dos de
mais e, como relator, faria as considerações finais a 
respeito das emendas sugeridas. 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Se bem que, 
Senador Ronaldo Cunha Lima, a matéria vai voltar à 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Con
sulto o Senador Jefferson Péres se concorda com 
esse encaminhamento do Senador Ronaldo Cunha 
Lima. 

O SR. JEFI=ERSON-PÉRES - Não teria ne
nhuma importância a inversão, porque, como disse, 
o projeto vai voltar à Comissão de ConStituição, Jus
tiça e Cidadania. Mas, enfim, para manter a praxe, 
cedo a palavra ao Senador Ronaldo Cunha Lima e a 
outros que desejarem usar da palavra e falarei por 
último. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Per
feito. Agradecemos a demonstração de boa vontade 
de V. ExA. 

Concedo a palavra ao Senador Ronaldo Cunha 
Lima. 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA- (PMDB-PB. 
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) Sr. Presi
dente, Sr415 e Srs. Senadores, agradeço, inicialmente, 
o gesto do Senador Jefferson Péres permitindo-nos, a 
nós autores de emendas anteriormente oferecidas e 
agora apresentadas, explanar algumas das razões que 
justificam e embasam o nosso procedimento. 

S. Ex', como brilhante e notável integrante da 
Comissão de Constituição, Just~a e Cidadania, es
pecialmente um belo trabalho que fez como relator 
da matéria: oferecendo uma redação que foi acolhi
da por todos nós, terá oportunidade de tecer consi
derações sobre o assunto, notadamente porque o 
projeto voltará necessariamente para a Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. 

Srs. Senadores, desejava apenas acrescer ao 
que foi dito que a minha emenda de reforma consti
tucional, estabelecendo o efeito vinculante nas deci
sões definitivas de mérito do Supremo Tribunal Fe
deral, apresenta basicamente três fundamentos: o 
primeiro visa desafogar o Supremo Tribunal Federal, 
abarrotado de processos - cerca de trinta e cinco mil 
processos por ano, para julgamento por parte de 
onze juízes -; o segundo ponto seria a harmoniza
ção, a compatibilização das decisões judiciais, algu
mas díspares, em função de entendimento diferente 
de determinados tribunais, promovendo o recurso ao 
Supremo, que é convocado para decidir casos asse
melhados ou análogos ou com características idênti
cas. O terceiro aspecto, Sr. Presidente, Sr"s e s~ 
Senadores, relaciona-se àqueles que têm rr.a1ores 
recursos materiais, que geralmente dispõem de mais 
recursos processuais. 

Essa emenda, que estabelece o efeito vincu
lante, além daquelas já estabelecidas atualmente na 
Constituição, em relação às ações declaratórias de 
constitucionalidade, confere ao Supremo Tribunal 
Federal, quando assim o declarar, competência para 
estabelecer o efeito vinculante nas decisões de mé
rito das demais ações no caso concreto ou abstrato. 

Ora, ao fazer isso, visamos estender esSe efei
to aos casos em abstrato, ou seja, quando o Supre
mo decide sobre a constitucionalidade ou não de 
uma lei, certamente essa decisão não será repetida, 
porque o Supremo não decide duas vezes sobre a 
constitucionalidade de uma mesma lei. Mas o Supre
mo é convocado a decidir mais de uma vez no caso 
concreto. Então, nos processos detenninados e no 
caso específico, concretamente, o Supremo pode, 
de acordo com a sua própria resolução interna, esta
belecer o efeito vinculante em relação aos demais 
órgãos do Poder Judiciário e do Poder Executivo. 

Estabelecemos na emenda apresentada agora 
que, para obter esse efeito vinculante, as decisões 
do Supremo Tribunal Federal teriam de ser ofereci
das ou proferidas por no mínimo dois terços dos in
tegrantes do Colegiada. 

Com isso, resguardava-se a preocupação ma
nifestada, por exemplo, pelo eminente Senador José 
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lgnácio Ferreira, que oferece emenda da mais alta 
importância, a qual certamente merecerá também o 
estudo aprofundado da Comissão, principalmente o 
exame percuciente do eminente Senador Jefferson 
Péres, Relator da matéria. 

Com essa proposição, discutida amplamente 
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
inclusive com a participação - que nos honra muito 
- do Senador Josaphat Marinho, que nos ajudou na 
redação, esperamos poder, quando da discussão na 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, ofere
cer outras razões que embasem e justifiquem a nossa 
iniciativa de permitir uma maior amplitude ao efeito vin
culante, mas estabelecendo parâmetros a serem fixa
dos pelo próprio Supremo Tribunal Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Josaphat Marinho 
para discutir a matéria V. Ex!' dispõe de até 10 minutos. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Srl!s e Srs. Senadores, em primeiro lugar, assinalo a 
impropriedade do nosso Regimento. 

Se a matéria recebeu várias emendas, natural 
seria suspender-se a discussão do projeto, de ma
neira que quando retomasse a plenário com as 
emendas estudadas, a discussão se travaria em 
sentido amplo. Mas é a tirania do Regimento Interno, 
e a ela tenho de me submeter. 

Já assinalou-se aqui o caráter polêmico desta 
matéria. Eu queria apenas ponderar alguns aspec
tos. O sentido polêmico não deve impedir que se 
busque uma solução de interesse coletivo. Essa é 
que é a questão precípua. Não devemos nos ater a 
problemas formais, a questões filosóficas, nem mes
mo ao rigor de compreensão de que o efeito vincu
lante pode reduzir a competência de tribunais e juí
zes inferiores. A lei é feita para resolver problemas 
humanos, e é dentro desse sentido que devemos 
encontrar a forma capaz de conciliar esses aspectos 
meramente institucionais com a questão de interes
se público, isto é, de ordem coletiva. 

É evidente, pelos exemplos que os tribunais e 
juízes estão dando, que é preciso opor barreiras à 
multiplicidade dos processos em curso. Para dar um 
exemplo, estou bem informado de que, ao reabrir, 
em fevereiro, o Supremo Tribunal Federal fará a dis
tribuição entre seus dez Ministros, já que um é o 
Presidente, de mais de dez mil processos que entra
ram na Corte a partir do mês de dezembro. Não há 
Corte no mundo que possa funcionar adequadamen
te recebendo esse volume de processos. Impõe-se, 
portanto, uma fórmula. 

O que ocorreu no Governo Collor, no âmbito da 
Previdência, com aquelas decisões conflitantes, é 
um sinal manifesto de que se impõe uma providên
cia capaz de determinar, nos momentos adequados, 
a redução dos litígios e, conseqüentemente, das de
cisões divergentes. Essa fórmula deverá ser o efeito 
vinculante. 

Apenas entendo - e discuti i::,3o largamente 
com o Senador Ronaldo Cunha Lima - que não se 
deve cuidar de súmula para declarar o efeito vincu
lante. Em primeiro lugar, porque a súmula somente 
pode ser formulada depois de várias decisões no 
mesmo sentido sobre questões idênticas ou asseme
lhadas. E o interesse público está exigindo uma provi
dência, se não açodada, num prazo menor que for 
possível. Basta que se tome esse exemplo do Supre
mo Tribunal Federal. Diverso não há de ser o caso do 
Tribunal Superior Federal e dos outros tribunais. 

Não se sabe ainda porque mereceria uma in
vestigação mais profunda, a razão dessa multiplica
ção excessiva de demanda. O efeito vinculante obs
taria. O problema está em conciliar a competência 
inferior de juízes e tribunais com a competência de 
quem vai elaborar a súmula. Para isso é que se tem 
entendido - parece que de modo geral nesta Casa -
que, pelo primeiro momento ao menos, não se deve
ria cogitar de estender o poder de editar efeito vincu
lante a todos os tribunais, mas apenas ao Supremo 
Tribunal Federal. 

O Supremo Tribunal Federal é um órgão cons
tituído de 11 juízes, é uma Corte com uma larga tra
dição de moderação, de contenção. O Supremo Tri
bunal Federal não abusa das faculdade que a Cons
tituição lhe atribui; às vezes é até demasiado restriti
vo no exercício de sua competência. 

Então dar-se-ia, nesse primeiro momento, a 
competência apenas ao Supremo Tribunal Federal 
para que estabelecesse os casos em que caberia o 
efeito vinculante. A Constituição já dá efeito vincu
lante para as dPCisões nas ações declaratórias de 
constitucionalidade e sobre ato normativo federal. 
Essa é uma hipótese que já está, no § 22, discutida. 

Pessoalmente, o que sugeri ao nobre Senador 
Ronaldo Cunha Lima - e S. Exª me deu a satisfação 
de consignar da segunda parte de sua emenda - é 
que se previsse a possibilidade de o Supremo Tribu
nal Federal declarar outros casos de efeito vinculan
te mediante decisão de dois terços de seus mem
bros. lndependerá de súmula, mas é condicionada a 
medida a um quorum qualificado. Com esse quo
rum e sabendo-se do critério de moderação do Su
premo Tribunal Federal, não haverá risco de abuso. 
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Veja-se, para dar um exemplo, que, quando a Carta O SG. JOSAPHAT MARINHO- Nesse ponto 
de 1967 conferiu ao Supremo Tribunal Federal o po- . V. Exª tem razão. Já havia atentado para o fato. Não 
der da avocatória, ele dela se utilizou em casos res- · devemos trazer para o contexto constitucional rnaté-
tritíssimos. Creio que não chegou a um número de ria que é objeto de Regimento do Supremo Tribunal. 
quatro ou cinco hipóteses, tal a restrição com que o Além disso, há que se atentar em que o Supremo 
Supremo Tribunal Federal examina a sua competên- Tribunal Federal que, por um certo período, editou 
cia para não invadir a competência dos órgãos infe- muitas súmulas, depois cessou de fazê-lo. Já há al-
riores. gum tempo que não emite súmulas; e a súmula teria 

Então, dispensar-se-á súmula para declaração o inconveniente de ter-se que aguardar um conjunto 
do efeito vinculante. O Supremo o declarará pelo de decisões uniformes para, então declarada a exis-
voto de dois terços de seus membros. E, não se es- tência da súmula, ir-se ao encontro do interesse co-
tabelecendo súmula, que, para ser modificada, obe- letivo. Dispensada a súmula, o Supremo Tribunal, 
dece a um critério formal complexo, o Supremo Tri- dentro do prudente arbítrio com que procede, mas 
bunal, que declarará o efeito vinculante, regulará a sujeito a um quorum de dois terços, fixará o efeito 
forma de fazê-lo e a forma de rever, excepcional- vinculante. 
mente, a sua decisão, quando o interesse público re- Por hoje, Sr. Presidente, eram as ponderações 
comandar. que desejava fazer, não sabendo se V. Exl mesmo, 

Era isso que queria assinalar, para demonstrar que ainda estuda a matéria de organização da Casa, 
que não haverá nenhum riscà para os juízes de tri- e creio que também a parte regimental, não devesse 
bunais inferiores quanto à amplitude de sua compe- atentaí na conveniência de que, quando a matéria 
tência. O que está em jogo é o interesse colativo, 0 recebesse determinado número de emendas, como 
de obstar a· multiplicidade de processos sobre 0 no caso, voltasse imediatamente à Comissão, para 
mesmo assunto e às vezes em tomo dele com deci- que a discussão só se travasse em conjunto do pro-
sões conflitantes. jeto e das emendas, depois dessas devidamente 

Assim, preservar-se-á o interesse público. 
Esse é o objetivo e é por isso que não se cogita, 
neste momento, de se ampliar o poder vinculante a 
outros tribunais. 

O Sr. José lgnácio Ferreira - Senador Josap
hat, V. Exª me permite um aparte? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Pois não, no
bre Senador. 

O Sr. José lgnácio Ferreira- Ouvindo V. Exl, 
tenho a pretensão de aditar ao seu belo pronuncia
mento algo que, parece-me, acresceria ao raciocínio 
que V. Exª tão brilhantemente desenvolve, como 
sempre, aliás, nesta Casa. Trata-se do fato de que 
seguindo por esse caminho evitaríamos fazer refe
rência, em sede constitucional, à súmula. A súmula 
é matéria administrativa. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- V. Ex' tem ra-
zão. 

O Sr. José lgnácio Ferreira - O de que se co
gita no projeto é trazer para a Constituição algo que 
é disposto em matéria regimental. Seguindo por 
esse caminho, não faríamos mais isso, ou seja, não 
traríamos mais súmula para a Constituição Federal. 
O Supremo teria, naturalmente com a parcimônia 
que lhe é tradicional, que dizer quais as matérias 
que teriam efeito vinculante, sem se fazer referência 
a matéria sumulada. 

examinadas. 

Muito obrigado. 

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

V.~ dispõe de até dez minutos. 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB-AM. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
S~s e Srs. Senadores, o ruim de falar após o emi
nente Senador Josaphat Marinho é que S. Exl deixa 
sem argumentos o orador que o sucede na tribuna. 
O nobre Senador já disse tudo o que eu iria dizer. 
De forma que eu seria repetitivo e estaria apenas 
"chovendo no molhado". 

Sr. Presidente, pedi a palavra apenas para an
tecipar o que pretendo fazer na Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, onde terei de me pro
nunciar a respeito das emendas hoje apresentadas. 
Pretendo requerer, naquela Comissão, a audiência 
do círculo jurídico do País: do Supremo Tribunal Fe
deral, da Procuradoria-Geral da República, da OAB, 
do Instituto dos Advogados do Brasil e, talvez, de al
guns eminentes juristas do País. Assim, creio que 
haverá pontos de vista divergentes, e a Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, o Plenário do 
Senado e eu, como Relator, poderemos analisar 
essa questão altamente polêmica, com amplo co
nhecimento de causa. 
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Era essa a comunicação que julguei necessá
rio fazer, Sr. Presidente. 

Muito obrigado. 
O SR. JOSÉ SERRA - Sr. Presidente, peço a 

palavra para discutir. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 

a palavra a V. Exª. 
O SR. JOSÉ SERRA (PSDB-SP. Para discutir. 

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr% e Srs. 
Senadores, não tive oportunidade, face a uma reu
nião de Bancada que ocorreu ainda há pouco, de 
ouvir o pronunciamento do Senador Josaphat Mari
nho a respeito do tema. Estou bastante interessado 
em conhecer a posição de S. Exª, que é uma autori
dade em assuntos jurídicos e constitucionais. Vou 
fazê-lo por meio dos apontamentos taquigráficos. 

Quero dizer, Sr. Presidente, que, hoje, encabe
cei uma emenda à emenda constitucional, no senti
do de ampliar as condições pelas quais a vinculação 
de decisões do Supremo Tribunal Federal se esta
belece para o conjunto do Poder Judiciário. 

Considero que essa é uma das sugestões mais 
importantes que podemos fazer no sentido de um 
novo ordenamento na vida social e econômica do 
País. 

Há, inclusive, um exemplo que foi dado pelo 
Senador José Fogaça na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, com relação ao que aconteceu 
com o Imposto de Renda na época do Presidente 
Itamar Franco. Há outro, da época do Presidente 
Fernando Collor, com relação ao Rnsocial, em que o 
Supremo resolveu a matéria, decidiu a respeito da 
constitucionalidade, mas, no entanto, as instâncias 
infe~"·""<; do Poder Judiciário prosseguiram, compor
tando-se como se tal matéria fosse efetivamente in
constitucional. 

Tenho batalhado por isso desde a época em 
que ingressei na Câmara dos Deputados, em mea
dos dos anos 80. A meu ver, esse é um assunto re
levante, que não compromete, mas aperfeiçoa, o 
processo democrático e permite um ordenamento 
melhor da vida econômica e social. 

Inclusive, lembraria o peso que a situação de 
hoje provoca sobre as costas do Supremo Tribunal 
Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que pode
ria ser consideravelmente aliviado à medida que 
essa legislação e a nossa Constituição fossem alte
radas nessa direção. 

O Sr. Josaphat Marinho- V. Exª me permite 
um aparte? 

O SR. JOSÉ SERRA - Pois não. 

O Sr. Josaphat Marinho- Nobre Senador José 
Serra, V. Exª poderia acrescentar, Ministro que foi, do 
Peso financeiro que decisões conflitantes não corrigi
das em tempo produzem sobre o erário público. 

O SR. JOSÉ SERRA - Exatamente, nobre Se
nador Josaphat Marinho, até poique muitas vezes o 
Governo pode perder. Mas que pelo menos perca. O 
grande problema é a situação que não se define; o 
Governo continua atuando de determinada maneira 
para que o próximo pague a conta. 

Nós apresentamos esta emenda, inclusive, am
pliando a questão do efeito vinculante para as ações 
de inconstitucionalidade que não estava contido na 
emenda original. 

Esperamos que, a partir da Comissão de Cons
tituição, Justiça e Cidadania, se possa reelaborar 
uma proposta para apresentar a esta Casa. Não te
nho dúvida de que, excetuando-se as questões mais 
amplas de alteração da Constituição, no que se refe
re à ordem econômica e social, no que se refere à 
questão em andamento da reeleição, esta será a 
emenda mais importante desta Legislatura. Atribuo 
uma importância enorme a ela. 

Lembro-me de ter vindo aqui ao Senado, como 
Deputado Federal, para exortar os Senadores da Le
gislatura passada para aprovarem uma medida se
melhante, mas, infelizmente, tomos derrotados na
quela oportunidade. 

Espero que, agora, como iniciativa do Senado, 
possamos promover esta mudança tão importante. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr.Presidente. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Con

tinua em discussão a matéria. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, está encer

rada a discussão, com apresentação de emendas. 
A matéria voltará à Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Sebas

tião Rocha, para uma comunicação inadiável, pelo 
prazo de 5 minutos, nos termos do art. 14 do Regi
mento Interno do Senado Federal. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT-AP. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, pedi 
para usar da palavra nesta tarde, Sr. Presidente, 
apenas para um breve esclarecimento. 

Têm circulado rumores, sobretudo dentro do 
próprio Senado - parece-me que ainda não foram di
vulgados na imprensa -, de que eu estaria avaliando 
a possibilidade de mudança de partido. 
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OeseJO, neste momento, negar essa possibili
dade; isso não tem a menor procedência. 

É possível que tenham me encontrado conver
sando com Líderes de outros partidos. No entanto, 
faço isso no quotidiano da minha vida parlamentar e 
sempre no sentido de fortalecer o espírito de amiza
de. Entendo que essa atitude é saudável à democra
cia e ao ambiente em que convivemos aqui no Se
nado da República. 

De qualquer sorte, devo dizer que não é cogitá
vel, de forma alguma, qualquer mudança partidária 
neste momento da minha vida pública. 

O segundo ponto diz respeito à informação que 
o Jornal do Brasil fez publicar hoje, qual seja, a de 
que eu teria já tomado uma decisão com relação à 
votação para a Presidência da Mesa, incluindo-me 
entre os dissidentes do PDT. Quero dizer que, na 
verdade, estamos discutindo essa questão da Presi
dência do Senado partidariamente e iremos, no que 
for possível, construir um consenso dentro da Ban
cada do PDT no Senado da República. 

Os dois candidatos à Presidência do Senado já 
tiveram oportunidade de conversar individualmente 
comigo e conhecem as razões, as minhas decisões 
ou os encaminhamentos que pretendo dar até che
gar à decisão final. 

Devo dizer que nunca neguei qualquer respos
ta à imprensa com relação ao tema. De modo que, 
se quiserem realmente saber em quem vou votar, 
que me façam diretamente a pergunta, a qual terei 
todo o carinho e todo o respeito em responder, fa
zendo com sinceridade e com lealdade, conforme 
venho tratando essa questão com os dois candida
tos à Presidência do Senado. 

Então, Sr. Presidente, presto esses esclareci
mentos para o bem da democracia e em respeito ao 
trabalho que desenvolvo no meu partido, o PDT. 

Esse tipo de notícia divulgada sem consulta 
prévia a minha pessoa e, portanto, sem procedên
cia, coloca-me numa difícil situação dentro do meu 
próprio partido e até mesmo com relação ao meu 
Estado, em função de posições claras que sempre 
busquei assumir durante a minha vida parlamentar. 

Fica este esclarecimento. 
Certamente, os candidatos à Presidência do 

Senado Federal, antecipadamente, saberão do meu 
voto porque trabalho baseado no respeito, na lealda
de e na sinceridade com os colegas desta Casa. Em 
política temos que agir desta maneira, sobretudo, 
neste Senado, que é uma Casa de elevado nível de 
debates políticos. Não fica bem omitirmos, oficial
mente, as nossas posições e decisões. 

Portanto, é assim que pretendo encaminhar 
. esta questão. E solicito encarecidamente à imprensa 
'que, antes de publicar algo a respeito, me consulte 
porque serei sincero e darei a versão real do que 
penso a respeito desses assuntos. 

Muito obrigado. 
O SR. ARTUR DA TÁVOLA- Sr. Presidente, 

peço a palavra para uma comunicação inadiável. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Con

cedo a palavra para uma comunicação inadiável, na 
forma do art. 14 do Regimento Interno, ao nobre Se
nador Artur da Távola. 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB-RJ. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, desejo 
trazer uma palavra pela morte do escritor Antônio 
Callado. Há duas categorias de seres humanos que, 
quando morrem, não há propriamente uma morte, há 
urna mortandade: os atares e os escritores. 

Quando morre um ator não é apenas a pessoõ. 
que desaparece, é a potencialidade vivida da cria
ção de centenas de personagens. Quando morre um 
escritor, igualmente, morrem muitos personagens, 
morrem muitas situações de vida. Ali não vai apenas 
uma pessoa; quando morre um escritor, ali vai urna 
multidão. 

E os grandes escritores representam, em pro
fundidade, essa multidão de seres que buscaram 
representar em sua vida, a análise de seu país, da 
ambiência, as marcas do seu tempo, a fotografia psi
cológica de comportamentos; tudo isso passa a ter 
um significado enorme, que é literário, que é político 
- por isso, uma casa política não pode ficar alheia ao 
que se passa no mundo da arte - e, além de político 
e literário, é profundamente humano. 

Callado tem uma trajetória límpida, de uma de
dicação permanente à literatura. Ele viveu todas as 
alternativas necessárias para um jornalista de talen
to literário criar uma obra, ou seja, trabalhar para o 
sustento durante o dia e dedicar horas perdidas na 
noite - a palavra "perdidas· não é boa -, horas ga
nhas na noite no labor solitário, penoso, braçal até, 
se quiserem - V. Ex!!, Sr. Presidente, que é escritor 
sabe que escrever tem o lado braçal enorme-, e de
dicar essas horas à criação de urna obra maiúscula 
para a literatura brasileira. 

Callado esteve presente em todos os movi
mentos libertários do nosso tempo, foi solidário com 
companheiros de luta, insurgiu-se contra o arbítrio, 
contra a falta de liberdade, criou uma obra belíssi
ma, do ponto de vista literário. Basta Quarup para 
imortalizar um autor ou colocá-lo definitivamente na 
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história da literatura brasileira. Buscou, também, o 
romance urbano de corte político, foi um batalhador 
social, em suma, uma vida realizada em plenitude, 
dentro dos ideais que acalentou. 

Considero essa espécie humana de que somos 
parte, composta de uma grande maioria de vidas 
que não têm a possibilidade de se realizarem em 
plenitude. E o que chamo de realização não é su
cesso, não é glória, é apenas a vida ser uma expres
são do ser profundo de cada um, de cada individuali
dade. Sempre que a vida é uma expressão profunda 
da individualidade de cada ser, seja ele famoso ou 
anónimo, essa vida está realizada. A vida de Callado 
foi realizadá dentro desse ponto de vista. Ele não 
cedeu no que lhe era crença, ele seguiu as suas vo
cações e, dentro disso, criou, fez e realizou. 

É o Brasil, evidentemente, que perde Antônio 
Callado.--{'ela tradução de seus livros, ele é hoje um 
autor in~acional, mas é também o Rio de Janeiro, 
é o meu Estado e a cidade de Niterói, onde ele nas
ceu, essa cidade tão curiosa ao lado do Rio de Ja
neiro, da cidade grande, ela que também foi capital. 
Observa-se esse fenômeno interessante da capital 
ao lado de outra capital maior, que está permanente
mente a sugar os seus talentos e que resiste brava
mente. É preciso que se conheça Niterói, a sua cul
tura, a sua literatura, os seus artistas para verificar 
como é interessante essa relação ao mesmo tempo 
antagônica e simbiótica do Rio de Janeiro com Nite
rói, uma cidade ao lado da outra. 

O Rio de Janeiro perde, portanto, um de seus 
filhos queridos. ~ 

A propósito, hoje V. Ele§ encaminhou, como 
Presidente, um requerimento assinado por vários de 
nós Senadores- e eu até pediria e lembraria aos de
mais Senadores que apusessem ali as suas assina
turas - , para homenagear aquele que foi também 
um membro da Academia Brasileira de Letras. 

Não estou entre aqueles que têm por prazer o 
ataque à Academia Brasileira de Letras; compreen
do em profundidade o que significa uma casa de 40 
pessoas em 150 milhões. Anísio Teixeira costumava 
dizer que, pelo simples fato de a Academia Brasilei
ra de Letras ser composta por 40 brasileiros em 150 
milhões, só por isso, ela já é um órgão de tal grau de 
seletividade que merece a atenção da população. A 
Academia Brasileira de Letras é um centro formador 
de cultura, de pensamento. Não estou entre aqueles 
que comodamente se colocam na posição de criticá
la bastante à vontade, porque não sou candidato a 
ela e fico aqui da minha planície a olhar e a acompa
nhar o seu trabalho. 

Trago, portanto, esta palavra, também, de con
dolências à Academia Brasileira de Letras pela per
da de um de seus principais membros. 

Callado vai com o amor de muita gente ... 
Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Artur da Tá
vala, o Sr. Renan Calheiros. 2º Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. José Samey, Presidente . 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Srs. Se
nadores, desejo secundar as palavras do Senador 
Artur da Távola para expressar o meu sentimento 
que c:...;ho que é do Brasil inteiro: a literatura brasilei
ra perde uma das maiores expressões do nosso 
tempo. 

Afasto-me apenas um pouco do discurso e do 
registro do Senador Artur da Távola para dizer que 
não acredito que com a morte de um grande escri
tor, morrem os seus personagens. Ao contrário, 
acredito que eles se tornam mais eternos, porque 
eles sobrevivem. 

Sabemos perfeitamente que escrever é uma 
compulsão e a criação artística faz parte também 
daquele sentimento da obra do Criador, que, quando 
fez o mundo, não o fez completamente para que pu
déssemos a cada dia modificá-lo e completá-lo. 

Um grande escritor, na poesia, transcende as 
idéias e sentimentos para tomá-los quase que eter
nos, e os grandes romancistas eternizam fatos, pes
soas, momentos que se tomam indeléveis, e por 
isso mesmo fazem outra história, que é a história da 
literatura. 

C~llado foi um grande escritor. live a ventura 
de conviver com ele na Academia Brasileira de Le
tras e, mais ainda, de ser um daqueles que o moti
varam para que viesse conviver conosco. Pensava 
eu que a Academia não estaria completa e teria que 
fazer o resgate do seu dever se não o incluísse en
tre seus membros. 

Afrânio Peixoto dizia que a Academia Brasileira 
de Letras vive dos seus mortos. Na realidade, são 
os nossos grandes mortos aqueles que fazem a gló
ria e a eternidade da própria Academia. 

Mas o Brasil hoje perde um escritor excepcio
nal; mais do que isso, um homem que colocou sua 
pena, sua inteligência, como grande jornalista a ser
viço das grandes causas nacionais e daquilo que ele 
pensava serem as melhores idéias para o nosso 
País. 

O Senado Federal, por intermédio da palavra 
dos Srs. Senadores, Senador Artur da Távola e, 
neste momento, pela Mesa, expressa o sentimento 



Janeiro 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 503 

que é de todo o povo brasileiro de pesar pelo desa- de nosso Estado para o advento do ingresso de nos-
parecimento de Antônio Callado, glória das nossas sos vizinhos venezuelanos no Mercosul. 
letras e momento indelével na história da literatura Mais, ainda, Sr. Presidente, não poderia deixar 
brasileira. de comunicar aos roraimenses que já consta no Oe-

Aproveito este instante para lembrar que no ve- çamento-Geral da União, a ser votado ainda hoje 
lho e tradicional Senado não se dizia "temos quo- por nós, Congressistas, recursos na ordem de R$1 O 
rum", dizia-se "temos casa". Hoje, temos casa pie- milhões, especificamente dirigidos ao início dessa li-
na, porque 81 Senadores registraram presença na nha de transmissão energética. 
Casa. 

Concedo a palavra a Senadora Mar1uce Pinto 
para uma comunicação inadiável. 

A SR1 MARLUCE PINTO (PMDB-RO. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão da orado
ra.)- Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores, hoje, às 
12 horas, um evento dos mais importantes para a 
Região Norte, particularmente para Roraima, ocor
reu nos salões do Palácio do Planalto: a cerimônia 
de assinatura do Acordo de Intenção entre Brasil e 
Venezuela, para o fornecimento de energia elétrica 
pela empresa venezuelana Eletrificación dei Caroní -
EDELCA, à c;; "'ai roraimense, Boa Vista, e vários 
Municípios da hegião Norte do nosso Estado. 

O evento, promovido pelo Excelentíssimo Se
nhor Presidente da República, Fernando Henrique 
Cardoso, contou com diversas autoridades venezue
lanas, entre as quais destaco as presenças do Em
baixador Alfredo Toro Hardy; do Ministro de Energia 
y Minas, Erwin Arrieta; do Ministro de Fronteras, 
Pompeyo Márquez, além dos Presidentes da Corpo
ración Venezuelana de Guayana, Elias lnaty, e da 
Eletrificación dei Caroní, Efraín Carrera. 

Entre as autoridades brasileiras, estavam pre
sentes o Governador de Roraima, Neudo Campos, o 
Prefeito de Boa Vista, Ottomar Pinto, e toda a ban
cada par1amentar roraimense. 

De vital importância para a economia do Esta
do, que ainda depende de obsoletas termoelétricas, 
a solução para o definitivo fornecimento de energia 
elétrica ao ·Estado parece estar próxima. Afinal, já 
vem de algum tempo os estudos e as discussões 
para a importação da energia venezuelana. 

Quero crer que, a partir do evento ocorrido 
hoje, serão agilizados os trabalhos que culminarão 
no que regionalmente já se denomina "Linhão de 
Guri", isto é, a linha de transmissão binacional que, 
partindo da Venezuela, abastecerá de energia elétri
ca o Estado de Roraima. 

Espero apenas que os serviços necessários à 
implantação dessa linha de transmissão não esbar
rem, a partir de agora, em barreiras burocráticas que 
provoquem um atraso no cronograma de preparação 

Nesse particular, não vou esconder ser de mi
nha autoria a emenda que originou esses recursos, 
porque quero de público manifestar minha gratidão 
aos par1amentares da Região Norte que, indistinta
mente de suas opções político-partidárias, reconhe
ceram nossa necessidade e apoiaram inequivoca
mente as cinco emendas de região que tínhamos di
reito de apresentar perante a Comissão de Orça
mento, o que, sem dúvida, fortaleceu a aprovação 
da emenda. Considerando que o custo total da obra 
foi orçado em US$70 milhões, já temos 15% garanti
dos. 

Sr. Presidente, como meu tempo é mínimo, 
não poderei detalhar sobre esse benefício que, gra
ças a Deus e ao espírito de justiça do Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, o povo de Roraima re
cebe hoje. Aplaudo a iniciativa do Presidente e deixo 
meu apelo para que Sua Excelência mantenha pulso 
firme para a continuidade dos trabalhos. O povo de 
Roraima e a Região Norte agradecem, Sr. Presiie'l
te. 

Quero deixar registrado que é uma obra o~.. 'JÍ

tal importância para o nosso Estado, porque até hoje 
- e, possivelmente, ainda durante os próximos dois 
anos - a energia, obtida por meio das terrnoelétricas, 
é bastante deficitária. 

Quero ressaltar o empenho da Eletronorte em 
tentar solucionar os problemas energéticos da Re
gião Norte. Ainda não foi possível resolvê-los. Por 
isso, o desenvolvimento do nosso Estado não tem 
sido satisfatório, não tem estado de acordo com as 
necessidades do empresariado local, dos pe<.. Jaris
tas e até mesmo daqueles brasileiros de outros Es
tados do País que têm se dirigido para Roraima a 
fim de receber ao menos um lote de terra, não só 
para construir sua moradia, como também para 
plantar e garantir a sua sobrevivência e a de suas 
famílias. 

Sr. Presidente, mais uma vez desejo agradecer 
a cooperação dos meus nobres colegas pelo empe
nho na aprovação da emenda que resultará recursos 
para o nosso Estado. Desejo, também, registrar que 
será iniciado o asfaltamento da BR-174, já que, na 
semana passada, os meus nobres colegas aprova-
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ram autorizaçao para a obtenção de empréstimo, 
por intermédio da CAF, para a construção dessa ro
dovia, não só na parte de pavimentação da estrada, 
mas também das obras de arte. 

Muito obrigada, Sr. Presidente. 

Durante o discurso da Sra. Marfuce 
Pinto, o Sr. José Samey, Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Renan Calheiros, 2º Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Con
cedo a palavra ao Senador Ademir Andrade. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr Presidente, Srls. e Srs. Senadores, quero apenas 
registrar um longo pedido de informação que dirijo à 
Mesa para ser encaminhado ao Governo, no sentido 
de prestar esclarecimentos a este Senado Federal 
na questão da aplicação dos recursos do Programa 
Comunidade Solidária. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, alguns gesto
res municipais estão insatisfeitos com a forma de 
distribuição de cestas básicas para a população ca
rente dos seus Municípios. Neste momento, Sr. Pre
sidente, todos nós trabalhamos para descentralizar e 
baixar os custos da distribuição desses recursos. 
Por exemplo, a questão da merenda escolar: atual
mente, esses recursos são administrados pelo Muni
cípio que, por intermédio de seu Conselho Escolar, 
compra no local da produção, na própria sede do 
Município, evidentemente, incrementando a econo
mia local. Essa conquista foi alcançada com muito 
trabalho, porque, antigamente, o Governo comprava 
a merenda em São Paulo, ela era enviada para Bra
sília, de Brasília ia para as capitais do Estados e dis
tribuídas para cada Município, fazendo com que o 
custo de transporte fosse extremamente elevado. 
Essa merenda escolar chegava estragada no seu 
destino e, muitas vezes, chegava pela metade. 

Hoje, percebemos que o Programa Comunida
de Solidária tem o mesmo comportamento de pro
gramas semelhantes do passado. 

Buscando esclarecer essa questão, estamos 
formulando este pedido de informações. Queremos 
saber, primeiro, quanto o Programa Comunidade 
Solidária gastou nos anos de 95 e de 96? Segundo, 
quais os tipos de programa que está atendendo? 
Terceiro, quais os Municípios que estão sendo con
templados? E, finalmente, qual o critério para esco
lha de cada um desses Municípios? 

Aliás, esse é outro problema grave. Por exem
plo, no momento em que essas cestas básicas che
gam a um determinado Município no meu Estado e 

os Municípios vizinhos tomam conhecimento da dis
tribuição, isso gera um inconformismo, uma insatis
fação na população que não está sendo atendida. 
No dia da distribuição dessas cestas básicas, leva
se a alegria para as pessoas que são atendidas e a 
revolta, a insatisfação e a falta de explicação para uma 
quantidade muito maior de pessoas que, morando nas 
áreas rurais daquele Município, não estão cadastradas 
para receber igual benefício, bem como não se enten
de porque Municípios vizinhos não toram escolhidos 
para serem atendidos pelo Programa. 

Ao receber as explicações do Governo, espero 
que possamos elaborar uma forma mais séria, mais 
justa de distribuição desses recursos para atender 
às necessidades nosso povo trabalhador. 

Portanto, registro este longo pedido de infor
mação, esperando que o Governo as envie para que 
com elas possamos apresentar sugestões no senti
do de que o Programa Comunidade Solidária possa 
fazer um trabalho melhor. 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Ademir An
drade, o Sr. Renan Ca/heiros, 2!1 Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Levy Dias, 3º Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a 
palavra ao Senador Mauro Miranda. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Lúcio Alcânta
ra. (Pausa.) 

Conced0 a palavra ao Senador Ramez T ebet. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon. 
(Pausa.) 

S. Ex' declina da palavra. 
Concedo a palavra ao Senador Casildo Malda

ner. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao Senador Emandes Amo

rim. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao Senador Joel de Hollan

da. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao Senador Leomar Ouinta

nilha. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao Senador José Alves. 
O SR. JOSÉ ALVES (PFL-SE. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Srls e Srs. Sena
dores, é motivo de grande preocupação a intranqüili
dade que a violência no campo vem causando com 
os conflitos e as ameaças de confronto entre os pos
síveis beneficiários da reforma agrária e os proprie
tários rurais, em várias regiões do País. 

A radicalização e a intransigência dos que fa
lam em nome dos que precisam de um pedaço de 
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chão para plantar e viver com suas famílias, de um 
lado, e a resistência em defesa de suas proprieda
des por parte dos fazendeiros, de outro, associadas 
a outros fatores, como as dificuldades burocráticas 
nas desapropriações, têm retardado a solução de 
um dos mais antigos entraves ao nosso desenvolvi
mento econômico, que é a questão fundiária. 

A concentração de terras no Brasil é um verdadei
ro escândalo, se comparada a outros países do mundo. 

Pouco menos de 3% dos imóveis rurais ocu
pam quase 70% de toda a área cadastrada, isto é, 
das terras agrícolas, enquanto os minifúndios e as 
pequenas propriedades rurais somam quase 90% 
desses imóveis e cobrem menos de 24% das terras 

Apenas 75 imóveis particulares têm juntos 24 mi
lhões de hectares, ou 11 vezes o Estado de Sergipe. 

De todos os imóveis, que são 3,1 milhões, ape
nas os que compõem 28% da área total podem ser 
considerados produtivos. · 

Daaos da Receita Federal, também publicados 
no ano passado, dos últimos levantamentos feitos 
sobre a arrecadação do ITR, mostram que são justa
mente as pequenas propriedades rurais que são 
mais adimplentes com esse imposto. 

Enquanto que a sonegação do ITR entre os 
proprietários de imóveis com mais de 5.000 hectares 
é cerca de 87%, entre os imóveis de até 250 hecta
res a evasão fiscal é menos de 35%. 

Setenta por cento dos pequenos proprietários, 
com terras de até 50 hectares, pagam ITR em dia. 

E é justamente a agricultura familiar, desenvol
vida nessas pequenas propriedades, ainda pouco 
atendidas em assistência técnica e crédito rural, que 
produzem a maior parte da grande variedade de gê
neros alimentícios que chegam à mesa da popula
ção, vindos do campo para abastecer as cidades. 

O medo da legislação trabalhista e das ações 
da Justiça do Trabalho, a má aplicação da política 
do crédito rural associada a timidez e inconstância 
de várias políticas agrícolas, em desequilíbrio com 
os incentivos ao desenvolvimento urbano, provoca
ram uma corrida para as cidades, que receberam 30 
milhões de pessoas do campo nos últimos 30 anos, 
dos quais 4,5 milhões de pequenos proprietários ru
rais que deixaram suas propriedades, e muitos dos 
quais, ou suas famílias, hoje também integram os que 
engrossam os acampamentos à beira das cercas das 
fazendas, com a denominação de sem-terras. 

Não se pode dizer que este Governo não este
ja tentando fazer o possível para deslanchar o pro
cesso da reforma agrária. A sua meta é de 280 mil 
famílias em quatro anos, até 1998, das quais 86 mil 

já foram assentadas em quase 700 imóveis, que so
.. mam 2,8 milhões de h~ares. 

O novo ITR, aprovado pelo Congresso, a cria
ção do Fundo Nacional para a Reforma Agrária e o 
rito sumário são passos importantes para acelerar a 
reorganização fundiária em nosso País, uma exigên
cia, uma dívida social que veio se acumulando du
rante 500 anos de história do Brasil. 

Mas, Sr. Presidente, apesar de todas as distorçõ
es, de todas as injustiças, apesar da imensa dívida so
cial que a Nação tem para com seu povo, nada justifi
ca o assalto, o esbulho, o desrespeito à propriedade e 
ao direito adq· Jirido segundo as leis do País. 

Um dos líderes do MST, em entrevista publica
da em jornal de grande circulação do País, chega a 
fazer apologia ao total desrespeito às leis, quando 
divulga a seguinte afirmação: 

É preciso que a população se mobilize. É preci
so que os desempregado se organizem, ocupem as 
fábricas, ocupem as prefeituras, ocupem os super
mercados. 

E isto depois de um crescente número de inva
sões de terras, produtivas e improdutivas. 

Ser um sem terra não dá a ninguém o direito 
de ser um sem lei. 

Seria o caos social se a desobediência civil se 
instalasse como perspectiva de direito entre os di
versos tipos de "sem" que existem entre nós: como 
os sem teto, os sem carro, os sem dinheiro, os sem 
fábricas, os sem casa de praia e tantos outros que 
têm pouco ou nada têm; seria como aceitar o assalto 
a mão armada por parte dos sem dinheiro. 

É indispensável que o Governo, urgentemente, 
dê um basta neste crescendo de insubordinação. 
Que se esgotem as negociações e o diálogo com as 
lideranças desse movimento, mas que se restabele
ça a ordem e a lei, para que a autoridade não fique 
refém das invasões, com o Incra correndo atrás para 
legalizar atos de vandalismo como situações de fato, 
desapropriando às pressas e entulhando a Justiça 
de processo e sub-judices. 

Há uma necessidade imperiosa de se fazer a 
reforma. O Governo está fazendo, com as naturais 
dificuldades legais e burocráticas, mas a indústria da 
invasão, que vem se engrossando com a mobiliza
ção de contingentes urbanos, de favelados e desem
pregados, é muito mais ágil do que a capacidade do 
Governo em atendê-los no prazo que reivindicam. 

A falta de pulso das autoridades está aumen
tando os conflitos no campo e generalizando uma si
tuação de insegurança, que incentiva mecanismos 
de defesa prévia, o que poderá estar armando os 
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dois lados e colocando a espoleta nesse caldeirão 
confronto explosivo. 

Não vemos, o que é de se estranhar, a presen
ça mais atuante do Ministério da Justiça neste cená
rio, cada vez mais turbulento, de conflitos. 

O que fazer quando as autoridades não cum
prirem os mandados de reintegração de posse, nos 
casos de invasões ou desapropriações julgados ilíci
tos ou improcedentes, prejudicando cidadãos que 
produzem e pagam seus impostos? 

A resposta é esse quadro de criminalidade di
versificada que já assusta e intranqüiliza o País. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estão 
incentivando a indústria da invasão, como mecanis
mo para pressionar o Governo. Muita gente, por falta 
de instrução tem avançado o sinal, e a radicalização 
está armando os dois lados, esta é uma realidade 
com que devemos nos preocupar, haja vista os la
mentáveis incidentes de Rondônia, do Pará e mais 
recentemente em outros Estados. 

O radicalismo do movimento, e a pregação ar
mamentista está no ar, de ambos os lados, e isto é 
muito perigoso. Ninguém que tem imóvel rural, legiti
mamente adquirido, regado com suor do seu rosto, 
vai respeitar invasor fora da lei que lhe vier tomar as 
terras, que só poderão ser distribuídas depois de le
galmente desapropriadas e pagas pelo Poder Públi
co ou por quem quer que seja. 

A reforma agrária é justa, indispensável e ina
diável, é uma aspiração da sociedade que está 
consciente de sua urgência, mas não precisa ser fei
ta com tributo de sangue. O Governo já deu passos 
importantes para sua agilização, a imprensa tem 
prestigiado o assunto, e a conjuntura está muito fa
vorável à sua concretização. 

É realmente indispensável que o Governo consig
ne mais recursos para a reforma agrária, pois estes ain
da são irrisórios, mas, por outro lado, também é pruden
te que se respeite a lei para que se trabalhe em ordem, 
inclusive em favor da própria aceleração da reforma 

O Brasil com suas imensas extensões territo
riais, por falta de incentivos substanciais à agricultu
ra, ao longo das últimas décadas, expulsou do cam
po para as cidades agricultores e trabalhadores ru
rais, e até passou a importar alimentos, o que é uma 
contradição que não se ajusta à expressão de gran
deza do nosso País, que para se desenvolver eco
nomicamente, mas com justiça social, precisa gerar 
mais renda e melhor distribuí-la; precisa criar mais 
empregos, para o sustento das famílias e o cresci
mento do mercado; tem urgência em reverter o pro
cesso de urbanização da população, desconcentran-

do as ddades e a formação de favelas; predsa, urgente
.f)l€nte, voltar a povoar o campo, estimuiando a agricultu
ra, especialmente a familiar, porque este é o setor que 
não apenas emprega, mas alimenta, abriga com teta e 
moradia e produz excedentes, melhor equilibrando esta 
balança de injustiças entre o econõmico e o social. 

A reforma precisa ser feita, mas com ordem, 
dentro da lei. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Para uma 
comunicação inadiável, concedo a palavra ao nobre Se
nador Romero Jucá pelo prazo de dnco minutos, nos 
termos do art. 14, inciso VIl, do Regimento Interno. 

O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR. Para uma co
municação inadiável. Sem revisão do orador.) -Sr. Pre
sidente, Srªs e Srs. Senadores, falando em nome da Li
derança do PFL, queria, em primeiro lugar, parabenizar 
o Presidente Fernando Henrique Cardoso pela assinatu
ra, hoje, ao meio-dia, do acordo internacional entre os 
Governos da Venezuela e do Brasil que prevê a aquisi
ção de energia de Guri, na Venezuela, numa primeira 
etapa, até o Estado de Roraima e sua capital Boa VISta. 
Sem dúvida nenhuma, já tive a oportunidade de registrar 
aqui no plenário do Senado, diversas vezes, a importân
cia desse acordo não só sob o seu aspecto energético 
para Boa Vista, mas também pelo aspecto da integração 
sul-americana que esse acordo prevê por meio de um 
trabalho compartilhado dos Governos do Brasil e da Ve
nezuela 

Gostaria também, Sr. Presidente, em nome da Li
derança do PFL, de registrar o profícuo e ifTl>Ortante tra
balho do Ministro das Minas e Energia, Raimundo Brito, 
também do Partido da Frente Liberal, que juntamente 
com o Presidente da Eletronorte, José Antônio Muniz Lo
pes, teve a competência e agilidade de discutir, propor e 
assinar esse convênio na tarde de hoje. 

Sem dúvida nenhuma, o Ministro Raimundo Brito 
teve vital ifllX>rtância, juntamente com o ltamaraty, na 
discussão e na definição de um quadro positivo desse 
acordo. Com o acordo assinado hoje, o Governo do Bra
sil e da Venezuela pactuam os valores e a forma da 
aquisição de energia Pactuam também a construção de 
uma linha de transmissão de mais de 700km, que trará 
da Hidroelétrica Raul Leoni, de Guri, na Venezuela, até 
Boa Vista a energia necessária para aposentar os ve
lhos motores termoelétricos que dão energia à capital de 
Roraima e também para afastar de vez o fantasma do 
racionamento, o fantasma da energia cara, que permea
va o desenvolvimento do nosso Estado. 

Sem dúvida nenhuma, com esse ato de hoje o 
Presidente Fernando Henrique Cardoso, e Sua Exce-
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lêr.cia o disse hoje na solenidade, cumpre mais um 
compromisso de campanha feito pelo PSDB e pelo 
PFL no sentido de resgatar o desenvolvimento da 
Amazônia Ocidental. 

O Presidente Fernando Henrique Cardoso, quan
do candidato a Presidente da República, em nosso Es
tado, definiu duas grandes obras para o desenvolvi
mento da Amazônia e de Roraima, quais sejam, a BR-
174, que também já está em obras, e a linha de trans
missão de energia da Venezuela para Boa Vista 

Quero, portanto, como membro da Bancada de 
Roraima, como partícipe do ato de hoje, como Sena
dor e como político do Estado que sempre defendeu 
essa solução desde o Goverrio Samey, dizer que, 
sem dúvida, para os habitantes de Roraima hoje é 
um dia extremamente importante e, como disse o 
Presidente, um dia histórico, porque estamos lan
çando as bases de um desenvolvimento harmônico, 
auto-sustentado e não poluente, com condições de 
dotar Roraima e a Amazônia Ocidental dos insumos 
necessários para trilhar o seu desenvolvimento. 

Portanto, quero aqui registrar o início do resgate 
do compromisso do Presidente Fernando Henrique, o 
início do resgate do compromisso do PSDB e do PFL 
na linha de trabalho que anunciamos em 1994. 

Assim, desejo registrar a importância dessa 
obra e, novamente, agradecer ao Presidente da Re
pública, agradecer ao Ministro Raimundo Brito, ao 
Ministro Luiz Felipe Lampreia e ao Presidente da 
Eletronorte, Dr. José Antônio Muniz Lopes, o traba
lho, a competência e o cumprimento do compromis
so assumido com o povo da Amazônia e, em espe
cial, com a população do meu Estado, Roraima. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - De acordo 

com o art. 17, § 12, do Regimento Interno, concedo a 
palavra ao Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (PT -SP. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr!s e Srs. Senadores, gostaria de 
informar ao Senado Federal que a organização Glo
bal Leaders for Tomorrow, ou seja: Lideranças 
Globais para Amanhã, que anualmente realizam o 
fórum económico mundial na cidade de Davas, na 
Suíça, enviou para a Senadora Marina da Silva, a car
ta em inglês que, aqui, registro, numa tradução livre. 

·o fórum económico mundial, de 1997, 
realizará a sua reunião anual, estabelecen
do uma agenda global para o início do ano, 
concentrando em tópicos que estão formando 
o ambiente dos negócios mundialmente e que 
têm um impacto de longo prazo nas questões 

e condições mundiais. Uma oportunidade privi
legiada para uma interaçâo de pessoas a pes
soas e entre pessoas de todo o mundo. 

Esse encontro anual será limitado a 
executivos chefes de nossas companhias 
membros e de políticos que têm se destaca
do mundialmente, assim como, cientistas 
eminentes, especialistas e pensadores do 
mundo acadêmico e da mídia. 

Queremos anunciar que a senhora foi 
escolhida como uma das Global Leaders 
for Tomorrow. Aqui convidamos a senhora 
para estar conosco em Davos, no programa 
que ocorrerá de 3 a 5 de fevereiro de 1997". 

Sr. Presidente, tendo tomado conhecimento 
deste convite à Senadora, considerei importante tra
zê-lo ao conhecimento do Senador Federal, uma vez 
que a Senadora Marina Silva está aqui relacionada 
com uma das pessoas que, por seu trabalho, por seu 
envolvimento na defesa do meio ambiente, por seu en
volvimento na causa dos seringueiros, dos trabalhado
res sem terra em nosso País, por seu trabalho em fa
vor da cidadania, da democratização de nossas insti
tuições, é aqui distinguida com este convite. 

Sr. Presidente, era esse o registro que gostaria 
de fazer, solicitando sejam os documentos referen
tes ao convite anexados ao meu pronunciamento. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. EDUARDO SUPUCY EM SEU PRO
NUNCIAMENTO 

CQMMIITED TO 
IMPROVING THE STATE 

OFTHEWOLRD 

Mrs Marina Silva de Souza 
Senator from Acre 
Senado Federal 
Praça dos Tres Poderes 
70165-900 Brasília, DF 
Brazil 

11 November 1996 

Global Leaders for Tomorrow at the 
World Economic Foroms Annual Meeting 

Oear Mrs Silva de Souza 
The World Economic Forums 1997 Annual 

Meeting Will once again be setting the global agenda 
at the beginning of the year concentrating on the is
sues that are shaping the world business environment 
and that are of long-term impact on world affairs. 

A privileged opportunity for peer-to-peer inte
raction and networking, the Annual Meeting will be li-
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mited to chief executives cf our Member companies and 
outstanding political leaders as w9ll as emínent scientists, 
experts and thinkers from academia and the media. 

As announced by fax you have been selected as 
one of our 1997 Global Leaders for Tomorrow. We are 
pleased to invite you to join us in Davos for the special 
GL T programme that will take place from Monday 3 Fe
bruary through Wednesday 5 February. lf you are able to 
join us, please retum attached registration form (with pho
tographs) at your earliest convenience. 

We very much hope you will be able to be with us 
and look forward to welcoming you in Davos. 

Sincerely yours -Thomas Scherer, Global Lea
ders for T omorrow- Claude Smadja, Managing Director. 

H. E. Mrs Marina Silva 
Senator from Acre 
Senado Federal 
Praca dos Tres Poderes 
Brasília 70165-900, DF 
Brazil 

Dear Senator Silva, 
2 January 1997 

As we are.beginning a new year I would like to 
share some thoughts with you as one of the World 
Economic Forums Global Leaders for Tomorrow. 

For us at the Foundation, 1996 brought much 
satistaction. No other global membership organiza
tion has today the high-level constituency, global 
reach or impact of the Forum. Again, we were able to 
live up to our mission, to improve the state of the 
world. For example, our annual Middle East/North 
Africa regional summit, held last month in Cairom 
brought together business and politicai leaders for 
severa! days of high-level personalized interaction. 
That meeting, which observers now see as a criticai 
anchor of the peace process, was ou r brainchild. 

The notion of a World Economic Forum - of a 
global, non governamental gathering of intemational 
business leaders, top-level govemment officials, 
world-class academics and experts, as well as key 
media leaders - was a new idea a quarter of a cen
tury ago. Today the notion of a complementary 
Wortd Electronic Community (WELCOM) - using the 
latest videoconferencing technology to link this elite 
group in a permanent, active network of face-to-face 
interaction - is t:1e next step of our evolution. The 
possibilitíes for expanded interaction and strategíc al
liances, enhanced business-govemment cooperation, 
global crisis management and improved cross-cultural 
and intemational understanding are rnanifold. 

We are now ali looking forward to our Annual 
Meeting in Davos with the overall theme "Building 

the network society" where we will inaugurate our 
own Welcom netwc1<. Welcom was developed with 
the support of some of our members, who are the 
technology leaders in the field, according to the spe
cific needs of a high-level community: reliability, ease 
of use, security and top quality. 

Together with our members and constituents 
we want to be again pioneers in entering the next cen
tury. We have already identified a substancial number 
of enthusiastíc earty adopters, we count very much on 
the GLTs as a driving force in thís context and lool~ for
ward to making you part of this exciting undertaking of 
potentially great impact on global affairs. 

Please accept my very best wishes of success, 
health and happiness in 1997! 

Yors sincerely, - Professor Klaus Schwab, 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Senador 
Eduardo Suplicy, V. Exª será atendido na forma do 
Regimento. 

Desejo lembrar aos Srs. Senadores que aqui 
estão presentes e aos que estão nos seus gabinetes 
ou em qualquer dependência da Casa que haverá 
sessão do Congresso Nacional hoje, às 19 horas, 
para aprovação do Orçamento de 1997. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Os Srs. Se
nadores Júlio Campos, Lúcio Alcântara e Odacir 
Soares enviaram discursos à Mesa para serem pu
blicados na forma do dispo<>to no art. 203 do Regi
mento Interno. 

S. Exls serão atendidos. 
O SR. JÚUO CAMPOS (PFL-MT)- Sr. Presi

dente, S~s e Srs. Senadores, a integração traz su
cessivos desafios aos povos que a empreendem. 
Primeiro é a superação das desconfianças. O exer
cício de convencimento de que, com a união, todos 
ganham. Segundo, a ultrapassagem dos nacionalis
mos. Fazer acreditar que as fronteiras da nação se 
alargaram. Brasileiro, argentino, paraguaio ou uru
guaio viraram ou virarão adjetivos obsoletos. Será 
vez de um adjetivo pátrio comum. Ainda não sabe
mos qual é. Mas, na oportunidade, ele aparecerá. 
Enfrentará resistências como tudo que é novo. De
pois, se imporá. /> globalização sabemos todos é, 
hoje, caminho sem volta. 

O êxito da União Européia, que caminha a pas
sos largos no processo de superação de desafios, é 
prova disso. Aos poucos, foi preparando o terreno 
para a integração de povos milenarmente inimigos. 
A História da Europa é a história das guerras. Mes
mo assim, a união foi possível. 
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Tenho para mim, Sr. Presidente, que muito do 
sucesso experimentado no Velho Continente se 
deve ao intercâmbio cultural. Mais especificamente: 
ao extraordinário interesse pela língua dos vizinhos. 
Londres encheu-se de cursos de francês, espanhol, 
alemão e português. Ber1im, Paris, Madri e Lisboa 
não ficararr. atrás. Abriram suas escolas para tomar 
familiar o idioma que falam. 

Hoje se discute a moeda única. Dentro de pouco 
tempo na Europa estará circulando a moeda comum. 
Logo, logo, não mais se talará em libra, tranco ou pe
seta. O euro se imporá como o dinheiro da Europa. 

Mas não se fala pelo menos em alto e bom 
som numa língua única. Entende-se. A língua de 
um povo é muito mais que um meio de comunica
ção. É o veículo do seu espírito, o depósito da sua 
cultura. Reúne as referências ancestrais das relaçõ
es com o meio e com os outros. 

É por isso, Sr. Presidente, que não se fala em 
unificação de línguas. Ao contrário. Alemanha e 
França têm arregaçado as mangas em defesa do 
idioma nacional. Lutam com todas as armas de que 
dispõem contra a influência avassaladora do inglês. 

E têm razão. A globalização da econorria leva à 
desnacionalização acelerada das ~ e ao crescerr 
te predomínio do capital financeiro sobre o capital prodt.Jti.. 
vo. lrll'ã e se manter os valores espirituais partK:ulares 
como instrumento de defesa contra delírios ifr4:>eriais. 

O nosso Mercosul avança. Dia após dia ganha 
credibilidade. Empresários, intelectuais, políticos e o 
povo em geral descobriram as vantagens do inter
câmbio de mercadorias. Daqui a pouco será vez do 
intercâmbio cultural mais intenso. E aí, Sr. Presiden
te, o domínio das duas línguas do mercado será 
peça-chave do processo. 

Consciente da importância da língua em toda a 
caminhada da integração, a Universidade de Brasília 
deu um passo à frente. Anunciou nova habilitação 
oferecida pelo Departamento de lingüística, Línguas 
Clássicas e Vernáculas. Trata-se da preparação de 
professores de português como segunda língua. 

Há um grande avanço na medida. As universida
des brasileiras formam professores de português para 
falantes de língua portuguesa. Convenhamos. Há uma 
grande distância entre ensinar português para brasilei
ros e ensinar português para falantes de espanhol. 

Com um agravante. As duas línguas são muito 
parecidas. A tendência dos novos falantes é cair no 
"portunhol". Explico-me. O brasileiro entende o es
panhol. E pensa que tala. O mesmo se passa com o 
argentino, o uruguaio ou o paraguaio. Entendem 
português e pensam que talam. 

É tarefa do professor que vai ensinar uma lín-
, gua para estrangeiro conhecer muito bem os dois 

idiomas. Saber as dificuldades que uma e outra ofe
recem. O hispanófono que não fala outra língua, por 
exemplo, terá enorme difiCuldade de pronunciar o z, o 
é, o ó e todos os fonemas nasais. O professor habilita
do terá recursos para contornar esses obstáculos. 

Por isso, é mais que oportuna a iniciativa da Uni
versidade de Brasília. Com ela, professores brasileiros 
terão oportunidade ímpar de se preparar para usufruir 
do enorme potencial que o Mercado do Sul oferece. 

Mais: as editoras têm um promissor mercado de 
dois milhões de consumidores. É hora de preparar os 
meios necessários ao ensino da língua Partir para a pre
paração de livros didáticos, dicionários e audiovisuais. 

O português, lamentavelmente, é carente de 
boas obras. Os profissionais da língua necessitam de 
gramáticas sérias, dicionários confiáveis e atualizados, 
atlas de falares regionais, estudos da língua culta. 

Ouso, Sr. Presidente, fazer uma sugestão. 
Considerando que é irreversível o processo de inte
gração no âmbito do Mercosul, as universidades 
brasileiras terão que responder aos desafios do mer
cado na demanda de profissionais bilíngües, prepa
rados para ensinar nossa língua a povos estrangei
ros. Por que não antecipar-se ao mercado? Por que 
não preparar uma elite qualificada para fazer frente 
às novas necessidades ditadas pela integração? 

É a sugestão que faço às universidades do 
Brasil de Norte a Sul, de Leste a Oeste. Seguir o 
exemplo da Universidade de Brasília significa pres
tar relevante serviço ao Brasil. Significa estar sintoni
zado com seu tempo. 

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

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE}- Sr. 
Presidente, Sr!as e Srs. Senadores, conta o anedotá
rio da literatura universal que o grande escritor nor
te-americano William Faulkner tinha em sua casa 
apenas uma centena de livros. Aqueles, dizia a 
quem o questionasse, eram os essenciais, os que 
ele queria poder compulsar a qualquer momento. 
Todas as demais obras de literatura, história ou 
ciência, por mais importantes, podiam ser buscadas, 
segundo Faulkner, na biblioteca pública de seu bairro. 

Ao trazer essa historieta à tribuna do Senado, 
desejo destacar a importância de que se reveste, 
naquela grande nação, o acesso fácil do povo às bi
bliotecas. Quem quer que tenha visitado os Estados 
Unidos - o país profundo, não as lojas turisteiras de 
Miami ou Nova Iorque - viu com certeza como, em 
qualquer lugarejo que se visite, o prédio da bibliote-
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pública municipal é um ponto de referência tão 
. .. portante quanto o da prefeitura ou o da igreja locaL 

Não tenho dúvida, Sr4s e Srs. Senadores, de 
que uma parte da força e da moral coletiva do povo 
americano, tantas vezes atestadas na História, pro
vém dessa extraordinária rede de difusão do saber e 
do conhecimento, verdadeiramente um dos traços 
que formam sua identidade culturaL A presença da 
biblioteca pública é tão forte na cultura americana 
que os problemas com prazos de devolução venci
dos são uma constante tortura para personagens 
trapalhões como Charlie Brown, Calvin ou os tipos 
amalucados vividos por Jerry Lewis no cinema. 

A importância das bibliotecas é tão evidente -
e ainda mais em um país tão carente de instrução. 
educação e informação como é o Brasil - que não 
carece que eu lhes venha aqui reiterá-la. Minha inten
ção é a de chamar a atenção para a gente que as or
ganiza, as faz funcionar e atende a todos os que as 
procuram em busca de informação, cultura ou lazer. 
Gente que luta contra a falta permanente de recursos, 
falta essa originada pelo fato de ainda não haver sido 
despertada, no País, a consciência da importância da 
conservação de livros, jornais, publicações e docu
mentos diversos. Falo desses verdadeiros profissio
nais da difusão do saber, bibliotecárias e bibliotecários. 

Lembro, a propósito, a conhecida frase de Mon
teiro Lobato, segundo a qual "um país se faz com ho
mens e livros". Trata-se de urna verdade profunda que 
talvez não revele inteiramente, porém, a dinâmica en
tre esses dois ingredientes. Se é óbvio para qualquer 
um que os homens escrevem, editam, publicam, distri
buem, vendem e lêem os livros, o fato menos evidente 
é que são os livros que fazem os homens, despertam
lhes as consciências para injustiças aparentemente 
naturais, abrem-lhes as cabeças para modos de orga
nização social e política existentes em outras terras e -
quem o saberá? - aplicáveis também em sua terra. 
Não é à toa que seja próprio às ditaduras a cuidadosa 
- embora sempre insuficiente - elaboração de índices 
prohibitorum librorum. 

Quando digo "homens• nesse contexto - dirijo
me agora especialmente às Srl!s Senadoras -. não 
estou, naturalmente, excluindo as mulheres. Elas 
nunca devem ser esquecidas quando se usa o mascu
lino no sentido genérico - imposição gramatical -- Me
nos ainda num tempo em que tantas -e as Srl!s Sena
doras entre elas- estão fazendo História ... e livros! O 
fato de que a maioria dos profissionais que homena
geamos hoje seja constituída por mulheres, embora 
resultado de lastimável desvalorização social da pro-

fissão, é razão adicional para se destacar o papel da 
11JU1her na construção do País que desejamos . 

Ao falar de livros; não podemos esquecer a bi
blioteca do Senado Federal, uma tradição que com
pleta, em 1997, cento e trinta e um anos. 

A história da Biblioteca do Senado Federal ini
cia-se em 1866, quando o Visconde de Abaeté, Pre
sidente da Casa, julgou ser necessário dar início "a urna 
livraria digna do Senado". A compra de 30 volumes em 
novembro daquele ano lançou as bases da biblioteca, 
que seria enriquecida pelo próprio Visconde, no mês se
guinte, com a doação de mais 57 livros. Mais tarde, há 
exatamente um século, em 1896, quando Manoel VItori
no Pereira, então Presidente desta Casa, solicitou verba 
para a aquisição de livros, periódicos e jamais, a biblio
teca se consolidava definitivamente. 

Se, até então, a biblioteca quase só possuía 
coleções de anais e de leis, a partir daquela data ela 
se equiparia de tudo o que existia de mais atualizado 
em todos os ramos do Direito e com obras sobre a his
tória constitucional de vários países. Ao final daquele 
ano, a biblioteca contava com mais de cem revistas e 
jornais. Algumas das obras adquiridas àquela época 
estão perfeitamente conservadas e têm hoje inestimá
vel valor. Desse modo, é duplo o aniversário da Biblio
teca do Senado: centro e trinta anos de fundação e um 
século de definitiva implantação. 

Data também de 1896 a elaboração do primei
ro catálogo da Biblioteca do Senado. Dessa tarefa foi in
cumbido o Sr. Villa-Lobos, então Primeiro-Oficial da Bi
blioteca Nacional. Realizado o trabalho, verdadeira faça
nha de Hércules, Villa-Lobos escreveu, no prefácio de 
seu Catálogo a/phabético da bibliotheca do Senado Fe
deral: "uma. biblioteca sem catálogo é urna caixa cheia 
de inestimáveis riquezas da qual perdemos a chave". 
Mais adiante, no mesmo prefácio, faz esta declaração 
de surpreendente darividência: "a biblioteca do Senado 
(em sua especialidade sem rival dentre todas do Brasil), 
organizada como se acha, impõe-se como urna das ne
cessidades mais imprescindíveis da atualidade". 

Decorridos cento e trinta anos de sua criação, 
a Biblioteca do Senado continua prestando serviços 
inestimáveis à cultura brasileira em geral, em parti
cular nos campos político e jurídico. Tendo recebido 
do IBICT, na década passada, a incumbência de 
editar a Bibliografia Brasileira do Direito, edição 
anual que registra tudo o que foi publicado no País, 
no ano de referência, nos diversos campos do Direi
to, incluindo monografias em geral e artigos publica
dos em periódicos especializados e no suplemento 
"Direito e Justiça" do Correio Braziliense, a Bibliote-
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ca do Senado demonstra seu compromisso com a 
cultura jurídica nacional. 

Por todas essas razões, a biblioteca que nos 
atende deve orgulhar todo cidadão brasileiro. 

Era o que tinha a dizer 
Muito obrigado. 
O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO)- Sr. Pre

sidente, Srªs e Srs. Senadores, volto a destacar a 
extrema vulnerabilidade de meu Estado, Rondônia, 
quando se trata de colocá-lo como predador da na
tureza, agente principal das derrubadas, queimadas, 
destruição das florestas Amazónicas e de sua rica 
biodiversidade. 

Realmente, no período janeiro/78 a agosto/94, 
Rondônia, com uma área de 24,3 milhões de hectares, 
evoluíra de uma extensão de desflorestamento bruto 
de 4.200kme para 42.055 km•. Em números mais fa
cilmente apreensíveis, de uma .área de desmatamento 
de 420 mil hectares, em janeiro de 1978, passou para 
4.205.500 hectares, em agosto de 1994. 

Estes rt -~eras, Senhor Presidente, estão lon
ge de ser info;;nações exageradas, cheias de sensa
cionalismo, ou trazerem dados numéricos falaciosos. 
Estão amparados no documento do Projeto PRO
DES, "Levantamento das Áreas Desflorestadas na 
Amazônia Legal no Período 1991-1994", produzidos 
pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
INPE, do Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT), 
publicado em julho de 1996. 

Apesar de toda a celeuma que se faz, colocan
do Rondônia como o Estado campeão na destruição 
de seus recursos naturais, é preciso que se desta
que que Rondônia é, ao lado do Estado do Mato 
Grosso, um Estado brasileiro com uma clara preocu
pação ambiental. O Decreto Estadual nº 3.782, de 
14 de junho de 1988, fixou" ... uma política de orde
namento ambiental para a ocupação das terras ru
rais do Estado de Rondônia, segundo o Zoneamento 
Socioeconômico-Ecológico·. Tal medida foi ratificada 
pela Lei Complementar nº 52, de 20 de dezembro de 
1991, aprovada pela Assembléia Legislativa e san
cionada pelo Governador Oswaldo Piana Filho. 

O disciplinamento do uso das terras de Rondô
nia está baseado na 1 ª Aproximação do Zoneamen
to Socioeconômico-Ecológico, com a discriminação 
das Zonas Ecológicas-Econômicas que se apresen
tam sob a forma de mapa, no Anexo nº 1. Por enten
der que o Zoneamento Socioeconômico-Ecológico é 
pouco divulgado, e portanto pouco conhecido, trago 
ao conhecimento desta Casa conceitos, aspectos 
metodológicos, procedimentos da execução da 1 ª 
Aproximação, assim como uma série de fatos relacio-

nados ao Zoneamento entre o período da implantação 
. de sua 1 ª Aproximação, erTJ 1988, até o ano de 1996. 
' Segundo conceituação do Ministério do Meio 
Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Le
gal, de 1995, 

• ... O mais importante instrumento para 
gestão territorial é o Zoneamento Ecológico
Econômico. Seu papel é de um instrumento 
de planejamento, visando agilizar a transfor
mação territorial com base no reconhecimento 
das diferenças espaciais e temporais. Ele não 
é um fim em si, nem mera divisão física ou 
para usos do solo e tampouco corresponde a 
zonas homogêneas e estáticas. Mas contitui 
um instrumento político de regulação do uso 
dinâmico do território, significando o planeja
mento das diferenças segundo critérios de 
sustentabilidade, que podem ser modificados 
à luz de novas técnicas de manejo". 

Um informe produzido pela Coordenação de 
Programas Especiais/PLANAFLORO, da Secretaria 
de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, 
do Governo do Estado de Rondônia, por nossa soli
citação em dezembro de 1996, é a fonte básica da 
qual nos valemos para sintetizar, ou transcrever 
pontos que julgamos essenciais. 

Uma série de fatos relacionados ao Zonoamen
to ocorreram entre o período de implantaçãc ·~, s:Ja 
primeira aproximação até o ano de 1996, di ·. ::.:::ln· 
do-se os avanços na definição e implantação de Uni
dade de Conservação a partir de seus indicativos, 
bem como a exigênCia de compatibilidade das dire
trizes do Zoneamento com as políticas fundiária, de 
concessão de crédito rural, a construção· de estra
das, exploração de garimpos e outros eventos de 
natureza socioeconômica. 

Por outro lado, a falta de aproximação sucessi
vas que proporcionassem o detalhamento dos tra~''!
lhos iniciais feitos em escala de 1:1.000.000 (1 cm 
na carta representa 1 O km no terreno) adequando, 
ordenando e reordenando as diferentes situações de 
ocupação e uso da terra, levou ao surgimento de al
guns conflitos com as diretrizes do Zoneamento e a 
descaracterização de algumas áreas em relação a 
zonas e limites zonais. 

Ao discutir os aspectos metodológicos, é ne
cessário que se diga que o Programa de Zoneamen
to Econômico Ecológico - ZEE, estabelecido pelo 
Governo Federal, em 1990, para o Brasil, com priori
dade para a Amazônia Legal, é impreciso, pois apre
senta uma visão ambígua quanto à concepção do 
Zoneamento. Apresenta simultaneamente uma con-
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cepção biofísica do Zoneamento Econômico Ecoló
gico, entendido como instrumento para transformar a 
Amazônia em santuário; ou pelo contrário, libera 
áreas ao uso predatório; ou ainda, na melhor das hi
póteses entende o Zoneamento Econômico Ecológi
co, como Zoneamento agrícola. 

Diante dessa imprecisão, pergunta-se: Qual o fu
turo da Amazônia? A região deve ser a reserva ecoló
gica do planeta ou uma fonte de riqueza? A preocupa
ção com a qualidade ambiental significa oposição ou 
oportunidade ao crescimento econômico? A resposta a 
estas questões deve ser que o Zoneamento Econômi
co Ecológico é um instrumento que oferece oportuni
dades de crescimento econômico e uso dos recursos 
naturais através da qualidade ambiental. Em síntese, é 
o instrumento para orientar o desenvolvimento em ba
ses sustentáveis. Este é o caminho que está atual
rnente sendo seguido a partir de discussões coordena
das pela Secretaria de Assuntos Estratégicos -
SAEJPR e do Ministério do Meio Ambiente, dos Recur
sos Hídricos e da Amazônia Legal- MMA. 

Os professores Bertha K. Becker e Claudio A. 
G. Egler (1996) no trabalho intitulado "Detalhamento 
da Metodologia para Execução do Zoneamento Eco
lógico Econômico para os Estados da Amazônia Le
gal" sugerem que o desenvolvimento sustentável 
propõe uma regulação do uso do território, segundo 
três princípios básicos: 

1 ) - a eficácia, referente à nova racionalidade 
de poupança de recursos e incorporação de informa
ção e tecnologia nos produtos e processos; 

2) - a valorização da diferença, referente à 
identificação e potencialização das vantagens com
petitivas de cada território; 

3) - a descentralização, constituindo nova for
ma de governo em parceria, expressão da nova rela
ção público-privado. 

Assim, a concepção metodológica do Zonea
mento deverá partir dos conceitos, definições e dire
trizes gerais do Zoneamento Econômico Ecológico 
do Governo Federal, coordenado pela Secretaria de 
Assuntos Estratégicos - SAEJPR, de forma a propor
cionar a interação entre os Estados limítrofes e o 
Macro-Zoneamento do territóro nacional. 

O Zoneamento, Senhor Presidente, é um ins
trumento político e técnico do planejamento, cuja fi
nalidade última é otimizar o uso do espaço e as polí
ticas públicas. Esta otimização é alcançada pelas 
vantagens que ele oferece, tais como: 

a)- é um instrumento técnico de informação so
bre o território, necessário para planejar a sua ocupa
ção racional e o uso sustentável dos recursos naturais: 

provê informações integradas em uma base 
ç~rtográfica; 

classifica o território segundo suas potenciali
dade e vulnerabilidade;42 

b)- é um instrumento político de regulação do 
uso do território: permite integrar as políticas públicas 
em uma base geografica, descartando o tradicional tra
tamento setorial de modo a aumentar a eficácia das 
decisões políticas; permite acelerar o tempo de execu
ção e ampliar a escala de abrangência das ações, isto 
é, aumenta a eficácia da intervenção pública da gestão 
do território; é um instrumento de negociação entre as 
várias esferas de governo e, entre estas, o setor priva
do e a sociedade civil, ou seja, um instrumento para a 
construção de parcerias; 

c) - é um instrumento do planejamento e da 
gestão territorial para o desenvolvimento regional 
sustentável. Significa que não deve ser entendido 
como um instrumento apenas corretivo, mas tam
bém ativo, estimulador do desenvolvimento. 

Assim, Senhor Presidente, o Zoneamento Eco
nômico-Ecológico é um instrumento técnico e políti
co do planejamento das diferenças, segundo crité
rios de sustentabilidade, de absorção de conflitos, e 
de temporalidade, que lhe atribui um caráter de pro
cesso dinâmico, que deve ser periodicamente revis
to e atualizado, capaz de agilizar a passagem para o 
novo padrão de desenvolvimento. O Zoneamento 
Econômico-Ecológico, portanto, não é um fim em si, 
nem mera divisão física, e tampouco visa criar zonas 
homogêneas e estáticas cristalizadas em mapas. 

No início da década de 80, Senhor Presidente, 
o Governo Federal, preocupado com a ocupação de
sordenada da Amazônia, e constatando a pouca capa
cidade dos Governos Estaduais em fazer frente à ne
cessidades de apoio socioeconômico à população mi
grante, implantou o Programa de Desenvolvimento da 
Região Noroeste do Brasii-POLONOROESTE, que ti
nha como objetivo a maior integração nacional, através 
de projetas de pavimentação de rodovias e infra-estru
tura, que facilitariam o escoamento da produção, inte
riorizando e descentralizando os serviços públicos. 

Comparativo entre os Crescimentos de Rondô
nia/Região Norte/Brasil (%): 

Período Rondônia Região Norte Brasil 
1959/1960 6,39 3,34 2,99 
1960/1970 4,76 3,47 2,89 
1970/1980 16,03 5,02 2,48 
1980/199u1 ___ 7L.!>/.8!.1.8 ___ __.5t....1.1...i9z.._ __ ..L1,J;l:;J.93 

Fonte: Fll _;E 
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,_ Entretanto, mesmo com a intervenção que rep
resentou o Polonoroeste, havia a necessidade de 
promover o ordenamento da ocupação segundo cri
térios mais sustentáveis. Por volta de 1986, o Esta
do de Rondônia desencadeou um processo de cor
reção de rumos do Polonoroeste, incorporado a 
idéia do ordenamento territorial, numa ética de sus
tentabilidade a longo prazo. Surgiu então o Plano 
Agropecuário e Florestal de Rondônia-PLANAFLO
RO, que teve como base a 1!! Aproximação do Zo
neamento Socioeconômico-Ecológico. 

A concepção metodológi~ que norteou a 1 !.1 

Aproximação do Zoneamento apoiou-se no reconhe
cimento da ocupação territorial, na identificação da 
alteração da cobertura florestal e na evidência dos 
condicionamentos geofitoecológicos e edafoclimáti
cos dos "Sistemas Ambientais" de ocupação. Para a 
elaboração do zoneamento, foram utilizadas as se
guintes fontes: 

• Mapa da situação fundiária do Estado de 
Rondônia na escala de 1:1.000.000, atualizado em 
dezembro de 1987; 

• Mapas dos Projetas de Colonização nas es
calas de 1 :500.000; 1 :250.000 e 1 :1.000.000 produ
zidos pelo lncra/SR-17/RO; 

• Mapa rodoviário do Estado de Rondônia, edi
tado pelo Departamento de Estradas de Rodagem
DER/AO, no final de 1987, atualizado com base nas 
imagens de satélite-LANDSAT-TM 5; 

• Mapa temático de Aptidão Agrícola na escala 
de 1 :1.000.000; 

• Radambrasil - 1978 (texto e mapas) escala 
1 :1.000.000; 

• Levantamento de Média Intensidade dos So
los e Avaliação da Aptidão Agrícola das Terras do 
Estado de Rondônia (escala 1 :500.000) e Zonea
mento Agroclimático na escala 1 :1.000.000 editado 
pela Embrapa/CPA TU-SNLCS-1983; 

• Alteração da Cobertura Vegetal do Estado de 
Rondônia Ação Antrópica-IBDF/1986, escala 
1:250.000; 

• Fotoimagens em papel preto e branco LAN
SAT- TM 5, cobertura de todo o Estado na escala 
de 1:1.000.000, nas bandas 3, 4, 5 de 1986, monta
gem em mosaico não controlado; 

• Fotoimagens em papel colorido do satélite 
meteorológico NOAA, na escala aproximada de 
1 :5.000.000 (1986); 

• Mapa indicativo das Áreas Indígenas existen
tes em Rondônia, elaborado pela Funaif2!! Suer -
1987, escala 1 :1.000.000; 

• Mâpa indicativo das áreas de Unidades de 
Conservação, elaborados pelo IBDF- 1988, na es

·cala de 1 :1.000.000; 
• Base cartográfica preparada na escala de 

1:1.000.000, a partir de cartas planialtimétricas da 
DSGIME e da FIBGE. 

O disciplinamento do uso das terras, baseado 
na 1 ª Aproximação do Zoneamento Socioeconômi
co-Ecológico, conta com a discriminação das Zonas 
Ecológicas- Económicas. 

As terras da Zona 1 constituem a zona de or
denarJWnto e recuperação das atividades agrícola, 
agropecuárias, agroflarestais, silvo-pastorís e flores
tais. Possue alta concentração de lavouras diversifi
cadas, aproveitamentos florestais e desenvolvimento 
localizado de pastagens para produção de carne e 
leite a nível de pequeno produtor rural no solo fértil. 
A Zona 1 tem uma área de 6.195.000 hectares e 
está subdividida em quatro subzonas. 

A Zona 2 destina-se ao ordenamento, recupe
ração e desenvolvimento da atividade agropecuária, 
tendo por base, em primeiro plano a agricultura con
sorciada em sistemas agro-florestais e agre -· wo· 
pastoris a ser apoiada a nível de comunidade c. :.c pe
quenos produtores e em segundo plano a pecuária 
de grande e médio porte, intensiva (carne e leite) em 
solos de fertilidade moderada e extensiva (cria e re
cria) em áreas de média e baixa fertilidade, conge
lando a prática de pastagens pura (monocultura) em 
todos os níveis. A Zona 2 possui uma extensão terri
torial de 3.015.000 hectares. 

A Zona 3 compõe uma zona ribeirinha, indica
da para o ordenamento e desenvolvimento de siste
mas múltiplos de aproveitamento da oferta ambiental 
de várzeas e terras firmes marginais, exploração flo
restal, extrativismo vegetal e atividade pesqueira. 
Abriga tradicionais populações, os ribeirinhos ou 
"beiradeiros", antigos moradores de Rondônia. A 
Zona 3 tem uma abrangência de 589.000 hectares. 

A Zona 4 é urna zona de ordenamento e de
senvolvimento do extrativismo vegetal, dada a pre
dominância de seringais nativos, associados ou não 
a castanhais e outras essências florestais produto
ras de gomas, óleos, frutos e raízes exploráveis. 
Trata-se de ambientes frágeis, onde o aproveita
mento extrativo deve ser feito com manejo dos re
cursos florestais, sem alterações dos ecossistemas. 
A Zona 4 abarca uma área de 3.500.0~ hectares. 

A Zona 5 é de ecossistemas florestais ligeira
mente frágeis, onde predomina os tipos fitofisionômi
cos caracterizados pelas florestas aberta e densa, 
com pequenas difusões de florestas semi-decíduas. 
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iicada para o ordenamento florestal visando o 
aproveitamento florestal .de espécies, madeiráveis 
em escala comercial. A Zona 5 tem uma área de 
3.600.000 hectares. 

A Zona 6 é uma zona de ecossistemas muito 
frágeis, que requer proteção e manejo ambiental 
para preservar ou conservar paisagens únicas ou 
características, ou de beleza cênica natural. In
cluem-se nesta zona todas as Unidades de Conser
vação institucionalizadas e áreas indígenas. A Zona 
6 possue uma área de 7.400.000 hectares. 

Senhor Presidente, Senhores Senadores, 

é preciso informar que, já bem antes do adven
to do Planafloro, as áreas protegidas por legislação 
federal, em Rondônia, somavam 4.524.142 hectares 
de reservas indígenas, o que correspondia a 1 8,6% 
da área total do Estado. Sua população indígena, 
segundo dados da Delegacia da Funai, era de 3.051 
índios em 1980, que evoluiu em 1989, para 4.819 
silvícolas. Isso significa, Senhor Presidente, que ao 
invés de estar sendo disimada, morta e assassina
da, a população de várias "nações" ou povos (Uru
Eu-Wau-Wau, Kantiana, Pacaas Novos, e outros) 
cresceu, no período 1980-1989, cerca de 58%. 

Sob o título de Reservas Florestais, Biológicas, 
Ecológicas e Extrativistas, existia em Rondônia uma 
área total de 1.870.538hectares, o que correspondia 
a 7,3% da área total do Estado. Somando-se as 
áreas de reservas indígenas, reservas florestais, bio
lógicas e estrativistas, protegidas por lei federal, al
cançava-se 5.304.680 hectares, o que correspondia 
a 25%, ou seja, uma quarta parte da área de Rondô
nia. 

Com a contratação do Planafloro, o Governo 
do Estado de Rondônia assumiu compromisso, que 
vem cumprindo, de criar reservas extrativistas esta
duais, florestas estaduais de rendimento sustentado, 
reserva florestaUreserva em bloco, parques esta
duais e reserva biológica estadual. Essas novas 
configurações de categoria de manejo figuram no 
documento editado pelo Planafloro, intitulado "Situa
ção Atual das Unidades de Conservação e Áreas In
dígenas no Estado de Rondônia", datado de setem
bro de 1995. 

Desta forma, Senhor Presidente, dos 24,3 mi
lhões de hectares da área de Rondônia, 56% estão 
destinadas à implantação de Unidades de Conserva
ção e Áreas Indígenas, com a seguinte distribuição 
percentual: 

22% .... Área Indígenas. 

22% .... Unidades de Conservação de Uso Direto 

12% .... Uniaaoes de Conservação de Uso lndi-
rEltO. 

É sumamente importante assinalar, Senhor 
Presidente, que da área total do Estado de Rondô
nia - 24,3 milhões de hectares - o que sobra, sob a 
denominação de "Demais Áreas do Estado", alcança 
44% da área territorial, ou seja, 10,15 milhões de 
hectares. To mando em consideração o que determi
nava o Código Florestal, Lei nº 1.771, de 15 de se
tembro de 1965, na região Amazónica, deveria ser 
mantido intacto e não alterado, 50% da área total de 
sua propriedade. Resulta, então, que no Estado es
taria facultado dar utilização produtiva, dentro dos 
moldes usuais de exploração tão-somente à metade 
dos 1 O, 15 milhões de hectares, ou seja, cinco milhõ
es de hectares. 

Senhor Presidente e Senhores Senadores, ao 
trazer à discussão o Zoneamento Socioeconômico
Ecológico, do Planafloro, o seu suporte teórico como 
instrumento para gestão territorial, os aspectos me
todológicos da 11 Aproximação, os avanços alcança
dos mediante sua implementação, tivemos a deter
minação de informar, de ampliar nesta Casa, as ba
ses para que se possa melhor discutir a Medida Pro
visória n2 1.511, de 25 de julho de 1996. 

Reeditada com o mesmo texto no período ju
lho-janeiro, a Medida Provisória n2 1.511 normatiza 
no § 22 , do art. 12: 

"Nas propriedades onde a cobertura 
arbórea se constitui de fitofisionomias flores
tais, não será admitido o corte raso em pelo 
menos oitenta por cento dessas tipologias 
florestais". 

Com a edição da MP nº 1.511, a situação ante
riormente descrita das terras rurais de Rondônia fi
cou modificada, com maiores restrições ao uso pro
dutivo das terras. Reduzida a alteração possível da 
cobertura arbórea a 20% da área do imóvel, o Esta
do Rondônia só poderá utilizar dois milhões de hec
tares. Rondônia estaria engessada, com o importan
te setor agropecuário inviabilizado. 

No próximo discurso trarei ao conhecimento do 
Senhor Presidente e dos Senhores Senadores os 
avanços que se vem fazendo com os instrumentos 
do Planafloro, e a sua já contratada e iniciada 2ª 
Aproximação do Zoneamento Socioeconômico-Eco
lógico, e as suas imbricações com a Medida Provi
sória nº 1.511. 

Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. ODACIR SOARES EM SEU DISCURSO: 
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ANEXO N2 1 
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O SR. PRESIDENTE (Levy Dtas)- O Sr. Sena
dor Joel de Hollanda enviou à Mesa requerimento, 
CUJa apresentação, na forma do disposto no art. 235, 
mctso III, letra a, n2 4, do Regimento Interno, deve 
ser feita na Hora do Expediente. A proposição será 
anunciada na próxima sessão. 

A Presidência designa para a sessão delibera
tiva ordinária a realizar-se amanhã, às 14h30min, 
com a seguinte: 

ORDEM DO DIA 

-l-

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N2 147, DE 1995 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento n2 95, de 1997- art. 336, b) 

Projeto de Resolução nº 147, de 1995, de auto
ria do Senador Edison Lobão e outros senhores Se
nadores, que altera a Resolução n2 70, de 1995, que 
autoriza os Estados a contratarem operações de 
crédito previstas no Programa de Apoio à Reestrutu
ração e ao Ajuste Fiscal dos Estados. 

(Dependendo de parecer da Comissão de As
suntos Económicos) 

-2-

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 15, DE 1997 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento n'2 96, de 1997- art. 336, b) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Re
solução nº 15, de 1997, apresentado como conclu
são do Parecer nº 48, de 1 997, da Comissão de As
suntos Económicos, que autoriza a operação de cré
dito constante do Protocolo de Acordo entre o Go
verno Federal e o Governo do Estado do Rio de Ja
neiro. 

-3-

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
Nº 14, DE 1997 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento nº 105, de 1997- art. 336, b) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Re
solução n2 14, de 1997, apresentado como conclu-

são do Parecer nº 47, de 1997, da Comissão de As
suntos Económicos, que autoriza o Estado de Gotás 
a contratar operação de crédito sob o amparo do 
Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste 
Fiscal de Longo Prazo dos Estados. 

-4-

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 16, DE 1997 
(Em regime de urgência. nos termos do 

Requerimento nº 106, de 1997- art. 336. b) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Re
solução nº 16, de 1997. apresentado como conclu
são do Parecer nº 49, de 1997, da Comissão de As
suntos Económicos, que autoriza o Estado de Ron
dônia a contratar operação de crédito sob o amparo 
do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste 
Fiscal de Longo Prazo dos Estados. 

-5-

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 17, DE 1997 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento n2 1 07. de 1997 - art. 336, b) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Re
solução nº 17, de 1997, apresentado como conclu
são do Parecer n2 50, de 1997, da Comissão de As
suntos Económicos, que retifica a alínea e do art. 22 
da Resolução nº 5, de 1996, do Senado Federal, al
terando as datas de vencimento do principal da ope
ração de crédito autorizada por aquela Resolução. 

(Levanta-se a sessão às 1Bh03min.) 

19! Sessão não Deliberabva, 
Realizada em 24 de janeiro de 1997 

(Publicada no DSF, de 25 de Janeiro de 1997) 

RETIFICAÇÃO 

À página nQ 03146, 2ª coluna, 
Onde se lê: 

9ª Reunião, (Extraordinária) realizada em 28 
de agosto de 1996. 

Leia-se: 
9ª Reunião extraordinária da Comissão de Ser

viços de Infra-Estrutura, realizada em 28 de agosto 
de 1996. 
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Ata da 2~ Sessão D~liberativa Ordinária 
em 30 de janeiro de 1997 

4ª Sessão Legislativa Extraordináriada 5~ Legislatura 

Presidência dos Srs.: Renan Ca/heiros, Levy Dias, Ney Suassuna 
Francisco Escórcio, Valmir Campelo e Romero Jucá. 

As 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade - Antonio Carlos Magalhães -
Antônio Carlos Valadares- Artur da Tavola- Be
nedita da Silva - Beni Veras - Bernardo Cabral -
Carlos Bezerra - Carlos Pat~ocinio - Carlos Wil
son - Casildo Maldaner - Coutinho Jorge - Edison 
Lobão - Eduardo Suplicy - Élcio Alvares - Emitia 
Fernandes - .Epitácio Cafeteira - Emandes Amo
rim - Esperidião Amin - Fernando Bezerra - Fla
viano Melo - Francelina Pereira - Francisco Es
córcio - Freitas Neto - Geraldo Melo - Gerson Ca
mata - Gilberto Miranda - Gilvam Borges - Gui
lherme Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto Lu
cena - lris Rezende - Jader Barbalho - Jefferson 
Peres - João França - João Rocha - Joel de Hol
landa - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José 
Agripino - José Alves - José Bianco - José 
Eduardo - José Eduardo Outra - José Fogaça -
José lgnácio Ferreira - José Roberto Arruda -
José Samey - José Serra - Júnia Marise - Laura 
Campos - Leomar Quintanilha - Levy Dias - Lucí
dio Portella - Lúcio Alcãntara - Lúdio Coelho -
Marina Silva - Marluce Pinto - Mauro Miranda -
Nabor Júnior - Ney Suassuna - Odacir Soares -
Onofre Quinan - Osmar Dias - Pedro Simon - Ra
mez Tebet- Regina Assumpção- Renan Calhei
ros - Roberto Freire - Roberto Requião - Romero 
Jucá - Romeu Tuma - Ronaldo Cunha Lima - Se
bastião Rocha- Sergio Machado- Valmir Campe
lo - Vilson Kleinubing - Waldeck Omelas 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - 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. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Sobre 
a mesa, requerimento que será lido pelo 12. Secretá
rio em exercício, Sr. Gilvan Borges. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2111, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro nos termos do art. 258 do Regimento, 

Interno, a tramitação conjunta do Projeto de Lei do 
Senado n2. 251, de 1996, com o Projeto de Lei do 
Senado n2 239, de 1996, por tratarem de matéria 
correlata. 

Sala das Comissões, 30 de janeiro de 1997.
Senador José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O re
querimento lido será publicado e, posteriormente, in
cluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 255, in
ciso 11, alínea c, n2. 8, do Regimento Interno do Sena
do Federal. 

Sobre a mesa, requerimento que Será lido pelo 
12. Secretário em exercício, Sr. Gilvan Borges. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2112, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Na forma do art. 199, do Regimento Interno, re

queiro a realização de Sessão Especial destinada a 
homenagear o centenário da Academia Brasileira de 
Letras, em data a ser oportunamente marcada. 

Sala das Sessões, 30 de janeiro de 1997. -
Joel de Hollanda - Artur da Távola - Bernardo 
Cabral - Ronaldo Cunha Lima - Emília Fernan
des - Josaphat Marinho- Esperidião Amim. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O re
querimento lido será submetido à deliberação do 
Plenário, após a Ordem do Dia, nos termos do art. 
255, item I, alínea b, do Regimento Interno do Sena
do Federal. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
12. Secretário em exercício, Senador Gilvam Borges. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2.113, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeremos, nos termos do art. 218, b, do Re

gimento Interno, a inserção de voto de pesar, nos 
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anais do Senado, pela morte de Josaphat Paranhos de REQUERIMENTO N2 114, DE 1997 
Azevedo, que foi Deputado Federal e deputado esta
dual, pela Bahia A homenagem deve ser comunicada à 
família enlutada, na pessoa de O. Maria de Lourdes 
Azevedo. 

Sala das Sessões, 30 de janeiro de 1997. -
Senador Josaphat Marinho. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Esse 
requerimento depende de votação, em cujo encami
nhamento poderão fazer uso da palavra os Srs. Se
nadores que o desejarem. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE(Levy Dias)- A palavra 
será concedida a V. Exª após o encaminhamento e 
votação desse requerimento. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Sr. Presiden
te, peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (levy Dias) - Concedo a 
palavra ac )bre Senador Josaphat Marinho. 

O Sft. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presiden
te, Sr!!s e Srs. Senadores, faleceu, na Bahia, o enge
nheiro agrônomo Josaphat Paranhos de Azevedo. 

Tive oportunidade de conhecê-lo ainda no cur
so ginasial, no Instituto Baiano de Ensino. Depois o 
vi na vida pública, atuando, no exercício de sua pro
fissão, em cargos na administração da Bahia. 

Ingressando na política, foi Deputado Estadual 
e Deputado Federal por mais de uma vez. Exerceu 
dignamente os cargos de que foi titular. 

Agora, no momento de seu falecimento, a Ban
cada baiana, por minha voz, manifesta ao Senado o 
seu pesar e pede à Casa que faça inserir nos seus 
Anais um voto de tristeza, comunicando-se a home
nagem à família, na pessoa da viúva Dona Maria de 
Lourdes Azevedo. 

O SR. PRESIDENTE (levy Dias) - Não haven
do mais quem peça a palavra, passamos à votação. 

Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

Será cumprida a determinação do Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Sobre 
a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 12 
Secretario em exercício, Senador Gilvam Borges. 

São lidos os sequintes. 

Senhor Presidente, 
Requeremos urgência nos termos do art. 336, 

alínea b, do Regimento Interno, para o Ofício n2 
S/13, de 1997, que encaminha solicitação do Gover
no do Estado de Mato Grosso do Sul para contratar 
operação de crédito sob o amparo do "Programa de 
Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de longo 
Prazo dos Estados". 

Sala das Sessões, 30 de janeiro de 1997. -
Ney Suassuna- Valmir Campelo- Sérgio Macha
do - Francelina Pereira. 

REQUERIMENTO N2115, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, 

alínea b, do Regimento Interno, para o Ofício n2 
S/114, de 1996, referente a pedido de emissão de 
Letras Rnanceiras do Tesouro do Município do Rio 
de Janeiro - LFTM-RIO, cujos recursos serão desti
nados ao giro da dívida mobiliária vencível no 12 se
mestre de 1997. 

Sala das Sessões, 30 de janeiro de 1997. -
Francelina Pereira - Ney Suassuna - Valmir 
Campelo- José Eduardo Outra 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Os rF 
querimentos lidos serão vaotados após a Ordem c 
Dia, na '.Jrma do disposto no art. 340 do Regimente 
Interno do Senado Federal. 

Sobre a mesa, requerimento que sera i1 
12 Secretário em exercício, Sr. Gilvan Borges. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N2116, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos regimentais, sejam pres

tadas pelo Ministro do Planejamento as seguintes in
formações: 

1. Qual o faturamento bruto da Companhia 
Vale do Rio Doce - CVRD nos últimos 1 O (dez) 
anos, em valores atualizados? 

2. Considerando o conglomerado de empresas 
pertencentes à Companhia Vale do Rio Doce, a ela 
coligadas, ou nas quais a CVRD tenha participação 
acionária, quais as jazidas de minério de ferro, man
ganês, ouro, bauxita e caulim que encontram-se em 
exploração, informando localização e volume da re
serva existente, bem como o valor de comercializa
ção desses minérios no mercado internacional? 
Qual a expectativa quanto ao prazo de exploração 
dessas iazidas. até o SP-11 p.::;nnt;:~mAntn tnt::al? 
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3. Considerando o mesmo escopo de empre-
_., relacionado no item anterior, qual o totál de in

vestimento realizado, em valores correntes, para 
afirmação de seu património, no que refere-se aos 
sistemas interligados mina-ferrovia-porto, navegação 
transoceânica, atividades nas áreas de peletização, si
derurgia, ferro-liga e alumínio e manejo de maciços flo
restais para produção de madeira, celulose e papel? 

4. Quais as jazidas minerais descobertas pelo 
CVRD após a finalização do estudo que determinou 
seu preço mínimo de privatização da empresa? 
Quais as estimativas feitas até o momento pela 
Companhia quanto a dimensão das jazidas desco
bertas, investimento necessário para sua explora
ção, prazo para o início da exploração e tempo total 
de exploração até o esgotamento dos minerais exis
tentes? 

5. De que maneira o Conselho Nacional de De
sastização pretende contemplar a variação no preço 
mínimo provocada pelas novas descobertas com a 
finalidade de definir o edital de privatização que pre
tende-se divulgar nos próximos meses? 

6. Com relação às informações sigilosas da 
CVRD às quais os interessados na compra da em
presa estão tendo acesso, quais as medidas de se
gurança vem sendo adotadas pelo Governo para ga
rantir que as empresas concorrentes não façam uso 
das mesmas para nortear suas ações no mercado? 
O Governo observou qualquer ação de empresas 
concorrentes no mercado internacional que possa 
ter-se embasado nestas informações e cujas conse
qüências tenha prejudicado os interesses na CVRD? 

Justificação 

Na ânsia de promover a chamada "plena inser
ção" do País numa economia globalizada, na pressa 
de demonstrar nossa efetiva compreensão do qua
dro internacional ora existente, de "irrefreável, irre
sistível e inevitável globalização", corre o Brasil sé
rios riscos advindos de decisões e de políticas equi
vocadas. 

O processo de privatização de empresas esta
tais oferece-nos campo fértil de análise. Mais do que 
qualquer outro, o caso da venda da Companhia Vale 
do Rio Doce exige, do Parlamento brasileiro refle
xão, conhecimento profundo da matéria e ação. 

Sala das Sessões, 30 de janeiro de 1997. -
Senadora Benedita da Silva PTIRJ. 

(À Mesa para decisão.) 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O re

querimento lido será despachado à Mesa para deci-

. são, nos termos do inciso III do art. 216 do Regímen
• to Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A Pre
sidência recebeu, do Banco Central do Brasil, o Ofí
cio n2 S/12, de 1997 (n!!. 234/97, na origem), de 29 
do corrente mês, encaminhando, nos termos da Re
solução n2 69, de 1995, do Senado Federal, mani
festação daquele Órgão relativa à solicitação do Go
verno do Estado do Piauí, para contratar operação 
de crédito externo junto ao Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, no valor 
de trinta milhões de dólares americanos, cujos recur
sos serão destinados à execução do Projeto de 
Combate à Pobreza Rural no Estado do Piauí. 

O expediente vai à Comissão de Assuntos 
Económicos. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A Pre
sidência recebeu, do Banco Central do Brasil, o Ofí
cio n2 S/13, de 1997 (n2 232/97, na origem), de 29 
do corrente mês, encaminhando solicitação do Go
verno do Estado do Mato Grosso do Sul, no sentido 
de que sejam retificadas as alíneas a, d, e e do art. 
22 da Resolução n2 107, de 1996, que autorizou o 
Governo do Estado do Mato Grosso do Sul a contra
tar operação de crédito sob o amparo do "Programa 
de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de 
Longo Prazo dos Estados". 

A matéria, anexada ao processado do Projeto 
de Resolução n2 134, de 1996, vai à Comissão de 
Assuntos Económicos. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- O Se
nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n!!. 1.464-17, adotada 
em 17 de janeiro de 1997 e publicada no dia 18 do 
mesmo mês e ano, que "acrescenta parágrafo ao 
art. 75 da Lei n2 4.728, de 14 de julho de 1965". 

De acordo com as indicações das Lideranças, 
e nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 2!!. da Resolução 
n2 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista 
incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 

PMDB 

Jader Barbalho Gerson Camata 
Nabor Júnior Carlos Bezerra 

PFL 

João Rocha Odacir Soares 
Hugo Napoleão Jonas Pinheiro 

PSDB 
Beni Veras Jefferson Péres 
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Sebastião Rocha 

Lauro Campos 

Titulares 

PDT 

Darcy Ribeiro 

PT 

Eduardo Suplicy 

DEPUTADOS 

Suplentes 

Bloco (PFLJPTB) 

José Carlos Vieira José Carlos Coutinho 
Pauto Bauer Cláudio Cajado 

Bloco (PMDBIPSD/PSLJPSC) 

Geddel Vieira Lima Max Rosenmann 

Bloco (PPB/PL) 

lbrahim Abi-Ackel Jarbas Lima 

PSDB 

Jovair Arantes Zulaiê Cobra 

PPS 

Sérgio Arouca Augusto Carvalho 

PV 

Fernando Gabeira Gilney Viana (cessão) 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 30-1-97- designação da Comissão Mista; 
Dia 31-1-97- instalação da Comissão Mista; 
Até 23-1-97 - prazo para recebimento de 

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

Até 12..2-97- prazo final da Comissão Mista; 
Até 16-2-97 - prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O Se

nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n2 1.481-45, adotada 
em 17 de janeiro de 1997 e publicada no dia 18 do 
mesmo mês e ano, que "altera a Lei n2 8.031, de 12 
de abril de 1990, e dá outras providências·. 

De acordo com as indicações das lideranças, 
e nos termos dos §§ 42 e 5!!. do art. 22 da Resolução 
n21/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista 
incumbida d~ emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

SENADORES 

PMDB 

Suplentes 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

·João Rocha 
José Agripino 

Carlos Wilson 

Eduardo Suplicy 

Valmir Campelo 

Titulares 

PFL 

PSDB 

PT 

PTB 

Guilherme Palmeira 
José Bianco 

Geraldo Melo 

José Eduardo Outra 

Emitia Fernandes 

DEPUTADOS 

Suplentes 

Bloco (PFUPTB) 

Rubem Medina Osório Adriano 
Eliseu Moura Benedito de Lira 

Bloco (PMDBIPSDIPSLIPSC) 

Alberto Goldman 

Fetter Júnior 

Luiz Carlos Hauly 

Fernando Gabeira 

Basco França 

Gonzaga Mota 

Bloco (PPBIPL) 

Roberto Campos 

PSDB 

Rommel Feijó 

PV 

Gilney Viana (cessão) 

PMN 

De acordo com a Resolução n!!. 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o s--Juinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 30-1-97 - designação da Comissão Mista; 
Dia 31-1-97- instalação da Comissão Mista; 
Até 23-1-97 - prazo para recebimento de 

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

Até 1P-2-97 - prazo final da Comissão Mista; 
Até 16-2-97- prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O Se
nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n2 1.482-32, adotada 
em 17 de janeiro de 1997 e publicada no dia 18 do 
mesmo mês e ano, que "dispõe sobre as alíquotas 
de contribuição para o Plano de Seguridade Social 
do servidor público civil ativo dos Poderes da União, 
das autarquias e das fundações públicas, e dá ou
tras providências•. 
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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 
incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

José Bianco 
Freitas Neto 

Artur da Távola 

SENADORES 

Suplentes 

PMDB 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

PFL 

Francelino Pereira 
Hugo Napoleão 

PSDB 

Jefferson Péres 

PSB 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O Se-
. ·nhor Presidente da República enviou ao Congresso 

Nacional a Medida Provisória n2 1.542-18, adotada 
em 16 de janeiro de 1997 e publicada no dia 17 do 
mesmo mês e ano, que "dispõe sobre o Cadastro ln
formativo dos créditos não quitados de órgãos e en
tidades federàis, e dá outras providências". 

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 
incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Jader Barbalho 
Nabor Júnior 

SENADORES 

Suplentes 

PMDB 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

Ademir Andrade Antonio Carlos Valadares PFL 

Roberto Freire 

PPS Joel de Hollanda 
Francisco Escórcio 

Edison Lobão 
Freitas Neto 

Titulares 

DEPUTADOS 

Suplentes 

~o (PFL!PTB) 

Jairo Carneiro Laura Carneiro 
Marilu Guimarães Sérgio Barcellos 

Bloco (PMDBIPSDIPSLIPSC) 

Saraiva Felipe Remi Trinta 

Bloco (PPBIPL) 

Nilton Baiano Jair Bolsonaro 

PSDB 

José Aníbal Ubiratan Aguiar 

PT 

José Machado Nilmário Miranda 

PDT 

Matheus Schmidt Sílvio Abreu 
De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 

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

Dia 30-1-97- designação da Comissão Mista; 
Dia 31-1-97- instalação da Comissão Mista; 
Até 23-1-97 - prazo para recebimento de 

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

Até 12..2-97- prazo final da Comissão Mista; 
Até 16-2-97 - prazo no Congresso Nacional. 

PSDB 

José Roberto Arruda Teotonio Vilela Rlho 

PSL 

Romeu Tuma 

PDT 

Sebastião Rocha Darcy Ribeiro 

Titulares 

DEPUTADOS 

Suplentes 

Bloco (PFL!PTB) 

Saulo Queiroz Raul Belém 
José Santana de Vasconcellos Mauro Fecury 

Bloco (PMDBIPSDIPSLIPSC) 

Edinho Bez Barbosa Neto 

Bloco (PPBIPL) 

Pedro Corrêa Fausto Martello 

PSDB 

Luiz Fernando Flávio Ams 

PCdoB 

Inácio Arruda Ricardo Gomide 

PPS 

Sérgio Arouca Augusto Carvalho 
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De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 30-1-97 -designação da Comissão Mista; 
Dia 31-1-97- instalação da Comissão Mista; 
Até 22-1-97 - prazo para recebimento de 

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

Até 31-1-97- prazo final da Comissão Mista; 
Até 15-2-97 - prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O Se
nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n2 1.562-1, adotada 
em 17 de janeiro de 1997 e publicada no dia 18 do 
mesmo mês e ano, que "define diretrizes e incenti
vos fiscais para o desenvolvimento regional e dá ou
tras providências•. 

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~:nbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 

PMDB 

Jader Barbalho Gerson Camata 
Nabor Júnior Carlos Bezerra 

PFL 

João Rocha Odacir Soares 
José Alves José Bianco 

PSDB 

Beni Veras Carlos Wilson 

PSB 

Ademir Andrade Antonio C. Valadares 

PPS 

Roberto Freire 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

Bloco (PFUPTB) 

Vilmar Rocha César Bandeira 
lberê Ferreira Eliseu Moura 

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC) 

Neuto de Conto 

Anivaldo Vale 

Nair Xavier Lobo 

Bloco (PPBIPL) 

Enivaldo Ribeiro 

PSDB 

~mente! Gomes Otávio Rocha 

PT 

José Machado Nilmário Miranda 

PDT 

Matheus Schmidt Sílvio Abreu 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 30-1-97 - designação da Comissão Mista; 
Dia 31-1-97- instalação da Comissão Mista; 
Até 23-1-97 - prazo para recebimento de 

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

Até 12..2-97- prazo final da Comissão Mista; 
Até 16-2-97 - prazo no Congresso Nacional. 
Será feita a devida comunicação à Câma r2 dos 

Deputados. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Há 

oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Leomar 

Quintanilha. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao nobre Senador José Al

ves. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Jefferson 

Péres. 
V. Ex' dispõe de 20 minutos para o seu pro

nunciamento. 
O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB-AM. Pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr!'s e Srs. Senadores, ontem, ao 
suprimir do texto da emenda constitucional da reelei
ção a expressão "dispensa do afastamento do cargo 
para os Chefes do Executivo que sejam candidatos 
à reeleição", com esse gesto a Câmara dos Deputa
dos criou um problema jurídico e uma aberração po
lítico-institucional. 

Na interpretação de alguns juristas, como o in
ciso aprovado não impõe o afastamento do Presi
dente, do Governador ou do Prefeito candidatos, a 
partir da aprovação da emenda pelo Senado e da 
sua promulgação, eles poderão candidatar-se, man
tendo-se no exercício do cargo. 

O jurista Miguel Reale Júnior sustenta essa 
tese ao afirmar que, quando se trata de restrição de 
direito, Sr. Presidente, a regra tem que ser clara e 
precisa, se não existir a regra o direito subexiste. 

Entretanto, outros cultores do Direito entendem 
contrariamente que se deva dar uma interpretação 
mais de ordem histórica e dentro do contexto da 
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Constituição Federal. E entendem que, por isso, há O SR. JEFFERSON PÉRES - Com muito pra-
de prevalecer, Sr. Presidente, para manter a coerên- zer, concedo-lhe o aparte, Senador Ney Suassuna. 
cia do Texto Constitucional, implicitamente, a desin- O Sr. Ney Suassuna- Nobre Senador Jeffer-
compatibilização. Uma vez que a Constituição exige, son Péres, ainda fico também pasmado, estupefato 
e continua essa regra em vigor, o afastamento ou com uma outra possibilidade: imagine um Govema-
desincompatibilização- como queiram -, quando o dor que vai concorrer à reeleição e que permanece 
mandatário se candidata a outro cargo. no cargo! O Secretário de Educação que vá concor-

Essa polêmica, Sr. Presidente, vai desaguar rer, por exemplo, ao cargo de Deputado Federal tem 
inevitavelmente no Supremo Tribunal Federal. A que se desincompatibilizar. Vamos imaginar que o 
mais alta Corte do País há de dar a palavra final so- Governador ou Prefeito também passe isso para os 
bre isso. Mas foi, sem dúvida,- um cochilo da Lide- seus Vereadores; serão dois pesos e duas medidas, 
rança do Governo- ao que diz a imprensa, orienta- o que é realmente incompreensível. É urna situação 
da pelo Ministro Nelson Jobim - que aceitou, deixou de difícil entendimento e de completa injustiça. Pen-
que se suprimisse o trecho da emenda que dispen- soque V. ExA está alertando muito bem. Isso deve 
sava, expressamente, que o Presidente, o governa- ser corrigido porque, na redação que ficou, as coisas 
dor e o prefeito se afastassem. Rca, portanto, um não estão bem escritas. 
problema a ser deslindado mais tarde, de resultado O SR. JEFFERSON PÉRES - Muito obrigado, 
incerto, no Supremo Tribunal Federal. Senador Ney Suassuna. Exatamente isso que V. Ex

Mas, qualquer que seja a decisão do Supremo, 
Sr. Presidente, creio que a partir da aprovação des
se texto - se for vitorioso no Senado - cria-se uma 
aberração político-institucional. Com a exigência de 
desincompatibilização para os mandatários que se 
candidatam em outro cargo, Senador Ney Suassu
na, e a dispensa da desincompatibilização quando 
candidatos ao mesmo cargo, observe que se cria 
uma dualidade absolutamente incoerente e ilógica. 
Como é que pode, Senadora Benedita da Silva, por 
exemplo, o Prefeito Luís Paulo Conde, se candidato 
ao governo - provavelmente não o será, mas se o 
fosse - teria de se afastar da Prefeitura do Rio de 
Janeiro, renunciando ao mandato seis meses antes 
para concorrer com o Governador Marcelo Alencar, 
que permanecerá no cargo. Se o Governador Mário 
Covas quiser se candidatar à Presidência da Repú
blica, concorrendo com o Presidente Fernando Hen
rique Cardoso, teria que renunciar seis meses antes 
ao Governo de São Paulo, enquanto o Presidente 
Fernando Henrique permaneceria no exercício da 
Presidência da República. É evidente que os Consti
tuintes de 88, quando estabeleceram a regra do 
afastamento para outro cargo, queriam impedir o 
uso ca máquina administrativa. Logo, a Constituição 
não previu o afastamento em caso de reeleição, por
que não existia o instiMo da reeleição - eles proibi
ram a reeleição. Mas, se a tivessem instituído, ob
viamente teriam, por coerência, mantido a desin
compatibilização também nesses casos. Vai-se criar, 
portanto, uma situação aberrante no texto da nossa 
Constituição. 

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

acaba de dizer, também no caso do Secretário de 
Estado: os subordinados do Governador, que exer
cem um cargo administrativo e não um mandato, 
têm que se afastar do cargo, e o Governador não. 

A sr- Benedita da Silva- V. Ex' me permite 
um aparte? 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Concedo-lhe o 
aparte, também com muito prazer, Senadora Bene
dita da Silva. 

A sr- Benedita da Silva - Senador Jefferson 
Péres, penso que o Senador Ney Suassuna anteci
pou o meu aparte, já que a preocupação colocada 
por S. Ex- traduz perfeitamente a minha preocupa
ção. V. Ex!! aborda, com muita propriedade, - como 
homem das leis que é - não só a questão da injusti
ça como também, na minha avaliação, o fator da in
constitucionalidade, já que faz uma discriminação, 
na medida em que se votou a reeleição e não se ga
rantiu o afastamento para todos os níveis. Eu, que 
sou contra a reeleição, penso que, na medida em 
que ela passou, e caso venha a concretizar-se total
mente, já no segundo momento, devemos ter a de
sincompatibilização no mesmo nível. Hoje mesmo 
tive oportunidade de conversar com um Prefeito - os 
prefeitos que vieram aqui - que me dizia da impossi
bilidade de se candidatar ao governo do Estado por 
ter que abandonar, também, um compromisso assu
mido na eleição. Ora, já que vai acontecer para o 
Presidente da República, que aconteça igualmente 
para os demais, ou então que todos eles tenham a 
obrigatoriedade de desincompatibilizar-se quando 
for disputar um cargo que não seja o cargo atual. 
Seria, é claro e lógico, mais do que cometer um ato 
de justiça, seria dar garantias constitucionais para 
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uma prerrogativa que se abriu dentro de um propósi
to: a reeleição para quem detém o cargo. Se ele vai 
desincompatibilizar-se antecipadamente, deixa de 
cumprir os compromissos que assumiu com a admi
nistração que está exercendo na sua função. V. Exª 
coloca o tema com muita propriedade e quero crer 
que ainda teremos oportunidade de grandes debates 
sobre o mesmo, porque não é apenas um defeito, é, 
sobretudo, um grande equívoco. 

O SR. JEFFERSON PÉRES - V. Ex- diz bem, 
Senadora Benedita da Silva. A regra tem que ser 
para todos, ou para nenhum. 

Gostam muito de citar o exemplo dos Estados 
Unidos. É verdade que lá não existe a desincompati
bilização. O Presidente Clinton, como todos os seus 
antecessores, concorreu sem se afastar do cargo. 
Mas a regra é para todos, Senadora. Se o Presiden
te Clinton fosse Governador de um Estado, não teria 
que se desincompatibilizar do cargo para concorrer 
à Presidência dos Estados Unidos. Há igualdade de 
regras, e não esse absurdo que se pretende instituir 
no Brasil. Ou é para todos ou não é para nenhum. 

O Sr. Romeu Tuma - Permite-me V. Exª um 
aparte? 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Com prazer, 
Senador Romeu Tuma, cedo-lhe o aparte. 

O Sr. Romeu Tuma - Desculpe-me, Senador 
Jefferson Péres, mas é um ponto crucial, porque on
tem acompanhei a votação dos destaques da Câma
ra dos Deputados, e verifiquei que, por várias vezes, 
a Mesa Oiretora dos trabalhos teve que esclarecer 
aos Deputados pontos duvidosos dessa emenda so
bre a desincompatibilização. Então, surgiram algu
mas idéias até de licenciamento obrigatório dos can
didatos, que poderiam, em tese, ser candidatos a 
qualquer cargo, sem ter que renunciar. 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Não é nem 
afastamento, é renúncia. 

O Sr. Romeu Tuma- Sim, é renúncia. Então, 
fica a dúvida. Sei que, como funcionário público, não 
exercendo o cargo de chefia, aconselharam-me a 
pedir licença noventa dias antes das eleições, sob 
pena de ser indeferido o meu registro de candidato. 
Isso precisa ser esdarecido, para que, realmente, 
todos os cidadãos possam, dentro das suas ativida
des, ter o mesmo tratamento. O que ficou claro na 
explicação da Mesa - não conheço ainda o texto - é 
que só poderá haver reeleição para o mesmo cargo. 
Há então, em tese, um impedimento de o Prefeito 
ser candidato a Governador ou o Governador a Pre
sidente. 

O SR. JEFFERSON PÉRES · Isso é possível, 
.desde que renuncie. 
' O Sr. Romeu Tuma - Mas, em tese, explica
ram que não pode. A Presidente sim, mas para o 
mesmo cargo à reeleição. Agora, para outro cargo, 
será eleição normal, seguindo todas as regras que a 
legislação hoje impõe. Parece que haverão algumas 
reuniões para o segundo turno de votação na Câma
ra, a fim de equacionar esse problema. Caso contrá
rio, o Senado terá que repensar esse aspecto. Que
ro cumprimentar V. Ex!! por trazer este assunto a 
plenário. 

O SR. JEFFERSON PÉRES- Se o Supremo 
Tribunal Federal, onde a questão será decidida, en
tender que, realmente, a desincompatibilização não 
prevalece para os candidatos a reeleição, repito, nós 
teremos criado uma situação esdrúxula, aberrante, 
no texto constitucional. 

Espero que a emenda, ao chegar ao Senad0, 
mereça a correção necessária. E que não no<> rert· 
damos ao argumento, que sempre usam, de que 
qualquer emenda atrasaria a tramitação do projeto, 
pelo seu retomo à Câmara. O Senado não pode ser, 
e creio que não será - espero em Deus que não 
seja - uma Casa meramente homologadora, mas 
que faça a correção que se faz necessária, repito, 
para essa aberração que a Câmara dos Deputados 
acaba de criar. 

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

Durante o discurso do Sr. Jefferson 
Péres, o Sr. Ney Suassuna, suplente de Se
cretário, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Francisco Escórcio. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Escórcio) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Suassua
na, para comunicação inadiável, por cinco minutos. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Para co
municação inadiável. Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente, S~s e Srs. Senadores, li hoje, com tris
teza, que as previsões climáticas no Nordeste, para 
o próximo ano, não são boas. 

Por isso, uma vez que já estamos tendo um in
verno sem a regularidade do inverno do ano passa
do e corno vamos ter provavelmente um inverno difí
cil no próximo ano, como dizem todos os cientistas, 
urgem providências, para que não sejamos apanha
dos de surpresa pela seca. 

O Estado da Paraíba, através do seu Governa
dor, José Maranhão, já está tomando providências 
para tecer um atendimento de âmbito social e, ao 
mesmo tempo, buscar maiores reservas de água. 
Mas é preciso que o Governo Federal - os Ministé-
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rios que têm essa competência - também atue nes
se sentido. Deus queira que esse fenômeno não 
ocorra no ano que vem. Porém, se vier a ocorrer, 
devemos estar prevenidos para enfrentá-lo sem as 
agruras por que temos passado nos anos difíceis 
das últimas secas. 

É esse o apelo que faço, alertando o Govemo 
Federal a fim de que utilize a sua estrutura para o 
planejamento e a execução de ações adequadas de 
modo a que não sejamos apanhados de surpresa. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Francisco Escórcio) -

Concedo a palavra à nobre Senadora Benedita da 
Silva, por 20 minutos, por cessão do Senador Gil
vam Borges. 

O SR. ROMEU TUMA - Sr. Presidente, peço a 
palavra para comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Escórcio) -
Se a Senadora Benedita da Silva permitir, V.~ po
derá fazer uso da palavra. 

O SR. ROMEU TUMA - Até gostaria que a Se
nadora aproveitasse minha comunicação, porque sei 
que está vibrando com o resultado do fato que vou 
abordar. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Escórcio) -
Senadora Benedita da Silva, V. Ex' permite que eu 
conceda a palavra ao Senador Romeu Tuma? 

A SR1 BENEDITA DA SILVA- Pois não, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Escórcio) -
Tem V. Ex' a palavra, nobre Senador Romeu Tuma, 
por 5 minutos. 

O SR. ROMEU TUMA (PSL-SP. Para comuni
cação inadiável. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, na sessão de anteontem, fiz uma breve co
municação a respeito e já temos hoje o resultado do 
julgamento, em Miami, da Jorgina, que praticou fal
catruas no Estado do Rio de Janeiro contra a Previ
dência Social. Trata-se de uma vitória do Brasil, que 
interferiu no caso, contratando advogados para exi
gir o julgamento e dele participar. 

Inclusive, deveríamos importar a legislação, 
Senadora Benedita da Silva, punindo com rigor 
aqueles que praticam qualquer tipo de violência con
tra os cofres públ!cos, o que chamamos, na legisla
ção internacional de polícia, de crimes contra a hu
manidade.. Desviar dinheiro da previdência social é 
tirá-lo do povo mais sofrido, que não tem como pro
testar em relação às dificuldades por que passa o 
Governo para atendê-lo. Por aquela legislação, o cri
minoso tem que devolver três vezes o valor que, 
contabilmente, foi desviado. Em tese, ela usurpou 

US$32 milhões - deve ser muito mais - e terá que 
,devolver quase US$100 milhões. Estão congelados 
US$2 milhões que a procuradoria do INSS está ten
tando recambiar com urgência, para que sejam de
volvidos à Previdência. Por meio de órgãos de in
vestig-ação, tentará levantar o restante do seu patri
mónio constituído no exterior, bem como os seus de
pósitos. 

Também não poderia deixar de homenagear o 
Embaixador Paulo Tarso Flecha de Lima, que se de
dicou de corpo e alma para convencer a Justiça 
americana a levar Jorgina a julgamento, que teve 
como resultado a sua condenação. 

Agradeço a V. Ex!', Senadora Benedita da Sil
va. Sei que o seu pronunciamento é importante para 
esta Casa. De vez em quando, temos um pouco de 
alegria com notícias como essa. 

Como o Governo, através do Ministério da Jus
tiça, está para enviar a esta Casa uma legislação es
pecial sobre lavagem de dinheiro, talvez fosse inte
ressante, em contrapartida, colocar isso em nossa 
legislação, e também permitir que aqueles que prati
cam delitos em outros países que aqui sejam reco
nhecidos como crime sejam levados a julgamento, 
restituindo-se os valores roubados dos cofres públi-
cos. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Romeu 
Tuma, o Sr. Francisco Escórcio deixa a ca
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
suplente de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Con
cedo a palavra à nobre Senadora Benedita da Silva, 
que dispõe de 20 minutos. 

A SR' BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores, em primeiro 
lugar, gostaria de dizer ao Senador Romeu Tuma 
que apóio integralmente seu pronunciamento. Não 
lhe pedi aparte porque não era cabível regimental
mente, já que se tratava de comunicação inadiável. 
O assunto é de nosso interesse, não apenas porque 
o fato ocorreu no Estado do Rio de Janeiro. Queira 
Deus que todos os demais envolvidos nesse desfal
que, nessa fraude, também mereçam o mesmo tra
tamento. Portanto, apóio V. Ex2 nessa iniciativa de 
se fazer um estudo para mudar a nossa legislação, a 
fim de favorecer medidas como essa. 

Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores, o as
sunto que desejo abordar hoje tem importância 
transcendental: trata-se da questão da soberania na
cional. Creio que sua atualidade decorre, antes de 
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tudo, do fato de estannos vivendo um período histó- típico do sistema feudal, cedeu lugar a verdadeiros 
rico singular, em que a velocidade e a profundidade Estados nacionais. 
das transformações podem mascarar ou encobrir De igual modo, e ao contrário do que gostariam 
determinados aspectos da realidade, com enormes muitos dos que hoje defendem a tese de um Estado 
riscos para a sociedade. "mínimo", o moderno capitalismo pôde se consolidar 

Num mundo que a cada dia parece mais mono- graças ao apoio que lhe foi conferido pelas institui-
lítico, no qual a pluralidade tende a ser sufocada por ções estatais. Impossível imaginar-se um vigoroso 
um discurso hegemônico e as alternativas distintas processo de transformações estruturais- como foi o 
deixam de ser focalizadas, toma-se absolutamente caso da Revolução Industrial - sem o concurso do 
necessário ter o cuidado de não se deixar levar pe- Estado. Alguém, em sã consciência, pode entender 
las aparências e de não se transformar em massa o êxito do capitalismo inglês, de meados do Século 
de manobra de interesses que, mesmo quando não XVIII até as primeiras décadas do século atual, sem 
ocultos, sempre se mostram envoltos em enigmáti- o aporte do Estado britânico, oferecendo-lhe colô-
cos mantos. nias para serem exploradas, abrindo-lhe os merca

É nessa perspectiva que ressalto o Estado na
cional, seu papel e sua importância. Para tanto, 
nada melhor do que fazer uso da História, até mes
mo como forma de se fornecer um contraponto a 
certas idéias - hoje tão em voga - que, por sua su
pemc;aic::hde e por seu extremado apego ao utilita
rismo . ·1ático, precisam e devem ser combati
das. 

Da Antiguidade Oriental a este final de Século 
XX, a presença do Estado foi marcante em, pelo me
nos, dois aspectos essenciais: na organização políti
ca da sociedade e na manifestação do poder nacio
nal. No primeiro caso, o Estado estabeleceu as nor
mas internas de convivência social, o fio condutor da 
vida nacional, o estatuto jurídico-político a abranger 
o conjunto da sociedade. No segundo, foi o respon
sável pela fixação das fronteiras territoriais, sua de
fesa e integridade, e, muitas das vezes, por sua ex
pansão. 

A esse respeito, basta lembrar a inexistência, 
em toda a História da Humanidade, de um único 
exemplo de consistente projeto de desenvolvimento 
nacional que não estivesse alicerçado em um Esta
do verdadeiramente consolidado. Se ampliarmos 
nossa análise em relação às políticas expansionistas 
- quer sob o ponto de vista militar, quer sob o pris
ma econômico-político -, aí então é que a presença 
de um Estado plenamente organizado se toma im
prescindível. O fracasso das Cruzadas - cujo senti
do religioso jamais conseguiu encobrir seu caráter 
expansionista, em que a Europa feudal se volta para 
a conquista do Oriente - é explicado, antes de tudo, 
pela fragmentação política que caracterizava a feu
dalidade européia. Não por coincidência, a Europa 
somente conseguiu expandir-se e tomar-se uma es
pécie de centro do poder mundial, incorporando no
vas áreas à sua exploração, quando o poder local, 

dos pelo mundo afora, garantindo-lhe - pela força, 
se necessário - seus investimentos? 

Julgo ser desnecessário repetir, aqui, a longa 
relação de exemplos que confirmam nossa tese. Um 
caso, no entanto, não posso omitir. Refiro-me à ex
periência protagonizada pelo Japão. Em tudo e por 
tudo, ela é emblemática. Como sabem todos, o Ja
pão é reconhecido, em nosso século, especialmente 
após a Segunda Guerra Mundial, como exemplo de 
país que soube vencer as adversidades e transfor
mar-se em potência mundial, sendo, hoje, um dos 
núcleos econômicos do planeta. 

O que precisa ser ressaltado no caso japonês? 
Muito simples, Sr. Presidente, Sr's e Srs. S!:'n'~•a-:
res: todo o processo de modernização emprr;encildo 
por esse país se fez a partir do Estado, nele tendo 
sua referência fundamental. Da Revolução Meiji, nF 
segunda metade do século passado, aos dias dt. 
hoje, o Estado conduziu a transformação modem
izadora do Japão, incorporando-o à economia mun
dial de maneira não subalterna, tendo por grande 
meta a conquista do desenvolvimento. 

O Sr. Gilvam Borges- V. Ex<' me permite um 
aparte? 

A SR! BENEDITA DA SILVA- Ouço V. Ex
com prazer. 

O Sr. Gilvam Borges- Senadora Benedita da 
Silva, V. Ex<' está abordando um tema muito impor
tante aqui na tribuna do Senado Federal. O Japão, 
sem sombra de dúvida, tem sido um modelo, m::--. 
em termos comparativos, é preciso uma interpreta
ção mais profunda justamente no que tange ao as
pecto da cultura. O Japão é um país de uma cultura 
milenar e, portanto, já passou por muitos mr 1entos 
difíceis, mas o seu desenvolvimento partiu única e 
exclusivamente do investimento maciço na educa
ção. Alé'Tl dos séculos, dos milênios de experiência 
que ess.__ povo viveu, após a Segunda Guerra Mun-
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dial, o governo se sensibilizou e investiu maciça
mente na educação. O nosso País avança em pas
sos muito lentos. Somos o resultado de um somató
rio de culturas, esse povo que aqui está, V. Ex' e eu, 
uma mistura. Acreditamos que V. Exi' tenha aborda
do esse tema no sentido de que investimentos se
jam feitos em áreas estratégicas para o desenvolvi
mento. Nosso País é fantástico, de dimensões conti
nentais, e o nosso povo, aos poucos, vai caminhar. 
O Japão passou por milhares de guerras, atraves
sou muitas fases. Fala-se muito, comparativamente, 
no povo judeu, muito sábio, inteligente. Mas trata-se 
de um povo que há milhares de anos passa também 
por um aprendizado muito grande. Quero congratu
lar-me com V. Exf por trazer um tema tão importante 
à tribuna do Senado Federal e desejar-lhe, bem 
como a sua família, aos seus eleitores no Rio de Ja
neiro, muitas felicidades, parabenizando-os por ter 
uma representante tão atuante; dedicada e persist
ente como V. Ex-. Não há um dia em que V. Ex' não 
ocupe a tribuna, não esteja nas comissões. Portan
to, é um exemplo e a parabenizo por ter trazido um 
assunto tão importante como esse. Muito obrigado, 
Senadora. 

A SR- BENEDITA DA SILVA- Senador Gil
vam Borges, agradeço-lhe pelo seu aparte. V. Ex' 
tem, sem dúvida, contribuído para que eu possa 
ocupar esta tribuna, como foi o caso hoje, cedendo
me o seu tempo para que eu pudesse me pronun
ciar. V. Ex' tem sido, sem dúvida, um dos maiores 
parceiros para as minhas inscrições, já que, regi
mentalmente, não posso fazê-lo por mais de duas 
vezes na semana. V. Ex' o faz, como sempre, não 
por cavalheirismo, mas por compreensão, e, por que 
não dizer, em homenagem ao Estado do Rio de Ja
neiro. 

Sabemos que o Japão tem uma cultura diferen
ciada. Ao abordar desta tribuna o papel que o Esta
do deve ter na política de desenvolvimento, V. Ex' 
também destaca um dos grandes fatores do desen
volvimento: a educação, cujas prioridades não con
seguiram atingir ainda todo o contingente populacio
nal brasileiro. Isso nos possibilitaria deixar de ser um 
país de analfabetos e passar, assim, a conhecer ofi
cialmente todo o empreendimento que, do ponto de 
vista econômico, o Brasil tem levado ao seu proces
so de privatização. O Estado não tem colocado o 
mesmo ardor e tratado o tema da educação com a 
mesma prioridade com que tem tratado outras ques
tões, como a privatização. 

Se voltarmos os nossos olhos para a América 
Latina e nela enxergarmos o Brasil, veremos que o 

esforço para superar as barreiras do subdesenvolvi
mento, muito especialmente a partir dos anos 50, _se 

·"fez sob a liderança do Estado. A ele coube, essen
cialmente, garantir as condições intra-estruturais in
dispensáveis à implantação de um parque industrial. 
A ele coube estimular e orientar a poupança nacio
nal para o financiamento da industrialização e da 
modernização do campo. 

Isso é história, algo que não se apaga e com a 
qual devemos aprender! 

Faço esses comentários para embasar minha 
posição - que é a mesma de tantos outros brasilei
ros - acerca do momento que vivemos hoje. Na ân
sia de promover a chamada "plena inserção" do 
País numa economia globalizada, na pressa de de
monstrar nossa efetiva compreensão do quadro in
ternacional ora existente, de "irrefreável, irresistível e 
inevitável globalização", corre o Brasil sérios riscos 
advindes de decisões e de políticas equivocadas. 

O processo de privatização de empresas esta
tais oferece-nos campo fértil de análise e, particular
mente em alguns casos, motivos suficientes para es
panto, temor e revolta. Mais que qualquer outro, o 
caso da venda da companhia Vale do Rio Doce des
taca-se e exige de todos nós reflexão e ação. 

A Vale não é apenas uma empresa. Seu signi
ficado na vida brasileira ultrapassa em muito o cará
ter meramente empresarial. Mais que um conglome
rado que atua de forma competente - e, dessa com
petência, a ninguém é dado duvidar-, ela simboliza 
a capacidade realizadora do povo brasileiro. Mais 
que um conjunto de empreendimentos capazes de 
fazer prospecção, beneficiamento e transporte de ri
quezas incontáveis com que a natureza dotou o sub
solo brasileiro, ela traduz um projeto nacional de de
senvolvimento que não se esgota em resultados fi
nanceiros. 

A Vale não é apenas uma empresa. Numa 
época de degradação da máquina do Estado, ela 
consegue ser considerada modelo mundial. Não por 
acaso a Vale do Rio Doce é vista pelos analistas 
como a empresa brasileira com condições plenas de 
participar do processo de mundialização dos merca
dos. 

Num país em que, ao contrário do que muitos 
tentam nos fazer acreditar, eficiência e ineficiência 
existem tanto no setor público quanto no privado - e 
o exemplo dado, na atualidade, pelo sistema finan
ceiro não deixa dúvida quanto ao que estamos falan
do-, salta aos olhos o desempenho altamente positi
vo da Vale do Rio Doce. Assim, abrir mão de seu 
controle significa, antes de mais nada, subtrair ao 
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Brasil seu poder de barganha na economia mundial, 
retirar-lhe o mais completo instrumento de que dis
põe para enfrentar um cenário de intensa competiti
vidade. 

No recente Manifesto ao Povo Brasileiro, assi
n::tdo por líderes como Itamar Franco, Barbosa Lima 
Sobrinho, Luís Inácio Lula da Silva, entre outros, há 
algumas passagens que precisam ser reiteradas. 
Em primeiro lugar, a lembrança de que a "Vale do 
Rio Doce custou aos brasileiros mais do que os in
vestimentos financeiros. Ela foi criada pelos Acordos 
de Washington, que estabeleceram a participação 
brasileira na Segunda Guerra Mundial, com envio da 
Força Expedicionária Brasileira à Itália e o tributo de 
sangue de nossa gente naquele conflito". 

O Manifesto destaca, ainda, ser a Vale do Rio 
Doce uma "conquista política e técnica dos brasilei
ros". Tecnicamente falando, temos uma empresa 
atuando diretamente em nove Estados, quer por 
suas empresas controladas, quer por outras 26 coli
gadas. Promovendo integral sinergia entre os negó
cios do grupo, esse conglomerado atua na explora
ção de minério de ferro, manganês, ouro, bauxita e 
caulim; opera sistemas inter1igados mina-ferrovia
porto, além da navegação transoceânica; volta-se 
para as áreas de peletização, siderurgia, ferro-liga e 
alumínio, sem falar nas enormes áreas de refloresta
mento, que asseguram a produção de madeira, celu
lose e papel, como já falei por diversas vezes aqui 
desta tribuna. 

Impossível avaliar, com um mínimo de confiabi
lidade e precisão, o patrimõnio da Vale, sobretudo 
em função da extensão de suas jazidas. Desse 
modo, vendê-la pode significar, inclusive, ato de 
lesa-pátria. Aliás, pelo que aqui foi dito, maior que 
seu patrimônio é seu valor estratégico. 

O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. Exª 
um aparte? 

A SR• BENEDITA DA SILVA- Com prazer, 
ouço V. Exª. 

O Sr. Josaphat Marinho - Nobre Senadora, 
quero congratular-me com V. Exª pelo pronuncia
mento que faz. Ressalvar a posição da Vale é defen
der o interesse do País, o interesse nacional. O seu 
discurso tem, inclusive, a oportunidade de nos fazer 
relacionar a situação da Vale com a da Petrobrás. 
Tanto quanto a Vale, a Petrobrás foi uma grande 
agência de negócios para o País, fonte criadora de 
riqueza e de formação de mão-de-obra especializa
da. Mas nada disso tem importância diante do rolo 
compressor do primitivismo. 

A SRW BENEDITA DA SILVA- Agradeço o 
.éjiparte de V. Exª, nobre Senador Josaphat Marinho. 
Sei que V. Exª, assim como tantos outros, e eu esta
mos enfaticamente defendendo os interesses estra
tégicos para a política econômica brasileira. Lamen
tavelmente, no caso da Petrobrás, fomos vozes cla
mando no deserto. Tomaram-se cegos, surdos e 
mudos à realidade deste País. 

Agora, Senador Josaphat Marinho, o que esta
mos fazendo, cotidianamente, não só da tribuna 
desta Casa mas também por meio dos movimentos 
que se instalaram no País, é impedir que façam com 
a Vale o que já fizeram com a Petrobrás. Haveremos 
de ter garra, força, coragem e organização para 
fazê-lo, usando os instrumentos democráticos colo
cados a serviço da Nação. 

Por isso, ainda que o assunto pareça esgota
do, não me curvarei, de forma nenhuma, diante das 
medidas tomadas nem das potencialidades do Pla
nalto: estarei cotidianamente falando e não acredito 
que estarei sozinha. 

O Sr. Josaphat Marinho- Faça-o V. E.x4 sem 
constrangimento. Quando se defende o interess, 
nacional, o assunto nunca se esgota. 

A SR• BENEDITA DA SILVA- Muito obrigada 
mais uma vez, Senador Josaphat Marinho. 

Não tenho dúvida de que o Governo Federal 
comete um monumental equívoco ao trocar o debate 
sério em tomo do desenvolvimento nacional - que 
implica, por exemplo, promover o crescimento, esta
belecer uma efetiva política de emprego e enfrentar 
os históricos e absurdos problemas sociais de nosso 
País - pela crença de que a alienação de uma em
presa como a Vale será a redenção do Tesouro. En
fraquecer o Estado, nas atuais condições brasileiras, 
nada mais é que a desistência de corrigir nossas de
sigualdades sociais. 

Acreditar que o mercado poderá promover a 
correção de nossas mazelas sociais é mais que in
genuidade; a experiência mostra exatamente o con
trário, ou seja, "o mercado não só não poderá fazê
lo, como tende a agravar as desigualdades sociais", 
como sabiamente lembrou Celso Furtado. 

Nesses termos, falar em soberania, inde
pendência e autodeterminação, hoje, não significa 
fazer uso de um discurso ultrapassado- V. Ex!' bem 
o coloca-, perdido no tempo, desprovido de sentido. 
Representa, isto sim, Sr. Presidente e Srs. Senado
res, compromisso com o enfrentamento das questõ
es sociais, coragem para se opor à corrente de pen
samento que se pretende hegemõnica e consciência 
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de que o desafio do desenvolvimento não se esgota 
nos aspectos económicos e financeiros. 

Para vencer esse desafio, ensina a História, o 
Estado é o mais eficaz instrumento para agir sobre a 
sociedade. O Brasil não pode e não merece perder 
essa batalha. 

Muito obrigada. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Com a 

palavra o nobre Senador Beni V eras. 
O SR. BENI VERAS (PSDB-CE. Pronuncia o 

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srl's e Srs. Se
nadores, o Presidente Fernando Henrique Cardoso, 
ao se despedir do Senado Federal, há dois anos, in
dicou a principal prioridade de sua agenda de mu
danças: "O primeiro ponto é a continuidade e o apro
fundamento do processo de Estabilização económi
ca, não como um fim em si mesmo, mas como uma 
condição para o crescimento sustentado da econo
mia e para o resgate da dívida social. • 

As vitórias já alcançadas permitem a alegria e 
o aplauso, mas devem igualmente estimular o pros
seguimento do processo de mudanças institucionais, 
visando objetivos nacionais inadiáveis. Entre os mui
tos e diversos desafios à frente, visando o cresci
mento sustentado da economia e o resgate da dívi
da social, nenhum é tão decisivo como a melhoria 
da gestão pública, em geral, e, em particular, a me
lhoria institucional na formulação e administração da 
política nacional de desenvolvimento regional. 

É inadiável e inaceitável seguir postergando a 
inserção do desenvolvimento da Amazônia e do Nor
deste na pauta de prioridades e ações do Governo 
Federal. Esse adiamento corresponderá à perda de
finitiva da legitimidade das lideranças políticas regio
nais e, para a população nordestina e amazônida, 
será, usando uma expressão do Presidente José 
Samey, a morte da esperança. 

O recente relatório da Confederação Nacional 
da Indústria e os últimos relatórios sobre o desenvol
vimento humano no Brasil, elaborados pelo IPEA e 
pela ONU, documentam o agravamento das desi
gualdades inter-regionais de renda e de bem-estar. 
Com base em dados oficiais, demonstram o fracas
so das políticas públicas vigentes. 

O agravamento das disparidades inter-regio
nais é, também, um fracasso do Senado Federal 
como guardião da Federação, como locus da admi
nistração dos conflitos entre as unidades federativas 
e as regiões nacionais. Este plenário tem sido palco 
diário de críticas quanto ao rumo para o qual as polí
ticas públicas vigentes estão conduzindo o País. Dia 
a dia, os debates nesta Casa têm exigido a constru-

ção de um outro paradigma para a evolução do Bra
. sil, na direção de uma Nação mais fraterna, justa e 
'una. 

Como uma resposta ao estado de inanição em 
que se encontra a política nacional de desenvolvi
mento regional, encaminhei aos Senadores repre
sentantes da Amazônia e do Nordeste uma minuta 
de emenda ao Projeto de Lei da LDO para o exercí
cio de 1998. A partir de agora até o dia 15 de abril, 
quando chegará ao Congresso Nacional o Projeto 
da LDO para 1998, espero construir uma proposta 
para colocar o sistema do Bndes no centro da ques
tão regional. 

Ao constatar a fragmentação crescente de nos
so País em muitos brasis, considero ser indispensá
vel colocar o sistema Bndes no centro da questão 
dos desequilíbrios inter-regionais. No passado, na 
condução do Plano de Metas do Governo Juscelino 
e, na atualidade, ao conduzir a Reforma do Estado, 
o Sistema BNDES tem demonstrado o vigor de sua 
capacidade institucional frente aos grandes desafios 
nacionais. 

A essência da proposta consiste em orientar 
para a Amazônia e o Nordeste a força técnica, insti
tucional e financeira do Sistema BNDES. Dentro de 
uma progressão, a partir do ano 2000, o Sistema 
BNDES deveria aplicar na Amazônia e no Nordeste 
pelo menos 40% dos recursos sob sua administra
ção. 

A missão consistiria em administrar a promo
ção de atividades produtivas, a implantação e mod
ernização da infra-estrutura, e a expansão e a me
lhoria dos serviços públicos básicos de educação, 
saúde e saneamento na Amazônia e no Nordeste. 

A diferença entre o Programa Nordeste Com
petitivo ou o Programa Amazônia Integrada, já em 
execução pelo Bndes, e a proposta agora em dis
cussão, consiste na natureza do envolvimento do 
Sistema Bndes. Em lugar de ficar atrás do "balcão", 
aguardando a solicitação de empréstimos, o Sistema 
Bndes passaria a ter uma nova cultura institucional, 
de promoção e de fomento ativo das oportunidades 
de investimento existentes na Amazônia e no Nor
deste. Mediante a contratação de consórcios de em
presas de consultaria, como o faz na condução do 
Programa Nacional de Desestatização, as oportuni
dades de negócio seriam identificadas e promovidas 
no Brasil e no exterior. A responsabilidade do Bndes 
é semelhante àquela que desempenhou tão brilhan
temente, pelo menos para as regiões diretamente 
beneficiadas, na condução do Plano de Metas. em 
1956/61. Não uma simples agência financiadora, 
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mas um agente de desenvolvimento, promotor e pa
trocinador de novos empreendimentos. 

O Sr. Gerson Camata- Permite-me V. E~ um 
aparte? 

O SR. BENI VERAS - Pois não. 

O Sr. Gerson Camata- Senador Beni Veras, 
estou ouvindo V. Ex" e me lembrando do discurso 
que, há pouco, ouvimos do Presidente do Uruguai, 
Julio Maria Sanguinetti. Uma das frases interessan
tes - esta eu considero até lapidar - que S. E~ dis
se aqui é que a democracia só se aperfeiçoa se per
seguir constantemente a justiça social e a diminui
ção das desigualdades. É o que V. Exª está pre
gando. Há poucos dias, vimos que os recursos 
que estão hoje nas mãos do BNDES, para o exer
cício em que estamos entrando neste ano novo, 
são maiores do que os recursos do Banco Mundial 
para o mundo inteiro. Ora, veja que instrumento -
e V. Ex! mostra muito bem- nós temos nas mãos 
para procurar buscar a justiça social e diminuir as 
desigualdades no Brasil. A primeira maneira de se 
diminuir as desigualdades entre os homens é dimi
nuir as desigualdades entre as regiões do Brasil, 
V. E~ também acabou de dizer isso. E V. Ex! fez 
também um mea-culpa: um pouco do ânus dessa 
diferença que existe pesa sobre o Senado - não é 
nem sobre a Câmara -. que representa a Federa
ção. E uma das maneiras de se fazer isso, e talvez 
V. Exª vá chegar nisso, seria colocarmos, por meio 
de emendas na legislação atual e na Constituição, 
que os recursos do BNDES não fossem absoluta
mente geridos pelo BNDES, porque o Presidente 
do BNDES, hoje, tem mais recursos para aplicar do 
que há recursos disponíveis do Tesouro Nacional 
para o Presidente da República, para todos os Mi
nistros, Deputados e Senadores. É um poder que 
está acima de todos os Poderes da República. Ora, 
os recursos que vão para o BNDES deveriam, no 
meu entender - e já penso num projeto para essa 
matéria -, ser divididos em 50% para esse banco e 
50% distribuídos entre os bancos regionais de de
senvolvimento do Brasil, até para não se deixar tan
to poder com um só órgão, porque a concentração 
de poder acaba gerando concentração de renda e 
aumento das desigualdades. Seria a contribuição 
que este Senado daria. E como V. Exª, desde que 
estou aqui, foi o primeiro a bater no peito e a dizer 
que nós, Senadores, somos um pouco responsáveis 
por isso, penso que deveria ser de V. Exª a iniciativa 
desse projeto de lei. 

O SR. BENJ VERAS - Pois não. Obrigado pelo 
aparte de V. Ex". Realmente, o BNDES tem uma 

imensa capacidade de aplicação de recursos, sendo 
. ela toda ditada pela sua diretoria, que não tem sen-
• sibilidade social para perceber os problemas das de
sigualdades inter-regionais. 

Penso que nós, aqui do Senado, que conhece
mos o problema, temos que interferir na questão. É 
o que estou tentando fazer através dessa emenda à 
LDO: disciplinar a aplicação de recursos do Bndes, 
de tal maneira que eles sejam dirigidos para o de
senvolvimento das regiões subdesenvolvidas. 

O papel do Bndes é o de um banco de desen
volvimento. Porém, entregue à sua própria decisão, 
ele conduz as suas aplicações para iniciativas que 
têm maior retomo, maior segurança, e não às que 
têm maior justificação social. 

Acho que é necessária essa correção, por isso 
estou tentando fazê-la através de emenda à LDO. 

Essa mudança de atitude do Bndes em relação 
à Amazônia e ao Nordeste seria o reconhecimento 
de que a economia nacional só tem a ganhar com a 
incorporação das potencialidades das regiões me
nos desenvolvidas. Na economia mundial globaliza
da, o Brasil tem muito a ganhar se incorporar à sua 
pauta de exportações a diversidade de suas regiões. 
A capacidade de competição será ampliada, resul
tando em maior capacidade de compra, o qua permi
tirá a abertura da economia às importações, sem 
ameaça ao equilíbrio das contas externas. 

Quando se constata a energia com que os eu
ropeus se dedicam à promoção da União Européia, 
cabe a indignação frente à diminuta vontade política 
dos centros hegemônicos do País na avaliação das 
potencialidades desperdiçadas pelo descuido das 
questões de integração nacional. 

A propósito disso, estive recentemente na Ale
manha e pude ver o esforço que esse país desen
volve para tomar a Alemanha Oriental equilibrada 
em relação à Alemanha ücidental. É um esforço gi
gantesco. A cidade de Berlim é um verdad• ;ro can
teiro de obras. Muitos bilhões de dólares sã<. .nvesti
dos para diminuir os desequilíbrios existentes nesse 
País, num esforço hercúleo dessa nação, que terá 
até a sua taxa de crescimento diminuída em virtude 
desse investimento. Mas ele se justifica, porque é 
necessário equilíbrio na economia das duas regiões 
da Alemanha. No caso brasileiro, esse esforço preci
sava ser feito. 

No caso do Mercosul, o Nordeste e a Amazô
nia poderão desequilibrar a nosso favor, pois incor
poram à nossa pauta de exportações uma diversida
de de oferta muito mais ampla que a gerada nos Es
tados do Sudeste ou Sul, que apresentam as mes-
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mas características climáticas e culturais da Argenti
na, Uruguai e Chile. Está na nossa diversidade de 
recursos naturais, de clima, de cultura, e de dotação 
de matérias-primas a nossa vantagem comparativa 
mais decisiva. 

Cabe repelir com veemência o diagnóstico das 
causas do atraso relativo aos fatores climáticos do 
Nordeste ou à imensidão da Amazônia. Essas ca
racterísticas regionais são meras indicações das 
oportunidades subjacentes às imagens deturpadas e 
preconceituosas promovidas pela imprensa de al
cance nacional. 

O Sr. Francisco Escórcio- Senador Beni Ve
ras, permite-me V. E~ um aparte? 

O SR. BENI VERAS - Com muito prazer. 

O Sr. Francisco Escórcio- Senador Beni V e
ras, sei que V. E~ foi Ministro do Planejamento no 
Governo do Presidente Itamar Franco. Nessa oca
sião, eu estava com o Ministro Alexandre Costa no 
Ministério da Integração Regional, que sempre foi 
tido como um ministério dos nordestinos, que deve
ria olhar o Norte e o Nordeste brasileiros principal
mente. O que aconteceu? A função do Ministério da 
Integração Regional se esvaziou. Hoje, se procurar
mos o Ministério da Integração Regional como fonte 
de desenvolvimento e integração, não o encontrare
mos. A política do Governo que aí está talvez não 
tenha os olhos voltados para o Norte e o Nordeste 
brasileiros, se levarmos em conta esse comporta
mento de esvaziar um Ministério tão importante 
quanto era o da Integração Regional. Com isso, que
ro dizer que V. E:x§ traz a esta Casa um tema de 
grande importância. Por quê? Como é que podemos 
integrar este País, desenvolver este País, se temos 
aqui dois países: um país rico e um país pobre? A 
integração teria que ser entre o rico e o pobre. E V. 
Ex' inclusive está fazendo uso dessa tribuna para fa
zer as suas queixas, as suas reivindicações a favor 
do Norte e do Nordeste brasileiros. V. E~ receba as 
minhas congratulações. Quero dizer que é preciso 
ter coragem para vir aqui, como V. Ex' está fazendo, 
para fazer essas queixas. Muito obrigado. 

O SR. BENI VERAS - Obrigado pelo aparte de 
v.~. 

Realmente, o Ministério da Integração Regional 
tinha o papel de diminuir os desequilíbrios inter-re
gionais brasileiros. Infelizmente, esse papel perdeu
se por meios diversos, e o Ministério terminou por 
ser extinto. Mas é necessário criarmos formas alter
nativas de trabalhar para diminuir as desigualdades 
inter-regionais. Uma participação maior dos recursos 

do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
·, e Social é uma das formas que encontramos. 

A causa central dos desequilíbrios inter-regio
nais tem sua gênese na gestão da política econômi
ca nacional e na administração dos gastos públicos. 
O analista isento encontra as evidências do trata
mento desigual às regiões menos dinâmicas em 
qualquer relatório de entidade federal de atuação 
nacional. Em toda e qualquer entidade federal, ges
tora de fundos públicos, há uma decisiva concentra
ção de gastos e aplicações nas regiões mais desen
volvidas. Isso vale tanto para o Orçamento da União, 
como para qualquer estatal. 

Torne-se um exemplo clássico da evolução re
cente da economia nacional: o Plano de Metas do 
Governo Juscelino Kubitschek. A Lei n!! 2.973/56 foi 
a peça legal de definição das regras de aplicação 
dos recursos. Quando da aprovação presidencial, fo
ram vetados os instrumentos, que o Congresso Na
cional inseriu durante sua tramitação, visando a cria
ção de isenções fiscais e vantagens para os investi
mentos no Norte e no Nordeste. Restou uma cláusu
la: o art. 34 determinava a aplicação no Norte, Nor
deste, Leste e Espírito Santo da parcela de 25% dos 
recursos. Ao final do período de execução, o Bndes 
aplicou apenas 7,9% nessas regiões. 

No recente documento ·o Bndes e o Plano de 
Metas·, publicado pelo Bndes, há uma análise intri
gante das dificuldades que a renovação dos meca
nismos fiscais, que sustentavam a ação do Banco, 
teria de enfrentar no Congresso Nacional (páginas 
90e91): 

• As negociações não foram fáceis com 
a oposição vinda dos setores liberais, que 
temiam mais intervenção governamental, e 
de grupos regionais, que exigiam mais apoio 
para o desenvolvimento das regiões atrasa
das e não para projetes de industrialização 
que beneficiariam o Sudeste e o Sul ( ... )" 

Parece que industrializar as regiões "atrasa
das· não estava mesmo nos planos, pois o Bndes, 
no período de 1956 a 1960, aplicou CR$33 bilhões, 
mas apenas CR$2 bilhões foram destinados à Ama
zónia e ao Nordeste. Pelo menos três projetes de 
Minas Gerais tiveram apoio individual superior à 
soma dos 24 projetes apoiados nas duas regiões de
nominadas "atrasadas" no documento do próprio 
BNDES. O quinhão maior dos recursos ficou com 
Minas Gerais, com 42,5%; em seguida, São Paulo, 
com 24,2%; e em terceiro, o Rio Grande do Sul, com 
18,9%. À Amazônia e ao Nordeste coube a migalha 
de apenas 6%. 
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Vejam os Senhores a desigualdade. V. Ex" traz a esta Casa ao debater esse tema funda-
Entre 1956 a 1960, a economia experimentou mantal para o desenvolvimento da nossa Região. 

uma taxa média de crescimento de 8,1% ao ano, e O SR. BENI VERAS - Obrigado, nobre Sena-
sofreu uma transformação estrutural, preparando as dor Edison Lobão. 
bases para a industrialização do País. O que se la- O Sr. João Rocha - Permite-me V. Ex" um 
menta é a concentração regional na aplicação dos aparte? 
recursos na implantação de unidades industriais de O SR. BENI VERAS - Concedo o aparte ao 
grande porte germinativo. Têm origem nesse perío- nobre Senador João Rocha. 
do, como projetas apoiados pelo BNDES, as Usinas 
de Fumas e Três Marias, a malha ferroviária do Eixo 
Río-5ão Paulo-Minas Gerais, a renovação dos por
tos do Rio e de Santos, a indústria b_ásiat (alumí
nios, não-ferrosos, papel, celulose e outras), o par
que nacional de montadoras de automóveis e de au
topeças, a indústria pesada e um sem-número de 
grandes unidades industriais. 

O Sr. Edison lobão - Permite-me V. Ex4 um 
aparte? 

O SR. BENI VERAS -Pois não. 
O Sr. Edison lobão- Senador Beni V eras, ao 

longo do tempo, temos reclamado desta tribuna pro
vidências sobre as desigualdades regionais no nos
so País. Mas pouco temos feito em matéria de su
gestões. V. Ex" agora traz sugestões concretas so
bre como vencer esse problema, que é - eu diria -
secular. O fato é que há uma perseguição constante, 
permanente, obstinada, quase obsessiva, no sentido 
de prejudicar o Norte e Nordeste brasileiro, como se 
não fizessem parte do grande território nacional, da 
geografia brasileira. Quando o Governo Federal edi
ta uma medida provisória mediante a qual se criam 
facilidades para a instalação de um indústria auto
mobilística no Nordeste, o mundo quase vem abai
xo. Se essas facilidades fossem criadas para os Es
tados do Sul, Centro-Sul, haveria aplausos. 

O SR. BENI VERAS- Como aconteceu, ilustre 
Senador, anos atrás: a indústria automobilística ins
talou-se no Centro-Sul em virtude dos benefícios fis
cais, que eram maiores do que esses previstos ago
ra pela medida provisória. 

O Sr. Edison Lobão - Exatamente. A indústria 
automobilística brasileira, quando foi criada, recebeu 
pesados, fortes incentivos fiscais, e instalou-se exa
tamente no Sul e Centro-Sul do País. Portanto, o 
que se faz em relação ao Nordeste no tocante à in
dústria automobilística é exatamente o que se fez no 
passado em relação a São Paulo e a outros Esta
dos. Cumprimento V. Ex~', que, com sua experiência, 
com seu passado dedicado à vida pública - V. Ex
foi Ministro de Estado -, atenta com sensibilidade 
profunda para esse problema. Meus cumprimentos, 
portanto, efusivos pela contribuição significativa que 

O Sr. João Rocha - Nobre Senador Beni V e
ras, desde há muito, acompanho o trabalho de V. 
Ex4 nesta Casa e posso constatar o resultado do 
maravilhoso semináno que V. Ex" viabilizou com a fi
nalidade de tomar conhecida a realidade das regiõ
es do nosso País. Não me canso de elogiar o esfor
ço de V. ExB, a profundidade e a seriedade do traba
lho que realiza. Escutei também com muita atenção 
a sugestão que V. Exª apresentou - ou irá fazê-lo -
ao Orçamento Geral da União para o ano de 1998. 
Pude ver que V. Exª busca exatamente, através de 
um órgão de fomento e desenvolvimento do governo 
da União, que é o Bndes, a democratização da dis
tnbuição dos seus recursos. E V. ExB, de uma ma
neira tão clarividente e tão transparente, mostra a 
viabilidade do nosso País a partir do momento em 
que pudermos acabar com as desigualdades regio
nais. V. Ex" se atém às Regiões Norte e Nordeste 
do País; inclusive sugere percentuais de aplicações 
de recursos do Bndes a partir do ano de 1998 para 
essas regiões. Percebe-se em V. Ex" a ânsia de 
realmente tomar o Brasil o país de todos os brasilei
ros, de acabar com as desigualdades que prejudi
cam a todos, até as regiões mais desenvolvidas. 
Sempre digo que, a partir do momento em que as 
regiões mais desenvolvidas tentarem viabilizar as 
menos desenvolvidas, estaremos te• ':ando viabilizar 
o País, uma vez que as pobres são regiões consu
midoras. Então, para se tomar possível a implanta
ção de grandes indústrias em São Paulo, no eixo do 
Sul-Sudeste, precisamos de fontes de consumo. E 
quem são os grandes consumidores? O Norte, o 
Nordeste e o Centro-Oeste. O Brasil precisa inte
grar-se, porque, a partir do momento em que nos 
considerarmos unidades federadas e não unidades 
independentes, teremos que nos preocupar com 
toda essa vasta extensão de 2,5 milhões de quiló
metros quadrados. Reitero o que foi dito a V. EJcll. 
TJVe a oportunidade de ler com atenção, endossar e 
respeitar seu segundo trabalho, pois o recebi em 
meu gabinete há dois dias. Percebi que V. Ex~' não 
está preocupado só com o Norte e o Nordeste, mas 
sim com o País. Há dias citei que V. Ex", tendo a in
formação dos relatórios veiculaC:os pelos jornais, in-
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formou-nos que, durante praticamente 30 anos, as 
Regiões Norte e Nordeste tiveram um incentivo não , , 
superior a US$12 ou 13 milhões. E as Regiões Sul e 
Sudeste? Se fôssemos fazer um estudo simples
mente em um órgão chamado Bndes, ficaríamos es
tarrecidos com as inadimplências e com os recursos 
mal-aplicados, que não tiveram retomo nem social. 
V. Ex" afirmou que o recurso do Estado tem que ter 
retomo social, além do retomo económico e político. 
Pois bem, os incentivos para as Regiões Sul e Su
deste ultrapassaram, em muito, a casa dos US$11 
bilhões. Não sei se V. Ex" lembra que, até há uns 
cinco anos ou um pouco mais, o Bndes era uma UTI 
de empresas falidas, mal-administradas do eixo Sul
Sudeste. Era a grande UTI, mas não se sabia se lá 
administravam remédio em excesso ou a menos, 
mas sabia-se que o paciente ia morrer. Lutamos de
mais. Lembro-me de que em Goiás, na atividade 
empresarial, fizemos uma reunião com a diretoria do 
Bndes - não existia ainda o Estado do Tocantins. 
Nessa oportunidade, pude questionar o seguinte: 
sendo Goiás um grande pólo de desenvolvimento, 
por que o Bndes não direcionava recursos para a in
dústria de transformação, de esmagamento da soja 
nessa região que se estava desenvolvendo. Falou-
se que era impossível, porque o projeto do Governo 
era o de concentrar todas as indústrias de esmaga
mento, de refinamento de soja nas regiões Sul e Su
deste do País. Pretendia-se que esses Estados fos
sem fonte produtora de matéria-prima, mas não de 
transformação. É o que se busca hoje com o auto
mobilismo. Retroagiu-se um pouco. Como Juscelino 
Kubitschek criou a indústria no País? V. Exª sabe 
bem: foi com incentivos. A Companhia Siderúrgica 
Nacional, a Usiminas forneciam matéria-prima es
sencial a custo subsidiado. Agora temos potencial 
em área territorial, temos potencial em termos de 
consumo nas Regiões Norte, Nordeste e Centro
Oeste, mas não podemos ter indústria de transfor
mação, indústria de tecnologia de ponta. E por quê? 
Concordo com V. Ex!': nunca houve um trabalho pro
fundo nesse sentido. Esta Casa, e nós, também, Se
nadores, nunca tivemos a preocupação de nos apro
fundarmos mais, como V. Ex" fez, mostrando que 
queremos um Brasil de igualdades. Se repre
sentamos mais de 40% da população do País e te
mos um potencial de consumo muito grande, se rep
resentamos mais de 60% da área territorial nacional, 
o que queremos é simplesmente igualdade, como 
bem ponderou V. Ex" em seu projeto. Inicialmente, 
poder-se-ia argumentar que as Regiões Norte e Nor
deste não estão capacitadas para receber os recur-

sos alocados no primeiro e no segundo ano, mas V. 
Ex" teve a felicidade de diluí-los. Se não for possível 
aplicá-los nessa área, que o sejam na de infra-estru
tura ou em empreséls públicas que amanhã serão 
privatizadas, mas que não se empregue a desculpa 
usual de cjue faltam projetes à Região Norte e à Re
gião Nordeste. O Plano Pai foi criado durante sua 
gestão como Ministro do Planejamento, mas havia 
sempre a alegação simplista de que não havia proje
to, de que não havia viabilidade para a aplicação de 
um montante de recursos, salvo engano, de R$1 bi
lhão, à época. Isso ocorreu porque não havia vonta
de política e o interesse de se alocarem recursos 
para aquela região, de grande potencial e de grande 
dimensão social. Acredito que, a partir do discurso 
de V. Ex", vamos trabalhar unidos, não só no inte
resse da região. Quando discutirmos o interesse das 
Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, espera
mos que a sociedade - principalmente o Sul e o Su
deste - entenda que estamos defendendo principal
mente o interesse do País, o interesse de todos os 
brasileiros. O País não se concentra no Sul e Sudes
te, mas é formado pelo conjunto de Regiões. E as 
Regiões que hoje precisam receber seus dividendos 
e seus lucros, até com correção, são o Norte e o 
Nordeste do País. Lembro-me bem, na minha juven
tude, de quantas vezes lutamos por São Paulo. 
Criou-se até música sobre o tema: "São Paulo, fé 
em Deus e pé na tábua. Vamos cuidar. de São Pau
lo". O Brasil todo se uniu em tomo do propósito de 
desenvolver uma Região do País. Choca-me de
mais o fato de que, quando se buscam soluções 
práticas para o País, as atenções sejam concen
tradas em problemas como os da ferrovia Norte
Sul ou das hidrovias. Todas as obras são conside
radas como localizadas e de interesse regional, 
quando, na verdade, são obras de integração re
gionaL Agradeço o aparte que me foi concedido, 
pois comungo há muito tempo com o seu propósi
to. V. Exª sempre terá em mim um aliado na defe
sa dos interesses maiores do País, os quais se en
caixam perfeitamente nas Regiões Norte e Nor
deste. Muito obrigado. 

O SR. BENI VERAS - Senador João Rocha, 
obrigado pelo aparte de V. Ex". 

Direi o seguinte: o programa "Nordeste Com
petitivo" foi criado pelo BNDES quando eu estava no 
Ministério do Planejamento. Alega-se que não houve 
demanda suficiente para se aplicarem todos os re
cursos. Realmente, a demanda é pequena, mas por-
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que a Região é pobre e, nesse caso, precisa ser in
duzida a demandar. 

O Banco precisa ter um setor de promoção de 
negócios que alcancem a Região e estimulem as 
pessoas a fazerem projetas para o BNDES, numa 
atitude pró-ativa e não passiva. Essa atitude passiva 
pode ser adotada no Sudeste, onde já há dinamismo 
econômico para demandar os recursos, mas, no 
Nordeste, é preciso haver um estímulo à demanda. 

O Sr. Humberto Lucena - Permite-me V. Ex" 
um aparte, nobre Senador? 

O SR. BENI VERAS - Pois não, nobre Sena
dor Humberto Lucena. 

O Sr. Humberto Lucena -Sei que V. Ex" está 
concluindo suas palavras, mas gostaria de cumpri
mentar-lhe rapidamente por mais esse pronuncia
mento em favor do Nordeste. V. Ex"- que é um es
tudioso dos problemas nacionais, mas, sobretudo, 
da nossa economia regional - sempre demonstrou, 
inclusive através daquela Comissão especial da qual 
foi Relator, quais os caminhos para sairmos das difi
culdades da nossa sofrida região nordestina Esta
mos na expectativa de decisões políticas fundamen
tais do Senhor Presidente da República, notadamen
te no que tange à questão - que V. Ex" conhece e 
que defendo obstinadamente - da conversão prefe
rencial dos títulos da dívida externa para aplicação 
no desenvolvimento do Nordeste, à transposição 
das águas do rio São Francisco para o semi-árido, o 
que vai permitir a melhoria das condições de vida 
em Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará. La
mento apenas que V. Ex" não seja mais, pelo menos 
em princípio, candidato ao Senado. Se não voltar a 
esta Casa, V. Ex" deixará um vazio muito grande. 
Sem nenhuma lisonja, sempre vi em V. Ex" um gran
de Senador- atuante, sério e competente. Meus pa
rabéns! 

O SR. BENI VERAS - Muito obrigado, Sena
dor Humberto Lucena, pela sua gentileza. 

Destaco que, realmente, o Nordeste sofre de 
um abandono muito grande em virtude da falta de 
cuidado do Governo Federal, que não se motiva 
para o problema das desigualdades inter-regionais. 

Na Amazônia e no Nordeste, a atuação foi pon
tual, com ampliação da usina de Paulo Afonso sen
do o único projeto com investimento superior a Cr$ 
500 milhões, enquanto o BNDES apoiou, em todo o 
País, a 20 projetas com orçamento superior a este 

montante. O valor médio dos projetas nordestinos e 
éiiJiazônicos foi de Cr$ 82 milhões, enquanto o valor 
médio dos projetas mineiros foi de Cr$ 614 milhões. 

Estes números servem de indicadores do viés 
da atuação do BNDES na época decisiva para a 
transformação da economia brasileira rumo à indus
trialização. 

Persiste, no entanto, este viés, pois a participa
ção no saldo de aplicação do Sistema BNDES, da 
Amazônia e do Nordeste, nos anos de 1994 e 1995, 
foi de apenas 11,1% e 11,3%, respectivamente. 

A inserção relativa destas duas regiões nas 
operações do Sistema BNDES é inaceitável, pois se 
trata de uma proporção muito inferior à participação 
relativa no PIB (16%} e à participação relativa na po
pulação nacional (36%). 

O Sr. Ernandes Amorim - Permite-me V. Ex" 
um aparte? 

O SR. BENI VERAS - Pois não, Senador Er
nandes Amorim. 

O Sr. Emandes Amorim- Gostaria de dizer 
que o BNDES, hoje, possui recursos de R$11 bilhõ
es. No entanto, existem grandes dificuldades para 
que sejam investidos na desenvolvimento do País, 
principalmente na que se refere à Região Amazõni
ca e à Região Norte. Dificilmente esses recursos são 
alocados para a nossa Região, mas tenho conheci
mento de uma série· de pedidos de financiamentos 
ao BNDES feitos por Estados falidos, os quais são 
atendidos. É importante o discurso de V. Ex", pois 
nele ~:..-ses investimentos são reclamados, assim 
como a impossibilidade de se atenderem igualmente 
todas as Regiões do Brasil. Fico na expectativa de 
que o BNDES adote uma política de valorização e 
de investimento em lugares realmente necessitados, 
como é o caso da Região Amazônica e da Região 
Norte. Embora exista a disponibilidade de R$11 bi
lhões, quando se fala em investimentos nas áreas 
de produção e desenvolvimento, as dificuldades são 
as maiores; ao contrário, quando se fala em um Es
tado falido como o meu, que nem sequer diz o que 
será pago, existe prontidão nos investimentos do 
BNDES. É necessário maior responsabilidade na 
aplicação desses recursos, a fim de que não sejam 
destinados aatendeut falênci?t de quem não soube 
administrar, màs sim dirigidos para quem deseja 
produzir, ajudar a Brasil, produzir empregos e supe
rar o déficit da nossa balança comercial. 
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O SR. BENI VERAS- Obrigado pelo aparte de.. -~--CfSR-:-BENI VERAS- Concedo um aparte ao 
V. Exª. ., nobre Senador. 

A proposta de colocar o Sistema BNDES no 
centro da questão regional visa exatamente superar 
esta situação de desvantagem da Amazônia e do 
Nordeste no acesso às aplicações de recursos sob 
sua administração. O espaço para uma iniciativa 
parlamentar, neste campo, se restringe à tramitação 
da LDO, pois no art. 165, § 22 , a Constituição Fede
ral estabelece que: • A lei de diretrizes orçamen
tárias compreenderá as metas e prioridades da 
administração pública federal, ... .e estabelecerá 
a política de aplicação das agências financei
ras oficiais de fomento." 

A justificativa para a iniciativa de colocar a 
superação dos desequilíbrios inter-regionais 
como a missão central do Sistema BNDES con
siste no reconhecimento que a vocação do Sul, 
do Sudeste e de parte do Centro-Oeste para o 
desenvolvimento pode realizar-se mediante uma 
sinalização correta para as forças do mercado. 
Estas regiões estão prontas para enfrentar os 
problemas e recolher os benefícios da integra
ção econômica internacional, particularmente do 
Mercosul. Todas as condições estão disponíveis 
para o estabelecimento de um novo grande eixo 
de desenvolvimento entre Buenos Aires e Belo 
Horizonte. Com a tendência natural do Mercosul 
de desenvolver um novo eixo de desenvolvimen
to no País, haverá sem dúvida um realce nas di
ferenças regionais, em benefício áo Sul, do Su
deste e de parte mais dinâmica do Centro-Oeste. 

Com base na massiva concentração de in
vestimentos federais, principalmente os patroci
nados pelo Sistema BNDES, as pré-condições 
criadas durante as últimas décadas possibilita
rão a estas regiões tirar grande vantagem do 
processo de globalização da economia mundial. 
A economia das regiões mais industrializadas 
está em melhores condições de ganho de efi
ciência e capacidade de competição no mercado 
internacional. Além da melhor dotação de infra
estrutura, recursos humanos mais capacitados e 
treinados, e outras pré-condições, estas regiões 
mais dinâmicas já concentram mais de 80% de 
nossas exportações. 

Essas regiões receberam investimentos fede
rais que as tomaram aptas ao desenvolvimento. 

O Sr. Waldeck Omelas- Permite-me V. Exª 
um aparte? 

O Sr. Walcleck Omelas- Senador Beni V eras, 
V. Exª -sempre atento e liderando nesta Casa a dis
cussão sobre a questão regional, sobre o desenvól
vimento integrado do País, traz hoje mais uma im
portante contribuição a essa discussão sobre esse 
tema. Vimos, pelos jornais, que este ano sobrou no 
caixa do BNDES nada menos do que R$1.300 bi
lhão, que não foram emprestados. Isso porque se 
coloca o Banco apenas na postura, na atitude de 
atender às demandas que lhe chegam no balcão 
sem ter uma ação pró-ativa no sentido de identificar 
oportunidades, de estimular investidores, de atrair 
empreendimentos para as regiões menos desenvol
vidas. V. Exª levanta essa questão num momento 
extremamente importante, quando, no Brasil, se vol
ta a discutir a questão da política industrial pensan
do na retomada do desenvolvimento. O Ministério da 
Indústria e do Comércio já selecionou quinze setores 
que deverão ter uma atenção específica em relação 
ao desenvolvimento industrial à reconvenção da in
dústria. É preciso que, ao se elaborar a política in
dustrial, e tendo em conta que o BNDES é o princi
pal agente financeiro dessa politica no âmbito nacio
nal, considere-se a questão regional da desconcen
tração da economia para que não tenhamos, nós, 
nordestinos, nós, nortistas, nós do Centro-Oeste, 
que estamos sempre procurando corrigir, a poste
riori, medidas que foram tomadas sem a considera
ção da dimensão territorial, da variável espacial da 
economia, como foi o caso recente da indústria auto
mobilística. Gostaria de cumprimentar V. Exª nesta 
oportunidade, solidarizando-me integralmente com 
seu pronunciamento, dizendo-lhe que conte com 
nosso apoio, porque com certeza contará com o 
apoio desta Casa em toda a plenitude para que essa 
providência que V. Ex" quer ver incluída na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias possa ser aprovada pelo 
Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Senador 
Beni V eras, a Mesa informa que o tempo de V. Exª 
está esgotado. 

O SR. BENI VERAS - Vou concluir, Sr. Presi
dente. 

Obrigado pelo aparte de V. Exª, que ajuda a 
esclarecer melhor o assunto. 
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Certamente, a economia destas regiões mais 
desenvolvidas passará por grandes transfonnações, 
e mudarão os paradigmas que sinalizam suas ten
dências e suas características. Isso tudo é muito 
bom para todos nós brasileiros. Mas, Sr. Presidente, 
é necessário uma ação vigorosa na promoção do 
desenvolvimento da Amazônia e do Nordeste, sob 
pena de se alargarem demasiado as distâncias que 
já separam os muitos Brasis, que ameaçam a har
monia e a fraternidade entre os brasileiros. 

A Nação necessita que tanto o Brasil mais di
nâmico como o Brasil menos dinâmico continuem se 
desenvolvendo. Criando melhores condições de vida 
para os seus habitantes. Melhorando os índices eco
nômicos e sociais e cuidando do seu meio ambiente. 

Os novos paradigmas que emergem da globali
zação da economia, do desenvolvimento da micro
eletrônica e da expansão das comunicações, exigi
rão uma profunda Reforma do Estado. O setor priva
do das regiões mais desenvolvidas é forte e apto 
para reagir aos estímulos. Vai buscar as oportunida
des. Aproveita as vantagens comparativas. Será ca
paz de realizar o ajuste da economia, criar empre
gos. O desenvolvimento deste Brasil dinâmico, a ex· 
pansão e a modernização de sua infra-estrutura e 
dos seus serviços podem e serão orientados pelo 
estímulos de mercado. 

No entanto, na Amazônia e no Nordeste, há 
ainda etapas anteriores que precisam ser cumpri
das. Etapas essas que, para o Brasil hoje próspero, 
foram implementadas nas décadas anteriores. Ne
cessita ainda de crescimento autônomo da oferta de 
infra-estrutura e de serviços sociais. Aqui vale a teo
ria de Hirschman, do crescimento desequilibrado. É 
preciso criar infra-estrutura e oferta de serviços, ur
banos e sociais, gerando atrativos para o investi
mento privado. 

A capacidade das regiões pobres para atrair ini
ciativas do setor privado está refém destes investimen
tos estruturantes, de responsabilidade do setor público. 

No passado, o Estado teve um papel primordial 
na criação das condições para o desenvolvimento 
do Brasil mais dinâmico, mais próspero. O BNDES 
foi o grande financiador da infra-estrutura e dos in
vestimentos privados, oferecendo créditos subsidia
dos. O Governo investiu pesadamente nos transpor
tes, nas comunicações, na energia. As empresas es
tatais concentraram nas regiões dinâmicas quase a 
totalidade dos seus investimentos. 

Hoje, esse esforço foi correspondido. O Sul, o 
Sudeste e parte do Centro-Oeste dispõem de um 
dinamismo próprio. Muda o papel do Governo. De 
investidor direto, deve ser o estimulador, o motiva
dor, o regulamentador. Deve concentrar-se nas 
questões sociais e nas funções básicas do Estado. 
A elevada densidade econômica da estrutura so
cial e produtiva torria atrativa para o setor privado 
a aplicação de recursos financeiros na expansão, 
operação e manutenção de diversas oportunida
des de investimento na área da infra-estrutura e 
de serviços públicos. 

O receituário moderno sobre o papel do Esta
do, ou se quiserem, o que estão chamando, inade
quadamente, de receita neoliberal, se aplica bem ao 
Sul, ao Sudeste e à parte dinâmica do Centro-oeste. 
É claro que nestas regiões ainda persistem desigual
dades internas, que devem ser enfrentadas e supe
radas. Sobretudo pela ação dos Estados €i Municí
pios, em parceria com as organizações da comuni
dade e da iniciativa privada. 

Na Amazônia e no Nordeste, ainda há n~:-:'7';· 
dade de um Estado forte, condutor do proces ' ' 
desenvolvimento. Não necessariamente um Estaao 
que faz diretamente as coisas, mas que as promove. 
Ou'e envolve o setor privado. Identifica oportunidades. 
Viabiliza meios. E, P<>r que não, investe diretamente 
nos casos em que o setor privado não o faça Levando 
em conta os princípios da viabilidade econômica e da 
sustentabilidade social, ambiental e política 

O que não interessa é que se aprofundem as 
desigualdades regionais e sociais. O que estamos 
dizendo é que, porque são diferentes os diversos 
Brasis, requerem estratégias diferentes. E, particu
larmente, que o papel do Estado deve ser diferente 
em cada um deles. 

A questão é: como evitar que o Brasil desen
volvido desconheça o grande potencial que, para to
dos os brasileiros, representa a incorporação das re
giões mais atrasadas no desenvolvimento· nacional. 
É preciso fazer alguma coisa, pois, do contrário, te
remos dois países completamente diferentes, talvez, 
até, antagônicos. 

Pela significação e por seu conteúdo, conside
ro lido a referida minuta preliminar da proposta de 
estabelecimento de uma sistemática de financia
mento da política nacional de desenvolvimento re
gional, e peço constar nos Anais desta casa. 

Muito Obrigado, Sr. Presidente. 
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SENADOR BENI VERAS 

EMENDA AO PROJETO DA 

LDO PARA 1998 (LDO 1998) 

Estabelece uma sistemática de financiamento de 

politica nacional de desenvolvimen1o regional e dá ou
tras providências. 

Arl 14 0 Banco Nacional de Desenvolvimen1D Econõmico 

e Social- BNDES, em conjunto com suas Empresas Controladas, 

Agênàa Especial de Fll'lllf1Ciamento Industrial - FINAME - e 

BNDES Participações SA- BNDESPAR, concederá prioridade à 
promoção do desenvolvimento da AmazOnia e do Nordeste, nos 
termos da presente Lei. 

§ 14 A região da Amazónia compreende os Estados do 

Amapá, Amazonas, Roraima, Acre, Rond6nia, Met> Grosso, To

cantins e Pará. 

§ ~ A região Nordeste compreende os Estados do Mara

nhão, Piauí, Ceará. Rio Grande do Norte, Paralba, Pemambuco, 

Alagoas, Sergipe, e Bahia, e os municípios Incluídos na Área Mi

neim de Atuação da Superintendência do D9S911110Mmento do 

Nordeste- SUDENE. 

Arl ~ O Sistema BNDES aplicará propoiÇÕ9S croocentes 

dos recursos financeiros sob sua adminislmção na promoção de 

atividades produtivas, na implantação e modernização de infra-es

trutura, e na expansão e melhoria dos serviços públicos básicos 

de educação, saúde e seneamen1o, na Amaz6nia e no Nordeste, 

observando a seguinte progressão: 

I - em 1998, aplicará no mínimo a proporção de trinta por 
cento; 

11 -em 1999, aplicará no mfnimo a propofção de trinta e 
cinco porcento; e 

III - nos anos 2000 e seguintes. aplicará no mínimo a pro
porção de quarenta por cento. 

§14 - As eventuais frustn1ções no esforço de obtooção 

destes limites mínimos, por parte do BNDES e FINAME. Implica
rão, compulsoriarnen!B, na deslinaçiio do díf81'1111Cial entm o mon
tante legalmenta estabelecido e o volume de apllc:açiles efetiva
meniB realizadas. a operações de llnanclamen1o aos Foodos 
Constitucionais de Desenvolvimento, de aoordo com as sagulntas 
normas: 

1 - à Amaz6nla será destinada a tarça-pariB da referida di

ferença e ao Nordellt8 -oo destinadlls as I"IIStllnllls duas tarças
partos; 

11 - os I"OCUI1I08 destinados à AmaziOnla aen'io objó) de fi
nanciamento ao Banco da Amaz6nla SA e S«4o aplicados sob 

as mesmas regras e coudlções vigenl8s para o Fundo Constitu

cional para o DEIS9nii0Mmento da Regliio Norto - FNO; 

III - os recursos destinados ao Nordeste _serão obje1o de fi-

. ' nanciamento ao Banco do Nordeste do Brasil SA e serão apfica
dos sob as mesma$ regras e condições vigen!Bs para o Fundo 

Consti1ucional para o Desenvolvimento da Região Nordeste -

FNE; 

IV- o prazo do finanàamento será de dez anos; e 

V - os encargos financeiros totais incidentes sobre os con

tratos de empréstimos serem iguais à Taxa de Juros de Longo 

Pmzo - T .J.L.P. acrescida de um por cento. 

§ ~ - As eventuais frustrações no estorço de obtenção 

destes limites mínimos, por parte da BNDESPAR, implicarão, 

compulsoriamente, na destinação do diferencial entre o montante 

legalmeniB estabelecido e o volume de participações efe1ivamen

IB realizadas, a opemções de participação no capital social do 

Banco do Nordeste do Brasil SA - BNB e do Banco da Amazô

nia SA - BASA, sendo dois IBrços desta diferença destinados ao 

aumen1o do capital social do BNB e um terço destinado ao au

menlo do capital social do BASA. 

Art 3" O financiamen1D às atividades produtivas, na Ama

zônia e no Nordeste, restrito às iniciativas de responsabii"Kiade do 

setJr privado, será realizado em condições favorecidas, devendo 

os encargos financeiros 1Dtais incidentes sobre os contmtos de 
empréstimos, serem iguais ou inferiores à metade dos encargos 

financeiros totais vigentes para operações concedidas pelo Siste

ma BNDES a favor de empreendimentos simHares nas regiões 

Sudeste, Sul e parte do Centro-Oeste, compreendendo os Esta

dos do Ma1o Grosso do Sul e Goiás e o Distrito Federal. 

Parágrafo Único - No conceito de encargos financeiros uti

lizado no caput deste artigo se induem todos os adicionais, a 

quaiqu9r1ítulo, tan1D no âmbito do Sistema BNDES, como interna

mente aos Agentes Financeiros. 

Art 4A O finanàamenlo da implantação e modernização de 

infra-estrutum será restri1D às iniciativas sob controle do setor pri

vado, sob concessão, au1orização ou pennissáo do setor público, 

de acordo com a legislação do respectivo setor, 9 será realizado 

em condições favorecidas, devendo ser obedecidas as seguintes 

diretrizes: 

1 - prazo mínimo de trinta anos para amortização e pmzo 

de carênàa de pelo menos cinco anos, após a conclusão das 

obras 9 inicio de funcionamento do empreendimen1D; e 

11 - encargos financeiros totais incidentes sobre os contra

tos de empréstimos serem iguais à Taxa de Juros de Longo Prazo 

-T .J.L.P. acrescida de um porcento. 

Art 5" Quando se fizer necessário para viabilizar o desen

volvimento de um empreendimento de intra-estrutura, poderão ser 

financiados os Governos Estaduais das unidades fedemtivas 

onde se localize o empreendimento, no limite máximo da propor

ção do valor global do investimen1o que seja necessário para as

segurar urna adequada taxa de lucratividade, de acordo com as 

seguintes diretriz'!ls: 
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1 -o prazo será de trinta anos ou mais, se necessário para 
assegurar a alratividade econômica do ernpreendimenlo; 

11 - os encargos financeiros lotais não excederão à taxa 
anual de três por cenlo; 

ll1 - a diferença entre a Taxa de Juros de Longo Prazo -

T .JLP. e a taxa de três por cenlo será de responsabifidade do 

Tesouro Nacional, mediante delação especifica no Orçamenlo da 

União, tal como estabelecido no Art B" desta Lei; 

IV - nos contralos de financiamenlo aos Governos Esta

duais deverá constar a prerrogativa do Sistema BNDES, a qual

quer tempo, de poder transferir estes contralos ao grupo privado 

controlador do empreendimenlo, uma vez dei/Olvido ao tomador 

original o mon1ante equivalente às parcelas já amortizadas e ao 

T escuro Nacional o montante equivalente ao valor dos subsídios 

já concedidos; e 

V - os encargos financeiros desta operação adicional de 

empréstimo serão iguais aos encargos financeiros incidentes so
bre o empréstimo concedido inicialmenta ao grupo priVado contro

lador do empreendimenlo de infra-estrutura 

Art 6" O financiamenlo da 9lCpanSão e melhoria dos seiVi
ços púh'icos básicos de educação, saúde e sanaamen1o básico 

será resmto às iniciativas dos Governos Estaduais e Municipais fi
nanciadas parcialmente pelo Banco lnteramericano de Desen~ 

vimenlo e pelo Banco Mundial, até o ümite da oontrapartída requ&
rida aos tomadores dos respectivos empréstimos externos. 

§ 1g- O Sistema BNDES poderá credenciar outras agên

cias de desenvolvimenlo, para aluar em parceria na promoção de 

proje1os nos se1ores indicados no caput deste artigo, mediania 

proposta a ser apreciada pelo Senado Federal. 

§ 2" - O financiarnenlo aos Governos Estaduais e Munici

pais a que se refere o caput deste artigo obedecerá às seguintes 

diretrizes: 

1 - o prazo será de trinta anos; 

11 - os encargos financeiros totais não excederão à taxa 
anual de três por cento; e 

l11 - a diferença entre a Taxa de Juros de Longo Prazo -

T .J.L.P. e a taxa de três por cenlo será de responsabilidade de 

Tesouro Nacional, mediante dotação especifica no Orçamento da 

União, tal como estabelecido no Art B" desta Lei. 

Art 7" O Poder Executivo encaminhará ao Senado Fede
ral, até o dia 30 de março de cada ano, um relatório exaustivo das 
atividades do Sistema BNDES no cumprimenlo do disposto nesta 
Lei, informando, entre outros aspectos, o seguinte: 

1 - nonnas, diretrizes e manuais operacionais que orienta

ram estas atividades, indusive propostas de credendiamento de 

agências de desenvolvimenlo para desenvolver proje1os nos selo
res indicados no § 1g do Art6"; 

11 - relações completas das solicitações de empréstimos 

em tramitação, indicando o estágio em que se encontram, locali-

zação, objetivos e alcance esperado, selor, geração de emprego 

esilJ!rada. estimativas de indicadores da ~ econõmi
co, e outras informações relevantes; 

ll1 - listagem das operações contratadas, classificadas de 

acordo com suas finalidades, acompanhadas de um resumo das 
principais variáveis e condições do apoio financeiro concedido; 

IV - uma avaliação dos aspectos financeiros da execução 

do ano antarior e em planejamenlo para o exercício vigenta, des

tacando a administração dos subsídios do Tesouro Nacional; e 

V - estimativa. para o exercício financeiro seguin1B, da ne
cessidade de lraiiSfalêuciastb Tesouro Nacional ao Sislema BNDES, 

com o objetÍIIO de cobrir a ãlerança entre a T .JLP. e os custos dos i

rlaiiCiamentos a que se referem os artigos 5 e 6 desla Lei. 

Art 8" No Projeto de Lei de Diretrizes Orçamen1árias e no 

Projelo de Lei Orçamentária Anual, o Poder Executivo induirá, 

raspectivamente, as diretrizes e a provisão de recursos para o pe

gamenlo dos subsídios previstos na operações de financiamenlo 

a que se rafarem os artigos 5 e 6 desta Lei, em do1açiio especifi

ca a favor do Sistema BNDES, com a fina6dade especffica para 

atender ao aqui estabelecido 

Justificação 

O Presidente Fernando Henrique cardoso, ao se despedir 

do Senado Federal, há dois anos atrás, inãcou a principal priori

dade de sua agenda de mudanças: "O primeiro ponto é a conti

nuidade e o aprofiundamenlo do processo de estabilização econó

mica. não como um fim em si mesmo, mas como uma condição 
para o crescimento sustentado da economia 9 para o resgate da 

divida social." 

As vitórias já alcançadas pennitem a alegria e o aplauso, 

mas devem igualmente estimular o prosseguimenlo do processo 

de mudanças institucionais visando objetivos nacionais inadiáveis. 
Entre os muitos e diversos deSafios à frente, visando o crescimen

to sustentado da econ0<116 e o rOsgate da dívida social, nenhum é 
1ão decisivo como a melhoria da gestão pública, em geral, e, em 

particular, a melhoria insti1ucional da formulação e adrrinistração 

da política nacional de desenvolvimento regional. 

É inadiáwl e inaceitável seguir postergando a inserção 

do desenvolvimento da Amazônia e do Nordeste na pauta de 

prioridades e ações do Governo Federal. Este aãoamento cor

responderá à perda definitiva da legitimidade das 6deranças po

líticas regionais, e para a população nordestina e amazõnida. 

será, usandlo uma expressão do Presidente José Samey, a 

morta da esperança. 
Esta urgênciia toma-se ainda mais implacável a partir da 

análise do "Relatório sobre o Desenvolvimenlo Humano no Brasil 

- 1996", de responsabindade do PNUD e do IPEA. Este Relatório 

apresenta as repercussões prováveis sobre o desenvolvimento 

humano da evolução projetada dos agregados macroeoonómicos. 

Com base em um exercicio de simulações, e tomando a traje1éria 

mais provável, o PNUD e o IPEA projetam uma agudização dos 

desequilibrios inter-regionais. 
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PROJEÇÓES DO NÚMERO DE POBRES E DA 

INCIDÊNCIA DA POBREZA. 1990-2010 

Número de Pobres 

(Milhões) 

1990 

Norte 2.2 

Nordeste 18,9 

Sudeste 14.0 

Sul 4.3 

Centro-Oeste 2.5 

Brasil 41,9 

2000 

2,3 

20,9 

6,9 

37 

2,0 

35,8 

Incidência de 

Pobreza 

('!. n,n,b,-i;"\ 

2010 1990 

2,1 27 

15,3 46 

5.2 23 

2.2 20 

1,4 25 

26,2 30 

2000 2010 

18 13 

43 2828 

10 7 

15 8 

16 10 

21 14 

Fonte: Rocha 1995a, para dados de 1990, e Albuquerque 1995, 
para estimativas. in "Relatório Sobre o Desenvolvimento Humano 
no Brasil-1996", PNUDnPEA. pág. 107 

Em 1990, a Amazônia e o Nordeste abrigavam 50% do 

oontingente brasileiro vivendo em situação de pobreza. A evolu
ção provável para a economia brasileira acarretará uma elevação 

da concenlraçíío de pobreza nestas regiões: no ano 2000, vive

riam na Amazónia e no Nordeste 65% dos pobres brasileiros, e 
em 201 O, esta proporção subiria pera 66,4%. Ou seja, cada vez 

mais haverá uma maior coincidência entre estas regiões e a ques

tão social no Brasil. Paralelamente, nas regiões dinámicas do 

Pais, a incidência da pobreza baixaria de um patamar a1Ual de 20 

a25%para um patamar de 7 a 10%, em 2010. 

São dados e projeções oficiais. Para o Brasil como um 

todo se esperam melhorias quanto à diminuição da incidência 

da pobreza, mas nas regiões menos desenvolvidas, esta me

lhoria seria de ritmo bem menor. o que significaria o fracasso 
das políticas públicas, que seriam mais eficazes nas regiões 

mais dinâmicas, e não sendo igualmente eficazes nas regiões 

onde a questão social é mais aguda 

Es1e fracasso das políticas públicas vigentes é também 

um fracasso dos Senadores represen1antes destas regiões no 

Senado Federal. Fracasso na capacidade de explicitar a inviabi· 

lidada do rumo para o qual as políticas públicas vigentes estão 

conduzindo o Pais. Fracasso na construção de um outro para
digma para a evolução do Brasil, na direção de uma Nação 

mais fraterna, justa e una. 

Perdem as regiões mais pobres, ao ver aumentar sua . 

conlribuição à questão social. Perde o Senado Federal, ao fra
cassar na missão de velar pela permanência da Federação. 

Perde o Brasil, ao ver crescer e se aprofundar o fosso entre 

seus filhos. 

A iniciativa do projeto de emenda à LD0/98 aqui apre

sentado à consideração do Senado Federal é urna resposta a 

este estado a1Ual de inanição em que se encontra a política na

cional de desenvolvimento regional. Em sínteslil, esta iniciativa 

reflete o temor frente a uma previsível tendência de intensifica-

ção das desigualdades inter-regionais no Brasil. O desenvolvi-

., manto da Amazônia e o Nordeste exigirá condições especiais 

para atrair os investimentos privados, uma vez que avancem e 

se consolidem os processos de reforma do Estado e de globali

zação da economia mundial. Igualmente, estas regiões necessi

tam de um vigoroso programa governamental de formação e 

aperfeiçoamento do capital humano, de modo que possam parti

cipa( do terceiro ciclo de desenvolvimento, que tem base nas 
translonmações recentes na micro-informática e nas inovações 

- no setor de comunicações. 

Parte-se da constatação de ser indispensável colocar o 

Sistema BNDES no centro da questão dos desequilíbrios inter

r~jonais. No-~' na__c:<>ndução _<lo ,?lati() de Metas do Go

verno Juscelino, e na atualidade, ao conduzir a Reforma do Es

tado, o Sistema BNDES demonstra sua capacidade institucional 

de lazer frente aos grandes desafios naeionais. Adicionalmente, 

cabe reconhecer que o BNDES detém a gestão do único fun

ding realmente existente no Pais. 

A essência da proposta consiste em orientar para a Ama

zônia e o Nordeste a força técnica, institucional e financeira do 

Sistema BNDES. Dentro da uma progressão, a partir do ano 

2000, o Sistema BNDES deveria aplicar na Amazônia e no Nor

deste, pelo menos a metade dos recursos Sob sua administra-
ção_ 

A missão consistiria em administrar a promoção de ativi· 

dadas produtivas. a implantação e modernização de infra-estru

tura, e a expansão e melhoria dos serviços públicos básicos de 

educação, saúde e saneamento, na Amazônia e no Nordeste. 

A promoção de atividades produtivas seria realizada me

diante o apoio aos empreendedores privadas, em condições fa

vorecidas, com destaque para urna redução de 50% dos encar

gos financeiros, em comparação com o apoio financeiro a inicia

tivas similares nas regiéies mais dinãmicas do País, e de longo 

prazo de carência (5 anos) e amortização (no mínimo de 30 

anos) dos empréstimos. 

A diferença entre o Programa Nordeste Competitivo ou 

Programa Amazônia Integrada, já em execução pelo BNDES, e 

a proposta de promoção de atividades produtivas aqui apresen

tada teria um elemento central, além das melhores condições 

do custo do dinheiro e prazos mais longos, o envolvimento do 

Sistema BNDES teria uma natureza promotora, de fomento ati

vo. Mediante a contratação de consórcios de empresas de con

sultaria, corno o tez na condução do Programa Nacional de De

sestatização,..as oportunidades de negócio seriam identificadas 

e promovidas, no Brasil e no Exterior. A responsabilidade do 

BNDES seria semelhante aquela que desempenhou tão brilhan

temente, pelo menos para as regiões diretamente beneficiadas, 

n~ condução do Plano de Metas, em 1956/61. Não uma simples 

agência financiadora, mas um agente de desenvolvimento, pro

motor e patrocinador de novos empreendimentos. 

A implantação e modernização de infra-estrutura se daria 

no contexto da Reforma do Estado, servindo de instrumento à 
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privatização e à retirada do Governo Federal da operação o ona
nutenção da infra-estrutura existente nas regiões menos dinâmi

cas. Teria os ingredientes para tomar atrativas as oportunidades 

de negócio, mesmo sem a densidade econõmica existente no 

Sudeste, Centro-Oeste e Sul do País. A expansão da infra-estru

tura já se daria em contexto moderno, com o setor público parti

cipando supletivamente, no limite necessário à obtenção da via
bilidade económica do empreendimento. 

Para retirar do Governo Federal a responsabilidade de 

operar os serviços e a infra-estrutura existentes, assim como 
para viabilizar a expansão dos mesmos sem a participação dire

ta de entidades federais, prop&l-se a criação de um mecanismo 

de apoio aos Governos Estaduais, que se somariam aos em
preendedores privados, complementando o esquema de finan

ciamento de iniciativas de expansão ou modernização na área 

de hidrovias, portos, malha ferroviária, aeroportos, eixos rodo

viários, geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, 

e outros. 

Um exemplo ilustrativo: o Sistema BNOES, em 

articulação com os Governos dos Estados do Mara

nhão e do Piauí, e com as entidades federais atuan

tes nos setores a seguir mencionados, estudaria. me
diante consócios de empresas de consultaria - tal 
como o faz na condução do Plano Nacional de Oeses

tatização - a viabilidade de desenvolver a Hidrovia do 

Rio Pamaiba. Poderia incluir neste empreendimento a 

privatização da operação e funcionamento da Hidroe

létrica e Eclusa de Boa Esperança, do Porto de Luís 

Corrêa e da ligação ferroviária entre Pamaíba e Tere

sina, o que daria maior escala à oportunidade de ne

gócio. No estabelecímento do esquema de finançia

mento, caso o empreendimento não venha a ser atra

tivo ao setor privado, poderia ser fixada uma participa

ção societária dos Governos dos Estados do Mara

nhão e do Piauí. O Sistema BNOES financiaria a es· 

tas governos estaduais, a longo prazo e com encar· 

gos financeiros subsidiados pelo Tesouro Nacional. 

No futuro, quando o empreendimento vier a ser, even

tualmente, tão rentável que interessasse ao grupo pri
vado assumir todo o controle do capital, os contratos 

de empréstimos poderiam lhe ser transferidos, urna 
vez devolvido ao tomador original o montante equiva

lente às parcelas já amortizadas e ao Tesouro Nacio

nal o montante equivalente ao valor dos subsidias já 

concedidos. 

O envolvimento do Governo Federal com os empreendi· 

mantos seria de promotor mediante a ação do Sistema BNOES. 

O comprometimento dos recursos do Tesouro Nacionai se res

tringiriam ao custeio da diferença entre a T JLP e a taxa de 3% a 

ser cobrada aos Governos Es1aduais. Anuaimente, no Orçamen

te, da União, mediante uma dotação específica, haveria a previ

são deste custo de execução da política nacionai de desenvolvi

mento regionai. Em nenhum momento, os recursos fiscais fede

rais seriam empregados na implantação de obras ou seriam res

ponsáveis pela operação e ftncionamento do empreendimento. 

Financiariam, apenas, a dnerença entre a T JLP e a taxa cobra

da ri() financiamento da participação societãria dOs Governeis 

Estaduais. 

O financiamento da expansão e melhoria dos serviços 

públicos básicos de educação, saúde e saneamento, na Ama

zónia e no Nordeste seria restrno às iniciativas dos Governos 

Estaduais e Municipais financiadas parcialmente pelo Banco ln

teramericano de Desenvolvimento e pelo Banco Mundial, e ou

tras agências de desenvolvimento, até o 6mite da contrapartida 

requerida aos tomadoras dos respectivos empréstimos exter

nos. Como estes setoras são os mais decisivos pal'!l9 d~<!n~

volvimento e melhoria do capital humano, não caba muita justifi

cativa para sua seleçãO. 

Quanto ao atrelamento à ação dos bancos multilaterais, 

cabem duas observações: i) o BNOES não tem experiência na 

área social, e já houve sérios insucessos no passado na condu

ção do Programa FINSOCIAL; a ii) ao finandar a contrapartida 

nacionai dos empréstimos concedidos por estas agências multi

laterais, o BNOES estaria elevando a capacidade de absorção 

destes recursos externos e estaria tirando proveito dO trabalho 

técnico de preparação dos projetas de investimento e a poste

rior boa supervisão e pennanente acompanhamento durante 

sua execução. 

A proposta de utilização acoplada aos projetas do BIO e 

do Banco Mundial serviria, inclusive, para dificultar o uso indevi

do dos recursos financeiros, o que, nesta eventuaiidade, servi

ria de forte argumento para diminuir o grau da prioridade conce
dida às regiões menos desenvolvidas na utiiimção da capacida

de Institucional e financeira do Sistema BNOES. O apoio finan

ceiro internacional de naturam bilateral, por exemplo, é muitas 

vezes patrocinado por trading companias, maiS comprometidas 

com a exportação de bens e serviços que com o desenvolvi

mento nacional. O mesmo não poderia ser afirmado em relação 

ao Ktw alamão ou ao ADA. mas seriam exceções a serem tra
balhadas no futuro. o importante é que a ação do BNDES na 
área de desenvolvimento do cepital humano tenha foco e que 

seja em complamentaçíio a iniciativas de agências de desenvol

vimento com tradição e boa capacidade operacionai. 

As condições de encargos fiÍlanceiros (3% anuais) e lon

go prazo (30 anos) seriam as mesmas propostas para o finan

ciamento aos Governos Estaduais na participação societãria de 

empreendimentos da intra-estrutura ou de serviços públicos. In

clusive, com subsfdios custeados pelo Tesouro Nacional, sob a 

mesma sistemática já comentada. 
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Uma dimensão operacional contida na proposta se refere 
à exigência ao Poder Executivo de envio anual ao Senado Fe
deral de um relatório exaustivo acerca da execução das ativida

des agora em análise. Esta iniciativa atenderia a dois objetivos: 
de um lado, possibilitaria ao Senado Federal acompanhar este 

conjunto de atividades, tão importantes para a sobrevivência da 

Federação, dando a esta Casa uma missão complementar ao 

acompanhamento do endividamento das Unidades da Federa

ção; e, por outro lado, permitiria acompanh.lr a questão da in
clusão no Orçamento da União da dotação específica de subsí

dio à ação do Sistema BNDES. 

Por último, há a previsão de uma ação alternativa, quan
do de uma eventual frustração do BNDES no alcance dos limi

tes mínimos de aplicação de recursos no Nordeste e na Ama

zônia. Como há a tradição lamentável de leis que não 'pe
gam', procura-se criar um mecanismo de estimulo compulsó

rio à tempestiva obediência ao previsto na presente Emenda 
ao Projeto de Lei da LD0/98. A diferença a menor entre o li
mite de aplicação e a eletiva aplicação, seria destinada ao 

fortalecimento da ação do BASA e do BNB. O BNDES e a FI
NAME fariam empréstimos compulsórios ao FNE e FNO, en
quanto a BNDESPAR aplicaria no aumento do capital social 
destas agências regionais de desEnvolvimento. 

Aspectos Operacionais 

Disponibilidade de Recursos para Investimento 

Na atualidade. existem apenas dois lundings com ele
tive disponibilidade de recursos para investimento: FAT e 
FGTS. A presente proposta de Emenda à LD0/98, se relere 
ao FAT. Oportunamente, quando o Poder Executivo encami

nhar ao Congresso Nacional um projeto de lei acerca da apli
cação dos recursos do FGTS, será válido repetir esta iniciativa 

de qualificar com a questão regional a politica de uso dos referi
dos recursos. 

O FAT e FGTS detêm um património superior a R$ 80 bi
lhões. No entanto, tanto a CEF como o BNDES, não estão im

pregnando a gestão destes recursos com os objetivos de ate
nuação dos desequilíbrios inter-regionais. A presente proposta 
visa r.riar uma sistemática favorável à viabilização da aplicação 

destes recursos na Amazônia e no Nordeste, com a explicitação 
de metas e com a criação de uma sistemática de custeio do 
subsídio ao financiamento de oportunidades de investimento 

nestas regiões. 

Competência Constitucional 

Não caberia a proposição de um projeto de lei, pois o pa
rágrafo 1° do art. 61 da Constituição Federal estabelece ser 
uma iniciativa privativa do Presidente da República as leis que 

disponham sobre: 'e) criação, estruturação e atribuições dos 
Ministérios e órgãos da administração pública.' Dada a notória 
independência do Sistema BNDES em relação às prioridades 

regionais, certamente haveria resistência ao cumprimento de 

um eventual diploma legal nos tennos propostos na Emenda à 

•• LD0/98, em discussão. 

O espaço para uma iniciativa parlamentar se restringe à 
tramitação da LDO. pois no art. 165, § 2°, a Constituição Fede

ral estabelece: • A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá 
as metas e prioridades da administração pública federal, ... e 

eSfu.befecerá a política de aplicação das agências financeiras 

oficiais de fomento. • 

É esta a explicação de apresentar este tema como uma 

iniciativa de emenda à LD0/98. 

No caso específico do FGTS, se apresenta uma situação 
totalmente distinta. Atualmente, os recursos do FGTS somente 

poderão ser utilizados pelos governos estaduais e municipais. 
nas áreas de habitação e saneamento. Com a reforma do Esta
do, o setor de saneamento passará a ser operado pelo setor 
privado, sob a forma de concessão ou pennissão. Adicional

mente, há o reconhecimento da validade de ampliar a aplicação 
dos recursos do FGTS, em apoio às iniciativas de infra-estrutu
ra pública, mais além do setor de saneamento. Com este objeti
vo, o Poder Executivo está elaborando um projeto de lei a ser 

submetido ao Congresso Nacional. Na tramitação desta nova 
política de aplicação do lunding do FGTS, as bancadas da 

Amazônia e do Nordeste poderão apresentar emenda com pro
posta similar a que está em discussão em relação ao 

FATIBNDES. 

Aspectos de Técnica Legislativa: urna vez recebido o pro
jeto da LD0/98, será necessário rever o texto de emenda, tor

nando-o apto a ser incluído no texto do Relator. 

Durante o discurso do Sr. Beni Ve~c~s, 
o Sr. Ney Suassuna, Suplente de Secretário, 
deixa a cadeiícl da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Valmir Campelo. 

Dllta.nle o discurso do Sr. Beni Ve~c~s, 
o Sr. Valmir Campelo deixa a cadei~c~ da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Levy 
Dias, 3l Secretária 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Para uma 
questão de ordem, concedo a palavra ao Senador 
·Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Farei uso da 
palavra logo após o término da Ordem do Dia. Sr. 
Presidente, para não prejudicar o andamento dos tra
balhos. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a 
palavra ao Senador Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e 
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Srs. Senadores, presto hoje, nesta tribuna, uma me
recida homenagem a um dos mais brilhantes intelec
tuais brasileiros, nascido na cidade de Areia, no meu 
Estado, a Paraíba. Trata-se do historiador Horácio 
de Almeida, cujo primeiro centenário de nascimento 
transcorreu em 21 de outubro de 1996. 

Formou-se em Direito pela Faculdade de Direi
to do Recife, em 1930, tendo publicado um livro so
bre aquela turma, que viveu intensamente o movi
mento revolucionário que redundou na queda da Re
pública Velha. Foi, também, um jornalista brilhante, 
tendo dirigido o jornal O Estado da Paraíba. E, na 
qualidade de homem público, serviu ao Estado como 
Secretário do Interior e Justiça. 

Na Paraíba, pertenceu à Academia Paraibana 
de Letras, tendo prestado uma intensa colaboração 
ao Instituto Histórico e Geográfico Paraibano. Foi 
membro da Academia Fluminense de Letras, da 
Academia Carioca de Letras, Presidente do Cenácu
lo Brasileiro de Letras e Artes e do Sindicato dos Es
critore? do Rio de Janeiro. 

1-iorácio de Almeida, Sr. Presidente, Sf!s e Srs. 
Senadores, foi, antes de tudo, uma figura polêmica, 
no sentido mais nobre do termo. Um espírito, por as
sim dizer, indõmito. Acostumado desde sua infância 
a enfrentar, no seio da família modesta, aquele fardo 
de uma existência árida e marcada pela extrema 
austeridade e severidade com que o senhor seu pai 
tratava a todos de casa- comportamento que beira
va a crueldade -, e a ele pior ainda, pois, não tendo 
conseguido desasnar-se nos primórdios escolares, 
era tido como uma criança incapaz de aprender. 
Tanto que logo o puseram a enfrentar os serviços do 
engenho, e foi na chamada "bagaceira" desse enge
nho que, como ele mesmo afimna, fomnou-se ho
mem. 

Viveu nessa lida até os 22 anos de idade. Mas, 
movido por sua enorme força de vontade, reagiu a 
esse quadro e buscou ilustrar-se como podia. E so
bre isso vale a pena reproduzir o que escreveu o jor
nalista Raimundo Nonato: 

"Mesmo de vida cinzenta, criado a ri
gor, viu fluir sua juventude na bagaceira do 
engenho, a cambitar cana, a carregar baga
ço para a fornalha, a arrastar a enxada no 
eito. Já homem feito, largou-se para a Capi
tal do Estado, sem dinheiro e amparo de 
ninguém, pensando em estudar. Deus sabe 
como alinhavou esse curso de humanida
des. Acostumado com a vida dura, desgraça 
pouca para ele era bobagem - conforme se 
diz lá no Nordeste. Lá pelo ano de 1930 for-

mou-se em Direito e a partir de então pas-
·, sou a respirar com menos opressão". 

Quer dizer, foi na verdade um autodidata, ten
do fo~ado e desenvolvido sua vasta cultura pratica
mente só. Em 1921, já era secretário da revista 
Npva Era, que ajudou a fundar em Areia. Nessa 
época, já se tomara um agnóstico. Mas, paulatina
mente, envolvido nas leituras de livros espíritas, foi 
se inclinando para o Kardecismo, vindo a fundar, em 
19'27, a revista Lu:z:eiro, em que divulgava suas ten
dências espiritualistas. Em 1933, fundou outra revis
ta. Chamava-se Reação. Um panfleto que, apesar 
do nome, como nos afimna Joacil de Britto Pereira, 
tratava-se mesmo de um periódico progressista. 

Entretanto, sua projeção veio a dar-se em tons 
mais nit.idos após abraçar a carreira da advocacia, 
embora tenha colado grau somente aos 34 anos de 
idade, quando foi nomeado advogado da Prefeitura 
do Município de Areia. Cargo no qual, um ano após 
ter assumido, veio a empreender uma famosa luta 
de protesto contra o prefeito, em face de este ter 
mandado derrubar uma secular e enorme gameleira, 
que se tomara símbolo da cidade. Numa demonstra
ção de seu alto descortino ecológico. O que o levou 
a mudar-se para a capital da Paraíba e a instalar 
sua banca de advogado, vindo logo de imediato a fir
mar-se como causídico nobilitado, sobretudo pela 
sua combatividade. 

Em 1934, foi nomeado pelo então Presidente 
Getúlio Vargas membro do Conselho Consultivo do 
Estado da Paraíba, depois denominado Conselho 
Administrativo. Um ano depois, veio a ser Presidente 
da Junta de Conciliação e Julgamento, na Paraíba, 
vinculada naquele tempo ao Ministério do Trabalho, 
Indústria e Comércio. Até que, em 1946, se transfe
riu para o Rio de Janeiro, onde deu continuidade aos 
seus trabalhos de advocacia. 

No entanto, Sr. Presidente, Sr'!s e Srs. Sena
dores, Horário de Almeida, não obstante toda a in
tensa vida profissional, nunca deixou de racionalizar 
o seu tempo, de modo a permanentemente buscar 
maior ampliação ainda de sua cultura literária. Ele, 
que por volta de 1936 já integrava o Instituto Históri
co e Geográfico Paraibano e que fundara, na cc -
panhia de mais nove companheiros, em 14 de se
tembro de 1941, a Academia Paraibana de Letras, 
que fundou e presidiu, no Rio, a Academia Brasileira 
de Literatura, fez parte do Cenáculo Brasileir .;e Le
tras e Artes, de que foi presidente durante cinco 
anos, sendo depois eleito seu sócio benemérito. 
Presidit· ainda a Federação aas Academias deLe
tras do drasil; destacou-se como membro do lnsti-
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tuto Histórico e Geográfico Brasileiro, da Academia 
Carioca de Letras, da Ordem dos Velhos Jornalistas; 
além de ter sido diretor-tesoureiro do Sindicato dos 
Escritores. Ademais, Horácio compunha também o 
seleto grupo de intelectuais frequentadores dos céle
bres "sabadoyles", a exemplo de Pedro Nava, Car
los Drummond de Andrade, entre outros. 

Na literatura, foi tão talentoso e dono de irre
tocável estilo, quando nos brindou com sua capa
cidade jornalística e de causídico. Seu primeiro li
vro, "Bacharéis de 1930", trouxe a público uma 
grande obra memorialista, em que traçou com 
grande primor o perfil de seus colegas de turma. 
Deixou-nos um alentado e original estudo sobre 
nosso grande poeta Augusto dos Anjos, come
morativo do cinquentenário da primeira publica
ção do livro Eu, desse que foi, sem dúvida, o 
poeta magno da Paraíba e dos mais originais do 
mundo em seu estilo. Nesse ensaio, que teve a 
apresentação elogiosa do eminente crítico literá
rio e pensador católico Alceu Amoroso Lima, Ho
rácio fez uma interpretação psicológica de Au
gusto dos Anjos, que foi considerada pelo apre
sentador como ·uma página definitiva• sobre o 
poeta. 

Foi, também, um conferencista de renome. 
Polêmico e dotado de uma profunda visão de 
pesquisa. A tudo perscrutava, antes de definir 
suas próprias convicções sobre os mais diversos 
temas de que tratava. Como diz Joacil de Britto 
Pereira, ele não estava nunca disposto a aceitar 
"verdades definitivas e acabadas, nem fato consu
mado. Tinha coragem de discordar e de defender 
suas idéias•. 

Já na fase mais prolifera de sua saga inte
lectual, Horácio veio a aprofundar ainda mais os 
seus estudos históricos. De sua pena tiveram 
criação trabalhos memoráveis como o denomina
do Brejo de Areia- "Memórias de um Município", 
em que já se plasma o vigor científico de um ver
dadeiro cientista social, possuidor de uma pro
funda compreensão do sentido moderno da his
toriografia. Escreveu, também, a História da Pa
raíba. Um trabalho em que a visão dinâmica e 
abrangente de Horácio se faz presente em todo 
o seu contexto, particularmente no tocante ao 
seu avanço metodológico. 

Horácio de Almeida, Sr. Presidente, S~s e 
Srs. Senadores, foi antes de tudo um trabalhador 
incansável. Até bem pouco antes de morrer, aos 
86 anos de idade, no dia 5 de junho de 1983, con-

tinuava escrevendo e participando de outras formas 
da vida intelectual e política do país. Não amealhou 
fortunas, deixoucnos e à sua família na mesma mo
déstia e parcimónia com que sempre pautou sua 
existência. Mas, sem dúvida alguma, legou-nos a 
nós, paraibanos, e, de resto, aos brasileiros, a honra 
de enaltecê-lo. como uma das mais ricas e vívidas in
teligências da Nação. 

Sr. Presidente, o nosso homenageado de hoje, 
Horácio de Almeida, cujo centenário de nascimento, 
como já disse, está sendo comemorado pela Paraí
ba, além de todas essas atividades que exerceu, foi 
também Secretário de Estado da Paraíba durante in
terventoria do Estado Novo e sempre se comportou 
com patriotismo e espírito público, palmilhando os 
mesmos caminhos do seu parente, o saudoso e emi
nente brasileiro José Américo de Almeida 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- So
bre a mesa, ofício que será lido pelo Senhor 12 Se
cretário em exercício, Senador Gilvam Borges. 

É lido o seguinte 

OFÍCIO S/N2/97 

Brasília- DF, 30 de janeiro de 1997 

Senhor Presidente, 

Os líderes do Partido dos Trabalhadores - PT, 
do Partido Democrático Trabalhista- PDT do Parti
do Socialista Brasileiro - PSB e do Partido Popular 
Socialista - PPS, com representação no Senado Fe
deral, por decisões de suas respectivas bancadas, 
comunicam a Mesa, nos termos regimentais, a for
mação do Bloco Parlamentar de Oposição para 
atuação nos trabalhos legislativos da Casa, sob a li
derança do primeiro. Senador José Eduardo Outra 
- PT - Senadora Júnia Marise - PDT - Senador 
Ademir Andrade - PSB - Senador Roberto Freire 
-PPS. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- O ofí
cio lido vai à publicação. 

Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
12 Secretário em exercício, Senador Gilvam Borges. 

É lido e aprovado o seguinte 
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REQUERIMENTO N2 117, DE 1992 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 175, alfnea b, do Regimento 

Interno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de 
que a matéria constante do item n° 4 seja submetida 
ao Plenário em 1 ° lugar. 

Sala das Sessões, 30 de janeiro de 1997. -
José Bianco. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Apro
vado o requerimento, será cumprida a deliberação 
do Plenário. 

O SR. ERNANDES AMORIM -Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Se
nador Emandes Amorim, em virtude do adiantado da 
hora, pediria compreensão a V. Exl' no sentido de 
que iniciemos agora a Ordem do Dia. Logo após o 
término da mesma, está assegurada a palavra a V. 
Exl', em primeiro lugar. 

O SR. ERNANDES AMORIM - Pois não, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Vai mi r Campelo) - Agra
deço a compreensão de V. Ex&. 

O SR PRESIDENTE (Valmir Campelo) -Item rP 4: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N216, DE 1997 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento n" 106, de 1997-art 336, "bj 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n2 16, de 1997, apresentado 
como conclusão do Parecer n2 49, de 1997, 
da Comissão de Assuntos Econômicos, que 
autoriza o Estado de Rondônia a contratar 
operação de crédito sob o amparo do Pro
grama de Apoio à Reestruturação e ao Ajus
te Rscal de Longo Prazo dos Estados. 

A Presidência esclarece ao Plenário que pode
rão ser oferecidas emendas à proposição até o en
cerramento da discussão. 

Passa-se à discussão do projeto, em turno único. 
O SR. JOSÉ BIANCO - Sr. Presidente, peço a 

palavra para discutir. 
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -Tem 

V. Ex' a palavra. 
O SR. JOSÉ BIANCO (PFL-RO. Para discutir. 

Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr% e Srs. 
Senadores, há pouco a dizer sobre esse projeto. 
Trata-se de uma renegociação de dívidas do Estado 
de Rondônia com o Tesouro Nacional através do 
Banco Central. 

Na verdade, como muito já foi dito na Comis
sãlól de Assuntos Econômicos e aqui neste plenário, 
é mais um ato homologatório, uma vez que a Caixa 
Econômica e o Banco do Brasil já fizeram esses fi
nanciamentos aos Estados, emprestaram esses re
cursos. Trata-se, agora, tão-somente de dar condi
ção para que o Estado possa, de fato, pagar num 
prazo mais longo. 

É do meu dever dizer que o Estado de Rondô
nia deve ser uma das Unidades da Federação que 
menos dívida tem, bastando dizer que não há abso
lutamente nenhuma dfvida mobiliária. 

Também é de se referir que há duas hipóteses 
para a questão. A primeira é de que o nosso Gover
nador teria negociado mal. Porém, quero aqui fazer 
justiça a S. Ex'l, pois não se trata disso. É que o va
lor da dívida é tão pequeno que, enquanto todos os 
demais Estados têm negociado as suas dívidas por 
um prazo de trinta anos, Rondônia está negociando 
pela metade disso, ou seja, quinze anos. Enquanto o 
Estado de São Paulo, referindo-me apenas a uma 
das Unidades, negocia dezenas de bilhões, a dívida 
do Estado de Rondônia deve estar em tomo de 
R$200 milhões. 

Daí por que queremos fazer um apelo a0"- Gv
legas no sentido de aprovarmos essa renegociação, 
fazendo, contudo, uma observação, um lamento: 
apesar de todos os recursos que a União colocou, 
nesses dois anos, à disposição do nosso Estado, é 
de se lamentar que os nossos servidores continuem 
ainda com os seus vericimelltos em atraSo. 

Apesar de tudo, faço aqui o meu apelo para 
que os colegas aprovem esse projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Con
tinua em discussão. 

O SR. ERNANDES AMORIM - Sr. Presidente, 
peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -Tem 
V. Ex& a palavra. 

O SR. ERNANDES AMORIM (Sem partido
AO. Para discutir. Sem revisão do orador.) -Sr. Pre
sidente, o nobre Senador José Bianco refere-se a 
esse empréstimo para o Estado de Rondônia. 

Pedi a palavra para discutir uma emenda que 
apresentei no sentido de que, na discussão do finan
ciamento da dfvida do Estado de Rondônia, fosse 
observado, antes da votação, quanto é a receita lí
quida do Estado e qual o montante da dívida do Es
tado. 

O Estado de Rondônia, no ano passado, rece
beu quase US$140 milhões, aprovados por esta 
Casa. e não se tem notícia de onde foram aplicados 
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esses recursos. Ao apagar das luzes, em dezembro, 
o Estado de Rondônia recebeu US$35 milhões e 
não se sabe onde foram aplicados esses recursos. 
Agora, chega aqui um requerimento pedindo a apro
vação de recursos, que, depois de aprovado, vai à 
Comissão, mas, praticamente, já com o aval do Ple
nário, sem que nem mesmo eu, Senador repre
sentante daquele Estado, tenha conhecimento do 
que está sendo negociado. Não sei o valor da dívi
da, não sei o seu parcelamento, não sei o que vão 
pagar os futuros governadores. 

Sr. Presidente, queremos que seja observada, 
não com essa urgência requerida, a emenda que apre
sentamos nesta Casa. Penso que o Estado de Rondô
nia merece ser aquinhoado com os recursos para pa
gamento de dívidas. Mas não posso desejar que esta 
Casa aprove tal pedido apressadamente, sem que 
seja observada a condição do Estado, diante de várias 
denúncias de corrupção. Inclusive, o Banco do Estado 
de Rondônia está envolvido na CPI dos Títulos, com 
desvio de mais de R$3 milhões, dinheiro enviado ile
galmente para países vizinhos. Já existem pedidos de 
financiamentos correndo na área financeira, mais 
R$160 milhões para o Estado de Rondônia. 

Não quero dizer que este Estado não mereça ser 
financiado. A minha dúvida é quanto à corrupção, à la
droagem, ao desvio de recursos que lá existem, conti
nuando esta Casa a autorizar esses financiamentos. 
Depois, estará o nome deste Senado circulando na re
ferida CPI, onde querem até responsabilizar Senado
res pela aprovação desses recursos. 

Por isso, entrei com um pedido de emenda ao 
Projeto de Resolução n° 147, de 95, que pede, antes 
de serem aprovados os recursos, que se veja a receita 
líquida do Estado. Eu, que sou Senador por Rondônia, 
tenho o direito de saber a receita líquida do Estado e o 
montante a ser negociado. Não é possível que esta 
Casa, com 81 Senadores, aprove a rolagem da dívi
da de um Estado sem saber quanto está aprovan
do, quanto o Estado vai pagar, a partir de quando e 
se o Estado tem condições de pagar essa dívida. 
Não posso imaginar que, como Senador da Repú
blica e representante do Estado de Rondônia, tome 
conhecimento, pela pauta, do pedido de financia
mento de uma dívida, que nem sei de quanto é e 
quanto vão pagar por mês. Também não sei quanto 
o Estado de Rondônia tem capacidade de pagar e 
se o futuro Governador terá condições de pagar 
essa dívida. Não posso imaginar que aqui nesta 
Casa haja crianças, desavisados, e que o manuseio 
da verba pública continue sendo financiado a qual
quer motivação, a qualquer interesse. 

Há pouco, o Senador Beni V eras falou dos re
. . cursos que o Banco do Brasil e o BNDES têm a se
, rem financiados. Entretanto, quando qualquer em

presa sadia vai pedir um financiamento no BNDES, 
no Banco do Brasil, não tem direito a financiamento. 

Agora, para o meu Estado, que está pagando 
US$2 milhões para uma escola de samba desfilar em 
Sapucaí, com o dinheiro do povo, com a folha de pa
gamento atrasada, é pago. Quando é para dar um al
moço, um jantar, no Hippopotamus, no Rio de Janeiro, 
que custa R$150 mil, o Governo do Estado paga. E 
aqui, sem aviso dos Senadores, querem financiar uma 
dívida à revelia do conhecimento desta Casa para 
manter a corrupção no Estado de Rondônia 

Não posso acreditar que vim aqui a este Sena
do, como Senador da República, para ser boneco, 
para ser palhaço, para estar à mercê da corrupção, 
para estar entregue a um Estado que desvia o recur
so do povo e ninguém toma uma atitude. No ano 
passado, o Estado de Rondônia, à sombra dos Esta
dos de Alagoas e do Mato Grosso, que estão falidos, 
como disse o meu colega Senador José Bianco, pe
gou esse dinheiro para desviá-lo. 

Isso é uma vergonha! E acontece por falta de 
fiscalização do Tribunal de Contas da União, do Mi
nistério Público, de seriedade dentro desta Casa por 
parte de alguns Senadores que se adequam a esse 
sistema que está aí, avalizando essa corrupção. Não 
posso me dobrar a isso. Como vamos aprovar um fi
nanciamento de qualquer dívida, sem saber quanto 
é essa dívida, a quem pagar, quanto pagar e se o 
Estado tem condições de pagar? 

Por isso, este Congresso está desvalorizado. 
Tem que haver mudanças neste Congresso. Há 
pouco, no corredor, pedi ao Senador lris Rezende 
que pensasse um pouco e parasse para conversar 
com o Senador Antonio Carlos Magalhães, no senti
do de que houvesse uma composição nesta Casa 
para que não houvesse essa digladiação entre nós 
Senadores e que este Senado saísse fortalecido 
nessa eleição. 

É preciso que tenhamos o respeito daqueles 
que estão fora desta Casa e que não aconteça mais 
o que vem ocorrendo em meu Estado, pois agindo 
assim esta Casa está assinando uma declaração de 
corrupção que atende a determinados grupos. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- No
bre Senador Emandes Amorim, a Mesa informa que 
a emenda apresentada por V. Ex' refere-se ao item 
1, do Projeto de Resolução n° 147. No momento, es
tamos tratando do Projeto de Resolução n° 16, que é 
o item 4 da pauta. No momento opertuno, será 
anunciada e discutida a emenda de V. Ex". 
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O SR. ERNANDES AMORIM -O que foi fala
do foi com referência ao Estado de Rondônia e ao fi
nanciamento de dívida. 

O SR. PRESIDENTE {Valmir Campelo) -Real
mente refere-se a Rondônia, só que com relação à 
contratação de operação de crédito. A emenda de V. 
Ex" se refere ao item 1 da pauta. 

Continua a discussão referente ao item 4 da 
pauta, Projeto de Resolução n2 16. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

pennanecer 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, que será lido pelo Sr. 12 

Secretário em exercício, Senador Gilvam Borges. 

É lido o seguinte: 

PARECER N2 51, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n216, de 1997. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n" 16, de 1997, que autori
za o Estado de Rondônia a contratar operação de 
crédito sob amparo do Programa de Apoio à Rees
truturação e ao Ajuste Fiscal de Longo Prazo dos 
Estados. 

Sala de Reuniões da Comissão, 30 de janeiro 
de 1997.- Levy Dias, Presidente- Ney Suassuna, 
Relator - Antonio Carlos Valadares - Emandes 
Amorim. 

ANEXO AO PARECER N" 51, DE 1997 

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 , DE 1997 

Autoriza o Estado de Rondônia a 
contratar operação de crédito sob o am
paro do Programa de Apoio à Reestrutu
ração e ao Ajuste Fiscal de Longo Prazo 
dos Estados. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 2 É o Estado de Rondônia autorizado a 

contratar operação de crédito sob o amparo do Pro-

grama de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Rscal 
ele Longo Prazo dos Estados. 

- Parágrafo único. O contrato autorizado nos ter
mos deste artigo será submetido à Comissão de As
suntos Económicos, para apreciação no prazo de 
quinze dias, cujo parecer será objeto de deliberação 
pelo Plenário do Senado Federal. - -

Art 22 A operação de crédito referida no artigo 
anterior terá as seguintes condições financeiras: 

a) valor: saldo dos empréstimos e financiamen
tos junto à Caixa Económica Federal, inclusive os 
concedidos ao amparo das Voteis CMN 162195, 
175/96 e 122196, e ao Banco do Brasil S.A., concedi
do com base no Voto CMN 31/96, atualizado na for
ma das cláusulas estipuladas no retromencionado 
Protocolo de Acordo; 

b) encargos: 
-juros: 6% a.a. (seis por cento ao ano); 
- atualização do saldo devedor: mensalmente 

pelo IGP-DI; 
c) prazo: quinze anos; 
d) garantia: receitas próprias, as transferências 

constitucionais e os créditos de que trata a Lei Com
plementar n2 87, de 13 de setembro de 1996; 

e) condições de pagamento: 
- amortização extraordinária: 20"k (vinte por 

cento) do valor do refinanciamento da Dívida, por 
ocasião do Leilão de Privatização das Centrais Elé
tricas de Rondônia - CERON, nas condições previs
tas no Protocolo de Acordo; 

- amortização: em parcelas mensais, pela ta
bela price e limitados a 15% (Quinze oor cento) da 
ReceltaUquida Real - RLR- mensal do Estado. 

Art 3" O Estado deverá, por ocasião da assi
natura do contrato de refinanciamento, apresentar, 
para encaminhamento ao Senado Federal, os se
guintes documentos: 

a) autorização legislativa para a realização do 
refinanciamento; 

b) certidão negativa de débito junto ao INSS, cer
tidão de quitação de tributos federais, certificado de re
gularidade de situação do FGTS e declaração de 
adimplência junto ao Sistema Financeiro Nacional. 

c) comprovação do cumprimento do disposto 
nos arts. 27 e 212 da Constituição Federal, e na Lei 
Complementar nQ 82, de 27 de março de 1995, as
sim corno do pleno exercício da competência tributá
ria conferida pela Constituição Federal. 

Art 4Q Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE {Valmir Campelo)- Apro
vado o projeto e estando a matéria em regime de ur-
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gência, passa-se à imediata apreciação da redação Em relação a esse Protocolo, gostaríamos de 
final. -pedir, conforme solicitação do Banco Central, que 

Em discussão a redação final. (Pausa) após a palavra •extrajudicial', no art. 22 , a, fosse co-
Não havendo quem peça a palavra, encerro a locada a frase 'conforme estabelecido no anexo de 

discussão. atendimento do item 4 •. 
Em votação. -Essa fói uma fãlha âe àanlografia. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram Trata-se apenas de um protocolo que estamos 

permanecer sentados. (Pausa) votando, o qual, ao ser transformado em acordo, voi-
Aprovada. tará ao Senado Federal para conhecimento e mani-
A matéria vai à promulgação. festação. 
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - So- Era a colocação que gostaria de fazer, esclare-

bre a mesa, requerimento que será _lido pelo Sr. 12 cendo que 0 nosso parecer é favoráveL 
Secretário em exercício, Senador Gilvam Borges. 0 SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) _ A 

É lido e aprovado o seguinte: proposição de V. Ex" será examinada oportunamen-

REQUERIMENTO N2 118, DE 1997 te com 0 projeto. 
Passa-se à discussão do projeto, em tumo único. 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 311, alínea a, do Regimento 

Interno, requeiro preferência para o Projeto de Reso
lução 15197, item 2, a fim de ser apreciado antes da 
matéria constante do item n2 1 da Ordem do Dia 

Sala das Sessões, 30 de janeiro de 1997. -
Senador Ney Suassuna. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Item 2: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N215, DE 1997 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento n2 96, de 1997-art 336, 'b') 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n2 15, de 1997, apresentado 
como conclusão do Parecer n2 48, de 1997, 
da Comissão de Assuntos Econônicos, que 
autoriza a operação de crédito constante do 
Protocolo de Acordo entre o Governo Federal 
e o Governo do Estado do Rio de Janeiro. 

A Presidência esclarece ao Plenário que pode
rão ser oferecidas emendas à proposição até o en
cerramento da discussão. 

Concedo a palavra ao Relator da matéria, no
bre Senador Ney Suassuna. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Sena
dores, quanto ao item que votaremos, em urgência 
urgentíssima, provavelmente ainda nesta tarde, ficou 
decidido na reunião da Comissão que daqui por 
diante todos os acordos fechados com os Estados 
virão para o Senado Federal para que tomemos co
nhecimento e que teremos 15 dias para manifesta
ção, inclusive para que possamos fazer reforrnulaçõ-
es, caso seja necessário. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Peço a palavra, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Em 
primeiro lugar está inscrito o Senador Artur da Távo
la, a quem concedo a palavra agora e logo em se
guida concederei a palavra a V. Ex". 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB-RJ. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Srls e Srs. Senadores, a matéria foi muito bem ex
pressa pelo Relator. Trata-se da aprovação de um 
protocolo em cujo bojo há alguns aspectos que me
recem a nossa atenção. 

O primeiro deles é a necessidade de dar ao 
Estado as condições de melhorar a sua eficiência, 
caso do Estado do Rio de Janeiro, podendo assim 
cumprir a sua função básica que é a melhoria de 
condições socioeconômicas. 

Há, em marcha, no Estado do Rio de Janeiro, 
um programa de reformas que implicam redução de 
custos da folha salarial, privatizações e concessões 
em vários setores da Administração Pública, corno 
parte da reforma administrativa, que se encaixa na 
reforma administrativa a ser realizada no Pafs. Es
ses programas são de natureza, digamos, de afini
dade com os do Governo Federal, razão de ser do 
Protocolo. Ademais, o Estado estabeleceu, em con
junto com o Governo Federal, uma reestruturação 
que tem por meta, até o ano 2009, que a dívida fi
nanceira seja inferior à sua renda líquida real, o que 
significa, enfim, a organização das finanças públicas 
do Estado do Rio de Janeiro. O crédito que está im
plicado na idéia do Protocolo implica na reestrutura
ção do sistema financeiro do Estado também como 
marco inicial, onde entram as privatizações de ban
cos etc. 
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O fundamental é um aspecto para o qual cha
mo a atenção do Senado como representante da Fe
deração. A economia do Rio de Janeiro hoje não 
está limitada aos marcos dos limites do referido Es
tado, ela se insere na economia brasileira, razão 
pela qual o que se possa fazer nessa direção não 
está a beneficiar especificamente o Estado; está a 
permitir a reorganização do Estado para o salto do 
desenvolvimento, que tem a ver diretamente com 
toda a economia brasileira. 

Era o que tinha a dizer, pedindo a aprovação e 
agradecendo a atenção dos Srs. Senadores. 

O SR. PRESIDENTE (levy Dias) - Concedo a 
palavra ao Senador Esperidião Amin. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC. Para dis
cutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sr-s e 
Srs. Senadores, creio que a inversão na Ordem do Dia 
prejudica a compreensão exata do que podemos fazer. 

Acompanhei, há poucos minutos, a manifesta
ção do Senador Gilvam Borges a respeito do assun
to, mas quero deixar muito claro que aprovannos 
qualquer acordo, mesmo com essa frase que repete 
o que está no Projeto de Resolução n2 147, não nos 
exime de uma confissão de culpa como casa desti
nada a cumprir os dispositivos da Constituição, es
pecificamente o art. 52, VI a IX, da Constituição Fe
deral. É absolutamente incrível o teor da Resolução 
r.~ 70/95, que autoriza os Estados a firmarem convê
!'lio de acordo de dfvida, nos termos de um protocolo 
:ic Governo Federal e suas alterações. 

Voto a favor, com a ressalva de que esse en
:;;:erto não está posto nos protocolos já autorizados. 
Acredito ser imperioso que se dê prioridade para o 
Projeto ce Resolução n2 147/95. 

O SP.. PRESIDENTE (levy Dias) - Continua 
em discussão o projeto. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado, com a retiticação do Relator. 
O projeto vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. (Pausa.) 
Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora 

oferecendo a redaçãc- final, que será lido pelo Sr. 12 

Secretário em exercício, Senador Gilvam Borges. 

É lido o seguinte: 

~ARECER N" 52, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n215, de 1997. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
. do Projeto dei Res6luÇão n" i 5, de T997, que autori
' za a operação de crédito constante do Protocolo de 
Acordo entre o Governo Federal e o Governo do Es
tado do Rio de Janeiro. 

Sala de Reuniões da Comissão, 30 de janeiro 
. de 1997. - Levy Dias, Presidente - Ney Suassuna, 

Relator - Ernandes Amorim - Antonio Carlos Va
ladares. 

ANEXO AO PARECER N2 52, DE 1997. 

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 1997 

Autoriza a operação de crédito 
constante do Protocolo de Acordo entre 
o Governo Federal e o Governo do Esta
do do Rio de Janeiro. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 12 É o Estado do Rio de Janeiro autorizado 

a contratar operação de crédito no âmbito do Proto
colo de Acordo entre o Governo Federal e o Gover
no do Estado do Rio de Janeiro, firmado em 15 de 
janeiro de 1997, o qual passa a constituir parte inte-
grante desta Resolução. . 

Parágrafo único. O contrato autonzado nos ter
mos deste artigo será submetido à Comissão de As
suntos Econômicos, para apreciação no prazo de 
quinze dias, cujo parecer será objeto de deliberação 
pelo Plenário do Senado Federal: . . 

Art. 22 A operação de crédito refenda no art1go 
anterior terá as seguintes condições financeiras: 

a) valor da operação: saldo da dívida mobiliária 
do Estado existente em 30 de junho de 1996, e dos 
empréstimos da Caixa Econômica Federai-CEF con
cedidos ao amparo dos Votos CMN 162195, 175/95 
e 122/96, e suas alterações, e a dívida do Estado 
junto ao Banerj - Banco do Estado do Rio de Janei
ro S.A., em liquidação extrajudicial, conforme est;
belecido no anexo de atendimento do item 42 , atuah
zado na forma das cláusulas estipuladas no retro
mencionado Protocolo de Acordo. 

b) encargos: 
- juros-.7,5% a.a(sete vírgula cinco por cento 

ao ano); 
- atualização do saldo devedor: mensalmente 

pelo IGP-DI; 
c) praza:. trinta anos; 
d) garantia: • . 
- receitas próprias e as transferenc1as do Fun

do de Participação dos Estados - FPE; 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO - nas operações com c Banco Central: garan· 
tia do Tesouro Nacional, tendo como contragarantias 
as receitas próprias do Estado {ICMS) e transferên
cias constitucionais; 

-nas operações com o Tesouro Nacional: as 
receitas próprias e as transferências constitucionais; 

e) condições de pagamento: 
- amortização extraordinária: transferência ao 

Governo Federal, até 30 de novembro de 1998, me
diante os instrumentos jurídicos adequados, deativos 
de natureza financeira, aceitos pelo Banco Central, ou 
ativos privatizáveis, aceitos pelo BNDES, no valor mí
nimo de 1 O" /o( dez por cento) da dívida refinanciada, 
nas condições previstas no Protocolo de Acordo; 

- amortização: em parcelas mensais, pela ta
bela price, com o primeiro vencimento, em 30 de ju
nho de 1997, limitadas a 13%(treze por cento) da 
Receita Líquida Real - RLR - mensal do Estado. 

Art. 3° O Estado deverá, por ocasião da assi
natura do contrato de refinanciamento, apresentar, 
para encaminhamento ao Senado Federal, os se
guinte documentos: 

a) autorização legislativa para a realização de 
refinanciamento; 

b) certidões negativas de quitação de tributos 
federais e de regularidade de situação do FGTS e 
declaração de adimplência junto ao Sistema Rnan
ceiro Nacional e aos credores internos; 

c) comprovação de que o montante a ser con
tratado, excetuadas as parcelas destinadas à rene
gociação das dívidas já existentes, está enquadrado 
no limite estabelecido no art. 3° da Resolução n• 69, 
de 1995, do Senado Federal; e 

d) comprovação de cumprimento do disposto 
nos arts. 27 e 212 da Constituição Federal, e na Lei 
Complementar n• 82, de 27 de março de 1995, as
sim como de pleno exercício da competência tributá
ria conferida pela Constituição Federal. 

Art 42 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE {Levy Dias) - 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.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discus.~o. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Item 1: 

·, N11147, DE 1995 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento n• 95, de 1997-art. 336, 'b') 

_E'rojeto de Resolução n2 147, de 1995, 
de autoria do Senador Edison Lobão e ou
tros senhores Senadores, que altera a Re
solução_n•_I_O, ®J99I>. qve i:tiJtoriza o§E:s
tados a contratarem operações de crédito 
previstas no Programa de Apoio à Reestru
turação e ao Ajuste Fiscal dos Estados. 

(Dependendo de parecer da Comissão 
de Assuntos Económicos) 

Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo Sr. 
1 • Secretário em exercíciO, Senador Gilvam Borges. 

São lidas as seguintes: 

MENDA N2 1 - PEN 

Acrescenta-se ao Art 111 do Projeto de Resolu
ção n• 147, de 1995, o seguinte parágrafo, que será 
o terceiro: 

§ 311 Em nenhuma hipótese será examinada 
pelo Senado Federal pedido de autorização, para a 
contratação de operação de crédito, nas condições 
desta Resolução, sem que o mesmo contenha as 
seguintes informações: 

a) receita líquida mensal do Estado; e, 
b) montante das dMdas que se pretende negxiar. 

Justificação 

A ausência dessas informações. apesar da sal
vaguarda prevista no parágrafo segundo incluído 
neste Projeto de Resolução, coloca o Senado Fede
ral numa posição temerária, em relação a um assun
to de tamanha importância. 

Não há nenhuma justificativa prática, para que 
esses pleitos omitam essas informações, essenciais 
para que o Senado cumpra, com segurança e trans
parência, o disposto no inciso VIl do Art. 52, da 
Constituição Federal. 

A questão que se coloca é como analisar pro
posta de operação de crédito, sem conhecimento 
prévio do meu montante, da receita lfquida mensal 
do Estado - que vai evidenciar a capacidad~de pa-

. -gamento; irifoirnações-fundàinentais, inclusive, para 
se apurar se o proponente terá condições de cumprir 
os termos que forem pactuados? 

Rnalmente, porque fazê-lo a posteriori? Qual 
a urgência para uma questão que vem arrastando
se há mais de um ano? 
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Entendo, ainda, que o encaminhamento, como 
feito, enfraquece e desprestigia o Senado Federal. 

Sala das Sessões, 30 de janeiro de 1997. -
Senador Ernandes Amorim, RO. 

EMENDA N2 2-PLEN 

Dê-se ao art. 12 a seguinte redação: 
Art 12 O art. 12 da Resolução n" 70/95 passa a 

vigorar, acrescido do seguinte parágrafo, transfor
mando-se o atual parágrafo único em§ 12 • 

"Art. 12 ................................................. . 

§ 1" ··········------.. ···-········-·····---·--···------.. -
§ 22 Os contratos autorizados nos ter-

mos deste artigo, bem como nos termos do 
programa de reestruturação e de ajuste fis
cal de longo prazo dos Estados, serão sub
metidos à Comissão de Assuntos Econômi
cos, para apreciação no prazo de 15 (quin
ze) dias, cujo parecer será objeto de delibe
ração pelo Plenário do Senado Federal.· 

Justificação 

O requerimento de urgência para o presente 
projeto foi aprovado pela Comissão de Assuntos 
Econômicos como forma de restabelecer as prerro
gativas do Senado Federal, no que refere-se aos 
acordos que estão sendo negociados entre Governo 
Federal e Estados. A solução, no entanto não cor
responde à intenção inicial da Comissão. Os presen
tes protocolos foram firmados como "prolongamento• 
lógico do Programa de Apoio à Reestruturação e ao 
Ajuste Rscal de Estados, aprovado pela Resolução 
n" 70195, já que este programa permitiu a contrata
ção de empréstimos junto à Caixa Econômica Fede
ral de características restritas quanto a sua capaci
dade de oferecer uma solução global para o dese
quilíbrio fiscal dos Estados. Nesse sentido, os acor
dos que estão sendo engendrados entre Governo 
Federal e Estados são complementares ao progra
ma citado, mas não existe vínculo formal entre es
sas peças jurídicas. Nesse sentido, a presente 
emenda estabelece esse vínculo para que a inten
ção manifesta na Comissão de Assuntos Econômi
cos pelos Srs. Membros venha a ser contemplada. 

Sala das Sessões, em 30 de janeiro de 1997.
Senador José Eduardo Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Nos termos 
do art. 140, a, do Regimento Interno, designo o no
bre Senador Gilvam Borges para proferir parecer so
bre o projeto e as emendas, em substituição à Co
missão de Assuntos Econômicos. 

O SR. GILVAM BORGES (PMDB-AP. Para 
'emitir parecer. Sem-revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Sr"s. e Srs. Senadores. Há duas emendas 
propostas ao Projeto: uma, de autoria do Senador 
José Eduardo Outra; outra, de autoria do Senador 
E mandes Amorim. Quanto à primeira, o que temos é 
o seguinte: 

O art. 12 da Resolução passa a vigorar acresci
do do seguinte parágrafo, transformando-se o atual 
parágrafo único em§ 12 : 

Art. 12 .................................................. . 

§ 12 ·--·-··············-·······--·-········-············---
§ 22 Os contratados autorizados nos 

termos deste artigo, bem como nos termos 
do programa de reestruturação e de ajuste 
fiscal de longo prazo dos Estados, serão 
submetidos à Comissão de Assuntos Econô
micos, para apreciação no prazo de 15 
(quinze) dias, cujo parecer será objeto de 
deliberação do Senado Federal. 

A emenda do Senador Emandes Amo
rim, Sr. Presidente, propõe que se acrescen
te ao art. 12 do Projeto de Resolução n2 147, 
o seguinte parágrafo: 

"Acrescente-se ao art. 1" do Projeto de 
Resolução n2 147, de 1995, o seguinte pará
grafo, que será o terceiro: 

§_ 3" Em nenhuma hipótese será exa
minado pelo Senado Federal pedido de au
torização para a contratação de operações 
de crédito nas condições desta Resolução 
sem que o mesmo contenha as seguintes in
formações: 

a) receita líquida mensal do Estado e; 
b) montante das dívidas que se preten

de negociar." 
Sr. Presidente, acatamos as duas emendas 

porque também no projeto já se trabalha esta ques
tão, à qual será submetida à Comissão de Assuntos 
Econômicos. 

E o nosso parecer, Sr. Presidente, é favorável. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - O parecer 

é favorável ao projeto e às emendas. 
A Presidência esclarece ao Plenário que pode

rão ser oferecidas emendas à proposição até o en
cerramento da discussão. 

Passa-se à discussão da matéria. 
O SR. ERNANDES AMORIM - Sr. Presidente, 

peço a palavra para discutir. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Tem a pa

lavra V. E~. 
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O SR. ERNANDES AMORIM (PMDB-RO. Para 
discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, pedi 
a palavra somente para discutir a questão da emenda, 
mas o Relator já a absorveu. O Estado de Rondônia, 
no ano passado, recebeu, aprovado por esta Casa, 
quase R$140 milhões e não se sabe onde esses re
cursos foram aplicados. Se eu tiver que vo1ar hoje 
mais aprovação de recursos - ou até na regulamenta
ção da composição de pagamento dessa dívida-. sem 
saber o que aconteceu e quanto vai ser regulamenta
do, evidentemente, considero-me passivo de ser pre
so, até porque são recursos federais que foram desVia
dos do Estado de Rondônia e ninguém procurou fisCa
lizar. E ainda mais, na hora de um acerto de contas 
por esta Casa, o Senado não vai avalizar tudo isso que 
aconteceu. Por isso, parabenizo o Relator por ter ab
sorvido essas duas emendas. 

Creio que a partir de agora o Senado tem de 
exercer plenamente sua soberania na discussão 
dessas dívidas. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Continua 
em discussãõ. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentaúuS. (Pausa.) 
Aprovado, sem prejuízo das emendas. 
Votação, em globo, das emendas com parecer 

favorável do Relator. 
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovadas. 
O projeto vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a 

palavra ao nobre Senador Esperidião Amin. 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que
ro fazer um registro elementar: acaba de ser refun
dado o Senado Federal. Parabéns! 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Sobre a 
mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a 
redação final, que será lido pelo Sr. 19 Secretário em 
exercício, Senador Renan Calheiros. 

É lido o seguinte: 

PARECER N° 53, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n2 147, de 1995. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
~o Projeto de Resolução !1° 147, de 1995, que altera 
a Resolução n° 70, de 1995, do Senado Federal, 
que autoriza os Estados a contratarem operações de 
crédito previstas no Programa de Apoio à Reestrutu
ração ao Ajuste Fiseal dos Estados. 

Sala de Reuniões da Comissão, 30 de janeiro 
de 1997.- Levy Dias, Presidente- Ney Suassuna, 
Relator- Ernandes Amorim·:.. Antonio Carlos Va
ladares. 

ANEXO AO PARECER N° 53, DE 1997 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, - , Presidente, nos termos do art. 
48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a se
guinte 

RESOLUÇÃO N° , DE 1997 

Altera a Resolução n" 70, de 1995, 
do Senado Federal, que autoriza os Esta
dos a contratarem operações de crédito 
previstas no Programa de Apoio à Rees
truturação ao Ajuste Ascal dos Estados. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1° O art. l" da Resolução n" 70, de 1995, 

do Senado Federal, passa a vigorar, acrescido dos 
seguintes parágrafos, transformando-se o atual pa
rágrafo único em § 1 2: 

"§ 2" Os contratos autorizados nos ter
mos deste artigo, bem como nos termos do 
Programa de Reestruturação e ao Ajuste 
Rscal de Longo Prazo dos Estados, serão 
submetidos à Comissão de Assuntos Econô
micos, para apreciação no prazo de quinze 
dias, cujo parecer será objeto de delibera· 
ção pelo Plenário do Senado Federal. 

§ 3Q Em nenhuma hipótese será exa
minado pelo Senado Federal pedido de au· 
torização para a contratação de operação de 
crédito, nas condições desta Resolução, 
sem que o mesmo contenha as seguintes in· 
formações: 

a) receita líquida mensal do Estado; 
b) montante das dívidas que se preten· 

de negociar." 
Art. 2" Esta Resolução entra em vigor na data 

de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -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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O SR. VILSON KLEINÜBING - Sr. Presidente, 
peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Vilson Kleinübing. 

O SR. VILSON KLEJNÜBING (PFL-SC. Para 
discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, are
:lação não deixa claro que é a Comissão de Assuntos 
Econômicos do Senado e não o Ministério da Fazenda 
que tem 15 dias para encaminhar o processo. 

Portanto, solicito a V. E~ que seja lida a reda
ção do Projeto de Resolução. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Pois não, 
nobre Senador. 

O Sr. 1 • Secretário lerá o projeto e, em segui
da, a emenda. 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N° 147, DE 1995 

(Em regime de urgência, nos tennos do 
Requerimento n• 95, de 1997- art. 336, b) 

Projeto de Resolução n• 147, de 1995, 
de autoria do Senador Edison Lobão e ou
tros senhores Senadores, que altera a Re
solução n• 70, de 1995, que autoriza os Es
tados a contratarem operações de crédito 
previstas no Programa de Apoio à Reestru
ração e ao Ajuste Rscal dos Estados. 

(Dependendo de parecer da Comissão de As
suntos Econômicos) 

EMENDA N° 1 - PLEN 

Acrescente-se ao Art. 12 do Projeto de Resolu
ção n• 147, de 1995, o seguinte parágrafo, que será 
o terceiro: 

§ 3° Em nenhuma hipótese será examinada 
pelo Senado Federal pedido de autorização, para a 
contratação de operação de crédito, nas condições 
desta Resolução, sem que o mesmo contenha as 
seguintes informações: 

a) receita líquida mensal do Estado; e, 
b) montante das dívidas que se pretende negociar. 

Justificação 

A ausência dessas informaçõesf, apesar da 
salvaguarda prevista no parágrafo segundo incluído 
neste Projeto de Resolução, coloca o Senado Fede
ral numa posição temerária, em relação a um assun
to de tamanha importância. 

Não há nenhuma justificativa prática, para que 
esses pleitos omitam essas informações, essenciais 
para que o Senado cumpra, com segurança e trans-

parência, o disposto no inciso VIl do art. 52, da 
~nstituição Federal. 

A questão que se coloca é como analisar pro
posta de operação de crédito, sem conhecimento 
prévio do seu montante, da receita líquida rr ~nsal do 
Estado - que vai evidenciar a capacidade de r...tg? . 
mento, informações fundamentais, inclusive, par • se 
apurar se o proponente terá condições de cumprir os 
termos que forem pactuados? 

Rnalmente, porque fazê-lo a posterior!? Qual 
a urgência para uma questão que vem arrastando
se há mais de um ano? 

Entendo, ainda, que o encaminhamento, como 
feito, enfraquece e desprestigia o Senado Federal. 

Sala das Sessões, 30 de janeiro de 1997. -
Senador Emandes Amorim - RO. 

EMENDA N2 2-PLEN 

Dê-se ao a1t. 12 a seguinte redação: 
Art. 1 ° O art. 1° da Resolução n• 70/95 passa a 

vigorar, acrescido do seguinte parágrafo, transfor
mando-se o atual parágrafo único em§ 1°. 

"Art. 1° ....•.••.••...•••.•••••••.•••.•......••.•.•..•..... 

§ 1" ························································ 
§ 2° Os contratos autorizados nos ter-

mos deste artigo, bem como nos termos do 
programa de reestruturação e de ajuste fis
cal de longo prazo dos Estados, serão sub
metidos à Comissão de Assuntos Econõmi
cos, para apreciação no prazo de 15 (quin
ze) dias, cujo parecer será objeto de delibe
ração pelo Plenário do Senado Federal. • 

Justificação 

O requerimento de urgência para o presente 
projeto foi aprovado pela Comissão de Assuntos 
Econômicos como forma de restabelecer as prerro
gativaS do Senado Federal, no que refere-se aos 
acordos que estão sendo negociados entre Governo 
Federal e Estados. A solução, no entanto não cor
responde à intenção inicial da Comissão. Os presen
tes protocolos foram firmados como "prolongamento• 
lógico do Programa de Apoio à Reestruturação e ao 
Ajuste Rscal de Estado, aprovado pela Resolução 
n• 70/95, já que este programa permitiu a contrata
ção de empréstimo junto à Caixa Econômica Federal 
de características restritas quanto a sua capacidade 
de oferecer uma solução global para o desequilíbrio 
fiscal dos Estados. Nesse sentido, os acordos que 
estão sendo engendrados entre Governo Feaeral e 
Estados são complementares ao programa citado, 
mas não existe vínculo formal entre essas peças ju-
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rídicas. Nesse sentido a presente emenda estábele
ce esse vínculo para que a intenção manifesta na 
Comissão de Assuntos Econômicos pelos Srs. Mem
bros venha a ser contemplada. 

Sala das Sessões, 30 de janeiro de 1997. -
Senador José Eduardo Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Continua 
em discussão. (Pausa.) 

. Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
diSCussão. 

Em votação a redação final. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada 
A matéria vai à promulgação. 

O Sr. Levy Dias, 32 Secretário deixa a 
cadeira da presidência, que é ocup~da pelo 
Sr. Renan Calheiros, 2" Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Galheiros) -Item 3: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N214, DE 1997 

(Em regime de urgência, nos tennos do 
Requerimento n" 105, de 1997- art. 336, 'bj 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n2 14, de 1997, apresentado 
corno conclusão do Parecer n2 47, de 1997, 
da ~missão de Assuntos Económicos, que 
autonza o Estado de Goiás a contratar ope
ração de crédito sob o amparo do Programa 
de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Rs
cal de Longo Prazo dos Estados. 

_ A Presi~ncta esclarece ao Plenário que pode-
rao ser oferecidas emendas à proposição até o en
cerramento da discussão. 

Passa-se, então, à 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. (Pausa.) 
Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora 

oferecendo a redação final, que será tido pelo Sr. 12 

Secretário em exercício, Senador Levy Dias. 

É lido o seguinte: 

PARECER N2 54, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n• 14, ele 1997. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n° 14, de 1997, que autoriza 
o Estado de Goiás a contratar operação de crédito sob 
o amparo do Programa de Apoio à Reestruturação e 
ao Ajuste Rscal de Longo Prazo dos Estados. 

Sala de Reuniões da Comissão, 30 de janeiro 
de 1997. - Levy Dias - Presidente - Ney SUassuna 
- Relator - Ernancles Amorim - Antonio Carlos 
Valadares. 

ANEXO AO PARECER N2 54, DE 1997. 

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 1997 

Autorizo o Estado ele Goiás a con
tratar operação ele crédito sob o amparo 
do Programa de Apoio à Reestruturação 
e ao Ajuste F'tScal de Longo Prazo dos 
Estados. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 12 É o Estado de Goiás autorizado a con

tratar operação de crédito sob o amparo do Progra
ma de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Rscal de 
Longo Prazo dos Estados. 

Parágrafo único. O contrato autorizado nos ter
mos deste artigo será submetido à Comissão de As
suntos Económicos, para apreciação no prazo de 
quinze dias, cujo parecer será objeto de deliberação 
pelo Plenário do Senado Federal. 

Art. 2 2 A operação de crédito referida no artigo 
anterior terá as seguintes condições financeiras: 

a) valor: saldo da dívida mobiliária do Estado 
existente em 31 de março de 1996, e dos emprésti
mos da Caixa Económica Federal - CEF (destina
dos a projetas de habitação e saneamento e os de
correntes dos Votos CMN 162/95 e 175/95) e do 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social - BNDES (originados de operações FINAME), 
atualizado na forma das cláusulas estipuladas no re
tromencionado Protocolo de Acordo; 

b) encargos: 
-juros: 6% a.a. (seis por cento ao ano); 
- atualização do saldo devedor: mensalmente 

pelo IGP-DI; 
c) prazo: trinta anos; 
d) garantia: 
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- receitas próprias, as transferências constitu
cionais e os créditos de que trata a Lei Complemen
tar n2 87, de 13 de setembro de 1996; 

e) condiçoes de pagamento: 
- amortização antecipada: transferência ao Go

verno Federal, de forma irrevogável e irretratável, de 
parte do resultado líquido apurado com alienação
privatização de ativos do Estado, aceitos pelo Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econõmico e Social -
BNDES, no valor equivalente a 20% (vinte por cen
to) do Saldo devedor estimado resultante da: 

1) compensação a ser realizada com os crédi
tos líquidos e certos do Estado junto ao Governo Fe
deral decorrentes dos empreendimentos no território 
do atual Estado de Tocantins, de acordo com o art. 
13 § 72, do ADCT; 

2) transferência dos créditos imobiliários da 
Caixego (em licuidação extra-judicial) que venham a 
ser aceites pelo Governo Federal, nas condições 
previstas no Protocolo de Acordo; 

- amortização: em parcelas mensais, pela ta
bela price, com o primeiro vencimento, em 30 de 
abril de 1997, limitadas a 15% (quinze por cento) da 
receita líquida real - RLR - mensal do Estado. 

Ar!. 32 O Estado deverá, por ocasião da assi
natura do contrato de refinanciamento, apresentar, 
para encaminhamento ao Senado Federal, os se
guinte documentos: 

a) autorização legislativa para a realização do 
refinanciamento; 

b) certidão negativa ele débito junto ao INSS, cer
tidão de quitação de tributos federais, certificado de re
gularidade ele situação do FGTS e declaração de 
adimplência junto ao Sistema Financeiro Nacional; 

c) comprovação do cumprimento do disposto 
nos arts. 27 e 212 da Constituição Federal, e na lei 
Complementar n2 82, de 27 de março de 1995, as
si!Tl como do pleno exercício da competência tributá
ria conferida pela Constituição Federal. 

Art 42 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) -
Aprovado o projeto e estando a matéria em regime 
de urgência, passa-se à imediata apreciação da re
daçãofinal. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encenro a 

discussão. 
Em votação a redação final. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 

A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Renan calheiros) -Item 5: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N!l17, DE 1997 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento n2107, de 1997 -art 336, "bj 

Discussão, em turno único, do Projeto 
ele Resolução n2 17, ele 1997, apresentado 
como conclusão do Parecer n2 50, ele 1997, 
da Comissão ele Assuntos Econõmicos, que 
retifica a alínea •e• do art. 22 da Resolução n° 
5, ele 1996, do Senado Federal, alterando as 
datas de vencimento do principal da operação 
ele crécfrto autorizada por aquela Resolução. 

A Presidência esclarece ao Plenário que pode
rão ser oferecidas_eme_ndaa à proposição até o en
cerramento da discussão. 

Passa-se, então, à discussão do projeto, e;n 
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. (Pausa.) 
Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora 

oferecendo a redação final, que será lida pelo Sr. 12 

Secrt!táriQ ~f!l~~~rcício, S~11adgr Lªvy _[)i~s. 

É lido o seguinte: 

PARECER N!ISS, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção nR 17, de 1997. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n2 17, de 1997, que retifica 
a alfnea e do art 22 da Resolução n2 5, de 1996, do 
Senado Federal, alterando as datas de vencimento 
do principal da operação de crédito autorizada por 
aquela Resolução. 

... Sala de Reuniões da Comissão, 30 de janeiro 
de 1997.- Levy Dias, Presidente- Ney Suassuna 
Relator - Emandes Amorim - Antonio Carlos Va
Jactares. 

ANEXO AO PARECER N° 55, DE 1997. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte 
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RESOLUÇÃO N" , DE 1997 

RetHica a alínea "e" do art. 22 da Re
solução n" 5, de 1996, do Senado Federal, 
alterando as datas de vencimento do 
principal da operação de crédito autoriza
da por aquela Resolução. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1" A alínea e do art. 22 da Resolução n• 5, 

de 1996, do Senado Federal, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"e) condições de pagamento: 
- do principal: em doze prestações 

anuais, vencendo-se a primeira em 15 de 
agosto de 2000 e a última em 15 de agosto 
de 2011; 

- dos juros: exigíveis no dia 15 de 
agosto de cada ano; 

- da remuneração: amortizada junta
mente com o principal.· 

Art. 2" Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) -
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 a redação final. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Es

gotada a matéria constante da Ordem do Dia. 
Passa-se, agqra, à apreciação do Requerimen

to n• 112, de 1997, de urgência, lido no Expediente, 
de autoria do nobre Senador Joel de Hollanda e ou
tros Senadores, solicitando a realização de sessão 
especial destinada a homenagear o Centenário da 
Academia Brasileira de Letras. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Será cumprida a deliberação do Plenário. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Pas

sa-se, agora, à apreciação do Requerimento n• 115, 
de 1997, de urgência, lido no Expediente, para o Ofí
cio n2 114, de 1996. 

Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
~rmanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado; 
A matéria a que se refere figurará na Ordem do 

Dia da sessão do segundo dia útil subseqüente, nos 
termos do art. 345, 11, do Regimento Interno, combi
nado com o art. 42 da Resolução n• 37, de 1995. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Pas
sa-se, agora, à apreciação do Requerimento n• 114, 
de 1997, de urgência, lido no Expediente, para o Ofí
cio n• S/13, de 1997. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria a que se refere figurará na Ordem do 

Dia da sessão do segundo dia útil subseqüente, nos 
termos do art. 345, Inciso 11, do Regimento Interno 
do Senado Federal, combinado com o art. 4" da Re
solução n" 37, de 1995. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - A 
Presidência informa ao Plenário que recebeu reque
rimento das Uderanças, solicitando urgência para o 
Offcio n" S/5, de 1997, solicitando autorização para 
emissão de Letras Rnanceiras do Tesouro do Esta
do do Mato Grosso, cujo prazo esgota-se em 1° de 
fevereiro próximo. 

Nos termos do art. 172, ll,"d", do Regimento ln
- temo, e não havendo objeção do Plenáno-. a matéria 
constará da Ordem do Dia da sessão deliberativa or
dinária do próximo dia 04, terça-feira. (Pausa.) 

Se não houver objeção do Plenário, a Presi
dência fará incluir na Ordem do Dia da Sessão Deli
berativa Ordinária do próximo dia 04 de fevereiro as 
matérias em regime de urgência, ou sejam Ofícios 
n"s S/114 e S/13/97. (Pausa.) 

Não havendo objeção, assim será feito. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Galheiros) - So

bre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1• 
Secretário em ex.lrcício, Senador Levy Dias. 

É lida a seguinte: 

Brasfiia, 30 de janeiro de 1997 
Excelentíssimo Senhor 
Senador José Samey 
Dignfssimo Presidente do Senado Federal 
Nesta. 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 65, § 62 , do Regimento ln· 

temo do Senado Federal, vimos comunicar a Vossa 
Excelência que a Uderança do Partido Progressista 
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Brasileiro - PPB, no biênio de 1997 à 1998, será tre elas a reforma agrária. Manifestamos 
exercida pelo nobre Senador Epitacio Cafeteira. · ~ nossa oposição a toda concepção que bus-

Atenciosamente, Esperidião Amim - Levy ca enfraquecer o seu ·papel, pois entende-
Dias - Leomar Qulntanilha - Lucídio Portella - mos que ele continua sendo instrumento in-
Epltacio Cafeteira. substituível para, sobretudo, regular o mer-

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - O cado e agir em áreas estratégicas, desta-
expediente lido vai à publicação. cando-se a de ciência e tecnologia. 

Concedo a palavra ao nobre Senador José O novo Bloco no Senado, que ora apre-
Eduardo Outra, como Uder, por 20 minutos, para co- sentamos à sociedade brasileira, tem por ban-
municação de interesse partidário, nos tennos do art. deira a defesa intransigente do regime federa-
14, 11, "b" do Regimento Interno do Senado Federal. tivo, sem o qual todo o projeto de nação esta-

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. rá comprometido. Também denunciaremos 
Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden- todo e qualquer modelo econômico que impli-
te, Si% e Srs. Senadores, gostaria de comunicar à que o agravamento dos desequilíbrios regia-
Casa a formalização do Bloco Parlamentar campos- nais, a desagregação social e a exclusão. 
to pelo Partido dos Trabalhadores - PT, pelo Partido Reafirmamos nossa postura de oposição 
Democrático Trabalhista - PDT, pelo Partido Socia- ao atual Governo Federal, assentado sobre 
lista Brasileiro - PSB, e pelo Partido Popular Socia- uma base majoritariamente conservadora, di-
lista- PPS. vorciada historicamente dos interesses da 

Esses Partidos passam, portanto, de acordo grande maioria da população brasileira 
com o Regimento Interno do Senado, a constituir Como Bloco Parlamentar, não llltum:-
uma Bancada única - a quarta Bancada desta Casa mos empenho para fortalecer o Poder Legis-
-, composta por 11 Srs. Senadores. lativo, tomando-o ainda mais transparente e 

Passo a ler o manifesto assinado pelos Líderes mais vinculado aos anseios e às demandas 
dos quatro Partidos que dão sustentação a esse Blo- da sociedade. Está na ordem do dia a reafir-
co que agora se formaliza: mação de sua autonomia frente ao Poder 

Executivo, constantemente fraturada pelo 
Nós, Senadores das Bancadas do Par- autoritarismo representado pela edição sem 

tido dos Trabalhadores- PT, do Partido De- critério e sem limites de medidas provisórias 
mocrático Trabalhista- PDT, do Partido So- e pelos acordos, muitos deles nebulosos, 
cialista Brasileiro - PSB, e do Partido Popu- celebrados entre 0 Governo e Parlamenta-
lar Socialista - PPS, no Senado Federal, res. Não se constrói nem se consolida a de-
manifestamos o firme propósito de reforçar mocracia em um país com a subordinação 
nossos laços de unidade na ação política e de quaisquer de seus poderes republicanos. 
de aprofundar o fraterno e convergente diá
logo que vimos estabelecendo, desde o iní
cio da presente legislatura, em tomo dos 
grandes temas nacionais e da agenda do 
Congresso Nacional. 

Por intermédio deste manifesto, comu
nicam:>s a constituição de uma coalizão par
lamentar com o objetivo de fortalecer a ação 
unitária voltada para o aprofundamento da 
democracia e da justiça social, eixos funda
mentais e necessários ao resgate do Brasil 
corno Nação realmente soberana e contem
porânea do Século XXI. E, nessa perspecti
va, lutar pela conjugação do crescimento 
econômico com a distribuição de renda, ri
queza e poder. 

Almejamos um Estado brasileiro desti
tuído de seu caráter privativista e competen
te para encaminhar reformas inadiáveis, en-

Por convicção, temos por principio a am
pliação da democracia em nosso Pafs, dando 
conseqüência às conquistas da Constituição 
de 1988. Além de uma maior fiscalização dos 
atos do Poder Executivo, é nosso dever tornar 
prática corrente da vida nacional o exercício 
da democracia dire1a, tão duramente contest
ada e obstaculizada por correntes políticas 
conservadoras. A democracia representativa 
já não consegue dar respostas, isoladamente, 
à vontade da cidadania. A articulação entre 
democracia representativa e democracia dire
ta é uma exigência da modernidade na política 
nessa virada do século. 

Por fim, concluímos que a formalização 
de uma atuação conjunta não constitui e não 
deve constitUir óbice à autonomia de seus 
respectivos Partidos. Respeitamos, assim, a 
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identidade de cada um dos entes politico-par- cionar unida nesta Casa, até porque o Bloco dá um 
tidários signatários, porque acreditamos que . caráter quantitativo, permitindo-nos posiçõ~s nas 
somente a irrestrita liberdade de manifestação 'comissões e na Mesa. Em primeiro lugar, porque te-
propicia 0 diálogo construtivo e 0 intercâmbio mos uma Oposição formada por Parlamentares de 

alta honradez. Temos visto aqui uma oposição de 
de idéias que conduzam à almejada síntese idéias, uma oposição política também. Em segundo 
da democracia com emancipação social. lugar, porque ter uma Oposição aguerrida, organiza-

Assinam o manifesto José Eduardo da, estruturada ajuda 0 processo. Portanto, congra-
Dutra, Líder do PT; Júnia Marise, Líder do tufo-me pela constituição do Bloco e que V. Exi' me 
POT; Ademir Andrade, Líder do PSB; e Ro- esclarecesse- e teria prazer em ouvi-lo- um ponto 
berto Freire, Líder do PPS. do manifesto, que é o da idéia de vinculação da de-

O sr. Ademlr Andrade _ Permite-me v. Ex& mocracia representativa com ~ democracia direta. 
Desde a Constituição, Senador José Eduardo Outra, 
em 1988, essa matéria foi extremamente discutida e, 
a rigor, nunca chegamos a uma conclusão precisa 
sobre ela. A verdade é que a democracia repre
sentativa mostra inúmeros sinais de cansaço e su
peração em alguns de seus institutos. Por outro 
lado, não apareceram formas estruturadas de demo
cracia direta capazes de, gradativamente, substituí
rem as formas da democracia representativa. Acre
dito que o manifesto talvez tenha se esquecido de 
um outro pleito de democratas igualmente importan
te, como nós que estamos aqui, que é a idéia da de
mocracia participativa, que já é uma gradação entre 
a democracia representativa, esta que temos, e a 
democracia que é feita pela participação acolhida de 
um modo mais intenso até pelos organismos da pró
pria democracia representativa. Por isso, gostaria 
que V. Ex", depois, abrisse esse debate. Não vou in
terrompê-lo ma1s, ainda que não venha a concordar 
com as teses de V. Ex•, porque se trata de um tema 
realmente presente, constante e que tem que nos 
desafiar. A própria pletora de medidas provisórias, 
citada no manifesto, só se dá porque, em parte, é o 
mecanismo da democracia representativa na lenti
dão do Parlamento sobre certas matérias. Finalmen
te, um ponto no qual não estou de acordo na leitura 
do manifesto é quando V. Ex~ usa a expressão con
servadora para as funções do atual Governo. Essa é 
uma outra discussão. Parece-me que conservadora 
é a opinião de V. Ex", do seu Partido e a do Bloco. 
Mas reservo-me para que possamos discutir. Gosta
ria de ouvir a opinião de V. Ex". porque será uma 
contribuição interessante sobre essa articulação em 
democracia representativa e democracia di reta. Mui
to obrigado pelo aparte. 

um aparte? 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Ouço V. 

Exi', Senador Ademir Andrade. 
O Sr. Ademir Andrade- Senador José Eduar

do Outra, quero deixar registrada a minha alegria 
pela formalização desse Bloco Parlamentar. Será 
extremamente importante o trabalho conjunto que 
faremos neste Senado da ·República. Entendo que 
nosso exemplo deva ser seguido, futuramente, pela 
Câmara dos Deputados, pelas Assembléias Legisla
tivas e pelas Câmaras de Vereadores dos vários 
Municípios. Esses Partidos anseiam por aquilo que 
chamamos de verdadeira democracia, ou seja, 
aquela em que se faz prevalecer a vontade da maio
ria. Eles desejam uma democracia real, uma demo
cracia em que as pessoas tenham espaço para dis
cutir, se organizar e exigir. A nossa unidade, sem 
dúvida, contribuirá para reforçar essa luta que faz 
parte do nosso ideal, o ideal de fazer prevalecer a 
justiça social neste País, o ideal de ver atendida a 
vontade da maioria do nosso povo, ainda oprimida, 
ainda excluída e enfrentando toda a sorte de dificul
dades. Creio que demos uma demonstração de 
amadurecimento com a nossa atitude de hoje no Se
nado Federal. A nossa atitude poderá contribuir mui
to para aquilo que realmente almejamos, que é a 
verdadeira democracia, a democracia em que o di
reito da maioria prevaleça. Estamos, todos nós, de 
parabéns por essa decisão. Quero ressaltar o traba
lho de V. Exi' na concretização desse projeto, na for
mação desse Bloco Parlamentar que, sem dúvida, 
dará maior respaldo ao nosso trabalho em nível na
cional. Era esta a manifestação que gostaria de fa
zer, também em nome do PSB. Muito obrigado. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Muito obri
gado, Senador Ademir Andrade. 

O Sr. Artur da Távola -Permite-me V. Ex" um 
aparte? 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA- Ouço V. 
Ex" com prazer. 

O Sr. Artur da Távola - Senador José 
Eduardo Outra, solicitei o aparte para congratular
me com V. Ex• e com a Oposição pela constituição 
do Bloco. Penso que é importante a Oposição fun-

O SR. JOSE EDUARDO OUTRA • Muito obri
gado, Senador Artur da Távola. V. Exi' tem se carac
terizado nesta Casa por sempre emitir opiniões que 
merecem o respeito e a consideração de todos nós. 

Recentemente, V. Ex" fez um pronunciamento 
em defesa do Governo, na condição de membro do 
PSDB, que considerei do mais alto gabarito, embora 
discordasse de alguns pontos também; é óbvio. La
mentei não ter podido aparteá-lo, porque, quando 
me dispus a fazê-lo, já havia esgotado o seu tempo. 
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Creio ser perfeitamente natural que V. Ex" dis
corde de um trecho do manifesto, porque, se assim 
não fosse, iria convidá-lo para assiná-lo e integrar o 
Bloco. 

Com relação a essa articulação, essa nova for
ma mais avançada de democracia que vislumbra
mos, da qual também não temos uma idéia acaba
da, penso que se trata de um desafio para as civili
zações, para a Esquerda, para todos os democratas 
encontrar a fonma de democracia que supere a sim
ples democracia representativa. A meu ver, isso se 
dará através da combinação de instrumentos e ele
mentos da democracia representativa, da democra
cia direta e da democracia participativa, como V. Ex" 
registrou e que, efetivamente, ficou faHando em nos
so manifesto. 

Nós, do Partido dos Trabalhadores, temos al
guns exemplos concretos dessa democracia partici
pativa em algumas administrações de Municípios 
que comandamos. Porto Alegre é a nossa •menina 
dos olhos", nosso exemplo mais característico. Na 
discussão do orçamento da cidade, a população tem 
influência decisiva e direta, contribuindo para o aper
feiçoamento das formas democráticas. 

Penso que a tarefa urgente, que está ao alcan
ce das mãos dos Parlamentares, independente de 
uma discussão mais aprofundada sobre a forma 
mais avançada de democracia, é a regulamentação 
do art. 14 da Constituição, que estabelece as formas 
de participação e consuHa popular. o referendo, a 
iniciativa popular e o plebiscito - projeto que, inclusi
ve, está pronto para ser votado na Câmara e que 
será relatado pelo Deputado Almino Alfonso, do 
PSDB. Talvez esse seja o instrumento mais à mão 
dos Congressistas no sentido de contribuir para o 
avanço da democracia, regulamentando o que está 
previsto na Constituição - mas que até hoje, passa
dos quase 1 O anos, o Congresso não se dispôs a fa
zer-, sem prejuízo da discussão de outras formas e, 
talvez, incorporando experiência de outros países, 
que venham a apontar esse caminho do fortaleci
mento da democracia que todos nós almejamos. 

O Sr. Eduardo SUplicy - Permite-me V. Ex" 
um aparte? 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Concedo o 
aparte ao Senador Eduardo Suplicy. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Senador José Eduar
do Outra, gostaria de cumprimentá-lo por ter sido um 
dos principais responsáveis pela coordenação e for
mação desse Bloco, constituído por 11 Senadores 
do PT, PDT, PSB e PPS aqui no Senado Federal. 
Avalio que esse Bloco pode crescer na sua atuação, 
no respeito que, progressivamente, têm alcançado 
os seus integrantes através de sua ação política. Em 
muitas ocasiões, esse grupo de 11 Senadores pode
rá aumentar significativamente. Cito alguns exem
plos como quando V. Ex" aqui apresentou um proje-

to para que o Congresso Nacional viesse a decidir a 
.respeito da inciusão ou não de uma empresa estatal 
no Programa Nacional de Desestatízação. V. Ex" 
conseguiu aumentar muito a simpatia e a afinidade 
dos Senadores. Graças também ao debate e à ação 
dos que compõem esse Bloco, foi realizada a vota
ção daquela matéria, em que houve 28 votos contrá
rios e 24 votos favo@veis. A diferença foi relativa
mente pequena. Aí está um exemplo de como o Blo
co, composto por 11 Senadores, expandiu-se e con
seguiu 24 •;·)tos. Haverá muitas situações em que as 
idéias proclamadas neste manifesto alcançarão um 
apoio significativo nes;ta Casa, em especial quando 
se tratar de decisões referentes ao campo de ação 
sobre o qual o Senador Artur da Távola mencionava: 
o aperfeiçoamento da democracia. Assim, pois, o 
outro exemplo está na própria consulta popular so
bre o direito de reeleição. Já temos consciência de 
que pelo menos 25 dos 81 Senadores assinaram um 
manifesto a favor da consulta popular, na forma de 
plebiscito ou referendo. O debate sobre essa maté
ria poderá ampliar o número de Senadores que ve
nham a sar favoráveis a esse assunto. Destaco, no 
manifesto do Bloco, a perspectiva de nós, 11 Sena
dores, lutarmos pela compatibilização do crescimen
to económico com a distribuição da renda, da rique
za e do poder. Certamente, primeiramente, estare
mos nos empenhando em apontar como este Gover
no, ao longo de dois anos, ainda não conseguiu rea-

-lízar a reforma agrária, os assentamentos, na veloci
dade que se está requerendo, de maneira a criar 
maior justiça social no campo e a promover oportuni
dades de emprego, e ainda não conseguiu, com a 
energia necessária, criar instrumentos de política 
económica que melhorem mais rapidamente a distri
buição da renda e venham a erradicar a pobreza. As
sim, Senador José Eduardo Outra, cumprimento V. Ex" 
e todos aqueles que hoje assinam o manifesto público 
das Bancadas do PT, do PDT, do PSB e do PPS. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Muito obri
gado, Senador Eduardo Suplicy. 

Concedo aparte ao Senador Sebastião Rocha. 

O Sr. Sebastião Rocha - Senador José Eduar
do Outra, interpreto a constituição desse Bloco como 
uma manifestação dos 11 Parlamentares desses 
Partidos, cujos Líderes hoje oficializaram e, portanto, 
formalizaram o Bloco, no sentido de que haja um 
crescimento da atuação parlamentar de todos nós 
dentro do Senado da República. Esta vontade, cer
tamente, de engrandecer o nosso trabalho, através 
da formalização desse Bloco, exprime o desejo de 
contribuirmos também para o engrandecimento da 
Nação em todos os aspectos, seja na área económi
ca, social e político-democrática, de aperfeiçoamen
to democrático de nossas instituições. Isso expressa 
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muito bem o documento por nós assinados. O nos
so Partido, o PDT, discutiu profundamente a cons
tituição desse Bloco, todas as possibilidades no 
sentido da preservação da autonomia partidária 
que consta do documento assinado e que, portan
to, em algumas questões de cunho ideológico, não 
tão ideológico, mas programático, certamente va
mos divergir, e espero que seja realmente em pou
cas dessas questões, mas, no conjunto da nossa 
atuação, certamente será manifestado esse esfor
ço de caminharmos juntos e de obtermos dentro 
do Senado um espaço mais considerado para que 
possamos também apresentar o nosso trabalho 
em prol da Nação, dos nossos Estados e do aper
feiçoamento das instituições brasileiras. Sempre 
fui muito simpático a essa idéia. Sou um incentiva
dor do Bloco e, certamente, vamos desenvolver 
um trabalho mais organizado, com melhores con
dições de trabalho, através de uma assessoria, 
podendo, assim, contribuir, de forma mais ampla e 
efetiva, com os debates e com os procedimentos 
do Senado da República. Esta a manifestação da 
minha vontade pessoal que queria registrar e da 
minha satisfação em participar desse Bloco e, ain
da, do sentimento do PDT, que, aderindo ao Blo
co, vê harmonizarem-se suas proposições exala
mente com o que esta decisão representa no sen
tido do crescimento partidário e parlamentar, bem 
como no sentido do aperfeiçoamento da democra
cia e dos debates neste Senado Federal. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA- Muito obri
gado, Senador Sebastião Rocha. 

Concedo o aparte ao Senador Ademir Andrade. 

O Sr. Ademir Andrade - Agradeço mais uma 
vez, Senador José Eduardo Outra. Desejo apenas 
dizer que a democracia representativa pode vir até a 
ser eficiente, desde que haja acesso à informação 
da população. Os meios de comunicação deste País 
estão todos nas mãos das oligarquias. As informaçõ
es não são as mais reais, o nosso povo tem dificul
dade de acesso a elas. Além disso, há que se res
saltar que a diferença entre os nossos Partidos e os 
outros é que temos militância, fazemos política du
rante todo o tempo, independente do período de 
eleições. Existem muitos Partidos políticos que só 
existem formalmente na época das eleições; passa
das estas, só remanescem os seus representantes 
nas Câmaras, nas Assembléias e no Congresso Na
cional, não tendo uma atuação presente na socieda
de. Para atingirmos a verdadeira democracia, que 
faça prevalecer a vontade da maioria, é preciso que 
haja uma conscientização muito grande. Creio que a 

nossa unidade hoje, no Congresso Nacional, deva 
.estender-se às Câmaras e às Assembléias mas, aci
ma de tudo, aos movimentos sociais organizados, 
ao seio do povo. A grande diferença entre os Parti
dos que formam esse Bloco e outros que aí estão é 
que não temos receio de que as pessoas compreen
dam que têm direitos, se organizem, lutem e bri
guem por esses direitos. Ao passo que outros Parti
dos preferem que essas pessoas não tenham co
nhecimento desta realidade, tentam afastá-las do 
processo de luta e, até mesmo, do processo político, 
razão pela qual muitas pessoas neste País conside
ram a política como algo ruim. Na verdade, só va
mos consertar os erros das nossas relações sociais 
no momento em que a política for uma atividade de 
todos. Vamos contribuir para isso e, unidos, eviden
temente, essa colaboração será muito maior para 
toda a sociedade brasileira. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Agradeçc 
ao nobre Senador. 

Para concluir, Sr. Presidente, gostaria de regis
trar o desprendimento das Lideranças do PDT, do 
PPS e do PSB, já que, pelo Regimento do Senado 
Federal, esse Bloco terá apenas um Líder. Já foi 
acordado que esse Líder será da Bancada do Parti· 
do dos Trabalhadores. Com isso, os Líderes do 
PDT, do PPS e e do PSB perderão prerrogativas re
gimentais que, hoje, possuem. Também, numa de· 
monstração de desprendimento e que neste momen
to valeu mais a necessidade da unificação das Opo
sições, eles não relutarem em aderir e contribuir 
para a formação desse bloco. 

Em segundo lugar, gostaria de registrar que -
embora já esteja bastante especificado em nosso 
manifesto, mas por ser sempre objeto de perguntas 
da imprensa - o bloco não foi formado em função da 
disputa para a Mesa do Senado da República, até 
porque ele não é para ser contra esse ou aquele se
tor, mas sim a favor da construção de um Brasil dife
rente, a favor dos pontos já levantados no manifesto. 

Registramos que, no que diz respeito à compo
sição da Mesa e das Comissões, naturalmente, os 
membros do bloco se posicionarão. Contudo, quere
mos que seja cumprida a Constituição e o Regimen
to da Casa e que se estabeleça a proporcionalidade 
na questão da Mesa e das Comissões; que não se 
norteie a discussão da ocupação desses espaços 
dentro do Senado à posição dos Parlamentares ou 
dos Partidos em relação do Governo Federal. Enten
demos que o critério de distribuição dos espaços 
dentro da Casa - inclusive é previsto na Constitui
ção - é o da representação das Bancadas, inde-
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pendentemente da posição que esses partidos te
nham em relação ao Governo Federal. 

Concluindo, espero que a formação desse bloco 
no Senado sirva de exemplo de unifiCação das Oposi
ções, das Esquerdas, na Câmara dos Deputados e em 
outras áreas da atividade política brasileira, porque a 
formação do nosso bloco no Senado contradiz a máxi
ma de que a Esquerda só se une na cadeia; a partir de 
agora, a Esquerda se unirá no Senado. De acordo 
com esse pensamento, esperamos que, em nenhum 
momento de nossa história futura, tenhamos de estar 
na cadeia, unidos ou separados. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, muito 
obrigado. 

A SRA. EMÍUA FERNANDES - Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma breve comunicação. 

O SR. FRESIDENTE {Romero Jucá) - Conce
do a palavra à nobre Senadora Emilia Fernandes. 

EMÍUA FERNANDES (PTB-RS. Para uma 
breve comunicação. Sem revisão da oradora.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, gostaria de fazer, 
nesta comunicação, um registro, para que fique nos 
Anais desta Casa, de grande e importante evento 
que ocorrerá no meu Estado do Rio Grande do Sul, 
em sua capital, nos dias 5 e 6 de fevereiro, onde se 
realizará o Encontro Mundial de Entidades de Jornal, 
com o objetivo de debater não só a realidade dos 
jornais brasileiros e de todo o mundo, mas também 
o papel da imprensa no momento atual. Esse encon
tro contará com a participação dos principais repre
sentantes da mídia impressa mundiaL 

O evento é promovido pela Associação Mun
dial de Jornais, presidida pelo jornalista e empresá
rio gaúcho, Jayme Sirotsky, Presidente do Conselho 
de Administração da Rede Brasil Sul de Comunica
ções - RBS, que também fará palestra sobre o tema 
·uma América desconhecida". 

Entre outras atividades, o evento também conta
rá com a explanação do Presidente do Wortd Press 
Freedom Committee - Comitê Mundial da Imprensa Li
vre, Jim Ottaway, sobre a campanha desenvoivida 
pelo comitê para man::ar o Dia Mundial da Imprensa Li
vre, a ser comemorado no dia 3 de maio. 

É importante destacar, antes de mais nada, a 
desenvoltura e a competência com que o Presidente 
da Associação Mundial de Jornais vem desenvol
vendo seu trabalho à frente da entidade, justificando 
a correta escolha feita pelos associados em 22 de 
maio do ano passado, durante reunião da cidade de 
Washington, nos Estados Unidos - fato que, naquela 
ocasião, tivemos a oportunidade de registrar desta 
tribuna. 

A Associação Mundial de Jornais reúne 51 as-
. ,sociações de editores de jornais em 467 países, 

executivos individuais de jornais em 90 nações, 16 
agências de notícias nacionais e internacionais, 1 
fundação de mídia, 7 organizações regionais de im
prensa afiliadas e 1 empresa de TV internacional. 

Esse encontro é um dos momentos mais im
portantes para o debate do papel da imprensa, que 
vem obtendo, a cada dia, mais importância nas rela
ções sociais, económicas e políticas do mundo con
temporâneo e, por isso, também maior responsabili
dade no tratamento dos fatos e das informações di
vulgadas. 

A comunicação vai se tomando cada vez mais 
ágil e mais globalizada. É decisivo que, tanto as em
presas jornalísticas, quanto os profissionais de co
municação atuem no sentido de não só garantir a li
berdade de imprensa, mas também e principalmente 
democratizar cada vez mais o acesso da população 
à informação. 

Ao mesmo tempo, é importante o debate sobre 
a ética nos meios de comunicação, que por vezes 
tem sido desrespeitada pela divulgação de informa
ções mal apuradas ou distorcidas que; em a!-_•un~ 
casos, têm -provocado sérios e irrecuperáveis d'-•IOS 

morais à imagem das pessoas que, na maioria das 
vezes, ficam à mercê da impunidade. 

O desempenho da atividade jornalística, com 
imparcialidade e correção ética, em todos os setores 
da mídia, é um dever das empresas e dos profissio
nais de imprensa que deve ser aprofundado, para 
assegurar tanto a legitimidade das informações, 
quanto a verdadeira transparência na divulgação 
dos fatos e das ações dos homens públicos. 

É nesse sentido que gostaríamos de destacar 
o . exemplar trabalho desenvolvido pelos meios de 
comunicação do Senado Federal que, ao longo des
ses últimos dois anos, transformaram-se em impor
tantes instrumentos de divulgação da atividade polí
tica do País, com objetividade e transparência. 

Por intermédio do Jornal do Senado, da TV Se
nado, da Internet e, agora, da Rádio Senado FM -
inaugurada ontem, dia 29 - uma grande parcela da 
população brasileira está tendo a oportunidade de 
tomar conhecimento diretamente do que se passa 
neste espaço do Poder nacional - para muitos, dis
tante, obscuro e, até mesmo, alvo de desconfiança. 

o acerto dessas iniciativas é comprovado diaria
mente pelo retomo que temos em nossos gabinetes, 
quando, às vezes, tão logo eonctuímos um pronuncia
mento em plenário, cidadãos dos mais variados fuga-
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res telefonam ou passam fax, opinando sobre o que 
foi dito, defendido ou criticado desta tribuna. 

Fato que também valoriza o trabalho realizado 
pela Secretaria de Comunicação do Senado Federal é o 
recente convênio firmado entre a lV Senado e o Canal 
Rural, que prevê a retransmissão das imagens aqui ge
radas por aquela emissora, especializada em agribusi
ness e recentemente inaugurada pelo Grupo RBS. 

Contribuindo ainda com o controle e a fiscaliza
ção das ações desenvolvidas por esta Casa, temos 
o novo serviço - A Voz do Cidadão - um número de 
telefone que pode ser utilizado para avaliar a atua
ção dos Senadores que, ainda em caráter experi
mental, desde o dia 20 de janeiro, tem recebido cer
ca de 300 ligações por dia. 

É fundamental que, nesse momento de grandes 
debates, de questionamentos, de busca de alternativas 
para o País, o povo tenha as mais amplas possibilida
des de opinar, criticar, colaborar ou até mesmo aplau
dir as atividades desenvoMdas em seu nome, nesta 
Casa e em todas as demais instãncias de Poder. 

A informação é um bem valioso que não deve 
ser pervertido a serviço de minorias ou de interesses 
escusos, mas sim utilizada para esclarecer, orientar 
e educar os cidadãos, desenvolvendo a consciência, 
o sentimento de coletividade, o respeito à democra
cia e, acima de tudo, à cidadania. 

Concluindo, desejo sucesso ao evento que 
ocorrerá em Porto Alegre, reunindo empresas jorna
lísticas de todo o mundo, sob a coordenação da Fe
deração Mundial de Jornais, presidida pelo gaúcho 
Jayme Sirotsky, que, certamente, assinalará um 
novo passo na afirmação da liberdade de imprensa, 
da democratização da informação e do respeito à 
opinião pública. 

Era o registro que gostaria de fazer, congratu
lando-me, desde já, com o sucesso que será esse 
evento. Muito obrigada. 

Durante o discurso da Sra. Emília Fer
nandes, o Sr. Renan Calheiros, 2fl Secretá
rio, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Romero Jucá. 

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Conce
do a palavra ao Senador Eduardo Suplicy para co
municação inadiável pelo prazo de cinco minutos. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Para 
uma comunicação. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, estamos às vésperas de decisão muito impor
tante para o Senado e para o Congresso Nacional. É a 
eleição da Presidência e da Mesa do Senado, e obvia
mente o Presidente do Senado é o Presidente do Con
gresso Nacional. 

Eu gostaria, Sr. Presidente, que pudéssemos 
!E)r até a próxima terça-feira, data marcada, em 
princípio, para a eleição do Presidente e demais 
membros da Mesa, um debate no mais aito nível 
entre os Senadores que estão-se apresentando 
como candidatos à Presidência. 

Sabemos todos que os Senadores !ris Rezende e 
Antonio Cart6s Magalhães, respectivamente do PMDB e 
do PFL, que são as duas maiores forças em número de 
Senadores nesta Casa. estão-se apresentando como 
candidatos. Ainda que muitos de nós já tenhamos feito 
nossas opções - nós, por exemplo, que hoje formamos 
o Bloco do PT, PDT, PSB e PPS temos, em princípio, 
urna escolha em favor do Senador I ris Rezende, e isso é 
público -, avalio que será altamente positivo e engrande
cedor para o Senado Federal que possamos ter a expo
sição de motivos, que possamos conhecer a plataforma 
dos Senadores Antonio Cartas Magalhães e lris Rezen
de, a maneira como esperam conduzir a Casa, a manei
ra como pretendem fortalecer o Senado e o Congresso 
Nacional, a maneira como pretendem manter a nossa 
Casa independente do Poder Executivo, contribuinào 
para o equilíbrio entre os Três Poderes da República - o 
JUdiciário, o legislativo e o Executivo. Acredito que to
dos os Srs. Senadores prestarão a maior atenção a um 
debate desse nível. 

,1\ssim, Sr. Presidente, aqueles que o Presiden
te José Samey designou para dialogar com ambas 
as partes poderiam, até a próxima terça-feira, combi· 
nar com os candidatos o momento do debate. Avalio 
que isso será construtivo para todos nós. 

Os candidatos, ao aceitarem a proposição de 
dialogarem abertamente, a par de tudo o que estiver 
ocorrendo nos bastidores da campanha - eventual
mente pressões desse ou daquele grupo, pressões 
dos partidos ou de qualquer tipo de poder - o Sena
do ganhará com um debate dessa natureza. 

- DeiXo essa sugestão à Mesa. Acredito que ela 
servirá para o fortalecimento do Senado Federal, por 
isso, solicito que V. Ex" a encaminhe ao Presidente 
JoséSamey. 

Sr. Presidente, gostaria ainda de requerer seja 
transcrita nos Anais do Senado Federal entrevista hoje 
publicada no Jornal do Brasil, à pág. 17, com a eco
norrústa Eliana Cardoso, que faz uma análise extrema
mente bem-feita do desequilíbrio da balança de paga
mentos do Brasil e recomenda, fortemente, ao Gover
no Federal que realize um ajuste da política cambial. 

É tão bem formulada a análise da S~ Eliana 
Cardoso que acredito deva ser objeto de exame por 
parte dos Srs. Senadores e dos próprios membros 
do Executivo. 

Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU 
PRONUNCIAMENTO: 
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Quinta-feira, 30 de janeiro de 1997 

NEGÓCIOS & FINANÇAS 

Entrevlsla/EIIana cardoso 

·o REAL precisa ser desvalorizado" 

Sonla.Joia 

Jornal do Brasil 

•- Quais os principais desafios do Brasil e ds América 
Latina na área externa? 

- Eu me preocupo em entender qual a razão do aumento 
muito grande dos ftuxos de capitais nos anos 90. Uma determi
nante importante desses fluxos, para o Brasil e outros palses da 
América Latina e para outras economias emergentes, foi a redu
ção dos juros pagos sobre os tltulos do tesouro americano. 

o Brasil está hoje ~ente desse fluxo. Há o perigo 
ele uma reversão clease movimento com a demora do gover
no em conriglr o câmbio? 

- Não falo em perigo. D!go apenas que essa variável não 
está sob controle do nosso governo. Mas eu não acho que os flu
xos de capilal para o Brasil estão em vias de se esgotar. Eu acho 
que com a privatização, os fluxos de capital devem continuar a se 
dirigir para o Brasil. O que eu questiono é se eles são realmente 
benéficos ou não. 

- Por que eles não seriam benéficos? 
- São benéficos quando tomam forma de investimento di-

reHo, ele trás novas tecnicas de administração, acesso a merca
dos. Mas se esses capitais são excessivos, se eles entram além 
do necessário para financiar a conta oorrente, eles têm que ser 
esterilizados. Para isso, o governo eleva a divida interna Como o 
juro que o governo paga na divida interna é multo maior do que 
ate pode ganhar nas reservas, isso tem um custo para o Banco 
Central, que no fim acaba sendo transferido para o Tesouro. 

-Desde o Início do Plano Real, a divida Interna já lripiJ.. 
cou e beira R$180 bilhões. A entrada ele capitais "" choca 
com a meta de fazer o ajuste fiscal? 

-Acaba !armando o ajuste fiscal mais dlffcil. Eu sou muito 
cétlca em relação aos beneffcios de uma entrada de capital muito 
grande para sustentar um déficH em conta corrente. Toda vez que 
se tem um déficH em conta corrente, ou sua dívida externa au
menta ou suas reservas se reduzem. Isto significa que nrno futuro 
v::':'ê vai ter que ficar servindo à divida. e tudo vai depender se 
s::as exportações cresceram suficientemente para fazer frente a 
esses serviços. O fato de que a entrada de capital contribui para 
manter a taxa de câmbio, que está sobrevalorizada, é um proble
ma adicional. É um problema porque se ela está sobrevalorizada, 
as exportações não crescem e não se está oonstruindo a base 
pam sen.ir essa divida que vem sendo oontralda Acho que um 
óos problemas mais sérios dessa entrada de capHal excessiva é 
que ela ajuda a manter o câmbio sobrevalorizado. 

-De quanto é e53a sobrevalorização? 
- Os números que nós vimos vão desde os muito peque-

nos, menores que 1 O o/o, até os que são maiores que 20%. Qual
quer número que seja entre 1 O o/o e 20% é um número que precisa 
ser conigído. 

- Se não fizer essa correção, o pais corre o risco de fJ.. 
car refém do fluxo de capitais Internacional? 

-Se não é feila a correção, os efeftos dessa sobrevaloriza
ção. mesmo que ela seja só de 10%, tendem a se acumular. Em 
algum momento, ela acaba criando problemas maiores, porque 
eles também se acumulam. 

Não há salda. Mais cedo ou mais tarde, o governo terá 
que mexer no cámbio e o melhor é que oomece logo, pois a de
mora significará um adeus à possibilidade de um ajuste gradual. 

o atsrta é da economista Eliana Cardoso, ex-colaboradOra do mi
nistro Pedro Malan, hoje no Fundo Monetário !niJJmaclona/ (FMI). 
'aana, 51 anos, deixou a Secretaria de Assuntos Internacionais 
do Ministério da Fazenda para trabalhar na campanha de seu cu
nhado, Amilcar Martins, do PSOB, a prefeitura d6 Belo HorizoniJJ. 
ae perrJeu, mas ela não deixou a po/Ftica de lado. Na semana 
passada, viajou de Washington para o pequeno lugarejo de Te
pozffan, a 45 minutos da Cidade do México, para partidpar de 
uma raun/5o de polfticos latino-americanos e discutir propostas al
ternativas pata a região. Lula, Ciro Gomes e V"ICtllllinho foram al
g/JfiS dos nomes presentes no encontro, organizado pelos profes
sores Jorge Castafisda, da Universidade do Mlildco, e Mangabei
ta Unger, da Universidade de Harvard. De sau gabinete no FMI, 
em Washington, E/fana Carooso deu a seguinte en/re1lisla, por te
lefone, ao Jornal do BrasiL 

-Que problemas, por exemplo? 

- Se pessoas começam a deSConfiar que o cambio está 
sobrevalorizado, elas passam a exigir garantias de que no mo
mento em que houver uma desvalorização, elas não vão sofrer 
perdas. Elas oomeçam a indexar dividas ao dólar, de forma que 
cada vez a desvalorização fica mais dlffcil, porque significa que 
quando você desvalorizar, as dividas vão crescer. Acaba se crian
do uma economia como a Argentina, onde já não existe uma 
moada. Está tudo indexado no dólar. As dividas são todas den,· 
minadas em dólar, de modo que uma desvaiorização se tco 
praticamente lmposs{vel. Todos os ajustamentos têm que ser fei
tos lnfemamenle. Quer dizer, eles precisam ter desemprego, para 
os salário calnlm, para que com a queda dos salários. os preços 
caiam para que eles possam ler um ajuste. Como esse ajuste Inter
no é demasiadamente lento, os custos acabam sendo muHo alk>s 
exatamente porque a economia já não tem uma moeda nacional. 

-O Brasil corre esse risco? 
- Não acredHo que estamos sob o risco de nos tomarmos 

uma Argentir.a. O governo tem dito que tem Instrumentos para re
solver a sHuação e eu acredHo. Ele deverá agir no momento em 
que achar adequado. Eu espero que esse momento seja o mais 
breve posslvel. 

- o governo tem defendido a Idéia, ou pelo menos o 
economista Gustavo Franco, de que o fato do cãmblo estar 
valorizado não Implica a necessidade de desvalorização. Isso 
porque a apreciação estaria estimulando as empresas a ele
v-ma produtfvidade e se tomarem mais competitivas. 

- Para que o aumento de produtiVidade justifique uma va
lorização real do câmbio é preciso que esse aumento de produtivi
dade se verifique nas exportações. Infelizmente acho que não é o 
caso. Se você deseja de fato aumentar os investimentos no setor 
exportador, é preciso que ele tenha expectativa de _lucros futuros. 
Com o câmbio valorizado, é praucamente inposswel gerar uma 
expectaliva de re1omo que viesse a induzir os investimentos. Se 
queremos de fato pro.nover as exportações, temos que manter o 
câmbio competitivo. 

- Apóa criticar multo a política de substituição de Im
portações, por seu proteclonlsmo, o governo elegeu 16 seto
res como os mala afetados pela politica cambial e a abertura 
econõmlca para Iniciar convi!<'S&Ções e negociar facilidades. 
É uma volta atrás? Ela pode ser uma compensação para a va
lorizaÇão cambial? 

-Não sei exatamente o que está se passando. Mas a idéia 
de que você vai eleger alguns setores e criar crédHos e subsídios 
especiais é um equívoco. O que o câmbio faz é dar um sinal que 
é igual para todo mundo. Quando se muda o câmbio, e~ mu
dando preços para todos os selares industriais, e portanto nao se 
está protegendo um setor em detrimento de outro setor. O des
mantelamento da prot~o fol_li~Ç<liS!l po_§itjJIS '!"ua cei!ltroclll
ção, porque o câmbio está sobrevalorizado, é um erro. Você tenta 
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resolver o problema do câmbio elevando a tarifa de imporlação 
para alguns setores, dando crédtto subsidiado para alguns expor
tadores, então começa a introduzir dislorções e ao mesmo tempo 
custos fiscais. Tentar resolver problemas de sobrevalorização com 
medidas que distorcem os preços para os participantes no mercado 
e que, ao mesmo tempo, acarrelam aumentos de gastos, é uma 
medida ruim, tanto hoje como em qualquer outra época. 

- A senhora participou, junto com políticos brasileiros 
como Lula e Clro Gomes, de uma reunião sobre políticas al
tsmatlvas para a América Latina no México. Surgia alguma 
idéia nova elo encontro? 

- Fol muito interessante, porque alguns dos pontos que a 
maioria desses poifticos parece eslar de acordo são políticas das 
quais nem o Banco Mundial, nem o Fundo Monetário Internacio
nal (FMI) poderiam discordar. Eles defendem a idéia de que é 
preciso ter um orçamento fiscal equüibrado, eslabilidade econômi
ca como pré-condição de crescimento sustentado, enfim, politicas 
que até recentemente teriam sido chamadas de conservadoras 
pela esquerda. 

- Não há então políticas alternativas por parte dessa 
esquerda? Qual a dHerença das propostas da direita? 

- Falo 8j:.enas em termos economicos. Acho que a diferen
ça maiS imporlante, a preocupação que une essas pessoas, é a 
má distribuição da renda e a injustiça social. Ê um bando de gente 
que está preocupado em saber que tipo de reforma é possível 
para permitir o funcionamento de uma economia mais justa. 

- O caminho psra se chegar a esse objetlvo seria o 
mesmo que vem sendo seguido, pelo Brasil? 

- O que se discute é como usar os recursos do governo de 
uma forma mais eficiente para atingir as classes mais baixas. 

- A esquerda sempre combateu a Idéia de que é preci
so buscar primeiro o ajuste fiscal, pois em países corno o 
Brasil, o Estado deveria ter uma participação mais ativa, o 
que signHicarla gastar mais. 

- Eles defendem a participação ativa, mas com um ajustaw 
menta fiscal. Não digo que houve completa concordância, mas 
houve um certo consenso de que um orçamento desequilibrado é 
insustentável. 

-A ....,hora se diria uma pessoa de esquerda? 
- Depende do que você chama de esquerda Eu detesto eti-

quetas, porque elas têm um significado mutto diferente para as dife
rentes pessoas que as usam. Se você definir uma pessoa de es
querda como sendo quem tem consciência social e luta por maior 
justiça social, sem dúvida nenhuma é uma pessoa, se não de cen
tro-esquerda, de esquerda. Eu acredito na propriedade privada, nos 
valores de uma economia capitalista e democrática, mas defendo 
uma redistribuição de renda mais jusla e, nesse sentido. políticas 
que contribuiriam pera uma maior justiça social. Se isso é ser de es
querda, a maioria das pessoas que nós respeitamos é de esquerda. 

- A senhora acredita que o governo Fernando Henri
que está contribuindo para a maior distribuição da renda e 
maior justiça social? 

- Depende. Eu acho que tudo tem que ser visto dentro do 
contexto do que é possível. A preocupação maor do governo hoje 
não tem sido com a distribuição e a justiça social. A contribuição 
dominante é a conquisla da eslabilidade. O governo fez questão 
de ressattar que essa estabilidade contribuiu para uma distribui
ção que é mais justa. Eu acho que a eslabindade é um passo im
porlante e, nesse sentido, a gente poderia dizer que o Governo 
contribuiu. Mas a estabilidade é só um !atar necessario para pos
sibilitar essa distrubuição melhor eu acho que ainda exrste uma 
tarefa muito grande a ser feita ... 

- A esquerda tem chamado o governo de neoliberal. 
Qual sua avaliação? 

- No momento, as alianças do PSDB têm sido com o PFL. 
que se fiz um partido de direita: E nesse sentido movido per um 

·,contexto politico que exige a formação de alianças, elas têm sido 
mais para a direita do que para a esquerda 

- A senhom votou em Lula em 1994. Pretende repetir o 
voto no PT nas próximas eleições? 

-Eu não sei quem é o candidato. A eleição ainda está longe. 
- A senhora apoia a reeleição de Fernando Henrique? 
- Eu preferia não entrar na discussão polftica." 

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - As su
gestões de V. Exõ' serão levadas à direção da Casa. 

Continuando a lista de oradores, concedo a pa
lavra ao Senador Laura Campos. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Casildo Malda
ner. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Os Srs. 
Senadores Mauro Miranda, Gerson Camata e Gil
berto Miranda enviaram discursos à Mesa para se
rem publicados na foram do disposto no arl 203 do 
Regimento Interno. 

S. Ex's. serão atendidos. 
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO) - Sr. 

Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ocupo hoje a Tri
buna para fazer um breve registro sobre os novos 
espaços que a cultura goiana vem conquistando, 
sob o respeito e o reconhecimento da crítica, no Bra
sil e no exterior. Quando se fala nos movimentos cultu
rais e artísticos do meu Estado, é imperativo realçar 
um preito de gratidão pelos grandes nomes que colo
caram na mídia nacional as nossas tradições e os 
nossos melhores valores regionais ligados à terra e 
ao homem. A força poética da arte literária de Cora 
Coralina é o grande patrimõnio de um passado ain
da recente, mas já lembrado com muitas saudades. 
Bernardo Ellis é o grande vulto goiano entre os gran
des contistas da literatura brasileira deste ~culo, e 
os ecos de sua obra mantêm viva a memória do no
tável escritor. Nas artes plásticas, temos entre nós o 
universo criativo e em pennanente mutação para 
melhor, do artista festejado que é Siron Franco. 

Novos valores estão surgindo, nos rastros dei
xados por esses grandes exemplos. E eu não come
to nenhum exagero ao afirmar que a irreversível ex
troversão política e econõmica de Goiás será tam
bém embalada pelo prestígio de nossos artistas. 
Agora mesmo, a imprensa de meu Estado informa 
que Ivan Lins, um dos nomes mais consagrados da 
música popular brasileira, montará uma indústria fo
nográfica em Goiás, aproveitando-se do movimento 

. -expiósivo de surgimento- de novas. expressões na 
nossa cultura musical. Na música regional, por 
exemplo, já estamos muito distantes daquela fase 
da descoberta. Não acredito que haja um só brasilei
ro gue nãQ CQilheça_abelezªcte pelomenos um dos 
granaes sucessos âe Leandro e Leonardo, de Zezé 
DTCiunargo eTuclano;ou de Christyan e Ralf. Por 
onde passam, eles recebem o carinho de multidões, 



Janeiro 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 565 

e para onde vão eles levam o canto de nossas raí- colegas que já foram governadores e que por isso 
zes e do nosso telurismo. conhecem a importância da cultura como a fonna 

Pois bem, Senhoras e Senhores Senadores. ·.mais autêntica da manifestação popular. Cada um 
Com o apoio das universidades e da melhor elite do com suas experiências, e todos nós em conjunto, 
nosso pensamento, estamos escapando aos poucos somos parceiros de uma mesma preocupação, que 
daquele isolamento cultural que fazia o Brasil imaginar é a perpetuação das raízes regionais ou nacionais; 
que a cultura era uma fatalidade apenas litorânea Os através da arte e da literatura. Goiás está no cami-
grupos artísticos de representação teatral se multipli- nho certo de preservação de seus valores culturais, 
cam e estão saindo Brasil afora para divulgar a nossa e para mim, como representante do Estado nesta 
cultura. Agora mesmo, começa a ser reconhecido o Casa, isso é_ um _mo~o de _grande _orgulho. _ 
trabalho de um grupo de jovens que concebeu e mon- Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. Mui-
tau a peça 'Sob o Sol de Canudos', retratando a epo- to obrigado. 
péia da luta de Antonio Conselheiro na liderança do O SR. GERSON CAMATA (PMDB- ES)- Sr. 
grande movimento social que ocorreu no final do últi- Presidente, s(IS e Sr ~nadares, Vel)da Nova do !mi-
mo século no sertão da Bahia. Com o apoio da Univer- grante, pequena cotõnia agncola incruStrac:IB. na região 
sidade Católica de Goiás, direção de Danilo Alencar e montanhosa do Espírito Santo pode ser considerado, 
produção de Sônia Marquez, o espetáculo está sendo mais que um município privilegiado por sua beleza e 
encenado em Brasília, e reproduz o binómio desejável topografia, um recanto abençoado por Deus. Do seio 
entre arte e História Neste ano de 1997, em que oca- daquela pequena e honrada comunidade, com pouco 
lendário histórico do país registra o primeiro centenário mais de doze mil habitantes, vicejaram nada menos 
da destruição de Canudos, e em que vivemos o auge que vinte e sete padres e sessenta religiosos e religio-
dos debates sobre a Reforma Agrária, o tema não po- sas que se espalharam pelo mundo a pregar o Ew:-
deria ser mais atual. gelho. São todos e cada um deles testemunhos viv~-

Mas outras iniciativas estão colocando Goiás da Fé e da verdadeira vida cristã, semeando por onde 
no mapa cultural do país e até do exterior. Em relato passam o amor ao próximo e pregando, com a elo-
recente da jornalista Lara Narcessian, a edito ria cu I- quência dos convictos, a fraternidade em Cristo. 
tural do jornal O Popular mostrou o sucesso obtido São eles, a partir de seus exemplos de vida, 
no Alemanha pelo grupo 'Quasar', que fez da dança motivo de honra de todos os capixabas e um orgulho 
a melhor contribuição artística de Goiás no ano pas- particular de cada um dos cidadãos de Venda Nova 
sado. De acordo com a informação, o grupo •enca.n- do Imigrante. 
tou o público alemão com a coreografia Versus, de Porém, Sr. Presidente e s(IS e Sr Senadores, 
Henrioue Rodovalho, sendo uma das apresentações 
mais aplaudidas no festival. o sucesso foi tanto que um padre se destacou nessa legião de religiosos e reli-
o grupo foi convidado a retomar à Alemanha, desta giosas, pregadores da palavra de Deus, originários de 
vez para um rateio de dez apresentações, incluindo Venda Nova É, Sr Senadores e s(IS Senadoras, com 
outros países europeus•. Ainda na área artística da indisfarçável orgulho e satisfação que comunico a essa 
dança, outro sucesso registrado no passado foi o do Casa a sagração, no próximo dia dois de fevereiro, de 
Balé do Estado, que recebeu os melhores elogios da . DéCio zaridonacfe, como bispo~ O primefro oispo que . 
crítica especializada de grandes jornais. Venda Nova, como Uma mãe repleta de um justificável 

É interessante notar que nomes ainda desco- orgulho, entrega ao mundo, tão carente de exemplos 
nhecidos do grande público começam a despontar de vida como 0 do padre Décio Zandonade. 
no calendário das artes, lotando as nossas casas de Aos 54 anos, 0 padre Décio assumirá a impor-
espetáculos. São novas expressões que estão mu· 
dando 0 valor da presença de Goiás na música, na tante mis..c,ão de bispo auxiliar da Arquidiocese de 
literatura, nas artes plásticas, no teatro e no cinema. Belo Horizonte atribuindo sua vocação sacerdotal à 
Na área cinematográfica, por exemplo, pelo menos influência de seu pai, Máximo Zandonade, em razão 
duas obras, um poema de Cora Coralina e um conto de sua extrema e conhecida bondade e, sobretudo, 
de Bernardo Elis, estão sendo transformados em fil- seu espírito religioso. Filho de seu Máximo e dona 
mes, rodados em nosso próprio ambiente, e com a Amélia Sossai ordenou-se sacerdote em 16 de de-
presença de atares de grande prestígio nacional. zembro de 1972, em Cachoeiro do Hapemirim. 

Com este registro, creio estar chamando a Seus irmãos Celso, Délcio, José Rubens, Re-
atenção deste Plenário para uma faceta importante nato, Clóvis, João Fábio, Edwirges e Marta Amélia 
das realidades goianas que passam despercebidas também se destacam corno componentes e exem-
na retina de nossa vida parlamentar. Temos aqui a piares profissionais no Espírito Santo e em Brasília. 
presidir-nos o Senador José Samey, um acadêmico Carismático, dedicado às obras sociais, padre 
que na Presidência da República marcou presença Décio estudou Filosofia em São Paulo e Teologia 
definitiva como amigo da-cultura. -Aqi.Jiestão muitos-~e""mo-Córdoba, na Argentina e na PUC de Minas Ge-
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rais. Já foi lnspetor Provincial da Congragação Sale- Sua Ordenação Episcopal, próximo dia 2 de fe-
siana e vice-presidente da Conferência dos Religio- llereiro, às 9 horas, na pequena Venda Nova do lmi-
sos do BrasiL Educador nato, nos últimos seis anos grante mais uma vez encherá seus cidadãos, e to-
padre Décio dirigiu o Sistema Salesiano de Vídeo, dos os demais capixabas, de orgulho desse filho que 
em Belo Horizonte, onde colocou a instituição a ser- saiu de lá para pregar a palavra de Cristo e espalhar 
viço da educação, além de erguê-la a uma das o amor entre os homens, além de emprestar um dos 
maiores e ,mais prestigiadas produtoras inde- mais ricos exemploS de vida. 
pendentes do País. Foi ele, aliás, Sr. Presidente e Ao Padre Décio Zandonade, em sua nova e im-
Sr.s Senadores, quem criou o Sistema Salesiano de portante missão, todas as felicidades e o desejo de 
Vídeo, em 1988. Na ocasião, Padre Décio destaca- que Deus continue a iluminá-lo. 
va-se em seu sacerdócio, como Superior dos Sale- Muito obrigado. 
sianos no âmbito da lnspetoria São João Bosco, 
atuando em Minas Gerais, Rio de -Janeiro, Goiás, 
Distrito Federal e Espírito Santo. 

Antes dirigiu o Colégio Salesiano de Belo Hori
zonte, o Estudantado de Filosofia e Teologia dos Sa
lesianos, também em Belo Horizonte, o Instituto Te
nente Ferreira, em Barbacena (MG), além do Semi
nário Menor de Jaciguá, no Espírito Santo. Em todas 
essas instituições, além de diretor, Padre Décio foi 
também professor de Português e Francês. 

Porém, Sr. Presidente e Sf Senadores, foi nos 
últimos anos que Padre Décio revolucionou o Sistema 
Salesiano de Vídeo, até então uma mera produtora de 
vídeo, abrindo-a à comunidade e principalmente aos 
jovens carentes de Belo Horizonte. São dele as iniciati
vas do Oratório Festivo Bartolomeu Garelli, em parce
ria com o Projeto Curumim, Escolas Comunitárias Pro
fissionalizantes; enfim, atividades as mais diversas em 
favor dos jovens e adultos. E é exatamente nessa dire
ção que Padre Décio norteará sua atuação agora: 
como Bispo Auxiliar. 

Ao invés de restringir-se a cuidar de áreas geogra
ficamente delimitadas da região metropolitana de Belo 
Horizonte, Padre Décio tratará de temas específicos, 
como a educação e a comunicação. Temas tão caros e 
que ele domina como poucos. Em recente entrevista, 
esse capixaba abençoado pronunciou-se sobre sua 
nova e elevada missão sacerdotal com a humildade que 
o caracteriza: "Desejo colocar tudo do pouco que tenho 
a serviço da Igreja de Belo Horizonte. Se pudesse esco
lher algo que me inquieta ária que gostaria de auxiliar 
no sentido de tomar a Igreja mais próxima dos jovens e 
adolescentes; auxiliar para que o projeto de comunica
ção ajude a todos a se tornarem mais irmãos, tendo 
acesso a tudo que é de bom, verdadeiro, reto e justo. FI
nalmente, gostaria de colaborar para contruir a esperan
ça no mundo de hoje". 

Como pode-se ver, Sr. Presidente e Sf Sena
dores, trata-se de obstinado missionário que pôs sua 
vida reta, digna e abençoada a serviço da fraternida
de cristã, em favor principalmente dos jovens, repre
sentando a confiança e a esperança de um Brasil e 
um mundo mais justo e menos desiguaL 

O SR. GILBERTO MIRANDA (PFL-AM) • Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, registramos com 
satisfação que a indústria brasileira vem alcançando 
melhores índices de produtividade, o que lhe dá 
maior fôlego num mercado altamente competitivo. 
Entretanto, esses ganhos de produtividade não be
neficiaram, ainda, os trabalhadores e os consumido
res, dois pilares essenciais para o sucesso da indús
tria nacionaL E temo que, se isso não ocorrer, have
rá uma grande perda para as próprias empresas e, 
em conseqüência, para o Pafs. 

Os dados são de um estudo do IPEA Instituto 
de Pesquisa Económica Aplicada, que constatou ga
nho de produtividade na indústria de mais de 15% 
entre junho de 95 e maio deste ano. Em contraparti
da, o ganho real para os trabalhadores, no mesmo 
período, descontada a inflação, sequer alcançou 
2"/o. O estudo não chega a identificar exatamente 
qual a destinação desse ganho de produtividade. O 
resultado pode estar sendo empregado no próprio fi. 
nanciamento dos investimentos feitos pela indústria, 
na compra de máquinas, ou mesmo para bancar dis
pensa de pessoal. Entretanto, uma coisa fica clara: 
esse diferencial positivo não se reverteu em aumen
to real para os trabalhadores. 

Nesse particular, cabe uma reflexão acerca 
deste novo momento da vida económica do Pafs, 
que reclama uma nova abordagem do processo pro
dutivo. Já houve um tempo em que, excessivamente 
protegida da concorrência internacional, a indústria 
não precisava se preocupar com a produtividade, 
pois podia repassar os custos para o consumidor. 
Os trabalhadores, por sua vez. particularmente na 
década passada, viram aumentar em muito seu po
der de barganha, obtendo sucessivos reajustes sala
riais. Como sabemos, antes de significar vantagens 
reais para os empregados, os reajustes contribuíam 
para alimentar o processo inflacionário, pois a err~
presa repassava os eventuais aumentos para os 
preços de seus produtos. A ciranda é conhecida e 
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redundava, mais tarde, em novas demandas por au
mentos e, assim, sucessivamente. 

O fato de nossa legislação trabalhista ser por 
demais universal, ou seja, prever direitos iguais para 
os trabalhadores, independente de a conjuntura ser 
mais favorável ou menos propícia para determinado 
setor produtivo, não tem contribuído para a melhoria 
da competitividade. Com esse ordenamento jurídico, 
por um lado, tínhamos os trabalhadores com a fanta
sia de estarem sempre protegidos e os empregado
res sempre a temer sanções por parte do Estado, caso 
não cumprissem determinadas obrigações trabalhis
tas. Por isso, provavelmente, muitas vezes ganhos de 
produtMdade deixaram de ser repassados aos empre
gados porque as indústrias temiam a perenização dos 
aumentos salariais, independente da situação real; de· . 
se manter alta ou não a produtMdade. 

Centrada na produção para um mercado de 
massa, a indústria não se ocupou em aperfeiçoar 
suas técnicas e processos produtivos, confiante de 
que manteria as fatias de consumidores de sempre. 
Essa era a situação antes da abertura do mercado,. 
com a desregulamentação .. Que acontece, enf~ci •. 
quando a indústria nacionaí é submetida ao ambien
te competitivo? Fica num impasse entre se tomar ela 
própria competitiva ·Ou sucumbir ante concorrentes· 
mais preparados. Aumentar a competitividade, por
tanto, era um imperativo.· Para-tanto, a melhoria .da . 
produtividade tem sido o principal mecanismo. Como 
vimos pelo estudo do IPEA, esse aumento foi obtido. 
Resta saber a que· ctisto. Aumentar a produtividade 
significa que as indústrias estão proouzindo mais 
com o 111es.n;10 núm~r<;> de emP.".'lJ;J<!dos que no pas
sado. Significa, tambén:i, dizer aué'os trabalhadores 
estão no centro desse prócesso, independentemente 
da adoção de novas tecnologias ou de novos mode
los de gestão. Nesse particular, por exemplo, estu
dos do próprio IPEA demonstram que o aumento de 
produtividade obtido no Brasil em período anterior, 
nos anos 1993 e 1994, deveu-se, principalmente, à 
dispensa de trabalhadores. 

E aqui cabe chamar a atenção para o papel. do · 
empresário e da empresa na construção da nova or
dem econômica. O desafio não é só aumentar a -
competitividade. O real desafio consiste em gerar 
desenvolvimento econômico com eqüidade social e 
participação. 

A competitividade em países como os Estados 
Unidos pode ser conseguida com maior facilidade 
recorrendo-se à dispensa de mão-de-obra. No Ja
pão, embora isso também fosse-possível, a estabili
dade no emprego é o elemento que funciona como 
incentivo para a produtividade. Mas os países e as 
empresas que com mais sucesso se tomam compe
titivos têm recorrido a dois expedientes: uma relativa 
estabilidade combinada com ganhos pecuniários di
retamente vinculados ao aumento da produtividade. 

No Brasil, onde a participação dos salários no 
valor agregado é baixa, e onde há altas taxas de de-

';semprego, faz-se necessário não só incrementar o 
ganho real dos trabalhadores, mas também investir 
nos recursos humanos disponíveis na empresa. 
Deve-se, portanto, evitar a dispensa, implementando 
sistemas de rotatividade interna e de polivalência 
dos empregados para desempenharem funções em 
diferentes postos de trabalho. Esse é o novo para
digma mundial, que coloca os recursos humanos 
como um dos elementos centrais do processo pro
dutivo, ao contrário de outros tempos em que o tra
balhador era considerado irrelevante, dado que po
dia ser substituído facilmente, sem prejuízo significa
tivo para a empresa. 

Este novo momento exige a construção de re
lações de -trabalho mais realistas, baseadas na con
juntura econômica e na negociação que busque uma 
cooperação mais estreita entre empresários e traba
lhadores, ao contrário de outros tempos em que a 
empresa e os trabalhadores ficavam à mercê do pa
pel mediador do Estado. Esta é, pois, a oportunida
de; para se ge5tar novas relações trabalhistas a par
tir da própria· empresa. Essas novas relações, por 
sua vez, poderão ser o embrião de um novo ordena
mento jurídicotrabalhista, mais voltado para a flexibi
lidade que o mercado exige. Um dos mecanismos 
para·gerar.. novas relações deve ser o repasse dos 
ganhos de produtividade auferidos para os trabalha
dores, pois as vantagens de um sistema que vincule 
incrementos de remuneração e produtividade estão 
mais que comprovadas. 

Do ponto de vista dos preços ao consumidor, 
deve-se levar em conta a necessidade de as empre
sas nacionais manterem a maior fatia possiVel do 
meri:ado, pois, m.ima-economía dinâmica como a 
nossa, é isso que possibilita o crescimento económi
co. Eis porque o consumidor precisa, também, ser 
beneficiário desse ganho de produtividade. Esse 
será o diferencial competitivo que permitirá à empre
sa manter-se no mercado. 

Os empresários devem, portanto, estar atentos à 
responsabilidade oue fêm na construÇão desse novo 
paradigma, que coloca a empresa no centro do prO
cesso produtivo. E, com certeza, um dos meios de 
constrUir essa nova realidade é valorizar os recursos 
humanos,. repasSando-!hes da n1aiii:iíra-maiS adequa
da os ganhos de produtividade, assim como mantendo 
e conquistando novos consumidores, com produtos de 
melhor qualidade a preços mais competitivos. 

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Nada 

mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar a 
presente sessão. 

Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17h36min.) 
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Ata da 26!! Sessão não Deliberativa 
em 31 de Janeiro de 1997 

4ª Sessão Legislativa Extraordinária, da 50ª Legislatura 
Presidência da Srª Emília Fernandes, dos Srs. Jefferson Péres, 

Valmir Campelo, Geraldo Melo e José Eduardo Outra 
(Inicia-se a sessão às 9h} 

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

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Gil
van Borges, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

PARECER 
PARECER N" 56, DE 1997 

Da Comissão de Assuntos Econômi
cos sobre o OfícioS n12 114, de 1996 {Ofí
cio PRESI-96/ 3.657, de 19-12-96, na ori
gem), do Sr. Presidente do Banco Central 
do Brasil encaminhando solicitação da 
Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro 
para emissão de Letras Financeiras do 
Tesouro do Município do Rio de Janeiro -
LFTM - Rio, cujos recursos serão desti
nados ao giro de sua dívida mobiliária, 
vencível no 12 semestre de 1997. 

Relator: Senador Ney Suassuna 

I - Relatório 

O Senhor Presidente do Banco Central do Bra
sil - BACEN, encaminhou a esta Casa, mediante a 
correspondência em epígrafe, pedido da Prefeitura 
Municipal do Rio de Janeiro para que o Senado Fe
deral autorize a emissão de Letras Financeiras do 
Tesouro do Município do Rio de Janeiro - LFTN -
Rio, cujos recursos servirão ao giro de sua dívida 
mobiliária com vencimento no 12 semestre de 1997. 

O pleito encontra-se adequadamente instruído 
quanto à documentação encaminhada ao Senado 
Federal, nos termos do art. 13 da Resolução n2 69, 
de 1995, que dispõe S:Jbre limites globais e condiçõ
es para as operações de crédito interno e externo 
dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e 
suas autarquias nos quais se inclui o lançamento de 
títulos da dívida mobiliária pública. 

Ressalte-se, porém, que a Certidão Negativa 
de Débito - CND, emitida pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS, e apresentada pela Prefeitu
ra, está com seu prazo de validade expirado, sendo 
necessária sua subStituiÇão antes da efetiva emis
são das LFTM- Rio. 

A emissão de LFTM - Rio, ora sob análise, 
apresenta as seguintes características: 

a) quantidade: a ser definida na data de resga
te dos tftulos a serem substituídos, mediante aplica
ção da Emenda Constitucional n2 3, deduzida a par
cela a ser definida pelo Senado Federal; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimentos. igual ao das Letras Financeiras 

do Tesouro - LFT, criadas pelo Decreto-Lei n" 
2.376, de 25-11-87; 

d) praza: de até 5 anos (Selic) e de até 1.706 
dias (Cetip); 

e) valor nominal: R$1 ,00 (Selic) e R$1.000,00 
(Cetip); 

f) características dos títulos a serem substituídos: 

SELIC: 

Titulo 

681447 

681447 

681447 

681447 

CETIP: 

Titulo 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

Vencimento Quantidade 

1"-3-97 133.939.763.285 

12.4-97 288.985.752.746 

1"-5-97 

12.6-97 

Vencimento 

1"-2-97 

1"-2-97 

1"-3-97 

1"-3-97 

12.4-97 

12.4-97 

1"-5-97 

1"-5-97 

1"-6-97 

1"-6-97 

271.043.715.001 

523.624.465.474 

Quantidade 

50.100.000 

60.000.000 

50.100.000 

60.000.000 

50.100.000 

60.000.000 

50.100.000 

60.000.000 

50.100.000 

60.000.000 
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g) previsão de colocação e vencimento dos tf
tulos a serem emitidos: 

SELIC: 

Colocação Vencimento 

3-3-97 12..3-2001 

12-4-97 12-4-2001 

2-5-97 12..5-2001 

2-6-97 1"-6-2001 

CETIP: 

Colocação Vencimento 

3-2-97 12..2-2000 

3-3-97 12..3-2000 

12-4-97 12-4-2000 

2-5-97 1"-5-2000 

2-6-97 1"-6-2000 

Tílt!!o 

68149 

681461 

681460 
681460 

Título 

N 

N 

N 

N 

N 

3-3-97 

12-4-97 

2-5-97 

2-6-97 

O!lf;a~ 

3-2-97 

3-3-97 

2-5-97 

2-6-97 

2-6-97 

h) forma de colocação: mediante ofertas públi
cas nos termos da Resolução n2 565, de 20.9-79, do 
Banco Central do Brasil; 

f) autorização legislativa: Lei n• 1.373, de 26-1-
89, e Decreto n• 8.355, de 26-1-89. 

li-Voto 

O Bacen emitiu o Parecer Dedip/Diare-96/1093 
que informa estar o pedido de autorização enqua
drado nos limites estabelecidos nos arts. 32 e 4°, in
cisos I e 11 da supracitada Resolução n• 69/95. 

A dívida mobiliária total do Município, em 31-8-
96, era de R$1.295.177.862,39 (um bilhão, duzentos 
e noventa e cinco milhões, cento e setenta e sete 
mil, oitocentos e sessenta e dois reais e trinta e nove 
centavos), sendo que o refinanciamento ora preten
dido corresponde a 14,9% desse montante, ou seja, 
R$193,1 milhões. 

Pela aplicação do art. 27 da Resolução n• 69, 
de 1995, aos dados apresentados pela entidade soli
citante e constantes do pedido de autorização con
clui-se que o Município do Rio Janeiro tem uma dis
ponibilidade de resgate, na rolagem ora pleiteada, 
de 11,01%, ou seja, R$ 21,3 milhões. 

Pelo exposto, manifesto-me favoravelmente ao 
atendimento do pleito da Prefeitura Municipal do Rio 
de Janeiro, nos tem10s do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 18, DE 1997 

Autoriza o Município do Rio de Ja
neiro a emitir mediante ofertas públicas, 
Letras Financeiras do Tesouro do Munlci-

·, 
pto do Rio de Janeiro- LFTM - Rio, desti
nadas ao giro de sua dívida moblllárla 
vencível no 111 semestre de 1997. 

_Q_SenadoEederal_resolve: 
Ar!. 1" to Municfpio do Rio de Janeiro autori

zado, nos termos da Resolução n• 69, de 1995, do 
Senado Federal, a emitir Letras Financeiras do Te
souro do Município Rio de Janeiro - LFTM - Rio, 
destinadas ao giro de sua dMda mobiliária vencível 
no 111 semestre de 1997. 

Arl 2" A emissão deverá ser realizada nas se
guintes condições: 

'a) quantidade: a ser definida na data de resga
-te dos títulos a serem substituídos, atualizados nos 
termos do § 7" do art. 16 da Resolução n• 69, de 
1995, deduzida a parcela de 2% (dois por centos); 

b) modalidade: nominativa-transferível; 
c} rendimentos: igual ao das Letras Financeiras 

do Tesouro - LFT,_ criadas pelo Decreto-Lei n• 
~2.376, de 25-11-87; 

d} prazo: de até 5 anos (SELIC) e de até 1.706 
dias (CETIP); 

e} valor nominal: R$1,00 (SELIC) e R$1.000,00 
(CETIP); 

f) caracterfsticas dos tftulos a serem substitufdos; 

SELIC: 

Titulo 

681447 

681447 

681447 

681447 

CETIP: 

Titulo 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

Vencimento Quantidade 

1-3-97 133.939.763.285 

1-4-97 288.985.752.746 

1-5-97 271.043.715.001 

1-6-97 523.624.465.474 

Vencimento Quantidade 

1-2-97 50100.000 

1-2-97 60.000.000 

1-3-97 50.100.000 

1-3-9 60.000.000 

1-4-97 50.100.000 

1-4-97 60.000.000 

1-5-97 50.100.000 

1-5-97 60.000.000 

1-6-97 50.100.000 

1-6-97 60.000.000 

g) previsão de colocação e vencimento dos tf
tulos a :;~rem emitidos: 
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SELIC: 

Colocação Vencimento 
3-3-97 1"-3-2001 

1-4-97 1.04.2001 

2-5-97 1-5-2001 

2~-97 1-6-2001 

CETIP: 

Colocação Vencimento 

3-2-97 1"-2-2000 

3-3-97 1-3-2000 

1-4-97 1-4-2000 

2-5-97 1-5-2000 
2-6-97. 1-6-2000 

Título 
681459 

681461 

681460 

681460 

Titulo 

N 
N 

N 

N 

N 

Data-asse 

3-3-97 

1-4-97 

2-5-97 

2-6-97 

Data-Base 

3-2-97 

3-3-97 

1-4-97 

2-5-97 

2:-6--97 

h) forma de colocação: mediante ofertas públi
cas, nos termos da Resolução n° 565, de 20-9-79, 
do Banco Central do Brasil; 

I) autorização legislativa: Lei n2 1_373, de 26-1-
89, e Decreto n° 8.355, de 26-1-89. 

Art 3° A presente autorização deverá ser exer
cida no prazo de duzentos e setenta dias, a contar 
de sua publicação. 

Art 4° Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

5ala das Comissões, 30 de janeiro de 1997. 
- Francelina Pereira, Presidente em exercfcio -
Ney Suassuna, Relator - José Serra - Eduardo 
Supllcy - Carlos Bezerra - Osmar Dias - Espe
rldlão Amin - Leomar Quintanllha - João Ro
cha - Vllson Kleinüblng - Jonas Pinheiro - Jef
ferson Peres - Valmir Campelo - Francisco Es
córclo. 

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

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - O 
Projeto de Resolução n° 18, de 1997, constante de 
parecer lido anterionnente, em virtude da aprovação 
do Requerimento n2 115, de 1997, constará da Or
dem do Dia da sessão deliberativa ordinária do dia 4 
de fevereiro próximo, quando poderá receber emen
das até o encerramento da discussão. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - A 
Presidência recebeu a Mensagem n° 55, de 1997 
(n° 138/97, na origem), de 29 do corrente, pela qual 
o Senhor Presidente da República, nos termos do 

art 52, inciso V, da Constituição Federal, solicita 
__seja autorizada a contratação de operação de crédi
to externo, com a garantia da república Federativa 
do Brasil, no valor de dezoito milhões de marcos ale
mães, de principal, entre o Estado do Paraná e o 
Kreditanstalt für Wiederaufbau - KFW, destinada ao 
financiamento, parcial, do Projeto Proteção da Ao
resta Atlântica do Estado do Paraná. 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econó
micos. 

- O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - A 
Eresidênciarecebeu_aMensagem n° 56. de 1997 (n° 
143197 na origem), de 29 do corrente, pela qual o 
Senhor Presidente da República, nos termos do § 
1° do inciso 11 do art. 62 da Lei n2 9.069, de 29 de 
junho de 1995, encaminha a programação monetá
ria relativa ao primeiro trimestre de 1997, com esti
mati_vas das faix~_ de vari~o d()s principais agre
gados monetários, análise da evolução da economia 
nacional prevista para o trimestre e justificativas per
tinentes. 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econó
micos. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - A 
Presidência recebeu, do Supremo Tribunal Federal, 
os Offcios n°s S/14 a S/21, de 1997 (nOs 536, 848, 
849, 896, 934, 1.081 e 1.092, de 1995; e 309, de 
1996, na origem). 

Os expedientes vão à Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - So
bre a mesa, offcio que será lido pelo Sr. 1° Secretá
rio em exercfcio, Senador Gilvam Borges. 

É lido o seguinte: 

OF. 012197- LPSDB 

Brasília, 31 de janeiro de 1997 

Senhor Presidente, 

Dirijo-me a Vossa Excelência, para, na qualida
de de Líder do PSDB, indicar o nome do Senador 
Beni Veras, corno Titular, em substituição ao Sena
dor Sérgio Machado Machado, passando este para 
Suplente, na Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania. 

Na oportunidade, renovo protestos de elevada 
estima e distinta consideração. - Senador Sérgio 
Machado, Lfder do PSDB. 
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O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Será 
feita a substituição solicitada. 

Há oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir 
Campelo, por 20 minutos. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SI'As e 
Srs. Senadores, não constitui nenhuma novidade o 
fato de que o País vive uma crise de desemprego 
sem precedentes. Milhões de brasileiros estão pa
gando um preço alto pela estabilidade económica, 
passando por necessidades extremas, por conta da 
retração do mercado de trabalho. 

A situação agrava-se ainda mais se considerar
mos as tensões e os conflitos a que estão submeti
dos os trabalhadores rurais desempregados - os 
sem-terra -, que estão sendo conduzidos a ações 
de um vandalismo absurdo, invadindo fazendas e 
colocando em risco a ordem estabelecida, conforme 
tive a oportunidade de analisar aqui, nesta Casa, na 
semana passada. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, diante 
desse quadro adverso, causa espécie a constatação 
de que as raras iniciativas destinadas a reverter 
essa situação de desemprego generalizado não es
tejam sendo adotadas e colocadas em prática por 
estados e municípios. 

Refiro-me, especificamente, ao Simples, o sis
tema unificado de pagamento de impostos e contri
buições, destinado a facilitar o funcionamento das 
pequenas e microempresas. 

Como todos sabem, as pequenas e as micro
empresas constituem a principal fonte geradora de 
novas oportunidades de emprego e, por isso mes
mo, passaram a merecer, por parte do Governo, um 
tratamento especial e diferenciado. 

Em essência, o Simples tem por objetivo facili
tar a vida do pequeno empresário, substituindo, em 
um único pagamento, os diversos impostos federais 
pagos pelas pequenas e micro-empresas. 

Dessa forma, Sr. Presidente, o Imposto de 
Renda, o PIS/Pasep, a Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido, o Cofins, o IPI e a Contribuição Previ
denciária ficaram reduzidos a um único pagamento: 
o Simples. 

O recolhimento do Simples é mensal e feito 
num único documento de arrecadação, tendo como 
base o faturamento da empresa. Não é necessário 
escrituração contábil, basta que a pequena empresa 

apresente um livro-caixa, com assentos da movi
meptação financeiro e registro de estoque. 

Em outras palavras, Sr"s e Srs. Senadores, o 
Simples representa um avanço, uma simplificação 
importante no emaranhado de exigências que sem
pre atrapalharam o desenvolvimento das pequenas 
e micro-empresas em nosso País. 

O novo sistema de cobrança unificada de tribu
tos, no entanto, corre o risco de se transformar numa 
daquelas medidas muito boas, que podem produzir ex
celentes resuitados, mas que "não pegam•. 

Para ser adotado integralmente e produzir os 
efeitos colimados, o Simples depende da adesão 
dos Estados e Municípios que precisam incluir o 
ICMS e o ISS na alíquota única. Governadores e 
Prefeitos estão com receio de perderem receita com 
a adesão ao Simples e preferem cortejar grandes 
montadoras com perigosos incentivos, ao invés de 
investir e facilitar a vida das pequenas e micro-em
presas. 

Acrescente-se a isso, Sr. Presidente, que o 
aparelho arrecadador não se preparou adequada
mente para a implantação do Simples. Falta pessoal 
preparado para explicar o funcionamento do sistema 
aos contribuintes e inexistem formulários para o re
colhimento do Simples, além da desinformação geral 
nos postos da Receita. 

Com todo esse conjunto de dificuldades, o 
Simples corre o risco de ficar apenas na "boa in

-t_en@o", como já ocorreu com centenas de boas 
idéias, que se perderam neste País, por displicên
cia ou desinformação da sociedade e do próprio 
Governo. 

É necessário, portanto, que as entidades repre
sentativas dos pequenos e micro-empresários, as 
centrais sindicais, os meios de comunicação e o Go
verno em geral se unam numa ampla campanha de 
esclarecimento a respeito do Simples. 

Por outro lado, é preciso, também, assegurar 
aos Prefeitos e Governadores que os Municípios e 
os Estados não serão penalizados com a perda de 
receitas. 

Sr. Presidente, Srl's e Srs. Senadores, só 
existe um meio de vencermos a guerra contra o 
desemprego: através da criação de novos empreen
dimentos, de novas empresas e de muita, muita criati
vidade. 

O Simples tem condições de favorecer a ins
talação de milhares e milhares de novas pequenas 
e micro-empresas em nosso Pais e, com elas, 
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criar os empregos de que a população tanto neces
sita. 

S~ e Srs. Senadores, é preciso, é necessário 
e, sobretudo, é inteligente viabilizar o Simples. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Francelina Perei
ra, para uma comunicação inadiável. S. Ex" dispõe 
de cinco minutos. 

O SR. FRANCEUNO PEREIRA (PFL-MG. 
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do 
orador.) -Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, ex
clusão, não! 

Venho a esta tribuna manifestar nossa incon
formidade com a injustificável exclusão da região mi
neira integrante da Sudene, dentro do Polígono das 
Secas, do recebimento dos incentivos fiscais para o 
desenvolvimento regional, concedidos pela Medida 
Provisória nQ 1.532. 

Desde que se iniciaram os debates sobre a ne
cessidade de estender ao Nordeste as vantagens de 
há muito concedidas ao Centro-Sul, para a instala
ção de fábricas de veículos automotores, veriho in
sistindo junto aos centros decisórios do Executivo 
para que a área do Polígono das Secas no território 
de Minas seja abrangida pela iniciativa. 

Infelizmente, porém, meus esforços não foram 
recompensados, e a Medida Provisória divulgada 
em sua versão inicial em 18 de dezembro do ano 
passado e reeditada no dia 16 de janeiro corrente, 
excluiu o norte de Minas dos benefícios fiscais aos 
quais acabo de me referir. 

Aquela região do meu Estado, que tem em 
Montes Claros um dos maiores centros irradiadores 
do desenvolvimento e do progresso, é uma extensão 
natural do perímetro jurisdicionado pelo Polfgono 
das Secas e pela Sudene, em decorrência das con
dições económicas e climáticas semelhantes às 
existentes no .Nordeste. 

E os nordestinos sempre compreenderam a im
portância da região mineira do Polígono das Secas, 
e sempre cooperaram com os mineiros da área da 
seca, no esforço comum de mobilizar recursos para 
o desenvolvimento de uma região tão castigada pe
las intempéries climáticas. 

O sentimento de cooperação entre essas duas 
áreas do nosso País vem predominando há decê
nios, em repetidas manifestações de solidariedade e 
de união de esforços, na persistente luta contra as 
desigualdades regionais. 

Entendemos como inadmissível a exclusão da 
·, área seca de Minas, legalmente definida, das vanta

gens fiscais que permitirão ao Nordeste competir 
com as regiões mais desenvolvidas do País, na ins
talação de modernas fábricas de automóveis, cami
nhões e outros veículos. 

Daí ser compreensível e justificável a decep
ção e o inconforrnismo das lideranças políticas, em
presariais e sindicais, com a exclusão do norte de 
Minas das vantagens fiscais estabelecidas pela 
Medida Provisória n° 1.532, e, mais ainda, a sua 
determinação de lutar para que tal injustiça seja re
parada. 

A Medida Provisória nQ 1.532, já está em-sua 
segunda edição, devendo ser novamente editada 
até o dia 15 de fevereiro próximo. Como não foi in
cluída na agenda da convocação extraordinária do 
Congresso, sua apreciação, pela Comissão Mista 
designada, não será concluída antes desse prazo, 
que já está se extinguindo. 

Há, portanto, tempo suficiente para que, em 
sua próxima edição, a Medida Provisória nQ 1.532 
inclua a região mineira jurisdicionada à Sudene 
entre -as-âre-a:s- beneficiadas com isenções fiscais 
para a instalação de montadoras e fabricantes de 
vefculos, que são o Norte, o Nordeste e o Centro
Oeste. 

Concitamos a todas as lideranças políticas, 
as autoridades, as entidades empresariais, as 
instituições sindicais e as representações da so
ciedade civil da região do norte de Minas a conos
co cerrar fileiras, na luta pelo reconhecimento do 
pleno direito dos mineiros do norte de terem o 
mesmo tratamento concedido aos seus irmãos do 
Nordeste. 

Desta tribuna, lançamos um veemente ape
lo a Sua Excelência, o Senhor Presidente da Re
pública, Fernando Henrique Cardoso, para que 
aproveite a próxima reedição da Medida Provisória 
nQ 1.532, no dia 15 de fevereiro próximo, e reco
nheça o legítimo direito do norte de Minas de obter 
os mesmos incentivos fiscais concedidos à região 
Nordeste para a instalação de montadoras e fabri
cantes de veículos. 

Sr. Presidente, peço que seja transcrita, nos 
Anais, a Medida Provisória n° 1.532, reeditada, para 
que se possa tomar conhecimento exato da situação 
e formular um juízo. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. FRANCELINO PEREIRA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO: 



Janeiro 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 573 

O PltJ:.SIDENTI! DA R.EPúBLJ:CA. DO UJO da ai,buiç:lo que lbe coma. o .-t. 62 da 
Coalâl:uiçlo. adora a~ Medida Provt:l6na. com força de lc:i: 

31 deckm:Dbra~ i~ xrCIOIIII:lllltid au ~finda em ~caa ~ IIII! 

~cq~:u=:w:.::. itn~o~~=l;lp:r.!M:, ~ 
e ~ IDducri.m e de CIOatlOk &: qualidldc. DO'fOs. bem como e~~ ~ ~ 

b ' e~dclq)Qiiçla~ 

. II ·leduçlo de DC1V1:!D par ocnta ~ imposto de i:npc1rUr;i0 ~ 1a. unport8ÇiO de 
~ puW:I. pcç:as. ~ CODJI!Ilt.OI. c subcoajUD&O& •-=--- C xml-cabldos • ~-

ifapaNçladoan:.=. de-; ;:a~ .. ~:§ ~,!10~ mcidmlc na 
IV • iKDÇio do ~ .abn:l pc'Cduros inclusa1afiDdar iDcicia-= u ~çlo de 

máquiau. ~ mdUII'YC de lmliC:I. faramcmal. maldc:l c moddos ~ mgklo.. lllS1nmJQ'ltoS 
e ~ 1ZKIUsrrWS e de ccxmolo da qualidlld.c. DOVOI. ~ ou de úbncat;io uaocat. bem 
como • n:lpDC:tl,... ~·aobc ' c peça: de rqKt»Çio: 

V • redaçAo de 4S% do ~ 101n 11ftX1uroa iadultria1iados iDcidtrJir: aa .equu;içio de =-- pGell. peça, cc:mpoDIUts. ~\dOI e llltlor;qumaii-IICIIbaáol c ~em~~ -e 

Vl- àcaç:lodo .dic:ica&l.• &uc pm. rmovaçlo da Marinba~ 

imponadoa:. vn • ilc:oçlo do IOF na opcNÇOca de cAmbio. ~ JlM& ,...mano dos bcas 

vm • ixDçio do tmpOStO sobn: a m:lll:la c aWcaoaais. ~com tac oo lucro da _.. .. __.._.,, 
C<.· a6diro ~ do im-postO :aobn:: produtos ~ como rellan:UDC8&0 

~~buiçOca di: que ttMan u Leis Com~ d's 7. I e 70, de 1 de: !CD:mbro de 1970. 3 de 
~de 1970 C 30 de~ de 1991. iupo:L • DO ftklr ~tt ao dobro das 
n::faXIucomnbUJç;.Oes que mc:i.diram. :IOble o~ das~ n:icrid.u ao 1 11 dc::M lrbi'O· 

f 1• 0 ~ DO apd a:ptiQ.ee ~ h ~ iDallda. ou que 
~axioalw-. repa. Non., .Non6i. a~ a que .;.a...._ c~ 

a) ftlk::alol ~ tltm:::IUU de~ e de lliO miiCe de m. IOda ou.1DIIÍS • 

b) . . fiq6e&. pkk4pl • YÓOalol ~ de q.-ro rodu ou a.&. 
J*a1riDilpclnedc~dD~!Mxama&capalolllpl:r*'•~~ 

c)~~ ICm:llla de am.ponr: de ~de~ de aqa 
í~ p -:::r ... • quKrO ........_ w:icWol ~ ~ tnallpC:Irt8 dc drz .,.__ ou mm e 

d)u.:.a~ cccllLit&de:i:w; 

c)tl*lla.~~cdeUIC:&wç:locempi'L ..... 

!)arroçm.t-ra~~a:a.Fdl; 

l)~a..r.-t ' ( lltilimbpaao~dc~ 

~ b)~=cde::e . · --~:J~~c~-c 

17. Jl do n.:! ~ :: .. ~~i:.~ m:t:'i=t DOI tema dei8: ll1iao O dilpO* 1101 .U.. 

m..... J! ~ ao iDcílo emfllbo~ ~ do& ~r*'refu-::::x: 
· · par~do:....-GOmllft:ill~aa-di ... ICd.~a 
ftdaçlodo~-~fiDda&aa~ 

f ,-A~ daradaçAo aqu.-.::: rdienl o iDcDo R D1D podcri n:am. cm.~ 
dD~-~---·dluparcaa:t. 

,.._..~.;....,..a:,~ a•r:&~c:.=- m DID P*lã raaa.r em 
f f1 as..--.·.-~----l•ll~.:r-«J&aop!tiCICIIO~ 

da.upnac. ,. . "'='* ~M-=imLCIC:I!IpXOitaetmt~wdMI.aaambi»OI. 
c.J~.&rcwada.acdO-~---.. ...-.-. 

f,.. Nlo• ~-,..,.... im:potackJa .,.1a'IDOI do iiDâto.Dl.o~- at. 11 
do~~ 37. de 1966. la.lndaa. ~ ~ px ~ ~ 
~- CCJDdiçGa; do f :r'~ Klie;J. ~a~ do propcildldc alo fac feia à 
~GDpra&IDOIItldcnOU fl.bDcaK~ 

~~'!.:;:;.ar~ iiDpclnal:ia. ooe ~ .. ~Rica o diJpollo DO 

<b cátiiDI ~~~~=~-~e~ 
~UIIIftPda&-~dM: lxmre&:rido&. 

§ to. O va1oc" do i.mpolto que dcixu de tu pqo cm vinudc da iJeoi;;ID de que: aua o 
iDI:;is) vm w podcr.l xr dimlbufdo- .ws ~ ~ muva de c:ap1DI1 da pc:aoa JW"'dic1. que 
~ podcriiCZ' utilizada .-aabtcrçlodc p:qllizolou~ docap~tal ~ 

§ 11. hfs 01 fiDI do pEilrpÚO lllli:DOr, ICio coaaderarJu tambàD CCCD0 disl:ribuiçio 
do vak:Jr do i.mpcao: 

i 12. A~ do diJpolro DOII ff 10 e II impona parda da....., e lli:lrip;:6o 
de~. com rct..çac, à ~ diJcribuMIL o 1lllpC*D qw: a pea:~& pntica tiver cle::imto de 
~.ac:n.ado de mu:t.ejuroaiiXIrlllriD&.. 

f 13. O wlcr da ilca;:io de que a. o iacUo vm. !-.lo an ~à cama de 
ralr'ladio capiDil DOII:CriDOII ciee: anqo, Dio Kri.dcdudvd 11&~ do lucro,.._ 
~o~.utiliDçlo doi ~de que u.a o iaci.o IX 1Uá e&tMda aa for:r:ba cp~~t 

Art. 2!- Para o. cfci.IOI do 1rt.. 1•. o Poder ExrEutivo podatesDbdlccr JlnJpolçloCUC:: 

t ·o va&or total FOB du ial:poctlc6cs de ~e 1b prociueol; ~ ~ 
.U... "'a .. a "'h .. do i t• do .U., &!IICnof, ~c onllJlUw. de p.tM:I membro~ do MCI"CC))&&l. 

==~=:=i=~~:::a~u~ do~artlJO.•ov.~«roc.ldll 

fabriadosaoffat:e~dutotal~~~~01~1~z!d.;'::O:::; 
JI'"!YtCtU DO UlCIIDO Uletlo. an ptriodo a ser~ por empcaa; 

FOBdls~~=~rn~~:~~=~ 
amao aou:nor. em periodo a IQ' ~.por c= pra&: 

IV • o valor toW FOB da impocuç6c:l dos pr"'dutos rdacioaldol oo iDciJo II do art1JO 
~· I"CC.ÜZJJdU DU c:ocadiQ6es pm'lDI DO mesmo UM:liO 1C O VtJat da ~ liquidas 
n:ali:l:adu. em pc:nodo a ta' detemw:IAdo. par aapra&. 

~oM~~o~!~~~~~~~ 
iiDparaçlo d.os JX'OÓUIOS ~ 11011mcuo~ 1 c n do an~ao arucriot. DoU coadiQik:s Cll&bdccidaS 
~IDCIIDOS IDCDoL 

f ~ EDimdHc. como~ liQuida. o -.,.&ar FOB 4u ~do& pr!:11i1au:. 
tdacioMdo& ao § '1!' elo lltlfO a:azenar, tteliDd.u cm moeda COII'óUIÍW:i. ~ : 

a) o valor FOB du impoctaçCcs n:aliDdu .X. o rqime de llnwbKk; 

b)owiordaoamisllop~~aou~a..-.ou.,._-aa~. 

§3• No c&ulo das~ liquida • qu. 1C KÍin- âao. Dlo IIZiO 
CIXIIIilkndala ~ rulizadalam cobertun. mmbi&l. 

, .. '-·~-waMm.··----mPOa~·.t.l•doMqO .-.a. 111ft • la- de produç:lo DO'MI c ~ ODde • ~ .n.cimo capKiclede 

:-~1 ec•==-~:::=J::-.a:.r:-~:..~= 
da~ pm.iro' ...... .a-o "'- prcd!la:ll ~ ... IDICiiDe n • m ., _. 

Alt. ;se P.a O. dcia doa .U. ,.. IC , •• lido CiDIIIPIItldM - CllJICiftiiÇIDe dedLizjdo o 
valardaoomiaAo pspou.~•lll'l'* ou. a~ aa ca.xr.c 

·,~·----·~~ ~iDcl~-~ .,.termo~ do 
Dccn:ro-Lei ri" 1.2<41. de 29 4c aawmbro de 1972. pdo v&klr da filliD do ~ • GIIJftla - n • CJqiC)CmÇIOa reaiil:adu por ia1crmódio de IUbsidiáriu iDlqnis. 

Art.o4• Sedo c:cmptaja edkioe.bnattr CCXDO ~ Uqu:idld oa; Ydon:s ...,..,.,..,...;.;., 
~m.ci~~.J:.~a~~doo§ ~~~~da expon.çlo doa proctuu. de f&briclll;lo 

n. ~ por CCIIIO do va1w du mãquizlu. ~ iDclusiw de tesa. 
f=-1,. moldes e moddol ~ molda. ~ e apwàbol iDdullrillis c de COIIttOic dc 
~ DOYa&. ~como ICUI acca6riae. aotrendmtes e peça de ~ ~ oo Pú e 
incolpoadOI.aoanvo ~ du anpmu; 

~~-:~~==:c=~~ ~;:reo.!vo~cm:: - IV -cem por ccato dos plfOI em "P"C'i•lizw;:lo c trcm.memD de~ viDcullda 
• produçlo dos bal:l rdacioaedoa na aiUicu .... a "'l" do § 111 do art. I~ 

V· am por ctDtO dai ..-. :ru1iDdos cm ~ civil laftllos e ~ 
cbciaeda i produçlo dos bem~ .a .W... ..... a "h" do f t• dom. III; 

Vf. ~ ~ralizadclcm ~lllalolócico DO Plfi.DOI 
limita 6Dàol an rquiamc:alo. 

Azt. ~ hN 01 iiztl da díspoPo DCila M«iida PtoviJ6ri&. ledo OCIIIIidi:Adol os valora ::a=,. dos Estados Uaidos da Ammca. ~ pua cxm.Yelllo a rqms defiaida cm 

A:t. f1 As c:m;xau f&bric:al'l1es dos produ&os n::!c:rickr.l - al1De& ~· do f 11 do en. t•. 
que aponm:rn. 01: produlo:s ocJ.a rdacioaados para as ~ ou colip:l.a de ~ 

~~~~~=t=r.)PL!_~s~J:!r;;::::;~~"~~ 
pmdmoc. dadc que • expanJIÇ:to la!bl. sido ialc:rmai.i.ada pela moac.dan. 

lc.cmcup~~c!m~=~~'J::.:::-'~':~~: C ID6dio de oaaM•hnç"' anuai. dccaacotc de compnlmiuos mccm.aoasis USUI%Udc:i pelo 

f 1• O !DdW:e m6dio de: n'OM!'Iinçlo aauaJ. :ICd. a;ma propon;lo emre o valor da pmes. 
poça.~ COQJUDICS. subcca,umos e uwena pnma. pnxbmdos oo Pais e a IMim& do valor 
~ ~ produ:z:iOos DO Pais QDID o V.WC FOB das~ dcs!cl prudUlOL do:itzDclos 01 
~ • o \'Dor da impocul;l6cs ~ eoO o rqiml; do d:nwtlleck ~na produçio lloàal 
-~-cadaiiDO calcDdmo. 



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

574 ANi\IS_DO SENADO FEDERAL Janeiro 1997 

f ~ Plftu~ ~ vml:lml a se ~DO hb.. p~nulinbas de produçlo IICMll 
e ~ CDdl• verifique K%áàmo de ~ instl1adl; a paa u fibricu DOVU de ~ 
já~ dc:&:idal rm ~o lDdice de que nta at~: 1fU10 ckwd IIC1' umdido DO pnm da 

.. qu.lm UO.. ccafuml di.-r o ~. XDÓO que c primciM IDO ICft ~ a pctit 
~ ":: .C:,:!to ~~..,~~ )XCdutol. • J I lk dc:zrmbloo do mo JUblcqOecre. Mdo o 
art. 1 •• ~...-~~·:::.:.. bl:rito do MERCOSUL. doi produto~~ ao 

Art. 9': ~~DO& artip I:Diez'iores toma11e a ~plica U ~si~ de 
__.. ...,. apoam Ot ~. ocJ.ot:ndo& ao& ta'IDO& doi Dccrux»-Leis ~h 1.219. de IS de 
meo do 19'72.. e 2...433, do 19 de m8o de 1911. apól ~ pdo Miai*rio da 1Ddíl:lcril. <» 
c:.o.lrcio, c do T~ za lr:rDlM da ~ pcnlaaa. o mocmiJoããli:nlôl. rapo::aYU~ - . 
a. alfDMI ... ~ 1.!!: .. ~Y':t~ t':t.'if:.: ~~~od=: 
~IC!mprqabzldaOr:a.U~lcpdc:~ 

I·~ Ot.A.dDcpçlot lqdl.;lo uciccai de tdmdo; 

n ~ Ccrtifialdo de ~ -. Dt'lmM ~ ClCIIIIIidM • Lei a- 1.723. de lJ • 
oatnblodo 1993. 

§ 1• 01 oo:rit!.adol de adoquaçlo de ~ tn1m1 oa tnciJos I e 1t .no c:xpcdidoL 
:quado a oomaa cmznldu do CoaJCiho Naaonal de Trlrts1m (CONTRAN) e do Cocxlbo Nac:umai 
do Mco A:Dblc:ate (CONAMA.l. 

§ ~ AI adl:qutw;:6es ncw:eatrW à r;auaJo doi;~ xrto ru1iDdu naon;an. 

§ 3• Sem PR:~uim da~ do o::tUfiaclo de que ~ma o !aNo 1. a~ de 
c:.ia w;iculo t LqWao;lo ~de utmno .crt c;omprowda por ocudo do RJlSCO• ~to e -· An.. 11. O Pocb Excculivo podcrt coac:o:ier. ~ u cmpn:w referidas no t I 1 do ut. 
11• nucandiçOes fixadas cm ~ta. com Vlctociadc I dcjmcuo de 2000 a 31 de àczr:mbcu de 
20tQ,O$~baw:CJc::io.: 

1 - rWta;~o de ~ cmqocma por a:mo do imp:l:IUt de imponllçlo lnQdcnte aa. imporuçlo 
de mt.quinas. cqw~ Uldllll'tC de tQtcs,. rcmmcoraL r;DOkirs e mcddos pua moldeS. 
~ c apcdboc lDdumiats e ck ooatmtc de ~ novoc. bem como os respccavo:~ 
~ sobraulcaD c~ de repoDÇio: 

n- ~uuecmquemaporccmodoimpo5t&cie ~ incidemc aa i~ 
de mattria: pnnw.. ~ po;:u. ccu:npoDCDtCS. COGJUD10S c: subc:oajumcs-~e~
epocumia~ 

m- taiuç&o de ate 2S'Y. do impcmo sobre pfOdtllOl indumuJLDdos mc:iócntc aa 
aqussiç:lo de~ produLos mtcnncdimot e mattrWS de crniJ&lqcmo 

rv- CXtCD1kt dos~ de que mtam os ma.. IV. VI. vn. VUI c IX da an. 11
• 

• Alt. 12. Faria JUS aos bcDc:f5ciaa dt:lal Mcdlda Provilória os anpa ii....,...,. 
hlbilitJidos pdo Poder Eu:cuavo ate 31 de ~ lk 1997. 

p:odu!os~~=.t~:m.~.~n::====~·~99~ 
Alt. 13. O Poder Exo:uc.vo ~ os requisito$ ._.. habilitaçlo du c:aq:n:a:ll ao 

ttatEnm&O a que se refc:rcm os lltiSCS antr:note. bem como os rno:&:11!mOS de coattale ~ à 
venfu:a;io do cumpnmemo do cii.spoao 11e1t1. McWda ProVlSOnL 

?lripfo \mico. O ~ dos bcoeficios de que um. esta Medida PMvi36ria 
esari ccodh:ionado à apn:amtaç~o da habiliuçJ.o mc:DClocuda DO Cllplll Ces!e UOiQ. 

Alt. 14. A~ das proporç&s. dos limites e do indicc a que .e rd'c:n:m. os lftl. 
28 c "ro c:stmá sujeita a muha de: 

I • seratta por cem.o inc:iolc:clc ~ a valor FOB das inl~ rc:t.liDdu nu 
CODdiç&:s prcvuw no mci:Jo I do an. t•, que coutnbuir pu:ao dacumpriznl:mo d&proporçio • que 1e 
re!r= o ir.cuo li do m. 2"; 

coodiç&s~~~=-~~CX:o'!~~=~:m::'~f.':c,= 
2': 

ta!iDdunu~~;=~.:~~!o!:r~~~ 
iDciJo m do an. zA: 

N .'~ porccntD iDci.dc:me sobn:: o valor FOB du ~de m:atmu-priaw: 
:·; 1~ c;:!lP. prautU no 1.DCdo U do art. 111

, que cxocder os timna .d!aoaais a que te 

V ·setmta por ceuto incidcme X1bn: o valor FOB da i~ ~eu 
condiçOcs pR:Y!SW no u:acUo n do an. 1;, que conoomr pua o documpruncZilo do imdice a que x 
refere o capal do art. ~ 

VI - 120% iccidcate 3IJbtc o vai.« FOB das imponaç6:s reali:r-lu ass CODd.ições 
~ DC3 inQs)s II cIndo an. 1;. que~ a~ a que x: refc:n: o iDciM i do ut.1!~ 

vn • KtCDta por ccmo iocidcme sobre .o valot FOB du importaç:Oes dos prudutoJ 
rebcioalldos DO i.Dr:j,a n de. art. 1~. reali:mdu nascoadi.Ç(Ic:l prevmu DO mesBlO .mcila. que cxcedc:r a 
proporçia a que: x mcre o mcuo tv do an. 2Q. 

Paricnfo imi.cO. O ptoduao da ~ das mulw a que se td'erc este aniSO scra 
=lhido ao Teso\11'0 NacioaU. · 

Art. 1 S. o ttmmcma fi:seal prcvislo aesll. Medida PiovUória: 

[ • fiç.aQOpeilcionsdo i. ce~. pelo c.ontnbu:Lnte.. dl rqu.Wi.lbdc com o paatmcmo = .000. os tributOS c C:Oatnbwções fcóc::alr. 

A& 16. f"w:EI ~ 01.110& prmc.io& COID ... U. Mafid& Ptovilóril; rf 1.5:32, 
q.Jidldaanbrodc: 1996. 

' Att. 11. Esta Medida Provil6ria cattaa%1 vip aa d.aa.de sua~ 

Bl810iL 16 ck J•n•1ro <kl997~17~da• i 1 " ··elOflidaltalpdbiic& 

FatN.ANoo HENRIQUE CARDoso 
LMU Fdlp< LamproJa 

PldloMOÚJit 
~DonwJ/G 
Antonio K.andir 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres)- Con
cedo a palavra ao nobre Senador Lauro Campos. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Casildo 
Maldaner. (Pausa.) 

. CQnçe@_ a Qal;a_vra ao nobre Senador Romero 
Jucá. (Pausa.) 

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

Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardo 
Cabral. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Gilvam 
Borges. S. Ex& dispõe de 20 minutos. 

O SR. GILVAM BORGES (PMDB-AP. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. Senadores, o que me traz 
à tribuna é um artigo publicado ontem no jornal O 
Globo, de autoria do Presidente José Samey, intitula
do "Senador Caxias ou Nabuco", que passarei a ler. 

É uin artigo interessante em que o Presidente 
faz uma retrospectiva histórica e uma defesa da ins
tituição, uma avaliação que merece ser transcrita 
nos Anais desta Casa 

·o Brasil não foi construído nos cam
pos de batalha, nem em lutas étnicas ou de 
raízes religiosas. Ele foi uma construção do 
gênio de alguns brasileiros, a que se juntou 
o ímpeto de um português, O. Pedro de AI
cântara, o fundador, cujas convicções con
trárias ao absolutismo permitiram que criás
semos um regime singular naqueles tempos: 
uma monarquia democrática. 

Seria, também, falsear a História não 
acentuar o quanto Antônio de Araújo Azeve
do contribuiu para essas idéias que germi
naram com a vinda de Dom João VI e com a 
plêiade de homens que o acompanhavam. 
Azevedo, o Conde da Barca, homem do 
mundo, com várias incursões na diplomacia 
européia, estava obcecado com a idéia da 
unidade que dominou as preocupações das 
lideranças políticas que se estavam forman
do para construir o novo país, o Brasil. Gra
ças a essa idéia, nasceu e consolidou-se 
este gigantesco país continental. 
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Ao compararmos o nosso processo 
com o que aconteceu na América espanho
la, vamos verificar que ali surgiu o maior 
de todos os estadistas do continente, Si
mon Salivar, que tinha visão da integra
ção, mas foi incapaz de evitar o fraciona
mento das terras que a Espanha conquis
tara. No Brasil, a obra da construção na
cional não foi feita pelos generais nas ba
talhas, mas na negociação política amadu
recida e lúcida. É difícil imaginar como 
aqueles homens, isolados do mundo, por 
onde não passava nenhum dos fluxos da 
História que se construía na Europa, tives
sem a perspectiva maior da concepção do 
Estado e procurassem moldá-lo além das 
idéias do seu tempo. 

Conduziram a Independência, viveram 
a crise do Fico, depois da Abdicação, a da 
Ma'oridade, a Guerra do Paraguai, as revol
t' .'Cais, como a Balaiada, a Gabanagem, 
" :roupilha, e mantiveram a unidade na-
(· ·•ai, promoveram a libertação dos- escra
r :;;, fundaram partidos que deram estabili
dade política ao lmpé1io, enfrentaram a Re
pública, o golpe de Estado de Deodoro, as 
revoltas das Forças .Armadas, a Revolução 
de 30, o suícfdio de Vargas, a renúncia de 
Jãnio, crises económicas, a reconstrução 
damocrática, e caminha o País nos nossos 
dias cem seus problemas, mas grande Na
ção, respeitada e reconhecida mundialmen
te como destinada a um grande presente e 
futuro ainda maior. 

Quem trouxe o País de tão longe? 
Quem o manteve nesse rumo, cristalizando
se cada vez mais as idéias civilistas, a con
vivência democrática, um Pafs cordial, de
mocracia racial e religiosa? Acho que a 
maior de todas as injustiças que se faz ao 
Brasil é a falta de reconhecimento aos ho
mens públicos que o moldaram e construí
ram. Procura-se apontar os seus males, e 
ninguém reconhece essa obra extraordiná
ria, de um país deste tamanho, com esta po
pulação, oom esta paz interna, com as insti
tuições democráticas que construiu, que 
tudo isso tenha sido possível sem o barro do 
sangue que encharcou a construção de ou
tras terras. 

. ' E, na formação dessas instituições, ne
nhum segmento fez mais do que o Congres
so Nacional. Nele nasceu o país. Dentro 
dele encontramos solução para todas as 
nossas crises. Ele jamais permitiu que de 
suas mãos viessem soluções pela força das 
armas. Os hiatos que vivemos foram des
vios que, não tendo saída, voltaram ao leito 
do Congresso Nacional, a maior de todas as 
instituições políticas criadas pelo homem. É 
lá que se exerce a verdadeira soberania do 
povo. É ali a porta aberta para que o cida
dão possa questionar governos, o próprio 
Parlamento, os políticos, e discutir idéias, 
propor soluções. 

Entre os poderes é o Legislativo o 
mais visado porque é aquele que incomo
da mais. Os outros tomam dec.isões sem o 
acompanhamento público. Nenhum poder 
sofreu mais, no curso de nossa História, 
do que o Poder Legislativo. Ninguém nunca 
pensou em fechar o Executivo. Mas o Legisla
tivo no Brasil foi fechado em 1823, em 1889, 
em 1891, em 1930, em 1937, em 1968 e em 
1977. 

Não é o Congresso uma corte de anjos 
nem uma assembléia de sábios e notáveis. 
É formado por homens e políticos, recruta
dos dentro da sociedade e, por isso, nem 
melhores nem piores do que esta. 

O Poder Legislativo nunca faltou ao 
Brasil, nunca tentou obstruir os outros Pode
res. Atualmente vivemos uma grande crise, 
a crise que todos os parlamentos vivem. Há 
um novo interlocutor da sociedade democrá
tica, a opinião pública, expressa pela mídia, 
principalmente a televisão. Esta modificou 
os hábitos, e seus efeitos, também, caíram 
sobre as Instituições. Shimon Peres, o ho
mem mais lúcido na análise da realidade 
mundial com quem já conversei, resumiu de 
maneira pessímista e crítica a influência d:>s 
meios eletrõnicos na política: 'Com a televi
são é impossível haver ditaduras, mas com 
ela a democracia é insuportável. ' Ela es
cancara todas as portas. 

Nós, também, temos os nossos foun
ding fathl!rs e SeUS Continuadores. Não de
vemos ser injustos com o Parlamento. Ruim 
com ele, sem ele é impossível o Governo 
democrático. O Congresso, repito mais uma 
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vez, não pode ser julgado por aqueles que o 
traíram; se locupletaram e denegriram a ins
tituição. Ele deve ser julgado pelo que fez 
pelo país. Pelas idéias com que construiu 
a nacionalidade, pela sua grandeza. E, 
nesse conjunto, nenhuma das casas fez 
mais do que o Senado da República que 
agora se renova, na maior e mais impor
tante de todas as reformas que ali foram 
feitas para que possa cumprir suas ativida
des fim e meio. 

O herói moderno da Casa é a ficção do 
Senador Caxias, mas na sua história estão 
outros, de carne e osso, que construíram o 
país: Abaeté, Abrantes, Antônio Carlos de 
Andrada e Silva, Rui Barbosa, Milton Cam
pos, Bernardo de Vasconcelos, Feijó, lta
boraí, Pinheiro Machado, Getúlio, Jusceli
no, Saraiva, Sinirnbu, Pimenta Bueno, Para
ná, Afonso Arinos. Sem eles, não existia o 
Brasil. 

Lembro José Honório: "Grande parte 
da história da liberdade no Brasil está escri
ta no Parlamento. • 

Sr. Presidente, esse artigo do Presidente Sar
ney, publicado no jornal O Globo, edição de 30 de 
janeiro de 1997, deve ser transcrito nos Anais desta 
Casa. Ele realmente nos leva à reflexão. O Presi
dente Samey faz uma retrospectiva histórica, fala da 
importância do Congresso e também das mudanças 
que foram feitas no Senado. Algumas ações impor
tantes, alguns passos importantes foram dados nos 
dois anos em que o Senador José Samey ocupou a 
Presidência desta Casa. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Gilvan Bor
ges, o Sr. Jefferson Péres deixa a cadeira 
da presidéncia, que é ocupada pelo Sr. Val
mir Campe/o. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- V. Ex" 
será atendido, na forma regimentaL 

Concedo a palavra à nobre Senadora Benedita 
da Silva. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jefferson 
Péres. 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB-AM. Pro
.• nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Senador Beni 
Veras ocupou a tn"buna deste plenário ontem para 
anunciar a próxima apresentação de um projeto de 
sua autoria determinando que o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Económico e Social aplicará pro
gressivamente uma parte dos seus recursos no fi
nanciamento de empresas na Amazônia e no Nor
deste, até atingir o percentual de 40% do dispêndio 
global daquele organismo de crédito. 

O ilustre Senador pelo Ceará demonstrou que, 
ao longo de sua existência, o Bndes aplicou a maior 
parte dos seus recursos nas regiões mais desenvol
vidas do País, em detrimento das regiões chamadas 
periféricas, ou seja, das mais pobres, como a Ama
zônia e o Nordeste. 

E o que é pior, Sr. Presidente, no passado, 
grande parte dos financiamentos feitos por aquele 
Banco, a projetas no Sul e Sudeste, foram feitos a 
juros subsidiados. Assim aconteceu, inclusive, com 
a indústria automobilística, constituída toda ela, 
como sabemos, de empresas muHinacionais. 

É verdade - para se fazer justiça é preciso que 
se diga - que já houve tentativas, até em passado 
recente, de direcionar recursos do Bndes para as re
giões mais pobres. Há dois anos, o Banco anunciou 
e tentou implementar o chamado Programa Amazô
nia Integrada, que destinava R$1 bilhão para o fi
nanciamento de empresas na Amazônia. Esse pro
grama, infelizmente, frustrou-se, em grande parte, 
por falta de demanda, Sr. Presidente. A verdade é 
que não houve solicitação elas empresas, na minha 
região, àquele Banco, para financiar os seus proje
tas. Certamente porque as exigências do Banco, as 
suas taxas de juros, os seus prazos e outros requisi
tos burocratizavam o crédito e desestimulavam a 
sua con~ssão, principalmente para as pequenas e 
médias empresas. 

O projeto do Senador Beni V eras prevê a hipó
tese de não haver demanda suficiente naquelas re
giões para os recur5os disponíveis. Há no seu proje
to um mecanismo inteligente, que é, nesse caso, ou 
seja, na hipótese da solicitação de financiamento ser 
inferior aos recursos disponíveis, o Bndes aplicar 
esse saldo no aumento de capital do Banco da Ama
zônia e do Banco do Nordeste. 

Ao mesmo tempo, preconiza que o Bndes saia 
da posição passiva que atualmente adota, de espe
rar que nele busquem recursos para, ao contrário, 
atuar ativamente corno uma verdadeira agência de 
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desenvolvimento, visando estimular os pequenos e 
médios empresários a buscarem suas linhas de fi
nanciamento. 

Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, por coinci
dência, publica a imprensa, hoje, que o Bndes 
inaugurou ontem uma nova linha de crédito, desti
nada especialmente às pequenas e microempre
sas. Recursos serão repassados, para desburo
cratizar o processo, através, inclusive, de organi
zações não-governamentais. O primeiro financia
mento foi concedido a uma ONG do Rio Grande do 
Sul, à Portosol. 

Só podemos louvar o Sndes por deixar de ser, 
finalmente, apenas um banco de desenvolvimento, 
como tem sido até hoje, voltado para as grandes 
empresas, por fazer jus ao social do seu nome e 
criar financiamentos efetivamente para as menores 
empresas. 

O Sr. Bernardo Cabral - V. ExD me permite 
um aparte, Senador? 

O SR. JEFFERSON PÉRES -Concedo-lhe o 
aparte com muito prazer, Senador Bernardo Ca
bral. 

O Sr. Bernardo Cabral -É mais do que opor
tuno o pronunciamento de V. ExA, Senador Jefferson 
Péres. Lembro-me que há algum tempo estivemos, 
os dois, com o Presidente do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Económico e Social - BNDES -, 
e ambos mostrávamos a necessidade de que esse 
Banco deixasse de ser apenas um banco de de
senvolvimento para ser uma agência de desenvol
vimento voltada para a nossa área. Agora, com a 
notfcia que V. ExA registra, de que haverá o repas
se de recursos com a finalidade de desburocrati
zar o Banco, tomando-o acessível às pequenas e 
médias empresas, verifico, confirmo e comprovo 
que a tese que V. ExB defendia e defende, espe
cialista que é da matéria, é a tese que aponta ca
minhos e indica soluções. Vale a pena aos repre
sentantes da área amazónica, região tão distante, às 
vezes olhada mais como se fosse enteada do que fi
lha -junto-me ao registro de V. Ex'l - parabenizar o 
BNDES por estar no seu caminho correto. Apenas 
interrompi V. ExD, tomei este audacioso gesto, para 
cumprimentá-lo e dizer que me associo às suas pa
lavras. 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Muito obrigado 
nobre Senador Bernardo Cabral. V. ExO está sem
pre à frente das grandes iniciativas da Bancada no 
sentido de obter medidas efetivas de desenvolvi-

mento para a nossa região. V. ExB ainda não havia 
qhegaâo, nobre Senaâor -Bemaroo Cabral - creio 
que não ouviu a primeira parte do meu discurso -
quando fiz referências a um projeto a ser apresen
tado proximamente pelo Senador Beni Veras, do 
qual V. ExA deve ter recebido cópia. O projeto, 
muito interessante e inteligente, estabelece a ele
vação progressiva de linhas de financiamento para 
a Amazônia e para o Nordeste, até atingir, a médio 
prazo~ llm-percentual de 40"/o. No caso de não ha
ver demandas de créditos na região, o saldo será 
aplicado no aumento de capital do Banco da Ama
zônia e do Banco do Nordeste, também duas 
agências de desenvolvimento. Ao mesmo tempo, o 
BNDES deixaria de ser um órgão passivo - sim
plesmente espera que o procurem - para tomar-se 
agente ativo de desenvolvimento e buscar as em
presas que seriam potenciais tomadoras de em
préstimos. 

Veja, Senador, que os dois aspectos se conju
gam. Se o BNDES transformar-se efetivamente, 
como já está ocorrendo, em verdadeiro Banco do 
povo, direcionando suas linhas para as pequenas 
e médias empresas, e se o Projeto Beni Veras, 
aperfeiçoado - certamente, durante a tramitação, 
as duas Casas o farão -, aumentar as linhas de 
crédito para a Amazônia e o Nordeste, teremos, 
com certeza, grande redução das disparidades re
gionais e sociais. Por essa razão, é com muita alegria, 
Sr. Presidente, que faço o registro desses dois aconte
cimentos. 

O Sr. José Eduardo Outra - Permite-me um 
aparte, Senador? 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Com prazer, 
ouço v. ExD. 

O Sr. José Eduardo Outra - Senador Jeffer
son Péres, ontem não tive oportunidade de assistir 
ao pronunciamento do Senador Beni Veras. Tomei 
conhecimento do projeto de autoria de S. Ex", ao 
qual V. ExA agora se refere, por intermédio do Jornal 
do Senado, de hoje. Registro meus votos de louvor 
ao Senador Beni Veras pela iniciativa, pois acredito 
que esse projeto caminha na contramão do princípio 
que parece nortear, ou pelo menos é dominante, a 
polrtica econômica mundial hoje: de querer deixar 
apenas nas mãos do Deus-mercado a solução das 
desigualdadese a-soluÇão dos problemas sOciais: 
Concordamos plenamente que o Estado não muitas 
vezes, de forma direta, tem ainda um papel regula
dor, um papel estratégico muito importante principal
mente nesse processo de se diminuírem as desi-
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gualdades. E o Bndes pode efetivamente ser um ins
trumento importante nessa direção. Acreditamos que 
o projeto do Senador Beni Veras contnbui de manei
ra muito decisiva para isso. Espero que esse projeto 
realmente tenha uma tramitação rápida no Senado e 
na Câmara, para que possa surtir logo os seus efei
tos. Muito obrigado. 

O SR- JEFFERSON PÉRES - Muito obrigado, 
Senador José Eduardo Outra. V. Ex" fala com co
nhecimento de causa, representante que é de um 
Estado da Região Nordeste. 

Veja, Sr. Presidente, que o Bndes não é um 
banco qualquer. Ele disporá, neste exercício, de 
mais recursos - o que parece incrfvel - do que o 
Banco lnteramericano de Desenvolvimento e do que 
o Banco Mundial. Serão cerca de US$13 bilhões do 
Bndes que serão aplicados em grande parte no Nor
deste, na Amazônia, em pequenas e médias empre
sas, mudando a política do Banco, que era voltada 
para as grandes empresas das regiões mais ricas. 
Veremos que o Bndes se constituirá realmente 
numa grande agência de desenvolvimento deste 
Pais. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR- PREf. 'JENTE (Valmir Campelo) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Nabor Júnior. 

O SR- NABOR JÚNIOR (PMDB-AC. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senado
res, a pauta e as previsões para o ano legislativo de 
1997 antecipam um dos perfodos mais dinâmicos da 
presente Legislatura, prometendo a apreciação, pe
las duas Casas do Congresso Nacional, de proposi
ções essenciais à vida política, administrativa e eco
nOmica do País. 

A Câmara dos Deputados aprovou, na última 
terça-feira, a emenda relativa à reeleição dos deten
tores de cargos executivos nos âmbitos nacional, es
tadual e municipal, emenda que deverá retomar à 
Ordem do Dia, para votação em segundo turno, logo 
no início da Sessão Legislativa ordinária, marcado 
para o dia 15 de fevereiro vindouro. 

caberá depois ao Senado Federal apreciar 
aquela importante proposição, que aqui também 
cumprirá os trâmites regimentais, submetendo-se 
aos devidos exames e debates na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania e, posteriormente, 
subindo ao Plenário, para as votações em primeiro e 
segundo turnos. 

Mas, além dessa emenda essencialmente insti
tucional, outras de importância também considerável 

aguardam o veredito dos congressistas. Na Câmara, 
·\rêS temas da maior repercussão na opinião pública 
e na imprensa galvanizam as atenções dos se
tores econõmicos e sociais do País: as reformas 
administrativa, fiscal e tributária; no Senado Fede
ral, a emenda concernente à Previdência Social já 
tem relator designado, o ilustre Senador Beni Ve
ras, do Estado do Ceará, cujo parecer está pres
tes a ser distribuído para análise dos membros da 
Casa. 

Existem muitos assuntos pendentes ou previs
tos, além das emendas que centralizam as atenções 
nacionais: temos em pauta projetas importantes, 
como, por exemplo, o que regulamentará o sistema 
de telecomunicações no País, ora cumprindo as pri
meiras etapas de tramitação na Câmara dos Depu
tados. E, como prioridade fundamental, teremos de 
dar destino a dezenas de medidas provisórias que 
assombram os corredores das comissões e o plená
rio do Congresso Nacional. Algumas delas, editadas 
recentemente pelo Chefe do Poder Executivo, dispu
tam prioridade com outras seguidamente reeditadas; 
todas, por sua vez, são atropeladas pelas centenas 
de vetos que ainda não conseguiram ser apreciados 
nas sessões legislativas ordinárias ou extraordiná
rias dos últimos anos. 

Mas quero hoje, Sr. Presidente e Srs. Sena
dores, deter-me na apreciação do problema das 
medidas provisórias, principalmente em um aspec
to que considero dos mais graves: a sua perversa 
consagração, convertida em instituto jurídico ba
nalizado e, por isso mesmo, já desacreditado pe
rante o Congresso Nacional e a sociedade brasi
leira, a ponto de os Parlamentares não mais lhe de
dicarem a necessária atenção, dentro dos ritos legis
lativos. 

Sou, freqüentemente, designado para integrar 
as Comissões Mistas que apreciam essas medidas 
provisórias - ou que deveriam apreciá-las. E, con
fesso que, muitas vezes, sinto o quase desalento de 
ser o único Parlamentar a postos, para assinar a lis
ta de presença. 

Ontem, na minha agenda, era exigida participa
ção em mais de dez reuniões de Comissões Mistas, 
para apreciar medidas provisórias. E, como de hábi
to, apenas ou outro e Parlamentar- Senador ou De
putado - atendeu à convocação. Isso confirma a im
periosa necessidade de buscar-se uma solução ur
gente e efetiva para o problema. 

É certo que não podemos admitir que o Execu
tivo continue legislando, com tamanha intensidade, 
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através de medidas provisórias; mas, é inaceitável, nar o importante assunto. S. E:xõ' tarnoém cumpriu a 
também, que o Congresso sequer instale Comissões 'missão com zelo e competência, apresentando, :10 
para a sua apreciação. seu parecer, algumas sugestões. Até hoje, porém, 

Já se cristaliza a rotina deletéria de sistemática não houve análise conclusiva por parte da. Ccmiss§.o 
apresentação de pareceres em plenário, porque as Especial. 
Comissões Mistas não se reúnem; os Parlamentares Continuamos, assim, assistindo às suces:,ivâ.S 
sequer comparecem às reuniões para sua instalação reedições de medfdã!;q>rovlsóiféls e-ouvindo vti re-
e apreciação da admissibilidade e nem se fale de clamas da opinião pública e da consciência jurídica 
análise e votação dos pareceres, porque aí mesmo nacional, quê- cobra-uma- proViâência corretiva por 
é que não aparece ninguém! parte do Congresso. 

Já tramitam no Congresso Nacional várias pro- Sr. Presidente, Srs. Senadores: vencida a pri-
postas de modificação na fórmula e nos ritos das meTia etapa âa-reeleiÇão pn~sidenciãl, teremos a 
medidas provisórias, algumas aumentando o prazo volta dos debates sobre mudanças e reformas -
de apreciação, dos atuais trinta pará sess-entàâias; -política,-eTeitoral, tributária, fiscal, da PnwíáellcTa-; 
outras, proibindo a sua reedição; existem as que administrativa. Por mais importantes que sejam 
procuram estabelecer critérios para apenas reduzir tais temas, todavia, precisamos encontrar tempo e 
suas reedições; muitas combinam tais objetivos, disposição para descobrir uma saída , na já exaus-
sempre buscando criar mecanismos de controle e tiva questão das MPs; não podemos permanecer 
viabilização desse instrumento legal, que deveria ser - fmpi:itelltes diante- âo Poaer_E_xecutivo, qúe,-âiaria-
usado com parcimônia e critério, mas que tem sido mente, edita e reedita medidas provisórias, des-
abusivamente aplicado pelos últimos Presidentes, prestigiando um Congresso que se mostra incapaz 
notadamente o atual. de apreciá-las e votá-las dentro dos prazos hoje es-

Repito que o Congresso Nacional precisa en- tabelecidos pela Constituição e pelo Regimento Cc-
centrar uma solução para o problema, pois é fato mum. 
incontestável que esse instituto jurídico está des- É em nome da própria dignidade e da respon-
moralizado no nosso país. Mas, apesar disso, o sabilidade do Poder Legislativo que formulo um ape-
Poder Executivo continua a usá-lo exagerada- lo, a todas as lideranças dos Partidos com assento 
mente, usurpando uma atribuição do Congresso nesta Casa, para, logo após o início dos trabalhos 
Nacional. legislativos deste ano, a realizar-se no dia 15 de fe-

No ano passado, foi constituída uma Comissão vereiro próximo, debruçarmo-nos sobre essa maté-
para examinar todas as emendas constitucionais • ria, em busca de uma solução. 
que visam a modificar o critério de tramitação de O próprio Presidente da República tem dito que 
medidas provisórias, da qual participei como autor se interessa na busca de alternativas que atendam 
de uma dessas emendas. Entregue ao comando tanto às necessidades e urgências do Executivo 
do Senador José Samey, Presidente do Senado nas matérias inadiáveis e relevantes quanto ao res-
Federal, a Comissão designou Relator-Geral o Se- taheleeimento daélutonomla do Congrés5o Nacional, 
nador Josaphat Marinho, de quem esperava a que não pode continuar sendo atropelado e que 
apresentação de um texto que consolidasse as inten- deve retomar seu ritmo normal de trabalho, legislan-
ções das propostas e a normali-zação das prátiCas 18- do, como em qualquer país civilizado e democrático, 
gislativas. através de projetes de -lei. 

S. Ex", efetivamente, produziu um relatório vol
tado para atender às diversas tendências existentes 
no Congresso Nacional com relação ao assunto, 
mas esbarrou nas lideranças dos Partidos que dão 
sustentação parlamentar ao Governo Federal, princi
palmente quando propôs a transformação, em proje
tas de lei ordinários, das MPs que extrapolassem os 
respectivos prazos de tramitação. 

Como não se formou consenso em tomo do 
estudo elaborado pelo Senador Josaphat Marinho, 
designou-se o Senador José Fogaça para reexami-

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Laura Campos. 

O SR. LAURO CAMPOS (PT-DF. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, S~ e Srs. Senadores, o mês de janeiro 
é o mês do reinício. Deveria ser um mês da alegria e 
da esperança, mas este janeiro tem todas as carac
terísticas, as cores e o som do tramonte, das horas 
da véspera, das horas notumas e sombrias em que 
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a desesperança passa a ocupar o espaço do sol e 
da alegria. 

Rui Barbosa dizia, de uma maneira quase 
premonitória, que neste País teríamos, muitas ve
zes, vergonha de ser honestos, vergonha de ser
mos corretos quando nos deparamos com a dete
rioração das instituições, com a degradação das 
regras do jogo, com o caráter espúrio, autocrático 
que assumem as relações de poder, com o des
prezo para as necessidades sociais; com a domi
nação da violência em todas as suas formas, des
de os meios de comunicação até relações sociais 
mais simples. 

Este janeiro, infelizmente, se inaugura com um 
conjunto novo de situações, como um cadinho em 
que ingredientes completamente despóticos atestam 
o que no:; espera neste País. 

Interessante é o tropismo, a atração desse Go
verno que aí está. Embora afinne que as burras das 
finanças estão vazias e que o Governo se encontra 
em crise, esse Executivo despótico retira das vísce
ras da sociedade, das veias que se tomaram tênues, 
finas, o pouco sangue que escorre no organismo so
cial; e daí retira, quase como um transplante de vís
ceras e de órgãos de um organismo semimorto, 
através da evisceração das empresas estatais, atra
vés de uma privatização que só beneficia as empre
sas que ganham, que recebem os despojos do Esta
do, que se diz falido. 

O que é bom para o Governo a gente mostra, 
e mostra de uma maneira também espúria, ilegal, 
com uma propaganda que faria inveja à de Goeb
bels no Estado nazista de Hitler. A propaganda en
ganosa Visou impingir e transformar a ilegalidade 
em legalidade, a inconstitucionalidade da reeleição 
em algo abençoado por uma legislação preparada 
pela violência, que mostrou a todos nós, pela tele
visão, e ao peva brasileiro, a que grau chegou a 
forma de elaborar as leis neste Congresso Nacio
nal, e especialmente na Câmara dos Deputados. 
Não apenas o abuso dos meios de comunicação 
que o Tribunal Superior Eleitoral mandou retirar 
dos canais vendidos dos nossos meios de comuni
cação, mostrando a ilegalidade e a violência do 
Governo, que quer ficar a qualquer custo, que 
quer permanecer de qualquer maneira, sobre o 
custo social que já foi imposto ao País, sobre o sa
crifício das instituições e das tradições que deveriam 
ser preservadas. 

Lá na Câmara dos Deputados, os jornais e os 
meios de comunicação mostraram que agora in-

gredientes novos entram nessa feijoada, em que os 
"tnestres-cucas tomam seus aperitivos e brindam 
com seus champanhes estrangeiros após o festim. 

O que verificamos é que alguns ingredientes · 
novos, deletérios, entraram nesse processo de con
quista da reeleição por meio da mudança do art. 

-14 da Constituição Federal, principalmente do § 
52, permitindo a Sua Majestade o Presidente da 
República permanecer no cargo, talvez de forma 
indefinida, sem término para a sua volonté de 
pulssance - seu desejo de poder-, que iguala ou 
supera aquele dos Déspotas Esclarecidos, do Rei 
. Sol - le Rol Sole ii - e de outros déspotas que, du
rante a pré-história da sociedade civilizada, domina
ram o mundo a partir dos centros em que o capitalismo 
se desenvoMa. 

O que é bom, a gente mostra. E a televisão, 
então, passou a veicular, como não havia o bom, a 
mentira, o engodo, a fantasia de números e dados 
completamente falsos. 

Assim, diante da decadência e da feiúra da 
imagem real e da realidade da sociedade brasileira e 
da sociedade latino-americana de um modo geral, 
porque em vários· países da América Latina um pla
no idêntico a esse, provocando o mesmo desprezo 
pelo social, retirando do social para socorrer ban
queiros, pulverizando os recursos públicos e deixan
do à míngua a saúde, a educação, a cultura, o lazer, 
a habitação, a reforma agrária, etc. 

E assim, depois de dois anos dessa amostra, 
que não foi amostra grátis, porque o custo FHC é o 
mais elevado custo que um governo já cobrou de uma 
sociedade brasileira em toda a sua história. O custo 
Brasil, dizem eles, é constituído pelos altos salários 
e pelo alto custo do emprego no Brasil. E de tanto 
repetir isso, o custo Brasil passou a ser, então, algo 
condenável, achatável e comprimível. A redução de 
salários, a possibilidade de contratação sem car
teira assinada, aumentando para 51% da popula
ção brasileira de trabalhadores que não têm cartei
ra assinada, permitindo o contrato temporário de tra
balho, reduzindo o custo das demissões. Assim se 
reduz o custo Brasil. 

Mas qual é o custo FHC? Como aumenta esse 
custo FHC de uma forma despudorada? Só esse 
projeto de reeleição, dizem os jornais, custou 
R$40 milhões aos cofres brasileiros. Não digo o 
custo FHC, de suas vinte e tantas viagens ao exte
rior. Isso é nada diante dos pelo menos R$14 bi
lhões que foram entregues aos banqueiros que se 
diziam falidos. 
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Mas o mais grave é que os danos que agora se 
fazem nas instituições fundamentais da sociedade 
brasileira, a desmoralização do Congresso, consti
tuem custos FHC, fazem parte do custo FHC e não 
são quantificáveis. Não me refiro ao dinheiro, aos 
favores que compraram os votos dos Deputados 
que se diziam indecisos para valorizar a sua mer
cadoria. Não digo o custo de colocar no plenário 
aqueles mecenas, aqueles capitalistas que finan
ciaram as campanhas dos seus representantes e 
que depois foram !á cobrar; onde o voto se trans
íormcu em mercadoria e, agora, um balcão de ne
gócios, prometendo obras e mais obras em todos 
os lugares. Se essas promessas de campanha da 
reeleição fossem cumpridas, o Brasil se transfor
maria num verdadeiro paraíso, porque todas as 
propostas, todas as reivindicações dos municípios, 
dos Estados e da União, em todos os níveis políti
cos, foram satisfeitos. Veremos que se se cumprirão 
essas promessas. 

Portanto, é muito triste o espetáculo a que as
sistimos em janeiro. É deprimente que a Câmara 
dos Deputados tenha se rendido dessa maneira em 
alguns que votaram nessa espúria reeleição, que 
fere a tradição brasileira. Na dura Velha República~ 
de eleições de bico de pena, na demoerac1a.6rasileT
ra, democracia da elite, a elite divide a grande parte 
do butim: 5% dos proprietários de terra detêm 60% 
da terra no Brasil; 10% dos mais ricos detêm 52% 
da renda nacional. A saúde é um privilégio; a educa
ção é um funil para manter o status quo: aqueles 
que não tiveram os instrumentos de ascensão pela 
educação se mantenham como analfabetos ou semi
alfaoetizados. 

Desse modo, as coisa se mudam, a Consti
tuição é rasgada, tudo se muda para que tud-o 
permaneça como está. Esse é o Governo da rea
ção, o Governo do retomo ao passado, entre ou
tras tradições que deveriam ser preservadas, nes
ta nossa tenra democracia, democracia unicamen
te eleitoral, e mesmo as eleições conspurcadas 
com as bombas monetárias que nos são lançadas 
na campanha. Mas pelo menos o ritual do rodízio 
de quatro em quatro anos tinha sido obedecido em 
todos os Governos, da Velha República e mesmo 
das fases de exceção, da ditadura de Getúlio ou 
dos militares. Quatro ou cinco anos, no máximo, 
era o período de Governo admitido e respeitado 
por todos. Rodrigues Alves se elegeu em 1902 e 
se reelegeu em 1918, mas não chegou sequer a 
tomar posse na Presidência, porque morreu antes 
disso. 

- De modo que o que vemos aí é esse espetá-
·-culo, que -não parece ó espetáculo da abertura de 
um novo ano, mas uma triste e sombria hora do 
tramonte, a hora das vésperas, hora em que á es
curidão inicia a sua marcha sobre a sociedade bra
sileira. 

Assim é, portanto, preciso anestesiar as cons
ciências, e alguns para desculpar o tropismo, a atra
ção do Poder Executivo hipertrofiado, que obvia
mente se distanciou muito pouco da ditadura militar, 
porque, em qualquer momento da existência da so
ciedade capitalista, quer durante o despotismo es
clarecido, quer diante do sistema presidencialista 
praticamente monárquico, o que vemos é a hipertro
fia constante do Poder Executivo. 

O Governo Federal dos Estados Unidos gas
ta mais de US$2 trilhões por ano. Isso não é hiper
trofia? E: um Poder Executivo que tem o poder bé-

-fico fantasticamente engrandeCidO, um Poder &e:. 
cutivo que tem o poder emissor, que tem o poder 
de elevar a dívida pública, que tem o poder d:. ex
trapolar lançando leis Helms-Burton e outras for
mas de expressar internacionalmente o poder des
pótico, concentrado na democracia, unicamenle demo
cracia eleitoral. 

-Dizem eles: "Mas nos Estados Unidos, os Pre
sidentes podem ser reeleitos!" Nos últimos 50 anos, 
esse é o primeiro Presidente do Partido Democrata 
que é reeleito. E só durante a Segunda Guerra 
Mundial é que o Presidente Franklin Roosevelt con
seguiu, sim, a sua recondução, por três vezes, ao 
cargo de Presidente. Mas isso se deveu ao Estado 
ditatorial, despótico e excepcional existenle nesse 

· período de guerra. 

Portanto, não é possível, para amainar as exi
gências-das-~nsciências indMduais, exigências 
cada vez menores. arrumar-se argumentos falsos 
corno este, de que a tradição não deve ser respeita
da. E muitos dos que falam que a tradição não deve 
ser respeitada, que ela não é algo de peso, recorrem 
à tradição que os seus partidos, com outros nomes, 
teriam a partir de 1946. 

Ora, esses partidos que invocam a sua tradi
ção a partir de 46 como partidos favoráveis à reelei
ção esquecem-se de que, naquele momento, eles ti
nham como modelo a economia da União Soviética, 
ein que Stálin já se encontrava no poder, sem elei
ção, há seguramente quase 20 anos. De modo que 
aqueles que entendem que a tradição relativa à ree
leição no Brasil não.é um argumento ponderável in
vocam a tradição a partir de 46, para justificar o seu 
apoio-ao-atual Governo. 
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Jean-Paul Sartre já dizia que o que nos casti- O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Tein 
ga, o que nos martiriza, o que nos angustia é a V. Ex" a palavra, nos termos do art. 14, 11, 'a', do Regi-
consciência. Não se tendo consciência dos aconteci- mente Interno, dispondo, como Uder, de 5 minutos. 
mentes e não se querendo tê-la, é possfvel, obvia- o SR. EPITACIO CAFETEIRA PRO-
mente, bater palmas e comemorar o enterro das ins- NUNCIA DISCURSO, QUE ENffiEGUE À 
tituições brasileiras, tal como aconteceu, na semana REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICA-
passada, com os critérios democráticos do rodízio e DO POSTERIORMENTE. 
da desincompatibilização necessária para a disputa 
de qualquer cargo. E o princfpio que passou a domi
nar, o imperativo categórico às avessas que passou 
a dominar na Câmara foi a regra: 'OU todos nos lo
cupletamos ou restaure-se a moralidade.' 

Como era impossfvel evitar-se a imoralidade da 
reeleição de Sua Majestade o Presidente da Repúbli
ca, prefeitos, governadores de Estado e o próprio Pre
sidente, todos eles passaram a se beneficiar da imora
lidade. Não podendo restaurar a áiQilidade e a morali
dade, todos se locupletaram nesse grande banquete, 
em que essas facilidades foram estendidas aos pre
feitos e governadores que para cá afluíram, a fim de 
exercer pressão sobre os seus deputados federais. 

Assim, houve uma múltipla pressão: dos finan
ciadores da campanha da burguesia - que estava 
aqui, em massa - e de sindicalistas completamente 
desrealizados e incapazes de entender o significado 
de um sindicalismo realmente combativo, diante da 
barbárie que se instaura no capitalismo mundial, 
com um bilhão de desempregados. Ouvia dizer, lá 
em Minas: trabalhador que fica bajulando o governo, 
o patrão, é um trabalhador sem-vergonha. 

Assim, juntando-se essas forças contrárias, em 
grande harmonia, para o banquete, a feijoada, que 
se preparava na Câmara, neste janeiro, consegui
ram fazer com que todos se locupletassem da gran
de imoralidade que representa esse processo que 
permite tudo neste Pafs, que institucionaliza e que 
constitucionaliza o execrável, o condenável, o crime. 
Se um dia votássemos leis neste Congresso que 
considerassem o homicídio, o parricídio, o estupro, 
como atos não atingfveis pela lei, descriminando to
dos esses comportamentos selvagens, nenhum ho
micida, parricida ou estuprador no Brasil estaria pra
ticando crime. Basta, obviamente, fazer com que o 
condenável pela história, pela tradição, pela essên
cia da democracia, transforme-se em algo constitu
cional, para que o condenável passe a ser legal, o 
crime passe a não ter pena e, assim, possamos vi
ver num pararso das estatísticas, em que a criminali
dade se reduz a zero, mas em que também a digni
dade humana vai ao pó. 

O SR. EPITAao CAFETEIRA - Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma comunicação de Uderança. 

Durante o discurso do Sr. Epitácio Ca
feteira, o Sr. V a/mi r Campelo deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Ge
ra/doMe/o. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - V. Ex" 
será atendido na forma regimental. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Casildo 
Maldaner. 

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB-SC. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, o Se
nador da República é eleito pelo povo para repre
sentar o seu Estado de origem e defender os inte
resses do Pafs, conforme explicitado na nossa Carta 
Magna. 

A regra constitucional, ao dar representação 
paritária, quis, quer e exige que todas as Unidades 
Federativas tenham igual respeito, atenção e valor. 
Se aspectos regionais, étnicos, geográficos, econó
micos, por si sós, geram diferenças, tais nuances 
não podem, nem de leve, macular e afastar a regra 
proclamada no Diploma Político Nacional, que é a 
da eqüidade de tratamento. 

A política é a arte de debater, discutir e con
vencer no plano das idéias. É, também, a arte de ar
ticular e até conspirar, no bom sentido. 

Infelizmente, uma minoria tem o entendimento 
da palavra conspiração como sendo golpe político, 
conforme definição do Dicionário da Ungua Portu
guesa, de Silveira Bueno. Esta definição, invariavel
mente, busca dar credibilidade a quem não merece; 
pretende dar importância a fatos irrelevantes e, sobre
tudo, sustentar uma premissa falsa para que ela venha 
a se constituir em fato verdadeiro. Daí a rr.áxima: 'Mais 
vale uma mentira do que uma meia verdade'. 

Informações tendenciosas e distorcidas, fre
qüentemente diwlgadas na imprensa, têm objetivos 
pouco nobres apenas para colher dividendos eleito
rais. E a prova disso é a recém criada CPI dos títu
los da dfvida pública, destinada a apurar possíveis 
irregularidades ocorridas durante a emissão de •ítu
los públicos nos anos de 95 e 96. 

Ora, não é novidade para ninguém, r.ecte P?.is, 
que a situação económica dos Estados "" Municípios 
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é crítica, com suas receitas seriamente comprometidas, 
ímpossibilifando.os de efetuar quaisquer investimentos 
que venham reverter em benefícios para a sociedade. 

São indiscutíveis as prerrogativas constitucio
nais da Casa e dos seus membros para autorizarem 
e fiscalizarem as operações de natureza financeira, 
bem como estabelecer limites globais para operaçõ
es de crédito interno e extemo de interesse da 
União, Estados, Distrito Federal, dos Territórios e 
dos Municípios. 

Entretanto, entendo como questionável o fato 
de limitarem o alcance da CPI apenas aos Estados 
de Santa Catarina, Alagoas, São Paulo e Pemambu
co, visto que, ao longo dos anos, toda a Federação 
se utilizou desses recursos e, da mesma forma, de 
negociação de títulos públicos. Portanto, não é novi
dade que a mesma prática que se utiliza hoje vinha 
sendo exercida durante todo esse tempo no País. 

Se há presunção de irregularidades na nego
ciação dos tftulos, por que não se investigar toda a 
Fe~1e;ação? Por que não o conjunto? 

Não estou aqui a defender qualquer ilícito, mas 
tão somente pleitear, para Santa Catarina, a eqüida
de de tratamento em relação aos demais Estados 
excluídos da CPI. Em última instância, é fundamen
tal que se freie o ímpeto daqueles que desejam, por 
oportunismo, transformar a CPI em palanque para 
questões polrticas regionais. 

É importante que a Nação entenda, de forma 
didática, que o déficit ou o superávit de um Estado, 
Município ou até mesmo um País, depende do lega
do de quem o administra. 

Sr. Presidente, Srls e Srs. Senadores, a bem 
da verdade, tudo isso está acontecendo graças ao 
beneplácito do Banco Central, que, mais uma vez, 
não foi vigilante na sua missão fiscalizadora. 

Em 1996, propus, através de projeto de lei, al
teração na composição do Conselho Monetário Na
cional, com o objetiVo de aumentar o potencial fisca
lizador do órgão, com a participação de segmentos 
da sociedade civil organizada. Por essa razão, Sr. 
Presidente, é br,m que se frise que o Banco Central 
não está bem aparelhado para cuidar, para fiscalizar 
a emissão de títulos no Brasil. 

A CPI, agora, fará as vezes do Banco Central. 
Tentará detectar as possíveis irregularidades nas ne
gociações desses títulos pelos Estados e Municípios. 
Entretanto, seria interessante a Cortissão cotejar os 
índices dos deságios de todos os Estados brasilei
ros, tendo como referência o do meu Estado, que foi 
da ordem de 0,50%, que é tido como prática de cus
to normal dentro do mercado de títulos estaduais. 

Tal assertiva decorre da circunstância de que a 
·totalidade das vendas feitaS pelo Tesouro do Estado 
de Santa Catarina foi em caráter definitivo, o que 
vale dizer que quem adquiriu tais papéis ficará res
ponsável pelo seu fin~ciamento por período de até 
cinco anos. 

Tal procedimento ocorre em razão do contin
genciamento imposto pelo Banco Central, que, ao 
proteger os papéis da União, dificulta a govemabili
dade de Estados e Municípios, tomando quase im
peditiva a captação de financiamentos, encarecendo 
as dívidas e aumentando o endividamento. 

Por isso, Sr. Presidente, Srts e Srs. Senado
res, estamos atravessando um cenário de muitas di
ficuldades que levaram os papéis dos Tesouros es
taduais e municipais a uma situação difícil no merca
do, inviabilizando linhas de crédito de longo prazo, 
não só para Santa Catarina, mas para todos os títu
los de natureza pública. 

Concluindo, gostaria de extemar a minha con
fiança no Presidente da Comissão, Senador Bernar
do Cabral, no V~ce-Presidente, Senador Geraldo 
Melo, no Relitor, senador Roberto Requião, e nos 
membros da Comissão, que, em busca da verdade, 
serenarão os ânimos dos arautos do caos. Desejo 
manifestar, também, a minha detenninação de repu
diar todo e qualquer pré-julgamen!o tendenci~ con
tra o GOverno d6 santa. Catarina e dos Municípios. 

Conclamo e confio que essa Comissão, à qual 
passo . a pertencer, . direcione . e. apure_ com transpa

-iência para. oferecer ao 8rasiT a reaíida.de: Sabemos, 
de antemão, que o Bé!.nco Central precisa de uma 
nova resolução desta Casa a fim de que possa ser, 
na verdade, o guardião da moeda nacional. Hoje, 
como está, não é, já estou convencido disso, nesses 
meus vinte e poucos anos de mandato, obtidos em 
seis vestibulares de umas em meu Estado. Há um 
descontrole, uma ingovemabilidade nesse sentido. 
Não há como controlar a emissão de títulos da ma
neira como está. Há emissão de dinheiro, emissão 
de títulos, e não se tem em mão o controle da verda
deira situação nacional, quer em âmbito federal, re
gional ou municipal. 

E ar ficamos nesse verdadeiro marasmo no 
campo internacional, com o descontrole da cotação 
de juros no nosso mercado, e assim por diante. 

-- - raa.ro- que, -sozTritio, o sarlcocantral. não 
pode resolver o problema. É preciso que também 
nós, do Senado, façamos o mea-culpa, baixemos 
uma resolução que seja mais rígida. No meu enten
dimento, Estados e Municípios, ao serem sufocados 
pelas circunstâncias, com base em questões do pre-
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ceito constitucional, apresentam-se ao Banco Cen
tral para pedir a emissão de títulos e o Banco Cen
tral tem que ter condições de estabelecer os limites. 

É necessário estabelecer regras rígidas, fir
mes, para o controle da emissão de títulos. Do con
trário, não tem jeito. Quando a legislação é muito fle
xível, quando não se conhecem os limites, não é 
possível exercer o controle. 

Tecnicamente, o guardião da moeda nacional 
precisa ter o controle, para poder dizer: 'até isso é 
possível", 'para que se remeta ao Senado falta isso 
e mais aquilo'. Penso que esta Comissão tem o 
grande papel de traçar novos caminhos e ajudar in
clusive o Governo e o conjunto da Nação nesse 
grande controle. Depois que o Banco Central envia o 
processo para cá, esta Casa, como é politica, muitas 
vezes pressionada, analisando os dispositivos da 
própria Constituição, em sua elasticidade, chega a 
interpretações diversas. E aí não é fácil. 

Por isso, precisamos, de uma vez por todas, 
com muita serenidade, com eqüidade, dentro do es
pírito da própria isenção, traçar esses caminhos 
para o País. 

É claro que é preciso trabalhar com transpa
rência, buscando fazer com que possíveis irregulari
dades sejam apuradas com rigor, que o Banco Cen
tral venha a ser inserido no contexto de guardião da 
moeda nacional. Como está hoje, não é possível: ao 
sabor dos ventos, mudam-se as opiniões, os parece
res, os relatórios. E assim não há um sistema equâ
nime no Brasil inteiro. 

Eram essas considerações, Sr. Presidente, 
S~ e Srs. Senadores, que eu gostaria de trazer 
nesta manhã de sexta-feira. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce

do a palavra à Senador Emflia Fernandes, como Lí
der, por cinco minutos. 

A SRA. EMÍUA FERNANDES (PTB-RS. Como 
Líder, pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, o tema que trago hoje refere
se à recente notícia da imprensa sobre a questão da 
erradicação do trabalho infantil no Brasil. Temos 
acompanhado atentamente a matéria como inte
grantes da CPI que estuda a questão nesta Casa 

Inclusive, por vontade de seus membros, a CPI 
não teria interrompido suas atividades durante este 
período de convocação extraordinária. A Comissão 
fez apelo para que fosse incluída na pauta dos tra
balhos deste período extraordinário, mas não fomos 
contemplados. Assim, esperamos poder , a partir do 
dia 15 de fevereiro, quando retomaremos as ativida-

des desta Casa, agilizar nossos trabalhos para real-
· .mente apresentar não apenas dados - que são os 
mais terríveis e diversos que chegam a nós por meio 
de denúncias e de trabalhos realizados nos Estados 
e até pelo próprio Ministério do Trabalho -, mas tam
bém sugestões e, juntamente com os Governos Fe
deral, Estaduais e Municipais, construir alternativas 
que possam, realmente, combater e organizar, de 
forma racional e humana, a questão e a posição da 
criança diante do trabalho e da escola. 

É profundamente salutar o que acompanhamos 
na imprensa sobre o projeto de erradicação do tra
balho infantil, recentemente lançado na Zona da 
Mata, em Pernambuco, em relação às crianças que 
trabalham nos canaviais. Estima-se que, hoje, haja 
44 mil meninos e meninas com idade até 14 anos 
trabalhando no corte da cana-de-açúcar. O Presi
dente da República esteve na região e autorizou a 
destinação, dentro do projeto de complementação 
de recursos, de uma bolsa cidadã no valor de 
R$50,00 a R$150,00, para que as famílias possam 
retirar as crianças do trabalho e tenham uma com
plementação de renda. 

Sabemos que o grande desafio, hoje, é o com
bate ao desemprego e à pobreza. Portanto, reitera
mos aqui a importância de o Governo adotar ações 
concretas em relação à questão. 

Temos notícia de que o·programa também será 
estendido ao Estado do Rio de Janeiro, assim como, 
no ano passado, houve a implantação do projeto-pi
loto em Mato Grosso do Sul, no caso das crianças 
que trabalhavam nas carvoarias. É importante que o 
Governo divulgue dados exatos sobre o projeto e os 
programas que estão sendo desenvolvidos. Temos 
notícia de que mais de mil e duzentas crianças saí
ram das carvoarias do Mato Grosso do Sul, segundo 
informações da Secretaria de Assistência Social. 
Mas precisamos saber se realmente isso está contri
buindo, porque há informações de que as famflias, 
muito delas- não podemos afirmar se todas -, esta
riam recebendo essa complementação de renda e as 
crianças ainda estariam trabalhando nas carvoarias. 

Esse relatório sobre a situação da infância, de 
1997, publicado recentemente pelo· Unicef, revela 
dados que nos preocupam em nível mundial, mas 
também em nível de América Latina e de Brasil. 

Temos que definir, principalmente, Sr. Presi
dente, S~ e Srs. Senadores, o que ê trabalho infan
til, obser-Vando que a noSsa.-constituiÇão define pa
râmetros em que as criançaS, os jovens podem tm
balhar na situação de aprendiz. É preciso também 
definir claramente que tipo de trabalho prejudica as 



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

Janeiro 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 585 

crianças. E, principalmente, temos que ter a cons
ciência de que todo trabalho que afasta a criança das 
escolas prejudica e, portanto, deve ser combatido. 

Há também sugestões, que o próprio Unicef 
apresenta, que não apenas o Brasil mas o mundo in
teiro devem adotar como saída importante e urgente 
para a eliminação imediata do trabalho infantil, que 
envolve exploração e cria situações de risco. 

Temos que definir claramente a situação, te
mos que buscar dados para isso, porque, por incrí
vel que pareça, muitos são os dados, mas não te
mos consciência exata da realidade. Precisamos 
chamar os governos dos Estados, precisamos cha
mar os prefeitos municipais que estão assumindo os 
seus postos a partir deste mês, precisamos construir 
uma responsabilidade conjunta. 

O Sr. caslldo Maldaner- V. Ex" me permite 
um aparte? 

A SRA. EMIUA FERNANDES - Não sei se o 
Regimento permite o aparte, Senador, mas concedo 
o aparte a V. Ex". 

O Sr. caslldo Maldaner - Senadora, como é 
uma sexta-feira e a Casa não está muito cheia, acre
dito que o aparte é possível, e serei breve. Gostaria 
de cumprimentá-la, porque projetes dessa natureza 
vêm ao encontro daquilo que, na verdade, precisa
mos para as crianças, para os meninos de rua. Lem
bro-me de que vi uma propaganda, e as pessoas 
também falam, que em Brasília o Governo do Distri
to Federal vem realizando um trabalho para retirar 
da ruas os meninos e colocá-los junto de seus pais; 
caso os pais não tenham como sustentar seus filhos, 
o Governo tentará colocá-los em lugares onde 
aprendam alguma coisa. A atitude da Senadora de 
estender o convite e conclamar os Governadores e 
os Prefeitos que assumiram a participar é de salutar 
importância. É fundamental. V. Ex" levanta um pro
blema importantíssimo nesta manhã. Eu gostaria de 
cumprimentá-la por isso. 

A SRA. EMIUA FERNANDES - Agradeço o 
aparte de V. Ex". Entendo que é fazendo isso que va
mos chegar a bom termo em relação ao assunto. Não 
aálélflta proibir as crianças. Devemos buscar as raízes 
do problema que faz que as crianças estejam em si
tuação de risco e de trabalho forçado. Temos que nos 
preocupar com a situação de desemprego que se alas
tra pelo País, já que a pobreza é um fator de cresci
mento da violência, de desestruturação da família, en
fim temos que seguir as sugestões e alternativas hoje 
propostas, como a garantia da educação às crianças. 

Temos que buscar também, na proteção legal, 
que deve ser ampla, consistente, objetiva, uma saí-

da para o trabalho da criança. Ela deve buscar real-
' mente penalizar aqueles que continuam empregan
do e explorando crianças, seja no campo ou na cida
de, e principalmente buscar estimular projetes que já 
existem e são construídos, muitas vezes, por empre
sas ou por municípios, para que possamos divulgar 
e seguir as experiências positivas. Para isso, preci
samos ter dados suficientemente claros, que de
monstrem o problema e onde ele existe de forma 
mais acentuada. Para isso, há necessidade de códi
gos de conduta e políticas de negociação. 

As empresas nacionais e internacionais que se 
instalarem no País devem adotar um código de con
duta que realmente deixe claro quais são os seus 
compromissos com o desenvolvimento do nosso 
País, com o desenvolvimento do seu capital, mas, 
acima de tudo, qual é a atenção que devem dar ao 
ser humano, enquanto trabalhador e, principalmente, 
quando se tratar de crianças e de adolescentes. 

Era o registro que desejávamos fazer, Sr. Pre
sidente, ressaltando que o Governo deve, cada vez 
mais, acelerar o processo de erradicação do traba
lho infantil, seja por meio da bolsa-escola, seja tra
balhando junto às empresas, mas sempre cor• o 
compromisso dinâmico e concreto de cornbatb a 
toda forma de aviltamento, principalmente, das 
crianças e dos adolescentes. 

Muito obrigada. 

Durante o discurso da Sra. Emflia Fer
nandes, o Sr. Geraldo Melo deixa a cadeira 
da presidéncia, que é ocupada pelo Sr. José 
Eduardo Dutra. 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) -
Concedo a palavra ao Senador Carlos Patrocínio. 

S. Ex" dispõe de 20 minutos. 
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL - TO. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Srls e Srs. Senadores, gosta
ria de usar o tempo a mim concedido para dizer do 
meu contentamento e enaltecer o trabalho conjunto 
eficaz do Governo brasileiro, por intermédio do lta
maraty, e da Justiça do Estado da Aórida, que hou
ve por bem condenar a sr- Jorgina Fernandes, ad
vogada, fraudadora dos cofres públicos, fraudadora 
do INSS, a criminosa mais procurada no exterior 
pela Polícia brasileira e pela lnterpol. 

Essa senhora foi condenada a devolver aos co
fres públicos do País importância de aproximada
mente US$1 00 milhões. E sabemos, Sr. Presidente, 
que ela retirou dos cofres da Previdência Social, do 
INSS, cerca de US$112 milhões. Ela está foragida, 
na Costa Rica ou na Nicarágua; casou-se com um 
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costa-riquenho para fugir da pena. Ela tora condena
da, aqui no Brasil, em 1992, a 14 anos de prisão, 
mas fugiu para Miami e, de lá, para a Costa Rica. 
Quando se casou, já havia sido condenada no Bra
sil. Ela deverá ser, em breve, entregue às malhas da 
Justiça. Mas o que é muito mais importante para nós 
é que ela devolva aquilo que fraudou dos cofres pú
blicos. 

Digo isso, Sr. Presidente, porque participei, nos 
idos de 1991/92, da Comissão Parlamentar Mista de 
Inquérito que apurou as fraudes contra o INSS. Na
quela ocasião, presidi a Subcomissão de Benefícios 
Não Continuados da Previdência Social, principal
mente da área de acidentes de trabalho, e ali pude
mos aquilatar o rombo que existe na Previdência So
cial, patrocinado por funcionários públicos, tais como 
procuradores do INSS, advogados e juízes de Direito. 

À época, a Justiça do Rio de Janeiro conseguiu 
condenar 18 pessoas, entre eles juízes de Direito, 
corno o juiz Nestor do Nascimento e o advogado 11-
son Escossia da Veiga, que roubou muito mais do 
que a Dr" Jorgina, pois roubou R$180 milhões e tem 
R$90 milhões depositados nos bancos de Miami. 

Esse cidadão está preso, mas esse dinheiro 
ainda não foi recambiado para o Brasil. Espero que, 
com a sentença proferida pela Justiça da Aórida, 
esse dinheiro também retome ao Brasil. 

Fala-se que a Dr" Jorgina tem entre US$2,5 
milhões e US$12 milhões de dólares depositados 
em um banco da Suíça. Mas ela tem também iates, 
apartamentos e outros bens. A pena que ela rece
beu é a ideal para os crimes do colarinho branco. 

Sr. Presidente, quero dizer - e é por isto que 
ocupo esta tribuna - da minha satisfação com o re
sultado desse julgamento. Presidi uma subcomissão 
da Comissão do Congresso Nacional destinada a 
apurar as fraudes contra a Previdência Social. E tal
vez tenha sido a primeira vez que alguém tenha sido 
punido pela Justiça por crime do colarinho branco. 

Dos 600 milhões que foram objeto de fraude, 
apenas R$25 milhões voltaram para os cofres da 
Previdência Social no nosso País. Espero que, ago
ra, com o retomo dos US$100 milhões- que é a 
pena da Dr" Jorgina -, nós possamos, aos poucos, 
aumentar as cifras que retomam para os cofres da 
Previdência Social. 

Sr" Presidente e Srs. Senadores, alguns con
denados já estão fora da cadeia. O advogado José 
Raimundo Martins e o ex-Procurador do INSS, Hélio 
Ribeiro de Souza, já cumpriram as suas penas e es
tão fora da cadeia, mas os seus bens, que estão em 
indisponibilidade, ainda não foram alienados ou lei-

loados pelo Governo brasileiro. Isso é para estabele
··cer um paralelo entre a morosidade da Justiça deste 

Pais e a celeridade da Justiça da Aórida. 
Portanto, registro meu contentamento, Sr" Pre

sidente, em ver que essa ação conjunta entre o lta
maraty e a Justiça da Aórida houve por bem ressar
cir aos cofres da Previdência Social cerca de 

. US$j OO.milhões. 
O Sr. Antonio Carlos Magalhães - Permite

me V. Ex'l um aparte? 
O SR. CARLOS PATROCÍNIO - Concedo, 

com muito prazer, o aparte ao nobre Senador Anto
nio Carlos Magalhães. 

O Sr. Antonio Carlos Magalhães- Congratu
lo-me com V. ExA pelo pronunciamento. Foi extrema
mente importante a ação conjunta do Governo brasi
leiro, mediante a atuação do Embaixador Paulo Tar
so Aecha de Uma em relação a esse problema fun
damental para preservar os interesses do nosso 
País. Existe um ponto importante no pronunciamen
to de V. Ex&: é citar o exemplo da Justiça de outro 
País para que a Justiça brasileira não possa transigir 
com esses crimes que se reproduzem diariamente 
em nosso Pafs. Que esse exemplo venha para o 
Brasil e que essas figuras, que sempre lesam os co
fres públicos, tenham o castigo que bem merecem. 
V. ExA, que foi pioneiro nessas investigações, deve 
estar muito feliz com o êxito do trabalho realizado 
não só pelo ltamaraty, mas também pela Justiça da 
Aórida. Mas nós também estamos muito felizes por
que V. ExA, já no passado, clamava para que o Bra
sil procedesse com dureza, com firmeza em relação 
a assuntos desse jaez. 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Agradeço ao 
eminente Senador Antonio Carlos Magalhães pelo 
brilhante aparte. S. ExA vem sendo um tenaz defen
sor da maior celeridade e austeridade da Justiça 
brasileira. Como disse S. Ex", essa atitude abre um 
precedente muito importante no sentido de que ou
tros recursos depositados em outros paraísos fiscais 
possam, através de um acordo entre o ltarnaraty e 
os demais governos aliados ao Brasil, ser recambia
dos do exterior. Há inclusive dinheiro que, mesmo 
depois da morte do Sr. Paulo César Faria, não sabe
mos onde está. 

O Sr. Casildo Maldaner- Permite-me V. ExA 
um aparte? 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Concedo o 
aparte, com muito prazer, ao Senador Casildo Mal
danar. 

O Sr. Caslldo Maldaner- Cumprimento V. ExA 
e associo-me às palavras do Senador Antonio Car-
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los Magalhães. O tema que V. E~ levanta é recente, 
ocorreu nos últimos dias. Como bem V. ~ disse, a 
Justiça americana foi rápida, eficaz. Foi um exem
plo, um alerta para nós, que temos o compromisso 
de costurar, de produzir, de elaborar a legislação no 
Brasil. Foi um exemplo também para o nosso Judi
ciário, que, espelhando-se nesse episódio; poderá 
oferecer à Nação algo mais eficaz e mais rápido na 
recuperação dos nossos recursos, para que possa
mos aduzir aos cofres públicos aquilo que é dos bra
sileiros e que lhes foi retirado. Penso que é'primor
dial resgatar o que está lá fora - o que está aqui 
dentro também. Dessa forma, poderemos partir para 
ações preventivas em relação ao que ocorre inclusi
ve na área da Previdência e, é claro, em outras. O 
tema que V. ~ levanta suscita debates e indagaçõ
es por parte do povo. A sociedade se pergunta o 
porquê de as coisas no Brasil caminharem tão lenta
mente, serem tão claudicantes. Esse foi um alerta 
para que levantemos mais cedo, quer dizer, acorde
mos para um clamor que está aí muito premente. 
Cumprimento V. Ex", nobre Senador Carlos Patrocínio. 

O SR CARLOS PATROCÍNIO -Agradeço a V. 
Ex" pelo oportuno aparte. É uma verdade: devemos 
tirar desse episódio um exemplo, devemos tomá-lo 
um precedente para que possamos conferir maior 
celeridade, maior agilidade à Justiça do nosso País. 

Mais uma vez, nobre Sr& Presidente, enalteço 
esse trabalho conjunto do Governo brasileiro e da 
Justiça da Aórida. Que isso sirva de exemplo. To
mara que, dos U$600 milhões fraudados - os culpa
dos já foram apontado~ -, pelo menos a metade vol
te para os cofres públicos, para pagar os aposenta
dos, para melhorar a condição de vida dos beneficiá
rios da Previdência Social. 

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

Durante o discurso do Sr. Carlos Patro
cínio, o Sr. José Eduardo Outra, deixa a ca
deira da presidência, que é ocupada peta Sr* 
Emr1ia Fernandes, Suplente de Secretário. 

A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) -
Concedo a palavra ao nobre Senador José Eduardo 
Outra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT - SE. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr" Presidente, Sr&s e Srs. Senadores, os jor
nais de hoje trazem uma declaração que teria sido 
feita pelo Presidente da República por ocasião do 
seu encontro com o Presidente do Uruguai, Julio 
María Sanguinetti. Segundo o jornal, o Presidente 
teria feito uma crítica indireta ao Congresso Nacional 

brasileiro ao dizer que o Parlamento uruguaio já vem 
"dando demonstrações de estar em sintonia com a 
vontade do povo uruguaio e que o Congresso Nacio
nal brasileiro deveriL seguir-lhe o exemplo. O Presi
dente da República teria dito que o Congresso brasi
leiro perdeu muito tempo em discutir questões inter
nas, relacionadas com a política de interesse do 
Congresso, e não tocou as reformas constitucionais 
que verdadeiramente interessam à população, tais 
como a reforma administrativa, tributária, previden
ciária e outras. Li essas declarações em O Globo, 
que não é exatamente um jornal oposicionista, razão 
pela qual não teria interesse em deturpar as pala
vras do Presidente. 

Primeiramente, registro surpresa em verificar 
que toda vez que o Presidente da República está no 
exterior, ou em contato com alguma autoridade es
trangeira, faz questão d~ soltar alguma farpa contra 
o Congresso Nacional Brasileiro. Em segundo lugar, 
acredito que dizer que o Congresso discutiu apenas 
questões do seu interesse específico, deixando de 
lado os temas que interessam ao povo brasileiro -
as reformas constitucionais, que, segundo a retórica 
do Governo, são fundamentais para manter a estabi
lidade, é, no mínimo, tapar o sol com a peneira. 

O Congresso está paralisado há algum tempo 
no que diz respeito às reformas constitucionais, por
que essa era a pretensão do Presidente da Repúbli
ca. O Congresso Nacional, nos últimos seis meses, 
não deu importância a outra coisa que não fosse a 
emenda da reeleição, interesse direto do Presidente 
da República Portanto, dizer que o Congresso Na
cional paralisou as reformas é um absurdo! Tome
mos o exemplo da reforma da Previdência, cuja pro
posta cheg9u a esta Casa em maio ou junho do ano 
passado. Mediante. um acordo entre as Bancadas 
majoritárias desta Casa, ficou decidido que caberia 
ao PSDB, Partido do Presidente da República, indi
car o nome do Relator. Passou-se o tempo e o Parti
do não o fez. Mas, agora, que foi aprovada a emen
da da reeleição na Cãmara dos Deputados, já pôde 
indicar o Senador Beni Veras para ser o Relator da 
reforma da Previdência. O niesmo aconteceu em re
lação à refórma tiibutárià e à reforma administrativa 
na Câmara dos Deputados. 

Durante um bom tempo, o Governo arquivou o 
seu discurso de que as reformas eram prioridade 
para o Brasil, de que eram fundamentais para man
ter a estabilidade do Plano. Real, para manter o Pro
jeto Brasil 2000, o projeto da modernidade do Presi
dente da República. Dizia que era fundamental que 
o Congresso aprovasse as reformas. Durante seis 
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meses isso foi arquivado. A prioridade absoluta era 
a reeleição. Agora, voltou-se ao assunto, retirando
se do baú o discurso antigo e colocando-o, nova
mente, na Ordem do Dia. 

Não se pode dizer que a culpa foi do Congres- · 
so, pois estávamos aqui para votar. A -Bancada do 
Partido dos Trabalhadores compareceu a todas as 
sessões da Câmara dos Deputados durante a con
vocação extraordinária, mas não foi votado um 6nicó 
projeto, a não ser o da reeleição, pois apenas este 
interessava às lideranças do Governo naquela Casa. 
O Senado votou alguns projetas, como o da doação 
de órgãos e de questões relativas às suas prerroga
tivas privativas, como análises de empréstirrios,·mas 
não considero que a i::ulpa seja do Congresso. 

O Congresso fez o que a sua maioria entendeu 
ser importante e prioritário, ou seja, aprovou a 
emenda da reeleição, para o Senhor Fernando Hen
rique Cardoso, na Câmara. 

A imprensa, pelo menos a sua parcela mais in
dependente, tem citado os métodos utilizados para 
esse fim. Desta vez, o lobby foi mais sofiSticado que 
aquele do simples "toma lá, dá cá" de cargos, ou do 
"é dando que se recebe". Buscou-se o lobby dos fi
nanciadores das campanhas - os empresários, à 
porta da Câmara dos Deputados, chamavam os De
putados cuja campanha financiaram e cobravam
lhes o favor, lembrando-os de que haverá nova elei
ção daqui a dois anos. Assim, foi aprovada a emen
da da forma como queria o Governo e, agora, vemos 
a excrescência em que se constitui. 

Ao Senado caberá a tarefa de aperfeiçoá-la. 
Sou realista: não tenho a miníma ilusão de que 

o Senado rejeitará a emenda da reeleição, pois a 
maioria governista na Casa é ainda mais confortável 
do que na Câmara, mas temos a obrigação de corri
gir alguns absurdos ali colocados. 

Sem entrar nessa celeuma, já que não sou ju
rista, cito o exemplo da obrigatoriedade ou não de 
desincompatibilização do Presidente, presente no 
texto que virá da Câmara e que deverá ser explicita
da pelo Senado. 

A emenda, tão absurda, é resultado de uma 
"fulanização• e foi aprovada única e exclusivamente 
para favorecer o Presidente da República, entrando 
em confronto com todo o arcabouço jurfdico brasilei
ro sobre o assunto. 

Por exemplo: o Presidente da República pode 
ser candidato à reeleição, mas sua esposa não pode 
candidatar-se à Presidência, porque continuam va
lendo as inegibilidades; o Presidente da República 
pode ser candidato à reeleição sem se afastar do 

cargo, mas ó Govemaâor Mário Covas, por exem
. pio, se for candidato à Presidência, será obrigado a 
·afastar-se do Governo de São Paulo. 

Isso não é o mais grave: o Presidente da Re
púoliea, que comanâãloda a máquir;~ pública brasi
leira, podendo demitir, afastar, nomear diretor de es
tatal, nomear Ministro ou demiti-lo, não necessitará 
afastar-se do cargo, mas um fiscal da Receita Fede
rãlâe-Gararu, interior de Sergipe, deverá fazê-lo se 
desejar candidatar-se ao cargo de Vereador. Isso 
constitui uma excrescência! 

Já ouvimos pronunciamentos de vários Parla
mentares, inclusive aa case governista - · PSDB, 
PMDB e PPB -. dizendo que, passada a reeleição, o 
mírifrrió qiJe se exigée a mtroauçao ae mecaniSmos 
que evitem uma verdadeira feudalização da política 
brasileira. 

Não tem valor o argumento da televisão de que 
a imprensa independente aí está para denunciar o 
uso da máquina, pois não existe imprensa inde
pendente e sociedade civil organizada na totalidade 
dos cinco mil municípios brasileiros. Em pelo menos 
50% deles o Prefeito poderá candidatar-se à reelei
ção e utilizar-se da máquina pública da fonna mais 
descarada, sem que a imprensa ou a sociedade civil 
organizada o denuncie. 

Considerando que a batalha em relação à ree
leição já está perdida, o Senado deve ao menos in
troduzir salvaguardas que evitem essa feudalização 
da politica brasileira. Exige-se que o Senado deter
mine, de forma explícita, que o Presidente da Repú
blica deve ser afastado do mandato. 

Podemos discutir a respeito do prazo, de quem 
assumirá o cargo - não será o bispo, com certeza, 
como já foi dito pelo Líder do Governo, mas poderá 
ser, por exemplo, um representante do Judiciário, 
conforme proposta do Senador Jefferson Péres -, 
mas a regulamentação deve ser explícita. 

Argumenta-se que a reeleição com desincom
patibilização é uma contradição, em termos, pois 
isso não ocorre em nenhum outro país do mundo, 
mas, da mesma forma, em lugar algum há Presiden
cialismo com medida provisória, como é o caso do 
Brasil- um Presidencialismo imperial. 

Se com relação à medida provisória há especi
ficidade no caso brasileiro, o mesmo deverá ocorrer 
com respeito à obrigatoriedade da desincompatibili
zação no momento da reeleição. 

Ein segundo lugar, de repente parece não haver 
mais a necessidade de se ouvir a voz rouca das ruas. 

Enquanto havia a ameaça de a emenda da 
reeleição não ser aprovada, a Uderança do Governo 
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e o próprio Presidente falavam em consulta popular, É preciso introduzir a tese da desincompatibili-
em plebiscito, em referendo, em ouvir o povo, mas zação, bem como o referendo, para que essa'modifi-
agora, como os votos da Câmara, mesmo que por cação tenha validade. 
meio de métodos obscuros, já estão garantidos, não Muito obrigado, Sr. Presidente. 
é mais necessário ouvir-se a voz rouca do povo atra- A SRA. PRESIDENTE (Emilia Fernandes) -
vés da consulta popular. Tendo em vista a realização, no próximo dia 4, às 

Em 1988, na elaboração da Constituinte, e catorze horas e trinta minlltos, da 12 Reunião Prepa-
em 1993, na Revisão Constitucional, a nossa Ban- ratória destinada à eleição da Mesa, a Presidência 
cada votou contra a reeleição, apesar de, na oca- _!r,ansfere as matérias constante_s_da_Ordem do Dia 
sião, haver a possibilidade, segundo pesquisas de da sessã.o deli~@t_iva ordinália daquela data para 
opinião, de Luiz Inácio Lula da Silva ser eleito Pre- sessão extraordinária a realizar-se naquele mesmo 
sidente da República. O mesmo não fizeram muitos dia, às onze horas. (Pausa.) 
dos atuais paladinos da reeleição, que, em 1993, vota- __ A PresiJ:Iêocia COllYoca sessão extraordinária a 
ram contrariamente. De repente, mudaram-se todos ~ _realizar-se dia 4, às onze horas,_ destinada à apre-
princípios. ciação das seguintes matérias: 

Como a Constituinte, que tinha um poder -Offciosn2sS/114,de1996,e5,13,de1997; 
muito maior que o do Congresso, porque este tem - Projeto de Decreto Legislativo n2 111, de 
um poder derivado, rejeitou a tese da reeleição, 1996; e 
como a Revisão Constitucional de 1993, que esta- - Projetes de Resolução nlls 3, 7, 8 e 9, de 
va prevista na Constituição, também a rejeitou, o 1997. 
mínimo exigido agora, quando o Congresso modifi- __ A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) -
ca a Constituição brasileira introduzindo a tese da Os Senadores Flaviano Melo e Júlio Campos en-
reeleição, é que se consulte o povo a respeito do as- viaram discursos à Mesa para serem publicados, 
sunto. na forma do disposto no art. 203 do Regimento ln-

Se o povo realmente quer a reeleição, como temo. 
sustentam os governistas, e se as pesquisas de S. Ex'ls serão atendidos. 
opinião demonstram que o Presidente da Repúbli- o SR. FLAVIANO MELO (PMDB- AC)- Sr. 
ca ganha não só o referendo, como també111 a el~i- _ _ _ Presidente, s~ e Srs. Senadores, quero manifestar 
ção, então por que não ouvi-lo? Se isso é verdade, a minha preocupação com a possibilidade de os su-
qual é o medo de se ouvir a população? A ser ver- pennercados repassarem a Contribuição Provisória 
dade o que dizem, o Senhor Presidente, inclusive, Sobre Movimentação Financeira (CPMF) aos preços 
ficaria com mais credibilidade e as ameaças ou insi~ dos produtos, além de,acabarem com o crédito, sus-
nuações a respeito do caráter pouco ético da votação pendendo as vendas através de tíquetes, cartões de 
na Câmara, devido àqueles expedientes já citados, se- crédito e cheques pré-datados, o que implica em sé-
riam reu..,..:Jas, já que o povo referendaria a tese da rios prejuízos à população. 
reeleição. Então, por que não faziHo? Por que não ou- Anúncio neste sentido foi feito, através da im-
viro povo? prensa, pelo presidente da Associação Brasileira 

Sr" Presidente e Srs. Senadores, esperamos de Supermercados (ABRAS), Paulo Afonso Feijó. 
que, Qllando a matéria chegar ao Senado, não Conforme divulgado, ele recomendava aos super-
?'::..r<im as alegações usuais de que o assunto "já mercados a remarcação de 0,33% em seus pre-
!oi exaustivamente debatido na Câmara•, •a maté- ços, em virtude do impacto da CPMF em seus cus-
ria ficou dois anos na Câmara dos Deputados sen- tos, além do fechamento das vendas através de 
do debatida, não precisa mais ser debatida no Sena- cartões de crédito, cheques pré-datados e tfquetes 
do, ao qual cabe apenas carimbá-la e despachá-la". alimentação. 
Com certeza, esses argumento serão brandidos aqui, Nos jornais do último fim de semana, o presi-
mais uma vez. dente da Abras garante Qlle suas afirmações não 

Esperamos que o Senado não adote outra vez eram uma recomendação e que apenas teria colo-
posição subalterna nesse assunto. O Senado tem cado os cálculos da Abras "referente ao impacto 
obrigação de corrigir esse monstrengo que está vin- da CPMF nos custos dos _s_!JjlerrTiercadós, _sem in-
do da Cd.mara, da mesma forma que tem obrigação ch.lir-everltuaJ repasse-que for feito pelas indústrias 
de corrigir o monstrengo que veio da Câmara no que nos produtos" que os supermercadistas compram 
diz respeito à Previdência. delas. 
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Isto, porém, não muda a situação, uma vez Com preços altos {pois se o preço da carne de 
que, embora Paulo Feijó tenha dito não fazer imposi- ·, primeira sobe, a de segunda, etc ••• também aumenta) 
ções aos filiados, a própria informação de cálculos a e sem crédito na praça, o futuro de muitos pode ser 
respeito do impacto da CPMF nos preços dos super- a fome! E o Brasil poderá contar com mais essa infe-
mercados, por si só, já é uma orientação. liz •contribuição", para o agravamento do quadro de 

Nesse aspecto, necessário é lembrar, que se miséria que assola o Pafs. 
esse repasse acontecer, é como deixar os super- Desta forma, é preocupante a decisão do De-
mercadistas de fora da cobrança dessa contribui- partamento de Proteção e Defesa do Consumidor 
ção, uma vez que ele repassa o encargo aos assa- (DPDC) aOl.finTslerfcláãJustiÇa--;-de não tomar medi-
lariados. das preventivas para proibir repasses da CPMF para 

Os assalariados, por sua vez, não têm a quem 
repassar a conta e acabam arcando com o prejufzo, 
tendo que pagar a contribuição duas vezes: no ban
co e no supermercado. 

Isso, Sr. Presidente, Sr-s e Srs. Senadores, 
não é justc;>. Se todos estão contribuindo, os su
permercadistas também precisam cumprir a sua 
parte. 

É certo que, segundo o próprio Paulo Feijó, 
a decisão de repassar a CPMF aos preços depen
de de cada empresa. Mas isso não tira a possibili
dade de os aumentos acontecerem. Principalmen
te levando-se em conta que, mesmo antes do 
anúncio do presidente da Abras, a elevação nos 
preços dos produtos nos supermercados já era 
bem visfvel. 

Qualquer dona ou dono de casa sabe que, 
nos últimos tempos, os preços de determinados 
produtos não estão assim tão estáveis e começa· 
ram a aumentar de forma preocupante. Exemplos 
disso são determinadas marcas de suco de laranja, 
cujo litro custava R$ 0,98 e hoje custa quase R$ 
2,00. A própria carne de primeira, cujo quilo, em de
terminados locais custava R$ 6,60, hoje está custan
do R$ 9,90. 

Diante do quadro, é ainda mais preocupante 
o que pode acontecer depois do anúncio do presi
dente da Abras. Principalmente porque, além da 
possfvel alta de preços, há também as restrições 
aos tfquetes, cartões e cheques pr!Hjatados, aca
bando com as vendas a prazo, uma das únicas for
mas que possibilita a muitos brasileiros adquirir ali
mentação. 

A questão toma-se ainda mais grave em virtu
de do seu efeito cascata, atingindo não só os que 
têm condições de comprar nos supermercados mas, 
principalmente os mais necessitados, que recorrem 
aos pequenos comércios, aos botecos das esquinas, 
etc ... , uma vez que os supermercados ditam os pre
ços do mercado. 

os preços, conforme anunciado na imprensa. 
Espero, portanto, que a confiança do DPDC 

em que a concorrência do mercado evite o problema 
seja correspondida e confirmada no acompanha
mento que o órgão garante que fará nos supermer
cados. 

Muito obrigado! 

O SR. JÚLIO CAMPOS {PFL-Ml) - Sr. Pre
sidente, S~ e Srs. Senadores, as melhores solu
ções são aquelas que, de tão simples e, às vezes, 
tão óbvias, nos fazem indagar: como eu não pen
sei nisso antes? Se formos rever a trajetória do 
homem sobre a Terra, iremos verificar que ela 
está recheada de soluções simples para grandes 
problemas: a invenção da roda, por exemplo, é um 
marco significativo nessa caminhada, que, apesar 
de parecer simplório, sempre estará relacionado ao 
desenvolvimento tecnológico que o ser humano vem 
realizando. 

No Brasil recente, pode-se incluir no rol dessas 
soluções banais e eficientes o soro caseiro, remédio 
eficaz contra a desidratação, o qual, com a ajuda da 
Igreja, pôde ser levado aos mais distantes e caren
tes rincões, com resultados fantásticos e com um 
custo baixfssimo. 

Isso só nos vem mostrar, Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Senadores, que nem sempre 
é vantajoso que se despenda tempo e grandes re
cursos com soluções complicadas, pois, geralmente, 
os grandes problemas se resolvem de formas singe
las e baratas. Melhor seria se se tentasse não com
plicar e se as atenções fossem voltadas para o lado 
mais simples das coisas. 

De quando em vez, ouvimos falar de iniciativas 
desse gênero adotadas por prefeituras e Estado na 
solução de graves problemas sociais, no campo da 
educação, da saúde, do saneamento básico, da ha
bitação. 

No que tange à reforma agrária, creio que o 
Governo do Distrito Federal veio dar-nos um exem
plo de que, quando verdadeiramente se quer, as so-
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luções aparecem, sem dificuldades para implanta
ção e com custos muito reduzidos. A solução adota
da pelo GDF nesse campo nada tem de novo; sim
plesmente colocou em prática uma proposta que, já 
faz algum tempo, vem sendo sugerida ao Governo 
Federal, mas a burocracia oficial não deixou ainda 
que fosse adotada. 

Verificando que alguns fazendeiros devedores 
do Banco do Brasil e do Banco de Brasília - BRB 
não tinham como saldar seus débitos, essas institui
ções, após negociações que envolveram o Incra e a 
Secretaria de Agricultura do Distrito Federal, aceita
ram suas terras como pagamento das dívidas e as 
repassaram àquela Secretaria para assentamento 
de trabalhadores sem-terra acampados no Distrito 
Federal. 

Em decorrência dessa ação integrada, cento e 
cinqüenta famílias foram recentemente assentadas 
aqui bem próximo à Brasllia, na região de Rores, em 
Goiás, em terras dotadas da infra-estrutura básica, o 
que lhes permitirá em pouco tempo, garantir o pró
prio sustento. 

Os recursos e meios da Secretaria de Agricul
tura foram colocados à disposição do projeto, bem 
como a Emater-DF entrou com a assistência e a 
orientação técnica aos recém-assentados, para que 
utilizassem sua nova terra de forma adequada e 
com atividades lucrativas. 

Esses novos agricultores foram incluídos num 
programa de revigoramento do setor rural do Distrito 
Federal, tendo-lhes sido aberta uma linha de crédito 
do BRB de quatro a seis mil reais, para que pudes
sem criar pequenas agro-indústrias familiares para · 
vender os seus produtos já transformados, obtendo 
com isso um lucro maior. As condições desses em
préstimos são bastante vantajosas, pois o prazo de 
pagamento é de três anos, com um de carência, e 
os juros são de seis por cento ao ano, sem qualquer 
outro acréscimo. 

Esse programa do Governo, por privilegiar a 
qualidade e a adoção de técnicas de cultivo. mais 
eficientes, tem proporcionado aos agricultores que 
há mais tempo dele participam ganhos substan
ciais e uma sensível melhoria nas condições de 
vida. Nos supermercados da SAB, uma cadeia de 
lojas do governo, esses produtores contam com o 
balcão do produtor, onde seus produtos podem ser 
vem:lidos diretamente à população. Por causa disso, 
hoje já é possível adquirir, em vários pontos do CO.: 
mércio de Brasflia, leite e derivados como queijo, 
doce e iogurte, compotas de frutas, picles e embuti-

dos, tudo de muito boa qualidade e a um preço bem 
r~oável. 

Alguém poderá indagar se esse não é um 
programa muito paternalista. Eu não o vejo assim. 
Se_ o_enc:ararm® pela ótica social, verificaremos 
ser plenamente justificável: é melhor o governo 
empregar recursos em programas dessa natureza, 
que fazem com que as· pessoas trabalhem e pro
duzam, do que ter de gastá-los em obras de infra
estrutura básica nas periferias das grandes cida
des, para onde éSSélS mesmas pessoas migrarão, se 
o campo não lhes oferecer condições fundamentais 
de sobrtlvivência. 

Por outro lado, receber terras como pagamento 
de empréstimos de difícil quitação e utilizá-las em 
programas de reforma agrária é solução benéfica 
para todas as partes: aos devedoresa permite que 

- saldem seus débitos e tirem seus nomes do rol 
dos caloteiros; aos bancos faculta a possibilidade 
de receberem créditos já considerados perdidos; 
ao Governo garante uma forma mais simples, rápi
da e desburocratizada de ter terras em que im
plantar a reforma agrária; por fim, aos assentados, 
faz com que tenham a oportunidade de adquirir, em 
condições especiais, um tão sonhado quinhão de 
terra. 

Todos sabemos que, para se implantar um 
bom programa de reforma agrária, não basta distri
buir terras ou assentar famflias. É preciso cuidar 
para que as glebas destinadas ao assentamento 
possam transformar-se em terras produtivas. E isso 
o Governo do Distrito Federal está fazendo muito 
bem e se"TI cus~s elevados; tão bem que a mesma 
experiência deverá repetir-se dentro do próprio terri
tório do Distrito Federal: duas outras grandes áreas 
âe deVedores do BRB deverão em breve ser utiliza
das -com a mesma finalidade. 

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Se
nadores, neste momento em que o Governo Federal 
está às voltas com o grave problema dos sem-terra 
em todos os cantos do Brasil e em que há um verda
deiro clamor nacional pela implantação da reforma 

· agrária, nada mais pertinente do que. utilizar soluções 
já testadas por outros com sucesso .. O exemplo do 
Distrito Federal está aqui bem perto e pronto para 
ser copiado. 

Muito obrigado! 
A SRA.. PRESIDENTE (Emilia Fernandes) 

Nada mais hàvendo a tratar, a Presidência vai en
cerrar os trabalhos •. 

Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 11 h25min.) 
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' Resenha das matérias apreciadas 
de 6 a 31 de janeiro de 1997 

4a Sessão Legislativa Extraordinária 
soa Legislatura 

(Art. 269, II, do Regimento Interno) 

PROJETOSAPROVADOSEENVlADOSÀSANÇÃO 

De iniciativa do Senado Federal ................. 1 
De iniciativa da Câmara dos Deputados ..... 1 
De iniciativa do Presidente da República .... 1 
Total .••••..•••.•••......•..•.••••..•.••••..........•••••.•••• 3 

Janeiro 1997 

Projeto de Lei do Senado no 6, de 1995 (no 1.579/96, na Câmara dos De
putados), de autoria do Senador José Eduardo Dutra, que dispõe sobre a remoção 
de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante e trata-
mento, e dá outras providências. - - - · ·· 

Sessão: 21.01.97 

Projeto de Lei da Câmara 0° 58, de 1996 (n° 693/95, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre a jornada de trabalho de Médico, Médico de Saúde Pú
blica, Médico do Trabalho e Médico Veterinário, da Administração Pública Fe
deral di reta, das autarquias e das fUndações públicas foderais, e dá outras pro
vidências. 

Sessão: 23.01.97 

Projeto de Lei da Câmara no 61, de 1996-Complementar (n° 172/93-
Complementar, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que 
insti-tui o Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades-fim da 
Policia Federal- FUNAPOL, e dá outras providências. 

Sessão: 28.01.97 
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PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS À PROMULGAÇÃO 

De iniciativa da Câmara dos Deputados ..... 9 
De iniciativa do Senado Federal.. ............. 14 
Total ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 23 

Prójeto de Resolução no 118, de 1996, de iniciativa da Comissão Direto
ra, que altera o Regulamento Administrativo do Senado _Federal e dá outras 
providências. 

Sessão: 21.01.97 

Projeto de Resolução n° 4, de 1997, que concede à Companhia Docas do 
Rio de Janeiro - CDRJ elevação temporária do limite a qu.~ se refere o art. 7~ I. 
da Resolução n° 96, de 1989, do Senado Federal, para que a referida Estatal 
possa contratar, com garantia da União, operação de crédito junto ao Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, no valor de até 
cento e cinqüenta milhões de reais de principal, destinando-se os recursos a~.-• 
financiamento do Projeto de Ampliação e Modernização do Porto de Sepetiba, e 
dá outras providências. 

Sessão: 21.01.97 

Projeto de Resolução no 6, de 1997, que autoriza a União a contratar 
operação de crédito externo com a Corporación Andina de Fomento - CAF. no 
valor equivalente a até oitenta e seis milhões de dólares norte-americanos, desti
nados ao financiamento parcial do Projeto de Melhoramento e Pavimentação da 
Rodovia BR-17-1 

Sessão: 21.01.97 

Projeto de Resolução n° 10, de 1997, que autoriza o Governo do Estado 
de São Paulo a contratar operação de crédito externo junto ao Banco lnterame
ricano de Desenvolvimento - BID, no valor de quatrocentos e vinte milhões de 
dólares norte-americanos, destinados à execução do Projeto Sul de Trens Me
tropolitanos de São Paulo; e autoriza a República Federativa do Brasil a conce
der garantia referente à mesma operação. 

Sessão: 21. O 1. 97 

Projeto de Decreto Legislativo no 68, de 1996 (no 259/96, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto da Convenção de Segurança Nuclear, assinada 
pelo Brasil em 20 de setembro de 1994. 

Sessão: 21.01.97 
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Projeto de Decreto Legislativo n~. 81, de 1996 (n° 286/96, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto da emenda ao Acordo sobre Serviços Aéreos en-
tre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da 
Coréia, em II de agosto de 1992. 

Sessão: 21.01.97 

Projeto de Decreto Legislativo no 86, de 1996 (no 295/96, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do Protocolo para a Repressão de Atas Ilícitos 
de Violência em Aeroportos que Prestem Serviço à Aviação Civil Internacional, 
assinado em Montreal, em 24 de fevereiro de 1988. 

Sessão: 21.01.97 

Projeto de Decreto Legislativo no 87, de 1996 (no 294/96, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre Cooperação entre as Academi
as Diplomáticas de ambos os Países, celebrado entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do Chile, em Brasília, em 25 de 
março de 1996, 

Sessão: 21.01.97 

Projeto de Resolução no 2, de 1997, que autoriza a República Federativa 
do Brasil a contratar operação de crédito com o Banco Interamericano de Des
envolvimento - BID, no valor de até setenta e oito milhões de dólares norte
americanos. 

Sessão: 23.01.97 

Projeto de Resolução no 5, de 1997, q11e autoriza a República Federativa 
do Brasil a contratar operação de· crédito externo no valor de até quinhentos 
milhões de dólares norte-americanos, junto ao Banco lnteramericano de Desen
volvimento - BID. 

Sessão: 23.01.97 

Projeto de Resolução 0° 11, de 1997, que autoriza a operação de crédito 
constante dO. Protocolo de. Acordo entre o Governo Federal e o Governo doEs
tado da Paraíba. 

Sessão: 28.01.97 

Projeto de Resolução no 12, de 1997, que autoriza a República Federati
va do Brasil a contratar operação de crédito externo no valor de até USS 
350,000,000.00, de principal, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimen
to - BID, ~estinada ao.jinanciamento do Projeto de Reforço à Reorganização do 
Sistema Unico de Saúde - REFORSUS. 

Sessão: 28.01.97 
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Projeto de Resolução no 13, de 1997, que autoriza o E-stado de Mato 
Grosso a contratar operação de crédito sob o amparo do Programa de Apoio à 
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Estados. 

Sessão: 28.01.97 

Projeto de Decreto Legislativo no 82, de 1996 (n°287/96,na Cjmarªdos 
Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre Cooperação- em-Matéria de 
Quarentena e Saúde Animal, celebrado entre o Governo da República Federati
va do Brasil e o Governo da República Popular da China, em Brasilia, em 8 de 
fevereiro de 1996. 

Sessão: 28.01.97 

Projeto de Decreto Legislativo no 84, de 1996 (n° 292/96, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre Cooperação em Matéria Ambi
ental, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República Argentina, em Buenos Aires, em 9 de abril de 1996, 

Sessão: 28.01.97 

Projeto de Decreto Legislativo no 103, de 1996 (n° 298/96, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo para Cooperação nos Usos Paci
ficas da Energia Nuclear, celebrado entre o Governo da República Federativa 
do Brasil<I-o Governo do Canadá, em Brasília, em 22 de maio de 1996. 

Sessão: 28.01.97 

Projeto de Decreto Legislativo no 112, de 1996 (no 322/96, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo-Quadro de Cooperação celebra
do entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República· 
Francesa, em Paris, em 28 de maio de 1996. 

Sessão: 28.01.97 

Projeto de Decreto Legislativo no 113, de 1996 (n° 315/96, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo-Quadro sobre Cooperação em 
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico, celebrado entre o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil e o Governo da República Federal da Alemanha, em 
Brasi/ia, em 20 de março de 1996. 

Sessão: 28.01.97 

Projeto de Resolução no 147, de 1995, de autoria do Senador Edison Lo
bão e outros senhores Senadores, que altera a Resolução no 70, de 1995, que 
autoriza os Estados a contratarem operações de crédito previstas no Programa 
de Apow à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados. 

Sessão: 30.01.97 
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Projeto de Resolução no 14, de 1.997, que autoriz~ o Estado de Goiás a 
contratar operação de crédito sob o amparo do Programa de Apoio à Reestrutu
ração e ao Ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Estados. 

Sessão: 30.01.97 

Projeto de Resolução no 15, de 1997, que autoriza a operação de crédito 
constante do Protocolo de Acordo entre o Governo Federal e o Governo do Es
tado do Rio de Janeiro. 

Sessão: 30.01.97 

Projeto de Resolução no 16, de 1997, que autoriza o Estado de Rondônia 
a contratar operação de crédito sob o amparo do Programa de Apoio à Reestru
turação e ao Ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Estados. 

Sessão: 30.01.97 

Projeto de Resolução no 17, de 1997, que retifzca a alínea "e" do an. JD 
da Resolução n° 5, de 1996, do Senado Federal, alterando as datas de vencimen
to do principal da operação de crédito autorizada por aquela Resolução. 

Sessão: 30.01.97 

PROJETO APROVADO E ENVIADO À 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

De iniciativa do Presidente da República .... 1 
Total ................................••.••..• ~ ...............• l 

Projeto de Lei da Câmara no 64, de 1996 (no 7.865/86, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Presidente da República, que institui o Sistema Nacional 
de Armas - SINARM, estabelece condições para o registro e para o porte de 
arma de fogo, define crimes, e dá outras providências. 

Sessão:21.01.97 · -- -

MATÉRIAS DECLARADAS PREJUDICADAS E ENCAMINHADAS AO 
ARQUIVO 

De iniciativa do Senado Federa1.. ............... 2 
Tota1 ......................................................... 2 
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Projeto de Lei do Senado no 196, dt; 1996, de autoria do Senador Gerson 
Camata, que dispõe sobre o fabrico, depósito, trânsito e porte de arma de fogo e 
dá outras providências. 

Sessão: 21.01.97 

Projeto de Lei do Senado no 200, de 1996, de autoria do Senador Ney 
Suassuna, que define o crime de porte de arma. 

Sessão: 21.01.97 

OUTRAS DELIBERAÇÕES 

Requerimento no fO, de 1997, da Senadora Benedita da Silva e outros se
nhores Senadores, solicitando, nos· termos regimentais, a realização de Sessão 
Solene do Senado para prestar homenagem ao transcurso do centenário do jorna
lista Barbosa Lima Sobrinho. 

Sessão: 08.01.97 

Requerimento no 11, de 1996, do Senador Pedro Simon e outros Ser..hores 
Senadores, solicitando, nos termos regimentais, a realização de Sessão Especial 
do Senado destinada a homenagear o jornalista Alexandre José Barbosa Lima 
Sobrinho. 

Sessão: 08.01.97 

Requerimento no 15, de 1997, do Senador Guilherme Palmeira, solicitan
do, nos termos regimentais, a inserção em ata de voto de pesar pela morte do ex
governador de Alagoas, Dr. Lamenha Filho, ocorrida em Maceió, no último dia 3 
de janeiro. 

Sessão: 09.01.97 

Requerimento no 18, de 1997, do Senador Antônio Cario~ Magalhães e 
outros senhores Senadores, solicitando, nos termos regimentais e de acordo com 
as tradições da Casa, sejam prestadas homenagens pelo falecimento do jornalista 
José Carlos Bardawil. 

Sessão: 13.01.97 

Requerimento no 55, de 1997, da Senadora Emília. Fernandes e do Sena
dor Pedro Simon, solicitando, nos termos regimentais e de acordo com as tradi
ções da Casa, sejam prestadas homenagens de pesar pelo tàlecimento do Sr. Ma
noel Antônio Sarmanho Vargas, ex-Prefeito de Porto Alegre-RS e ex-Secretário 
de Estado da Agricultura. 

Sessão: 16.01.97 
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Requerimento no 108, de 1997, da, Senadora Benedita da Silva e do Sena
dor Artur da Távola, solicitando, nos termos regimentais, seja prestada homena
gem de pesar pelo falecimento do escritor e acadêmico Antonio Callado, ocorrido 
ontem, no Rio de Janeiro. 

Sessão: 29.01.97 

Requerimento no 112, de 1997, do Senador Joel de Hollanda e outros Se
nhores Senadores, solicitando, nos termos regimentais, a realização de Sessão 
Especial destinada a homenagear o centenário da Academia Brasileira de Letras, 
em data a ser oportunamente marcada. 

Sessão: 30.01.97 

Requerimento no 113, de 1997, do Senador Josaphat Marinho, solicitan
do, nos termos regimentais, inserção em Ata de voto de pesar pelo falecimento de 
Josaphat Paranhos de Azevedo, ex-deputado federal e estadual pela Bahia. 

Sessão: 30.01.97 

SESSÕESPLENÁRL\SREAL~DAS 
( 6 a 31 de janeiro de 1997) 

Sessões Não Deliberativas ..................................... 1 O 

Sessões Deliberativas ........................................... 16 
- Ordinárias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
- Extraordinárias . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . .. . . . . 8 

Total ............................................................ 26 

SUMÁRIO DAS MATÉRIAS APRECIADAS PELO SENADO FEDERAL 
(6 a 31 de janeiro de 1997) 

MATÉRIAS CONSTANTES DAS CONVOCAÇÕES •••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 59 
• Projetos de Lei * ................................................................ ···-............ 26 
• Propostas de Emenda à Constituição * ................................................... 3 
• Projetes de Decreto Legislativo (art. 49, I- CF) ................................... 10 
• Projeto de Decreto Legislativo ( art. 166 - CF) ........................................ 1 
• Projetes de Resolução (art. 52- CF) ..................................................... 16 
• Mensagem sobre operação de crédito (art. 52- CF) ................................ 1 
• Oficies "S" (art. 52 - CF) ........................................................................ 5 

• Incluindo as matérias que tramitam em conjunto 
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MATÉRIAS APRECIADAS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : ................................................................. 24 

Matérias aprovadas .............•..••••••..•.•...•....••....•••.•.•......•...•.•....•........................••.•.•.. 22 

Projetos aprovados e enviados à sanção ............................................................. 3 

Projetos aprovados e enviados à promulgação ................................................. 23 
• Acordos internacionais ....................................................................... 9 
• Operações de crédito . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . 12 
• Regulamentação de operações de crédito ........................................... I 
• Assuntos administrativos .................................................................... I 

Projeto aprovado e enviado à Câmara dos Deputados ........................................ 1 
• Projeto de Lei da Câmara aprovado com emendas .............................. 1 

Matérias enviadas ao arquivo •....•..•......••.....•...•.•.•••••...•.......•...•........•.......•....•.•........• 2 

Matérias declaradas prejudicadas e encaminhadas ao arquivo ............................. 2 

SF/Ol/97 

SF/02/97 

SF/03/97 

CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA PELA 
SECRETARIA-GERAL DA MESA 

Presidente da República 

Presidente da Câmara 
dos Deputados 

Presidente da Assem
bléia Legislativa do Es
tado de Goiás 

Encaminha cópia do Relatório 
no 5, de 1996, da Comissão 
Especial destinada a apurar in 
loco a situação dos garimpei
ros em Serra Pelada. 

Encaminha cópia do Relatório 
n° 5, de 1996, da Comissão 
Especial destinada a apurar in 
loco a situação dos garimpei
ros em Serra Pelada. 

Encaminha documentação 
relativa ao pedido de emissão 
de Letras Financeiras do Te
souro do Município de Goiâ
nia- LFTG. 
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SF/04/97 

SF/05/97 

SF/06/97 

SF/07/97 

SF/08/97 

SF/10/97 

SF/11/97 

Ministro do Meio Ambi
ente, dos Recursos Hí
dricos e da ~ôrua 
Legal 

Ministro das Minas e 
Energia 

Encaminha cópia do Relatório 
no 5, de 1996, da Comissão 
Especial destinada a apurar in 
loco a situação dos garimpei
ros em Serra Pelada. 

Encaminha cópia do Relatório 
na 5, de 1996, da Comissão 
Especial destinada a apurar in 
loco a situação dos garimpei
ros em Serra Pelada. 

Procurador-Geral 
República 

da Encaminha cópia do Relatório 
n° 5, de 1996, da Comissão 
Especial destinada a apurar in 
loco a situação dos garimpei
ros em Serra Pelada. 

Advogado-Geral 
União 

da Encaminha cópia do Relatório 
n° 5, de 1996, da Comissão 
Especial destinada a apurar in 
loco a situação dos garimpei
ros em Serra Pelada. 

Sindicato dos Garimpei
ros de Serra Pelada 

Presidente da Comissão 
de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional 

Assessor de Comunica
ção Social da Prefeitura 
Mu...'licipal de Bom Des
pacho 

Encaminha cópia do Relatório 
no 5, de 1996, da Comissão 
Especial destinada a apurar in 
loco a situação dos garimpei
ros em Serra Pelada. 

Encaminha sugestão do Presi
dente do Grupo Parlamentar 
Brasil-França, de inclusão de 
matéria na pauta da convoca
ção extraordinária do Con
gresso Nacional. 

Encaminha cópia de discursos 
solititados. 
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SF/17/97 

Gab-Pres./17/97 

SF/31/97 

SF/32/97 

SF/33/97 

SF/34/97 

SF/35/97 

SF/36/97 

Secretário da Ordem do 
Congresso Nacional 

Secretário da Ordem do 
Congresso Nacional 

Encaminha indicação e docu
mentos do senhor Raimundo 
Carreiro Silva, para admissão 
na Ordem do Congresso Na
cional. 

Encaminha indicação e docu
mentos do jornalista Fernando 
César Mesquita, para admis
são na Ordem do Congresso 
Nacional. 

Procurador-Geral 
República 

da Encaminha cópia do Relatório 
Final da Comissão Mista Es
pecial destinada a reavaliar o 
Projeto Calha Norte. 

Ministro dos Transpor
tes 

Encaminha cópia do Relatório 
Final da Comissão Mista Es
pecial destinada a reavaliar Q 

Projeto Calha Norte. 

Ministro das Relações Encaminha cópia do Relatório 
Exteriores Final da Comissão Mista Es

pecial destinada a reavaliar o 
Projeto Calha Norte. 

Ministro da Previdência 
e Assistência Social 

Ministro da Marinha 

Ministro da Justiça 

Encaminha cópia do Relatório 
Final da Comissão Mista Es
pecial destinada a reavaliar o 
Projeto Calha Norte. 

Encaminha cópia do Relatório 
Final da Comissão Mista Es
pecial destinada a reavaliar o 
Projeto Calha Norte. 

Encaminha cópia do Relatório 
Final da Comissão Mista Es
pecial destinada a reavaliar o 
Projeto Calha Norte. 
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SF/37/97 

SF/38/97 

SF/39/97 

SF/40/97 

SF/48/97 

SF/49/97 

SF/126/97 
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Ministro do Exército 

Ministro-Chefe da Se
cretaria de Assuntos Es
tratégicos 

Presidente da Câmara 
dos Deputados 

Presidente da República 

Ministro do Planejamen
to e Orçamento 

Primerro-Secretúio da 
Câmara dos Deputados 

Secretário da Ordem do 
Congresso Nacional 

Encaminha cópia do Relatório 
Final da Comissão Mista Es
pecial destinada a reavaliar o 
Projeto Calha Norte. 

Encaminha cópia do Relatório 
Final da Comissão Mista Es
pecial destinada a reavaliar o 
Projeto Calha Norte. 

Encaminha cópia do Relatório 
Final da Comissão Mista Es
pecial destinada a reavaliar o 
Projeto Calha Norte. 

Encaminha cópia do Relatório 
Final da Comissão Mista Es
pecial destinada a reavaliar o 
Projeto Calha Norte. 

Encaminha cópia do Relatório 
Final da Comissão Mista Es
pecial destinada a reavaliar o 
Projeto Calha Norte. 

Solicita envio de cópia auten
ticada dos documentos refe
rentes ao Projeto de Decreto 
Legislativo n° 11 O, de 1996, 
para sua reconstituição. 

Encaminha indicação do 
Doutor Fernando Henrique 
Cardoso, Presidente da Re
pública Federativa do Brasil, 
para admissão na Ordem do 
Congresso Nacional. 
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SGM/16/97 

SGM/18/97 

ANAIS DO SENADO FEDERAL 

Diretora da Subsecreta
ria de Arquivo 

Diretora da Subsecreta
ria de Arquivo 

Solicita o volume IV-original 
dos Autos do Processo de 
"Impeachment" contra o 
Presidente da República. 
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Ata da 27ª Sessão Não deliberativa 
em 3 de fevereiro de 1996 

4ª Sessão Legislativa Extraordinária, da 50ª Legislatura 

Presidência dos Srs. Júlio Campos, Levy Dias, Emandes Amorim 
Eduardo Suplicy e Valmir Campelo 

(Inicia-se a sessão às 14h e 30min) 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - De
claro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tJaba.. 
lhos. 

Sobre a mesa, Expediente que passo a ler. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBUCA 

Submetendo à deliberação do Senado Federal 
a escolha de nome indicado para cargo cujo provi
mento depende de sua prévia aquiescéncia. 

MENSAGEM Nl' 57, DE 1997 
(n2148197, na origem) 

Senhores Membros do Senado Federal, 
De confonnidade com o art. 52, inciso IV, da 

Constituição, e de acordo com o disposto no art. 56, 
§ 1", do Regulamento de Pessoal do Serviço Exte
rior, aprovado pelo Decreto n11 93.325, de 111 de outu
bro de 1986, e no art. 40, § 12 , do Decreto n11 2.070, 
de 13 de novembro de 1996, submeto à apreciação 
de Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, 
do Senhor Oto Agripino Maia, Ministro de Primeira 
Classe, do Quadro Permanente, da Carreira de Di
plomata, para, cumulativamente com o cargo de Em
baixador do Brasil junto à República da África do 
Sul, exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à 
República de Maurfcio. 

Os méritos do Embaixador Oto Agripino Maia, 
que me induziram a escolhê-lo para o desempenho 
dessa elevada função, constam da anexa informa- · 
ção do Ministério das Relações Exteriores. 

Brasma, 30 de janeiro de 1997. - Fernando 
Henrique Cardoso. 

EM N2 034/DP/ARC/G-MRE-APES 

Brasília, 28 de janeiro de 1997 

Excelentfssirno Senhor Presidente da República, 
De acordo com o art. 84, inciso VIl, da Consti

tuição, e com o disposto no art. 56,§ 111, do Regula-

•• 

mente de Pessoal do Serviço Exterior, aprovado 
pelo Decreto n11 93.325, de 111 de outubro de 1986, e 
no art. 40, § 12 , do Decreto n11 2.070, de 13 de no
vembro de 1996, submeto à apreciação de Vossa 
Excelência a anexa minuta de Mensagem ao Sena
do Federal destinada à indicação do Senhor Oto 
Agripino Maia, Ministro de Primeira Classe, do Qua
dro Permanente, da Carreira de Diplomata, para, cu
mulativamente com o cargo de Embaixador do Brasil 
junto à República da Atnca do SUl exercer o cargo de 
Embaixador do Brasil junto à República de Maurfcio. 

2. Encaminho, igualmente em anexo, informa
ção sobre o pafs e CUrrlculum Vltae do Embaixador 
Oto Agripino Maia que, juntamente com a Mensa
gem ora submetida à apreciação de Vossa Excelên
cia, serão apresentadas ao Senado Federal para 
exame de seus ilustre membros. 

Respeitosamente, Lulz Fellpe Lampreia, Mi
nistro de Estado das Relações Exteriores. 

INFORMAÇÃO 

CUrrlculum Vltae 

Ministro de Primeira classe Oto Agripino Maia 
MossoróiRN, 6 de abril de 1943. 
Rlho de Tarcfsio de Vasconcellos Maia e Tere-

sa Tavares Maia. 
CPCD, IRBr. 
Curso de Prática Diplomática e Consular. 
CAE, IRBr. 
Terceiro Secretário, 3 de março de 1967. 
Segundo Secretário, 5 de março de 1970. 
Primeiro Secretário, 25 de maio de 1976. 
Conselheiro, 2 de março de 1979. 
Ministro de Segunda Classe; 28 de jt.rlho de 1984. 
Ministro de Primeira Classe, 18 de junho de 1991. 
Assistente do Chefe da Divisão de Produtos de 

Base, 1967. 
Assistente do Secretário-Geral-Adjunto para 

Assuntos Económicos, 1967/68. 
Assistente do Chefe do Departamento da Euro

pa, 1976183. 
Chefe, SUbstiMo, da Divisão da Europa-li, 

1980/83. 
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Chefe da Divisão da Ásia e Oceania U(DAOC-
11), 1983184. 

Coordenador Executivo do Gabinete dó Minis
tro de Estado, 1985/86. 

Membro da Equipe de Planejamento Polftico 
do MRE, 1985/86. 

Subsecretári!rGeral do Serviço Exterior, 
1993/95. 

Londres, Terceiro Secretário, 1970. 
Londres, Segundo Secretário, 1970/73. 
Bruxelas, CEE, Segundo Secretário, 1973175. 
Bruxelas, CEE, Encarregado de Negócios, 

a.i.,1974 e 1975. 
Bruxelas, CEE, Primeiro Secretário, 1976. 
Varsóvia, Encarregado de Negócios, a.i.,1982. 
Londres, Cônsul-Geral, 1986190. 
Pretória, Embaixador, 1996197. 
Assembléia do Giesb, São Paulo, 1967 (delegado). 
Conferência da ONU sobre Açúcar, Genebra, 

1968(delegado). 
I Sessão do Conselho Internacional do Açúcar, 

Londres, 1969(delegado). 
Conselho Deiberativo do 1M, 1969 (representante 

alterno do MRE). 
Reuniões do Conselho Internacional do Trigo, 

Genebra, 1970 (delegado). 
VIl Sessão da Assembléia da IMCO, Londres, 

1971 (delegado). 
VII,VIII e IX Perfodos de Sessões do Conselho 

da Organização Internacional do Açúcar e suas reu
niões preparatórias, Londres, f971/72 (delegad():.su
plente). 

XXVIII Sessão do Conselho da IMCO, Londres, 
1972 (assessor). 

Reunião do Conselho Internacional do Trigo, 
Tóquió, 1972 (delegado). 

Acordo Comercial Brasii/CEE, Bruxelas, 1973 
(delegado). I Sessão da Comissão Mista BrasiVCEE, 
Bruxelas, 1975 {delegado). 

Conferência lnterparlamentar CEE!América La
tina, Luxemburgo, 1975 (assessor). 

.a:ron:fo BrasiVCEE sobre o Comércio de Produ
tos Têxteis, Bruxelas, 1975 e 1976 (delegado). 

Conferencista na Escola de Comando do Esta
do -Maior do Exército, 1976. 

Conferencista na Escola de Guerra Naval, 1977. 
Conferencista, convidado, nos I e 11 Cursos 11~

TAL-ESAP sobre Integração Econõmica, Brasllia 
1976, BuenosAires,1977. 

Conselho DeliberatiVo da Sudene (repre
sentante substituto do MRE, 1976fl8). 

Pavilhão brasileiro na Feira Internacional de 
Brno, 1977 (Diretor). 

Pavilhão brasileiro na Feira Internacional de 
Leipizig, 1978 (diretor). 

Delegação Empresarial da Confederação Na
cional do Comércio à Iugoslávia, 1978 (assessor). 

Missão preparatória à visita do Ministro das Mi
nas e Energia à Romênia, 1979 (membro). 

VI Sessão da Comissão Mista Brasil-União So
viética, BrasOia, 1979 (delegado). 

À disposição do Chanceler de Trindad+ Toba
go nas cerimônias de posse do Presidente da Repú
blica, 1979. 

À disposição do Chanceler da Itália, Arnaldo 
Forlani, em visita oficial ao Brasil, 1979. 

À disposição do Vice-Presidente das Comuni
dades Européias, Wilhelm Haferl<amp, em visita ofi
cial ao Brasil, 1979. 

VI Sessão da Comissão Mista Brasil-Polónia, 
Brasllia, 1980. 

VIl Sessão da Comissão Mista Brasil-Iugoslá
via, Brasllia, 1980. 

Pavilhão brasileiro na Feira Internacional de 
Poznan, 1980 (Diretor). 

Missão Especial brasileira às exéquias do Pre
sidente Josip Broz Tito, Belgrado, 1980 (membro). 

Mesa Redonda sobre o Comércio com o Leste 
Europeu, Secretário e Conferencista, São Paulo, 
1981. 

Pavilhão Brasileiro na Feira Internacional de 
zagreo,T98r(Direl0ij. 

Seminário PNUD/UNCTAD sobre Comércio 
entre Pafses em Desenvolvimento e Pafses Socialis
tas, Leipzig, 1981. 

Seminário PNUDJUNCTAD sobre Polftica Co
mercial, Moscou, 1981. 

Missão do Secretári!rGeral da SEPLAN à 
União Soviética, Moscou, 1981 (membro). 

Conferencista na Escola Superior de Guerra, 
Rio, 1981. 

Conferencista no Estado-Maior das Forças Ar
madas, E.rasfiia, 1981. 

Salão de Produtos Brasileiros, Moscou, 1982 
(Diretor). 

À disposição do Ministro das Relações Exterio
res da Bolfvia, Mario Velarde Dorado, em visita ofi
cial ao Brasil, Brasnia, 1982. 

Missão Preparatória à visita oficial do Presiden
te da República ao Japão, Tóquio, 1983. 

Comitiva do Presidente da República em visita 
oficial ao Japão, Tóquio, 1984. 
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Reunião de Consulta Brasil - EUA entre equi- Légion dHonneur, Oficial, França. 
pes de planejamento politico, Brasflia, 1985. Stéllo Marcos Amarante, Diretor-Geral do De-

Comitiva do Presidente da República em visita partamento do Serviço Exterior. 
oficial ao Uruguai, Montevidéu, 1985. MAUR[CIO 

Comitiva do Ministro de Estado das Relações 
Exteriores em visita oficial à fndia, Nova Delhi, 1985. 

Reunião do Grupo dos 77 em Nível Ministerial 
sobre a Criação de um Sistema Geral de Preferência 
Comerciais (SGPC), Nova Delhi, 1985 (delegado). 

Missão Especial à Posse do Presidente da Re
pública do Peru, Lima, 1985 (membro). 

Comitiva do Ministro de Estado das Relações 
Exteriores em visita ofiCial à União das Repúblicas 
Socialistas Soviéticas, Moscou, 1985. 

Reunião dos Chefes de Missões Diplomáticas 
Brasileiras no Leste Europeu com o Ministro de Es
tado das Relações Exteriores, Frankfurt, 1985 (as
sessor). 

Comitiva do Ministro de Estado das Relações 
Exteriores em reunião conjunta dos Chanceleres La
tino-Americanos do Grupo de Contadora e do Grupo 
de Apoio- com o Secretário de Estado dos EUA, 
WashinQton, 1986. 

Comitiva do Presidente da República na Cúpu
la Mundial sobre a Criança, Nova York, 1990 (mem
bro). 

Comitiva do Presidente da República à 11 Reu
nião Ibero-Americana, Madri, 1992 (p16mbro). 

C..lll1litiva do Presidente da República no En
contro presidencial Brasil - Bolfvia para a assinatura 
dos Adordo do Gás, Santa Cruz de La Sierra, 1992 
(membro).· · · 

Chefe da Assessoria para Assuntos Sociais da 
Presidência da República, 1990191. 

Chefe de Gabinete do Secretário-Geral da Pre
sidência da República, 1991. 

Subsecretário-Geral da Presidência da Repú
blica, 1991192. 

"EI Proceso de lntegración en Europa Occiden
tal", Revista de lntegración Latinoamericana, n2 20. 

Ordem do Rio Branco, Grã-Cruz, Brasil. 
Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho, Grã-

Cruz, Brasil. 
Ordem do Mérito Naval, Grande Oficial, Brasil. 
Ordem do Mérito Militar, Grande-Oficial, Brasil. 
Ordem do Mérito Aeronáutico, Grande-Oficial, 

Brasil. 
Ordem do Mérito das Forças Armadas, G~ 

de-Oficial, Brasil. 
Ordem do Mérito da República Italiana, Grã

Cruz, Itália. 
Ordem do Infante Dom Henrique, Oficial, Portugal. 

Nome Ollcloil Rec<lllica de Mauricio 

População (1995) 1,1 milhão 

Área 2.040km2 

Capital Porto Louis 

Data Naáonal 12de março 

Sistema Politico Repllbllca tarista 

~de- CUUmUt•m 

Chefe de Govemo Navlnchandra Ramgoolam 

Millslro dos Negócios Paul Bérenger 
Eslran!IEIIros e da 

PIB, • preços CC>mllttlla US$2,9 milhões 
lf1995) 

Taxa de Crescimento 5,3% 
(1995) US$1,00 = Mrs 17,39 
Câmbio 11995) ·IÚiliaS maurlclanas 

Orlgom do PIBf principais lndúslrla de Manufaturas 
setores (1995) 23,3% 

Comértio llllacado e Y8191ol 16,7% 

Setor Financeiro 161% 

Transportes e 
Comunicações 119% 

Serviços Governamentais 10,7% 

Mrlcullum 9,4% 

Politica Interna 

Maurfcio obteve sua independência do Reino Uni
do em 1986, após processo algo tumultuado, em que se 
procuoo o eqlilibrio entre os interesses em conflito, de
correntes sobretudo da civersidade étnica do pafs (os 
hináJs com 52% e os aioulos, de Origem mista africana 
e européia, com 27%, são os principais grupos étnicos). 

2. A partir da independência, que ocorre no 
marco da Comunidade Britânica das Nações, a vida 
polrtica de Maurício Transcorre sem grandes percal
ços, sendo marcada, salvo breves interregnos, pela 
alternância de poder entre as duas principais forças 
polfticas: o Partido Trabalhista Mauriciano (PTM) e o 
Movimento Militante Mauriciano (MMM). 

3. Em março de 1992, foi proclamada a Reoú
blica e Sir Veerasamy Ringadoo (PTM), que fora até 
então Governador-Geral, tomou-se o primeiro Presi
dente da República. Alguns meses depois, contudo, 
em julho do mesmo ano, a eleição da Assembléia 
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Nacional conferiria maioria ao MMM, o que possibili
tou ao partido eleger o Novo presidente, Cassam 
Uteem. 

4. Nos últimos anos, o cenário político rnauri
ciano foi marcado pela aparição de novas politicas, 
o que levou à descontinuidades nas coalizões de 
sustentação do Governo, provocando, afinal, a ne
cessidade de eleições gerais em 1995. A aliança en
tão constituída pelos dois partidos tradicionais -
MMM do Chanceler Paul Bérenger e PTM do Primei
ro-Ministro Ramgoolam - obteve vitória arrasadora, 
conquistando 60 das 60 cadeiras do Parlamento. 
Isso tem permitido ao novo Primeiro-Ministro um go
verno tranqüilo, com a oposição tendo de valer-se 
de outros canais, com a imprensa, para veicular 
eventuais críticas à atuação governamental. Isso su
cedeu, por exemplo, no caso da discussão do orça
mento para o período de 1996197, o qual foi rejeita
do por vários setores da população, levando o Go
verno a revisá-lo e submetê-lo por diversas vezes ao 
Parlamento. 

Política Externa 

Tradicionalmente ligada ao movimento não-ali
nhado, a polftica externa de Mauricio tem-se carac
terizado, nos últimos anos, pela crescente aproxima
ção com o Ocidente, dada a forte dependência de 
sua economia por investimentos estrangeiros. O go
verno do Primeiro-Ministro Ramgoolam tem procura
do fortalecer as relações com o Reino Unido (o 
maior parceiro comercial), França, África do Sul e fn
dia, promovendo o pais com uma imagem de econo
mia estável e ponto atrativo para investimentos. 

2. No âmbito da cooperação regional, Mauricio 
participa da SADC (Southem Afrlcan Development 
Communlty), da Comissão do Oceano fndico (cria
da em 1983), do COMESA (Common Market for 
Eastem and Southem Afrlca) e do PTA (Referen
tlal Trade Area). É, igualmente, membro da OUA 
(Organização da Unidade Africana) e signatário da 
Convenção de Lomé. Em maio de 1988, as crescen
tes relações comerciais e de investimentos com a 
África do Sul valeram ao pais a condenação da 
OUA. Com o fim do apartheld, o Governo mauricia
no vem buscando estreitar os laços econõmicos e 
polfticos com aquele pais, cabendo ressaltar que o 
principal foco da politica externa mauriciana, em ter•. 
mos regionais, tem sido sua participação na SADC e 
na recém-criada lndlan Ocean Rim lnltlatlve (IOR), 
organizações que contam com a presença da África 
do Sul. 

3. O relacionamento com o a ex-coiOnia, o Rei
no Unido, tem-se caracterizado pela ambivalênc!a. 
De um lado, o Governo de Mauricio tem procurado 
reforçar os laços econOmicos e polllicos com aquele 
pafs (recorde-se que o Primeiro-Ministro Ramgoo
lam esteve em junho/julho-96 visitando Londres). 
Por outro lado, disputa com o Reino Unido a sobera
nia sobre o atol de Diego Garcia, opondo-se a seu 
uso corno base militar conjunta pelo RU e EUA. 

Relações com o Brasil 

O Brasil estabeleceu relações diplomáticas 
com a República de Mauricio em 12 de agosto de 
1974 (Decreto n11 74.390), tendo sido criada então a 
Embaixada do Brasil em Porto Louis, cumulativa, ini
cialmente, com a Embaixada em Nairóbi, República 
do Quênia e, a partir de 14 de agosto de 1996, com 
a Embaixada em Pretória, África do Sul. 

2. Em outubro de 1996, por ocasião da 51 1 

AGNU, o Ministro Resek manteve encontro com Rep
resentante Permanente de Mauricio nas Nações Uni
das, Embaixador Taye Michelwan Chat Kwong. Entre 
outros temas, o Embaixador Chat Kwong defendeu a 
tese de assenlo permanente para o Brasil no Conselho 
de Segurança e acrescentou que, normalmente, seu 
Governo tende a favorecer os pleitos brasileiros. 

3. O intercâmbio comercial entre o Brasil e 
Mauricio ainda é relativamente modesto. Em 1996, o 
Brasil exportou para Maurrcio um total de US$3,885 
milhões (principalmente maquinarias, ferro e aço~,"' 
importou US$572 mil (sobretudo artigos manufat;, 
dos, em especial tecidos). 

Economia 

A história econõmica de Mauricio é de suces
so. O pais detém hoje, entre outros índices de bem
estar econõmiéo, um PIB per cap1ta superior a 
US$3.000 (o mais alto entre os membros da SADC) 
e uma taxa de alfabetização superior a 95% para a 
população abaixo de 30 anos. 

2. Até a década de 80, a exportação de açúcar 
contnbufa em 60% do PIB nacional. A extrema vul
nerabilidade às flutuações no volume e preço do 
açúcar, no entanto, levou o Governo Mauriciano a 
desenvolver estratégias para a diversificação da 
economia. Assim, durante a década de 70 foi criada 
a Zona de Processamento de Exportações (ZPE), 
voltada para o benefiCiamento de bens importados, 
principalmente têxteis e roupas, destinados ao mer
cado exterior e empregando grande número de tra
balhadores, o que reduziu sensivelmente o problema 
do desemprego. Essa iniciativa pode ser considera-
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da o marco inicial em direção a uma industrialização 
cuidadosamente implementada. 

3. Outro setor de destaque na economia da 
Ilha é o do turismo. Desde 1984, um número recorde 
de turistas tem visitado o país. A preocupação go
vernamental é oferecer um turismo de qualidade, 
tendo sido preparado um plano a longo prazo de de
senvolvimento do setor. O turismo tem-se constituí
do na terceira fonte de receita para Maurício, após 
as manufaturas têxteis e o açúcar. 

4. A estratégia de edição de planos de desen
volvimento, iniciada há duas décadas, prossegue 
hoje com o novo plano· elaborado em 1995. Ao esti
mular a exportação da tecnologia têxtil mauriciana 
para terceiros países da região, onde os custos de 
produção são menores, o plano visa a atrair paia a 
Ilha indústrias de maior valor agregado, como a ele
tromecânica, eletrônica não-sofisticada, e de equipa
mentos de comunicação. Traz, ademais, medidas 
tendentes a fiberalizar os fluxos de capitais, estimu
lando a instalação no país de filiais de grandes gru
pos bancários e financeiros transnacionais. 

(A Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.) 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - O 
expediente lido vai à publicação. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir 

Campelo. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -A 
partir da vigência da Constituição de 1988, temos 
assistido ao progressivo e preocupante empobreci~ 
mento dos municípios brasileiros. 

Em todas as regiões do País a notícia que 
se tem é que os pequenos municípios encon
tram-se em estado de penúria, sem condições de 
saldarem compromissos e de honrarem o paga
mento de pessoal. 

A maioria dos pequenos municípios nordestinos 
estão literalmente falidos, com despesas substancial
mente maiores que as receitas e a situãção não é dife
rente nas Regiões Norte, Centro-Oeste e até mesmo 
nas desenvolvidas Regiões Sul e Sudeste. 

Sr. Presidente, Sr&s e Srs. Senadores, tenho 
me perguntado o que teria levado os municípios bra-. 
sileiros a um tal estado de penúria e dependência, 
exatamente quando se aumentaram as transferên
cias de recursos, conforme ficou estabelecido com a 
nova Constituição de 1988. 

Dados da Sudene indicam que a média de ar
recadação dos pequenos municípios nordestinos 
não ultrapassa 1 dólar e meio por habitante, enquan
to nas capitais, tomando-se Recife como exemplo, 
essa média chega aos US$205. 

É o odioso apartheld económico, detenninado 
pela imoral distribuição de renda em nosso País, 
agora tomando impraticável a vida nos nossos pe
quenos municípios.. 

Falidas, não resta outra alternativa às cidades do 
interior senão exportar levas e levas de migrantes, a 
inchar as periferias das capitais, cada vez mais violen
tas, mais problemáticas e mais miseráveis. 

Existem municípios do Nordeste, sres e Srs. 
Senadores, cuja arrecadação de impostos repre
senta algo em tomo de 0,9% do orçamento geral 
das prefeituras. Essas cidades dependem e sobrevi
vem unicamente dos repasses do Fundo de Partici
pação dos Municfpios. 

As razões da penúria dos cofres municipais 
Brasil afora devem-se à precariedade do sistema de 
arrecadação, à falta de mão-de-obra especializada e 
a uma certa "cultura polftica do interior", onde não 
são raros os prefeitos que deixam de recolher im
postos para não perderem votos. 

O problema é grave, estrutural e não atinge so
mente as regiões mais pobres, conforme acentuei no 
início. Urge encontrarmos soluções! O Governo Fede
ral precisa equacionar a questão no contexto da refor
ma tributária e fiscal a ser encaminhada ao Congresso 
Nacional, a qual, pelo que se sabe, tenciona suprir re
ceitas dos municfpios e não incrementá-las. 

Para dar condiÇões de sobrevivência às milha
res e milhares de cidades interioranas espalhadas 
por esse imenso Brasil, a reforma fiscal a ser pro
posta pelo Governo não pode ignorar essa dificulda
de crucial de arrecadação dos nossos municfpios. É 
preciso fortalecer a estrutura de arrecadação das 
nossas pequenas cidades! 

O Sr. Franc!SCO Escórclo - Permite-me V. 
Ex" um aparte? 

O SR. VALMIR CAMPELO- Com prazer ouço 
v. Ex". 

O Sr. Francisco Escórclo - Perdoe-me por 
apartear V. ExD. Estou vindo do meu gabinete onde, 
há poucos instantes, estava tratando deste assunto 
com os Prefeitos que, lá, se encontram. Vim para cá, 
às pressas, para fazer este aparte a V. Ex". Neste fi
nal de semana, visitei cerca de sete Municfpios no 
meu Estado. Observei que a situação é exatamente 
aquilo que está narrando V. Ex". Agora mesmo soli
citei ao Dr. Antonio Carlos Nandes de Oliveira, para 
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comparecer ao meu gabinete, porque preciso elabo- Veja, Sr. Presidente, o que trago à considera-
rar um projeto, a fim de pedir anistia da dMda do ção da Casa: 
INSS dos Municípios com precariedades orçamentá- De janeiro a setembro de 1996, as importaçõ-
rias. É inaceitável o que está acontecendo. A Prefei- es, segundo os regimes de tributação, fizeram com 
tura não pode receber o Fundo de Participação por- que ALADIIMen::osul, GA TI, Drawback e BEAEX 
que está devendo ao INSS. As dMdas não são dos representassem três zonas francas de Manaus. Se 
Prefeitos que, recentemente, assumiram. Não foram formos olhar a participação percentual nas importa-
contraídas nas suas gestões; são dívidas que vêm ções incentivadas, verificaremos o seguinte: ALA-
se acumulando e que compromete em muito o Muni- DL/Mercosul com 43,3']0,{,, GATI com 0,96%, Draw-
cípio, porque não pode receber o Fundo de Parlici- back com 13,41% e BEAEX coin 2,56%. Basta so-
pação; não tem condições de pagar o INSS e a si- mar, Sr. Presidente, para verificar que a Zona Fran-
tuação se complica, principalmente, na parte dos ca de Manaus apenas participa com 16,92%. 
mais pobres. Dizendo isso, parabenizo V. Exl' pela ora, se isso, Sr. Presidente, não for um dado 
coragem de trazer a esta Casa um assunto de tre- fundamental, trago outro. E vejam bem, estes são 
meneia importância. Muito obrigado a V· Ex-. dados de 1994, 1995 e 1996, fornecidos pela Secre-

0 SR. VALMIR CAMPELO ·Senador Francis- taria da Receita Federal. O Brasil importou, em bi-
co Escórcio, obrigado pelo aparte e pela preocupa- lhões de dólares, em 1994: 33.10 e a Zona Franca 
ção de V. Exl' com esse problema municipal, já ge- de Manaus, apenas 2.03; em 1995, o Brasil importou 
neralizado em todo o País. 49.70 e a Zona Franca de Manaus, apenas 3. 18; em 

Sr. Presidente, a par disso, impõe-se, também, 1996, o Brasil importou 52.50 e a Zona Franca de 
o imediato estabelecimento de polfticas regionais de Manaus, apenas 3.90, sendo que os dados de 1996 
desenvolvimento, capazes de estancar o êxodo são estimados. 
rumo às grandes cidades e de reforçar a hoje inexis- o que fica claro? 
tente economia dos pequenos municípios, única saf- Diz 

0 
Dr. Benchirnol: 

da para evitarmos o colapso iminente das grandes 
metrópoles brasileiras. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardo Ca
bral. S. Exl' dispõe de vinte minutos. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente, Srls e Srs. Senadores, tenho em mãos um 
trabalho feito pelo Secretário da Fazenda do Estado do 
Amazonas, com dados por ele estudados, e tendo 
como fonte a Secretaria da Receita Federal. 

Por que hoje ocupo esta tribuna, tratando de um 
assunto que aparentemente pode parecer regional, 
mas cuja conotação é absolutamente nacional? É por
que, vez por outra, Sr. Presidente, tenho notado que 
aqueles que não conhecem de perto a Zona Franca de 
Manaus a vêem fustigando, censurando. Dizem ou 
dão a entender que os empresários que para ali foram 
e outros que ali se encontram são meros maquiadores 
e que não contribuem para a Nação. 

O mais grave nisso tudo é que alguns inocentes 
úteis acabam prestando declarações sem saber dó: 
que ali ocorre. Falam em incentivos fiscaís que são di
lapidados e dão a entender que ali é um paraíso fiscal, 
enquanto que, como já foi bem dito pelo Prof. Samuel 
Benchimol, •ali é um paraíso do Asco•. 

•As importações da Zona Franca de 
Manaus são equivalentes a 6% - 7% das 
importações efetuadas pelo Brasil. Tal fato é 
decorrente de que cerca de 99% da produ
ção das indústrias da Zona Franca de Ma
naus têm corno destino o mercado interno• -
que é este nosso mercado brasileiro. 

·eorno a produção industrial da Zona 
Franca de Manaus é fundamentalmente de 
bens não produzidos em outra parte do terri
tório brasileiro, a importação de insumos 
pela Zona Franca de Manaus propicia: 

1) Economia de divisas 
- importações de insurnos ao invés de 

bens finais (insumos importados - 25% do 
faturarnento das indústrias) 

2) A não-importação de empregos 
- pela geração de empregos diretos 

(48.000) e indiretos não somente no Estado 
do Amazonas mas também em outras par
tes do território brasileiro•- e o que vem a 
seguir nós, que somos daquela Região, fa
zemos questão de destacar- •sobretudo em 
São Paulo. (A Zona Franca de Manaus ad
quire anualmente em São Paulo insumos in
dustriais da ordem de U$3 bilhões)•. 

E ninguém diz isso. 



610 ANAIS DO SENADO FEDERAL Janeiro 1997 

É como se não fosse a Zona Franca de Ma
naus a única ação do Governo que até hoje propi
ciou a preservação ambiental da Amazônia 

Aliás, é bom que se destaque que isso foi feito 
de modo involuntário, ou seja, não houve um propó
sito deliberado. O que quero dizer com isso? Se não 
fosse a existência da Zona Franca de Manaus, a de
vastação que hoje haveria naquela área para o meio 
ambiente seria terrível. Com o seu parque eletroele
trOnico, conseguiu-se fixar o homem com o seu em
prego e, com isso, preservou-se urna área. 

Veja, V. Ex-, em termos de área original de flo
resta em 1000 Km2

• Numa área original de floresta 
de 1561 km2, a área preservada pelo Estado do 
Amazonas vai da ordem de 98.7"/o; o Pará, cuja 
área, menor, é de 1.218 km2, só preservou 88%; o 
Mato Grosso, que tem uma área de floresta de 585 
km2

, preservou 85"/o; o Maranhão, com uma área 
menor, de 155 km2

, preservou 39.8%; Rondônia, 
que é o Estado defendido pelo Senador Emandes 
Amorim, numa área diminuta de 224 km2, preservou 
88.2%; e todos os demais Estados da Amazônia Le
gal, numa área de 632 km2, preservaram 93.4% 

Ora, Sr. Presidente, observe bem: o Amazo
nas2 de uma área original de floresta de 1.561.000 
Km , conseguiu preservar 98,7"k. 

Isso quando vejo, Sr. Presidente, que pessoas 
- e o termo é este - inescrupulosas tentam fazer 
com que aquela área seja um mundo à parte, como 
se não tivéssemos fazendo fronteira com vários par
ses que, de vez em quando, tentam fazer a sua in
vasão cultural, a sua invasão comercial e a sua inva
são industrial. Se não fosse a Zona Franca de Ma
naus, não sei até que ponto estaríamos preservando 
aquela região. 

Fico muito à vontade para falar, porque não te
ntto nenhuma empresa naquela área; não sou sócio 
de qualquer forma de nenhuma delas; não advogo e 
jamais advoguei para qualquer delas. Faço apenas, 
Sr. Presidente, a defesa da Zona Franca de Ma
naus, por considerar incompreensfvel que vez por 
outra se queira tornar uma medida contra a nossa 
Zona Franca de Manaus. 
' O Sr. Ernandes Amorim- V. Ex" me concede 

um aparte? 
O SR. BERNARDO CABRAL- Ouço V. Ex" 

comprazer. 
O Sr. Ernandes Amorim - Senador Bernardo 

Cabral, as pessoas inescrupulosas saem em defesà 
de interesses escusas. Não se pode negar que Ma
naus hoje é uma metrópole. Quando se chega a Ma
naus hoje, pensa-se que não se está dentro do Bra-

sil. O mais importante é que Manaus desenvolveu
se no centro da selva, sem prejudicar o ecossiste
ma, o meio ambiente. Uma das polfticas mais corre
tas para a Amazônia foi a que concedeu esse incen
tívo para Manaus, mesmo que tenha ocorrido contra 
a vontade de muitos, que provavelmente estavam 
dormindo e não tiveram oportunidade de atrapalhar 
a implantação desse projeto. Queria que ele fosse 
estendido a toda a Amazônia Legal, onde há tanta 
área para ser preservada. No entanto, não adianta 
pretender-se impedir o desmatamento ou o uso do 
solo da Amazônia, se não se oferecer nada em tro
ca. Deram isso a Manaus, ao Estado do Amazonas. 
E é fácil verificar que foi um sucesso: hoje, a cidade 
é uma das maiores e mais bonitas do Pafs, é uma 
metrópole e está produzindo. Sinto, invejoso, que o 
Estado de Rondônia não esteja participando; já se 
criou a Zona livre de Guajará-Mirim, no Estado de 
Rondônia, que receberá o respeito e o incentivo que 
o Estado do Amazonas recebeu. Oxalá o benefício 
da zona franca seja estendido á Amazônia Legal, a 
fim de que tenhamos uma justificativa para manter 
aquela área intacta, como está o Estado de Rondô
nia. Parabéns a V. Ex" e ao Estado do Amazonas. 

O SR. BERNARDO CABRAL- Agradeço a V. 
Ex", Senador Emandes Amorim. Sendo daquela 
área, V. Ex" a conhece muito bem. Só queria regis
trar que a inveja de V. Ex" é sadia; dessa forma, não 
há por que deixar de registrá-la. 

Sr. Presidente, se defendo e volto à defesa da 
Zona Franca de Manaus é porque começa a am
pliar-se no sul do País, ora em jornais de grande cir
culação, ora em rádios que são bastante ouvidas, 
notfcias que visam à deterioração da Zona Franca 
de Manaus: com restrições, com adjetivação não 
muito correta ou - diria - até absolutamente incorre
ta. Isso tem feito com que empresários que tivessem 
interesse em ir para aquela região acabassem desis
tindo. Somem-se a isso os incentivos fiscais que es
tão sendo oferecidos por alguns Estados do Sul, reti
rando empresas que normalmente iriam para o Ama
zonas, uma vez que ali está a maior parte eletroele
trônica, com mais abundância em mão-de-obra. No 
entanto, essas restrições que estão sendo coloca
das fazem com que as grandes companhias, as 
grandes empresas não se instalem naquela região; 
inclusive, a fábrica de cinescópio Samsung somente 
foi para lá depois de uma luta imensa, porque havia 
o interesse em levá-la para o Sul do País. Por essa 
razão, ocupei a tribuna 

Sr. Presidente, trouxe essas dados da Receita 
Federal para demonstrar que tanto nas importações 
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quanto na participação em tennos percentuais nas 
importações incentivadas, tanto quanto na renúncia 
fiscal decorrente do regime especial de importação, 
Imposto de Importação, Imposto sobre Produtos In
dustrializados, a Zona Franca de Manaus está muito 
aquém, como diria, apenas um terço, Sr. Presidente, 
quando dão a ela o total de 1 00% de benefício. 

Lamento profundamente que pessoas desqua
lificadas tentem fazer um rótulo para a Zona Franca 
que não se ajusta, qual seja o de local onde empre
sários não são sérios, onde outros fazem maquia
gem, quando, na verdade, temos o que se poderia 
dizer um sem-número de empresas que estão à altu
ra de qualquer país do mundo. 

Ao fazer a defesa do meu Estado nada tenho 
em mente senão cumprir o meu dever. E todas as 
vezes que essas distorções forem trazidas ao gran
de público estarei aqui para rebatê-las. 

Era o que tinha a dizer. 

Durante o discurso do Sr. Bernardo 
Cabral, o Sr. Emandes Amorim, 411 Secretá
rio, deixa a cadeira da presidlmcia, que é 
ocupada pelo Sr. Valmir Campe/p. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Con
cedo a palavra ao nobre SenadOr Romero Jucá. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador L.auro 
Campos. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos 
Patrocínio. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Casildo 
Maldaner. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador José 
Eduardo Outra. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Geraldo 
Melo. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro 
Miranda (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Eman
des Amorim. S. Ex" dispõe de vinte minutos para o 
seu pronunciamento. 

O SR. ERNANDES AMORIM ( -AO. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, neste momento 
desejo fazer algumas referências a um problema em 
que vem ocorrendo em Rondônia, ou seja, a situa
ção dos transportes, principalmente no que se refere 
aos taxistas. . , 

O jornal do meu Estado traz um matéria intitU
lada: Taxistas enfrentam a lei e são presos. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o trans
porte coletivo mais caro do Brasil é o do meu Esta-

do. Imaginem V. Ex"s que andar de táxi é mais bara
to do que de ônibus; portanto, os taxistas são procu
rados por aqueles que circulam no Estado a serviço. 
Agora o Governador, por intermédio da Assembléia 
Legislativa, conseguiu aprovar uma lei que não per
mite que taxistas transportem ~geiros de uma 
cidade para outra. Ou seja, o Estado de Rondônia é 
diferente de todo o Brasil, até porque não tem um 
Governador sério, não tem uma Assembléia Legisla
tiva séria e a maioria dos Deputados é conivente 
com tais irregularidades. 

E o taxista, ao sair de sua cidade por motivo de 
doença ou até para buscar um passageiro em outra 
cidade, não pode trafegar pela BR-364, que é urna 
rodovia federal. E todos sabem que na rodovia fede
ral manda a Polícia Rodoviária Federal, subordinada 
ao DNER, que por sua vez é subordinado ao Minis
tério da Justiça. Mas a Polícia Rodoviária do Estado 
de Rondônia, além de estar subordinada ao DNER e 
ao Ministério da Justiça, também está subordinada a 
interesses particulares. 

Imaginem V. Ex"s que nos 70m que pertencem 
à rodovia, manda o DNER e manda a Polícia Rodo
viária Federal. Creio eu que cartéis jamais deveriam 
se formar dentro de uma estrada federal, principal
mente comandados pela Polícia Rodoviária Federal. 
E, no caso do Estado de Rondônia, os taxistas estão 
impedidos de trabalhar. 

É um absurdo, uma falta de critério, urna falta 
de responsabilidade por parte do Governo do Esta· 
do, dos órgãos federais e da própria Polícia Rodo
viária, que não deveria dar guarita a um monopórao 
dessa natureza, e, pior ainda é criar uma lei com a 
qual querem prender e processar os taxistas à reve
lia da lei, do direito de ir e vir, do direito de circular. 
Lamentavelmente, Rondônia tem suas terras limftro
fes com a Bolívia, e, portanto, pensam que Rondô
nia não é Brasil, que a Constituição Federal não o 
atinge, e, assim, se instala esse descalabro em nos
sa região. 

Infelizmente, vejo isso sem poder fazer nada. 
Mas quero fazer aqui um apelo ao M"nislro da Justiça, 
por intermécf10 da PoliCia Rodoviária Fede!al, que é su
bordinada a esse órgão, no sentido de acabar c-m 
esse monopólio e dar o direito a mais de 5.000 tra....r 
lhadores a viverem E, se não derem o direito, que ma
jorem os preços dessas passagens a fim de que os ta
xistas possam trabalhar, transitar e ter o dill'" :! digno, 
como têm todos os outros taxistas do Brasil. 

Não é possfvel que um cidadão, que mora em 
uma cidade e deseje ir de táxi a outra, seja iltl)eddo 
pela Pc..ícia .Rodoviária Federal de fazê-lo, porque, tra-
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fegando em uma BR federal com um passageiro, es
tará contrariando o interesse das grandes empresas. 
Isso é uma vergonha! Se tivéssemos um Governa
dor compromissado com os interesses do povo, não 
teríamos uma irresponsabilidade de tal tamanho. 

Por isso, vou comunicar ao Ministro da Justiça 
esse lato. Gostaria também de deixar até registrado 
nos Anais desta Casa esta matéria intitulada: Taxis
tas enfrentam a lei e são presos. Não poderia deixar 
de lazer este pronunciamento até porque vários fe
chamentos de BR já aconteceram e a qualquer hora 
podem acontecer mortes nesses embates. Portanto, 
alguém tem que ser responsabilizado: o Ministério, a 
Polfcia Rodoviária ou o próprio Governo do Estado 
de Rondônia. A verdade é que providências têm que 
ser tomadas no sentido de coibir esses desajustes 
que estão acontecendo no Estado de Rondônia. 

Por outro lado, Sr. Presidente, Sras e Srs. Se
nadores, hoje cedo, ligando a televisão, assisti, no 
Programa Bom-Dia Brasil, o Sr. Arnaldo Jabor fa
zendo críticas a esta Casa. Em uma delas este ale
gava que aqui está-se criando um "trem da alegria". 
Esta Casa tem a obrigação de convocar jornalistas 
para esclarecê-los sobre qual é a função de um Se
nador. Diante de uma matéria daquelas, que não faz 
outra coisa senão denegrir a imagem desta Casa e a 
dos Srs. Senadores, devemos, através do Conselho 
de Ética, da Assessoria Jurídica ou da própria admi
nistração do Senado, procurar a Rede Globo para 
esclarecer que aqui não se está criando "trem da 
alegria", o que se está criando é uma equipe de tra
balho. Na verdade, esta Casa, há anos atrás, contra
tou, pela vontade dos antigos Parlamentares, milha
res de funcionários. Se aqueles Senadores tivessem 
continuado na vida pública, teriam seus assessores 
de confiança, essa gente que eles contrataram e re
gulamentaram na Casa; situação diferente da dos 
Senadores que aqui chegaram. Encabecei, por 
exemplo, o pedido de contratação de três assesso
res porque penso que um Senador, para bem de
senvolver seu papel, deve ter a mínima condição de 
trabalho e para tanto deve ter assessores. Eu, como 
Senador da República, representando o Estado de 
Rondônia, não disponho de um advogado, um jorna
lista, não disponho de passagem para o meu asses
sor acompanhar-me ao meu Estado para solucionar 
algum problema, não disponho sequer de diária para 
pagar um funcionário quando me acompanha. 

• É preciso que a futura Mesa desta Casa buS: 
que eleger um 1R Secretário que, no mínimo, conhe
ça as funções de um Senador; é preciso que haja 
um ordenador de despesa que, manuseando os re-

cursos do Senado, tenha condições de dizer quais 
os recursos de que um Senador dispõe para utilizar 
durante o seu mandato. 

Eu, por exemplo, estou satisfeito com o salário 
que recebo. Nem é salário! Estou de posse de um con
tracheque que deveria mostrar ao Jabor. Exerço o 
mandato de Senador com a metade do salário dele. 
Se ele quiser, podemos fazer urna troca e vou viver 
com a metade do salário dele. Tenho direito a uma das 
parcelas de R$5.000,00, e, com os descontos, recebi 
R$1.697,00 para administrar o meu mandato. 

É urna incoerência, é uma irresponsabilidade 
desta Casa pagar a um Senador um salário de 
R$5.300,00 para administrar o seu mandato. Não 
quero salário para mim, não preciso disso, mas pre
ciso de condição digna para representar o mandato 
de Senador. 

Moro no Estado de RondOnia, tenho a minha 
disposição uma assessoria, um motorista, um carro, 
que também depende do meu dinheiro, enfim, tenho 
outras responsabilidades. 

Um Senador da República, com um salário de 
R$5.300,00, não tem condições de manter a sua 
dignidade, o seu respeito e o meio onde vive. Isso é 
uma vergonha! 

Sou membro da Mesa, que deixou a desejar, 
porque não tratou dos principais assuntos de inte
resse desta Nação. Aqui, decide-se a reeleição e 
faz-se votação para financiar Estado falido e até es
cola de samba 

FIZ urna denúncia aqui na seniana passada 
No Rio de Janeiro, foi feita uma festa e foram gastos 
150 mil reais para acomodar bicheiros e algumas 
autoridades. E o Estado de Rondônia está falido. 
Ninguém vê isso! A Rede Globo não vê isso! 

Os bicheiros apresentaram um projeto nesta 
Casa. Por medo e talvez até por covardia de alguns 
colegas, o projeto referente ao jogo do bicho foi 
aprovado. Todos jogam neste País. Em cada esqui
na existe o jogo do bicho. É uma vergonha "tapar o 
sol com a peneira". Sabemos que o jogo do bicho vi
gora neste Pafs, mas ninguém quer legalizá-lo nesta 
Casa. Tudo que é de interesse de •a• ou de "b" é 
aprovado. 

A Mesa do Senado administra por volta de 160 
milhões de reais, dinheiro este destinado aos Sena
dores, os quais não receberam nem 10 milhões de 
reais. Para onde foram os outros 150 milhões de 
reais? Será que não está na hora de armlisar o que 
pode fazer um Senador dentro desta Casa? 

Será possível que, enquanto nos Estados Unidos 
um Senador tem seu orçamento e seu projeto de \ra-
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balho, aqui no Senado brasileiro o cidadão tenha 
que morar . debaixo de uma ponte ou ser favelado 
para ser Senador. Quando acontece qualquer coisa, 
aparecerem criticas mexendo ~m a dignidade desta 
casa, criticas essas em relação às quais o Senado 
deveria tomar providências até para esclarecer. 

Neste ponto, o Presidente José Samey está de 
parabéns por ter criado a televisão e a rede de rádio 
do Senado. Ainda bem que o fez, porque, a partir daí, 
vão ser desmentidas essas fofocas que existem na im
prensa e vai ser discutido o trabalho de um Senador, já 
que ninguém está interessado aqui em mostrar o que 
estamos fazendo, o sacrifício que é feito e como se 
exerce um mandato de Senador. O que existem são 
criticas e mais criticas ao Par1amentar. 

Por isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é ne
cessário que na próxima Mesa sejam eleitas pes
soas que realmente estejam em conãiÇÕes de repre
sentar esta Casa e de dar um grito de inde
pendência. Já bastam as medidas provisórias que 
nos são empurradas goela abaixo, sem que alguém 
da Casa tome providência. 

Estamos aqui com mais de dois anos de Plano 
Real, mas ninguém aprovou sequer o projeto de lei 
do Plano Real, ninguém regulamentou as medidas 
provisórias. 

Pedi ao meu amigo [ris Rezende, autor do pro
jeto que regulamenta as medidas provisórias, que 
está engavetado, que o ponha em votação, para ser 
aprovado ou não, para que os Senadores possam 
ter no mínimo autonomia para opinar, uma vez que 
aqui, a toda hora, recebemos inúmeras medidas pro
visórias. Isso me faz perguntar: o que vale o nosso 
mandato nesta Casa? Para que viemos aqui? Para 
que ganhamos esses tais R$5.300,00? Para conti
nuarmos sendo bonecos? Para continuarmos sendo 
alvo de crítica da imprensa? Temos que buscar a 
nossa autonomia, temos que exigir respeito ao hos
somandato. 

É por isso que defendo, nesta Casa, uma Pre
sidência forte. Poderia ter votado no Senador Rober
to Requião, cuja figura, a meu ver, era a mais certa 
para ocupar esse cargo. 

Vou V'Jtar em Antonio Carlos Magalhães. Toda
via, isso só não basta. É preciso que tenhamos um 
12 Secretário de pulso; um 12 Secretário que não ve
nha apenas pintar paredes para gastar o dinheiro da 
Casa; um 1 2 Secretário que venha cuidar da dignida-.. 
de do Parlamentar; que venha- cuidar do salário dos · 
médicos, que está em pouco mais de mil reais; que 
procure dar melhores condições de trabalho ao Par
lamentar. 

É preciso, enfim, Sr. Presidente, que esta Casa 
primeiro se respeite para que não esteja depois na 
boca de um ou de outro jornalista. É por isso que ao 
assumir este mandato, ao chegar a esta Casa, estou 
me sentindo um tanto ocioso. Aqui falta a possibili
dade de se exercer com dignidade o mandato de 
Senador, por medo e até por covardia de algumas 
pessoas neste Senado. 

Se Deus quiser, espero que o nosso Senador 
Antonio Carlos Magalhães seja eleito Presidente 
para impor, para fazer respeitar e buscar resgatar a 
dignidade desta Casa. 

Obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
ERNANDESAMORIM EM SBJ DISCURSO: 

Porto Velho -Rondônia 
Quinta-feira, 30 de janeiro de 1997 

OESTADÃO 

TAXISTAS ENFRENTAM A LEI E SÃO PRESOS 

VIlhena 

O lmnsport9 internacional está proibido, mas os 
motoristas fllzsm viste grossa 

Sou taxista, não sou bandido! Com uma larja contendo 
este frase cln:ulam dezenas de motoriSias pela cidade, desafian.. 
do a Lei n• 260190, macia P9ia Assembléia Legislativa do Estado. 
A lei não mais pennlte que os lalciSias continuem fazendo o trans
porte lntermunlcipal. O resullado é a detenção e multa de muitos 
laJcistas que fazem o tréfego entre V'dhena e o munlclpio do Cone
Sul do Estado. 

O motorista Lafalete Ferralm da Cosia foi detido na manhã 
de segunda..faira, 27, com três passageiros. Segundo a Polfáa 
Rodoviária Federal, ele furou a barmira que a PRF, junlamente 
com o DER, realiza dlarl"'mente na sarda da cidade para justa
mente Impedir o lnmsporte Ilegal de passageiros para outros mu
nk:fpios. Exalla!lo, Lafalete teria dito que os policiais e os fooclo
nários do DER estão todos comprados peta Eucatur. 

Na raalidade, lanto os funcionários do DER quanto as poli· 
eles Rodoviária e MIUiar só fazem rumprir detenninação judicial. A 
Lei Esladual n• 260190 prolbe que qualquer outro veíruio que não 
seja Onibus faça o transporte intennunicfpal, ou seja, de um muni
cípio para outro, porque Isso, de acordo com a lei, prejudica as 
empresas concessionárias das Hnhas intennunlcipais. Ocorm que 
esse tr.msporte vinha sendo feito pelos taxistas nonnalmente pelo 
preço de passagem do Onlbus, o que levava os passageiros a 
preferir os táxis. As empresas Serra Azul, Eucatur, Colibri, Mario 
e V'Jação RondOnla. se sentindo pmjudlcadas, entraram na Justiça 
contra o DER por não eslar impedindo que esse transporte fosse 
realizado. E no último dia 11 de julho do ano passado o juiz Silvio 
Viana, da comarca de Porto Velho, decidiu que o DER tem que 
impedir o transporte COlatiVo executado pelos táxis. 

O resuiiado tem sido uma grande confusão entre laldSias e 
o DER. A mUla para o taxista que é flagrado fazendo o transporte 
intennunlcipal de passageiros é de R$425 mil. A prática de taxis
las realizarem o transporte intennunlcipal ocorm em todo o Esta
do. A principio o DER pennitia ao menos uma viagem intennunicl
pal por taxista. ma.S agora o jogo endureceu. Funcionários do 
DER têm sido llansferidos conslantemente de cidades porque 
têm sofrido ameaças de morte. Esta semana a maioria dos funcio-
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néllos. qua atuavam nas barreiras de Vilhena aram. de ouli'Os mu- do de 1976 a 1994. Nosso esforÇo exportador nas 
nlcfplos. 

Os 1alds1as Aldamam que estão sozinhos nesta batalha décadas de 70 e 80 foi notável, tendo o Brasil abo-
Eles dizem que nenhum deputado, a até mesmo o Governo, não canhado cerca de 1,5% do comércio mundial. 
tem coragem da anfran1ar o monopólio ds Eucatur, que, segundo A situação hoje é bisonha. O Brasil não exporta 
ales, controla o Estado. mais que 0,8% do total. De um superávit recente de 

Chuplnguata US$10,5 bilhões em 1994, nossa Balança Comercial 
O DER anunciou que também val começar a pro;btr que ta- despencou para déficits abruptos de US$3,2 bilhões 

xlslas malzam o transporta colativo para o recém-criado municf- e US$5,5 bilhões em 1995 e 1996, respectivamente. 
pio de Chuplnguala. Segundo 0 DER, essa prática em legal até 0 Os economistas independentes prognosticam défi-
11nal do ano passado, quando Chupinguaia ainda pertencia a Vo-
11ena, mas com sua emancipaçio, o transporte para tá passou a cits que variam de US$8 a US$12 bilhões. 
se caracterizar como inblmlooicfpal. Esta semana a fiscalização O resultado no Balanço de T ransações Corren-

. sobra os llixls qua fazem aquela linha val endurac:er. tes foi desastroso. O pequeno déficit de 1994 -
Outra medida anunciada pelo DER sa n1fere ao cumpri-

mento de urna lei mooicfpal que prolbe que táxis de outros muni- US$1,7 bilhões- agigantou-se em 1995-US$17,8 bi-
cfplos levem passageiros de Vlllena A 1a1 cr1ade no ano passado lhões- e tomou proporções alannantes em 1996, com 
por Iniciativa do ax-Vamador Gaúcho, diz que taxistas de outros US$24,3 bilhões. Acendeu-se o sinal amarelo na eco-
municípios podam trazer passageiros para a cidade, mas não po- • • ifica a1 E, já 
dom lavar passageiros daqui. Já a lei estadual diz qua taxistas de norna, 0 que Slgll Lnl erta. como advertira 
tora ou do munlcfplo não podam trazar nem lavar passageiros. E no passado, o brilhante professor Mário Henrique Si-
durma com um barulho dessa. monsen, •o Balanço de Pagamento pode matar sem 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Con
cedo a palavra ao nobre Senador Carlos Patroclnio, 
por permuta com o Senador Ramez Tebel 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL-TO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sr-s e 
Srs. Senadores, gostaria de extemar a minha preo
cupação com a questão das Transações Correntes, 
do Balanço Comercial e com os déficits que o Brasil 
vem acumulando nos últimos tempos. 

O Balanço de Transações Correntes espelha o 
resultado das trocas de bens e serviços entre o Pafs e 
o resto do ITIJndo. O sinal positivo re11ete uma situação 
em que o Pafs exporta mais do que importa bens e 
serviços. Quanto maior o saldo, maior a vitarldade eco
nõmca de uma Nação, pois demonstra a sua produti
vidade e competitividade no cenário internacional. 

O nfvel negativo reflete uma situação inversa: o 
Pafs importa mais que exporta bens e serviços. 
Quanto maior o saldo negativo, maior a fragilidade 
econOmica de uma nação, pois reflete sua incapaci
dade de produzir bens e fornecer serviços, em con
dições de concorrência com seus parceiros globais. 

O Brasil é traáteionalmente deficitário na sua 
Conta de Serviços, revelando em todos os itens um 
volume maior de despesas que receitas. Gastos 
com juros, transportes, lucros e dividendos, viagens 
e outros serviços crescem mais rapidamente que os 
ingressos correspondentes. De um patamar negativo 
que se estabilizara em tomo de US$14 bilhões, pula
mos para US$18,6 bilhões em 1995 e US$21,7 élil 
1996. o que "salvava" o Balanço de Transa~s 
Correntes era a Balança Comercial. O Brasil pOde 
se orgulhar, a justo titulo, de gerar superávits comer
ciais superiores à média de US$10 bilhões no perlo-

aviso prévio". O Brasil não pode repetir a tragédia 
cambial mexicana, até porque, ao contrário daquele 
pais irmão, não está tão perto dos Estados Unidos e 
não conta com a mesma boa vontade do FMI. 

Sr. Presidente, chamo a atenção para este 
fato, porque sei que o EJcmG Sr. Pedro Malan, Minis
tro da Fazenda, está tomando todas as precauções 
para que não ocorra, em 1997, o mesmo estrago 
económico ocorrido nos anos de 1995 e 1996, ou 
seja, o acúmulo de défiCit na Balança de Pagamento 
e, sobretudo, na Balança Comercial. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Con

cedo a palavra ao nobre Senador Romero Jucá 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador L.auro 
Campos. 

O SR. LAURO CAMPOS (PT-DF. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, sr-s e Srs. Senadores, o BraSil começou a ser 
descoberto quando um outro Henrique - O. Henrique, 
o Venturoso -fundou a Escola de Sagres. Aquela es
cola inflou as naves de Vasco da Gama no caminho 
para o Cabo da Boa Esperança, bem como inflou as 
velas de Pedro Álvares Cabral em direção ao Brasil. 

O. Manoel, o Venturoso, é, portanto, o respon
sável pelo infcio europeu de nossa Pátria. Mas é um 
outro Henrique, não o Venturoso, mas O. Henrique, 
•o Mentiroso•, que parece comandar o processo de 
sucateamento do Brasil. E vêm essas medidas de 
entrega das riquezas nacionais, de abertura a uma 
concorrência desenfreada e invenclvel; concorrência 
dos produtos chineses que vêlll destruir nossa in
dústria têxtil e de confecções, os nossos sapatos, 
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nossos tênis, nossas porcelanas, o nosso parque in
dustrial construfdo com imenso sacrifício. E a taxa 
de câmbio que ar está, em relação a qual, desde o 
princípio, lançamos as nossas advertências, favore
ce essa invasão por parte das mercadorias estran
geiras, principalmente as que partem da China e dos 
Tigres Asiáticos. 

Para preparar o engodo do Plano Real, para 
que ele dure mais do que os sete meses do Plano 
Cruzado I, os relojoeiros - aqueles que sabem per
feitamente montar esses mecanismos econOmícos, 
financeiros e cambiais - estão preparando e colo
cando dentro desse mecanismo uma bomba-relógio, 
que um dia explodirá. 

Na ocasião da implantação do Plano Real, cha
mado por FHC de um plano-processo, corno se tudo 
mais não fosse um processo, muitos desses relojoei
ros confessaram que era preciso ter muito cuidado 
com o tlmlng, com a cronometragem, para evitar 
que o Plano e as suas âncoras viessem a dar água 
e apodrecer antes das eleições presidenciais que le
varam FHC ao poder. 

O Presidente do Real, portanto, pretende man
ter-se por mais seis anos no poder, pelo menos, por
que, de início, eles falavam em 20 anos de perma
nência na chefia do Executivo nacional. 

EncontJarno-nos, após mais de dois anos da sua 
inlllantação, numa situação de C<Jn1)1eto engessamen
to, de~~ de consertannos os de
feitos, os anacronismos, as dessincronias que estão 
demo desse Plano Real e que inexoravelmente nos le
varão a aprofi.ndar ainda mais essa cris8. 

Não é preciso ser economista. Fernando Henri
que Cardoso disse que para sentar na cadeira presi
dencial não é preciso ter lido nada do que Sua Exce
lência leu. Portanto, as eleições deveriam ser esten
didas também aos analfabetos, porque não é preci
so, de acordo com o Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, ter lido nada do que Sua Excelência leu 
para sentar-se na cadeira presidencial. Mas também 
não é preciso ter lido nada para perceber que o que 
se passa no Brasil é uma parte, sim, do desastre 
que a ressurreição do capilalisrno neoclássico oca
siona em escala mundial. Um bilhão de desempre
gados no mundo: esse é o resultado do downsl
zlng, da reengenharia, da modernidade, do sucatea
mento dos trabalhadores e da vida humana; um bi-•. 
lhão de desempregados, 800 milhões de pessoas ' 
passam fome. E. sorridentes, aqueles que governam 
as alavancas para salvar o capital e o lucro não se 
incomodam, estão anestesiados em relação à cons-

ciência social que deveria existir no coração também 
dos capitalistas. 

O capitalismo keynesiano é aquele em que se 
faziam obras públicas pela tecnologia e se contrata
vam trabalhadores desempregados corno funcioná
rios públicos, princi~lmente - corno dizia Lorde 
Keynes - em atividades wholy wasteful, completa
mente dissipadoras. Keynes disse que só conhece
mos o pleno emprego durante a guerra e repetiu 
seis vezes que eram necessárias despesas de guer
ra e um grande défiCit orçamentário- com o governo 
gastando, comprando e reempregando trabalhado
res - para que o capitalismo safsse de sua crise. 
Depois da 11 Guerra Mundial, a Guerra Fria substituiu 
a guerra quente e possibilitou que nada fosse muda
do na estrutura do capitalismo keynesiano. 

Agora, ele entrou em crise; agora, o Governo 
secou as suas tetas; agora, o Governo não pode 
mais fornecer aos capitalistas, aos come~"'fe5, 
aos industriais as tetas a que Delfim Netto se retena, 
nas quais eles sempre mamaram, ainda de acordo 
com o Deputado Delfim Netto. Secaram-se as tetas; 
o lucro não pode mais jorrar do Governo mediante 
doações, incentivos, estrrnulos e, principalmente, da 
ciranda financeira que beneficiava toda a classe ca
pitalista. Diante desse jorro que secou, diante dessa 
fonte de lucro que secou, o Governo, que antes 
reempregava humanizando um pouco as relações 
capitalistas, a tecnologia, a eficiência que se faz as 
expensas do homem e da natureza, esse anesrosico 
keynesiano do reemprego transformou-se em oposto 
e o Governo também passa a desempregar. Secado 
-o jUro, seeado o lucro, onde obter, onde reativar a 
economia por meio de novas fontes de lucro? So
mente voltando, corno na economia clássica, à velha 
fonna de explorar cada vez mais os trabalhadores 
que ainda se encontram empregados. 

A produção maquinizada, a grande eficiência, ex
pulsa os trabalhadores e aumenta o lucro daqueles 
que permanecem na cúpula das grandes empresas. É 
isso que se verifica nos Estados Unidos da América. 
de acordo com Rifl<in, em seu livro O Fim dos Empr-,.. 
gos. Os empregos estão ameaçados de extinção, e 
aqueles que permanecem na cúpula das empresas 
têm seus vencimentos aumen1ados enqúanto as ba
ses da produção são lançadas na rua Portanto, é a 
barbárie que se instala em escala mundial, e seu nome 
é neoliberalismo, é modernidaclé, é globalização. 

O que verificamos, portanto, é que essa arma
ção que foi feita no Brasil, se aperfeiçoando, como 
dizem os corifeus do Plano Real, e aprendendo com 
ós erros antigos, áprendendoocom o ci!lote que não 
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deu certo, aprendendo com os defeitos do Plano 
Cruzado e de todas as tentativas subseqüentes de 
combate à inflação, agora, dizem eles que estão ap
tos a fazer com que o Plano Real tenha longa vida. 
Será que terá? Será que todo esse sacriffcio não 
será em vão? Será que realmente não está havendo 
um processo de demissão que levou o desemprego 
na Argentina a 24% e que coloca o nosso não em 
5%, conforme dados do IBGE - estatrstica falsa, es
tatrstica mentirosa do IBGE que coloca o desempre
go brasileiro em 5,6%, porque levanta apenas o nú
mero daqueles que estão desempregados nos últi
mos seis dias. Se o trabalhador estiver desemprega
do há oito dias é considerado inativo e, portanto, não 
é contado pelo IBGE como desempregado. Se esti
ver desempregado há um, dois, cinco meses, é con
siderado inativo para os efeitos das apurações fei
tas. Números, portanto, mentirosos, que fazem parte 
daquilo que já foi chamado por um grande historia
dor de esquizofrenia estatrstica. 

Portanto, verificamos, a cada dia, é que embo
ra o Governo diga que vai tudo bem, o Ministério da 
Indústria, Comércio e Turismo, em estudo recente, 
diagnosticou que ainda é tempo de salvarmos 15 se
tores industriais no Brasil. Talvez ainda 5eja possfvel 
salvar 15 setores dos efeitos desse plano. Os de
mais setores, obviamente, já estão peltlidos. Entre 
esses não se incluem apenas o de tecidos, o de sa
patos, o das indústrias de base, que foram comple
tamente destrufdas devido à importação de máqui
nas com novas tecnologias que sucatearam as in
dústrias de base; não apenas esses setores, cujo 
fracasso nós percebemos, cuja crise nós enxerga
mos a cada momento. Neste instante, também as 
empresas de porcelana pararam de produzir. De 
acordo com declarações e dados apurados nesse 
setor, mais de 15 mil pessoas perderam o emprego, 
só no setor de porcelana brasileiro, que foi quebrado 
pela invasão da porcelana chinesa. Até quando ha
verá um Brasil da fantasia e da mentira e outro Bra
sil do sofrimento duro, real? 

Menem, na Argentina, está com apenas 20"k 
de apoio da opinião pública, ele que foi reeleito há 
menos de dois anos, ele que lutou pela reeleição e 
conseguiu chegar lá, agora vê seu segundo governo 
totalmente desapoiado, totalmente triste, solitário. 
Até o próprio Domingo Cavallo, o grande artlfice do 
Plano argentino, abandonou as rédeas do Ministério 
e se tomou um opositor ferrenho ao Sr. Menem. •, 

Não é preciso lembrar o que aconteceu no Mé
xico onde, após uma euforia fantástica, que parecia 
estar dando oxigénio ao Partido Revolucionário lnsli-

tucional - PRI mexicano, aconteceu a falência do 
sistema bancário. Foram injetados pelos Estados 
Unidos no México US$40 bilhões e 87% do que pro
duzia a grande indústria automobilfstica mexicana, 
peças e componentes, era importado da Itália, da 
Alemanha e dos Estados Unidos. 

Aumentamos nosso desemprego para dar 
oportunidade de emprego aos chineses, aos italia
nos, àqueles que importam essas mercadorias e fa
zem com que nossa balança comercial apresente 
esse déficit que tanta gente acusa. 

Como conseguimos agora, de repente, trans
formar o superávit de nossa balança comercial em 
déficit? Isso acontece em todas as crises- em 1873 
e um pouco antes da grande crise de 1929. É que o 
dinheiro, não podendo ser investido, devido à crise, 
no centro do capitalismo, reflui para a periferia, 
transforma-se em empréstimo externo para os par
ses pobres. 

Nos anos setenta, vimos a crise do centro, a 
crise do petróleo, a crise dos eurodólares que fez 
com nós brasileiros, argentinos, mexicanos, etc., nos 
alimentássemos desse dinheiro sobrante, desse ldle 
money, desse dinheiro volátil, que, não podendo ser 
investido em seu pafs de origem, reflui para a perife
ria e se transforma em dfvida externa dos pafses po
bres. E estes, em se endividando, têm um momento 
de euforia: podem usar esses empréstimos exter
nos, essa dMda externa crescente para importar bu
gigangas, porcelanas, sapatos, tecidos, ufsque e até 
·mesmo máquinas e equipamentos modernos. 

Temos US$59 bilhões em reserva, mas esse 
dinheiro fácil e farto que penetra na economia brasi
leira permite que nós importemos aquilo que sobra 
do capitalismo cêntrico, provocando o déficit na ba
lança comercial brasileira. 

Essa engenharia feita agora, com tanto receio 
do tempo, com tão magnffica cronometragem, con
tém uma bomba-relógio. Esse Plano obviamente vai 
durar e já durou muito mais tempo do que o Cruzado 
I e do que a articulação de Collor, a partir do calote 
que nos foi dado. 

A bomba-relógio continua marcando o seu tern
pc. É preciso, de acordo com o Governo, criar uma 
imagem artificial, postiça, uma fantasia estatrstica, 
para enganar o povo brasileiro por mais tempo. Mas 
a mentira tem perna curta. A mentira não pode durar 
para sempre, por mais ágeis,.habilidosos e inteligen
tes que sejam os mentirosos. 

Gustavo Franco disse que a taxa de câmbio 
deveria ser de um real para dois dólar~ ou de cin
qüenta centavos de real por um dólar. Durante me-
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ses e meses, ele advogou essa taxa, ainda muito 
mais valorizada do que a atual, uma taxa que tanto 
prejudica os exportadores. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Senador 
Laura Campos, o tempo de V. Ex- já se esgotou. 

O SR. LAURO CAMPOS - Sr. Presidente, vou 
encerrar o meu discurso. 

E não adiantou nada- corno falei aqui e fiz publi
car na Folha de S. Paulo- a isenção do ICMS do pia· 
no do Dr. Kandir, confonne previ. Cada um dos suces
sivos agentes brasileiros pelos quais passava detenni
nado produto, a partir da produção primária, iria embol
sar uma parte da isenção, e, quando chegasse no mo
mento de exportá-lo, não. haveria resultado algum para 
o exportador, como realmente aconteceu. Está af a 
taxa de câmbio nos dominando. 

Pedro Malan disse uma vez que "de infcio, o 
cachorro abana o rabo". No Brasil, o cachorro aba
nava o rabo da divida externa. No momento seguin
te, disse o Sr. Malan, 'é o rabo que abana o cachor
ro•. É o Brasil dominado pelo endividamento externo 
e que tem que passar, como aconteceu com a Amé
rica Latina nos últimos quinze anos, US$222 bilhões 
em pagamento dessa divida externa impagável. 

A taxa de câmbio também não pode ser movi
da porque, numa economia dolarizada, se houver 
uma desvalorização de 30"/o, no dia seguinte, todos 
os preços se elevarão em 30% uma vez que estão 
todos dolarizados. 

Por esses e por outros motivos, o mecanismo 
feito por eles os domina; eles estão engessados, im
possibilitados de agir. Não é que o Governo tenha fi
cado paralisado devido à votação da emenda da 
reeleição; isso foi apenas um comprimido de cal
mante diante da massa de anestésicos que o Gover
no está injetando em si mesmo há muito tempo. A 
dívida externa é um ópio; a dfvida pública um outro 
ópio. E este Governo se deixou levar pelas facilida
des dessas viagens 'opiosadas", dessas viagens en
dividadas. 

No entanto, teremos que pagar pela divida ex
tema, pela divida pública, pela dfvida social o preço 
que não estamos pagando pela inflação que deixou 
de existir. Todavia, a inflação, que deixou de existir, 
vai cobrar amanhã o seu preço em tennos de divida 
interna crescente, de divida externa completamente 
descontrolada E de divida social - desemprego, 
fome, etc. 

o tempo vai mostrar que todos esses arranjos e 
esse maquinismo posto em ação contêm uma bomba
relógio que explodirá no colo daqueles que a fabrica
ram e, obviamente, Fernando Henrique Cardoso não 

conseguirá ser o único da história do Brasil a tenni
nar dois mandatos. Grande número de ex-Presiden
tes do Brasil não conseguiu terminar o primeiro rnarJ

dato de cinco anos. O único reeleito foi Rodrigues 
Alves, que morreu antes da segunda posse, realiza
da dezasseis anos após a primeira, em 1902. 

Portanto, é inexorável, está escrito mesmo e é 
fácil de ser lido. Dizia Leibiniz,: ·o presente está 
sempre grávido do futuro e basta sabermos olhar 
para o presente para nele vermos o futuro. • O futuro 
desta farsa não poderá ser, obviamente, um Brasil 
de pé, um Brasil com distribuição de renda, um Bra
sil com espaço para a liberdade real implantada na 
nossa sociedade, com espaço para um sistema de 
saúde, com espaço para um sistema ele educação 
que realmente respondam e correspondam a um 
Brasil que quer crescer. 

Portanto, concluo, Sr. Presidente, •o presente 
está grávido do futuro", e basta saber olhar para en
xergannos no presente aquilo que aguarda as menti
ras do Governo FHC. 

Durante o discurso do Sr. Lauro Ga11r 
pos, o Sr. Valmir Gampelo deixa a cadeira 
da presidéncia, que é ocupada pelo Sr. Levy 
Dias, 311 Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Por permu
ta com o Senador Carlos Patrocfnio, conceda a pala-
vra ao nobre Senador Ramez Tebet. · 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB - MS. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) -
Sr. Presidente, S..-s. e Srs. Senadores, toda a Casa 
tem conhecimento d9 esforço que estamos fazendo 
na direção ele uma polftica de desenvolvimento re
gional em busca do fortalecimento dos nossos Muni
cfpios, que estão porclemais. empobrecidos, que es
tão enfraquecidos e que estão lutando bravamente 
pela sua sobrevivência. 

Os milhares de Prefeitos que completaram trin
ta dias de administração estão expondo a situação 
caótica em que se encontram esses Municfpios. 

Estamos regressando de nosso Estado, Mato 
Grosso do Sul, onde participamos ele uma reunião 
com cerca de vinte prefeitos e quase uma centena 
de vereadores, numa das cidades mais importantes 
do Estado, a Cidade ele Viema. 

Esses prefeitos e vereadores estão conscien
tes do empobrecimento ele seus municfpios, bem 
corno da grave crise financeira e administrativa que 
enfrentam e buscam solução para o problema que 
aflige seus munfcipes. 

Para tanto, Sr. Presidente, estão criando uma 
agência de desenvolvimento dos municfpios da Re-
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gião de Grande Dourados. Estive lá e pude consta- dade oo adquiri-las, mas há necessidade de dar in-
tar urna mudança de mentalidade muito grande: os centivo a quem planta. Há necessidade de estimular 
nossos prefeitos estão imbuídos do firme propósito o agricultor. Há necessidade de uma política agrfco-
de encontrar solução adequada para a gravidade la bem definida para que o Centro-Oeste, para citar 
dos problemas que enfrentam. Notei lá o desejo mui- minha Região, possa efetivamente dar urna pan:ela 
to grande de encontrar um polflica que ajude o de- de contribuição, ajudar a nossa prosperidade, ajudar 
senvolvimento da região, que já não está sendo en- a melhorar a qualidade vida do nosso povo. 
tendido -pude perceber isso na reunião -como ren- O Sr. Josaphat Marinho - V. Ex" concede-me 
da per capita do Município, do Estado ou da Fede- aparte? 
ração. Todos estão entendendo que o desenvolvi- o SR. RAMEZ TEBET - Pois não, Excelência. 
mento deve ser medido pela qualidade de vida do o Sr. Josaphat Marinho - Nobre Senador Ra-
povo e não pela renda per capita ou por outro crité- mez Tebet, agrada-me bastante ouvir a relembrança 
rio qualquer. de V. Ex- quanto à figura do grande estadista Roose-

No Senado da ·República, temos cobrado, sis- velt Note- v. Ex" se refere à política do New Deal -
tematicarnente, políticas de desenvolvimento regia- que no momento mais crítico, provavelmente, da histó-
nal que supram as dificuldades que os Estados e os ria dos Estados Unidos, da sua grande depressão, 
Municípios estão atravessando. Roosevelt, diante de todas as difiCUldades, montou a 

A Folha de S. Paulo, edição de hoje, publica polftica que visava, sobretudo, a proteger os mais fra-
um artigo do jornalista Augusto Marzagão, que, com cos, isto é, a evitar o crescimento do desemprego. Fez 
muita propriedade, afirma que o Brasil não conhece tudo: aumentou o trabalho no campo, reduziu as van-
urna política de interiorização do desenvolvimento e tagens dos poderosos para proteger exatamente os 
que, em verdade, só existe uma retórica dessa polfti- trabalhadores. Esse é o estadista. 
ca. Afirma também que a tendência hoje dominante o SR. RAMEZ TEBET - Senador Josaphat Ma-
na experiência mundial é fazer investimentos dire- linho, é claro que o aparte de V. Ex" enriquece o 
cionados para o interior, invertendo os rumos que meu pronunciamento. É isso que V. Ex", eu e toda a 
produziram as migrações para os grandes centros Casa achamos que deve ser adotado no nosso País. 
urbanos e ali criaram dramáticas disfunções sociais Lá, o Presidente Roosevelt adotou a política de ne-
e humanísticas. A desconcentração, todos sabemos, gociação com os bancos para a moratória dos lavra-
evita ou limita o êxodo, desde que programas de ge- dores que estavam inadimplentes. E o que estamos 
ração de emprego, sobretudo na agroindústria, se- vendo, o que acontece com os nossos agricultores, 
jam acionados. com os nossos lavradores? Estão eles impossibilita-

Entendo que hoje o Brasil, mais do que nunca, dos de saldar os compromissos que assumiram com 
necessita de urna política de interiorização. Outros os estabelecimentos de crédito. Por quê? Pela ele-
países já passaram por isso. O jornalista que acabo vada taxa de juros que se lhes é cobrada. 
de citar lembra que, nos tormentosos anos trinta, o Nós do Centro-Oeste - e a sessão está sendo 
New Deal do Presidente Roosevelt adotou oUtras presidida pelo Senador Levy Dias -, muitas vezes, 
providências. Naquela ocasião, para resolver o gra- estamos sendo convocados pessoalmente para reu-
víssimo problema, o Presidente Roosevelt comprou niões. Os agricultores ficam de tal ordem desespera-
mais de três milhões de hectares de terras incultas dos, querendo saldar os seus débitos, que pedem 
em 43 Estados dos Estados Unidos e ali instalou auxílio à classe política, pensando que podemos ir 
mais de 208 coiOnias agrícolas, encaminhando jo- aos estabelecimentos de crédito, principalmente ao 
vens solteiros e desempregados das cidades para o Banco do Brasil, tentar intermediar o pagamento 
campo, isto é, retirando o homem das cidades e jo- dessa dívida, para que possam, sem vender a sua 
gando-o no campo, para que ele pudesse contnbuir propriedade, sair da inadimplência. Quantos tiveram 
para a prosperidade da nação norte-americana. que entregar a sua propriedade e quantos estão 
Quer dizer, já na década de trinta, para solucionar o com a sua propriedade penhorada pelos estabeleci-
grave problema que afligia os Estados Unidos, o mentos de crédito, sem condições de salvação? 
Presidente Roosevelt adotou uma política de int~ Regressei _hoje do meu Estado, onde participei 
riorização, adotou uma política de auxílio ao homem de reunião idealizada pelo Prefeito da capital econô-
do campo, para evitar o êxodo rural. mica do meu Estado, Dourados, o Sr. Brás Melo, 

Aqui no Brasil, na Região Centro-Oeste há milhõ- que levou para lvinheima prefeitos de cerca de vinte 
es de hectares de terras agricultáveis. Não há necessi- municípios, para estudarem soluções. E soluções já 
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começam a surgir de parcerias, porque estão cansa
dos de esperar. Os agricultores estão engendrando 
fónnulas para enfrentar a grave crise que assola os 
seus municípios. 

Que satisfação tive quando vi um prefeito le
vantar-se e lutar para a formação de patrulha meca
nizada, para ajudar os municípios que estão com 
suas máquinas - quando as possuem - em franga
lhos, estraçalhadas, sem condições de trabalhar e 
de consertar estradas! Vi a vontade deles de se reu
nirem, em parceria, para colocar as máquinas para a 
conseJVação de estradas ou, até mesmo, como dis
seram alguns, para evitar, se possível, o êxodo rural, 
colocando essas máquinas a serviços daqueles que 
têm a sua pequena propriedade. 

Realmente, a situação no campo está muito di
fícil. Sabemos que hoje urna propriedade rural de 
50, 60, 80 hectares não tem valor venal para se ad
quirir sequer um pequeno trator; porque o trator cus
ta mais do que a terra, ou seja, custa mais do que 
50, 60, 70 ou 80 hectares de chão. 

Então, é preciso encontrannos urna solução. 
Hoje, na Folha de S. Paulo, li esse excelente artigo, 
que cita, Senador Josaphat Martnho, não só o exem
plo do grande estadista Roosevelt, nos Estados Uni
dos, como também a iniciativa, em 1960, do Presi
dente Charles De Gaune, que, impressionado com o 
congestionamento de Paris e os efeitos desumanos 
do seu agigantamento, que exauria as energias do 
país, criou um programa para industrializar e desen
volver as regiões de forte imigração, corno a Breta
nha e outras duas citadas no artigo. 

No Brasil, as iniciativas ainda são muito trmi
das. A nossa agricultura está abandonada, desprote
gida. As iniciativas são trmidas, e o Governo Federal 
não está conseguindo resolver o problema dos la
vradores inadimplentes, dos agricultores. 

Há uma previsão, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Senadores, de que vamos perder, na próxima safra, 
oito milhões de toneladas de grãos. Isso é ruim. O 
Brasil somente vai encontrar a solução para seus 
problemas quando se voltar para o campo. Disseram 
muito bem os prefeitos do meu Estado: Nada de 
grandes indústrias. Queremos melhorar a qualidade 
de vida do nosso povo e da nossa gente. 

A salda está na agricultura, que é a vocaçãQ, 
do nosso f'aís, é a vocação da nossa região, é a vo
cação do. Centro-Oeste. É a vocação para agricultu
ra, para os grãos. Vejam o mercado consumidor que 
tem a China. Precisamos produzir para o Brasil e 
para o mundo. 

Quero sempre ter a oportunidade de dizer que 
esses milhares de prefeitos, que assumiram há trinta 
dias as suas administrações e estão enfrentando in
viabilidade financeira muito grande, estão formando 
parcerias. Quando falo em prefeitos estou falando 
em interiorização. É preciso que haja política de inte
riorização no Brasil o mais urgente possível. É o que 
reclama o Centro-Oeste. 

Outros Estados reclamam a mesma coisa. Há 
poucos dias, o Senador Bani Varas ocupava a tribuna 
para tratar do mesmo assunto, e os apartes que S. Ex
recebia iam todos na mesma cireção. 'Estamos todos 
atrás de incentivos. Mais do que tudo isso, precisamos 
de potrtica de desenvolvimento regional Se as regiões 
mais pobres do Brasil tiverem recursos para apl'lcal' na 
saúde, na educação, em estradas, em saneamento 
básico, em suma, na infra-estrutura, não tenho dúvida 
de que as agroindústrias de nossa regão ·e até mesmo 
as indústrias irão lá completar um seiViço que o Brasil 
tem condições de prestar, para melhorar a qualidade 
de vida de seu povo, partindo do setor primário, partin
do do setor agrícola 

O Sr. Carlos Patrocf'nlo - V. Ex- me pennite 
um aparte? 

O SR. RAMEZ TEBET- Ol.ço V. Ex- com prazer. 
O Sr. Carlos Patrocf'nio- Nobre Senador Ra· 

mez Tebet, V. Ex& engrossa o coro de quantos aqui 
deste plenário já fizeram ouvir a sua voz em prol dos 
desequilíbrios inter-regionais. E V. Ex- cita dois 
grandes estadistas - o Presidente Franklin Detano 
Roosevelt e o grande Presidente Charles de Gaulle 
- que, preocupados com o êxodo rural e com a 
questão do desemprego, houveram por bem instituir 
urna polftica de melhores condições de sobrevivên
cia no campo. Está acontecendo exatarnente o mes
mo no Brasil. Vários estudos já foram feitos, o Sena
do Federal teve urna CPl instalada que concluiu 
seus trabalhos conclamando as autoridades para 
que possamos implementar políticas para acabar 
com esses brasis, com os desníveis entre os três 
brasis que temos, segundo os últimos estudos da 
Organização das Nações Unidas. Antigamente o 
Brasil era Belfndia, hoje é Bélgica, rndia e Bulgária. 
Parece que existe um pedaço do Brasil que é emer
gente. Mas V. Ex& faz muito bem em citar o artigo do 
eminente jornalista Augusto Marzagão, que também 
tive a oportunidade de ler e muito me sensibilizou. 
Os prefeitos que assumiram dia 111 de janeiro estão 
totalmente desaJVorados, estão procurando como 
nunca seus parlamentares, seus representantes nas 
Assembléias Legislativas dos respectivos Estados, 
seus governadores e sobretudo seus representantes 
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no Congresso Nacional para se criar um mecanismo dutor rural pagar, com o fruto do seu trabalho, os ju-
capaz de tirar esses municfpios da insolvência e da ros que a rede bancária cobra, ou melhor, estabele-
inadministrabilidade em que se encontram.·É neces- cidos pelo governo, uma vez que esses juros não 
sário que os programas do Governo se voltem de são estabelecidos pelos bancos. Estivemos pratica-
uma vez por todas para o setor rural para o homem mente por urna tarde tratando desse terna no Sena-
do campo. V. Ex& sabe muito bem qu~ apenas na re- do. Lerrbro-me bem de um ~· não_ sei ~~er de 
gião Sul do Pafs mais de 200 mil trabalhadores ru- qual Senador, que ~ tom de bnncade•ra diZia: que 

. . . . . nem com cocafna 1mgada podia-se pagar os JUros 
1'815, pequen~ e_ méd1os propnetái'_IOS ruraJs, engros- que a rede bancária cobra hoje. Isso porque esta-
saram as perifenas das grandes Cidades porque es- mos com urna economia estabilizada com urna in-
tão inadimplentes no Banco do Brasil. Ainda hoje li fiação que, este ano, o Governo luta e' bate para que 
um artigo no Correio Brazlllense citando a desapro- fique na casa de um dfgito. Com essa inflação co-
priação de terras no entorno de BrasOia, em que bram-se juros que, todos sabem, o produtor não tem 
quase todos os produtores rurais, pequenos e rné- condições de pagar. Quem tomou emprestado esse 
dios proprietários, tiveram que entregar suas terras dinheiro está fadado à falência, ao desespero, à an-
para o Banco do Brasil e outros bancos porque não g~a, porque ~ o ~u ~. com sua produ-
conseguiram honrar seus compromissos. Efetiva- çao, o ~rodutor nao vat ~1r pagar. V. Ex& esta-
mente o Governo brasileiro tem feito alguma coisa, e va comgo em uma audiênaa com toda a Bancada 
este Congresso também tem coadjuvado o Governo do Estado de Mato G':Osso do ~1. o Governador do 
nesse sentido Está. ar a securitização da dfvida dos Estado, seus secretários e o ~mstro Pedro M~n e 

. • . . . deve se recordar da observaçao que fiz ao M1nistro 
agnc:_ultores. Mas tudo. ISSO. amda ~ muito pouco. Pedro Malan no sentido de que não era preciso ser 
Preasamos tomar ~r~dênaas efetivas para_ que o nenhum gênio para entender claramente que o pro-
homem volte a reSidir no campo, em condições de dutor rural iria quebrar. Com seu produto em queda 
sobrevivência, produzindo, porque acredito que a e os juros ascendentes, quando essas duas linhas 
produção segurará o Plano Real, tão decantado por se cruzarem, o produtor estará fatalmente quebrado. 
todos os brasileiros. Muito obrigado. A âncora que sustenta o SII08SSO do Plano Real, a 

o SR. RAMEZ TEBET - Senador Carlos Patro- popularidade do Governo - e até a reeleição - é 
cfnio v ex- é da nossa região conhece melhor do quem trabalha a terra e produz alimentos. Naquela 
que ~u ~ tema que estamos tratando neste momen- o~da~ ~isse ao Ministro que não há nenhum 

. - . cidadão maJS lll'lpOrtante no mundo do que aquele 
to, sabe ~ue hoje ~ grandes me~les estão !n- que produz alimentos. V. exa levanta muito bem a st-
chadas, Impera a violência generalaada, é muito tuação dos prefeitos do nosso Estado, que, creio, é 
grande o desemprego, como afirma V. Ex-. De sorte um retrato do que ocorre em todos os municfpios 
que o aparte de V. Ex& é de quem conhece o assun- brasileiros, sobretudo os do sul do nosso Estado 
to e de quem tem feito coro, aqui nesta Casa, para que envolve a região onde v. ex- esteve, o Vale ~ 
que realmente encontremos o caminho adequado lvinhema, com todos os seus municfpios, as ~ 

· para fixar o homem no campo. Urna das grandes po- de Fátima do Sul, Naviraf, Dourados, Ponta Porá. É 
ICticas para fixá-lo lá é o estabelecimento de uma in- angustiante ver urna terra tão dadivosa, com tantas 
fra-estrutura adequada, além dos incentivos de que possibilidades, exaurindo-se. As pessoas vivem de 
rÍecessita para poder trabalhar a sua terra. cabeça baixa por causa do desespero, da angústia 

de estar com dfvidas bancárias. No domingo, no 
O Sr. Levy Dias- Senador Ramez Tebet, V. ~ Rural, foi mostrada uma reportagem muito 

Ex& me concecle um aparte? bonita sobre o desenvolvimento da agricultura no 
O SR. RAMEZ TEBET - Concedo com muita sertão do Maranhão. Eu dizia agora mesmo ao Pra-

honra o aparte a v. exa. sidente José Samey, que é do Maranhão, que quan-
1 O Sr. Levy Dias- Senador Ramez Tebet, mais do vi aquelas máquinas enfileiradas colhendo che-

uma vez voltamos a esse assunto. Já tive oportuni- guei à emoção, porque somos da terra, vivemos a 
da.de de fazer aqui no Senado longos pronuncia- terra, acompanhamos as pessoas que trabalham e 
mentos, abordando o problema da produção e do fazem-na produzir, portanto, temos essa sensibilida-
produtor ruraL O nosso Estado é um exemplo a ser de. Agora, Senador Ramez Tebet, penso que nunca 
citado porque já foi praticamente todo tomado pela chegaremos a um ponto adequado se não houver a 
produção rural, a agricultura e a pecuária. Hoje: as- sensibilidade do Governo. O dia em que o Governo 
sistimos aos empresários caminhando para trás, se sensibilizar em relação a esse problema teremos 
projetes sendo abandonados, pessoas deixando o a solução, porque no dia em que esta Casa se san-
nosso Estado porque não existe - e .é do conheci- sibilizou com o problema do Banespa, um banco 
mento de todos aqui - nenhuma condição de o pro- praticamente destruido por péssimas administraçõ-
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es, esta Casa votou e aquele problema foi resolvido. 
Mas ocorre que o Governo Federal apenas emitiu tí
tulos. Quem emite títulos para ajudar um banco fali
do, como o Banco do Estado de São Paulo, também 
pode emitir títulos para resolver o problema do pro
dutor rural. As cidades vão chegar a um ponto de 
exaustão. Nesta semana, a televisão mostrou que 
São Paulo entupiu, já não anda mais. O tráfego 
cresce 7% ao ano. Como será esse tráfego daqui a 
dez anos? Hoje, em São Paulo, há 4,5 milhões de 
veículos. Isso vai ocorrer em todas as grandes cida
des brasileiras. Creio que vamos ter que chegar a 
um grau de desespero para que as pessoas enten
dam que o nosso caminho de volta tem que ser feito 
pelo campo. Deve haver um projeto de apoio para 
que as pessoas vivam melhor e sejam mais saudá
veis e, gradativamente, diminua a violência urbana, 
que, em grande parte, é conseqüência da miséria. 
Quero cumprimentar V. Ex& pelo seu pronunciamen
to. Deixei a Presidência da Mesa porque fiz questão 
de, com as minhas pobres palavras, tentar trazer um 
pouco mais de luz as suas palavras. Vou continuar 
debatendo este assunto aqui até o dia em que nos 
sensibilizarmos. Quando quer alguma coisa, o Go
verno a consegue, haja vista a votação da emenda 
da reeleição na Câmara dos Deputados; O Governo 
tem força e cond"IÇÕes para resolv~r essa questão. 
Nesses últimos dias, o Movimento dos Sem-Terra 
esteve em atrito com donos de tapas. Sena~or ~a
mez Tebet, nunca vou compreenller essa situaçao. 
Já declarei a minha posição ao Presidente Fernando 
Henrique Cardoso. O problema do nosso País não é 
de terra, mas sim de gente; não há pessoas para 
~?reencher os vazios de terra que há no nosso Pais. 
E preciso que alguém tome esse assunto nas mãos 
com vontade e ânimo. Brigar por causa de terra? 
Ora, temos vazios imensos - aliás, talvez seja a 
maior parte do território brasileiro - e não temos 
gente para assentar, e ficamos brigando e discutindo 
esse problema, perdendo tempo, enquanto cresce 
mais a violência e morre gente. Considero esse as
sunto realmente fora de propósito, porque considero 
fácil de se resolver. Cumprimento V. Ex& e peço des
culpas por demorar no meu aparte. Um dia, o nosso 
Governo haverá que entender a importância da pro
dução de alimentos. 

O SR. RAMEZ TEBET - Senador Levy Dias, 
não sei por que V. Ex& pede desculpas, quando te
nho que lhe agradecer as palavras, que, sem dúvida 
nenhuma, fortalecem o meu pronunciamento. 

Temos sido parceiros nessa luta. Recentemen-, 
te, estivemos na Caixa EconOmica Federal com uma · 
boa parcela dos prefeitos com quem estive reunido 
neste final de semana. Lá, Senadores e Deputados 
Federais, tivemos que falar muito. Treze prefeitos 

estiveram na_ Caixa E(X)nômica J=l*:leral dizendo que 
não compreendiam o fechamento das agências ban
cárias nos seus respectivos municípios, porque es
sas agências, sem dúvida nenhuma, além de darem 
emprego, de uma forma ou d'=l outra, ajudam os nos
sos municípios. 

Ali conseguimos uma vitória, porque houve 
vontade política de se conceder um prazo, de não se 
fecharem as agências que estavam prestes a serem 
feche~.d'lS. E assim é que oito agências da Caixa 
Econõmica Federal que, embora estivessem com 
dia marcado para cerrarem as suas portas nos muni
cípios sul-mato-grossenses, pela interferência da 
classe polflica e dos prefeitos, permaneceram aber
tas, com o compromisso dos prefeitos de lutarem 
para que elas venham a ter um rendimento que 
atenda às exigências da atual Diretoria da Caixa 
Econõmica Federal. 

lembro-me ainda de outro episódio mais dire
tamente ligado ao assunto que estamos tratando 
aqui, qual seja, a reunião de quase todos os Deputa
dos e Senadores do Centro-Oeste com o Ministro 
Antônio Kandir. Estamos aguardando resposta até 
agora de S. Ex& em vista de haver cerca de R$200 
milhões parados no Banco do Brasil para serem apli
cados no sistema produtivo do Centro-Oeste, que é 
o Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste -
RCO -, recursos estes para os quais não há toma
dor, pois não existe agricultor, não existe empresário 
que pos<;a pegar esse dinheiro ao custo de 23% ao 
ano. Pedimos, então, a S. Ex&, naquela oportunida
de, a redução desses juros e a criação do conselho 
diretor. Estamos aguardando até agora uma respos
ta de S. Ex&. 

lembro esse episódio porque somos parceiros 
nessa luta e haveremos de corrlinuar sendo, abor
dando o tema desta tribuna, até que haja uma sensi
bilidade maior para a solução dos problemas que 
afligem as regiões mais pobres do Pais. 

Sr. Presidente, dizem que o Centro-Oeste é 
uma região muito rica, que Mato Grosso do Sul, por 
exemplo é um Estado muito rico que não precisa de 
nada. Quando em verdade o Estado pode ter um po
tencial muito grande, isto sim! Mas que atravessa 
sérias dificuldades financeiras, que precisa de ajuda, 
e nós, como representantes do Estado não poderia
mos deixar de, quando estamos completando dois 
anos de presença, nesta Casa, lutar pela defesa dos 
interesses do Estado de Mato Grosso do Sul e de 
toda a Região Centro-Oeste. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 



622 J\NAI~ DO SENADO FEDERAL Janeiro 1997 

Durante o discurso do Sr. Ramez Te
bet, o Sr. Levy Dias, 311 Secretário, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Eduardo Suplicy, Suplente de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Francelino Perei
ra, por vinte minutos. 

O SR. FRANCEUNO PEREIRA (PFL-MG. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sr-s e 
Srs. Senadores, votamos no Senado pela aprovação 
do projeto que estabelece o princfpio da doação presu
mida de órgãos humanos para o transplante. 

De acordo com esse princfpio, todos nós so
mos doadores. E se não quisermos ser, bastará soli
citar à autoridade competente, a qualquer tempo, 
que a condição de não doador seja inscrita na cartei
ra de identidade ou na carteira de motorista. 

Sabemos que a matéria é polêmica. E os deba
tes que foram travados no plenário do Senado, no 
dia da votação do projeto, dernostram isso. 

Não houve questão fechada. Todos nós deba· 
temos amplamente o assunto, levantamos nossas 
objeções e decidimos, corno sempre, de pleno acor
do com as nossas consciências. 

O voto, contudo, é uma demonstração de afir
mação. É uma definição que não contempla nem a 
indiferença nem a neutralidade. 

O voto será sempre uma clara manifestação da 
vontade e um exercício da plena consciência 

Votamos a favor do projeto, que espero seja 
sancionado pelo Presidente da República, com o co
ração e a mente voltados para as dezenas de milha
res de brasileiros que aguardam, anos a fio, nas invi
síveis porém quilométricas filas, nas cidades e nos 
rincões mais distantes deste imenso Pafs, uma opor
tunidade de fugir da morte anunciada. 

Votamos com o pensamento voltado para de
zenas de milhares de brasileiros que penam nos 
aparelhos de hemodiálise, duas vezes por semana, 
em longas sessões de até quatro horas de duração, 
se expondo ao sacrifk:io da vida como os desafortu
nados da clínica dos horrores de Caruaru. 

Temos a convicção de que votamos também 
com a maioria do povo brasileiro. 

De fato, as pesquisas indicam que 70% dos 
brasileiros são favoráveis à doação de órgãos para 
transplantes, refletindo o sentimento de solidarieda
de do nosso povo, tantas vezes demonstrad~ nos 

. raros momentos das grandes tragédias. ., 
Freqüentemente, os meios de comunicação 

têm apresentado pais e mães sofrendo a terrível dor 
da separação traumática de seus filhos. Mas ao 

mesmo tempo consolados por saber que eles conti
nuarão vivendo nos olhos de quem não mais enxer
gava, nos rins, na medula, no coração e no fígado 
de doentes à espera da morte. 

E sentem-se parcialmente recompensados, 
quando esses doentes, recuperados, declaram, 
emocionados, que voltaram à vida graças aos trans
plantes, e que, pelo resto de seus dias, serão gratos 
aos seus desconhecidos doadores. 

De fato, o transplante permite que cada indivf
duo falecido, com os órgãos em perfeitas condições, 
possa salvar a vida de até sete pessoas: duas cór
neas, dois rins, ffgado, coração e medula. 

Vista a questão estritamente pelo lado jurídico, 
torna-se necessário reconhecer a função social do ser 
humano nas circunstâncias previstas na nova lei, e a 
prevalência do interesse coletivo sobre o individual. 

Mas não se pode negar que, observada pela 
óptica da cultura de nosso povo, a doação presumi
da é urna decisão forte, radical, mas, ao mesmo 
tempo, corajosa e avançada 

Pemlitirá ao Brasil, neste final de século, ali
nhar-se às sociedades mais desenvolvidas e que já 
adotam esse princfpio. 

Não há compulsoriedade. 
Continuamos, como sempre, donos e senhores 

absolutos do nosso corpo, e somente nós, e mais 
ninguém, tem o direito de dispor dele, na vida ou na 
morte. 

Nenhuma lei, por mais justa que seia, terá for
ça suficiente para nos obrigar a renunciar ao que 
nos foi concedido pela Providência Divina. 

Daf, a sabedoria da lei que acaba de ser san
cionada, deixando a cada um de nós a escolha livre 
da nossa opção em qualquer período da nossa vida. 

Reconhecemos as preocupações demonstra
das por instituições e especialistas" em relação a al
guns aspectos que envolvem a questão dos trans
plantes. 

Há o temor de que o ato declaratório das con
dições de não doador se transforme em novo inferno 
burocrático. 

Contudo, entendemos que a lei e sua regula
mentação quando simplesmente expressos no pa
pel, constituem apenas letra inerte. 

Quem lhes dá vida é o cidadão, é a sociedade 
mobilizada para exercitar o seu pleno direito de cida
dania • 

E, infelizmente, em nossos dias, o cidadão está 
cada vez mais sens!vel ao reconhecimento e ao ple
no exercfcio de seus direitos, cada vez mais dispos
to a exigi-los e a defendê-los. 
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Há, portanto, razões para admitir que, uma boa 
regulamentação, a ser divulgada dentro de 60 dias 
após a vigência da lei, já em processo de elabora
ção no Ministério da Saúde, assegurará plena liber
dade ao cidadão, principalmente ao cidadão pobre, 
para declarar suas condições de não doador, sem 
qualquer entrave burocrático. 

Campanhas nacionais, promovidas pelos 
meios de comunicação, orientarão as pessoas sobre 
o sentido da doação e a fonna de sua concretização, 
possibilitando que cada um tome livremente sua de
cisão. 

Paises que já adotam o princípio da doação 
presumida, como França, Portugal, Áustria, Bélgica, 
Espanha e vários Estados norte-americanos, conse
guiram montar uma estrutura que pennite ao cida
dão exercer, sem limitações e sem entraves buro
cráticos, o seu direito de não tomar-se doador. 

A maior oferta de órgãos evitará as práticas de 
tráfico e de comercialização, freqüentemente denun
ciadas pela imprensa, uma vez que a demanda ten
derá a ficar <'-: :.~ixo da oferta. 

A regulamentação já em elaboração no Minis
tério da Saúde procura colher a experiência na doa
ção presumida em outros países, especialmente na 
Espanha, em Portugal e na Bélgica. 

Dada a enorme extensão territorial do nosso 
Pafs, deveremos adotar, se o projeto merecer a san
ção presidencial, o sistema de uma Central Nacional 
de Transplantes e de centrars estaduais, que se encar
regarão das providências destinadas a garantir, no 
tempo devido, o llansporte e a utilização de órgãos. 

A instituição do sistema de lfsta única, nos es
tados, deverá evitar uma disputa por órgãos, elimi
nando os privilégios e assegurando igualdade de di
reitos a todos os doentes. 

Os estados serão obrigados a garantir o aces
so de todos os pacientes à lista de transplantes, que 
deverá seguir, rigorosamente, a ordem cronológica 
de registro. 

A regulamentação exigirá dos hospitais que fa
zem transplantes uma periódica prestação de contas 
às centrais estaduais, abrangendo a qualidade dos 
serviços, a rejeição de órgãos e o acompanhamento 
dos transplantados. 

O argumento, desenvoMdo em alguns seg
mentos de opinião, de que não há estrutura no País 
para a captação de órgãos de tantos doadores não d: 
sustentável em nosso entendimento. 

O próprio aumento da oferta e da procura de 
órgãos exigirá a ampliação dessa estrutura, a qual 
poderá ser financiada com os R$400 milhões que o 

Governo gasta anualmente com as clrnícas de he
modiálise, onde muitas vezes paga por um serviço 
de baixa categoria 

Os temores quanto a uma aceleração da morte 
de alguns pacientes para obtenção de órgãos, sem 
dúvida um ato criminoso, existem e sempre existi
rão, mas certamente vão desaparecer em face da 
grande coleta de órgãos e da vigilância da socieda
de e de suas instituiÇões. 

Trata-se de questão que diz respeito ao des
cumprimento de princípios éticos da medicina e que 

· -aeve-senralada no ·âmbito das entidades que reú
nem os médicos e que deve ser punida de fonna 
exemplar. 

Vamos aguardar a votação e a regulamentação 
da lei, na expectativa de que as objeções ao princf
pio da doação presumida, levantadas por figuras e 
instituições respeitáveis, sejam afastadas por regras 
rfgidas de controle, e que a maior oferta de órgãos 
prolongue a vida de dezenas de milhares de brasilei
ros. 

Nos tempos de hoje, o povo exerce o supremo 
poder de fiscalizar com absoluta nitidez e eficiência 
Ninguém mais o ilude. Tudo agora é feito às claras, 
aos olhos de todos. 

A regulamentação deverá ser clara. Se ama
nhã for preciso alterar a lei ou até mesmo revogá-la, 
que se faça, sempre ho atendimento aos anseies da 
sociedade. 

Este é um Pa(s em permanente transfom:ação. 
Os fatás polfticos, econ'Omié:os e sociais ocorrem 
com grande rapidez. E o Congresso Nacional, que 
representa o póvo, há de decidir sempre de acordo 
com os sentimentos da sociedade. 

A nova lei traduz a vontade da grande maioria 
do povo brasileiro. 

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

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Con
cedo a palavra ao Senador Geraldo Melo. (Pausa) 

Concedo a palavra ao Senador Mauro Miranda. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra à Senadora Emitia Fernan
des. 

A SRA. EMILIA FERNANDES (PlB-RS. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Congresso Nacional 
no ano passado conseguiu concluir o debate sobre um 
tema que considero dos mais importantes para o Pais: 
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 

Depois de haver tramitado por oito anos no 
Congresso Nacional, após muitos debates, com a 
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participação da sociedade e o envoMmento de pro
fessores, de estudantes e das mais diferentes enti
dades do País, o projeto foi transformado na Lei 
9.394, em 20 de dezembro de 1996, lei essa que 
pode ser chamada de a •constituição" da Educação 
para o País. 

Durante o período de discussão do projeto no 
Senado, nós nos posicionamos contrariamente a 
que se modificasse o projeto construído na Câmara 
dos Deputados com a participação da sociedade e 
constantemente definimos - por meio das 50 emen
das que apresentei e do nosso posicionamento na 
Comissão de Educação e neste plenário - alguns 
aspectos que considerávamos fundamentais que o 
País olhasse com atenção e respeito. 

Chamávamos a atenção para a importância do 
ensino especial e da educação infantil, da valoriza
ção dos especialistas em educação. Defendemos 
também a necessidade da manutenção do ensino obri
gatório da educação da arte e da educação ffsica. 

Apontamos para a necessidade de estabelece
rem-se princípios para uma educação nacional que 
visasse à solidariedade, à liberdade e à igualdade, 
ou seja, para o que consideramos fundamental que 
é o respeito ao desenvolvimento da pessoa humana. 

Ressaltamos também a importância de que na 
lei estivesse impresso o compromisso da Nação 
com as crianças e os jovens no que se refere à con
tinuidade de seus estudos, garantindo-lhes a manu
tenção do entusiasmo, do estfmulo que todo aluno 
deve ter ao iniciar seus estudos. Não se pode cons
truir uma lei que tenha um caráter tenninativo e es
tanque. 

Isso, de certa forma, vimos contemplado. 
Quanto ao ensino básico, o art. 22 alguma coisa já 
garante. No art. 35 encontraremos esse espírito em 
relação ao ensino médio. E ainda o art. 43, que trata 
do ensino superior, abre aos estudantes os horizon
tes para a continuidade de seus estudos. 

Na época, dizíamos que o Governo não deve, 
não pode abandonar a sua responsabilidade maior 
com a educação de jovens e adultos, tanto na fase de 
alfabetização quanto na fase de profissionalização. 

Por falar em alfabetização, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, quero trazer ao conhecimento da Casa 
um projeto recentemente assinado pelo Conselho de 
Comunidade Solidária e o Ministério da Educação. 
Refiro-me ao Programa de Alfabetização Solidáf:ia, 
que pretende unir empresas, universidades, Gover
no Fedeial e municípios contra o analfabetismo. · 

No Brasil, hoje, os dado.s apontam para o fato 
de que 12,4% dos jovens entre 15. e 17 .anos são 

analfabetos. No Nordeste, ern alguns Municípios há 
26,1% ·de analfabetos. E mais grave ainda: na Re
gião Amazônica há municípios que alcançam o índi
ce de até 81 ,23% de analfabetos. 

O projeto ora inicia-se no Norte e no Nordeste, 
em municípios que~têm um índice superior a 55% de 
analfabetos na sua população entre 15 e 17 anos. 

O objetivo do Governo é ampliar cada vez mais 
o compromisso da sociedade brasileira de, somando 
esforços com o GOverno, dividindo com ele as res
ponsabilidades, reduzir-se o analfabetismo no Pafs. 
Para isso, é necessário também estabelecerem-se 
expectativas de melhoria de vida e de trabalho para 
todos. 

Por isso estamos ressaltando a importância 
desse projeto, e esperando que esses dados sejam 
positivos e que o exemplo hoje adotado nas Regiões 
Norte e Nordeste se estenda a outros Estados e Mu
nicípios do Brasil, porque sabemos que o índice ain
da é bastante alarmante. 

Sr. Presidente, um dos pontos fortes do nosso 
debate sobre LDB sem dúvida era a garantia e a im
portância necessária de que a educação buscasse, 
através do exemplo que está ar no dia-a-dia da 
construção da democracia, a gestão democrática e 
participativa de todOS, como um elo de interação da 
comunidade escolar, como um instrumento de trans
formação, do agir, do decidir, da aproximação ne
cessária entre os envolvidos no processo educacio
nal, sejam eles alunos, pais, professores, funcioná
rios das escolas. Sempre levantávamos a importân
cia da divisão de responsabilidades. 

Fomos contemplados, sem dúvida, em parte, 
com essa nossa proposição que foi tema de emenda 
apresentada por nós, que, nos arts. 14 e 15 da nova 
Lei de Diretrizes e-Bases, afirma que um dos princf
pios dos sistemas de ensino será a participação das 
comunidades escolar e local em conselhos escola
res ou equivalentes. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, temos acom
panhado atentamente os pronunciamentos, entrevis
-tas e depoimentos do Ministro da Educação, que 
afirma que a opção preferencial do Governo é o en
sino fundamental de 1• a s- série. Também nós de
sejamos, cada vez mais, que a reestruturação do 
ensino comece pelas suas bases. Precisamos de 
um ensino fundamental bem estruturado, com ensi
no de qualidade, com escolas de ensino fundamen
tal completas, com mais verbas para custeio, am
pfiação e administração pedagógica; precisamos de 
professores com salários mais dignos, habilitados, 
concursados, para que realmente se possa cons1:J'1•ir 
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e atingir a tão almejada melhoria da qualidade de 
ensino; precisamos bom rendimento e aprovação 
para os nossos alunos; enfim, precisamos de urna 
escola modema, urna escola dinâmica e, acima de 
tudo, uma escola próxima a suas comunidades, in
formatizada e aberta às informações que o mundo 
está a lhe oferecer. 

Mas, embora estejamos trabalhando e medidas 
tenham sido tomadas, bem corno alterações feitas 
na Constituição para que os professores tenham sa
lários melhores, ainda encontramos notícia como a 
do Jornal do Brasil, do dia 26 de janeiro próximo 
passado, que afirma: "Cidade baiana onde Fernando 
Henrique deu aula não paga professores•. É isso 
mesmo, Sr. Presidente. Trata-se da cidade de Santa 
Maria da Vitória, urna cidade baiana onde há dois 
anos, em 1995, o próprio Presidente proferiu sua 
aula inaugural e, entre as suas palavras, disse aos alu
nos que era preciso motivar os professores e pagar
lhes um salário decente. Pois estamos aqui mostrando 
a reportagem que aponta que há professores que es
tão com seus salários atrasados há 18 meses. É uma 
vergonha que isso ainda aconteça num Pafs que pre
tende se projetar para a globalização, que quer con
correr com o mundo inteiro em termos de qualificação. 
Se não investirmos em edJcação, se esses descala
bros continuarem acontecendo, certamente o Pafs 
continuará sendo subalterno, com urna mão-de-obra 
desqualificada e, portanto, sofrendo uma concorrência 
desleal diante do mundo. 

Por outro lado, queremos a:er_ piamente que o 
Governo está seriamente compromissado, que fez 
uma opção pelo ensino fundamental. Sobre tal opção 
alertamos: não acreditamos que essa opção contenha 
um descompromiss? com os outros níveis de ensino, 
seja ele médio ou superior. Queremos crer que o Go
verno começa a acelerar o processo de resgate de 
toda uma época penida Ternos hoje, neste Plenário, 
a presença de uma das figuras mais ilustres da educa
ção: o ex-Senador João Calmon. Está aqui uma pes
soa que decicou toda sua vida parlamentar, de homem 
público, de político, de cidadão, para mostrar que um 
Pafs só consegue vencer suas dificuldades se destinar 
recursos. Foi S. Ex" o autor dos recursos destinados à 
educação, recursos cuja aplicação, muilas vezes, bur
lou a lei. É importante o fato de que muitas iniciativas 
estão sendo tomadas, mas quem tem o compromisso 
maior são os Governos - seja este em nível fedelfJI, 
estadual ou municipal- em investir, acreditar e apostâr 
na educação. 

Sabemos que, em relação ao ensino funda
mental, o Governo Federal tem tomado várias medi-

. . . 

. das que consideramos importantes. Estão aí as me
dias relacionadas com o livro áJdático, com a ques
tão do estabelecimento de um currículo nacional, 
avaliação do rendimento dos alunos desde as pri
meiras séries do ensino fundamental ou ensino de 
primeiro grau, o repasse de verbas, o projeto e o 
cor!lpromisso de queo Gevem-o quer ver-uma indi
cação de um recurso mínimo por aluno e, portanto, a 
valorização dos professores. 

Tudo isso, Sr. Presidente, faço corno urna in
trodução ao que realmente me trouxe a esta tribuna. 
Vim à tribuna para chamar a atenção dos Srs. Parla
mentares sobre matérias publicadas recentemente 
nos jornais nacionais, uma em especial me preocu
pou, por isso !!Credito ser importante que todos 
leiam e reflitam a respeito da Lei de Diretrizes e Ba
ses. Não vou tecer comentários, mas vou pedir que 
seja, inclusive, transcrito na íntegre nos Anais da 
Casa. Refiro-me a urna matéria intitulada •uma lei 
decepcionante•, de autoria de Miguel Reale, jurista, 
filósofo, membro da Academia Brasileira de Letras, e 
ex-reitor da USP, publicada no Jomat o Estado de 
S. Paulo do dia 25 de janeiro de 1997. É importante 
que cada um de nós leia e reflita as consideraçõe
desse ilustre professor e filósofo a respeito d "- 1·
que aprovamos. 

Quero também chamar a atenção para duas 
matérias, uma publicada no Correio Brazlllense, re
centemente, na semana passada, com o titulo "Só 
escola com associação de pais terá verba do MEC" 
e outra, no Jornal do Brasil, do dia 31 de janeiro, 
que diz: "Sociedade vai controlar verbas de esco
las". Essas duas matérias dão notícia de que o Mi
nistro da Educação, em reunião do Conselho Nacio
nal de Secretários Estaduais, alertou que há neces
sidade de que, até 30 de abril deste ano, cada esco
la organize as suas unidades executoras. Esse é o 
nome que o Governo deu para o que deve ser cons
truído ou formai"JZado dentro de cada escola. Essas 
unidades executoras, previstas pelo MEC, teriam ·o 
objetivo de repassar, de verificar e de acompanhar o 
envio e a aplicação de recursos públicos, e são im
portantes. 

Sabemos que, em muitos municfpio"s, já eXis
tem escolas com círculos de pais e mestres, conse
lhos ~olare_s, associ-ª~de_Pl!iª-e _1116stres, _Os 
nomes são diferentes, mas o princípio é um só. 
Acredito que a nossa luta no sentido de possibililar a 
participação mais efetiva de pais nas escolas é fun
damental. Essas unidades executoras terão o objeti
vo geral de colaborar na assistência e formação do 
educando, por intermédio da aproximação de pais, 
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alunos e professores e de integrar Poder Público, 
comunidade, escola e famma. 

Entre os objetivos especfficos que são ressal
tados pelo MEC, estão a conjunção de esforços, a 
articulação de objetivos comuns e a harmonia de 
procedimentos tomados dentro das escolas. Buscar
se-á interagir junto à escola, promover a aproxima
ção dos membros da comunidade, contribuir para a 
solução de problemas inerentes à vida escolar, coo
perar na conservação de equipamentos e prédio, ad
ministrar os recursos provenientes de subvenções, 
convênios, doações e arrecadações da entidade e, 
acima de tudo, o que também considero fundamen
tal, incentivar a criação de grêmio estudantil e traba
lhar cooperativamente com o mesmo. 

Portanto, essa unidade executora será com
posta por uma diretoria, um conselho fiscal e um 
conselho deliberativo e, inclusive, poderá ter sócios 
efetivos e colaboradores, dentre os quais participa
rão ex-professores, ex-alunos, ex-pais de alunos e 
ex-diretores, ou seja, o espfrito é altamente demo
crático e dinamizador. 

Sabemos que isso é importante, Sr. Presiden
te, porque em 1997, como afirmou o próprio Minis
tro, o Fundo Nacional de DesenvolVimento terá 
R$300 milhões para repassar às escolas, e, inclusi
ve, é necessário que, gradativamente: se passem 
mais recursos de todas as áreaS não apenas para 
custeio, mas para merenda, reformas etc. E é impor
tante que cada comunidade administre da forma 
mais democrática e participativa possfvel os seus re
cursos, de acordo com as suas necessidades e bus
cando investi-los naquilo que seja de real necessida
de para a escola. 

Ainda nos lembram as matérias diwlgadas na 
imprensa que o Ministro, na mesma reunião, o que 
também considero uma questão importante, ao tra
tar da lei aprovada no final de 1996 referente ao 
Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental 
e de Valorização do Magistério, que passa a vigorar 
a partir de 1R de janeiro de 1998, lembrou aos Secre
tários que, mesmo sem o fundo, é obrigatória a apli
cação dos 15% da receita no ensino fundamental e 
de 60"/o desses 15% na melhoria salarial dos profes
sores. Fiquei, inclusive, muito feliz ao saber que o 
Ministro teria afinnado que o piso salarial dos profes
sores precisa ser elevado em todo o Pafs. 

Para concluir, Sr. Presidente, Srs. SenadoJes, 
estamos aqui registrando dois fatos que considàta
mos da maior importância, quais sejam, as medidas 
concretas tomadas pelo Governo Federal: em pri
meiro, a que se refere à alfabetização de jovens e 

adultos; em segundo, a que se refere ao repasse de 
recursos para as escolas e o estímulo à formação de 
associações de pais e mestres. 

Estamos aplaudindo, mas também tentando 
provocar a reflexão, trazendo o alerta de que -
quanto à educação, essas medidas e esse estímulo 
- entre os objetivos dessas unidades executoras es
tão administrar os recursos provenientes de subven
ções, convênios, doações e arrecadações de entida
des. Não acredito que seja desejo do Governo abrir 
mão, gradativamente, da sua responsabilidade com 
a manutenção também do ensino fundamentaL Que
remos crer que ele quer somar, quer multiplicar, 
quer abrir espaços e abrir alternativas. 

?ortanto, há a necessidade, cada vez maior, 
de Governos, professores, alunos e a comunidade 
absorverem as constantes transformações, onde os 
próprios avanços da tecnologia, onde o aprendizado 
e a vivência caminham juntos. Mas há a necessida
de de, continuamente, também se avaliar e se cons
tatar a· valorização do que se propõe e o alcance na 
sua prática. Há a necessidade de assumir, cada vez 
mais, o papel de cada um; de se pedir a cooperação 
sem que haja a desobrigação dos responsáveis pri
meiros; de se caminhar juntos; de compartilhar res
ponsabilidades porque se deseja uma escola moder
na, aberta, participativa, que é o fundamental. O que 
não se pode admitir - esse o alerta que faço, em 
nome da democratização - é que, nem de leve, o 
Govemo pense em se afastar das responsabilidades 
de manter as suas escolas públicas. 

Portanto, Sr. Presidente, não há nenhum senti
mento de descrédito no que estamos enfocando. Es
tamos aplaudindo e somando esforços porque sou 
grande defensora dessa aproximação: comunidade 
e escola; e sempre atenta no sentido de que o res
ponsável primeiro deve ser o Governo em todos os 
nfveis para que, realmente, a educação fundamental 
aconteça de forma igual para todos. 

O Sr. Eduardo Supllcy- Permite-me V. ExB 
um aparte? 

A SRA. EMIUA FERNANDES - Talvez eu te
nha me excedido no tempo. Se V. ExB for breve, 
peço ... 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -A Mesa 
pede o cumprimento do Regimento Interno. Gasta
mos alguns milhões de reais para colocar um painel 
eletrOnico a fim de controlarmos o tempo dos pro
nunciamentos dos oradores. 

Há cinco senhores oradores aguardando a 
oportunidade para falar. O Senador Eduardo Suplicy 
já está inscrito como o orador oficial da tarde. 
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A SRA. EMIUA FERNANDES - Agradeço e 
peço desculpas ao Senador Eduardo Suplicy por 
não poder conceder-lhe o aparte. 

Lamento, Sr. Presidente, que, às vezes, neste 
Pafs se priorizem gastos de alguns recursos que tal
vez, se utilizados com escolas na compra de televi
sores, computadores ou de uma simples máquina 
datilogrãfica mais atualizada, poderiam ser bem 
mais úteis. 

Peço desculpas, Sr. Presidente, não tinha ob
servado que excedi o tempo regimental em um mi
nuto e seis segundos. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A 
SRA. EMILIA FERNANDES EM SEU Dis
CURSO: 

NOVA ALFABETIZAÇÃO 
COMEÇA EM JANEIRO 

Comunidade Solldárfa une 8111PT9SaS e univ8rsl
dade contm o analfab8tismo 

Brasllla. A presid8nte do conselho do Comooldade Solidá
ria, a primeira-dama Ruth Cardoso, e o ministro da Educação, 
Paulo Renato Souza, formalizaram ontem tma parceria lnéclta 
com pmfellutas municipais, universidades e empmsas privadas 
para o combate ao analfabetiSmO. O projeto piloto do progmma. 
chamado Alfabatlzaçã.o Solidária, começará em janeiro em 38 
munlcfplos do Norte a Noldeste, com fndk:as de analfabsllsmo 
superiores a 55% na população entm 15 e 17 anos. 

Apoiado por 38 universidades e 11 empresas, o programa, 
na primeira etapa, terá seis meses de duração, atingindo 9.150 jo
vans, que t91lio aulas noturnas três vezes por semana A meta é 
chagar a 200 municlptos no segundo semestre de 1997. Desde 
já, está garantida a adoçio, por empresas privadas, de mais 42 
munlcfplos. 

Pais Iam 12,4%deanaHabetosentre 15 a17anos 

O Censo da 1991 Indicou que a taxa de analfabetismo, en
tre adolescentes de 15 a 17 anos, é de 12,4%; mas, no Nordeste, 
alcança 26,1 %. Dos 38 munlcfplos que participam da experiência
piloto, a situação mais grava é a de Paulnl, no Amazonas, onde a 
taxa de analfabatlsmo é de 81,23%. O munlcfpio foi actotado pela 
Volkswagen e, com o apoio da Universidade da São Marcos, 250 
jOvens rec:abeáio as primeiras OOQÕ&S do alfabeto. No total 11 es
tados serão contemplados, a maior parte em Alagoas. São tmze 
munlclplos alagoanos, todos apoiados pelo grupo Votoranllm. 

As empresas dividirão com o Ministério da Educação o 
custo dos aloooS. esllmados em R$ 34 mensais, cada um. Tam
bém se rasponsabillzarlio pelo pagamenlo das bolsas, refeições e 
hospedagem dos coordenadores a alfabatizadoras, que serão es
colhidos antm os jOvens dos pWprios munlcfplos, que astiwi8ITI 
cursando o Segundo Grau. Esses estudantes reoebar!io !mina
manto, por um perfodo de um mês, na universidade que alUará no 
munlcfplo, a, nos cinco m9S9S da duração do rurso, contarão com 
um auxilio de R$ 112 masals. Coordenadores serão designados 
para acompanhar o programa, reoebancto R$ 200 por mês. 

Prefeituras vão ceder sala• de 
aula para o programa 

Ao Minlslério da Educação caberá lomocer o material didá
tico a executar a parte adminiStrativa do programa. As prefeituras 
têm como tarefa mobilizar os 442 alfaba!lzadoras e alunos, bem 

como garantir as salas de aulas (361) necessárias. O Comunkla
de Solidária deu o primeiro passo lndentlflcando os locais. 

No final do rurso, as unversldades reallzarlio tma avalia
ção do programa. E esse foi apontado por dona Ruth e pelo mi
nistro Paulo Renato como a maior diferença entre o Alfabetização 
Solidária a o Mobral, d9SEIIlVOivldo na d9cada de 70. 

- No Mobral, não há avaliação do número de alfabatlza. 
dos. Isso é quase um escândalo, é o que não vai acontecer nessa 
programa - garantiu dona Rulll. 

CIDADE BAIANA ONDE FH DEU 
AULA NÃO PAGA PROFESSORES 

Santa Maria da Vlt6rla cobra 11816r1o digno para lllllgisdrlo 

Amedco Maltlns 

Bmsllla- Os professores da rede municipal de Santa Marta 
da VItória (BA), onde o Presidenta Fernando Henrique Cardoso 
deu c.ma aula no 11\fdo dã seu mandato, aslão com os salários 
atrasados em até 18 m9S9S. O Presid8nte escolheu a pequena ci
dade do oasl9 baiano, reduto a1e1tora1 do Senador Antonio Cmlos 
Magalhães (PFL - BA), pára dàr ink:lo simbólico ao ano latiiiO e 
damonstmr que a educação seria urna daS prioridades de 8llU 
Governo. 

No dia 9 de fevereiro de 1995, Fernando Henrique falou 20 
minutos a 30 alunos do grupo escolar Dr. José Borba. Duranta a 
aula, amoàonado por ter tido a opot1Unldade de "'loltar a pagar no 
giz", o Prasldanta justificou a viagem a Santa Maria da llll6lla 
como urna forma de "ehamar a atenção do Pais para o ensino bá
siCO". Ele disse aos aiunos que ara preciso motivar os professoras 
a pagar a ales um salário decenlll. 

Patavms- Quase dois anos depois da visita do Presidenta, 
os professoras de San1a Maria da Vilória não viram as palavras 
do Prasidenta se concretizaram. A maior parte deles está com os 
salários atrasados antm sais e dez m9S9So Nas escolas da zona 
rural a situação é ainda pior: alguns não reoebam há 18 meses, 
segundo a Associação dos Professoras Ucenclados da Bahla: 
(APLB) e a própria secratárla municipal de Educaçã.o, Regina Bor
ges de Oliveira. 

Os problemas aducaclonals da cidade não se resumam 
apenas ao alraSO nos pagamentos dos professoras. Os saláltos 
estão longa de ser "decantes", como desejOu o presidenta. Se
gundo Oraldlna Moura, delegada da APLB em Santa Marta da VI
tória, os professores formados ganham, em média, um salário mr
nlmo (R$112) por mês. Os leigos - pessoas que ledonam mas 
não têm diploma de professor - recebam apenas R$70, o que é 
legal. Do total de 23t professoras da cidade, apenas 100 llzamm 
conrurso. 

Toda essa· situação está sendo Investigada pelo Mlnlstéflo 
Público, que pode promover urna ação civil contra a Prafaltura. A 
procuradora Francisca Cilene de Moraes Gonzaga aflnna que as 
Irregularidades atingem também muitos professoras a outros fun
cionários municipais, que teriam sido contratados por padrinhos 
polltlcos, sem COflCinO. 

As praocupaçõas da procuradora não se limitam aos pro
fessores, já que a prefeitura enfrenta dificuldades para pagar for
necedores a todo o funcionalismo. "A cidade está pamlsada", dis
se. As lnhas tela!Onlces da prefeitura foram cortadas e as compa
nhias da água a luz também ameaçam lnlllrrOmper o fomeàman
to à admlnistmção municipal, por ta1ta de pagamento. 

A secretária da Educação, Regina Borges de Oliveira, re
conhece a dfvlda com os professores "A dfvkla com o funcionaJis. 
mo chaga a R$600 mi, mas a arrecadação munk:fpal é da apenas 
R$280 mil por mês. O prefafto não nega a dfvlda, mas não tem 
condições de pagá-la, diz a secretária 

O prefeito Neli Pereira Batlsta(PSC) estava em satvactor 
na semana passada. participando da tm encontro de prefeitos e 
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.entando buscar uma OOiuçlio para os problemas: da cidade. A ·gunoo ata, o estado aplicará anualmente R$ 4 biliões no ensino 
própria secretária ftcou 16 meses sem receber salários quando fundamental. 
era preSidente da· caixa de Previdência a Assistência Social do 
Servidor Público Munk:lpeJ. 

'Ironia'- Regina Borges de Oliveira reconhece que é uma 
ironia que a cidade que o prefeito esoolheu para visitar esteja so
frendo tanto com suas dlllidas'. A situação. no entanto, é identlca 
à de boa parte dos munk:lpiOs baianos. Segundo um levantamen
to da APLB, cerca de 300 das 415 cidades baianas não pagam 
em dia os seus professores muniCipais. 

Em Santa Maria da VItória. a situação se agrawu a partir 
do ano passado, quando o prefeito Joaquim Ferreira(PFL) foi 
afastado do cargo pala Câmara Munk:lpel, acusado de corrupção. 
Padro Mariano assumiu, mas não conseguiu por as contas da 
pmfailura em dia. No lnfclo deste ano. Mariano se SUicidou. 

Só ESCOLA COM ASSOCIAÇÃO 
DE PAIS TERÁ VERBA DO MEC 

As escolas de ensino fundamontal com mais de 150 alunos 
têm até o dia 30 de abril para Criar Associações de Pais e Mestras 
(as chamadas APMs) ou caixas ascoiaras, sob pana de não rece
berem recursos dlratos do Ministério da Educação. O Prazo foi 
estabaiecklo pelo Ministro Paulo Renato Souza, em encontro com 
os secretérlos Estaduais de Educação. Este ano, serão enviados 
diretamento às instituições de ensino R$300 milhões. 

Os racursos sAo utilizados para custeio. Por melo da cria· 
ção das Chamadas 'unidades exacutoras', o MEC pretende ga
rantir o controla SOCial sobro o uso da verba. 

'Sejam APMs ou cabcas oscolanls, as escolas tarao de for
mar uma ontidado de caráter privado, com par1clpação de pais e 
profos90r9s, e abrir uma conta bancáda para onde será enviado o 
dinheiro', alq)lcou o ministro. No caso das escoios menores, a idéia 
é de que se unam em tmlo de tma lnstfluição maior, que passaria a 
ser rosponsávol, uma oantral, pela dlslrlbulção das verbas. 

O MEC pretende em dois anos dascontrallzar também os 
niQJI'!IOS para rofonna e emplação -esta ano oqulvaiantes a pou
co mais de R$1 00 mlhõas, e as verbas para a morondO escolar. 
S!io Paulo J1i se enquadra nas exigências do ministério para rece
bimento dit9to de wrbas, segundo a. secrolária Rosa Neubauer. 

Fundo 

O encontro de ontem também serviU de alerta para que es
tados o municfplos so preparam para a lmplantaçêo do Fundo do 
Vaionmção do Magistério a do Ensino Fundamental, que passa a 
vigorar compulsortamonta em 1§ do janeiro do 1998 com uma pre
vfsAo do inwstlmento de R$ 12 bllhõas anuais. 

Paulo Renato lembrou que, mesmo som o fundo, já é obri
gatório a aplicação de 15% da rocoita no ensino fundamentai, e 
do 60% dos t5% na mollorta salarial do profassor. 

No encontro com os secretérlos de Educação, o ministro 
crlticou espadalmenta os planos de carreira, dastacando as dilo
ranças de nivels entra o saiállo lniàai o o llnai. 'A ciferonça entra 
o piso o o méJdmo é de até sete por 001", afirmou, expifcando que 
não é possfvol aumentar o m fnirno sem a revlsAo da carraira. 

O governo prntende que a média salarial, a parllr da lm· 
plan1ação do ftmdo, tique em tomo do R$ 300,00. Outra falia 
apontada é o inconllllo dado a atlllldades extra-classe. •auoramos 
que o trabalho dentro da saia de aula soja valorizado.' 

Segundo Paulo Renato, os governos do Ceará, Goiás, M~ 
nas Gerais o Paraná já demosntraram interesse em Implantar o 
fundo ainda este ano. O governo faderal participará com R$ §00 
milhões, mas Só vai entrar com recursos onde não for atlngidó o 
investimento mfnlmo de R$ 300, 00 por aluno/ano, o que dooie 
acontocor em todo o Nordeste e no estado do Pará. 

'Em S!io Paulo, ainda estamos avaliando so adotaromos o 
fundo este ano ou não', explicou a secretária Rose Noubauer. Se-

SOCIEDADE VAI CONTROlAR 
VERBAS DE ESCOLAS 

BRAS[ LIA -O Ministério da Educação Só Vai repassar os 
recursos do Fundo Nacional de Deso111101vimento da Educação 
(FNOE) para as escolas estaduais com mais de 150 alunos que jli 
tenham sua associação do pais o mestres e a caixa escolar. o mf. 
nistro Paulo Renato disse ontem, em reuniii.o eldlaorclnérla do 
Conselho Naclonal de Secretários Estaduais, que a 90Ciodade 
precisa p8Jticipar mais da gestAo desses recursos. Esta ano, o 
fundo terá R$300 mllh6es para repassar às escolas. 'Mas é ne
cessário que as escolas se aSSOCiem a urna entidade para rece
ber os recursos. Vamos forçar a oscola a ser uma unidade oxscu
tora', aflnnou o Ministro. 

Os critérios de distrlbulçAo dos recursos estilo em OSfudos 
e devem ser anunciados em fevereiro. As escolas terão um prazo 
de dois meses para so associar a 001a enlidede privada, repre
sentaflva da população, as paS908S que tenham con1a bancélla 
para rocober os recursos. Exlstem hoje, no Brasil, 25 mi associa
ções de pais e mostras e cabias escolares que já recebelam re
cursos no ano passado. Segundo o Ministro, alguns estados
como Minas Gerais e Paraná - já estimulam as eSCOlas da rode 
pública a formarem assoáaç6es. 'Queremos que o mesmo acon
teça em todo o Pais', disso Paulo Renato. A distribuição sará roa
Hzada com base nas Informações do Canso Escolar o do IBGE. 

Nos próximos dois anos, o ministério Vai repassar dlrata
mento para as escolas os niQJI'SOS destinados à memnda 98001ar 
e às reformas nas lnstaloç6es. O Mnistro também anunciou -
secralárlos que sará feito um convênio com estados e munidplos 
para que recebam a verba da merenda nos prtme1ros 45 dias da 
aula. A parUr daf, os munk:lplos dewm apresentar a prnstação do 
contas do ano passado para l1lC9ber a nova remessa. Durante a 
reuniii.o. Paulo Renato cobrou a lmpiantação nos Estados do Fun
do de DesonvoMmento do Ensino Fundamental o Valorização do 
Magistério, aprovado no ftnal de 1996. A lei determina que 15% 
dos 25% . de niQJISOS dos estados -: que, pela Constituição, de
vem ser &picados na educação - sejam deStlóados a um fundo 
para aplicação no ensino fundamentai. Desse total, 60% devem 
ser usados para melhorar o salário dos professores. 

Transfçio- Os estados têm carência de um ano para Im
plantar o fundo, mas, segundo o Minlslro, vériOS governadores de
vem antacipé-io para o segundo semesiJU desta ano - é o caso 
de Ceani, Goiás, Minas Gerais e Pará. 'Esta é 001 ano de transi
ção. É proclso adaptar os orçamentos ostaduals e municipais o 
definir melhor as carrairas do magistério para melhorar a qualida
de da educação", afirmou. O fundo deve movimentar mais de 
R$12 bilhões. 

O Ministro disso também que o piso salarial dos professo.. 
res precisa ser elevado em todo o Pais. O Secretário de Educa
ção do Rio, Fernando Pinto, disso que o piso salarial dos 90 mi 
professoras do Estado é um dos menores do Pars- está em tomo 
de R$212 - o o maior salário é de cerca de R$620. Segundo ele, 
um grupo da técnicos das SI!Cilllarias de Educação a Plane]amon
to estuda a posslbUidado de antecipar a implantação do fundo no 
Estado. 

Miguel Reaie 
UMA LEI DECEPCIONANTE 

Após muitos anos adormeádo no Senado Federal, que pa
roco intenso ao exame do. propostas legislativas de longo afcanco, 
surgiu um subslllutlvo ao projeto do lei sobra dfrotrlzes e bases da 
educação nacional, de autoria do Uustre Senador Darcy Ribeiro. 
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Aprovado às pressas e às pressas convertido em lei pelo Presi
denta da República. sem emendas, foi com o máximo interesse 
que aguardei a publicação da Lei n• 9.394, de 20 de dezembro úl
timo, tantos foram os louvores que lhe foram feitos. 

Confesso que, na minha já longa vida de cul1of" do Direito, ja
mais sofri decepção tão grande, apesar de algumas disposições sa
lulares e do louvável propósi1o de oferecer l.llla solução pluralsta ao 
problema básico da educação nacional, solução essa que, infeiz
mente, não se consegue delinear com pradsão no texto da menáo
nada lei, tantas são as falhas de 1éa'lica legislativa de que padece. 

Causou-me espécie verificar, logo no art. 2", destinado a fi.. 
xar os prtnclpios e fins da educação nacional, ,nspirada nos prin
cfpios de liberdade e nos Ideais de solidariedade hUmana' -
como com acertos se declara - que o legislador preferiu introdu
zir, no magnifico art. 205 da Constituição de 1988, uma alteração 
que à primeira vista pode parecer despiclenda, mas ínporta em 
graves consequênciaS. 

O referido art. 205 da Carta Magna, de manifesto sentido 
preambular, estatul, com efeito, que a educação será promovida 
'visando ao pleno desenvolvimerrio da pessoa, seu preparo para 
o exercfcio da cidadania e sua qualificação para o trabalho'. 

Eis af o ponto essencial: o objetivo básico ·di! eduCaÇão é 
'o desenvolvimento da pessoa•. Imperativo ético e existencial, do 
qual os demais são corolários. Pois bem, a lei vigente deixa da fa· 
zer expressa referência ao valor da pessoa, preferindo estabele
cer que a educação "tem por finalidade o pleno desenvolvimento 
do educando, seu preparo para o exercido da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho'. 

Dai por diante, numa visão predominantemente politica e 
pragmática, cidadania e trabalho passam a ser os valores essen
ciais de referência, como se pode verificar pela leitura dos arts. 
22, Z7, itens I e III, 35, inciso 11, e 36, Ham III. dando-se, ademais, 
reiterado relevo à "compreensão cianllfico-tecnológica dos pro
cessos produtivos', devendo o aluno, por exemplo, ao final do en
sino médio, demonstrar 'o domfnio dos principias cienlftlcos e tec
nológicos que presidem a produção modema'. 

Dir-se-ã que essa orientação, manifestamente cintfllco.. 
positiva, se sHua numa ampla visão democrática, com enalteci
mento do bem comum e da solidariedade, mas o que eu quero 
aqui salientar é o menor papel atribufdo aos valores éticos, bas
tando dizer que é só a propósHo do ensino médio que há rafe.. 
rência ao 'aprimoramenlo do educando como pessoa humana, 
incluindo a formação ética a o desenvolvimenfo da autonomia 
intelectual e do pensamento critico'. Entra pelos olhos que esse 
é um principio, não peculiar ao ensino médio, mas que está na 
base de todo o sistema de educação, o que demonstra a carên
cia de téCnica legislativa, cuja primeira exigência é a distribui
ção lógica dos preceHos segundo sua abrangência e sua ordem 
de precedência. 

É a taHa de técnica legislativa que explica, afiãs, a discipli
na da matéria sem a devida seqOência lógica, dllk:ultando sua 
compreensão. Parece-me Incontestável que, depois de enunciar 
os princfplos que devem reger a educação nacional e admitir a 
existência de três distintos sistemas (o federal, o estadual e o mu
nicipal), o legislador devia enunciar o conteúdo de cada um deles, 
empregando a palavra 'sistema' na acepção que lhe dã a lei an
terior, como conjunto de partes coordenadas entra si num todo 
coerente. Penso que somente após ser lixado o conteúdo de cada 
sistema, é que caberia fixar o âmbito de competência dos respec
tivos responsáveis, respeitadas as normas gerais previamente 9S-<, 

tabelecidas pela União, de conformidade com a competência ex
dusiva que a Lei Maior lhe contare. 

Não é, porém, o que ocorra no <flploma legal que estamos 
anafisando, no qual antes se declara qual é a competência de 
nossas três entidades federativas (o ordenamento federativo bra-

sileiro é lrino, ao contrário do norte-americano que é dual, confor
me já salientado por mín desde a Constituição de 1946) no focan
te aos respectivos sistemas de ensino, para depois se estabele
cer, no titulo V, como cada sistema se compõe. A bem ver, nem 
mesmo Isso se verifica, pois, na realidade, ambas as questões se 
entremeiam a se confundem, exigindO laboriosa construção her
menêutica, quando uma lei de diretriZas e bases deveria primar 
pela lúcida e precisa ordenação de seus mandamemos. 

É essa desorganização normativa que leva. por exemplo, o 
legislador a encaixar, no art. 8" (segundo o qual a União, os Esta
dos. o Distrito Federai e os munláplos organizarão, em ragíne de 
colaboração, os respectivos sistemas de ensino), o seguinte § 2!' 
que é tm primor de lncomlçlio legislativa: 'Os sistemas de ensino 
terão IIJerdade de organização nos termos desta lei'. 

É óbvio que ao 'sistema', como ta~ no sentido supralem
brado, não se pode atribuir 'liberdade de organização', pois ele já 
é, de per ai, a expressão da organização que lhe é dada pela lei, 
ou pelo ente a que ela confere compeiência para fazê-lo. É mani
festa a petição de principio, vicio lógico que consiste em explicar 
a coisa pela coisa. 

CUmpra sallerriar que, como se depreende do Pl!rá9fflf!!_ 
·· · · SiJPiíiliansar.o. a: cádaentld3d9-19deiiiilVii é ii citO COilsut.:i1r livre

mente o seu sistema, criando e atendendo tarrio à 'educação bá
sica'- que abrange o 'ensino fundamental' e o "médio'- quanto 
ao 'superior'. É evidente o caráter axoopcional dessa fac''"""'' 
pois apenas os grandes munlcfpios, como os de São Pa.. ' :.., 
da Janeiro ou Belo Horizonte, terão condições financeiras" ••. :.
raís para lnstlluir cursos superioras. Como se vê, preferiu-se orga
nizar o ensino a partir dos casos excepcionais, e não à luz da re
gra resultante de fato inconteste da que a ínensa maioria dos mu
niclplos brasileiros mai pode custear o ensino fundamental. Quem 
niio percebe que o legislador, ao disciplinar a matéria, teve pre
seme o ut6pico ideal das grandes capitais dotadas de majesi09os 
Cieps, como a sua própria universidade, e não a situação precária 
dos Estados mcentemente criados, e, mals ainda, de mBharas de 
munlclplos que vivem à mingua de recursos na vastldAo do terri
tório nacional? 

Não cralo que a desejada organização pluralista do ensino 
nacional possa viver de abStenções, mas deve antes emergir da 
raalidede nacional, levando-se em corria os seus gritantes con
lnlstllS e diferooças. O resultado da paradoxal orientação seguida 
pela nova Lei de Diretrlzes e Bases é o recurso a engenhOsos 
mas clscutlveis expedientes, criando normas oon111tantes no con
cernentes. A crtação e manutenção dos sistemas, assunto que, 
por sua relevênda, somente poderá ser examinado em próximo 
arlgo. 

Migual ReaJa, jurista, filósofo, membro da Academia Brasileira de 
Letras, foi reitor da USP. 

Durante o discurso da Sra. Emflia Fer
nandes, o Sr. Eduardo Suplicy, Suplente de 
Secretário, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Júlio Campos, 2!1 
Ytee-Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. S. 
Ex' dispõe de 20 minutos. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, SrAs e Srs. Senadores, faço do meu 
pronunciamento um prolongamento do tema levanta-
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do pela Senadora Emília Fernandes, porque consi
dero extremamente saudável a preocup?.ção de S. 
ExA com a educação, pois, sendo professora, conti
nuamente analisa as polfticas governamentais. 

Cumprimento S. Ex& por ter aqui registrado o 
ocorrido na escola que o Presidente visitou no inte
rior da Bahia, ano passado, quando deu uma aula. 
Justamente naquela escola, foi noticiado recente
mente que os professores não estão tendo sua re
muneração paga, senão com atraso, o que contradiz 
a prioridade do Governo Federal quanto à educação. 

A Senadora ressalta a importância de a comu
nidade estar acompanhando de perto a aplicação 
dos recursos e, sobretudo, garantir uma educação 
fundamental em nosso País. 

Na semana passada, estive atento ao pronun
ciamento em que S. Ex& registrou a iniciativa de 
combate, por parte do Governo Federal, ao trabalho 
infantil na zona canavieira de Pernambuco. 

Sr. Presidente, gostaria de fazer um comentá
rio sobre este assunto, já tratado pela Senadora 
Emllia Fernandes. O Presidente que, nos últimos 
cinco meses, gradual e intensamente tratou mor
mente da questão da campanha pelo seu direito de 
reeleição, só em um ou outro espaço dedicou-se à 
questão da resolução de problemas sociais graves 
no Brasil. Na semana passada, no dia 25 de janeiro, 
esteve em Pernambuco, na cidade do Gabo - região 
meropolitana de Recife - para lançar o Programa 
de Erradicação do Trabalho Infantil, que tem a finali
dade de beneficiar 13 mil crianças em 13 municí
pios. A cerimônia foi realizada no Engenho Maçan
gana, local com grande conteúdo simbólico, pois ali, 
onde o Presidente anunciou o tal programa, nasceu 
o abolicionista Joaquim Nabuco. 

Ora, esse programa, lançado com bastante 
mérito, ainda é extremamente limitado. O Governo 
pretende retirar este ano 50 mil crianças das áreas 
de: risco de trabalho infantil, o que corresponde a 
apenas 1 O% do total de crianças de cinco a nove 
anos, que são obrigadas a trabalhar, segundo o 
IBGE, em função de seus pais não terem renda sufi
ciente para a sobrevivência. 

Na verdade, 50 mil crianças correspondem a 
10% do total de crianças entre cinco e nove anos, 
mas equivalem a uma proporção ainda menor por
que, ano passado, o IBGE anunciava que eram cer
ca de três milhões e meio as crianças de sete a qua
torze anos, e não apenas de cinco a nove anos, que 
trabalham em nosso País. 

A Secretaria de Assistência Social resolveu ado
taro programa Brasil Criança Cidadã, que, ano passa-

do, distribuiu 400 mil bolsas de estudos em todo o 
l"eís; a meta para 97 é chegar a 700 mil bolsas, se
gundo a secretária Lúcia Vânia Esse programa se 
relaciona aos Programas Bolsa-Escola, aqui lança
do, em 1995, peÍO Governador Cristóvam Buarque, 
do Partido dos TrabalhadOres, e também ao Progra
ma de Garantia de Renda Mínima, instituído, dentre 
outros lugares, pelO Prefeito José Roberto Magalhã
es Teixeira, em Campinas, também em 1995. 

Sr. Presidenre; s..-s e Srs. Senadores, seria 
próprio que estivéssemos aqui apreciando, debaten
do e votando o Programa de Garantia de Renda Mí
nima em termos nacionais e não apenas de forma li
mitada, como vem fazendo o Governo, espalhando
o em conta-gotas, seja nos canaviais da Zona da 
Mata, em Pemarnbuco, nas carvoarias de Mato 
Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás ou nas salinas 
do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte ou nas cultu
ras de sisai na Bahia. 

Em dezembro passado, a Câmara dos Deputa
dos, a partir de projeto do Deputado Nelson Marche
zan, aprovou um projeto substitutivo do Deputado 
Federal Osvaldo Biolchi, do PTB do Rio Grande do 
Sul, que autoriza o Governo Federal a conceder 
apoio financeiro tanto ao Distrito Federal quanto aos 
Municípios que instituírem Programa de Garantia de 
Renda Mínima associado a ações sócio-educativas. 

Esse projeto está na pauta da sessão extraor
dinária convocada para esse período que está por 
ser finalizado. Infelizmente, até o presente momento, 
não houve tempo, energia suficiente no Senado Fe
deral e na Câmara dos Deputados para o exame do 
projeto que institui o Programa de Garantia de Ren
da Mínima, aprovado no Senado em 1991, tendo re
cebido o parecer favorável do Deputado Germano 
Rigotto. O Governo só tem os olhos voltados para a 
conquista do direito de reeleição. A sua energia vai a 
conta-gotas para programas sociais, tais como a er
radicação do analfabetismo. 

A Sr- EmUla Fernandes - Concede-me V. ExA 
um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Ouço V. Ex& 
com prazer. 

A S,. EmUla Fernandes - Acompanho, mais 
uma vez, as reflexões de V. Ex-. Já manifestamos 
essa preocupação em outra oportunidade, quando 
ressaltamos a importância de o Governo assumir 
compromissos, principalmente num período tão con
turbado da História brasileira, quando questões rele
vantes parecem sem. Importância e quando outras 
assumem um papel de· uma magnitude sern qualifi
cação. Pelo menos, durante a campanha da reelei-
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rio sobre este assunto, já tratado pela Senadora dos, a partir de projeto do Deputado Nelson Marche-
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Ora, esse programa, lançado com bastante Rigotto. O Governo só tem os olhos voltados para a 
mérito, ainda é extremamente limitado. o Governo conquista do direito de reeleição. A sua energia vai a 
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ção em Pernambuco, o Governo assumiu um com
promisso com as crianças que trabalham nos cana
viais. Na oportunidade, chamávamos a atenção para 
o fato de que essas ações são isoladas. Penso que 
este País deveria ter um grande compromisso, por
que, se formos ao Rio Grande do Sul, também en
contraremos crianças trabalhando de forma aviltan
te. Portanto, os projetas devem ter a magnitude do 
País, da Nação; devem observar todas as diferen
ças, mas também encontrar soluções para os pro
blemas que são semelhantes em todas as regiões. 
Alertávamos, inclusive, para a importância de que, 
paralelamente às ações que tomou em Mato Grosso 
do Sul e que agora implantou em Pernambuco, o 
Governo divulgue o resultado dessas ações. Algu
mas informações não conseguem, às vezes, fechar 
esses dados; há a informação, por exemplo, de que 
teriam saído aproximadamente mil crianças das car
voarias de Mato Grosso do Sul. Digo informações, 
porque fazemos parte de uma CPI que está tratando 
exatamente do trabalho infantil no Brasil e que pode
ria estar trabalhando; houve solicitação nesse senti
do, mas o assunto não foi incluído na pauta. Talvez 
essa Comissão tivesse rendido mais que o Congres
so Nacional, como um todo, nesse período de con
vocação extraordinária. Então, precisamos que o 
Governo, além de implantar - algo. que considera
mos ótimo -, tome medidas nacionais; isso é funda
mental. E as propostas existem. O !Deputado Osval
do Biolchi é um professor universitário, meu compa
nheiro do PTB do Rio Grande do Sul, pessoa séria e 
profundamente comprometida com a questão da 
educação, autor de projeto citado a pouco por V. 
Ex&; aprovado na Câmara dos Deputados, o projeto 
está estacionado no Senado Federal. Há também o 
projeto de V. Ex", que é altamente socializador. Mas 
precisamos ter dados, precisamos saber do retomo. 
Não adianta apenas implantar e, por isso, faço meus 
registras; dentro de um determinado período, volta
remos aqui com dados oficiais do Governo para ver
mos se realmente esses projetas isolados estão 
dando certo ou seria muito mais interessante uma 
ação mais global por parte do Governo. Essas eram 
as considerações que tinha a fazer. Muito obrigada. 

O SR. EDUARDO SUPUCY - Agradeço à Se
nadora Emilia Fernandes pelas suas palavras, que 
têm o sentido de comunhão com aquilo que estou 
procurando colocar. 

Quisera ver o Governo Federal atuando corrf: 
muito maior vigor e amplitude a respeito dessas ações. 
O Governo vai tateando aqui e acolá Vamos observar 
o que se passa com outros setores. O Governo é mui-

to rápido quando observa problemas sérios com ins
tituições financeiras. Há mais de um ano, por inter
médio de medida provisória, lançou o Proer, possibi
litando a sobreviVência de diversas instituições fi
nanceiras com resultados altamente positivos por 
parte de outras inStituições como assinalam os jor
nais hoje. 

No caso do Programa de Garantia de Renda 
Mínima, o Governo admitiu a aprovação do substitu
tivo do Deputado Osvaldo B1olchi. Entretanto, devido 
a sugestão da.Casa CMI e.recomendação do IPEA, 
o texto contém imperfeição técnica que gostaria de 
assinalar. 

Segundo o substitutivo aprovado na Câmara 
dos Deputados, o projeto apenas autoriza - ele não 
institui o Programa de Garantia de Renda Mínima 
em nível federal - que o Governo Federal ajude no 
financiamento de projetas que estão sendo imple
mentados ou poderão ser aprovados pelos Municí
pios; o Município será a unidade implementadora de 
programas. Entretanto, de acordo com o texto apro
vado nesse projeto, o Governo Federal poderá pres
tar auxnio em até 50% do valor do beneffcio para 
cada família e de acordo com a seguinte fórmula: 
número de filhos com idade entre zero e quatorze 
anos multiplicado por R$15 menos metade do valor 
ela renda familiar per capHa. 

Suponha-se uma família composta por pai, 
mãe e um filho que tenha renda de um salário míni
mo. Por essa fórmula, o auxilio que o Governo Fe
deral dará ao Município para essa familia será nega
tivo em R$3,67. Se a famnia for composta de mãe e 
um filho de zero a quatorze anos e tiver renda fami
liar de R$112, renda per caplta de R$56, a fórmula 
será: número de filhos em idade até quatorze anos 
multiplicado por R$15- que resulta 15- menos me
tade de R$56, que é o valor per caplta, é igual a 
R$28. A operação: R$15 menos R$28 é igual a me
nos R$13. Ou seja, essa fórmula acaba resultando 
em benefício negativo que o Governo Federal deve
ria dar para o Município no Programa de Garantia de 
Renda Mínima. Portanto, há uma falha técnica, e 
convém ao Senado Federal estudá-la e corrigi-la. 

Mas creio, Senadora Emitia Fernandes, q•··~ 

possamos refletir sobre aquilo que o Senado Fedeo.J 
já aprovou há mais de cinco anos, em dezembro de 
1991, relativamente ao Projeto de Garantia de Ren
da Mínima, que universaliza esse direito 1'8'"" lbdas 
as pessoas de 25 anos ou mais. Em termos qe uai· 
clade de familia, levando em conta a experiência da 
Bolsa-Escola, dos Programas de Garantia de Renda 
Mínima, :elacioriaàos à educação, poderfamos fazer 
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uma adaptação do substitutivo do Prof. e Deputado 
Osvaldo Biolchi, que foi aprovado na Câmara dos 
Deputados, e gradualmente passannos daquilo que 
o Governo já admitiu iniciar em 1997 para a adoção 
do Programa de Garantia de Renda Mínima em ter
mos mais universais. Porque soa estranho, inclusive 
do ponto de vista constitucional, que as crianças das 
carvoarias do Mato Grosso do Sul, as crianças da 
zona canavieira da Zona da Mata, de Pernambuco, 
as crianças que trabalham nos sisais da Bahia pos
sam ter o direito a um complemento de renda, na 
forma de bolsa que complementa a renda, e outras 
crianças, do Rio Grande do Sul, do interior de São 
Paulo ou do kre não venham a ter o mesmo direito. 

É claro que podemos experimentar por algum 
período em alguns lugares1 mas já é hora, dadas as 
experiências havidas, de definirmos isso como um 
direito à cidadania de forma universal, direito para 
todas as famílias carentes no Brasil, direito que de
vem ter todas as crianças brasileiras. 

Gostaria de assinalar que estaremos lutando 
para que o direito à Garantia de Renda Mínima ou 
de seu sinónimos - Bolsa-Escola, Bolsa-Gidadã ou 
Brasil Criança-ddadã, não importa o nome - seja 
um direito universal para toda e qualquer criança, 
para toda e qualquer família. Tenho a convicção de 
que chegaremos, em breve, ao dia em que teremos 
como universal um direito que assegure a todas as 
pessoas um mínimo de renda garantido ou uma ren
da de cidadania Vamos por etapas; não há proble
mas de se progredir por etapas, mas precisamos 
progredir com muito mais energia do que até agora 
o Governo vem empreendendo. 

Para concluir, Sr. Presidente, nos dois segun
dos que me restam, assinalo que o Prefeito de Pre
sidente Prudente, Mauro Bragato, está lançando o 
Programa de Renda Mínima Familiar na região do 
Pontal do Paranapanema esta sexta-feira, bem as
sim o Prefeito de Alvares Machado. Estarei tanto em 
Presidente Prudente quanto em Alvares Machado 
para acompanhar o lançamento do Programa e aju
dar no debate dessa proposição. Já são mais de oi
tenta cidades no Brasil, Sr. Presidente, que estão 
instituindo e debatendo programas de renda mínima. 
Gostaria, até para conhecimento de outros prefeitos 
e vereadores que tenham interesse nessa matéria, 
de pedir a transcrição do projeto de lei que cria o 
Programa de Renda Mínima Familiar em Presidente 
Prudente, porque servirá de subsídio a outras cida
des brasileiras que também estão considerando a 
instituição de tal programa. 

Muito obrigado. 

.. 
Durante o discurso do Sr. Eduardo Su

plicy, o Sr. Júlio Campos, 2 11 V"ICe-Presiden
te, deixa a cadeira da presidéncia, que é 
ocupada pelo Sr. Levy Dias, 32 Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Tem a pa
lavra o Senador Lúcio Alcântara. (Pausa) 

Tem a palavra o Senador Júlio Campos. 
O SR. JÚUO CAMPOS (PFL-MT. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, s..-s e Srs. Senadores, a concessão do 
Prêmio Nobel da Paz de 1996 traz à cena o drama 
vivido pelo Timor Leste. Esse país, pequeno pais 
encravado no sudeste da Ásia, mal teve tempo de 
respirar a liberdade conquistada em 1975. 

Portugal saiu, a Indonésia entrou. Lá está até 
hoje e há 21 anos domina a ex-colónia lusa com 
mãos de ferro. 

Claro que a ocupação não foi pacifica; não foi 
e não é. Nos quase 25 anos de lutas, morreram 300 
mil habitantes, nada menos, Sr. Presidente, que a 
quarta parte da população timorense. 

Eles pagaram com a vida a ambição mais legí
tima que um povo pode ter: ambição por algo de que 
nós brasileiros desfrutamos há mais de 170 anos. 
Falo, Sr. Presidente, da ambição pela soberania. Por 
ela, 300 mil timorenses banharam o solo daquele 
continente distante com o próprio sangue. Jorraram
no por uma causa nobre: a aspiração de decidir o 
próprio destino, o direito de continuar falando a lín
gua portuguesa, que é também a nossa lfngua. 

Sr. Presidente, preclaros Senadores aqui pre
sentes, a tirania da Indonésia quer privar o Timor 
Leste do próprio idioma, quer impor-lhe o idioma do 
invasor, violência cultural inaceitável neste limiar do 
terceiro milênio. 

Ainda hoje, pela manhã, assisti, pelo Sistema 
NET de Televisão, a um programa em que foi veicu
lada a notícia de que o Ministro da Justiça de Portu
gal, na reunião da Comunidade Européia, fez um 
apelo para que os pafses daquela Comunidade ma
nifestassem solidariedade com a situação diffcil em 
que vive o povo de Timor Leste. 

No entanto, naquela reunião de Bruxelas, os 
países da Europa lavaram as mãos porque entende
ram que esse pequeno país está num outro conti
nente - na Ásia - que nada tem a ver com o conti
nente europeu. 

Curiosamente, o mundo vem-se mantendo indi
ferente ao drama vivido por aquele povo irmão. Os 
próprios países da comunidade de língua portugue
sa estão em falta com o Timor leste. A diplomacia 
brasileira tem-se revelado excessivamente pragmáti-
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ca. Tapou os ouvidos aos clamores dos homens da
quele chão, indelevelmente a nós ligados pela mes
ma herança colonial. 

Não há bem que sempre dure, nem mal que 
nunea se acabe, diz a sabedoria popular. O silêncio 
em relação ao Timor Leste começa a ser quebrado. 
Graças à repercussão do Nobel, começa a ser le
vantado o manto de suspeito silêncio e inexplicável 
cegueira que há mais de duas décadas cobre o dra
ma daquele pafs. 

Os laureados, Bispo Ximenes Belo e o Jorna
lista e Acadêmico José Ramos Horta, ambos defen
sores da autodeterminação do Timor Leste, trouxe
ram à baila fatos antes insuspeitados. 

Verdadeiro genocídio lá se pratica, Sr. Presi
dente. Há resoluções da ONU que obrigam a retira
da imediata das tropas indonésias do território timo
rense. O pafs invasor ignora, como lhe convém, as 
decisões da organização internacional. E fica por 
isso mesmo. 

O curioso, porém, é que as Nações Unidas fa
zem de conta que nada acontece, não promovem 
nenhuma sanção capaz de obrigar o cumprimento 
das resoluções. Há bem pouco, o mundo presenciou 
atitudes enérgicas da ONU. Está vivo em nossa lem
brança o rigor com que o Iraque foi tratado na hora 
de serem aplicadas as resoluções do organismo in
ternacional. Por que dois pesos e duas medidas? 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, pior do que a 
omissão dos povos de fala portuguesa e a indiferen
ça das Nações Unidas é a venda de armas ao pafs 
invasor. Muitos países da Europa continuam a forne
cer à Indonésia aviões de combate, helicópteros, 
tanques, aparelhos de tortura, armamentos sofistica
dos, cujo destino é um só: a perpetuação da tirania 
contra um povo indefeso. Povo que, depois de cinco 
séculos de colonização, quer ser dono do seu pró
prio destino. 

Ninguém é suficientemente ingênuo de imagi
nar que a simples concessão do Prêmio Nobel da 
Paz seria suficiente para deter a violência no Timor 
Leste. Claro que não. O que a homenagem a dois ti
monenses fez, isto sim, foi mostrar ao mundo o Ti
mor Leste. O Nobel foi capaz de levar o desconheci
do país às manchetes dos jornais e aos noticiários 
de televisão, das rádios pelos quatro cantos dos cin
co continentes deste mundo. 

Hoje, graças ao prêmio, não há governo, não 
há organização não governamental, não há veículo 
de comunicação que desconheça a luta do Timor 
Leste na busca da democracia, da justiça, da paz e, 
principalmente, da liberdade. 

Sr. Presidente, há alguns dias, o Presidente da 
República Federativa do Brasil, Fernando Henrique 
Cardoso, recebeu a visita de um dos líderes da re
sistência do Timor Leste, o Prêmio Nobel José Ra
mos Horta. Na opôítunidade, dispôs-se a trabalhar 
como "embaixador discreto" pela autonomia daquele 
país encravado no sudeste asiático. 

Embora tfmida e cautelosa, a posição do Brasil 
ensaia escrever novo capítulo na história de omis
são-e descaso -que-vimos escrevendo no relaciona
mento com o Timôr Leste. Até há pouco, entre os 
países da comunidade lusófona, só Portugal vinha 
revelando algum empenho pela libertação da antiga 
colônia. 

É muito pouco, convenhamos. Ao nos toma
mos membros de urna comunidade, aderimos à 
nova concepção dé vida - obrigamo-nos a ter visão 
mais ampla do müiido que nos rodeia; responsabili
zamo-nos por nossos destinos e solidarizamo-nos 
com o ôestino ôos outros. 

O Sr. Eduardo Supllcy- Senador Júlio Cam
pos, V. Ex- me permite um aparte? 

O SR. JÚUO CAMPOS - Senador Eduardo 
Suplicy, ouço V. Ex-

O Sr. Eduardo Supllcy- Prezado Senador Jú
lio Campos, solidarizo-me inteiramente com as pala
vras de V. Ex- em favor do povo de limor Leste, ao 
se engajar na luta sobre a qual já nos pronunciamos 
aqui, inclusive na ocasião da visita ao Brasil e ao 
Senado Federal dg~ laureados com o Prêmio Nobel 
da Paz José Ramos Horta e o Bispo Ximenes Melo. 
Conforme V. ExA ~saltou, foram laureados em tun
ção de sua extraordinária luta pacífica para que o 
povo daquele país possa alcançar a sua inde
pendência. É preciso que a diplomacia brasileira, o 
ltamaraty, o Ministro Luiz Felipe Lampreia, o Presi
dente Fernando Henrique Cardoso dêem passos 
mais efetivos de apoio à luta do povo do limor Leste 
por sua independência. Para nós, os brasileiros, é 
muito importante. Afinal, trata-se do reconhecimento 
a uma comi.iniâãâ'e que ta.l1ibém fala o português e 
luta pela sua liberê,lade. A própria ONU já formulou 
um plano de paz que envolve o direito de o povo do 
limor Leste realizar um plebiscito, em condições de 
soberania e igualdade, para que possa votar bem-in
formado sobre as-alternativas apresentadas. Avalio 
que o pronunciamento de V. ExA pode ser mais um 

'· alerta, mais uma luz para que o Ministério de Rela
ções Exteriores atu~ com maior rigor sobre esta 
questão. Quando esteve com o Presidente Fernando 
Henrique Cardoso, o Nobel da Paz José Ramos 
Horta disse desejar a presença do próprio Chefe do 
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Executivo ao Brasil e também que, caso Sua Exce- O SR. JONAS PINHEIRO (PFL-MT. Pronuncia 
lência não pudesse comparecer, enviasse alguém ·,o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
em seu lugar. Iria o Presidente José Samey, que Presidente, Sr«s e Srs. Senadores, como profissio-
acabou não podendo ir. Então lá compareceu o ex- nal e como parlamentar, sempre estive fortemente 
Presidente Itamar Franco, figura de grande peso, comprometido com a agricu~ra e participando ati-
que ressalta, sobremaneira, o apoio do governo bra- vamente do processo de ocupação das regiões Nor-
sileiro à causa do Timor Leste. O ex-Presidente lta- te e Centro-Oeste do País. 
mar Franco, quando Embaixador do Brasil em Portu- Tenho constatado, sobretudo nos últimos anos 
gal, procurou compreender melhor a causa daquele que, em que pese aos crescentes volumes de pro-
povo e, acredito, deu alguns passos para impulsio- dução agrícola e aos elevados ganhos de produtivi-
nar esse apoio. O discurso de V. EJcll é outro passo dade física obtidos nas lavouras, os agricultores da-
importante nessa direção. Por isso, eu me solidarizo quelas regiões não vêm obtendo, na mesma propor-
com o nobre Senador. ção, incrementos nos níveis de lucratividade de suas 

O SR. JÚUO CAMPOS- Agradeço o aparte do lavouras e explorações, como conseqüência do au-
eminente Senador Eduardo Suplicy. Realmente, a mento dos custos de produção e queda acentuada 
primeira vez que senti o drama do povo timorense nos preços de seus produtos. 
foi na Assembléia Nacional Constituinte, nos idos de Sem dúvida, sr. Presidente, Sj4s e Srs. Senado-
1987/88, quando ainda era Deputado federal. Então res, uma das principais razões que provoca essa dis-
fiz os primeiros pronunciamentos defendendo esse torção é 0 altíssimo custo do frete, feito quase que ex-
povo, de origem portuguesa e que fala a mesma lín- clusivamente por intennédio do sistema rodoviário. E: 
gua dos brasileiros. Dali para cá, nossa luta sempre realidade, 0 elevado custo do frete anula as vantagens 
foi no sentido de viabilizar maior apoio da comunida- comparativas existentes na região e os ganhos com-
de brasileira a esses nossos irmãos. petitivos obtidos pelos produtores rurais. 

Por isso, falar em comunidade lusófona tem 
significado maior que o normalmente atribuído às re
lações entre países que falam a mesma língua. A 
comunidade implica nova forma de relacionamento 
entre os povos. 

Sr. Presidente, não só a língua e a herança 
cultural comum constituem o alicerce em que ergue
mos nosso edifício comum. Há muito mais. Eles se 
assentam nos ideais democráticos, no respeito aos 
direitos humanos, no repúdio ao racismo, na reafir
mação da autodeterminação dos povos. 

A comunidade lusófona abriga população su
perior a duzentos milhões de habitantes. São duzen
tos milhões de vozes que, afinadas por aproximaçõ
es culturais e históricas, têm volume suficiente para 
acordar o mundo, para denunciar, para fazê-lo vol
tar-se na direção de mais uma das sangrentas dita
duras desse fim de século. 

Talvez a diplomacia discreta do Presidente 
Fernando Henrique Cardoso seja o primeiro acorde 
dessa melodia. É o que espero e tenho certeza de 
que o Congresso Nacional brasileiro, atento aos cla
mores dos injustiçados e oprimidos, realmente inicia
rá essa nova luta. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a 

palavra· ao Senador Romeu Tuma. (Pausa) 
Concedo a palavra ao Senador Jona~ Pinheiro. 

Sr. Presidente, o futuro da agricultura nas cha
madas "regiões de fronteira" depende essencialmen
te da mudança da matriz de transporte atualmente 
adotada Sobre isso também não tenho nenhuma 
dúvida e sei que, desse ponto de vista, comungam 
os parlamentares dessas regiões e aqueles que se 
interessam por esse tema. 

Por diversas vezes, tenho procurado debater 
esse assunto, inclusive nesta Casa, e buscar o 
apoio necessário para que essas transformações se 
processem, viabilizando, assim, o enorme potencial 
produtivo daquelas regiões, gerando riquezas e os 
tão necessários empregos. 

Tenho sentido ampla receptividade por parte 
dos colegas parlamentares, Senadores e Deputados 
Federa:s, observando que essa é uma grande luta e, 
unidos, temos conseguido viabilizar alguns em
preendimentos que criam opções para o escoamen
to da produção dessas regiões. 

Em realidade, sentimos a quase total impotên
cia do setor público, para promover de per si uma 
solução alternativa de transporte confiável e econó
mico, que seja capaz de escoar os crescentes volu
mes de produção oriundos daquelas regiões, de ma
neira competitiva. 

Assim, o desenvolvimento da parceria entre o 
setor público e o setor privado tem-se mostrado 
como uma opção viável que pode ser materializada 
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- o que é sumamente importante - em espaços de 
tempo relativamente curtos. 

Gostaria, nesta oportunidade, de reportar-me a 
um empreendimento da maior envergadura e impor
tância não somente para Mato Grosso, RondOnia e 
Amazonas, mas também para toda a Região Norte: 
o "corredor de exportação" por meio da hidrovia Ma
deira-Amazonas. 

Este empreendimento, Sr. Presidente, Sa4s e 
Srs. Senadores, prevê uma utilização mais reduzida 
do transporte rodoviário e o aproveitamento do po
tencial hidroviário dos rios Madeira e Amazonas. 
Prevê, assim, o transporte rodoviário até Porto Ve
lho, em Rondônia, e, de lá, a descida pelo rio Madei
ra, em comboios constituídos de empurradores e 
barcaças, até o rio Amazonas, numa distância de 
aproximadamente 1.500 quiiOmetros, onde, com a 
adequação do Porto de ltacoatiara, o carregamento 
será transferido para os navios de maior calado, 
destinados ao exterior. 

Os investimentos previstos para a i!ll>lementa
ção deste projeto estão orçados em cerca de 100 
milhões de dólares, em três etapas. Os recursos são 
originários do Grupo Maggi - atualmente o maior 
produtor e exportador de soja no Pafs ·, dos Gover
nos de Ronc:IOnia e do Amazonas e de financiamen
tos do BNDES. 

Esse projeto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Se
nadores, já é. uma realidade e deverá começar a 
operar a partir de abril deste ano. Isto será possfvel 
com a inauguração do porto graneleiro do rio Ama
zonas, em Hacoatiara, a 'ZlO quilOmetras de Ma-

o Sr. Romeu Tuma - V. ExA me permite um 
aparte? 

O SR. JONAS PINHSRO-Com rruito prazer. 

O Sr. Romeu Turna- Senador Jonas Pinheiro, 
desculpe-me interrompê-lo, mas V. ExA fez uma refe
rência importantfssima. Quando eu estava na dire
ção da Polfcia Federal, para coibir o contrabando, 
principalmente de grãos de soja, havia algumas ope
rações especiais que ocupavam mais de 30% do 
efetivo da Polfcia Federal: primeiro, a Operação 
Café; depois, a Operação Soja; sem falar nos convê
nios com as polfcias estaduais para evitar essa pas
sagem permanente de concorrência desleal entre a 
soja brasileira e a soja de outros pafses, que incor
poravam uma movimentação fora da realidade. Com 
algumas providências e a informatização do porto de 
Paranaguá, a que V. ExA se referiu, a economia bra
sileira passou a colher alguns beneffcios. FICO muito 
feliz oom a exposição de V. Ex-, falando na presen
ça da Polfcia Federal, dos órgãos da Receita, na 
modernização, na informatização dessas instituiçõ
es, para evitar que haja abusos e o Brasil deixe de 
perder não só divisas, mas também a contnbuição 
que os ES1ados têm na participação dessa produção 
e exportação. Fico feliz com todos os pronunciamen
tos de V. ExA e, principalmente, com o de hoje. 

O SR. JONAS PINHSRO - Obrigado, Sena· 
dor Romeu Tuma. Incorporo, com muito prazer, o 
aparte de V. Ex", especialista que é nessa área de 
fiscalização da Polfcia Federal. 

Com certeza, o porto de Hacoatiara será um 
dos mais modernos do mundo. Esperamos que no 

naus. dia 22 de abril, dia consagrado ao descobrimento do 
Esse porto será administrado pela Hermasa, Brasil, a inauguração desse porto, com a presença 

empresa de capital misto, oom controle acionário do do Senhor Presidente da República, de parlamenta-
Grupo Maggi e participação do Governo do Amazo- res ligados à região _v. Ex& também será convidad? 
nas. É todo informatizado, alfandegado e fiscalizado ·-,signifique a redescoberta do BrasH, sobretudo das-
pela Receita Federal e Polfcia Federal, cispondo de sa parte imensa que ainda não está integrada ao 
silos com capacidade para estocar até 90 mH tonela- processo de desenvoMmento do Pafs. 

das de soja A via de escoamento para esse porto, Senador 
Por este porto deverão ser exportados, já em Romeu Tuma, começará em Mato Grosso; por rodo-

1997, cerca de 300 mil toneladas de soja, produzi- via, e integrará nul quilOmetras no Estado de RondO-
das no norte de Mato Grosso. Esse volume corres-
ponde a 5% da previsão total de exportação de soja, nia, através de rodovia e também da hidrovia sobre 

o rio Madeira, entrará no Estado do Amazonas, que 
em 1997, de todo o Pafs, o que é, indubitavelmente, hoje vive, em termos de agropecuária, quase que 

um volume substancial. extrativamente, e possibilitará que os bons cerrados 
Mas, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, da região de Humaitá, às margens do rio Madeira, 

ainda mais importante é o fato de que essa nova op- '· sejam também aproveitados. Portanto, até o Estado 
ção de escoamento da produção deverá provocar do Amazonas entrará no processo informatizado da 
uma redução de cerca de U$30,00 em cada tonela- agricultura brasileira. 
da de soja exportada, em relação aos portos de 
Santos e Paranaguá, utilizados atualmente. Obrigado pelo aparte de V. Ex-. 
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. ~r. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, ainda . rada por um fórum irJ!emacionat- ela que se desta-
11l81S m~ortante é o fato de que essa nova ~o de ·, ca na discussão de temas importantes para o nosso 
escoamento da produção deverá provocar uma re- Pars - , onde se diSéutiu o tema • O Japão vim pe-
dução de cerca de U$30,00 em cada tonelada de dra no sapato do c8pitalisriio•, atividades econõmi-
soja exportada, em relação aos portos de Santos e cas e confrontos ecOnOrriíéos. A Serladom Marina 
Paranaguá, utilizados atualmente. Silva é um exemplo . para as futuras gerações de 

Além disso, Sr. Presidente, no porto de ltacoa- congmssistas que, dentro em breve, nos substitui-
liam não haverá fila de espera, ao contrário dos por- rão. Pambéns à nossa Senadora. 
tos tradicionais. Na última safra, por exemplo, os Ao mesmo tef11)0 que temos uma notfc:ia boa, 
produtores tinham que espemr em média 12 álaS começo a 1118 Pracx:UP8r com o que o noticiário em 
para embarcar sua soja em Santos e 7 dias em Pa- tomo da CPI dos tftuíOS Pt:íblicos tem trazido à socie-
mnaguá. dade brasiteiia: prejuTzo Público, sõnágação, esteJio... 

Sr. Presidente, s..-s e Srs. Senadores, trago nato, falsidade idéoi6Qica e tanlas outras coisas que 
este tema a esta Casa para deixar claro que, quan- nos fazem pensar rio projeto que o Senador Eduar-
do há decisão politica e deteminação, as novas a1- do Suplicy acaba de enaltecer: o Progmma de Ga-
temativas para contornar os estrangulanientos estru- rantia de Renda Mfnima. O Senador Eduardo Supli-
turais do Pars se tomam viáveis. No projeto da Hi- cy vem nessa sua caminhada há alguns anos e aqui 
drovia Madeira-Amazonas tem-se o exemplo concre- enumerou algumas dezenas de Estados e Municf.. 
to de um empreendimento inovador, não somente pios que vêm admitindo a importância desse seu 
em tennos de modelo, mas, sobretudo, em termos projeto. 
de modalidade de implantação e gerenciamento, em Eu perguntaria à Senadora Júnia Mari;,.-
parceria entre os setores público e privado. não seria interessante que criássemos o progra.,;,.. 

Sr. Presidente, inúmeras outras iniciativas pre- de responsabilidade mfnirria, para que os adminis-
cisam e devem ser apoiadas, espelhadas no projeto tradores públicos tivessem a. dignidade de bem con-
da Hidrovia Madeira-Amazonas, para acelemr o pro- duzir os seus orçamentos, visando única e exclusi-
cesso de desenvolvimento das regiÕes Centro-Oeste vamente ao bem público, à satisfação e à dignidade 
e Norte. do povo brasileiro. 

Tomo, portanto a liberdade de conclamar os Senador Eduardo Suplicy, hoje vou mandar um 
colegas parlamentares, em especial os membros offcio ao Presidente da CPI e seus relatores, Sena-
desta Casa, para que dêem todo o apoio a essas ini- ~ Bernardo Cabral e Roberto Requião, falando 
ciativas, pois somente desta maneim se poderá pro- da mportancia de, nessa fase das apurações, convi-
mover o desejado desenvolvimento dessas regiões darmos a equipe que trabalhou nas apurações do 
e minimizar as enormes e indesejáveis diferenciaçõ- caso PC Farias. Penso ~ devem ser convidados 
es regionais existentes no Brasil. aqueles que passamm maJS de três anos nessas ln-

Muito obrigado. vestigações, cruzando dados das pessoas que tive-
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) _ Concedo a ram o seu sigilo bancário quebrado, além de outras 

palavra ao Senador Romeu Tuma. pessoas envolvidas, provavelmente polfticos e mam-
O. SR. ROMEU TUMA (PSL-8P. Pronuncia 0 bros do ~ecutivo. Esta não é uma 1a_!efa fá«:il de ~ 

seguinte discurso. Sem revisão do omdor.) - Sr. executada. comprovar se howe ou nao mantpU!ac?i? 
Presidente sras. e Srs Senadores - pode . com vantagem pessoal daqueles que dela partici-

. • · • eu nao. na pam. É importante que essa equipe, composta de 
deixar de trazer, nesta ~rde, ~ meus cul1l!>!lmentos policiais federais, membros da Receita Federal e de 
à nossa Sena<!<>ra Manna Silva, por ter Sido uma peritos técnicos do Banco Central fa anál" 
dos três bmsile•ros a serem homenageados em Da- • ça uma ~ 
vos, pela Fundação Fórum EconOmico Mundial. Tra- ~ntal do assunto, yara que se apurem mms 
ta de · ntivo · rapidamente essas questoes. 
~ um mce _a_ JOVens que se destacam. na Dentro de dois anos, um terço deste Plenário 

politica e em ~ ativídades. Esse Fórum permite, será reeleito ou substitufdo, sem que isso termine. 
segundo seu idealiZador, o professor Ktaus Schwab, Alguns estalão praticamente no meio de seus man-
que as ~ selecionadas como "lfderes globais datas, e outros já terão deixado o Executivo. É im-
de ~ha ~ conhecer umas as outras, en- portante que seja formada uma equipe antes da 
corajando-se e ll)udando •a tomar este mundo um abertum dos inquéritos. 
lugar melhor para se viver". É um orgulho para o Se- v. Ex" faz parte da Comissão. Assisti a alguns 
nado Federal ter a Senadora Marina Silva condeco- depoimentos a respeito do assunto. Vejo, pelo noti-
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ciário, que há uma insistência no sentido de que, ra
pidamente, possam ser mostrados dados sobre a 
questão. Hoje, a população e a imprensa cobram 
uma resposta, até mesmo pelo espaço que o noticiá
rio vem ocupando. Só nesse final de semana, houve 
mais de dez notfcias. 

A S~ Júnia Marise - Permite-me V. E~ um 
aparte? 

O SR. ROMEU TUMA • Concedo o aparte a V. 
E~. 
A~ Júnla Marise- Senador Romeu Tuma, 

quero ressaltar a importância do pronunciamento de V. 
Ex", que, nesta Casa, tem pautado a sua atuação par
lamentar com seriedade e tem-se devotado aos inte
resses do nosso Pafs e, parlicularmente, àquilo que to
dos nós defendemos: a ética, a lisura e a transparên
cia na administração e na vida pública. É fundamental 
que, cada .vez mais, possamos impor salvaguardas e 
um processo de fiscalização permanente não apenas 
em relação às ações administrativas de Governo, 
como também a projetas, programas e recursos, que 
consideramos recursos públicos. Por isso mesmo, de
vem ser aplicados com absoluta correção, dentro do 
seu objetivo, que é exatamente o de atender as neces
sidades básicas da nossa população e do nosso País. 
V. Ex" ressalta exatamente a preocupação permanen
te no sentido de que possamos criar esse conjunto de 
responsabilidades - que não é só do Presidente da 
República -, que têm que ser de todos, principalmente 
daqueles que estão na gestão da coisa pública, para 
que eles possam ter a consciência de que estão ali ge
rindo recursos públicos e sendo responsáveis pelas 
decisões que têm que tomar, de acordo com os mais 
altos interesses elo nosso Pafs. Quero, mais uma vez, 
ressaltar que essa é uma questão que não tem limite 
na proporção elo debate dessa matéria Devemos estar 
freqüentemente atentos a ela, e a idéia levantada por 
V. Ex", da responsabilidade mínima com relação às 
ações que dzem respeito ao aperfeiçoamento das 
nossas instituições e aos interesses das populações 
mais carentes elo nosso Pafs, de<lem partir, acima de 
tudo, do alto grau de -esponsabilidade, de credibilidade 
e de sensibilidade por parte daqueles que estão hoje à 
frente da gestão da coisa pública no nosso Pafs. Por
tanto, meus parabéns a V. Ex". 

O SR.ROMEU TUMA - Agradeço a interver>
ção de V. Ex&, uma Parlamentar que tem uma ação 
que prima pela dignidade e respeito à coisa pública, 
já tendo dado exemplo disso em outros cargos que 
ocupou. É também um exemplo neste Plenário a sua 
efetiva presença na discussão de assuntos de inte- '· 
resse da Nação brasileira. Muito obrigado, Senadora 
Júnia Marise, por seu aparte. 

O Sr. Eduardo Supllcy- Permite-me-me V. 
Ex& um aparte, Senador Romeu Tuma? 

O SR. ROMI:IJ TUMA- Com muito prazer, Se
nador Eduardo Suplicy. 

O Sr. Eduardo Supllcy- Em primeiro lugar, 
gostaria também de saudar o cumprimento que V. 
Ex& faz à Senadora Marina Silva por ter sido escolhi
da uma das representantes cidadãs brasileiras que 
mais têm contribuído na luta pelos direitos e pelo do 
bem-estar dos povos da floresta, bem corno por ser 
considerada um dos líderes mais importantes de 
nossa Nação e, por isso mesmo, convidada para o 
encontro de Davos. Em segundo lugar, ressaltar a 
importância da iniciativa de V. Ex• com respeito a 
dois temas: primeiro, uma descoberta relacionada à 
CPI do Caso PC e o trabalho que a Polícia Federal 
continuou a realizar, em decorrência das conclusões 
da CPI que analisou a fortuna de Paulo César Fa
rias, relacionando-a à do ex-Presidente Fernando 
Collor de Mello. Nesses úHimos dias, em Miami, a 
Rede Globo de Televisão detectou a construção de 
uma residência avaliada entre dois e cinco milhões 
de dólares, que pertenceria ao cunhado do ex-Presi
dente Fernando Collor de Mello, o Embaixador Mar
cos Coimbra, tendO entretanto, havido algumas con
tradições. O Jornal Nacional mostrou o testemunho 
de pessoas que disseram que o ex-Presidente Fer
nando Collor de Mello estava visitando essa residên
cia em construção, duas vezes por semana, nesses 
últimos meses. Por outro lado, o ex-Presidente Fer
nando Collor de Mello mencionou ou, pelo menos, 
deu a entender que aquela casa não seria sua. O 
Embaixador, seu cunhado, Marcos Coimbra, reco
nheceu que a casa estava em seu nome; o endere
ço era de fato o mesmo, mas mencionou que a casa 
não é para ele. As evidências, os indícios indicam 
que a casa pertence a Fernando Collor. Se verda
deiro, pelo valor da casa, o fato obviamente interes
sa ao inquérito da Polícia FederaJ, que continua a 
examinar os sinais exteriores de riqueza tanto do Sr. 
Paulo César Farias, ainda que falecido, quanto dE' 
Fernando Collor. Estranho o procedimento do ex
Presidente porque, se ele anuncia que quer voHar à 
vida polltica brasileira, seria próprio, tendo aprendido 
as lições do episódio havido, que ele viesse a se ca
racterizar pelas verdades de suas palavras. Diante 
da evidência de que a casa realmente está sendo 
construída para ser sua residência, soa muito estra
nho ele dizer que a casa não é dele, ainda que esti
vesse acompanhando sua reforma. Pelo que se per
cebe, ele não está querendo falar sobre o assunto. 
Seria próprio que um ex-Presidente que anuncia o 
desejo de voHar à vida política tivesse, de pronto, 
uma postura de transparência em situações como 
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essa. Isso será, certamente, objeto de averiguação 
da Polícia Federal que continua com o inquérito a 
respeito. V. Ex" faz referência às reportagens que, 
nesses últimos dias, surgiram sobre os trabalhos fei
tos na Comissão Parlamentar de Inquérito que estu
da os títulos públicos, particularmente os precató
rios, emitidos pelo município de São Paulo, ao tem
po em que foi prefeito Paulo Maluf, tendo, corno seu 
Secretário Municipal de Finanças, o Sr. Celso Pitta, 
atual prefeito daquela cidade. Eu gostaria ainda de 
ressaltar que, há duas semanas, apresentei requeri
mento de convocação daquele Secretário Municipal 
de Finanças, durante o período 95/96 - período ob
jeto da investigação da CPI - para que compareçam 
à Comissão o Dr. Celso Pitta, bem como o Dr. Amir 
Khair, Secretário Municipal de Finanças na adminis
tração da Prefeita Luíza Erundina. Esse pedido es
tende-se também aos Secretários de Fazenda do 
Governador Luiz Antônio Aeury Filho. O Senador 
José Serra avaliou que seria importante que cha
mássemos - para conhecermos a evolução histórica 
da emissão de: título para a finalidade de pagamento 
de precatórios dos dois governos anteriores: os de 
Luiz Antônio Fleury Filho e Luíza Erundina. Eis que 
a Comissã Parlamentar de inquérito, na semana 
passada, embora tendo lido na reunião o requeri
mento, preferiu - pelas palavras e ponderações dos 
Senadores Geraldo Melo e Esperidiáo Amin - que 
não votássemos esse requerimento, que fosse adia
do seu exame. Ora, diante do que foi publicado, es
pecialmente pela Folha de S. Paulo, O Estado de 
S. Paulo e o Jornal da Tarde, na quinta e sexta-fei
ras, sábado domingo, e ainda hoje, quero afirmar 
que considero imprescindível que a Comissão Parla
mentar de Inquérito dos Títulos Públicos decida e 
vote logo sobre a convocação do ex-Secretário Mu
nicipal Celso Pitta. Até porque parece que este este
ja com disposição de vir aqui, ou seja, é o que anun
cia ele pelo painel da Folha de S. Paulo. A impren
sa informa que Celso Pitta não quer dar entrevista, 
primeiro quer falar na CPI. O Senador Roberto Re
quião, que está estudando todOs os· documentos, 
ponderou que será adequado à CPI ouvir o ex-Se
cretário Municipal Celso Pitta e declarou a mim, pes
soalmente, que não conciuirá seu parecer sem antes 
ouvi-lo. Acrescentou ainda o Senador Roberto Re
quião que o melhor momento para ouvir Gelso Pitta, 
acredita, será quando a Comissão já tiver examina
do, com rigor, toda a documentação, para que possa 
formular todas as perguntas pertinentes. Penso que 
ele tem razão. Portanto, o primeiro passo é aprovar 
o requerimento para ouvir o Dr. Celso Pitta. Aprovar 

também o requeriment9, que é o mesmo, para ouvir 
·~ ex-Secretário Municipal Amir Khair, até para que 
ele diga qual era o procedimento anterior. Avalio que 
essa CPI irá trabalhar com todo o vigor e apurará os 
fatos. A Folha de S. Paulo trouxe uma revelação 
significativa: que o Prefeito Darei Accorsi, de Goiã
nia, tiavia também solicitado autorização para emis
são de títulos, entretanto, examinou as condições. O 
Secretário de Finanças de Goiãnia foi até São Paulo 
e examinou se seria adequado ou não verificando 
que, para q Município de Goiãnia, não teria valido a 
pena seguir o exemplo de São Paulo dadas as con
dições financeiras. &rido assim, resolveu não se
guir o mesmo procec:limento. Penso que esse é mais 
um dado importante que a CP! estará recolhendo 
para exame da matéria. Agradeço a oportunidade ao 
Senador Romeu Tuma. 

O SR. ROMEU TUMA - Eu que agradeço por 
V. Ex" ter interferido com tanto conhecimento no 
meu pronunciamento. Penso, Senador Eduardo Sv
plicy, que o Senador Roberto Requião tem razão 
quando diz que é preciso buscar materialidade ela 
fraude ou não, subsidiar os dados para, realmente, ir 
em busca da responsabilidade criminal, se em tese 
houve crime. Por tudo que se tem lido, não é proble
ma de São Paulo, de Santa Catarina ou de Alagoas, 
penso que se trata. de um conjunto de fatos que traz 
UI'Tl<l_gran~ PI'E!O<:!JP_a.~Q._Peço licença a V. Ex", 
que tem feito uma peregrinação tão importante rsln
tiva ao Programa de Renda Mínima, tendo consegui
do sucesso em vários municípios, para fazemos o 
"Programa de Responsabilidade Mfnima dos Admi
nistradores Públicos• e criarmos condições para que 
realmente se destaque quem saiba gerenciar com 
carinho e inteligência, objetivando o bem público, 
responsabilizando, ainda durante o mandato, aque
les que realmente não se comportam dentro da 
perspectiva da população que nele votou. 

Sr. Presidente, encontram-se com a Senadora 
Marina Silva os srs: Patrick Larragoiti, do Grupo Sul 
América, e Paulo Gaivão, das Indústrias Kfabin de 
Papel e Celulose. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Sobre a 

mesa .·rojeto de lei que passo a ler. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEfDOSENADO ~6, DE 1997 

Autoriza o Poder Executivo Federal 
a promover acordos com os países que 
menciona, para a Implantação de agrovl
las nas terras da União, situadas na faixa 
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Internacional de fronteiras das Regiões b) Que o sistema viário proposto deverá ser ade-
Norte e Oeste do Brasil e dá outras provi- quado e hannonizado com o disposto na Lei n" 5.917, 
ciências. de seterrtlro de 1973 (Plano Nacional de Vação). 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1" Fica o Poder Executivo Federal autori
zado a promover acordos com os Governos da Bolf
via, Peru, Colômbia, Venezuela, Suriname, Guiana e 
Guiana Francesa, objetivando a construção de uma 
rodovia ao longo das fronteiras comuns que no Bra
sil, correspondem a região Norte e Oeste, para a in
terligação de agrovilas a serem implantadas. 

Art. 22 As consultas do Governo Brasileiro com 
os respectivos Governos dos países mencionados 
no artigo anterior, deverão preceder a implantação 
desta lei e esclarecerão desde logo o seguinte: 

a) Que nas faixas de fronteiras serão respeita
dos os acordos de não-edificação; 

b) Que nas terras da União, situadas na faixa 
de fronteira e localizadas nas regiões Norte e Oeste 
do Brasil, serão utilizadas também para a criação de 
agrovilas estruturadas sob a forma de regime coope
rativista nos termos da legislação vigente, e para o 
assentamento de comunidades agrícolas, em obser
vância às especificidades naturais de cada região 
abrangida pelo projeto, precedida de consulta as po
pulações envolvidas, assistida pelo Ministério Públi
co e Órgãos governamentais competentes; 

c) O desmatamento das áreas de que trata 
esta lei, toma obrigatório o reflorestamento em per
centagem a ser indicada pelos estudos técnicos e 
não poderá ser inferior a 30%, priorizando o plantio 
de vegetação nativa como castanheiras, seringuei
ras, açaizeiros, palmiteiros e plantas medicinais. 

§ 1 Q As consultas de que trata o caput. deste 
artigo serão realizadas pelo Ministério das Relações 
Exteriores, cabendo ao Ministério dos Transportes o 
estudo do traçado da rodovia fronteiriça que. será 
construfda na faixa interna do território nacional, a 
uma distância média de 70 km da linha divisória ter
restre, ou a maior distância por razões de natureza 
técnica e cujo traçado deverá ser de forma contínua, 
podendo ser implantado um sisterra intr -- - _, · · ! -o
doviário, ferroviário ou hidroviário), obse· "- - ~ ~ 
guinte: 

a) Que as áreas indígenas regula'llentadas, ou 
as que forem objeto de estudo para demarcação, as
sim como pos;>íveis tribos isoladas, verificadas na 
área de execução prevista, constituirão razão de na
tureza técnica para os fins de contorno previsto no 
parágrafo; 

§ 2'1 A criação de agrovilas e o assentamento 
de comunidades agrícolas nos tennos da alínea b 
do caput deste artigo, obedecerão a programas ela
borados pelo Ministério da Agricultura e Reforma 
Agrária, estruturadas nos termos da legislação perti
nente, priorizando o assentamento das famflias ou 
populações envolvidas em conflitos pela posse de 
terra em zona rural ou urbana. 

§ 32 A execução do projeto deverá realizar-se 
por etapas de tal forma que as primeiras agrovilas 
implantadas sirvam para o apoio logístico para a via
bilização das outras, em observância ao plano global 
previsto nesta lei. 

§ 42 O assentamento das agrovilas far-se-á 
nos Estados do Amapá, Roraima, Amazonas, Acre, 
Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, po
dendo iniciar-se simultaneamente em cada um dos 
respectivos estados, após os estudos técnicos perti
nentes. 

Art 32 Que a atividade pecuária será permitida 
para o auto abastecimento das populações das 
agrovilas, desde que utilizadas técnicas condizentes 
com a preservação ambiental. 

Art. 42 Caberá ao Ministério da Fazenda geren
ciar a captação de recursos para implantação do 
projeto, assim como adotar políticas de incentivos 
capazes de atrair a participação majoritária do capi
tal privado. 

Parágrafo Único. A captação de recursos para 
a realização do projeto compreende, internos e ex
temos. 

Art 52 As universidades e organismos científi
cos nacionais e internacionais mediante autorização 
prévia e incentivos dos Órgãos governamentais, po
derão instalar-se na área do projeto para o estudo e 
desenvolvimento de novas tecnologias que visem 
contribuir para o desenvolvimento e preservação 
ambiental da região. 

· · Art. 52 O Poder Executivo Federal providencia
rá a indenização prévia e conáiZente nos casos em 
que se constatar qualquer prejuízo decorrente da im
plantação do projeto. 

Art. 72 A execução do disposto nesta lei dar-se
á em estreita observância da legislação ambiental 
em vigor, atendendo-se as recomendações previstas 

'· nas diretrizes básicas do zoneamento Ecológico
Econômico das respectivas regiões. 
· Parágrafo Único. O Estudo de Impacto Am
biental - ElA e seu respectivo Relatório de Impacto 
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Ambiental - RIMA, deverá levar em consideração, Art. 14. Esta lei entra em vigor na data de sua 
de forma distinta, os diferentes aspectos que consti- ;, publicação. 
tuem a natureza, a implantação e o funcionamento Art. 15. Revogam-se as disposições em con-
des empreendimentos previstos nesta lei. trário. 

Art. 811 O ElA-RIMA elaborado para a implanta
ção e o funcionamento dos empreendimentos pre
vistos nos Arts. 111 e 2" desta lei, deverão propor 
ações individualizadas a serem estabekiCídaS -atra.: 
vés de lei, visando eliminar e coibir a produção e o 
tráfico de drogas, as queimadas, o contrabando e a 
ingerência nociva em parques florestais e áreas indf
genas, dentre outras. 

Art 9!1 o comércio entre os países menciona
dos no art. 111 desta lei, obedecerá a legislação perti
nente em consonância com o Mercosul. 

§ 111 A implantação de agrovilas e o assenta
mento de comunidades agrfcolas de que tra1a esla 
lei, precedendo a construção da rodovia fronteiriça, 
somente deverá ocorrer após o estabelecimento dé 
meios de transporte que permita o acesso das popu
lações a outros centros consumidores. 

§ 2l' O assentamento das famOias que forma
rão as comunidades agrfcolas será precedido da ~ 
fra-estrutura básica que assegure o pleno funciona
mento dos serviços essenciais de saúde, de educa· 
ção, de segurança, da assistência financeira, técni
co-profissional de lazer. 

§ ao Os projetas e programas já aprovados ou 
em fase de execução, para a faixa de fronteira, quer 
seja de natureza civil ou militar, deverão ser amplia
dos, com vistas a assistência das novas comunida· 
des agrícolas previstas nesta leL 

Art. 1 O. caberá ao Governo Federal incentivar 
o turismo-ecológico, bem corno a implan1ação de 
agro-industrias (não-poluentes), para o aproveita
mento racional das espécies nativas. 

Art. 11. A exploração de recursos minerais nas 
terras previstas para a execução desta lei obedecerá 
a legislação pertinente em vigor. 

Art. 12. As agrovilas servirão ta!OOém para o 
apoio logístico permanente no combate ao narcotrá· 
fico, conforme diretrizes estabelecidas pelo Ministé,
rio da Justiça, cabendo ao Ministério das Relações 
Exteriores promover e celebrar acordos internacio
nais para possíveis ações conjugadas, quer seja de 
natureza preventiva ou repressiva. 

Art 13. O Conselho de Defesa Nacional mani
festar-se-á previamente quanto aos critérios e condi
ções de utilização das terras de que trata esta lei, 
em conformidade como o disposto no art. 91, § 111, 

inciso III da Constituição Federal. 

Justificativa 

No momento em que a população brasileira 
-volta a experimentar fortes sentimentos de esperan
ça, ressurge, vigoroso, no povo como nas autorida
des responsáveis pela administração pública, o de
sejo de resolver velhos e cruciais problemas que 
constituem as principais causas do nosso subdesen
volvimento. 

Dentre esses problemas, um dos que envol
vem maior importância social, económica e política 
relaciona-se com a qualidade de vida da população 
e se desdobram em vários aspectos como o acesso 
a terra, o direito ao trabalho e a habitação, o êxodo 
rural e conseqüentemente, o inchamento das cida
des e a auto suficiência em gêneros alimentícios e 
bens de primeira necessidade. O Brasil não poderá 
se enquadrar entre os países desenvolvidos sem 
que tenha resolvido estes problemas, o que confere 
ao assunto também um interesse estratégir.· cb 
Ponto de vista da politica internacional. 

Evidencia-se a sensibilidade do Governo Fede
ral para esta ordem (ia problemas Pela iniciativa de 
promover a reforma agrária em áreas de tensão. No 
entanlo, para que um país com a exterisão territorial 
do Brasil e com o papel que tem a desempenhar na 
América Latina, há um passo maior a ser dado no 
sentido de coordenar e encaminhar a ocupação de 
terras ociosas da IJnüio situadas na fronteira interna
cional das regiões Norte e Oeste que compreende a 
Amazônia Legal. Sobre a ocupação da faixa de fron
teira, diz o art. 211 da Constituição Federal que estas 
serão reguladas em lei. Hoje, aqueles imensos va
zios cJernográficoS constituem uma mera abstração 
de direito e soberania. Um paraíso aberto, desguar
necido e envolvido em uma absurda realidade de 
isolamento, já que o país não dispõe de recursos fi
nanceiros suficientes para dotar as Forças Armadas 
de efetivos e equipamentos para a vigilância satisfa
tória do território nacional. Não podemos esquecer 
que há quase 200 anos atrás, o famoso Barão de 
Rio Branco, patrono de nossa diplomacia sensível e 
preocupado com a questão da defesa territorial, afir
mava: "Quem ocupa é dono".Países como China e 
Israel resolveram problema similar através da intera
ção de este~ e~ Forças.Annadas e Sociedade 
Civil, princípio filOsófico sobre o qual alicerçou-se a 
presente proposta legislativa. Se olharmos hoje para 
aquelas imensas áreas, nos daremos conta, ainda 
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em tempo, que aquele eldorado isolado está sendo 
ocupado por narcotraficantes, narcoguerrilheiros, 
mercenários, madeireiros, mineradores, fazendeiros, 
colonos, garimpeiros, caçadores, etc. A ocupação 
avança desordenadamente diante da inércia e impo
tência do Estado em controlar sozinho um cresci
mento trágico para as gerações vindouras e catas
trófico atualmente para as populações indígenas. in
defesas e vítimas das mais cruéis violações aos Di
reitos Humanos. Não devemos relegar a discussão 
desta questão inadiável por mais tempo, para não 
sermos responsabilizados perante o tribunal da his
tória como avalistas de um processo irresponsável 
de saqueamento irracional das riquezas nacionais e 
do extennfnio de milhares de nossos fndios. Para 
eles devemos oferecer com garantia, os instrumen
tos e serviços indispensáveis para a adaptação as 
condições de vida, decorrente do estreitamento cada 
vez maior com nossa cultura. Isso pennitirá o atendi
mento dos interesses também legftimos de parte 
majoritária da postulação nacional, respeitando nos
sa vocação de democracia pluri-étnica, com o mérito 
de não violarmos o direito de minorias, atendendo si
multaneamente aos objetivos filosóficos nacionais 
de integração, desenvolvimento, segurança e pre
servação ambiental. 

A forma de ocupação ora defendida poderá ser 
feita de modo eficiente, mediante a criaÇão de agro
vilas e o assentamento de comunidades agrfcolas, 
de forma gradual e organizada, dotando-as de toda 
infra-estrutura básica para pleno funcionamento de 
serviços de saúde, com!lnicação, segurança e de la
zer, o que inclui, como medida prioritária, a constru
ção de um único cinturão rodoviário intertigando-as, 
valendo-se das facilidades oferecidas pelo imenso 
potencial hidroviário disponfvel na região. 

Sobre a criação de agrovilas e o assentamento 
de famftias objetivado, verifica-se uma perfeita coa
dunação com o disposto no Plano Nacional de Re
forma Agrária - PRNA, particularizando os planos 
regionais, cujos efeitos imediatos incluirão a solução 
para áreas onde, atualmente, se verificam conflitos e 
contribuirão para evitar o surgimento de novas áreas 
de tensão social. Por outro lado, considerados o es
paço a ser ocupado pelas agrovilas e a extensão da 
região Amazõnica, o projeto não gera incompatibili
dade para a preservação da região que igualmente 
se harmonizam com os objetivos de desenvolvimen
to econômico social. 

Desta forma, para que se realize todo o poten
cial de benefícios que reúne a valorização das terras 
a que se refere a proposta, mostra-se imprescindfvel 

que o assentamento das fammas de agricultores 
seja precedido da efetivação de toda infra-estrutura 
que assegure a continuidade do empreendimento, 
que se fará processar de forma lenta e gradual, se 
fazendo acompanhar ·da orientação técnica , ~'ssis
tência necessárias a seu bom desempenho. 

São múltiplos os benefícios diretos e indir.,tos 
que advirão do aproveitamento pretendido. 

No plano social, os benefícios se traduzem, 
principalmente, a nfvel de criação de oportunidades 
de trabalho para desempregados, subempregados e 
para agricultores sem terra. Enquanto a desassistên
cia gera a precariedade de vida no campo e impõe o 
êxodo rural, as agrovilas, com infra-estrutura prévia 
e permanente e adequado apoio financeiro-tecnoló
gico, estarão aparelhadas para mudar a imagem da 
área desprivilegiada que tem o meio rural em com
paração com o n:Jeio urbano, para oferecer oportuni
dade de trabalho em larga escala para atrair nume
rosa mão-de-obra. Uma válvula de descompressão 
para o· problema da aglomeração de populações 
marginalizadas, sobretudo nos grandes centros. 

Outrossim, em empreendimento tenderá a 
auto-sustentar-se com o desenvolvimento do coope
rativismo que surgirá como decorrência natural da 
prática da entreajuda que caracteriza as comunida
des pioneiras, bem como a adoção de projetes es
trativistas que deverão ser estimulados pelos órgãos 
governamentais que orientarão o processo. 

Do ponto de vista econOmico, além do fato da 
incorporação de um grande número de pessoas à 
população economicamente ativa, há de ser consi
derado o surgimento e consolidação da produção 
agropecuária em toda extensão ao longo da fronteira 
internacional, paralelo a que estar-se-á caminhando 
para a auto-suficiência em gêneros alimentícios, 
maior intercâmbio com os países limítrofes, baratea
mento do custo de vida pela eliminação das despe
sas de frete dos produtos hoje importados por aque
las longfnquas regiões e pelo equilíbrio entre de
manda e oferta. 

A proposta tem seu interesse aumentado quan
do analisada sob a ótica da implantação global de 
um mercado comum latino-americano conforme pre
coniza o Mercosul, uma vez que o estabelecimento 
de vias de comunicação terrestre, bem como a vivifi-

•. cação das fronteiras comuns são pré-requisitos fun
: damentais para a participação dos países irmãos da 
fronteira amazônica num processo efetivo de inte
gração, imprescindfvel para o desenvolvimento glo
bal da região. 
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A proposição aponta ainda para o caminho se
guro e único capaz de pennitír, através da soma de 
nossas próprias pontencialidades o reencontro de 
povos ligados por um destino comum, consolidando 
o sonho do libertador Simon Bolivar. 

No plano político interno, os resultados serão 
altamente positivos, pois a efetiva ocupação daque
las terras, num processo de interação entre Estado e 
Nação, concorrerá para reforçar os sentimentos de 
nacionalidade, assegurando em caráter definitivo a 
consolidação territorial (pacffiea) de nossa fronteira 
internacional de dimensões continentais, legada por 
nossos gloriosos antepassados que a conquistaram 
com a própria vida, em condições muito mais adver
sas que as de hoje. ~pação planejada e consoli
dação territorial configuram a presente proposição 
que entendo estar ao alcance polflico e económico 
do Brasil, requerendo tão somente vontade polftica, 
competência e consciência das responsabilidades 
constitucionais que nos reveste o mandato eletivo ao 
qual devemos honrar. 

A proposta pennitírá além da expansão do pro
jeto denominado "Calha Norte", a consecução dos 
seguintes obietivos: 

1 - atendimento dos objetivos filosóficos da S 
segurança Nacional através de um processo viável 
de interação entre Forças Annadas e Sociedade Ci
vil; 

2 - a participação da iniciativa privada na exe
cução do respectivo projeto pennitírá a construção 
de uma ampla e necessária infra-estrutura militar, 
sem onerar os cofres públicos; 

3 -ocupação da faixa de fronteira internacional 
sem provocar inquietudes ou conflitos no plano polí
tico-militar como os ocorridos recentemente entre 
Peru-Equador e Colombia-Venezuela, com méritos 
de um projeto que comparte responsabilidades entre 
Estado e Nação sobre os destinos da região abran
gida. 

O trauma nacional que resultou da imposição 
de projetes chamados "faraónicos• à sociedade, a 
exemplo da transamazõnica, não deve ser aceito 
como pretexto para impedir o debate de propostas 
de natureza estrutural ou de grande porte. Se aquele 
empreendimento serviu para encher o bolso de bu· 
rocratas, e outros corruptos, ao contrário, a idéia ora 
defendida apoia-se em pareceres técnicos emitidos 
por cientistas, autoridades nacionais e estrangeiras, 
universidade e inúmeras associações repre
sentativas da sociedade civil. 

O projeto. de autoria do ex-suplente de Depu
tado Federal, Samuel Sales Saraiva (PMDBIRO) 
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.• deu origem a publicação denominada Projeto Trans
fronteira, respectivamente registrada como obra inte
lectual na Biblioteca Nacional (Rio de Janeiro) sob o 
ng 61.263, editada pela Câmara dos Deputados e 
Parlamento Latino-Americano, tendo como cc-auto
res os Srs. Deputados Assis Canuto (PRJRO} e 
José Guedes (PSDB/RO}. 

Após 4 anos de estudos e quase 5 de tramita
ção na Câmara Federal com os ngs 1.581, 1.831 e 
1.930189, a proposta foi rejeitada por voto simbólico 
de lideranças, sem a devida discussão, numa vergo
nhosa manobra de "limpeza de pauta•, que descon
siderou o exaustivo trabalho de dezenas de parla
mentares nas Comissões Temáticas bem como os 
respectivos pareceres: 

Da Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação, pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa (Relator: Sr. Jorge Arbage); da 
Comissão de Relações Exteriores, pela aprovação 
(Relator: Sr. Francisco Diógenes}; da Comiss~ de 
Agricultura e Polflica Rural, pela aprovação (Fi;.,"' .. Jí. 

Sr. VICente Fialho); e da Comissão de Defesa do 
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, em audiên
cia, pela rejeição, com votos em separado dos Srs. 
Sidney Miguel e Socorro Gomes, contra voto em se
parado do Sr. Antônio de Jesus (Relator: Sr. Valdir 
Ganzer}. 

Toma-se importante destacar que o atual texto 
do projeto foi consolidado através do acolhimento de 
emendas e pareceres técnicos ao longo de toda sua 
tramitação, somando-se ainda duas sugestões reco
mendadas pela Secretaria de Meio Ambiente da 
Presidência da República, que contribuíram para re
forçar ainda mais o presente projeto para o qual con
clamo os ilustres parlamentares a votarem por sua 
aprovação. 

Sala das Sessões, 3 de fevereiro de 1997.
Senador Emancles Amorim, Quarto Secretário do 
Senado Federal - PMDBIRO. ' 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI ~5.917 DE 10 DE SETEMBRO DE 1973 

Aprova o Plano Nacional de VIação, 
e dá outras providências 

O Presidente da República. 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta 

e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art 11 Fica aprovado o Plano Nacional de Via

ção (PVN) de que trata o artigo 8g, item XI, da Cons
tituição Federal, representado e descrito comple
mentarmente no documento anexo contendo as se
guintes seções: 
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1. Co,nceituação Geral. Sistema Nacional de de janeiro de 1997 e publicada no dia 30 do mesmo 
Viação. mês e ano, que •excepciona o contrato celebrado 

2. Sistema Rodoviário Nacional: entre o Banco Nacional de DesenvoMmento-Econô-
2.1.conceituaçã.o; mico e Social e a Companhia Docas do Rio de Ja-
2.2. nomenclatura e relação descritiva das ro- neiro de exigênciaS fixadas em lei, ou ato dela de-

devias do Sistema Rodoviário Federal, Integrantes corrente•. ~ 
do Plano Nacional de Viação. De acordo oom as indicações das lideranças, e 

3. Sistema Ferroviário Nacional: nos termos dos §94Q e 5Q do art. 2Q da Resolução nll 
3.1. conceituação; 1/89-CN, fica assim constitufda a Comissão Mista in-

··························-··············································· curribida de emitir parecer sobre a matéria: 
(As Comissões de Relações Exterio- SENADORES 

res e Defesa Nacional e de Assuntos Econ6-
micos, cabendo a esta última a decisão ter
minativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - O projeto 
lido selá publicado e remetido às comissões compe
tentes, devendo ter a sua tramitação iniciada a partir 
de 17 de fevereiro próximo. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Sobre a 
mesa, requerimento que passo a ler. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N11 119, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Com base nos artigos 215, 11, b e 216, I do Re

gimento Interno do Senado Federal, solicito a Vossa 
Excelência me sejam prestadas, pela Administração 
desta Casa, as seguintes informações: 

1• - Quantos cargos em comissão e quantas 
funções comissionadas foram criadas e/ou transfor
mados com a aprovação da Resolução nQ 9/97, e 
respectivos reflexos financeiros para os servidores 
ativos e inativos do Senado Federal? 

2R - Solicita-se um quadro discriminado e com
parativo, por unidade, das alterações havidas. 

Justificação 

O noticiário da imprensa, do rádio e da televi
são, em todo o Pafs, tem se referido, com criticas, à 
recente aprovação da Resolução n2 9/97. 

Com a resposta ao Requerimento que ora for
malizo, estarei em condições, como Senador, de 
contribuir para o esclarecimento do assunto. 

Sala das Sessões, 3 de fevereiro de 1997. -
Senador Edlson Lobão 

(A Mesa para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -A Presidên- •, 
cia defere o requerimento de V.Ex&. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - O Senhor 
Presidente da República enviou ao Congresso Na
cional a Medida Provisória n2 1.566, adotada em 29 

Titulares 

Jáder Barbalho 
Nabor Júnior 

Suplentes 

PMDB 

.Gerson Camata 

.Carlos Bezerra 

PFL 

Gilberto Miranda 
Guilherme Palmeira 

Bernardo cabra! 
Carlos Patrocfnio 

Artur da Távola 

Epitácio Cafeteira 

RorneuTuma 

Titulares 

PSDB 

Coutinho Jorge 

PPB. 

Esperidião Amin 

PSL 

DEPUTADOS 

Suplentes 

Bloco (PFLIPTB) 

Rubem Medina Carlos Alberto Campista 
José Carlos Coutinho Aldir Cabral 

Bloco (PMDBIPSDIPSLIPSC) 

Michel Temer 

Odelmoleão 

Paulo Feijó 

Sérgio Guerra 

Jandira Feghali 

Geddel Vieira Uma 

Bloco (PPBIPL) 

Gerson Peres 

PSDB 

Alexandre Santos 

PSB 

JoãoColaço 

PCdoB 

Undberg Farias 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fiCa estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria:~ 
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Dia 3-2-97- designação da Comi~o Mista 
Dia 4-2-97- instalação da Comissão Mista 
Até 4-2-97 - prazo para recebimento de emen

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

Até 13-2-97- prazo final da Comissão Mista 
Até 28-2-97- prazo no Congresso Nacional 

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a 
palavra a V. Ex'l, por cinco minutos. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT -8P. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, estão encerrando-se os traba
lhos da Mesa, da qual V. ExA faz parte, presidida 
pelo Presidente José Samey. 

No dia 13 de novembro, eu estava muito preo
cupado com a resposta a um requerimento de infor
mação que o Ministro da Fazenda, Pedro Malan, en
caminhou a esta Casa, referente a episódios relati
vos a Letras Rnanceiras do Tesouro Municipal de 
São Paulo. 

Naquele dia, o Ministério da Fazenda encami
nhou a resposta a um requerimento -assunto, aliás, 
de grande interesse para a opinião púbfica - sobre o 
que se havia passado na cidade de São Paulo. 

O documento foi entregue no gabinete do Se
nador Odacir Soares. Procurei por longo tempo na
quele dia o documento, que somente veio ao conhe
cimento do Senado Federal depois de fechadas as 
umas em 15 de novembro. O documento só tomou
se público no dia 16 novembro. 

As respostas elo Presidente Gustavo Loyola, elo 
Banco Central, e do Ministro Pedro Malan não foram 
conclusivas. A respeito daquelas operações áJSSe
ram que o Banco Central estava investigando. Como 
as respostas não foram satisfatórias, reiterei minhas 
perguntas em outro requerimento e novamente, ao 
final de dezembro, o Ministro da Fazenda encami
nhou resposta sem grandes novidades. Dizia que 
aquelas operações estavam sendo objeto de exame 
da Comissão Partamentar de Inquérito sobre os TI
tules Públicos. 

Na primeira quinzena de janeiro, o Banco Cen
tral encaminhou à Comissão Partamentar de Inquéri
to a resposta informando que grande parte daquelas 
operações estavam caracterizadas por irregularida
des: algumas operações consideradas desnecessá
rias, outras operações tendo resultado em oportuni-

~ . ~-

.• dades ·de alta rentabilidade para intermediários fi
nanceiros. 

Enfim, agora a Comissão Partamentar de In
quérito está examinado isso em profundidade. 

Quero ressáltaralguns aspectos. 
Primeiro, teria sido muito importante que o Go

verno, que possura elementos para informar ao Se
nado Federal de forma bastante completa sobre 
aquelas operações, houvesse dado informações 
mais detalhadas, pois sei que já tinham conhecimen
to de mais detalhes naquele dia 13 de novembro. 
Preferiu, porém, não fazê-lo. 

Segtn:lo, o Senador Odacir Soares, ao ~r 
que aquela informação fosse divulgada, contribuiu para 
que a população não soubesse inteiramente do caso. 

Perguntei ao Presidente José Samey sobre o 
resultado da representação que fiz contra o Senador 
Odacir Soares. S. Ex'l disse, na semana passada, 
que a Mesa recebeu da Procuradoria do Senado um 
parecer em que constava que o Senador ::: . -
Soares também havia feito uma reclamação soore 
meu procedimento. Assim, teria havido um empate. 
Teria sido encaminhado ao Presidente do Conselho 
de Ética, Senador Casildo Maldaner, o parecer, que, 
aliás, desconheço. 

Sr. Presidente, quero solicitar à Presidência do 
Senado que álWigue o significado desse empate. 
Quero tomar conhecimento da decisão. E quero aqui 
já transmitir ao Presidente Casildo Maldaner, Sena
dor por Santa catarina, que pretendo ser ouvido 
pelo Conselho de Ética. O Conselho de Ética, para 
tomar a decisão sobre arquivar ou não as repre
sentações, tanto a minha quanto a elo Senador Oda
cir Soares, precisa pelo menos ouvir as partes. 

Tenho a consciência de ter procedido com cor
ração. Fui ao gabinete do Senador Odacir Soares, 
procurei a Chefe de Gabinete em sua residência, fui 
à residência elo Senador Odacir Soares. Em todos 
os lugares, toquei a campainha, procurei as pessoas 
de forma civilizada, ainda que insistentemente. Tam
bém telefonei ao Senador Odacir Soares em todos 
os lugares onde poderia estar. A informação, porém, 
só veio muito tarde. 

S. ExA quer cassar meu mandato por isso. 
Mas o fato de ter havido demora, por interes

ses polfticos, de divulgar o documento merece a 
consideração do Conselho de Ética e da Mesa. Gos
taria de obter uma resposta sobre isso. 

Sr. Presidente, a revelação feita nos últimos 
três dias nos jornais Folha de S. Paulo, O Estado 
de S. Paulo e Jornal da Tarde indicam que é irn
prescindfvel que a Comissão Parlamentar de lnqué-
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rito dos Títulos Públicos ouça o Secretário de Rnan- vice-prefeitos do PSB deveriam trabalhar para que a 
ças, Celso Pitta, hoje Prefeito de São Paulo. É preci- saúde fosse municipalizada e que cada municfpio 
so que também ouça- e esse é meu requerimento -, deste País assumisse para si a responsabilidade da 
para contraste do exame da matéria, o Secretário de saúde, evidentemente cobrando ao Ministério da 
Rnanças anterior, Amir Khair. Saúde pelos atendimentos, diminuindo todos os re-

Gostaria, para completar, Sr. Presidente, de di- cursos que hoje estão sendo destinados a clfnicas, 
zer que está tramitando uma solicitação relativa ao hospitais e laboratórios particulares e que o próprio 
pedido de Emissão de Letras Rnanceiras do Municí- município, com a direção desses hospitais e dos la-
pio de São Paulo, para o giro da dívida mobiliária boratórios, t>udesselrazer para si o atendimento que 
vencível no primeiro semestre de 1997. o SUS hoje encaminha para essas entidades priva-

O valor da operação atinge R$415.844,000, das. Além do mais, recebemOs experiência de auto-
tendo o Banco Central recomendado o resgate de ridades de Cuba que vieram mostrar como funciona 
8,4%, tomando-se por referência o limite de endivi- o sistema de prevenção naquele pafs, pnncipalmen-
damento fixado pela Resolução n11 69, de 1995. te na questão da saúlle famHiar, a formação de aqui-

FIZ um requerimento ao Banco Central, pela Co- pes para atender à famOia. 
missão de Assuntos Econômicos, para obter informa- O terceiro tema foi o amplo dàbate sobre como 
ções mais completas sobre isso. O Presidente Gusta- tomar o orçamént<nnunicipal participativo. Falou-se 
vo Loyola disse-me que ainda hoje chegariam as infor- sobre as formas, as experiências que se tem nesse 
mações. Estou aguardando as informações para a de- campo para que o orçamento do município seja elabo-
cisão desse caso, que se relaciona com o assunto que rado com a participação da população, das entidades 
a CPl dos Títulos Públicos está examinando. organizadas, dos sindicatos, enfim, de toda a comuni-

Era o que gostaria de registrar, Sr. Presidente. dada, com partiCipação inClusive da. Cêmara. Expe-
0 SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Senador riências riquíssimas foram transmitidas naquele encon-

Eduardo Suplicy, como a matéria foi encaminhada tro realizado na sexta-feira e sábado passados. 
ao Conselho de Ética, cabe ao Conselho de Ética No domingo, o Diretório Nacionai do Partido, 
definir-se a respeito. O que a Mesa pode fazer neste portanto, a instância maior de direção partidária, se 
momento é encaminhar mais uma vez a solicitação reuniu para discutir, entre outras coisas, a questão 
de V. Ex& ao Conselho de Ética. da reeleição. Foi realmente uma situação muito grave 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Agradeço, Sr. para nós do PartidO Socialista Brasileiro, cuja base in-
Presidente, se o fizer, com a recomendação ao Pre- teira combate a reeleição na fomla como está, assistir-
sidente, Senador Casildo Maldaner, que examine a mos a sete Deputados federais votarem a favor da 
matéria após ouvir as partes. reeleição. Foi lamentável, inclusive, a condução do U-

0 SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a der da Bancada, Deputado Fernando Lyra, que, ela tri-
palavra ao Senador Ademir Andrade. buna da Câmara Federal, manifestou a sua posição ci-

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Pronun- zendo que a Direção Nacional do Partido havia comu-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador} - nicado que era contra a reeleição, mas como não ha-
Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero comunicar via fechado questão ele votaria favoravelmente à ree-
uma decisão tomada por uma resolução do Diretório leição, por convicção própria 
Nacional do Parlido Socialista Brasileiro, no dia de Houve uma revolta generalizada por parte de 
ontem, que considero de muita importância. todas as bases partidárias do PSB em todo o Brasil. 

Antes, entretanto, quero registrar que nos dias A atitude desses Par1amentares foi condenada. Em 
30 e 31 de janei• J o Partido Socialista Brasileiro reu- conseqüência da posição tomada pelo Partido, foi ti-
niu, aqui em Brasília, seus prefeitos e vice-prefeitos rada ontem a seguinte nota. que faço questão de re-
eleitos em todo o Pafs. O PSB elegeu 161 prefeitos gistrar nos Anais do Senado Federal. 
e cerca de 180 vice-prefeitos, além de toda a Dire- "Resóiução do Diretório Nacional do 
ção Nacional do Partido. Partido SoCialista Brasileiro quanto à emen-

Durante dois dias foram debatidc:; temas de da constitucional da reeleição 
grande importância. Destaco, entre eles: a política '· O Diretório Nacional do Partido Socia-
de geração de emprego a ser promovida pelos pre- · lista Brasileiro decide: 
feitos eleitos juntamente com a comunidade local; a 1. Reafirmar a posição partidária coo-
questão da saúde, assunto a111plamente debatido, trária ao projeto de reeleição da forma ca-
chegando-se à decisão de que todos os prefeitos e sufstica que se reveste. 
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2. Considerando a forma de encami-. O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Pronuncia 
nhamento da posição partidária quando da • o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
votação da emenda da reeleição pela atual Presidente, apenas pretendo fazer um registro neste 
liderança da Bancada Federal do PSB, de- momento em que o Senado debate a questão dos tC-
terminar à Bancada Federal do Partido que, tufos públicos utilizac!os para pagamento de precató-
imediatamente, escolha novo Lfder, compro- rios, sendo inclusive esse tema objeto de uma Co-
metido com a condução e defesa da posição missão Partamental'de Inquérito. 
partidária no seio da Bancada. Não poderia deixar de registrar, nesta oportuni-

3. Reiterar à Bancada que cumpra, dade, de maneira enfática, sublinhando esse posi-
quando da votação da emenda em segundo cionamento, o quanto se toma importante também 
turno, a presente resolução partidária, aprova- que 0 Senado se YQite para um projeto de lei que 
da pelo órgão máximo de direção partidária está tramitando na Casa, mais precisamente na Co-

4. Incumbir a Comissão Executiva Na- missão de Assuntos Económicos, qual seja, o da Lei 
cional de convocar a Bancada Federal para Complementar de Reforma do Sistema Rnanceiro. 
buscar a unificação de sua posição frente à Faço-o, Sr. Presidente, não só porque sou Re-
votação em segundo turno, relativamente à lator da matéria, mas, principalmente, porque vejo, a 
emenda que permite a reeleição_ cada dia que passa, a enorme necessidade, 0 quan-

Miguel Arraes. to é indispensável reformularmos a legislação e, no 
Presidente Nacional do Partido Socia- mínimo, se não a alterarmos em profundidade, r'é 

lista Brasileiro" menos aprofundarmos o debate em tomo das que;, 
'>. Presidente, devo registrar que houve, no seio Iões estruturais-da5quã.ís ela trata. 

de -· :-.. Nacional do Partido Socialista Brasileiro, Sr. Presidente, a cada paSSQ_, a çada nova si-
uma rnanrtestação mais radical que defendeu, inclusi- - -túaÇão, o Senado-5e vê a braços com problemas 
ve, o fechamento de questão da reeleição. que ele só enfrenta tardiamente, a cada passo o Se-

Preocupa-nos que essa manifestação, por nado se vê diante de situações que são geradas jus-
mais claramente que dê para a sociedade a posição lamente para suas IÍfllitações institucionais. Passada 
polftica do Partido Socialista Brasileiro, ainda permi- esta fase de fascínio e fixação em tomo da emenda 
ta espaço para que algum Deputado venha a contra- da reeléição- creio -~r algo mais ou menos as."'~li-
riar a vontade do seu Partido. lado, do ponto de vista polftico-institucional, r.~. ::;:) 

Também houve urna proposta no sentido de pela Casa, mas por toda a opinião pública-, penso 
que a questão fosse fechada. Houve uma votação, ser o momento de riós voltarmos para esses temas 
e, infelizmente, essa proposta que acabo de ler ven- que aparentemente não têm õ mesmo atrativo emo-
ceu por 20 votos contra 13 a posição que defendia 0 cional e a mesma capacidade de obter os destaques 
fechamento de questão, havendo uma abstenção. e as manchetes jornalísticas em suas primeiras pá

ginas, mas são ternas que, seguramente, determi-
Espero que a decisão do Diretório Nacional do nam um Pafs mais civilizado, mais equilibrado, com 

meu Partido tenha sido pensada, e que a ação da instituições mais sérias e confiáveis, e, portanto, um 
Executiva Nacional se dê no sentido de fazer com Congresso mais capacitado a exercer sadia influên-
que os Deputados Federais da nossa Bancada efeti- cia sobre essas instituições. 
vamente votem de acordo com a vontade do Partido, 
votem contra essa reeleição, que, no nosso ente!ldi- Sr. Presidente, refiro-me à Lei de Reforma do 
mento, nada mais é do que um processo de conti- Sistema Rnanceiro. Há um capitulo que trata e,.~ -a-
nufsmo da atual política do Presidente Fernando mente da tarefa básica de fiscalização, sendo fe11a a 
Henrique Cardoso, uma polftica de enfraquecimento partir do Banco Central ou do Ministério da Fazenda. 
do poder do Estado, uma política que, no futuro, as Há, inclusive, um trabalho alentado, sério, criterioso, 
pessoas haverão de ver que fará um enorme mal a elaborado pelo Senador Vilson Kleinübing, que nos 
este Pafs. foi apresentado e está sendo estudado pela Relato

ria. O importante nisso tudo é sabermos estabelecer 
um foco, um caminho, uma orientação e modifiCar
mos em profundidade a atual estrutura, já que há 
problemas sérios quanto ao Banco Central, fiscaliza
ção das instituições financeiras privadas e quanto ao 
papel do Ministério da Fazenda nessa questão. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a 

palavra ao Senador José Fogaça. 
V. Ex;r dispõe ·de 13 minutos para a sua fala, 

quando estará concluído o tempo da sessão. 
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Na proposta Kleinübing, a tarefa de fiscaliza
ção transfere-se, Sr. Presidente, do Banco Central 
para o Ministério da Fazenda, tentando com isso 
modificar institucionalmente o centro nervoso da fis
calização do sistema financeiro. 

Creio que esta proposta deve ser analisada, es
tudada, avaliada em profundidade, mesmo que venha
mos a rejeitá-la e mantenhamos a atual eslrulura insti
tucional, que capacita e habilita o Banco Central às ta
refas de fiscafiZéiÇáo. Mesmo assim, Sr. Presidente, 
creio que não podemos fugir, recusar este debate tão 
importante neste momento: mudar as relações institu
cionais do Senado com o Banco Central, para que elas 
se dêem em clima de muito maior confiança mútua, 
mas também e em mui1o inaior compasso de fiscaliza
ção recfproca, para que se possa tertranqüilidade, ele
mentos consistentes a cada passo que o Senado· dá 
ao aproVar emissão de tftulos - o que fazemos quase 
que diariamen1e, quase que semanalmente nesta 
Casa- e possamos fazer com integral confiança. com 
a mais absoluta serenidade, sabendo que há entre o 
Banco Central e o Senado, uma relação de interde
pendência e de confiança que faz parte da natureza 
das duas instituições. 

Portanto, no momento em que se trata de uma 
Comissão Parlamentar de Inquérito corriqueira e co
tidiana neste Senado, como a aprovação de Emis
são de Tftulos - ou para simples rolagem, ou para o 
pagamento de precatórios - deve-se mudar também 
essas relações institucionais, através de uma refor
ma do sistema financeiro, ou mesmo pela aprovação 
da nova lei complementar, exigida pela Constituição 
Federal. Creio que essa atitude deverá ser uma tare-
fa urgente e básica desta Casa. · 

Sr. Presidente, muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Os Srs. Se

nadores CaSildo Maldaner e Lúcio Alcântara envia
ram discursos à Mesa para serem publicados, na· 
fonna do disposto no art. 203 do Regimento Interno. 

S. Ex"s. serão atendidos. 
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB-SC) -

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a saúde no 
Brasil, em 1996, atingiu •o fundo do poço", segundo 
palavras do atual Ministro da Saúde, Carlos César 
de Albuquerque. 

Não é preciso ser Ministro da Saúde para fazer 
essa constatação. Qualquer brasileiro que abra um 
jornal de grande circulação ou assista aos noticiários • · 
das emissoras de televisão se dá conta de que a si
tuação da saúde pública é caótica em nosso Pafs. 

Uma rápida análise da execução orçamentária 
dos últimos anos deixa evidente que a saúde só é 

considerada prioritária nos discursos ofiCiais, não 
tendo, na prática;· rnêtecidõ a necessária atenção 
dos nossos governantes. 

Entre 1900 e 1992, os gastos com saúde foram 
reduzidos à metade, e a recuperação conseguida 
em 1993 e 1994 i1ão foi suficiente sequer para que 

-voltássemos ao patamar de 1989, ano em que o 
·· gasto federal per capita correspondeu a setenta e 

sete vfrgula oito dólares. ~· 

SegUndo· dadOs do próprio MiniStério da Saú
de, em 1995, esse valor melhorou, subindo para no
venta e seis" dólares ê noventá e sete centavos, 
ma5, infelizmeme-;voftou a cair sete vfrgula seis por 
cento, em 1996. 

No ano passado, portanto, o valor investido por 
habitante, pelo GOverno Federal, foi de apenas oi
tenta e oito dólares e setenta centavos, e as conse
qüências todos nós bem conhecemos, pois tragé
dias como a5 de Cãruaru, no Perriambuco; da Clfni
ca Santa Genoveva, no Rio de Janeiro; dos recém
nascidos, no Ceará e em outros Estados, ainda es
tão vivas na nossa memória. 
~e. Sr"s e Srs. Senadores, a situação da 

saúde, em 1997, parece ter perspectivas melhores. 
Graças à cobrança da Contnbuição Provisória 

sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e 
de Créditos e Direitos de Natureza Financeira 
Ç~F. o.G~mQ..Federal.maJJif~ou !1 esperança 
de que o gasto per capita volte a crescer, em 1997, 
pOis, neste ano, estima-se que a dotação do Ministé
rio da Saúde ganhe um reforço de cerca de cinco bi
lhões de reais para o sistema de saúde brasileiro, 
~a um total de vinte.b!U:tões e duzentos mi
lhões de reais, correspondentes a quatro vfrgula 
set8 por i:entO dOtoiâr··getiü dOs~ recursos orçamen
tários da União. 

. . .· Eu ~:cll{.e as perspEl(:liWs parecem melho
. res por uma raZão muito simples, Sr. Presidente. 

Nada nos garante. que os recursos da CPMF, que 
passa a ser cobrada a partir do dia 23 de janeiro, se
rão integral1'1'113nle~destínadoS· ao financiamento das 
ações e serviços de saúde, como detennina a nonna 
que a instituiu. 

Como todos nós sabemos, nos últimos anos, 
tem havido alguns desvios de recursos que vêm pre
judicando enol"iiteiitente acatuação.do Ministério da 
Saúde, impedindo que a população brasileira possa 
ter o atendimentO à saúde que a Constituição Fede
ral garante. 

Recursos federais da saúde têm sido indevida
mente direcionadOS para o pagamento de encargos 
prevideooiários dós inativos da União e para a ma-
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nutenção oa máquina administrativa, quando essas 
despesas deveriam ser feitas inteiramente pelo Te
souro Nacional. 

Além disso, parte dos bens da Contribuição para 
Financiamento da Seguridade Social COANS e da 
Contribuição Social sobre o lucro das Pessoas Jurídi
cas CSL, que deveria ser aplicada na área da saúde, 
tem sido usada para minimizar a dívida pública. 

Em 1995, por exemplo, dos sessenta e cinco bi
lhões de reais arrecadados pela COFINS, a saúde só 
recebeu doze bilhões e oitocentos milhões de reaís. 

O que ocorre, na realidade, é que a seguridade 
social brasileira está sendo refém do pagamento da 
dívida pública, Sr"s e Srs. Senadores. Recursos do 
Orçamento Fiscal da União que deveriam estar à 
disposição da Seguridade Social para o pagamento 
de pessoal e manutenção da máquina administrativa 
não estão sendo apartados às áreas de saúde, pre
vidência e assistência social. 

Devido ao não repasse desses recursos do Or
çamento Fiscal, os recursos oriundos de contribuiçõ
es sociais, que deveriam ser totalmente destinados 
ao financiamento de ações de assistência social 
(saúde, assistência e previdência), estão sendo in
devidamente utilizados para cobrir gastos a que não 
se destinam. 

·, rriento de serviços prestados pelas instituiç_ões hos
pitalares com finalidade lucrativa". 

Acontece, porém, que tem sido veiculada pela 
imprensa a notfcia de que parte dos recursos da 
CPMF seria destinada ao pagamento de dívidas do 
Míriislêrío da-Saúde-eom -ot=undo- âe Amparo ao 
Trabalhador FAT, o que c9ntraria a lei. 

----- - ----- -

Não se trata de mera notícia de jornal, Sr. Presi
dente. Segundo o item9 do texto do parecer preliminar 
sobre o Projeto de Lei n51 8 de 1996, do Congresso Na
cional, elaborado pelá Comissão Mista de Planos, Or
çamentos PúblicoS. e-Fisciú~o. vinte e cinco por 
cento do valor estimado da receita da CPMF se desti
naria ao pagamento dessa dMda com o FAT, em fron
tal desacordo com o disposto na Emenda Constitucio
nal, que vincula a aplicação de tais recursos integral
mente às ações de saúde e não ao pagamento de 
contas atrasadas com os hospitais particulares. 

Tudo leva a crer que haverá essa perda de re
cursos pois, curiosamente, nos últimos tempos, 
como demonstra o artigo publicado no jornal Folha 
de S. Paulo sob o tftulo "CPMF não é solução", o 
novo Ministro da Saúde, Carlos César de Albuquer
que, e o Secretário-Executivo do Ministério, "-':;;j&s 
Negri, vêm afirmando que, mesmo com a comple
mentação orçamentária proveniente da CPMF, ha
verá, em 1997, escaSsez de velbas federais para o 

Não bastassem todos esses problemas, há setor e que a CPMF pouco representaria para elimi-
também um outro agravante, que é do conhecimento nar as dramáticas carências do sistema. 
de todos nós. Trinta por cento dos recursos do orça- Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, é preci-
rnento da Seguridade Social, as chamadas "receitas so mudar a lógica do uso das verbas do Ministério 
previdenciárias", que deveriam integrar a receita do da Saúde. Deve-se buscar a utilização eficiente dos 
Ministério da Saúde, deixaram de ser repassadas a parcos recursos com que 0 conjunto da população 
partir da gestão do Ministro Antônio Britto no Minis- brasileira contribui para a preservação da saúde, 
tério da Previdência e Assistência Social, com a co- que é um direito do nosso povo. 
nivência das autoridades da área econõmica. É preciso que se formule uma poUtica nacional 

A realidade vem demonstrando que, nos últi- de saúde com ênfase nas medidas profiláticas, prio-
mos tempos, os gastos sociais não têm sido consi- rizando a saúde e não a doença, minimizando as 
derados prioritários. As despesas com a área social despesas com intemações hospitalares. 
têm sido comprimidas ao máximo para propiciar. re- No caos em que 0 setor se encontra, atualmen-
cursos para a salvação de bancos falidos e paga- te, ou ~no fundo do poço", como disse o atual Minis-
mentos das dívidas interna e externa. tro; há que se buscar uma fonte permanente de re-

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores; é o· .te- . eufSOS para a saúde, que deve ser financiada pri-
mor de que os recursos arrecadados fléla CPMF · moldialrnente com recursos advindos do orçamento 
não sejam devidamente aplicadOs .-que: rne-Jeva-:-a -- fiscal, sem depender de um mecanismo temporário 
ocupar, na tarde de hoje, a tribuna desta.Casa. . . . . -de arrecadação como a CPMF.. 

A lei ng 9.311, que instituiu a CPMF., 'preVê 'em ·- ·.• . ·.Os problemas são muitos e graves. A rede 
seu art. 18 e parágrafo único, que· sua -arrecadação ·hOSpitalar pública está sucafeada, os,equipamentos 
deverá ser integralmente destinada "ao 'Ft.iridó Ná- . em Péssimo estado de -conserlaÇão, os profissionais 
cional de Saúde, para· financiamento· das· aÇões e de· -saúde, altamente- especializados e· que consti-
serviços de saúde", sendo "vedada a utilização dos ."tttem:um elemefrtó.il11portantí5slmo na prestação de 
recursos arrecadados com .sua apliéa'çã'e .erri.paga- :serviçOs à população, estão-sendo desvalorizados e 
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remunerados abaixo de um padrão mínimo de digni
dade, as condições sanitárias do País 'estão péssi
mas contribuindo para a permanência de doenças 
infecciosas e parasitárias que vitimam anualmente 
milhares de cidadãos brasileiros. 

Nos últimos dias, por exemplo, as populações 
de três Estados da Federação, Minas Gerais, Rio de 
Janeiro e Espírito Santo, estão vivendo o drama de 
poderem contrair leptospirose, uma doença direta
mente decorrente da situação sócio-econômica da 
população e das péssimas condições de saneamen
to básico dos locais em que vivem as camadas me
nos favorecidas da sociedade brasileira. 

A leptospirose é causada pela bactéria leptospira 
e seu principal hospedeiro é o rato, encontrado em 
abundância em locais sem saneamento, nos lixões 
das periferias das cidades, próximos dos locais habita
dos pelas populações mais pobres. Os ratos expelem 
a bactéria pela urina e contaminam a água dos buei
ros, dos cónegos, dos rios que transbordam inundan
do ruas e casas. Os seres humanos podem enfáo con
taminar-se através do oontato dreto da pele e das mu
cosas com a água inre<:tada e contrair essa doença. 
que, em casos graves, atinge rins e pulmões, podendo 
causar hemorragias e levar à morte. 

Sr. Presidente, as precárias condições sanitá
rias da maior parte das cidades brasileiras fazem 
com que, todos os anos, no período das chuvas, 
haja um aumento significativo de casos de leptospi
rose, do norte ao sul do País. Entre 1985 e 1996, o 
número de casos divulgados variou de quinhentos e 
noventa e quatro a quatro mil e noventa e nove, sen
do que dez por cento das pessoas contaminadas fo
rama óbito. 

As populações das áreas atingidas têm sido 
alertadas em relação aos riscos de contaminação e 
aos sintomas da leptospirose, pois a manifestação 
da doença pode ocorrer até vinte dias após o contá
gio. Há também necessidade de limpeza das casas 
atingidas pelas águas e cuidados com a preparação 
de alimentos e desinfecção com hipoclorito de sódio. 

A ocorrência de leptospirose está diretamente 
associada ao problema de falta de saneamento, de 
não tratamento adequado do lixo e de controle de 
roedores, e é um reflexo das péssimas condições 
sanitárias do País. 

Esse problema requer uma série de medida!! 
de longo·prazo e não soluções paliativas como a li
beração de verbas para ações emergenciais de de
fesa civil, corno as feitas recentemente pelo Presi
dente da República para os três EstJ.dos atingidos. 

É preciso que cada Região e cada Município 
tenham centros de controle de ioonoses e que es
ses centros sejam dotados de recursos financeiros e 
humanos durante o ano inteiro, para poder elaborar 
programas e irriplementar ações de saúde de caráter 
permanente, e evitar a leptospirose e tantas outras 
doenças infecciosas e parasitárias que ocorrem em 
nosso País. 

Sr. Presidente, Srl's e Srs. Senadores, ao con
cluir meu pronunciamento, não poderia deixar de la
mentar profundamente o fato de que o caos em que 
se encontra a ·saúde brasileira prejudica principal
mente os segmentos· menos privilegiados de nossa 
sociedade. A distribuição epidemiológica de várias 
doenças revela que elas atingem de forma quase 
absoluta a nossa população mais pobre. 

É preciso dar um basta a essa situação fáo in
justa. Urge priorizar concretamente a saúde e me
lhorar as condições de vida dos segmentos sociais 
que estão excluídos do processo de desenvoMmen
to econOmico brasileiro. 

A saúde brasileira precisa sair do caos. Os re
cursos legalmente destinados ao Ministério da Saú
de não podem mais ser desviados para outros fins. 
O Tesouro Nacional deve arcar com sua parte no 
pagamento de pessoal e da máquina administrativa 
do Ministério. 

É neste momento em que os recursos do orça
mento da saúde passarão a contar com a arrecada
ção da Contribuição Provisória sobre Movimentação 
Financeira, que quero conclamá-los, sras e Srs. Se
nadores, a unir nossas forças e a lutar para impedir 
que as dívidas anteriores do Ministério da Saúde 
com o FAT sejam pagas com os recursos da CPMF. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE) - Sr. 

Presidente, sras e Srs. Senadores, dia 24 de janeiro 
p.passado, participei em Fortaleza, no Ceará, do en
cerramento do Ciclo de Debates Sobre Inte
riorização do Desenvolvimento do Ceará - I INTER
CEARÁ; atendendo a convite da Federação das Câ
maras dos Dirigentes Lojistas do Ceará. Ali seriam 
debatidas questões relativas à região do Cariri. 

Tendo debatido permanentemente, aqui no 
Congresso Nacional, em defesa da interiorização do 
desenvolvimento, porque não se pode conceber um 
Estado com um desequilíbrio económico tão forte 
como o Ceará Para exemplificar, sua Região Metro
politana, que ocupa apenas 2,6% do território, con
centra cerca de 36% de sua população, consegue 
absorver mais de 56% do PIB estadual e quase 82% 
da renda interna. 
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Acredito, também, que esse convite para traçar 
um breve perfil da região do Cariri, nesta solenidade 
de encerramento, esteja ligado a um trabalho que 
venho desenvolvendo no Congresso Nacional e que 
consubstAncia em um projeto de lei destinado a pro
teger, da extração predatória, um património históri
co e cultural, que são os fósseis dessa região. 

Por tudo isso, digo que é mais uma prova que 
as comunidades do Ceará estão se conscientizando 
de que o governo não pode tudo. Que ela também 
tem que tomar atitudes para mostrar o caminho, fa
zer parcerias, enfim viabilizar o desenvolvimento. 

O Cariri necessita de um esforço diferenciado, 
porque sempre foi uma região de peso polftico, cul
tural e económico muito forte. Abrigou heróis como 
Bárbara de Alencar, escritores renomados, conser
vando na legendária figura do Padre Cfcero, uma re
ferência espiritual muito forte, desencadeando um 
dos maiores fenômenos turísticos de massa do Bra
sil: as romarias de Juazeiro do Norte. 

Além disso, devido à sua importância económi
ca em função de suas potencialidades naturais, num 
passado recente, foi pioneira tendo adotado um pro
cesso de industrialização ordenado, por iniciativa da 
Universidade Federal da Califórnia em convênio com 
a Universidade Federal do Ceará, através do Projeto 
Azimov. 

Não nos cabe aqui analisar as causas do insu
cesso desse projeto que, sem dúvida, deixou um 
embrião de mão-de-obra qualificada e de empresá
rios, potencialmente, empreendedores. 

O fato é que, em razão de várias causas, não 
podemos deixar de reconhecer que essa região vem 
sofrendo um esvaziamento político e económico, 
que tem se refletido, inclusive, na auto-estima de 
sua população. E isso não pode continuar, pois o 
desenvolvimento equilibrado do Ceará será capenga 
se a região fronteiriça, sobretudo em um dos vales 
mais férteis do Estado, não for desenvolvida. 

E naquela região, em verdade, existem muito 
mais oportunidades do que ameaças. 

É importante registrar que o Cariri, composto 
de 26 municípios , circundado pela Chapada do Ara
ripe e pelos Estados do Piauí, Pernambuco e Paraíba, 
abriga uma população superior a 700 mil habitantes, 
quase 11 o/o do total estadual, cujo mercado potencial 
nenhum agente económico deverá desprezar. 

Seus solos são sedimentares profundos, de 
abundantes mananciais de águas subterrâneas. 
Existe uma universidade, atualmente passando por 
um novo momento, no sentido de criar urna elite diri-

gente capacitada para dirigir as atividades econõmi
.' cas tfpicas da região. 

Todo esse clima de efervescência que se ob
serva, isso, a meu ver, é um 'caldo cultural', muito 
interessante parà a retornada de um processo de 
desenvolvimento daregião. 

Gostaria de reiterar que o Governador Tasso 
Jereissati, já tem canalizado, para a Região do Gari
ri, uma série de indústrias, a exemplo da Grendene, 
instalada na cidade dO Crato, que gera 1200 empre
gos. Recentemente foi assinado mais um termo de 
compromisso para instalação de uma indústria volta
da para produção de equipamentos industriais do 
ramo de panificação. 

Paralelamente a esse esforço, o Governo Esta
dual deverá carrear recursos através da implantação 
dos programas estruturantes dirigidos para a região, 
como é o caso do Programa de Turismo, que incen
tivará o turismo religioso, ecológico e o turismo cul
tural-científiCO. O Prourb, que já promoveu importan
tes investimentos nas cidades de Juazeiro do Norte 
e Crato através do saneamento básico. O Projeto 
São José que, apesar de ser um Programa mais de 
cunho assistencial, de certa maneira contribuirá no 
sentido de que as comunidades estejam preparadas 
para um crescimento posterior da região. 

Dentro dessa macrovisão, estarei sempre aten
to às discussões que se seguirão no Congresso Na
cional, como tenho pautado minha linha de atuação 
pela quebra desse desequilíbrio econômico, conti
nuando a envidar os meus melhores esforços, para 
encaminhar e propor, em tempo hábil, os projetas 
prioritários que deverão contribuir para o desenvolvi
mento da região do Cariri. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -A Presidên

cia lembra ao Plenário que está convocada sessão 
deliberativa, extraordinária, a realizar-se amanhã, às 
11 horas, com a seguinte: 

ORDEM DO DIA 

-1-

0ÁCIO N" S/5, DE 199 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 172, 

11, d, combinado com o art. 353, parágrafo único, 
do Regimento Interno) 

Ofício n" S/5, de 1997, através do qual o Banco 
Central encaminha solicitação do Governo do Esta
do de Mato Grosso para que possa realizar emissão 
de Letras Financeiras do Tesouro do Estado de 
Mato Grosso - LFTEMT, cujos recursos serão desti-
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nados ao giro da dfvida mobiliária, vencível no 1• se- de Assuri1os Écoíl6micós êomó conclusão de seu 
mestre de 1997. Parecer n• 8, d8 1997), que autOriZà a União a cele-

(Dependendo de parecer da Comissão de As- brar os contratos billiterais de reescalonamento de 
suntos Eoonõmicos) seus cf'é<!~ jyQtR_~ República do Gabão, ou suas 

-2- agências governamentais, renegc:i(:i3dos no âmbito 

OÁCIO N11 S/13, DE 1997 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento n11 114, de 1997- art. 336, b) 

Ofk:io n• S/13, de 1997, através do qual o Ban
co Central do Brasil encaminha solicitação do Go
verno do Estado de Mato Grosso do Sul, no sentido 
que sejam ratificadas as alíneas a, d e e do artigo 2G 
da Resolução n11 107, de 1996, que autorizou o Go
verno do Estado de Mato Grosso do Suai a contratar 
operação de crédito sob o amparo do Programa de 
Apoio à Reestruturação e ao Ajuste FISCal de Longo 
Prazo dos Estados. 

(Dependendo de parecer da Comissão de As
suntos Econõmicos) 

-3-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 18, DE 1997 
(Em regime de urgência, nos tennos do 

Requerimento n"115, de 1997.:- art. 336, b) 

Discussão, em turno único do P~to de Re
solução n11 18, de 1997 (aprese~do pela Comissão 
de Assuntos Econõmicos corno conclusão de seu 
Parecer n" 56, de 1997), que autoriza o Município do 
Rio de Janeiro a emitir, meõ1a11te ofertas públicas, 
Letras Fmanceiras do Tesouro do Município do Rio 
de Janeiro - LFTM-RIO, destinadas ao giro de sua 
dfvida mobiliária vencível no 1• semestre de 1997. 

-4-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N" 111, DE 1996 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo n• 111, de 1996 (n• 313196, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o texto do Acor
do-Quadro lnter-Regional de Cooperação entre a 
Comunidade Européia e os seus Estados-Membros 
e o Mercosul e os seus Estados-Partes, assinado 
em Madri, em 15 de dezembro de 1995, tendo 

Parecer favorável, sob n11 36, de 1997, da Co
missão 

- de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

-5- '· 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 3, DE 1997 

Discussão, em turno único, do Projeto de Re
solução n• 3, de 1997 (apresentado pela Comissão 

do Clube de Paris. OOrlfonne AfãS de Entendimentos 
de 19 de setembro de 1989, de 15 de abril de 1994, 
e de 12 de dezembro de 1995. 

-6-

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nll7, DE 1997 

Discussão, em turno único, do Projeto de Re
solução n• 7, de 1997 (apresentado pela Conissão 
de Assuntos Econõmicos corno conclusão de seu 
Parecer n"12, de 1997), que autoriza o Governo do 
Estado de Mato Grosso a elevar temporariamente os 
limites fixados nos arts. 3" e 411, inciso 11, da Resolu
ção n•·S9, de 1995, e a assumir as dívidas da extinta 
Companhia de Habitação Popular do Estado de 
Mato Grosso - COHABIMT junto à Caixa Econõmica 
Federal. 

-7-

PROJETO DE RESOLUÇÃO NIIB, DE 1997 

Discussão, em turno único, do Projeto de Re
solução nR 8, de 1997 (apresentado pela Comissão 
de Assuntos Econõmicos corno conclusão de seu 
Parecer n• 13, de 1997), que autoriza o Município de 
Mogi Guaçu - SP a contratar operação de crédto 
junto à Caixa Eoonõmica Federal, no Valor de seis
centos e sessenta e oito mil e oitocentos reais, no 

. âmbito do Programa PRó-MORADIA. 

-a-
PROJETO D~RESOLUÇÃO Nll. 9, DE 1997 

Discussão, em turno wliCO, do Projeto de Re
solução n• 9, de 1997 (apresentado pela Comissão 
de Assuntos Econõmicos corno conclusão de seu 
Parecer n• 14, de 1997), que autoriza a Prefeitura 
Municipal de São João do Meriti (RJ) a contratar 
operação de crédito junto ao Banco do Estado do 
Rio de Janeiro S.A. - · BANERJ - no valor total de 
dois milhões novecentos e noventa e sete mil e sete
centos e quarenta reais, cujos recursos serão desti
nados à execução de obras de saneamento, drena
gem e pavimentação de ruas. 

O SR. PRESIDENTE (levy Dias) - Nada mais 
havendo a tratar, está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18h25min 
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ATA DA 25!! SESSÃO DELIBERATIVA ORDINÁRIA, REALIZADA EM 30 
DE JANEIRO DE 1997 . 

(Publicada no DSF, de 31 de janeiro de 1997) 

RETIRCAÇÃO 

Na página 03587, 1ª coluna: 

Onde se lê 

Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento nº 112, de 
1997, de urgência, lido no Expediente, de autoria do nobre Senador Joel de 
Hollanda e outros Senadores, solicitando a realização de sessão especial 
destinada a homenagear o Centenário da Academia Brasileira de Letras. 

Leia-se _, 

Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento n9 112, de 
1997, lido no Expediente, de autoria do nobre Senador Joel de Hollanda e 
outros Senadores, solicitando a realização de sessão especial destinada a 
homenagear o Centenário da Academia Brasileira de Letras. 
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ANAIS DO SENADO FEDERAL 

Ata da 28ª Sessão Deliberativa El{traordinária 
em 4 de fevereiro de 1997 

4ª Sessão Legislativa Extraordinária, da 50ª Legislatura 

Presidência dos Srs.: José Samey e Júlío Campos 

Janeiro 1997 

ÀS 11 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS O SR. GU.BERTO MIRANDA (PFL-AM. Pro-
SRS. SENADORES: _nuncia o seguínte-d[~u~o)- Sr. Presiderlte, Sr"s e 

Ademir Andrade- Antonio Carlos Magalhães - Srs. Senadores, dentro de mais algumas horas esta-
AntOnio Carlos Valadares- Artur da Tavola- Bene- remos escolhendo os membros da nova Mesa que 
dita da Silva- Beni V eras - Bernardo Cabral- Car- dirigirá os trabalhos dessa Casa Legislativa no biê-
los Bezerra - Carlos Patrocínio - Carlos Wilson - nio de 1997199. 
Casildo Maldaner - Coutinho Jorge - Darcy Ribeiro Neste momento de efervescência política, de 
- Edison Lobão - Eduardo Suplicy - Élcio Alvares - articulações e de caça aos votos - atiVidade tanto le-
Emilia Fernandes - Epitácio Cafeteira - Emandes gítima como natural, essência da vida parlamentar e 
Amorim - Esperidião Amin - Fernando Bezerra _ do regime democrático-, não poderia deixar de voi-
Raviano Melo - Francelina Pereira - Francisco Es- tar os olhos para o passado recente e de registrar as 
córcio - Freitas Neto - Geraldo Melo - Gerson ca- conquistas e os avanços obtidos na gestão que ora 
mata- Gilberto Miranda- Gilvam Borges - Guilher- finda, do ilustre colega Senador José Samey. 
me Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto Lucena VIVemos nos últimos dois anos, e ainda esta-
- I ris Rezende- Jader Barbalho- Jefferson Peres- mos vivendo, um período profícuo, de muitas reali-
João França - João Rocha - Joel de Hollanda - Jo- zações no plano nacional, com patente destaque 
nas Pinheiro - Josaphat Marinho - José Agripino - para a estabilização económica, ao mesmo tempo 
José Alves - José Bianco - José Eduardo - José em que agilizamos uma série de reformas que obje-
Eduardo Outra - José Fogaça - José lgnácio Ferrei- tivam nossa integração ao concerto internacional 
ra - José Roberto Arruda- José Samey- José Ser- das nações desenvoMdas. 
ra- Júlio Campos- Júnia Marise- Lauro Campos- Muitas reformas, evidentemente, estão ainda 
Leomar Quintanilha - Levy Dias - Lucídio Portella - por implementar. Sua neoessidade, sua conveniên-
Lúcio Alcântara - Lúdio Coelho - Marina Silva - cia e seu· acerto -não se definem linearmente, visto 
Marluce Pinto - Mauro Miranda - Nabor Júnior - serem matérias complexas, que envolvem uma mui-
Ney Suassuna - Odacir Soares - Onofre Quinan - tiplicidade de interesses e de pontos de vista. É na-
Osmar Dias - Pedro Simon - Ramez Tebet- Regi- tural e recomendável que decisões de tal magnitude 
na Assumpção - Renan Calheiros - Roberto Freire não ocorram a toque de caixa, uma vez que devem 
- Roberto Requião - Romero Jucá - Romeu Tuma - refletir, ao final, a conveniência coletiva, o atendi-
Ronaldo Cunha Uma - Sebastião Rocha - Sergio mento às melhores expectativas do eleitorado e da 
Machado- Teotónio Vilela Rlho- Valmir Campelo- comunidade. -
Vilson Kleinubing - Waldeck Omelas. Coube ao Legislativo, nesse período, não ape-

0 SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A lista nas cumprir sua miSSão constitucional e representar a 
de presença acusa o comparecimento de 81 Srs. soberana vontade do povo brasileiro, mas também 
Senadores. Havendo número regimental, declaro contnbuir na construção dos· alicerces que garantirão 
aberta a sessão. · uma llQva era de de:senvolvimento para o nosso País. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra- Cumprem-se~ dessa forma, as promessas do 
balhos. Há oradores inscritos. Senador José Samey, quando de sua posse como 

Concedo a palavra ao nobre Senador Gilberto Presidente desta Egrégia Corte, de modernizar a 
Miranda, por cinco minutos. instituição, de dar-lhe transparência, de desobstruir 

O SR. GILBERTO MIRANDA _ sr. Presidente, sua pauta de votações e de restaurar seu prestígio. 
V. ExD está muito magnânimo nesta manhã ... Ape- Não poderia ser diferente tendo a capitaneá-lo, 
nas cinco minutos? o Senado Federal, um político que soma mais de 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Trata- três décadas de mandatos legiSlativos e honrosa ex-
se de sessão extraordinária e o tempo permitido é periência nos cargos de Governador do Maranhão, 
de cinco minutos, prorrogável por mais um minuto. de Vice-Presidente e de Presidente da República; 
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não poderia ser diferente se liderado, este Colegia
da, por um homem que, consagrado nas lides polrti
cas, notabilizou-se como advogado, jornalista, pro
fessor, escritor e poeta, e que merecidamente foi 
eleito membro das Academias Maranhense, Brasi
liense e Brasileira de Letras. Não bastasse sua con
dição de imortal, adquirida em 1980, suas obras, pu
blicadas em sucessivas edições e traduzidas para o 
inglês, espanhol, italiano e francês, atestam sua ca
pacidade intelectual e sua fina sensibilidade. 

Não farei, por desnecessário, um levantamento 
de sua atuação no biênio que está prestes a encer
rar-se. No entanto, apraz-me alinhavar alguns as
pectos que se salientam entre tantas realizações do 
seu mandato, com destaque para a reforma adminis
trativa que há dias aprovamos em Plenário. 

Ao propor um projeto de modernização do Se
nado Federal, não pretendeu o Presidente José Sar
ney acompanhar qualquer modismo ou reduzir des
pesas à custa do servidor. Fundamentalmente, o 
projeto 'f"'io reformular a estrutura da Casa e qualifi-
car os ~• funcionários para que esta Corte Legis-
lativa t& . ;;ondições de exercer melhor suas prer-
rogativas, ae corresponder à missão que lhe foi con
fiada pelos eleitores brasileiros. 

É de se lembrar que o projeto não fora ainda 
elaborado, e já se introduziam mudanças como a im
plantação da agenda mensal das matérias penden
tes de apreciação. Hoje, não se votam as matérias 
legislativas sem que os Senadores tenham conheci
mento prévio do seu conteúdo, o que propicia maior 
agilidade e maior acerto em sua apreciação. · 

A reforma administrativa deu especial atenção 
à atividade poUtico-par1amentar dos Senadores, ao 
transformar seus gabinetes, de órgãos de apoio, em 
efetivas unidades de assessoramento; definiu urna 
equânime distribuição de atividades, eliminando con
flitos de competência entre diferentes instâncias e 
unidades; profissionalizou a administração da Casa, 
ao fortalecer o Órgão Central de Coordenação de 
Execução, subordinado, por sua vez, às políticas e 
diretrizes estabelecidas pela Comissão Diretora; uni
formizou procedimentos, normas e rotinas; simplifi
cou a estrutura da instituição, com a redução de cin
co para quatro níveis hierárquicos, agilizando o pro
cesso decisório no nível administrativo e fortalecen
do a autoridade gerencial. 

E ainda: reduziu custos ao unificar atividades '· 
que se superpunham na estrutura organizacional do 
Senado e dos órgãos supervisionados; revitalizou o 
Conselho de Administração como órgão consultivo e 
de planejamento; incorporou a estrutura do Centro 

Gráfico à do Senado, eliminando setores administra
tivos comuns; reestruturou a área de Comunicação 
Social, adequando-a às novas exigências de atua
ção; criou o Instituto- Legislativo Brasileiro, com a 
missão de planejar, desenvolver e executar ativida
des de pesquisa, desenvolvimento de projetas, estu
dos, seleção, treinamento -e c611sultoria. 

Essas duas últi!TJªs medidas, Sras e Srs. Sena
dores, merecem especial atenção. A reformulação 
do setor de Comunicação Social explica-se pela per
manente mudança e pelo processo de globalização 
que ocorre em todo o planeta, especialmente em 
função das inovações tecnológicas no campo da in
formação. Ao mesmo tempo, vem ao encontro da in
tenção há muito anunciada, do Presidente José Sar
ney, de abrir o canal de comunicação entre o Sena
do Federal e o povo brasileiro, de dar transparência 
aos feitos do Legislativo e de estabelecer maior em
patia entre os representantes e os representados de 
nossas Unidades Federadas. 

A primeira dessas medidas foi a criação do 
Jornal do Senado, em maio de 1995, para informar, 
diariamente, da tramitação, apreciação e delibera
ção das matérias legislativas. Lançado inicialmente 
com quatro páginas e 1.500 exemplares de tiragem, 
o Jornal circula hoje com oito e, às vezes, doze pági
nas e tiragem de 32 mil exemplares. 

Além de ser fido 'pelos parlamentares e servido
res, o Jornal do Senado estabelece uma ponte com '· 
público, especialmente por meio dos forrnadore~ de 
opinião e da dasse política. Atualmente, chega às pre
feituras de cinc:o mil munícípios, às federações patro
nais e de trabalhadores, a universidades, a bibliotecas 
e a todas as autoridades federais. É distribuído tam
bém a todos os deputados estaduais e a mais de 50''/o 
dos vereadores brasileiros, índice que ainda não foi 
superado por dificuldades no cadastramento. 

A TV Senado, inaugurada em julho do ano pas
sado e iniciativa ímpar na América Latina, chega a 70 
pontos de recepção em diferentes locais do País. Em
bora não transmita por canal aberto, sua programação 
pode ser retransmitida livremente, diretamente do sa
télite e sem custos, por qualquer emissora. A TV, que 
transmite noticiários de atividades legislativas, entrr
vistas e as sessões plenárias ao vivo, estará operar._:; 
brevemente com programação de 24 horas. 

A Rádio Senado, inaugurada na semana pas
sada, já opera 24 horas por dia, na freqüêr-ia mo
dulada, e pode ser captada em Brasma e sua região 
geopolítica. Como ocorre com a TV, sua programa
ção também pode ser retransmitida livremente pelas 
emissoras comerciais. 
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Não poderia esmiuçar, conforme salientei, to
das as saudáveis iniciativas do Presidente José Sar
ney e da Comissão Diretora na gestão que ora se 
encerra. Porém, faço breve referência ao Instituto 
Legislativo Brasileiro, órgão a que está reservado, 
no entender da Comissão que elaborou o projeto, 
"papel essencial na formação, aperfeiçoamento e 
profissionalização do servidor, dotando a Casa de 
recursos humanos comprometidos com as suas 
magnas prerrogativas constitucionais". Sobre qualifi
car o servidor desta esfera legislativa, o Instituto, 
como foi concebido, democratizará sua experiência 
acumulada, colocando-a à disposição de outras es
feras legislativas. 

Cabe ressaltar, S~ e Srs. Senadores, que as 
providências administrativas implantadas, conquanto 
não fosse esse seu objetivo precípuo, permitirão re
duzir os custos do Senado Federal sem que haja 
prejuízo para qualquer dos seus servidores, o que 
se toma possível graças à reformulação de sua es
trutura e à racionalização dos procedimentos. 

Sr"s e Srs. Senadores, o Presidente José Sar
ney, às vésperas de encerrar mais um elevado man
dato de sua extensa vida pública, deve sentir-se gra
tificado. Também nós nos sentimos, sabedores que 
somos do quanto tem sido profícua· sua gestão à 
frente desta Corte Legislativa. Suas qualidades e 
seus méritos não se resumem ao acerto de medidas 
administrativas e políticas. Derivam, igualmente, de 
sua capacidade de entendimento, de sua lucidez, de 
sua austeridade e do seu espírito de conciliação, 
que sinalizam com segurança para o fortalecimento 
e entrelaçamento dos Poderes na gratificante mis
são de servir ao povo brasileiro. 

Muito obrigado! 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce

do a palavra ao nobre Senador Mauro Miranda, por 
5 minutos. 

A Presidência esclarece que, por tratar-se de 
sessão extraordinária, os oradores dispõem de ape
nas cinco minutos. 

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e 
Srs. Senadores, com a licença de meus ilustres co
legas, permito-me registrar aqui um ligeiro depoi
mento a respeito da pessoa do Senador !ris Rezen
de Machado, que, nesta tarde, coloca ~rante todos 
nós a sua candidatura à Presidência da Mesa deste 
Senado Federal, em nome do Partido do Movimento -
Democrático Brasileiro. 

É importante que se diga: o Senador lris Re
zende exerce uma incumbência do nosso Partido. 

. -- · Seri® ürilhQ:il:lerri:.cie con!<ifiaÇão por natureza, 
~ - - - .. 

extremamente cordial, afável no trato pessoal, como 
todos nós Tivemos~a-oportunidade de confirmar nes
tes dois anos de convivência riesta Casa, o Senador 
I ris Rezende não ~~a.ria agora disputando votos en-

-tre ·os colegas, se; atrás disso, rião houvesse uma 
missão de particlo QOiítiço, missão que representa a 
oportunidade d~ ª-l[~Ção dos partidos em geral, de 
fortalecimento do sistema partidário, que, para ser 
autêntico-, precisa-antes senepresénta:tivo, precisa 
ser um sistema que represente instituições estáveis, 
organiZadas e soberanas. 

Sempre foi él.sslm na já longa vida pública do 
Senador !ris Rezende, iniciada há mais de 40 anos, 
quando entrou nàpalilicil poraqliela autêntica e ex
presSiVa e5colã que é a politícà estüdantil. O I ris Re
zende que eu conheço, que o povo conhece e que 
este Senado c:Qn(jg(:e é o- homein público que sabe 
fazer arorrlos e~-respeitar alianÇas. ~- assim no 
PMÕB e ãssini tem'sK!o comõs oUtros partidos, fa
zendo escola na-sua- vocação de compromisso. 
Exemplo de luta e de coragem, foi o primeiro gover
nador a dàr apoioã Aliança Democrática que elegeu 
Tancredo Neves. E fez de Goiânia o primeiro grande 
palco da cilmpanfiâ pelas Di retas Já. 

Desde que começou na militância da política 
estudantil, lris Rezende construiu uma ampla trajetó
ria e assvmiu . i=i~~l$ diye_rsaS~. r~sponsabilidades 
públicas, marcadas sempre pela coerência, pelo tia
to cordial coní eleoores, colegas e companheiros, 
com os quais~ nunca delxoú dé compartilhar cada 
responsabilidade qtie_lhe surgia. 

Como deixar de reconhecer que, na convivên-
. cia do dia~a-dia_ o _ii nos momentos de grandes deci
sões, o Senador lns Rezende eleva as pessoas que, 
com ele, participam do proceSse>? O universo de lris 
não é o universci pessoal, rrtâs o tiriiverso das con
vergênCici$. 

Falávamos da trajetóriá e das responsabilida
des públicas de nosso ilustre colega, e de sua mis

-são-p-amdâtia. 
Trata-se de um longo e profícuo percurso, mar

cado sobretudo pela coerência e pela disciplina par
tidária. Por isso, o Senador lris Rezende tomou-se 
político no que a expressão tem de mais autêntico, 
no que a expressão simboliza um homem de partido, 
um homem que assume funções e missões que de
correm da representação, do exercício do voto popu
lar, pois o povo - e somente o povo - deve ser sem
pre a fonte autêntica e soberana da representação 
que nós exercemos na vida pública. 

Homem político, homem de partido, democrata 
na versão mais pi:ira da palavra, o Senador I ris Re-
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zende nunca foi outra coisa desde o exercício da po
lflica estudantil, desde a primeira eleição popular 
disputada em 1958. 

Era a eleição a vereador, outro ponto de partida 
natural na seqüência da vida polftica. Candidato pelo 
velho PSD, não militou em outro partido até ser extinto 
e surgir o MDB, no qual continua até hoje. Nessa sua 
primeira eleição, tomou-se o vereador mais votado de 
Goiânia. Presidiu a Câmara Municipal. 

Nas eleições seguintes, em 1962, tomou-se o 
deputado estadual mais votado de Goiás. Foi lfder 
do governo Mauro Borges, e presidiu a Assembléia 
Legislativa. 

Concorreu contra um ex-governador de Esta
do, em 1965, e elegeu-se prefeito de Goiãnia Com 
a solidariedade e a participação do povo, tomou-se 
o célebre prefeito dos mutirões, consertando ruas, 
erguendo escolas e postos de saúde e montando re
des de esgotos. Mais tarde, chegou a construir vilas 
populares inteiras num único dia. 

O sucesso político e popular de lris Rezende 
levou o regime autoritário de então a tomar uma me
dida preventiva. Em 1969, cassou seu mandato na 
prefeitura e suspendeu seus direitos políticos por 
dez anos, antes que se elegesse governador. 

Apesar da longa ausência na vida pública, o 
povo de meu Estado não o esqueceu. Na primeira 
oportunidade, elegeu-se governador, em 1982. 

Saiu de Goiás em 1986, convocado pelo Presi
dente José Samey para ocupar o Ministério da Agri
cultura durante quatro anos. Plantou e colheu três 
safras recordes. Retomou ao Estado e elegeu-se 
novamente governador em 1990. 

Agora, lris Rezende está aqui, entre nós, nesta 
Casa, que entregou-lhe a presidência da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. E, neste momento, 
tem a oportunidade de conduzi-lo à presidência de sua 
Mesa, em reconhecimento a uma vida pública feita de 
luta, de coragem, de amor às instituições, de renúncia 
a interesses pessoais, de solidariedade com os com
panheiros e de respeito com os seus Pares. 

O Sr. Onofre Qulnan -V. ExA me permite um 
aparte? 

O SR. PRESIDENTE {Júlio Campos) - Dentro 
do tempo, que já está esgotado ••• Temos inúmeros 
projetas para votar. 

O SR. MAURO MIRANDA - Perdoe-me, Sena
dor Onofre Quinan, mas a Mesa sugere que conti-
nuemos o discurso. •. 

E por que a Presidência da Mesa? Por que não 
a expressão Presidência do Senado? Sim, Presidên
cia da Mesa, pra ser fiel à vocação e ao propósito do 
colega lris Rezende em compartilhar direitos, deve-

res e obrigações. lris Rezende tem a dimensão hu
mana de grandeza que esta Casa e os queridos 
companheiros merecem. 

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

A SR' EMíLIA FERNANDES - Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE {Júlio Campos) - Para co
municação inadiável, tem a palavra a Senadora Emí-
lia Fernandes. - - - -- -

A SR' EMíLIA FERNANDES (PTB-RS. Para 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srls e Srs. Senadores, registro um 
acontecimento que consideramos da mais alta signi
ficância para o Estado_ do Rio Grande do Sul. On
tem, dia 03 de fevereiro, foi eleito o novo Presidente 
da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul -
Farsul. Havia uma disputa democrática: dois candi
datos, homens altamente experientes, conhecedores 
do setor primário. Os veterinários Carlos Rivaci Spe
rotto e Régis Salles. São homens altamente capaci
tados, batalhadores, integrantes da atual Diretoria 
da Farsul. Por decisão da maioria democrática, os 
119 sindicatos rurais que participaram da eleição de
cidiram pelo nome do Dr. Carlos Rivaci Sperotto. 

Por essa razão, desta tribuna, queremos cum
primeirtá.-lo. temos certeza de que Sperotto, como 
atual Diretor Financeiro da Farsul, líder sindical e 
representante da Corifederação Nacional da Agricul
tura, tem experiência suficiente e necessária para 
desempenhar com l:l_rilhantismo_sua atual função. 
Isso pôde ser demonstrado através do seu trabalho 
e de sua atuação. Em visitas ao interior do Estado 
do Rio Grande do Sul, participou de debates em rá
dios, lVs e jornais, mediante os quais ressaltou a 
importância-dessa entidade e a necessidade de se 
valorizar, cada vez mais, esse tipo de instituição. 
Deve-se sobretudo desmistifiCá-las, fazer desapare
cer a impressão de que esse tipo de entidade tem 
interesse apenas pelos grandes produtores. 

Tenho certeza~ (lue é voz comum e também 
pretensão do novo _ P~sic!Elnte .111Q~r que há ne
ceSsidade de um tra.Sálho ~de véllo_iização e integra
ção dos grandes produtores, mas também dos mé
dios e pequenos. 

Queremos registrar, portanto, Sr. Presidente, 
que desejamos felicidades e sucesso ao Dr. Carlos 
Rivaci Sperotto à frente dessa nova entidade de tão 
alto significado para o nosso Estado, que é a Fede
ração da Agricultura do Rio Grande do Sul. 

É importante ressaltar que esta entidade, exa
tamente no ano de 1997, completará 70 anos de 
existência. A postura ~ssa entidade, o trabalho e a 
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liderança do novo Presidente será, sem dúvida, de 
fundamental importância para os destinos do setor 
primário, até porque Carlos Sperotto desempenhou 
papel importantíssimo na negociação das dívidas 
dos agropecuaristas: buscou constantemente mos
trar ao Governo os equívocos e o trabalho que ainda 
precisa ser desenvolvido em respeito e valorização 
da agricultura. 

Parabéns ao Dr. Carlos Sperotto e à sua nova 
Diretoria. Temos certeza de que entidades, parlamen
tares, governos, sociedades e produtores, integrados, 
haverão de buscar e apontar saídas para esse setor, 
que precisa ser olhado com mais carinho e atenção. 

Muito obrigada. Esse o registro, Sr. Presidente, 
que tínhamos a fazer. 

Durante o discurso da Sra. Emr1ia Fer
nandes, o Sr. Júlio Campos, 2~ Vtce-Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. José Samey, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo 
a palavra à nobre Senadora Benedita da Silva. V. 
Ex'l dispõe de 5 minutos. 

A SR1 BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srl's e 
Srs. Senadores, quero, nesta oportunidade, lamen
tar o falecimento trágico de uma das figuras mais im
portantes para a cultura brasileira e para o meio ar
tístico da capital pemambucana e também para o 
País. Sei que aquela população está de luto por ter 
perdido Francisco Assis França, um grande defensor 
da música popular brasileira. O cantor e compositor 
o Chico Science, de 30 anos de idade, vocalista da 
banda Nação Zumbi, faleceu domingo à noite em um 
acidente acidente de carro em Recife. 

A popularidade do artista levou quase dez mil 
pessoas a acompanharem-no com saudade e reco
nhecimento pela contribuição que deu à cultura da 
música popular brasileira. 

A perda desse grande talento trará prejuízos 
consideráveis à evolução da cultura de Pernambuco, 
que temos acompanhado. 

Chico foi um idealizador e entendeu a necessi
dade de se mesclar a tradição à evolução. Promo
veu, sem dúvida nenhuma, o cruzamento do chapéu 
de palha com o tênis importado. Também trouxe
nos, na sua produção com a Banda Nação Zumbi, 
'Da Lama ao Caos•. uma maneira de contar em ver
so e prosa como gostar verdadeiramente do seu Es
tado, do seu País. 

O trabalho musical desse artista tem grande re
lação com sua infância e juventude. Be gostava de 
chapéu de palha, era um brincalhão, pegava caran
guejos, sabia cantar e dançar, sobretudo tinha res
ponsabilidade em fazer feliz o seu Estado. 

., Como sabell!()S, abriu mão de seu emprego 
numa empresa pública de informática para se dedi
car totalmente ao trabalho musical, e termina sua 
vida aos trinta anos de idade, junto com a promessa 
de um Muto promissor. Perde o meio artístico, per
de o Estado de Pernambuco. 

Como-um bom-pemambucáno, amava demais 
o seu Estado. 

Nesta minha homenagem, prestada a um cida
dão que, pelo seu espírito, se fosse do Rio não seria 
outro senão um grande carioca, gostaria de repetir 
as palavras de uma de suas produções: 

'Meu coração ancorou quando ouvi o 
primeiro tambor, entreguei ao Recife a mi
nha emoção e a Pernambuco o meu amor. 
Pemamt>ucq, aqui é o me1,1lugar. • 

Lamento: mais uma vez. à perda irreparável de 
Chico Science, uma perda também para todos nós, 
cariocas, que tivemos a oportunidade de visitar 
aquele Estado e de participar das suas manifestaçõ
es culturais, da SUêl. música e, por que não dizer, da 
sua grande popularidade. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concluí-

da a lista de orãdõres: - . .. 
Sobre a mesa, requenmento que será lido pelo Sr. 

1° Secretário em ~~rcfcjo, 5enador Casildo Maldaner. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO NR 120, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Requeremos nos termos Regimentais, seja 

realizada, no próximo dia 5 de março de 1997, às 
11 :00 horas, Sessão Especial Conjunta, no Plenário 
do Senado Federal, em homenagem ao Dia Interna
cional da Mulher. 

Sala das Sessões, 4 de fevereiro de 1997.
Senadora Emília Fernandes - Senadora Regina 

-Assumpção - Senadora Marluce Pinto - Senadora 
Benedlta da SOva - Senadora Marina Silva - Se
nadora Junia Marlse 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O reque
rimento lido será submetido à deliberação do Plená
rio após a Ordem do Dia. 

Sobre a mesa. corrunicação que será lida pelo Sr. 
1 R Secretário em exercício, Senador Casildo Maldaner. 

É lid(l a seguinte: 

Brasília, 4 de fevereiro de 1997 

Senhor Presidente, 
Valho-me deSta para comunicar a Vossa Exce

lência que: a pattfr desta:-dafa; pasSo a integrar a 
Bancada do Partido Progressista Brasileiro - PPB 
nesta Casa. 
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Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência protestos de estima e consideração. -
Senador Ernandes Amorim. 

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

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O Senhor 
Presidente da República enviou ao Congresso Nacio
nal a Medida Provisória n2 1.531·2, adotada em 30 de 
janeiro de 1997 e publicada no dia 31 do mesmo mês 
e ano, que "dá nova redação aos arts. 24, 26 e 57 da 
Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta 
o art. 37, inciso XXI, da Constituição, institui normas 
para licitação e contratos da Administração Pública, e 
ao art. 15 da Lei n2 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, 
que dispõe sobre o regime de concessão e permissão 
da prestação de serviços públicos". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução n2 

1/89-GN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 

PMDB 

Jáder Barbalho Gerson Camata 
Nabor Júnior Carlos Bezerra 

PFL 

Edison Lobão Freitas Neto 
RomeroJucá Joel de Hollanda 

PSDB 

José Serra Sérgio Machado 

PDT 

Sebastião Rocha Darcy Ribeiro. 

PT 

José Eduardo Outra Benedita da Silva 

Titulares 

DEPUTADOS 

Suplentes 

Bloco (PFUPTB) 

José Carlos Aleluia 
Raul Belém 

Ricardo Barros 
Osvaldo Coelho. 

Bloco (PMDBIPSD/PSLIPSC) 

Simara Ellery Ricardo Rique 

Bloco (PPBIPL) 

Felipe Mendes Telmo Kirst 

PSDB 

Salvador Zimbaldi Itamar Serpa 

PPS 

Sérgio Arouca Augusto Carvalho 

PV 

Fernando Gabeira 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação-<ia matéria: 

Dia 4-2-97- designação da Comissão Mista 
Dia 5-2-97- instalação da Comissão Mista 
Até 5-2-97- prazo para recebimento de emen

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

Até 14-2~97- prazo líriaJ da Comissão Mista 
Até 12..3-97- prazo no Congresso Nacional 

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados. _ 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Esgota
do o teinpo de5liná.âõ"áo Expediente. 

Passa-se à 

Item 01: 

ORDEM DO DIA 

ÓACIÓ N2 S/5, DE 1997 

(lnclufdo ~m On1emdo Dia, nos termos do 
art. 1?2, K d, combinado com o art. 353, 
parágrafo único, do Regimento Interno) 

Otrcio ri".SJ5; de 1997, através do qual 
o Banco Central encaminha solicitação do 
Governo do Estado de Mato Grosso para 
que possa realizar emissão de Letras Finan
ceiras do Tesouro do Estado de Mato Gros
so -LFTEMT, cujos recursos serão destina
dos ao· giro· ãã dívida rnobiliária, vencível no 
1" semestre de 1997. 

(Dependendo de parecer da Comissão 
de Assuntos Económicos) 

Nos termos do art. 140 do Regimento, designo 
o Senador Carlos Bezerra para proferir parecer em 
nome da Comissão de Constituição de Assuntos 
Económicos. 

Coo:edo a palavra o nobre Senador Carlos Bezerra. 
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB- MT, para 

emitir parecer) - Sr. Presidente, Sr.as e Sr.s Sena
dores vem a esta Casa ofício do Senhor Presidente 

•. do Banco Central do Brasil encaminhando solicita
ção do Governo do Estado do Mato Grosso para 
emissão de Letras Financeiras do Tesouro do Esta
do do Mato Grosso (LFTEMT), cujos recursos servi
rão ao giro de sua dívida mobiliária com vencimento 
no 12 semestre de 1997. 
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O pleito está submetido aos tennos da Resolu
ção n2 69/95, que dispõe sobre limites globais e con
dições para as operações de crédito interno e exter
no dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios 
e suas autarquias, inclusive o lançamento de títulos 
da dívida pública. -

A emissão de LFTEMT, ora sob análise, apre
senta as seguintes características: 

a) quantidade: a ser definida na data de resga
te dos tftulos a serem substituídos, mediante aplica
ção da Emenda Constituicional n2 3, deduzida a par
cela a ser definida pelo Senado Federal; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimentos: igual ao das Letras Rnanceiras 

do Tesouro Nacional- LFT, criadas pelo Decreto Lei 
n2 2.376, de 25-11-87. 

d) prazo: até 2 (dois} anos; 
e) valor nominal: R$ 1 ,00; 
f) características dos tftulos a serem substitufdos: 

SEUC 

Título Vencimento Quantidade 

640366 1<1..2-97 379.508 
640458 1<1..2-97 384.666 
640550 1<1..2-97 324.390 
640641 1<1..2-97 216.937 
640731 1<1..2-97 135.593 
640366 15-2-97 2.871.336 
640457 15-2-97 2.533.918 
640:550 15-2-97 1.924.905 
640642 15-2-97 2.363.705 
640731 15-2-97 1.949.171 
640365 1<1..3-97 1.441.418 
640456 1<1..3-97 1.394.008 
640547 1<1..3-97 894.433 
640639 1<1..3-97 1.814.958 
640731 1<1..3-97 1.376.580 
640364 1<1..5-97 374.384 
640455 1<1..5-97 379.508 
640547 1<1..5-97 384.666 
640639 1<1..5-97 324.390 
640730 1<1..5-97 216.937 
640365 15-5-97 3.223.572 
640455 15-5-97 2.871.336 
640546 15-5-97 2.533.918 
640639 15-5-97 1.924.905 
64073 15-5-97 2.363.709 
640363 1"-6-97 2.047.568 
640457 1<1..6-97 1.441.418 
640548 1<1..6-97 1.394.008 
640639 1<1..6-97 894.433 
640731 1<1..6-97 1.814.961 

-

;,.SEU(; 

Colocação Vencimento Título Data-base 
3-2-97 1-2-98 640363 3-2-97 
3-2-97 1-5-98 640452 3-2-97 
3-2-97 1-8-98 640544 3-2-97 
3-2-97 1-11-98 640636 3-2-97 
3-2-97 1-2-99 640728 3-2-97 
17-2-97 15-2-98 640363 17-2-97 
17-2-97 15-5-98 640452 17-2-97 
17-2-97 15-8-98 640544 17-2-97 
17-2-97 15-11-98 640636 17-2-97 
17-2-97 15-2-99 640728 17-2-97 
3-3-97 1-3-98 640363 3-3-97 
3-3-97 1-6-98 640455 3-3-97 
3-3-97 1-9-98 640547 3-3-97 
3-3-97 1-12-98 640638 3-3-97 
3-3-97 1-3-99 640728 3-3-97 
2-5-97 1-5-98 640364 2-5-97 
2-5-97 1-8-98 640456 2-5-97 
2-5-97 1-11-98 640548 2-5-97 
2-5-97 1-2-99 640640 2-5-97 
2-5-97 1-5-99 640729 2-5-97 
15-5-97 15-5-98 640365 15-5-97 
15-5-97 15-8-98 640457 15-5-97 

- 15-5-97 15-11-98 640549 15-5-97 
15-5-97 15-2-99 640641 15-5-97 
15-5-97 15-5-99 640730 15-5-97 
2-6-97 1-6-98 640364 2-6-97 
2-6-97 1-9-98 640456 2-6-97 
2-6-97 1-12-98 640547 2-6-97 
2-6-97 1-3-99 640637 2-6-97 
2-6-97 1-6-99 640729 2-6-97 

--

h} forma de colocação: através de ofertas pú
blicas, nos tennos da Resolução n2 565, de 20-9-79, 
dÓ Banco Central; 

i} autorização legislativa: Lei n2 4.660, de 7-2-84 
e Decretos n21.605, de 19-6-89 e 1.182, de 4-11-96. 

O processo encontra-se adequadamente ins
truído, de acordo com as exigências do art 13 da 
Resolução acima referida. 

O Banco Central do Brasil pronunciou-se sobre 
a operação através do Parecer DEDIP/DIARE-
97/0030 de 15-1-97, no qual analisa as condições 
para emissão dos referidos títulos, preconizando um 
percentual de rolagem de 100,00%, em função dos 
limites de comprometimento já assumidos pelo Esta
do do Mato Grosso. 

A dívida mobiliária do Estado do Mato Grosso 
atingiu, em 31-10-96, o montante de 

---R$t73.366,.721,17,c(cenJ<> e setenta e três milhões, 
trezentos e sessenta e seis mil, setecentos e vinte e 

g) previsão de colocação e vencimento dos tí- quatro reais e dezessete centavos), representada, 
tufos a serem emitidos: em termos quantitativos, por 137.249.119 Letras R-
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nanceiras do Tesouro do Estado do Mato Grosso -
LFTEMT. 

A operação sob análise resultará em alongamen
to do perfil da dívida mobiliária daquele Estado com 
vencimento dos títulos na seguinte proporção: 32,67"/o 
em 1997, 57,42.% em 1998 e 9,91% em 1999. 

É o relatório 
O Estado do Mato Grosso vem se caracterizan

do por adequado controle de sua dívida mobiliária, 
tendo prescindido de novas emissões de títulos pú
blicos estaduais nos últimos anos. 

As disposições do Senado Federal, contidas na 
Resolução n2 69, de 1995, tem sido rigorosamente 
obedecidas pelo Estado, dentro da política geral de 
controle do endividamento do setor público. 

Especificamente no que se refere à dívida mo
biliária estadual, a rolagem de títulos ora analisada 
vem ocorrer em momento de significativas dificulda
des no cumprimento do orçamento estadual, em fun
ção do decréscimo nas receitas efetivamente reali
zadas, fenômeno que tem sido também observado 
na maioria das unidades da federação. 

A continuidade do cenário ora vigente na econo
mia nacional e regional, esta dependente em grande 
escala dos setores agro-industriais e das exportações, 
todos em visfvel contração, pennite antever, para as fi
nanças do Estado do Mato Grosso, um comprometi
mento efetivo, somente com a dívida fundada e as. re
negociações já acertadas com a União, muito superior 
aos 11% da receita lfquida real do Estado, que tem 
aoresentado constante decréscimo. 

· Por oportuno, cabe ressaltar que a situação de 
inadimplência do Estado do Mato Grosso, apontada 
no citado Parecer do Banco Central do Brasil, decor
re de providências ainda em andamento no âmbito 
do Programa de Apoio à Restruturação e ao Ajuste 
Fiscal de Estados, confonne autorizado pela Resolu
ção n" 70, de 1995, deste Senado Federal. 

Assim, com base na avaliação da situação con
juntural que ora se apresenta, considero adequada a 
roiagem total da parcela da dívida mobiliária esta
dual, vincenda no 12 semestre de 1997. 

Concluindo, pois, que se encontram aturdidas 
as condições estabelecidas na Resolução n2 69/95, 
sou de parecer favorável ao atendimento do pleito 
do Governo do Estado do Mato Grosso, nos termos 
do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 19, DE 1997 

Autoriza o Governo do Estado do 
Mato Grosso a emitir, através de ofertas 
públicas, Letras Financeiras do Tesouro '· 
do Estado do Mato Grosso (LFTEMT), 
destinando-se os recursos ao giro de sua 
divida mobiliária com vencimento no 1ll 
semestre de 1997. 

O Senado Fede(a! resolve: 
Art. 1" É o Governo do Estado do Mato Grosso 

autorizado, nos termos da Resolução n" 69, de 
1995, a emitir Letras Financeiras do Tesouro doEs
tado do Mato Grosso (LFTEMT), para o giro de 
100% (cem por cento) sua dívida mobiliária com 
vencimento no 1" semestre de 1997. 

Art. 2R A emissão deverá ser realizada nas se
guintes condições: 

a) quantidade: a ser definida na data de resga
te dos títulos a Serem. substitUídos, atualizada nos 
tennos do§ 12; do ~ri 16, da Resolução n" 69, de 
1995, do Senadp feçl-ª@!~ -~ 

b) modalidade: nominativa-transferível: 
c) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras 

do Tesouro Nacional - LFTN, criadas pelo Decreto 
Lei n" 2.376, de 25-11-87; 

d) prazo: até 2 (dois) anos; 
e) valor nominal: R$1 ,00; 
f) CâraCferístidis~ãOS títuTos a serem sübstítuídos: 

SEUC 

~. 

lltUio Vencim~mtC! Quantida~ 

640366 1"-2-97 379.508 
640458 1"-2-97 384.666 
640550 1"-2-97 324.390 
640641 1"-2-97 216.937 
640731 1"-2-97 135.593 
640366 15-2-97 2.871.336 
640457 15-2-97 2.533.918 
640550 15-2-97 1.924.905 
640642 15-2-97 2.363.705 
640731 15-2-97 1.949.171 
640365 1"-3-97 1.441.418 
640456 1"-3-97 1.394.008 
640547 1"-3-97 894.433 
640639 1"-3-97 1.814.958 
640731 1"-3-97 1.376.580 
640364 1"-5-97 374.384 
640455 1"-5-97 379.508 
640547 1"-5-97 384.666 
640639 1"-5-97 324.390 
640730 1"-5-97 216.937 
640365 15-5-97 3223.572 
640455 15-5-97 2.871.336 
640548 15-5-97 2.533.918 
640639 15-5-97 1.924.905 
64073 15-5-97 2.363.709 
640363 1"-6-97 2.047.568 
640457 1"-6-97 1.441.418 
640548 1"-6-97 1.394.008 
640639 1"-6-97 894.433 
640731 1"-6-97 1.814.961 

~· 

g) previsão de colocação e vencimento dos tí
tulos a serem emitidos: 
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SEUC 

Colocação Vencimento Título Data-base 

3-2-97 1"-2-98 640363 3-2-97 
3-2-97 1"-5-98 640452 3-2-97 
3-2-97 1"-8-98 640544 3-2-97 
3-2-97 1"-11-98 640636 3-2-97 
3-2-97 1"-2-99 640728 3-2-97 
17-2-97 15-2-98 640363 17-2-97 
17-2-97 15-5-98 640452 17-2-97 
17-2-97 15-8-98 640544 17-2-97 
17-2-97 15-11-98 640636 17-2-97 
17-2-97 15-2-99 640728 17-2-97 
3-3-97 1"-3-98 640363 3-3-97 
3-3-97 1"-6-98 640455 3-3-97 
3-3-97 1"-9-98 640547 3-3-97 
3-3-97 1-12-98 640638 3-3-97 
3-3-97 1"-3-99 640728 3-3-97 
2-5-97 1"-5-98 640364 2-5-97 
2-5-97 1"-8-98 640456 2-5-97 
2-5-97 1"-11-98 640548 2-5-97 
2-5-97 1"-2-99 640640 2-5-97 
2-5-97 1"-5-99 640729 2-5-97 
15-5-97 15-5-98 640365 15-5-97 
15-5-97 15-8-98 640457 15-5-97 
15-5-97 15-11-98 640549 15-5-97 
15-5-97 15-2-99 640641 15-5-97 
15-5-97 15-5-99 640730 15-5-97 
2-6-97 1"-6-98 640364 2~-97 
2-6-97 1"-9-98 640456 2-6-97 
2-6-97 1"-12-98 640547 2-6-97 
2-6-97 1"-3-99 640637 2-5-97 
2-6-97 1"-6-99 640729 2-6-97 

h) forma de colocação: através de ofertas pú
blicas, nos termos da Resolução n2 565, de 2Q-9-79, 
do Banco Central; 

I) autorização legislativa: Lei n2 4.660, de 7-2-
84 e Decretos n2s 1.605, de 19-6-89 e 1.182, de 4-
11-96. 

Art 32 A presente autorização deverá ser exer
cida no prazo de duzentos e setenta dias, a contar 
de sua publicação. 

Art 4° Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O Sr. José Samey, Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Júlio Campos, 2" Vice-Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O 
parecer que acaba de ser lido conclui pela apre
sentação do Projeto de Resolução n2 19/97, que 
autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso a 
emitir, por meio de ofertas públicas, Letras Fi
nanceiras do Tesouro do Estado de Mato Gros
so, destinando-se os recursos ao giro de sua di• 

•• vida mobiliária, com o vencimento no primeiro se
mestrede199Z, ~c,. 

A Presidência esclarece ao Plenário que pode
rão ser oferecidas emendas à proposição até o en
cerramento da discussão. 

Em discussão o projeto, em turno único. (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, que será lido pelo Sr. 12 

Secretário em exercício, Senador Renan Calheiros. 

É lido o seguinte: 

PACECER N2 57, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Proteto de Resolu
ção nl' 19, de 1997. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n2 19, de 1997, que autori
za o Estado de Mato Grosso a emitir, através de 
ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do 
Estado de Mato qrQssó (LFTEMT), destinando-se os 
recursos ao giro de sua dívida mobi!iária com venci
menttnro prtffieírõSernestre de 1997. 

Sala de Reuniões da Comissão, 4 de fevereiro 
de 1997.- .Júlio campos, Presidente- Ney Suas
suna, Relator- Levy Dias. 

ANEXO AO PARECER NO 57, DE 1997 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, Presidente, nos termos do art 48, item 28, do 

_ Regimento lnte~o~ promulgo aseguinte 

RESQLl.IÇÃO N2., PE 1997 

Autoriza o Estado de Mato Grosso a 
emitir, atrmiésdeOtertas pú611cas, Letras 
Financeiras dei· Tesouro · do estado de 
Mato Grosso (LFTMT), destinando-se os 
recursos ao giro de sua dívida mobiliária 
com vencimento no primeiro semestre de 
1997. 

O Senado Federal resolve: 

_ Art. 12 É o Estado de Mato Grosso autorizado, 
nos termos da-Resolução n• 69, ae-1995, do Senado 
Federal, a emitire-Letras Rnanceiras do Tesouro do 
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Estado de Mato Grosso (LFTEMT), para giro de 
100% (cem por cento) de sua dfvida mobiliária com 
vencimento no primeiro semestre de 1997. 

Art. 2'1 A emissão deverá ser realizada rias se
guintes condições: 

a) quantidade: a ser definida na data de resga
te dos títulos a serem substituídos, atualizada nos 
termos do art. 16, § 72, da Resolução nQ 69, de 
1995, do Senado Federal; 

b) mOdalidade: nominativa-transferível; 

c) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras 
do Tesouro Nacional- LFT, criadas pelo Decreto-Lei 
n• 2.376, de 25 de novembro de 1987; 

· d) prazo: até dois anos; 

e) valornominat R$1,00 (um real); 

f) Características dos títulos a serem substituí
dos: 

SEU: 

Tí1ul0 Vencimento Quantidade 

640366 ' 12.2-97 379.508 
640458 12.2-97 384.666 
640550 12.2-97 324.390 
640641 12.2-97 216.937 
640731 1"-2-97 135.593 
640366. 15-2-97 2.871.336 
640457 15·2-97 2.533.918 
640550 15-2-97 1.924.905 
640642 15-2-97 2.363.705 
640731 15-2-97 1.949.171 
640365 12.3-97 1.441.418 
640456 12.3-97 1.394.008 
640547 12.3-97 894.433 
640639 12.3-97 1.814.958 
640731 12.3-97 1.376.580 
640364 12.5-97 374.384 
640455 12.5-97 379.508 
640547 12.5-97 384.666 
640639 12.5-97 324.390 
640730 12.5-97 216.937 
640365 15-5-97 3.223.572 
640455 15-5-97 2.871.336 
640546 15-5-97 2.533.918 
640639 15-5-97 1.924.905 
640731 15-5-97 2.363.709 
640363 12.6-97 2.047.568 
640457 12.6-97 1.441.418 
640548 12.6-97 1.394.008 
640639 12.6-97 894.433 
640731 12.6-97 1.814.961 

g) previsão de colocação e vencimento dos tí
tulos a serem emitidos: 

SEUC 

Coloca cão Vencimento Título Data-base 
3-2-97 12-2-98 640363 3-2-97 
3-2-97 12-5-98 640452 3-2-97 
3-2-97 12-8-98 640544 3-2-97 
3-2-97 12.11-98 640636 3-2-97 
3-2-97 12-2-99 640728 3-2-97 
17-2-97 .. 15-2-98 640363 17-2-97 
17-2-97 15-5-98 640452 17-2-97 
17-2-97 15-8-98 640544 17-2-97 
17-2-97 15-11-98 640636 17-2-97 
17-2-97 15-2-99 640728 17-2-97 
3-3-97 12-3-98 640363 3-3-97 
3-3-97 12-6-98 640455 3-3-97 
3-3-97 1"-9-98 640547 3-3-97 
3-3-97 12.12-98 640636 3-3-97 
3-3-97 12-3-99 640728 3-3-97 
2-5-97 1"-5-98 640364 2-5-97 
2-5-97 12-8-98 640456 2-5-97 
2-5-97 1-11-98 640548 2-5-97 
2-5-97 12-2-99 640640 2·5·97 
2-5-97 1"-5-99 640729 2-5-97 
15-5-97 15-5-98 640365 15-5-97 
15-5-97 15-8-98 640457 15-5-97 
15-5-97 15-11-98 640549 15-5-97 
15-5-97 15-2-99 640641 15-5-97 
15-5-97 15-5-99 640730 15-5-97 
2-8-97 1"-6-98 640364 2-6-97 
2-6-97 1"-9-98 640456 2-6-97 
2-6-97 1"-12-98 640547 2-6-97 
2-6-97 12-3-99 640637 2-6-97 
2-6-97 12-6-99 640729 2-6-97 

h) forma 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• 4.660, de 7 de 
fevereiro de 1984 e Decretos nos 1.605, de 19 de ju
nho de 1989, e 1.182, de 4 de novembro de 1996. 

Art 3" A autorização concedida por esta Reso
lução deverá ser exercida no prazo de duzentos e 
setenta dias, a contar de sua publicação. 

Art 4" Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. · 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Aprova
do o projeto e estando a matéria em regime de ur
gência, passa-se à imediata apreciação da redação 
final. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
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O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Item 2: ·, las estipuladas no retromencionado Protocolo de 

r Acordo: OF CIO NQ S/13, DE 1997 

(Em regme de urgência, nos termos do 
Requerimento~ 114, de 19'Jl-art. 336, "bj 

Ofício n" S/13, de 1997, através do qual 
o Banco Central do Brasil encaminha solicita
ção do Governo do Estado de Mato Grosso do 
Sul, no sentido que sejam retif~eadas as alí
neas •a•, 'd' e 'e' do art 2" da Resolução n" 
107, de 1996, que autorizou o Governo doEs
tado de Mato Grosso do Sul a contratar opera
ção de crédito sob o amparo do Programa de 
Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Rscal de 
Longo Prazo dos Estados. 

(Dependendo de parecer da Comissão 
de Assuntos Econômicos) 

Nos termos do art 140, •a•, do Regimento ln
temo, convido o nobre Senador Levy Dias para pro
ferir parecer, em substituição à Comissão de Assun
tos Econômicos. 

O SR. LEVY DIAS (PPB - MS, para emitir pa
recer)-

SR. PRESIDENTE, Srls e Srs. Senadores: 

I - Relatório 

O Presidente do Ban~;o Central do Brasil, pelo 
Ofício 'S' n" 106, de 1996, encaminhou ao Senado 
Federal o Parecer Dedip/íJiare-96/1 073, em atendi
mento ao expediente OFCAE N" 200196, de 12-12-
96, manifestando-se favoravelmente ao Protocolo de 
Acordo entre o Governo Federal e o Governo do Es
tado de Mato Grosso do Sul. 

O Senado Federal na apreciação desse Pare
cer manifestou-se também favoravelmente à opera
ção de crédito constante daquele Protocolo de Acor
do,. nos termos da Resolução n" 107, de 19-12-96. 

O Presidente do Banco Central do Brasil, por 
intermédio do Ofício Presi-97/0232, de 29 de janeiro 
de 1997, vem solicitar ao Senado Federal ratificaçõ
es das alfnea.c; a, d e e do art 22 da referida Resolu
ção, que pa~;ariam a ter a seguinte redação: 

a) valor pretendido: o saldo da dívida mobiliária 
do Estado exi,stente em 31-3-96, bem como os em
préstimos da Caixa Econômica Federal - CEF con
cedidos com amparo nos Votos CMN n" 162/95, 
175195 e 1f~6. e suas alterações, o~ créditos de 
bancos pri'lados originados de operações de anteci
pação de ·receitas orçamentárias (ARO) e os decor
rentes de empréstimos à Sanesul e Enersul garanti
dos pelo Estado e concedidos pelo Banco Bamerin
dus do Brasil S.A., atualizados na !erma das cláusu-

d) garantias: receitas próprias, as transferên
cias constitucionais e os créditos previstos na Lei 
Complementar n" 87196; 

e) condições de pagamento: 
- amortização extraordinária: o Estado transfe

rirá ao Governo Federal, de forma irrevogável e irre
tratável, o valor total arrecadado com a concessão 
da exploração do gás natural e o valor lfquido apura
do com a privatização da Enersul, conforme definido 
no Protocolo de Acordo; 

- amortização: em parcelas mensais, pela ta
bela price, limitadas a 15% da Receita Lfquida Real 
mensal do Estado. 

As alterações pretendidas, como mencionado 
no offcio em questão, decorrem de incorreções no 
Parecer Dedip/Diare-96/1 073, do Banco Central do 
Brasil. 

Em modificação se faz necessária, uma vez 
que, em decorrência do erro mencionado, a Resolu
ção n" 107, de 1996, encontra-se em desacordo com 
o Protocolo firmado entre as partes. 

Relativamente às informações constantes do 
Parecer do Banco Central do Brasil, originalmente 
encaminhado a esta Casa, acima mencionado, as 
alterações solicitadas implicam: 

1) ampliação do valor pretendido que será ob
jeto de refinanciamento pelo Governo Federal; 

2) ampliação das garantias a serem oferecidas 
e sua explicitação de forma mais adequada, e 

3) definição dos ativos privatizáveis do Estado 
que constituirão os recursos a serem utilizados na 
amortização extraordinária prevista no Protocolo de 
Acordo, assim como a estipulação do limite de 15% 
para o comprometimento da Receita Lfquida Real do 
Estado. 

De fato, o Protocolo de Acordo entre o Gover
no Federal e o Governo do Estado de Mato Grosso 
do Sul, celebrado em 25 de setembro de 1996, pre
via as condições corretas, em conformidade à retifi· 
cação ora pretendida pelo Banco Central do Brasil. 
É inequívoco o lapso cometido naquele Parecer. 

Cabe destacar ainda que a presente ratificação 
não trará qualquer implicação sobre a observância e 
o cumprimento dos limites e demais exigências e 
condições estipuladas pelas Resoluções n" 69, de 
1995 e n" 70, de 1996, do Senado Federal. 

O Regimento Interno do Senado Federal, em 
seu art. 325, viabiliza, juridicamente, a correção de 
texto aprovado, mesmo quando já promulgado. No 
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presente caso, o Banco Central reconhece o lapso ção n° 20, de 1997, que dá nova redação às alíneas 
cometido em seu Parecer, razão por que solicita a •a•, "d" e •e• do art. 22 da Resolução n° 107, de 
correção do erro. 1996, do Senado Federal. - -

li-Voto 

lnexistindo obstáculo de ordem regimental e/ou 
jurfdico, é nosso Parecer favorável a que se proceda 
à ratificação do texto da Resolução n2 107, de 1996, 
como solicitado pelo Banco Central, nos termos do 
seguinte Projeto de Resolução: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 20, DE 1997 

Dá nova redação às alíneas •a•, "d" 
e •e• do art. 2" da Resolução n2 107, de 
1996, do Senado Federal. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1" As alíneas a, de e do art. 2" da Resolu

ção n" 107, de 1996, do Senado Federal, passam a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 2" ............................................... .. 
a) valor pretendido: o saldo da dMda 

mobiliária do Estado existente em 31-3-96, 
bem como os empréstimos da Caixa Econõ
mica Federal - CEF concedidos com arllJéii'O 
nos Votos CMN 162195, 175/95 e 122196, e 
suas alterações, os créditos de bancos priva
dos originados de operações de antecipação 
de receitas orçamentárias (ARO) e os decor
rentes de empréstimos à Sanesul e Enersul 
garantidos pelo Estado e concedidos pelo 
Banco Bamerindus do Brasil SA, atualizados 
na forma das dáusulas estipuladas no retro
rnencionado Protocolo de Acordo; 

d) garantias: receitas próprias, as 
transferências constitucionais e os créditos 
previstos na Lei Complementar n° 87196; 

e) condições de pagamento: 
- amortização extraordinária: o Estado 

transferirá ao Governo Federal, de forma ir
revogável e irretratável, o valor total arreca
dado com a concessão da exploração do 
gás natural e o valor lfquido apurado com a 
privatização da Enersul, conforme definido 
no Protocolo de Acordo; 

- amortização: em parcelas mensais, 
pela tabela price, limitadas a 15% da Recei
ta Líquida Real mensal do Estado. 

Art. 2" Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O pare
cer conclui pela apresentação do Projeto de Resolu-

A Presidência esclarece ao Plenário que pode
rão ser oferecidas emendas à proposição 2.té o en
cerramento da discussão. 

Passa-se à discussão do projeto, em tum-~, úni
co. (Pausa,).· 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
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 exercf
cio, Senador Renan Calheiros. 

É lido o seguinte: 

PARECER N2 58, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de R' .,!1.
ção nR 20, de 1997 

A Comissão Diretcra apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n° 20, de 1997, que dá 
nova redação às alfneas a, d, e e do art. 22 da Reso
lução n" 1 <J7, d~ 1996, do Senado Federal. 

Sala de Reuniões da Comissão, em 4 de feverei
ro de 1997. -Júlio Campos, Presidente - Ney Suas
suna, Relator- Ernar.ldes A.ntorlm- Levy Dias. 

ANEXO AO PARECER N2 58, DE 1997. 

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 1997 

Dá nova redação âs alíneas a, d e e 
do art. ~ da Resolução n2 107, de 1996, 
do Senado FederaL 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1Q As alíneas a, d, e e, do art. 22 da Reso

lução n° 107, de 1996, do Senado Federal, passam 
a vigorar com a seguinte redação: 

aj valür preiendida: o saldo da dív~da mobiiiáriã 
•1 do Estado existente em 31 de março dH 1996, bem 

como os empréstimos da Caixa Econômica Federal 
- CEF concedidos com amparo nos Votos CMN 
162/95, 175/95 e 122/96, e suas atteraçõ·es, os cré
ditos de bancos privados originados de ooerações 
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de antecipação de receitas orçamentárias (ARO) e ·, 
os decorrentes de empréstimos à Sanesul e Enersul 
garantidos pelo Estado e concedidos pelo Banco Ba
merindus do Brasil S.A., atualizados na forma das 
cláusulas estipuladas no retromencionado Protocolo 
de Acordo; 

d) garantias: receitas próprias, as transferên
cias constitucionais e os créditos previstos na Lei 
Complementar n• 87, de 13 de setembro de 1996; 

e) condições de pagamento: 
- amottização extraordinária: o Estado transfe

rirá ao Governo Federal, de forma irrevogável e irre
tratável, o valor total arrecadado com a concessão 
da exploração do gás natural e o valor líquido apura
do com a privatização do Enersul, conforme definido 
no Protocolo de Acordo; 

- amottização: em parcelas mensais, pela ta
bela price, limitadas a 15% (quinze por cento) da 
Receita Líquida Real - RLR mensal do Estado. 

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

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -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) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. · ·- - · · 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Item 3: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nl! 18, DE 1007 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento n" 115, de 1997-art. 336, 

"b") 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n2 18, de 1997 (apresentado 
pela Comissão de Assuntos Económicos 
como conclusão de seu Parecer n• 56, de 
1997), que autoriza o Município do Rio de 
Janeiro a emitir, mediante ofertas públicas, 
Letras Financeiras do Tesouro do Município 
do Rio de Janeiro - LFTM-RIO, destinadas 
ao giro de sua dívida mobiliária vencível no 
primeiro semestre de 1997. 

A Presidência esclarece ao Plenário que pode
rão ser oferecidas emendas à proposição até o en
cerramento da discussão. 

Em discussão. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palawã, 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, pareceder oferecendo a reda

ção final, que será lido pelo Sr. 12 Secretário em 
exercício, Senador Renan Calheiros. 

É lido o seguinte: 

PARECER N2 59, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de _Resolu
ção n218, de 1997. 

A Comissão Diretora apresenta a reda.ção final do 
Projeto de Resolução n" 18, de 1997, que autoriza o 
111\Jnicípio do Rio de Janeiro a emitir, mediante ofertas 
públicas, Letras Financeiras oo Tesouro oo Município do 
Rio de Janeiro - L.FTM-RIO, destinada ao. giro de sua 
dfvida mobiliária vencível no primeiro semestre de 1997. 

Sala de Reuniões da Comissão, 4 de fevereiro 
qe "1997. - Júlio Campos,' Presidente - Ney Suas

- s~na, Relator- Ernandes Amorim -j..e_ll)' Dias. 

·ANEXO AO PARECER N° 59, DE 1997 

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 1997 

Autoriza o Município do Rio de Ja
neiro a emitir, mediante ofertas públicas, 
Letras Financeiras do Tesouro do Munict
pio do Alo de Janeiro - LFTM-RIO, desti
nadas ao giro de sua dívida moblliária 
vencível no primeiro semestre de 1997. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1° É o Município do Rio de Janeiro autori

zado, nos termos da Resolução n• 69, de 1995, do 
Senado Federal, a emitir Letras Financeiras do Te
souro do Município do Rio de Janeiro - LFTM-RIO, 
destinadas ao giro de sua dívida mobiliária vencível 
no primeiro semestre de 1997. 

Art. 2° A emissão deverá ser realizada nas se
guintes condições: 

a) quantidades: a ser definida na data de res
gate dos títulos a serem substituídos atualizados nos 
termos do art. 16, § 70, da Resolução n• 69, de 
1995, do Senado Federal, deduzida a parcela de 2% 
(dois por cento); 
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b) modalidade. nominativa-transferível; h) forma de colocação: mediante ofertas públi· 
c) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras cas, rios tennos da Resolução nR 565, de 20 de se-

do Tesouro - LTF, criadas pelo Decreto-Lei nQ lembro de 1979, do Banco Central do Brasil; 
2.376, de 25 de novembro de 1987; I) autorização legislativa: Lei ~ 1.373, de 26 de 

d) prazo: de até cinco anos (SELIC) e de até 
um mil e setecentos e seis dias (CETIP); 

e) valor nominal: R$1 ,00 (um real - SELIC) e 
R$1.000,00 (um mil reais- CETIP); 

f) caracterfsticas dos títulos a serem substituídos: 

SELIC 

Título Vencimento Quantidade 

681447 1"-3-97 133.939.763.285 
681447 1"-4-97 288.985.752.746 
681447 1"-5-97 271.043.715.001 
681447 1"-6-97 523.624.465.474 

CETIP 

Título Vencimento Quantidade 

N 1"-2-97 50.100.000 
N 1"-2-97 60.000.000 
N 1"-3-97 50.100.000 
N 1"-3-97 60.000.000 
N 1"-4-97 50.100.000 
N 1"-4-97 60.000.000 

.N 1"-5-97 50.100.000 
N 1"-5-97 60.000.000 
N 1"-6-97 50.100.000 
N 1"-6-97 60.000.000 

g) previsão de colocação e vencimento dos tí
tulos a serem emitidos: 

SELIC 

Colocacão Vencimento Título Data-base 

3-3-97 1"-3-2001 681459 3-3-97 
1"-4-97 1"-4-2001 681461 1"-4-97 
2-5-97 1"-5-2001 681460 2-5-97 
2-6-97 1"-6-2001 681460 2-6-97 

CETIP 

Coloca cão Vencimento Título Data-base 

3-2-97 1"-2-2000 N 3-2-97 
3-3-97 1"-3-2000 N 3-3-97 
1-4-97 1"-4·2000 N 1"-4-97 
2-5-97 1"-5-2000 N 2-5-97 
2-6-97 12-6·2000 N 2-6-97 

janeiro de 1989, e Decreto n• 8.355, de 26 de janeiro 
de 1989. 

Art 32 A autorização concedida por esta Reso
lução deverá ser exercida no prazo de duzentos e 
setenta dias, a contar de sua publicação. 

Art. 42 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Aprova
do o projeto e estando a matéria em regime de ur
gência, passa-se à imediata apreciação da redação 

_final. 
Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queir?rn 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada . _ . . .. 
A matéria vai à promulgaÇão~ 
O SR. PRESIDENTE (Júho Campos) - Item 4: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo n• 111, de 1996 (n2 

313196, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo-Quadro lnter-Re
gional de Cooperação entre a Comunidade 
Européia e seus Estados-Membros e o Mer
cosul e seus Estados-Partes, assinado em 
Madri, em 15 de dezembro de 1995, tendo 

Parecer favorável, sob n2 36, de 1997, 
da Comissão 

- de Relações Exteriores e Defesa Na
cional. 

Em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Item 5: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n• 3, de 1997 (apresentado 
pela Comissão de Assuntos Econômicos 
como conclusão de seu Parecer n• 8, de 
. 1997), que autoriza a União a celebrar os 
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contratos bilaterais de reescalonamento de 
seus créditos junto à República do Gabão, ·, 
ou suas agências governamentais, renego
ciados no âmbito do Clube de Paris, confor
me Atas de Entendimentos de 19 de setem
bro de 1989, de 15 de abril de 1994, e de 12 
de dezembro de 1995. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas, nos 
termos do art. 235, 11, ·r. do Regimento Interno. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda

çãofinal. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Item 6: 

Discussão, em turno único, do Proje
to de Resolução n• 7, de 1997 (apresenta
do pela Comissão de Assuntos Económi
cos como conclusão de seu Parecer n" 12, 
de 1997), que autoriza o Governo do Esta
do de Mato Grosso a elevar temporaria
mente os limites fixados nos arts. 32 e 42 , 

11, da Resolução n• 69, de 1995, e a assu
mir as dividas da extinta Companhia de 
Habitação Popular do Estado de Mato 
Grosso - COHABIMT - junto à Caixa Eco
nómica Federal. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas, nos 
termos do art. 235, 11, ·r, do Regimento Interno. 

Em discussão o projeto. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
. Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda

çãofinal. 

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

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n• 8, de 1997 (apresentado 
pela Comissão de Assuntos Económicos 
como conclusão de seu Parecer n° 13, de 
1997), que autoriza o Município de Mogi 
Guaçu - SP - a contratar operação de crédi-

to junto à Caixa Económica Federai, no va
lor de seiscentos e sessenta e oito mil e oi
tocentos reais, no âmbito do Programa Pró
moradia. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas, nos 
termos do art. 235, 11, ·r. 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 como se encontram. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Item 8: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n• 9, de 1997 (apresentado 
pela Comissão de Assuntos Económicos 
como conclusão de seu Parecer n" 14, de 
1997), que autoriza a Prefeitura Municipal 
de São João do Meriti (RJ) a contratar ope
ração de crédito junto ao Banco do Estado 
do Rio de Janeiro S.A. - BANERJ - no valor 
total de dois milhões, novecentos e noventa 
e sete mil e setecentos e quarenta reais, cu
jos recursos serão destinados à execução 
de obras de saneamento, drenagem e pavi
mentação de ruas. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas, nos 
termos do art. 235, 11, ·r, do Regimento Interno. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda

çãofinal. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Esgota

da a matéria constante da Ordem do Dia. 
Sobre a mesa, pareceres da Comissão Di

retora oferecendo redações finais, que nos ter
mos do art. 320 do Regimento Interno, se não 
houver objeção do Plenário, serão lidos pela Sr" 
1• Secretária em exercício, Senadora Emília Fer
nandes. 

São lidos os seguintes: 
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PARECER N2 60, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n2 111, de 1996 (n2 313, de 
1996, na Câmara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo n2 111, de 1996 
(n2 313, de 1996, na Câmara dos Deputados}, que 
aprova o texto do Acordo-Quadro lnter-Regional de 
Cooperação entre a Comunidade Européia e os 
seus Estados-Membros e o Mercusul e os seus Es
tados"Partes, assinado em Madri, em 15 de dezem
bro de 1995. 

Sala de Reuniões da Comissão, 4 de fevereiro 
de 1997. - Júlio Campos, Presidente - Ney Suas
suna, Relator- Ernandes Amorim - Levy Dias. 

ANEXO AO PARECER N2 60, DE 1997 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, Presidente.do Senado Federal, nos ter
mos do art 48, item 28 do Regimento Interno, pro
mulgo o·seguinte 

DECRETO LEGiSLATIVO N2 , DE 1997 

Aprova . o. texto do Acordo-Quadro 
lnter-RegioÍlal de COope~ção entre a Co
.munldade Européia e os seus Estados
Membros e o Mercosul e os seus Esta
dos-Partes, assinado em Madri, em 15 de 
dezembro de 1995. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art 12 É aprovado o texto do Acordo-Quadro 
inter-Regional de Cooperação entre a Comunidade 
Européia e or seus Estados-Membros e o Mercosul 
e os seus Estadrs-Partes, assinado em Madri em 15 
de dezembro de 1995. 

Parágrafo único. São sujeitos· à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re
sultar em revisão do referido Acordo-Quadro, bem 
como quaisquer ajustes complementares que, nos 
termos do art. 49, I, da Constituição Federal, acarre
tem ~ncargos ou compromissos gravosos ao patri-
mônio nacional. · 

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

PARECER N2 61, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n2 3, de 1997. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n• 3, de 1997, que autoriza 
a União a celebrar os contratos bilaterais de rees
calonamento de seus créditos junto à República 
do Gabão, ou suas agências governamentais, re
negociados no-âmbito do Clube de Paris, confor
me Atas de Entendimentos de 19 de setembro de 
1989, de 15 de abril de 1994 e de 12 de dezembro 
de 1995. 

Sala de Reuniões da Comissão, 4 de fevereiro 
de 1997.- Júlio campos, Presidente- Ney Suas
suna, Relator- Ernandes Amorim - Levy Dias. 

ANEXO AO PARECER N2 61, DE 1997 

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 , DE 1997 

Autoriza a União a celebrar os con
tratos bilaterais de reescalonamento de 
seus créditos junto à República do Ga
bão, ou suas agências governamentais, 
renegociados no âmbito do Clube de Pa
ris, conforme Atas cte Entendimentos de 
19 ele setembro de 1989, de 15 de abril de 

. 1994 e de 12 de dezembro de 1995. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1g É a União, nos termos do art. 52, V, da 

Constituição Federal, autorizada a celebrar os con
tratos bilaterais com a República do Gabão, ou suas 
agências governamentais, relativos aos créditos do 
Brasil renegociados no âmbito do Clube de Paris, de 
acordo com os parâmetros de consolidação e de re
negociação fixados nas Atas de Entendimentos -
Agreed Minutes, acordados em 19 de setembro de 
1989 (Fase III), 15 de abril de 1994 (Fase IV) e 12 

'· de dezembro de 1995 (Fase V). 
Art. 2" O valor do principal e de juros do crédito 

do Brasil objeto desta autorização é de 
US$39,168,786.19 (trinta e nove milhões, cento e 
sessenta e oito mil, setecentos e oitenta e seis dóla-
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res norte-americanos e dezenove centavos) e as 
condições financeiras básicas a serem firmadas nos '• 
respectivos instrumentos são as seguintes: 

I - relativas às Fase III: Ata de Entendimentos 
de 19 de setembro de 1989: 

a) 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); . 

b) dívida afetada: principal e juros decorrentes 
do contrato original, vencidos até 31 de agosto de 
1989 e vencidos entre 1" de setembro de 1989 e 31 
de dezembro de 1990; 

c) modo de pagamento: 1000/o (cem por cento) 
da dívida afetada será paga em treze parcelas· se
mestrais iguais e sucessivas, sendo a primeira em 
31 de dezembro de 1994 e a última em 31 de de
zembro de 2000; 

d) juros: LIBOR semestral mais 1% a.a. (um 
por cento ao ano), acrescida margem de 1% a.a. 
(um por cento ao ano); 

e) juros de mora: 1% (um por cento) acima da 
taxa contratual; 

11 - relativas à Fase IV: Ata de Entendimento 
de 15 de abril de 1994: · 

a) valor: US$19,623,234.77 (dezenove milhõ
es, seiscentos e vinte e três mil, duzentos e trinta e 
quatro dólares norte-americanos e setenta e sete 
centavos); 

b) dívida afetada: principal e juros decorrentes 
do contrato original, vencidos até 30 de março de 
1994 e vincendos entre 12 de abril de 1994 e 31 de 
março de 1995; 

c) modo de pagamento: 100% (cem por cento) 
da dívida afetada será paga em vinte· e seis parcelas 
semestrais crescentes, sendo a· primeira em 31 de 
março de 1997 e a última em ·30 de sétembro de 
2009; 

d) juros: LIBOR semestral mais 1% aa. (um 
por cento ao ano), acrescida margem de 1% a.a. 
(um por cento ao ano); 

e) juros de mora: 1% (um por cento) acima da 
taxa contratual; 

III- relativas à Fase V: Ata·de Entendimentos 
de 12 de dezembro de 1995: 

a) valor: US$2,948, 118.94 (dois milhões, nove
centos e quarenta e oito mil, cento e dezoito dólares 
norte-americanos e noventa e quatro centavos) de 
parcelas vencidas, e US$9,439,311.73 (nove milhõ
es, quatrocentos e trinta e nove mil, trezentos e onze 
dólares norte-americanos e setenta e três centavos) 
de parcelas vincendas; 

b) divida afetada: 100% (cem por cento) das 
parcelas de principal e juros, incluindo juros de 
mora; vencidas-a.té-30 de-novembro de 1995 e 100% 
(cento por cento) das parcelas de principal e juros, 
excluindo juros demo"ª-, vincend® entre 1" de de
zembro de 1994 e 30 de novembro de 1989, inclusi
ve parcelas decorrentes dos contratos relativos às 
Atas de 1987, 1988 e 1989; 

c) modo de pagamento: as parcelas vencidas 
serão pagas em vinte parcelas semestrais crescen
tes e sucessivas, sendo a primeira em 1" de dezem
bro de 1999 e a última em 1" de junho de 2009, e as 
parcelas vincendas serão pagas em vinte e seis par
celas semestrais crescentes e sucessivas, sendo a 
primeira em 12 de dezembro de 1999 e a última em 
1" de junho de 2.012; 

d) taxas de juros: LIBOR semestral acrescida 
de margem de-0,625% a.a. (zero vírgula seiscentos 
e vinte e cinco por cento ao ano); 

e) juros de mora: 1% (um por cento) acima da 
taxa de juros; 

Art. 3" Aplica-se a esta autorização, no que 
couber, o disposto nas Resoluções n" 82, de 1990, e 
50, de 1993, do Senado Federal. 

Art. 4" A União encaminhará ao Senado Fede
ral cópia dos contratos bilaterais a que se refere esta 
autorização, no prazo de quinze dias após a assina
tura dos respectivos instrumentos e devidamente 
traduzidos para a língua portuguesa. 

Art. 5" o prazo para o exercício desta autoriza
Ção é de quinhentos e quarenta dias, contado a par-
tir da data de sua publicação. · · ·. 

ArC6" Esta Resolução entra em vigor na data 
dé sua publicação. · · 
. . Art. 7" Revogam-se as.disposições.em contrá
rio, especialmente a Resolução' n<> 36, de 1996, do 
Senado Federal. 

PARECER N2 62", DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção nR7, de 1997. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n11 7, de 1997, que autoriza 
o Estado de Mato Grosso a elevar temporariamente 
os limites fixados nos arts. 32 e 42 , inciso 11, da Reso
lução n11 69, de 1995, do Senado Federal, e a assu
mir as dívidas da extinta Companhia de Habitação 
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Popular do Estado de Mato Grosso- COHAB-MT 
junto à Cãixa Económica Federal. 

Sala de Reuniões da Comissão, 4 de fevereiro 
de 1997.- Júlio Campos, Presidente- Ney Suas
suna, Relator- Emandes Amorim- Levy Dias. 

ANEXO AO PARECER NQ 62, DE 1997 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, 
-----, PresDente, nos termos do art. 48, item 
28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N° , DE 1997 

Autoriza o Estado de Mato Grosso a 
elevar temporariamente os limites fixa
dos nos arts. 311 e 42 , inciso 11, da Resolu
ção nll 69, de 1995, do Senado Federal; e 
a ·· ~~umir as dívidas da extinta Cornpa
nt;; tle Habitação Popular do Estado de 
Mato Grosso - COHAB-MT junto à caixa 
Económica Federal. 

·O Senado Federai resolve: 
Art.'12 E o Estado de Mato Grosso autorizadO a 

assumir as dívidas da extinta Companhia de Habita
ção Popular do Estado de Mato Grosso- COHAB
MT, junto à Caixa Económica Federal, no valor total 
de R$ 8.900.000,00 (oito milhões e novecentos mil 
reais), a preços de 30 de julho de 1996. 

Parágrafo único. São elevados, em caráter ex
cepcional e temporariamente, os limites de endivida
mento do Estado de Mato Grosso, fixados nos arts. 
3° e 42 , inciso 11, da Resolução n" 69, de 1995, do 
Senado Federal, de maneira a atender a operação 
referida neste artigo. · · 

Art. 2" A operação de crédito referida no artigo 
anterior terá as seguintes condiçõe~·: 

a) valor da operação: R$8.900.000,00 {oito mi
lhões e novecentos mil reais), a preços de 30 de ju
lho de 1996; 

b) taxa de juros: 4,64% a.a. (quatro vírgula 
sessenta e quatro por cento ao ano); 

c) atualização do saldo devedor: Taxa Refer
encial-TA; 

d) condições de pagamento: 
- do principal: em cento e oitenta meses, sen

do vinte e quatro de carência; 
- dos juros: mensalmente exigíveis; 

•. 

e) garantia: cotas-parte do Fundo de Participa
ção dos Estados - FPE; 

f) destinação dos recursos: assunção, por parte 
do Estado de Mato Grosso, das dívidas contraídas 
pela extinta Companhia de Habitação Popular do Esta
do de Mato Grosso - COHAB-MT, junto à Caixa Eco
nõmica. Federal, relativas às operações de financia
mentos habitacionais e de obras de infra-estrutura e 
equipamentos comunitários no Conjunto Habitacional 
Marechal Rondon, em Rondonópolis-MT. 

Art. 311 A autorização conoedida por esta Resolu
ção deverá ser exercida no prazo máximo de duzentos 
e setenta dias, contado da data de sua publicação. 

Art. 4" Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

PARECER N2 63, DE 1997 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n" 8, de 1997. 

A Comissão Diretora apresenta a redação f111al 
do Projeto de Resolução n" 8, de 1997, que autoriza o 
Município de Mogi Guaçu - SP a contratar operação 
de crédito junto à Caixa Económica Federal, no valor 
de R$ 668.800,00 {seiscentos e sessenta e oito mil e 
oitocentos reais), no âmbito do programa Pró-Moradia. 

Sala de Reuniões da Comissão, 4 de fevereiro 
de 1997.- Júlio campos, Presidente- Ney Suas
suna, Relator- Ernandes Amorim - Levy Dias. 

ANEXO AO PARECER N" 63, DE 1997 

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 1997 

Autoriza o Município de Mogi Guaçu 
- SP a contratar operação de crédito jun
to à Caixa Económica Federal, no valor 
de R$668.800,00 (seiscentos e sessenta e 
oito mil e oitocentos reais), no âmbito do 
programa Pró-Moradia. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 111 É o Município de Mogi Guaçu - SP au

torizado a contratar operação de crédito junto à Cai-
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xa Económica Federal, no valor de R$668.800,00 ., 
(seiscentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais), 
no âmbito do programa Pró-Moradia. 

Parágrafo único. Os recursos referidos neste 
artigo serão destinados à realização de obra de in
fra-estrutura de área ocupada. 

Art 2° A operação de crédito referida no artigo 
anterior terá as seguintes condições financeiras: 

a) valor pretendido: R$668.800,00 (seiscentos 
e sessenta e oito mil e oitocentos reais), a preços de 
27 de agosto de 1996; 

b) encargos: 

- taxa de juros: 5,1 o/o a.a (cinco vírgula um por 
cento ao ano); 

-taxa de risco de crédito: de 1% (um por cen
to) do valor contratado; 

- taxa de administração: corresponde à dife
rença entre a prestação calculada à taxa de 5,1% 
a.a (cinco vírgula um por cento ao ano) e a calcula
da com 6,1% a.a (seis vírgula um por cento ao ano); 

-atualização do saldo devedor: de acordo com 
a variação do índice de atualização do FGTS; 

c) destinação dos recursos: realização de obra 
de infra-estrutura de_ área ocupada; 

d) condições de pagamento: 

- do principal: em duzentas e dezesseis pres
tações mensais, após carência de-quatro meses; 

- dos juros: mensalmente, sem período de ca
rência; 

e) garantia: vinculação das cotas do ICMS/Fun
do de Participação dos Municípios - FPM. 

§ 12 Os recursos obtidos -pela autorização 
concedida por esta resolução deverão ser deposi
tado em uma conta vinculada específica para o pa
gamento de obra de infra-estrutura de área ocupa
da, completamente separada das demais- contas 
que porventura o Município de Mogi Guaçu - SP 
detenha. 

§ 22 O Município de Mogi Guaçu - SP dever-á 
enviar à Comissão de Assuntos Económicos do 
Senado Federal os documentos comprobatórios 
dos pagamentos efetuados com tais recursos até o 
mês subseqüente ao débito lançado na conta vin
culada: 

Ait: 32 Esta autorização deverá ser exercida 
no prazo máximo de duzentos e setenta dias, con
tado da data de sua publicação. 

Art. 42 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

PARECER N2 64, DE 1997 
(Da Comissão do Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção no 9, de 1997 

A Comissão Diretora apresenta a redação fi
nal do Projeto de Resolução n2 9, de 1997, que 
autoriza o Município de São João de Meriti - RJ a 
contratar operação de crédito junto ao Banco do 
Estado do Rio de Janeiro S.A. - BANERJ, no valor 
total de R$2.997.740,00 (dois milhões, novecentos 
e noventa e sete mil, setecentos e quarenta reais), 
cujos recursos serão destinados à execução de 
obras de saneamento, drenagem e pavimentação 
de ruas. 

Sala de Reuniões da Comissão, 4 -de fevereiro 
de 1997 - JúHo Campos, Presidente - Ney Suas
suna, Relator- Ernandes-Amorim_- Levy Dias. 

ANEXO AÇ) PARECER N2 64, DE_ 1$97 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, -Presidente, nos termos do art. 48, 
i.tern 28, do Regi_mento lntemq,_promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N2 , DE 1997 

Autoriza o Município de São João do 
Meriti- RJ a contratar o~o de crédito 
junto ao Banco do Estado do Rio de Janei
ro S.A. - BANERJ. no valor . total de 
R$2.997.740,00 (dois milhões, novecentos 
e noventa e sete mil, setecentos e quarenta 
reais), cujos recursos serão destinados à 
execução de obras ~ saneamento, drena
gem e pavimentação de ruas. 

- -"--- -----

o Senado Federal resolve: 
Art. 12 É o Município de São João do Meriti- RJ 

autorizado a contratar operação de crédto junto ao Ban
co do Estado d6 Rio de Janeiro S.A.-BANERJ- nova
lor total de R$2.997.740,00 (dois milhões, novecentos e 
noventa e sete mil, setecentos e quarenta reais), cujos 
recursos serão destinados à execução de obras de sa
neamento, drenagem e pavimentação de ruas. 

Art. 2" As condições financeiras da operação 
são as seguintes: 
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a) valor pretendido: R$2.997.740,00 (dois mi
lhões, novecentos e noventa e sete mil, setecentos e 
quarenta reais); 

b) taxa: 3,5% a.m. {três vírgula cinco por cento 
ao mês); 

c) indexador: TSF; 
d) garantia: quotas partes do ICMS; 
e} destinação dos recursos: execução de obras 

de saneamento, drenagem e pavimentação de rua; 
f) condições de pagamento: 
- do principal: em doze prestações mensais e 

sucessivas; 
- dos}uros: mensalmente exigíveis, sem perío

do de carência; 
g) taxa de abertura do crédito: 2,0% {dois por 

cento) do valor do empréstimo. 
§ 12 Os recursos obtidos pela autorização con

cedida por esta resolução deverão ser depositados 
em uma conta vinculada específica para o pagamen
to de obras de saneamento, drenagem e pavimenta
ção, completamente separada das demais contas 
que porventura o Município de São João de Meriti -
RJ detenhà. 

§ 22 O Município de São João de Meriti - RJ 
deverá enviar à Comissão de Assuntos Econõinicos 
do Senado Federal os documentos comprobatórios 
dos pagamentos efetuados com tais recursos até. o 
mês subseqüente ao débito lançado na conta vincu
lada. 

Art. 32 O prazo máximo para o exercício desta 
autorização é de duzentos e setenta dias, contado a 
partir de sua publicaÇã.ó: 

Art 42 Esta resolução entra em vigor na dáta 
de sua publicação. · 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Os pa~ 
receres vão à publicação. · · · 

Sobre a mesa, requerimento que será lido·pela 
Sr" 11 Secretária em exercício, Senadora Emilia Fer-
nandes.· ' ' ' · · 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N2 121, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art 321 do Regimento Interno, 

requeiro a dispensa de publicação, para imediata •. 
discussão e votação, do Parecer referente à redação 
final do Projeto de Decreto legislativo n2 111, cJe 
1996 (n2 313196, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo-Quadro lnter-Regionar. de 

Cooperação entre a Comunidade Européia e os 
seus Estados-Membros e o Mercosul e os seus Es
tados-Partes, assinado em Madri, em 15 de dezem
bro de 1995. 

Sala das Sessões, 4 de fevereiro de 1997. -
Emília Fernandes. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Aprova
do o requerimento, passa-se à discussão da reda
çãofinal. 

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 (Júlio Campos)- Sobre a 

mesa, requerimento que será lido pela Sr" 11 Secre
tária em exercício, Senadora Emilia Fernandes. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N2 122, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nos temos do art. 321, do Regimento Interno, re

queiro a dispensa de publicação, para imediata discus
São e votação, do Parecer referente à redação final do 
Projeto de Resolução n2 3, de 1997 (apresentado pela 
Comissão de Assuntos Econômicos como conclusão 
de seu Parecer n2 8, de 1997), que autoriza a União a 
celebrar os contratos bilaterais de reescalonamento de 
seus créditos junto à República do Gabão, ou suas 
agências governamentais, renegociados no âmbito do 
Clube de Paris, conforme Atas de Entendimentos de 
19 de setembro de 1989, de 15 de abril de 1994, e de 
12dedezembrode 1995. 

Sala das Sessões, 4 de fevereiro de 1997.
Emília Fernandes. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Aprova
do o requerimento, passa-se à discussão da reda
ção final. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) . 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 
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O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Sobre a 
mesa, requerimento que será lido pela Sr" 1• Secre- ., 
tária em exercício, Senadora Emília Fernandes. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N°123, DE1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, 

requeiro a dispensa de publicação, para imediata 
discussão e votação, do Parecer referente à reda
ção final do Projeto de Resolução n2 7, de 1997 
(apresentado pela Comissão de Assuntos Econó
micos como conclusão de seu Parecer n° 12, de 
1997), que autoriza o Governo do Estado de Mato 
Grosso a elevar temporariamente os limites fixa
dos nos arts. 3" e 42, inciso 11, da Resolução n" 69, 
de 1995, e a assumir as dívidas da extinta Compa
nhia de Habitação Popular do Estado de Mato 
Grosso - COHABIMT junto à Caixa Económica Fe
deral. 

Sala das Sessões, 4 de fevereiro de 1997. -
Emília Fernandes. 

C SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Aprova
do o requerimento, passa-se à discussão da reda
çãofinal. 

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 (Júlio Campos)- Sobre a 

mesa; requerimento.que será lido pela Sr" 1• Secre
tária em exercício, Senadora Emília Fernandes. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N°124, DE 1997 

Senhor Presidente, 
Nbs termos do art. 321 do Regimento Interno, re

queiro a dispensa de publicação, para imediata discus
são e votação, do Parecer referente à redação final do 
Projeto.de Resolução n• 8, de 1997 (apresentado pela 
Comissão de Assuntos Económicos como conclusão 
de seu Parecer n° 13, de 1997), que autoriza o Municí
pio'de Mogi Guaçu- SP a contratar operação de cré-

dito junto à Caixa Económica Federal, no valor de 
seiscentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais, 
no âmbito do Programa Pró-moradia. 

Sala das Sessões, 4 de fevereiro de 1997.
Emília Fernandes. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Aprova
do o requerimento, passa-se à discussão da reda
ção finaL 

Em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Sobre a 

mesa requerimento que será lido pela.Sr".1 1 Secre
tária em exercício, Senadora Emília Fernandes. 

É lido e aprovado o seguinte · 

REQUERIMENTO N° 125, DE 1997 

Senhor Presidente, 
. Nos termos do art. 321 do Regimento ln

terno, requeiro a dispensa de publicação, para 
imediata discussão e votação, do Parecer re
ferente à redação final do Projeto de Resolu
Ç~Q .n2 9, de 1997 (apresentaao pelaComissão 
de Assuntos Económicos como conclusão de 
seu Parecer n• 14, de 1997), que autoriza a 
prefeitura Municipal de São João .do Meriti 
(RJ) a contratar operação de crédito junto ao 
Banco do Estado do Rio de Janeiro SA. - BA· 
NERJ - no valor total de dois milhões nove
centos e noventa e sete mil e setecentos e 
quarenta reais, cujos os .recursos serão desti
nádos à execução de obras de saneamento, 
drenagem e pavimentação de ruas. 

Sala das Sessões, 4 de fevereiro de 1997.
Emília Fernandes. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Aprova
do o requerimento, passa-se à discussão da reda
ção final. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
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Aprovado. 
O projeto vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Passa

se à apreciação do Requerimento n2 120, de 1997, 
lido no Expediente, de autoria da eminente Senado
ra Emilia Fernandes e outras Sr"s Senadoras, solici
tando a realização de sessão especial conjunta, no 
dia 05 de março próximo, em homenagem ao Dia In
ternacional da Mulher. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Será feita a devida consulta à Câmara dos De

putados. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Há ora

dores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Antonio 

Carlos Valadares. 
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES 

(PSB-SE. Para uma comunicação inadiável. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, já estamos no terceiro ano de implan
tação do Plano Real, e o Brasil ainda não conse
guiu estancar a avalanche do desemprego. O Go
verno age como se estivesse prisioneiro de si 
mesmo: a fim de manter a inflação baixa e palmi
lhar o caminho da estabilidade, insiste na preser
vação de uma política cambial de sobrevaloriza
ção da moeda e na fixação de taxas de juros ex
tremamente elevadas, se levarmos em conta os 
níveis de inflação ora em vigor. 

Apesar da contenção do processo inflacioná
rio, o Governo enfrenta problemas preocupantes, 
fazenuú :::om que analistas do País e do exterior já 
estejam enxergando sinais de desequilíbrios que, 
se aprofundados, poderão gerar uma crise econó
mica de proporções imprevisíveis. 

O desemprego é crescente, e a sua taxa, 
de aproximadamente 12%, é uma das mais altas 
de todos os tempos. Uma prova de que o sinal 
vermelho do perigo já começou a aparecer nos 
computadores que registram as oscilações da 
nossa política econômica foi o astronômico re
sultado negativo da nossa balança comercial, 
com déficit de US$5,5 bilhões, o maior de toda a 
nossa história. 

No ano passado, o economista Rudiger Dom- •. 
busch, do Massachusetts lnstitute of Technology 
(MIT) e ex-assessor do Presidente Bill Clinton, foi con
siderado pelas autoridades brasileiras da área econômi
ca como o profeta do fim do mundo, ao afirmar que •o 

Brasil está à beira de uma crise financeira, como a 
que se abateu sobre o México no final de 1994". Di& 
se ainda o economista que o Governo brasileiro es1á 
mantendo a inflação sob controle à custa de urna su
pervalorização de 30"/o a 40% do reai e da manuten
ção de taxas de juros em níveis arti!ieialmente eleva
dos, como maneira de atrair. capital do exterior. 

Declarações tão negativas a respeito das finan
ças do Brasil, em junho de 1996, provocaram a que
da ao dólar em Nova Iorque e reperCUtiram em todo 
o mundo, apavorando os investidores internacionais, 
assim como arrancaram respostas iradas do Gover
no de Fernando Henrique Cardoso. 

Para acrescentar mais lenha na fogueira, engen-
- drou o economista comentários pessimistas, dizendo 

que a moeda brasileira enfrenta o risco de um colapso, 
embora não quisesse fixar um prazo: "Isso é mais difí
cil de prever. Um ano, dois anos .. ." TaniJém admitiu a 
possibilidade de que eles possam ter sorte e seguir em 
frente. (O Globo, terça-feira, 4/6196). 

Sr. Presidente, no dia de ontem, o conceituado 
jornal Folha de S. Paulo (Brasil, 1-7) publicou uma 
reportagem denunciando que "analistas vêem sinais 
de desequilíbrio". A matéria cita Paulo Leme, econo
mista da Goldrnan Sachs, de Nova Iorque, o qual 
afirma que o Brasil perde tempo e grau de liberdade 
a cada momento que passa, porque, em virtude da 
demora, pode ficar mais difícil sair da camisa-de-for
ça da âncora cambial. Tomara que nada aconteça 
com a nossa moeda, que, afinal, fez surgir um cená
rio de estabilização dos preços pela queda da infla
ção, possibilitando maior credibilidade para os inves-
ti~ntos externos. · · · 

É quase unânime a opinião de especialistas 
econômicos de que o Brasil deve, o mais cedo pos
sível, corrigir os rumos de sua política cambial e de 
juros. o déficit em suas oontas correntes e o cre& 
cente aumento do desemprego servem como um 
alerta ao Governo de que urna moeda forte não 
pode ter valor para um povo que não tem onde tra
balhar, nem dinheiro para comprar, para comer, mo
rar e se vestir condignamente. 

Os índices alarmantes de criminalidade regi& 
trados nos grandes centros urbanos, originários, em 
sua maior parte, do desajuste social produzido pelo 
desemprego, precisam ser contidos com a realiza
ção de obras e investimentos públicos e privados 
que possam ocupar a grande massa de trabalhado
res sem perspectiva de um trabalho decente. 

A reforma agrária, hoje vista pela sociedade 
brasileira como um instrumento para desenvolver o 
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nosso País, precisa ser agilizada, para que o campo 
venha a se tomar, nesse imenso vazio das proprie-
dades improdutivas, um local onde se possa morar, 
produzir comida para dar aos que estão famintos e 
desempregados. 

A moradia popular, que fora, em outros tempos, 
investimento certo para a geração de mão-de-obra, 
necessita de um programa habitacional urgente para a 
sua reatívação e correção do déficit injusto e desuma
no de casas para as fammas de trabalhadores. 

É preciso que se estabeleçam vínculos fortes 
entre o crescimento económico e o desenvolvimento 
humano, como afirma o relatório da ONU, caso se 
queiram taxas sustentáveis, nesses dois aspectos, a 
longo prazo, sendo necessário para isso políticas 
públicas apropriadas e bem dirigidas. 

Como assinala a GNU em seu relatório, o Bra
sil cor>tinua sendo o campeão de injustiças sociais, 
comparando-se, na América Latina, a países atrasa
dos, como El Salvador, Honduras, Nicarágua, Bolí
via e Guatemala. É inexplicável que o Brasil, com a 
sua extensão territorial e o seu potencial de recursos 
naturais e humanos, seja considerado pela ONU 
como o líder das desigualdades, com a pior distribui
ção de renda de toda a América Latina. 

Neste País da reeleição de FHC, assiste-se, de 
forma passiva, ao lucro exorbitante de banqueiros e 
à sua impunidade pela prática de fraudes monstruo
sas contra o sistema financeiro nacional, enquanto 
se multiplica a miséria na periferia das grandes cida
des e recrudesce a crise no campo por falta de urna 
política fundiária visível, rápida, ágil e justa, que ado
te medidas ensejadoras da paz e que possa evitar 
invasões descabidas e massacre dos sem-terra por 
este Brasil afora. 

Eis a desumana e descabida posição do Brasil, 
quando sabemos que, em nosso País, se aprofunda 
cada vez mais o fosso entre ricos e pobres: aqui a 
renda per capita dos 20% mais pobres corresponde 
a apenas 10,5% da renda média per capitado País, 
que é de US$5.370. 

O Sr. Lauro Campos- Permite-me V. Ex" um 
aparte? 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES -
Concedo o aparte a V. Ex", Senador Lauro Campos, 
com muito prazer. 

O Sr. Lauro campos - Eminente Senador An
tonio Carlos Valadares, congratulo-me com V. Ex" 
pelo teor do seu discurso, que retrata um verdadeiro 
panorama da barbárie a que nos estão conduzindo 
essas relações internacionais e essa perversidade 

.. interna, esse caos, como confessa o ~residente 
Fernando Henrique Cardoso, na revista Esquer
da 21, em que nos encontramos. V. Ex" tem de
monstrado a sua preocupação com os diversos 
problemas. Como o aparte deve ser breve, gos
taria de salientar que apenas 11% dos recursos 
destinados à reforma agrária foram usados pelo 
Governo. Isso mostra que, realmente, existe o 
ministério da anti-reforma, o que provoca, obvia
mente, a efervescência das relações que exis
tem entre os trabalhadores sem terra e os lati
fundiáriol>, os proprietários de terras improduti
vas neste País. Então, vemos que existe uma 
preferência desse Governo pelos banqueiros, 
que receberam mais de R$14 bilhões através do 
Proer. Existe uma preferência pelos Estados 
Unidos: por exemplo, quando Sua Excelência o 
Presidente da República telefonou do Chile para 
o Presidente Bill Clinton avisando que US$1,340 
milhão que eram emprestados ao Brasil para o 
projeto Sivam iriam criar 20 mil novos empregos, 
não aqui no Brasil, que precisa de emprego, mas 
nos Estados Unidos. De modo que V. Ex• receba 
a minha solidariedade, o meu apoio e o meu 
aplauso pela sua oração. Muito obrigado. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES -
Agradeço a V. Ex" a solidariedade do aparte, que 
vem demonstrar que V. Ex", não só como Senador 
mas como Professor, conhece em profundidade os 
problemas nacionais e internacionais. 

Ainda hoje, li um artigo de um Líderes do seu 
Partido, do Professor Aloizio Mercadante, que é do 
Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores. Ele 
faz um brilhante e profundo comentário sobre a si
tuação económica do Brasil, enfocando a problemá
tica do câmbio e das elevadas taxas de juros. Cita 
alguns números estarrecedores sobre o endivida
mento geral do Governo, provocado por essas taxas 
de juros artificiais. Este ano, o endividamento chega
rá a US$290 bilhões, mais de 30% do Produto Inter
no Bruto nacional, coisa nunca vista nos anais da 
economia brasileira. 

Entretanto, o Governo insiste em manter 
essa política para manter a inflação baixa, deixan
do que o desemprego campeie. Enquanto isso, o 
capital dos bancos vem cada vez mais obtendo lu
cros exorbitantes, como, por exemplo, o Bradesco, 
que obteve um lucro superior a R$800 milhões. 
Qual empresa brasileira teve esse lucro? Nenhu
ma. Mas o Bradesco teve; e o Governo Federal 
cria o Proer dizendo que o sistema brasileiro na
cional está em perigo. Quando os lucros são divul-
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gados nos jornais, ninguém do Governo faz comen
tário sobre isso. 

O Brasil, Sr. Presidente, nos dias de hoje, 
por intennédio de suas lideranças representativas 
do Governo, esboça uma despreocupação, que 
não tem cabimento, em relação ao seu quadro so
cial injusto e desumano, cujas falhas raramente 
são objeto de um debate sério e descomprometi
do. Como buscar competitividade dos nossos pro
dutos com uma indústria sucateada por não ter ca
pacidade de modernizar-se, acompanhar e partici
par em pé de igualdade do processo de globaliza
ção? Quais os investimentos que são direcionados 
para ciência e tecnologia e que poderiam induzir 
uma reestruturação do nosso parque industrial? 
Que providências têm sido tomadas pelo Governo 
visando quebrar as barreiras alfandegárias de paí
ses como os Estados Unidos, que vendem para 
nós a maioria dos seus produtos, enquanto se re
cusam, pela força do seu poderio económico, a 
negociar com setores da agricultura e da indústria 
brasileira, e por isso mais se agrava a crise por 
falta de vendas ao exterior? 

Ainda esta semana, o governo dos Estados 
Unidos, por meio de um dos seus representantes 
do setor comercial, repreendeu veementemente 
o Brasil no sentido de.que abra mais as suas 
portas para o .comércio. dos Estados Unidos, en
quanto os ·nossos produtos não só agrícolas 
como industriais são barrados por taxações 
enormes. nesse país.· · 

Mas, Sr. Presidente, voltando ao problema 
do câmbio, que, segur:do aquele economista. fa
moso, o Dombusch, está sobrevalorizado em. rela
ção ao dólar, é oportuno transcrever, apenas para 
reflexão, alguns trechos. da opinião do colunista 
Celso Pinto (Jornal do ·Brasil, 13/6/96), a respeito 
do assunto. Discorrenc~6 'sobre a tempestade pro
vocada pelo famoso economista'Celso Pinto, des
taca que os insultos contra o mesmo não conse
guem exorcizar algumàS questões centrais. E re-
gistra: ' 

"Duas delas: I) o modelo de estabiliza
ção seguido pelo Brasil corre o riscc, não ime
diato de acabar numa crise cambial; 2) ele 
tem um custo, em termos de baixo crescimen
to, que poderia ser evitado com uma política 
cambial mais agressiva, ainda que às custas 
de uma inflação ligeiramente maior. 

Não é trivial comprar nenhum dos dois 
argumentos, l"'as vale a. pena entender o 
que está por trás deles. Um artigo publicado 

ano passado, •currency crisis and collap
ses• (Crises e colapsos monetários), escrito 
por ele junto com os economistas llan God· 
frajn e Rodrigo Valdes, serve como base 
teórica de sua análise sobre o Brasil e a 
América Latina 

O artigo defende quatro teses: 1) o 
câmbio é um preço-chave e, quando está 
supervalorizado, afeta o crescimento, cria 
instabilidade financeira e acaba em colapso; 
2) o câmbio é urna variável de politica eco
nómica (o que contraria uma legião de eco
nomistas); 3) como é difícil medir qual é o 
câmbio correto, os mercados de capitais 
acabam acomodando reajustes e com isso 
ampliando o colapso; e 4) como é diffcil aca
bar de vez com uma inflação sem uma re
cessão, •um regime de inflação moderada, 
mas relativamente estável, é uma solucã,.. 
transitória aceitável, embora imperfeita • 

Para provar suas teses, o artigo e;."· .. • 
na quatro casos do uso do câmbio valoriza
do que levaram a desastres: o Chile, de 
1978 a 1982; o México, de 1978 a 1982; a 
Finlândia, de 1988 a 1992; e outra vez o Mé
xico, de 1990 a 1994. A seqüência é ·conhe
cida:· usa-se o câmbio, com sucesso, como 
âncora para conter os preços (barateando 
as importações); ele acaba sobrevalorizado 
(afetando as exportações); gera também um 
déficit nas contas externas; os juros sobem 
para atrair dólares; a economia entra em re
cessão e ·o setor financeiro entre em crise 
(agrava~.pelos juros altos).~· 

Em suma, Sr. Presidente, o mecanismo do uso 
da âncOra cambial e dos juros é rnur1dialmente oo
nhecido e, em alguns lugares, provado e te-t:do, 
embora de forma amarga e com resultado" uesas
trosos. Não podemos conceber como é que tal. políti
ca monetária inflexível pode a .. :ar indefinidamente: 
uma politica que arrasta milhões ·de brasileirc 
desemprego; que acelera as injustiças no cam;.. ;.· e: 
nas cidades, que obriga a venda do· nosso prec1oso 
património, como a Vale do Rio Doce, somente para 
o pagamento de dívidas de finalidade duvidosa, que 
crescem a cada dia por causa das taxas de juros ar
tificialmente criadas pelo próprio governo que a ad-

'· ministra. 
Uma polftica econômica cuja execução deixa 

saldos tão negativos do ponto de vista social não é 
algo que mereça só elogios. Merece, sim, o combate 
sério e independente, porque a sua revisão tem que 
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vir cedo ou tarde; do contrário, será o colapso impre
visível. 

,O Sr, Ademir Andrade- Permite-me V. Exl 
um aparte? 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Sr. 
Presidente, V. ExA permitiria que o nobre Líder do 
meu Partido pudesse fazer um aparte ao meu pro
nunciamento? 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Seu 
pronunciamento já ultrapassou o tempo em 20 minutos 
e 18 segundos e há ainda cinco oradores inscritos. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Eu 
pediria a generosidade de V. Ex&, pois o Senador 
Ademir Andrade estava aguardando já há algum 
tempo. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Sr. Se
nador, concedo, então, um minuto para o aparteante 
e mais um minuto a V. ExA para ·que encerre seu 
pronunciamento. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES -
Agradeço a V. Ex&. 

o Sr. Ademir Andrade - Quero me congratu
lar com V. Ex1, Senador Antonio Carlos Valadares, 
pela.importante análise que faz do processo eco
nômico. Na verdade, o Brasil está inebriado, en
cantado com a estabilidade da moeda e, na verda
de, o grande milagre do. Presidente Fernando Hen
rique Cardoso foi não se preocupar que a balança 
comercial brasileira tivesse superávit. Só dessa 
forma Sua Excelência pôde manter a paridade en
tre o dólar e o real, o que, verdadeiramente bara
teia a importação e atende à. demanda interna da 
nossa população .. Esse é o seu· giaricie milagre. 
Por ·outro lado; como· o ·Governo teve que manter 
os seus compromissos externos - e ar é que .está 
o erro -, aumentou os juros, fazendo com que os 
bancos captassem dinheiro. Assim, ele paga aos 
bancos um juro ·maior do que os bancos pagam 
aos ·investidores e os estrangeiros resolveram in
vestir ·no sistema financeiro. Para nós,' brasileiros, 
ganhar 1,5% ·ao mês não significa nada; mas para 
o americano otr.o europeu ·aplicar o seu dinheiro 
aqui e ganhar 15% de juros reais ao ano é uma 
grande coisa. Nós ainda não aprendemos isso. De 
forma que o Governo conseguiu manter as suas 
reservas, o que lhe permitiu ter um déficit na ba
lança comercial durante anos consecutivos. E isso 
é bom para o Brasil, não considero que seja ruim. 
O que é extremamente perigoso é que, em função 
desta necessidade, ele tenha ampliado o seu débi
to interno, que vai chegar, como disse V. Ex&, a 

•• US$290 bilhões no final de 1997. E aí, como é que 
ele vai resolver esse problema? Ele pode até resol
ver, dando um calote nos banqueiros, porque, afinal 
de contas, esse dinheiro que os banqueiros têm de 
crédito no Governo nada mais é do que uma ficção, 
é um dinheiro que não existe, fruto de um jogo eco· 
nõmico e potrtico. Então, se o Presidente der um ca
lote nos banqueiros, terá, evidentemente, o nosso 
aplauso, porque será a única forma que tem de re
solver o problema da dfvida interna, que está se tor
nando absolutamente astronômica. Ele deixou de 
enviar recurso, através do superávit na balança co
mercial, mas está enviando de outra forma, que é 
mais perigosa, transferindo o seu débito para os 
banqueiros internos. Infelizmente, imaginamos que 
Sua Excelência não vai fazer isso, porque a sua boa 
vontade para com os banqueiros é muito maior do 
que qualquer um de nós pode imaginar- que o diga 
o Proer, que está ar para todos verem. Congratulo
me com a análise de V. Ex&, pelo brilhante pronun
ciamento que faz, trazendo opiniões importantes de 
todos. Creio que nós aqui, no dia-a-dia, haveremos 
de mostrar ao povo brasileiro que Fernando Henri
que Cardoso não é essa maravilha que a mídia 
apresenta. Muito obrigado a V. Exl. 

· O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES -
Muito grato pelo aparte, Senador Ademir Andrade, 
que demonstrou, com muita proficiência e brilhantis
mo, conhecimento da realidade brasileira. 

Para terminar, Sr. Presidente, creio que um 
saldo negativo na nossa balança comercial reflete, 
acima de tudo, as dificuldades do empresariado bra
sileiro em produzir para exportar. Se não há exporta" 
çãó rio Brasil, corno deveria ocorrer· para cobrir o 
nosso déficit, é porque há uma crise por debaixo do 
pano, que um dia pode e~t~urar. 

Cabe a nós, Senadores, que fiscalizamos os 
atos do Poder Executivo, alertá-lo pára esta realida
de, para este perigo: a nossa indústria não tem a ca
pacidade nem a. perspectiva de concorrer, numa 
concorrência justa e lear, com o empresariado inter
nacional. 

Sr. Presidente, quem vem ganhando com isso 
são as grandes empresas multinacionais, enquanto 
a empresa brasileira sofre as dificuldades com as al-
tas taxas de juros. · 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Tem a 

palavra o Senador-Eduardo Suplicy, por dez minutos. 
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT -5P. Pronun

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
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Sr. Presidente, sr>s e Srs. Senadores, a Rede Glo
bode Televisão, no Jornal Nacional de sábado e no 
Fantástico do domingo passado, apresentou da
dos reveladores a respeito de uma mansão que . 
está sendo construída em West Palm Beach, Mia
mi. 

A repórter Sõnia Bridi informou aos teles
pectadores que o ex-Presidente Fernando Collor 
de Mello foi visto por diversas testemunhas visi
tando a construção daquela residência, numa 
freqüência de duas vezes por semana. 

A mansão está sendo construída em lote 
adquirido pelo ex-porta-voz e cunhado, Embaixa
dor Marcos Coimbra. Diante dos fatos e da esti
mativa de custo de construção da casa, foi pró
prio, do ponto de vista jornalístico, que a Rede 
Globo de Televisão perguntasse ao ex-Presi
dente e ao Embaixador a quem pertence a casa, 
quem é o responsável pela construção e como 
está sendo paga. 

A primeira reação do ex-Presidente Fernan
do Collor de Mello foi de não explicar o fato e 
simplesmente mandar dizer, por terceira voz, 
que nada tinha a ver com o assunto. O Embaixa
dor Marcos Coimbra informou que a casa não 
era dele, mas confirmou que o lote era de sua 
propriedade. Quando a reportagem informou que 
estava sendo construída uma casa com torneiras 
de ouro, a primeira reação do Embaixador Mar
cos Coimbra foi admitir que a situação se com
plicava. Portando, a sua primeira reação não foi 
transparente. 

Diante da evidência dos fatos, a Rede Glo
bo quis saber mais, como, por exemplo: por que 
o Presidente Fernando Collor diz que nunca vai 
a uma obra e testemunhas dizem tê-lo visto por 
diversas vezes? Por que o Embaixador Marcos 
Coimbra, ex-secretário do Presidente Fernando 
Collor, sentiu-se sem graça quando negou que 
fosse dono de uma casa que tem o seu nome mi 
placa? 

Ora, Sr. Presidente, o que se espera de 
uma pessoa que ingressa na vida pública, que 
se torna Presidente e que, mesmo afastada da 
Presidência, declara que pretende voltar à vida 
pública, é, pelo menos, a transparência total de 
suas ações, de seus ates. 

Seria próprio, por exemplo, que o ex-Presi
de;nte Fernando Collor de Mello, pensando em 
voltar à política, fizesse um exame de consciên
cia, examinasse o que aconteceu durante o pe-

ríodo em que esteve na vida pública, quando foi de
putado estadual, governador, deputado federal e 
Presidente da República, cargo a que renun
ciou minutos antes que o Senado Federal o 
julgasse, já estando ele afastado porque a Câ
mara dos Deputados aprovara a licença para o 
julgamento. 

Eis aue o ex-Presidente Fernando Collor de 
Mello resolve atingir com diatribes o Presidente 
nacional do Partido dos Trabalhadores, José Dir
ceu, por ter falado da importância de ele dizer a 
verdade. 

Já durante o seu período como Presidente da 
República, sabemos, e o povo brasileiro sabe, das 
vezes em que o ex-Presidente Fernando Collor de 
Mello faltou com a verdade. 

Sr. Presidente, cabe ao ex-Presidente Fer
nando Collor de Mello esclarecer esses fatos sem 
estar xingando, ofendendo, falando diatribes sobre 
quem quer que seja. Antes de ofender o Presiden
te do Partido dos Trabalhadores - que, aliás, 
atuou brilhantemente como um dos requerentes e 
um dos membros da Comissão Parlamentar de In
quérito que examinou os fatos relacionados ao Sr. 
Paulo César Farias -, deveria o Sr. Fernando Col
lor de Mello tratar, sim, de tomar transparentes as 
suas declarações de renda e de riqueza. Reco
mendo a e!e simplesmente que tome públicas as 
suas declarações de bens e de renda desde o 
tempo em que se tomou Presidente até hoje. É 
esta a minha recomendação. 

Quer dar exemplo de transparência? Então tor
ne públicas as suas declarações de renda e de bens 
para que esse episódio fique totalmente esclarecido. 

Sr. Presidente, desejo dar urna explicação 
pessoal. Saiu hoje, no "Painel" da Folha de S. Pau
lo, uma nota atribuída a mim, resultante de diálogo 
que mantive com um jornalista desse jornal. Diante 
da reportagem publicada na Folha de S. Paulo, de 
que diversas empresas "fantasmas• que operavam 
com títulos, com letras financeiras do tesouro muni
cipal estavam relacionadas ao Beron, o Banco de 
Rondônia, lembrei-me do fato, que comentei ontem, 
de ser o Primeiro-Secretário da Casa coincidente
mente do Estado de Rondônia e de eu ter tanto me 
empenhado para -que S. Ex& divulgasse a resposta 

•. do requerimento de informações que havia formula
do sobre as Letras Financeiras do Tesouro Munici
pal de São Paulo. 

Sr. Presidente, em primeiro lugar, quero aqui 
transmitir que não desejo, com essa observação, 
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dizer que tenho qualquer indício ou prova de relacio
namento do Senador Odacir Soares com os respon- ·, 
sáveis pelo Banco de Rondônia, ligados àquelas 
empresas "fantasmas•. E gostaria aqui também de 
transmitir que avalio como um passo que deveria ter 
realizado com maior prudência, e digo o porquê. 

Obviamente, o Banco de Rondônia, uma vez 
pertencendo ao Estado de Rondônia, constitui um 
banco do Estado, pertencente a todo o povo de 
Rondônia. Não desejei, com aquela observação, 
fazer qualquer ofensa ao povo do Estado de Ron
dônia. 

Desejo transmitir essa explicação ao Sena
dor Odacir Soares, sem prejuízo do esclarecimen
to dos outros fatos que, agora, estão sob exame 
do Conselho de Ética do Senado. Solicitei que o 
Conselho de Ética ouvisse os dois Senadores, o 
Senador Odacir Soares e eu. 

Para concluir, Sr. Presidente, desejo fa
zer um registro. Por volta das 8h30min da ma
nhã de hoje, no seu apartamento em Nova Ior
que, faleceu, segundo informam as agências 
de notícias, por parada cardíaca, o jornalista 
Paulo Francis. 

Houve época em que fui colega de Paulo 
Francis na Folha de S. Paulo. Na segunda meta
de dos anos 70, convidados ambos pelo jornalista 
Cláudio Abramo e pelo Sr. Otávio Frias, escrevía
mos naquele jornal. O jornalista Paulo Francis en
tão me tratava com respeito e com amizade, do 
que inúmeras vezes deu provas. Desde que in
gressei no Partido dos Trabalhadores, ele passou 
a criticar-me, muitas vezes relacionando fatos não 
verdadeiros. 

Sinto pela jornalista Sônia Nolasco, uma bri
lhante profissional, sua esposa, a morte de seu ma
rido. 

O jornalista Paulo Francis foi, sem dúvida, 
importante na história da imprensa brasileira. 

Descanse em paz! 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce

do a palavra o nobre Senador Ney Suassuna (Pausa.) 
Os Srs. Senadores Júlio Campos e Carlos Wil

son enviaram discursos à Mesa para serem publica
dos na forma do disposto no art. 203 do Regimento 
Interno. 

S. Ex"s serão atendidos. 

O SR. JÚUO CAMPOS (PFL-MT) - Sr. Presi
dente, Sr"s e Srs. Senadores, a abertura comercial 
conduzida pelo Presidente Fernando Henrique Car-

doso, com o objetivo de inserir o Brasil no processo 
de globalização económica, não pode, absolutamen
te, ser uma via de mão única. Importa dizer que a re
dução de barreiras alfandegárias, que estimula a im
portação de bens e serviços, com todos os benefí
cios e vantagens daí decorrentes para a economia 
nacional, deve servir, igualmente, para a colocação 
de nossos produtos no mercado externo. 

Da mesma forma, deve a política de abertura 
comercial incentivar a atração de capitais e tecnolo
gias, com destaque para a formação de join ventu
res, para que logremos imprimir um salto qualitativo 
na produção industrial e no setor de exportações. 
Impõe-se aproveitar a oportunidade que a conjuntu
ra nos oferece, com a feliz combinação da estabili
zação monetária e da sensação de segurança pro
porcionada a eventuais parceiros do Exterior pela 
seriedade e austeridade do atual governo. 

De fato, a economia brasileira, enfrentando 
embora numerosos revezes, deixou de ser um mer
cado de alto risco. A aventura que atraía capitais es
peculativos, de baixa qualidade e de curta perma
nência, deve dar lugar, agora, ao investimento pro
dutivo, com resultados a médio e longo prazos e 
busca de benefícios recíprocos. 

Esse raciocínio, Senhoras e Senhores Senado
res, deve nortear a estratégia e a ação governamen
tais na execução de sua política económica, e espe-

--cialmente de sua política industrial. O diversificado 
parque industrial brasileiro apresenta setores ocio
sos ou tecnologicamente defasados, que não podem 
prescindir da oportunidade de se modernizarem, de 
otimizarem sua produção e de se tomarem competi
tivos. 

Enquadra-se nesse caso o segmento de már
mores e granifos, que vislumbram uma oportunidade 
ímpar de crescimento, nos mercados nacional e in
ternacional, dada a. tendência, em todo o mundo, de 
emprego de pedras ornamentais em pisos, em re
vestimentos internos e externos, em peças de mobi
liário e em decoração. 

Com grande diversidade de pedras, especial
mente de granitos - quase quinhentos tipos já foram 
catalogados-, o Brasil ocupa o quarto lugar entre os 
maiores exportadores, após a China, a Índia e a Áfri
ca do Sul; no entanto, Senhoras e Senhores Sena
dores, tem apenas a vigésima-quarta colocação en
tre os exportadores de produtos acabados, que é 
exatamente o filão mais rentável, em função do valor 
agregado. 
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Dados do Departamento Nacional da Produção 
Mineral, citados recentemente pela revista Notícias, 
revelam que o Brasil produz anualmente dois milhõ
es de toneladas de pedras ornamentais, em sua 
maioria garantitos. Desses dois milhões, 800 mil to
neladas são exportadas. Do total destinado ao mer
cado externo, porém, apenas uma fatia de 1 O% se 
refere a produtos elaborados ou semi-elaborados, o 
que representa uma perda substancial no fatura
mento do setor. 

Para que tenhamos uma ideia dessa perda, 
basta dizer que o volume de 1 O% de produtos bene
ficiados é responsável por 40% do faturamento total 
das exportações brasileiras do setor; e que essas 
exportações, em 1996, do setor de mármores e gra
nitos cresceram 14,34% em relação a 1995, saltan
do de US$ 121,380,944 para US$ 138,788,305. O 
melhor desempenho da indústria foi registrado nas 
exportações de produtos manutaturados, que au
mentaram 23% em comparação com mesmo perío
do de 1935. As exportações de processados se ele
varam deUS$ 31,727,307 para US$ 38,974,853. O 
número é quase nove vezes maior do que a média 
de crescimento das exportações brasileiras que foi 
de 2,61 %. Apesar desse crescimento, existe, ainda, 
um grande espaço a ser conquistado pelos exporta
dores brasileiros, pois esse mercado tende a crescer 
de fonna significativa nos próximos anos. 

A Itália, que detém a hegemonia tecnológica e 
comercial no setor, compra 65% do granito e 70% 
do mármore brasileiros, em blocos, e depois de be
neficiá-los os reexporta para países de todo o mun
do com ganhos expressivos no valor agregado a es
ses produtos. "Assim - destaca a revista Notícia -
modernas torres de Cingapura, Hong Kong ou Nova 
York podem estar utilizando granito brasileiro sob 
grife italiana•. 

Evidentemente, Senhoras e Senhores Senado
res, não se trata apenas de aumentar a participação 
brasileira no mercado exterior de pedras ornamen
tais, mas também de tomar o setor mais eficiente 
em todas as etapas, da pesquisa geológica à comer
cialização dos produtos. Para isso, deve o empresa
riado do setor, onde predominam as empresas de 
pequeno e médio porte, investir em tecnologia e na 
modernização dos procedimentos a fim de que, re
duzindo o custo da produção, venham a ampliar 
também o mercado interno. 

Mas as altas alíquotas para importação de ma
quinários, imprescindíveis à melhoria qualitativa e 
quantitativa da produção, ainda persistem corno 

principal entrave ao aumento significativo das expor
tações. As alíquotas que recaem sobre teares e poli
trizes, equipamentos que garantem qualidades às 
rochas destinadas à exportação, são de 20%. Os 
empresários que estão exportando são aqueles que 
importaram maquinários. 

Levantamento recentemente realizado pelo setor 
indica que dos 1.300 teares que se encontram instala
dos em serrarias, apenas 40 são importados. São os 
equipamentos, que juntamente com as politrizes, per
mitem produção para atender o mercado externo. 

O segmento de mármore e granito, no Brasil, 
vive momentos difíceis, que se explicam pela crise 
na construção civil e pelo impacto das importações. 
Assim, tendo embora um imenso mercado potencial, 
o setor desempregou 60 mil pessoas no ano passa
do, e atualmente opera com uma ociosidade de 40 a 
500/o da capacidade instalada. 

As diretrizes da política setorial já foram defini
das no Plano Plurianual para o Desenvolvimento da 
Mineração Brasileira, documento elaborado sob a 
coordenação do Departamento Nacional da Produ
ção Mineral. O que falta, agora, é efetivarnente i,.,..,. 
plementar o plano, que estabelece como metas: a;.:· 
mentar o faturamento das exportações de 200 milhõ
es de dólares anuais para 600 milhões de dólares, 
que repreSentariam uma fatia de 10% do mercado 
mundial; elevar o faturamento global do setor a 1 bi
lhão e 100 milhões de dólares; criar 25 mil novos 
empregos; aumentar a participação dos produtos be
neficiados na pauta das exportações; e elevar o con
sumo interno de mármore e granito. 

Hoje, o consumo per caplta desses produtos no 
· Brasil é de apenas oito quilos; contra: as· na Itália e 78 
. na Espanha A popularização desses ·materiais virá 
com a redução dos custos de produção e com· a de
monstração de suas qualidades; além do aspecto es
tético, o baixíssimo custo de manutenção, a facilidade 
de limpeza e a durabilidade, superior até à do bronze. 

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Se
nadores, o Brasil tem vivido dias de' intensa trahsfor
mação. O setor produtivo brasileiro tem sentido o im
pacto da abertura comercial e tem procurado ade
quar-se às novas circunstâncias. O empresariado 
conscientizou-se de que não pode estar tecnologica
mente defasado, de que precisa modificar procedi-

'· mentos e rotinas, de que precisa aumentar a eficiên
cia e tomar-se competitivo. Para isso, busca agora 
novos caminhos - não mais a ajuda paternalista, 
como ocorria outrora, mas a formação de join ven
tures, a capacitação tecnológica e a modernização. 
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Eis aí a razão por que o Governo do Presiden
te Fernando Henrique Cardoso, comprometido des
de a campanha eleitoral com a inserção do Brasil na 
economia mundial, deve implementar urgentemente 
as diretrizes de uma nova política para o setor, vi
sando sua consolidação em bases modernas e de 
maior produtividade. 

Muito obrigado! 
O SR. CARLOS WILSON (PSDB - PE) - Sr. 

Presidente, Sr.as e Sr.s Senadores, faleceu no últi
mo domingo, vitima de acidente de carro em Recife, 
o cantor e compositor Chico Science. 

Como representante do povo pernambucano, 
não poderia deixar de expressar os meus sentimen
tos pela sua morte, ocorrida no local que ele cantava 
em versos geniais- à beira do mangue. 

Representante autêntico do movimento man
gue beat, Chico Science revitalizou a cultura nor
destina, unindo ritmos tradicionais como o maracatu 
e o coco com o rock e o reggae. 

Era um músico revolucionário que trouxe a mo
dernidade para a região, como chefe do movimento 
mangue. 

Jovem, expressava a alma nordestina protes
tando contra a marginalização do seu povo. 

Elegeu como símbolo do seu trabalho a figura 
do caranguejo -abundante na· região dos mangues 
pemambucanos. Inspirava-se em leituras do sociólo
go Josué de Castro e observava o hábitat natural 
dos mangues, afirmando juntamente com a banda 
Nação Zumbi: 

"Quando regamos a raiz, a planta vibra 
e nasce novamente". 

Este é um rápido perfil do músico Chico Scien
ce, a quem o Recife prestou ontem as justas home
nagens. 

O adeus do seu povo expressa a gratidão e a 
saudade ao "profeta" de uma nova miscigenação 
musical. 

A sua luta no mundo das canções jamais pode
rá ser apagada do coração do povo pernambucano 
e do Brasil. 

Era o que Unhamos a dizer, Senhor Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - No mo

mento em que se encerra o nosso mandato de Se
gundo Vice-Presidente do Senado Federal e do 
Congresso Nacional, queremos agradecer aos Srs. 
Senadores o apoio que deram ao nosso trabalho. 

Agradeço a todos os Srs. Senadores a oportu
nidade que me proporcionaram de ser Primeiro-Se
cretário do Senado Federal de 1993 a 1995, e Se-

gundo Vice-Presidente do Senado na Mesa que o di
., rigiu de 1995 a 1997. 

Espero ter cumprido bem a minha função de 
Segundo Vice-Presidente. Tenham a certeza absolu
ta de que nos próximos dois anos, quando ainda 
continuarei nesta Casa, como Senador, 'estarei à 
disposição de todos os Srs. Senadores para bem 
servir ao Senado e ao Brasil. 

Quero também agradecer aos Srs. Funcioná
rios do Senado Federal, em especial aos da Secre
taria-Geral da Mesa, o pronto atendimento que de
ram à nossa atuação nesta Vice-Presidência. A to
dos o nosso muito obrigado. Que Deus abençoe 
esta Casa! 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Nada 
mais havendo a tratar, está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 12h50min.) 

Ata da 1• Reunião Preparatória 
em 4 de fevereiro de 1997 

:P Sessão Legislativa Ortiinária, da so-Legislatura 

Presidência dos Srs.: José Samey 
Odacir Soares e Antonio Carlos Magalhães 

As 11 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS 
SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade _ Antonio Carlos Magalhães _ 
Antônio Carlos Valadares ~Artur daTavola _ Bene
dita da Silva _ Beni Veras _ Bernardo Cabral _ Car
los Bezerra _ Carlos Patrocínio _ Carlos Wilson _ 
Casildo Maldaner _ Coutinho Jorge _ Darcy Ribeiro 
_ Edison Lobão _ Eduardo Suplicy _ Élcio Alvares _ 
Emilia Fernandes _ Epitácio Cafeteira _ Emandes 
Amorim _ Esperidião Amin _ Fernando Bezerra _ 
Flaviano Melo _ Francelina -Pereira _ Francisco Es
córcio _ Freitas Neto _ Geraldo Melo _ Gerson Ca
mata _ Gilberto Miranda _ Giivam Borges _ Guilher
me Palmeira _ Hugo Napoleão _ Humberto Lucena 
_ lris Rezende _ Jader Barbalho _ Jefferson Peres _ 
João França _ João Rocha _ Joel de Hollanda _ Jo
nas Pinheiro _ Josaphat Marinho _ José Agripino _ 
José Alves _ José Bianco _ José Eduardo _ José 
Eduardo Outra _ José Fogaça _ José lgnácio Ferrei
ra _José Roberto Arruda _ José Samey _ José Ser
ra _ Júlio Campos _ Júnia Marise _ lauro Campos _ 
Leomar Quintanilha _ Levy Dias _ Lucfdio Portella _ 
Lúcio Alcântara Lúdio Coelho _ Marina S!!va _ 
Marluce Pinto _ Mauro Miranda _ Nabor Júnior _ 
Ney Suassuna _ Odacir Soares _ Onofre Quinan _ 
Osmar Dias _ Pedro Simon _ Ramez Tebet _ Regi
na Assumpção .:. Renan Calheiros _ Roberto Freire 
_Roberto Requião _Romero Jucá _Romeu Tuma _ 
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Ronaldo Cunha Uma _ Sebastião Rocha _ Sergio 
Machado _ Teotõnio Vilela Filho_ Valmir Campelo _ 
Vilson Kleinubing _ Waldeck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Há lista 
de presença acusa o comparecimento de 81 Srs. 
Senadores. havendo número regimental. Declaro 
aberta a primeira reunião preparatória da terceira 
Sessão Legislativa Ordinária da Qüinquagésima Le
gislatura. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

A presente reunião destina-se à eleição e pos
se do Presidente do Senado Federal que exercerá a 
direção da Casa no biênio 1997/98. De acordo com 
o disposto no art. 60 do Regimento Interno, a eleição 
far-se-á por escrutínio secreto e maioria de votos, 
presente a maioria da composição do Senado. 

A Presidência determinou à Secretaria-Geral 
da Mesa a confecção de cédula única contendo os 
nomes dos candidatos à Presidência da Casa. 

Os Srs. Senadores serão chamados de acordo 
com a lista oficial de comparecimento e dirigir-se-ão 
à Mesa, onde receberão a cédula de votação rubri
cada pelo Presidente e pelo 12 Secretário. Uma vez 
de posse da cédula, o Senador votará na cabine in
devassável e retomará à Mesa, onde depositará na 
uma o seu voto. 

Prestados esses esclarecimentos, nos tennos 
do art. 56, •a•, do Regimento Interno, o Sr. 3° Secre
tário procederá à chamada dos Srs. Senadores. 

Antes, desejo comunicar aos Srs. Senadores 
que se encontram sobre suas respectivas bancadas, 
pela primeira vez na história desta Casa, o relatório 
com as atividades do Senado Federal no biênio que 
está terminando. Encontram-se também alguns li
vros editados pelo Senado Federal nesse período. 
Inclusive, quero chamar atenção dos Srs. Senadores 
para o livro "A história institucional do Senado", que 
levanta a vida desta Casa ao longo da História do 
Brasil e a contribuição do Senado Federal para as 
idéias fundamentais e as instituições que criamos, e 
que, hoje, desfrutamos em plena liberdade democrá
tica. 

O SR. JÁDER BARBALHO - Sr. Presidente, 
peço a palavra como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Jáder Barbalho. 

O SR. JÁDER BARBALHO (PMDB-PA. Corno 
Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s 
e Srs. Senadores, peço a palavra na condição de Lf
der do PMDB e estribado na alínea "g" do art. 32 do 
Regimento Interno do Senado Federal. E o faço, Sr. 

Presidente, para, em_nome oa Bancada do PMDB, 
no momento em que se encerra o seu biênio de ati
vidades à frente da C_asa, cumprimentar V. Ex" e os 
demais integrantes da Mesa pela administração fe
cunda que realizaram nesse período, em que foi 
possível o Senado Federal demonstrar à sociedade 
brasileira o quanto esteve atento aos problemas que 
fazem o dia-a-dia do Brasil e as suas expectativas 
com relação ao futuro para a sociedade brasileira. 

Registro, acima de tudo, o quanto V. Ex" contri
buiu, juntamente com a Mesa, para proporcionar não 
só ao Senado, mas à sociedade brasileira, a possibi
lidade de acompanhar as nossas atividades diaria
mente, o que fez com que elas fossem democratiza
das também sob esse aspecto. 

Por outro lado, gostaria de ressaltar o clima de 
hannonia com que V. ExA presidiu a Casa nesse biê
nio. V. Ex- não foi o Presidente do PMDB, escolhido 
pela Bancada e referendado pelo Plenário. V. ExA foi 
o Presidente da Casa, juntamente com os colegas 
que integram a Mesa e que, hoje, encerram esses 
trabalhos. 

Por isso, na condição de Líder do PMDB, não 
poderia deixar de lhes expressar os meus cumpri
mentos pela administração que acabam de realizar 
em favor do Senado e do Brasil. 

Registro, também, o clima em que vamos es
colher a futura Mesa do Senado Federal e, particu
larmente, a Presidência da Casa. Dois ilustres com
panheiros disputam esta eleição para a Mesa do Se
nado: o Senador Íris Rezende, que integra a Banca
da do nosso Partido, e o Senador Antônio Carlos 
Magalhães, que integra a ilustre Bancada do PFL. 

Cumprimento o Senado pelo clima em que va
mos realizar essa escolha, Sr. Presidente: de acordo 
com o Regimento, secretamente. Portanto, sem ne
nhum constrangimento que poderia vir a ocorrer se a 
eleição fosse aberta. O Presidente escolhido será o 
que a maioria do Senado desejou, o Presidente legí
timo. Desejamos que, ao final do seu biênio, tam
bém possamos estar aqui para cumprimentar a sua 
administração. 

Com essas considerações, Sr. Presidente, re
novo os meus cumprimentos a V. ExA e, de modo 
particular, o parabenizo porque entregará o cargo de 
Presidente a um entre dois dos seus ex-auxiliares, 
seja !ris Rezende ou Antônio Carlos Magalhães. 

•. Meus cumprimentos a V.Ex". 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Muito 

obrigado a V. Ex" pelas suas generosas palavras. 
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr. Presidente, 

peço a palavra como Líder. 



684 ANAIS DO SENADO FEDERAL Janeiro 1997 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo 
a palavra ao Líder Hugo Napoleão. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Como Lf
der. Sem revisão de orador.) -Sr. Presidente, S~ e 
Srs. Senadores, gostaria de assinalar, da mesma 
maneira que o fiz quando votamos, na semana pas
sada, a nova estrutura organizacional da Casa, o pa
pel de destaque que V. ExA teve e tem tido. Seu 
nome já está indelevelmente marcado nas páginas 
da História do Brasil, pela magnífica trajetória, traje
tória de brasilidade, que o levou à primeira Magistra
tura da Nação, enoouirando, inclusive no Plenário 
desta Casa, alguns dos seus auxiliares, dentre os 
quais eu mesmo, que tive a subida honra de ser Mi
nistro de Estado da Cultura e Ministro de Estado da 
Educação no eficiente Governo de V. E:xm, que mar
cou a transição, no País, do autoritarismo para a de
mocracia, com aquela segurança e firmeza que ja
mais faltaram a V. ExA. 

Conduziu-se maravilhosamente bem, sob o 
ponto de vista administrativo e sob o ponto de vista 
político. Sob o ponto de vista administrativo, basta 
um piscar de olhos e se vê, desde já, toda a gama 
de obras realizadas por V. ExA e pela Comissão Dire
tora, que tão brilhantemente preside. Aí está a TV 
Senado, a Rádio Senado; aí estão todos os siste
mas de comunicação via Internet; aí está toda a 
obra intelectual do Senado, a sua reestruturação, 
enfim, abrindo novas portas para o Terceiro Milênio, 
para o ano 2.000, e foi, sem dúvida alguma, sob a 
regência firme de V. Ex" que isso ocorreu. Sob o 
ponto de vista político, irrepreensível, diria eu, o Pre
sidente do Senado Federal, José Samey, na defesa 
intransigente das prerrogativas do Poder Legislativo 
e, em especial, da nossa Casa, elevando bem alto o 
seu nome para a respeitabilidade da opinião pública 
brasileira. É nesse sentido que também, politicamen
te, soube V. Ex" haver-se com espírito equânime, 
com grandeza, com dignidade. Podem V. Ex" e seus 
companheiros da Mesa Diretora estar certos de que, 
ao encerrarem esse mandato e no limiar de uma 
nova administração da Casa, que elegerá, hoje, de
mocraticamente, o seu novo Presidente e a sua 
nova Mesa Diretora, cumpriram com o seu dever 
para com a Instituição e para com a Pátria. 

Receba, portanto, Sr. Presidente José Samey, 
como Líder que estou - e agora reconduzido pelo 
Partido da Frente Liberal para a Liderança, com os 
meus agradecimentos aos meus Pares, que nunca 
me faltaram, sobretudo porque a minha recondução 
está-se dando à unanimidade dos membros do PFL 

. -, os respeitosos cumprimentos e a admiração do U
, der e da Bancada do PFL nesta Casa. 

Era o que tinha a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Muito 

obrigado a V. Ex". 
O SR. RENAN CALHEIROS - Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Pediu-a 

antes de V. Ex" o Senador Geraldo Melo, a quem a 
concedo. 

O SR. GERALDO MELO (PSDB-RN. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em 
nome da Bancada do PSDB, desejo também trazer 
os cumprimentos a V. Ex" e à Mesa, que hoje con
clui a sua tarefa. 

Li, em algum lugar, Sr. Presidente, que só se 
sabe se uma vida foi boa quando ela termina. Termi
na hoje a tarefa que V. Ex" liderou, comandando a 
Mesa Diretora do Senado durante esses dois anos. 

De minha parte, quero lhe dizer, como Senador 
e como brasileiro, que tive muito orgulho de partici
par desses dois anos de vida desta Casa e do Con
gresso Nacional, e que agora que a obra de V. Ex" 
terminou, como Presidente do Senado, que certa
mente continuará por muito tempo ainda a serviço 
do Brasil, em nome do meu Partido, que muito me 
orgulha ter podido, mesmo modestamente, participar 
dela. 

Receba V. Ex" os meus cumprimentos. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Muito 

obrigado a V. Ex". 
Concedo a palavra ao Senador Renan Calhei-

ros. 
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB-AL Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
passo às mãos de V. ExA indicação da Bancada do 
PMDB de recondução do Líder Jader Barbalho. 

Comunico ao Plenário, Sr. Presidente, que, 
pela forma coerente, democrática com que sempre 
encaminhou os posicionamentos da Bancada, o Se
nador Jader Barbalho foi eleito por aclamação na úl
tima reunião da Bancada do PMDB no Senado Fe
deral. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Mesa 
aguarda o documento remitido pela Bancada do 
PMDB, que será publicado. 

O SR. ELCIO ALVARES - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo 
a palavra, pela ordem, ao Senador Elcio Alvares. 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, emi-
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nentes Colegas, estamos em uma sessão preparató- Partido da Frente Uberal, ao qual me acho integra-
ria para a escolha da nova Mesa. Logicamente, é o do, mas também do PSDB, do· PTB e do próprio 
momento solene para extemarmos, de público, não PPB. 
só a homenagem justa ao trabalho de V. EJc& e aos Portanto, o dia de hoje é de homenagem. Ho-
demais integrantes da Mesa, mas também para fa- . men-ªgem justíssima a V. Ex& e aos demais integran-
zer, na condição de Líder do Governo aqui no Sena- tes da Mesa, más tariibém e um dia de louvação ao 
do, considerações que julgo oportunas para o mo- sentimento democrátiCo. Não temos dúvida, Sr. Pre-
mente que estamos vivendo. sidente, não obstante a simpatia de cada um dos 

Esta Mesa, que hoje encerra brilhantemente Senadores, de que aqui estamos registrando um 
uma etapa, que eu diria, luminosa na vida do Sena- momento histórico na vida do Senado da República. 
do, marcou a sua permanência por realizações, pelo Apurado o resultado, disse-o muito bem o orador 
cumprimento estrito do Regimento, por avanços mui- que me antecedeu, vamos continuar tendo no Sena-
to grandes na colocação do Poder Legislativo dentro do da República o cultivo permanente do respeito 
do concerto harmônico dos Poderes da República. democrátiCo e a solidáliedade, cada vez mais iodes-
Mais ainda, Sr. Presidente, permitiu-nos, no exercf- mentível, de que os Senadores, unidos, compreen-
cio da Uderança do Governo, poder afirmar, de pú- dem que neste instante o Senado da República é 
blico, que todos os projetes oriundos do Executivo um dos alicerces da democracia brasileira. 
aqui tiveram toda a colaboração, todo o apoio, de- Muito obrigado a V. Ex&. 
monstrando claramente que a nossa Casa não é in- o SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi-
sensível àquilo que representa, efetivamente, avan- dente, peço a palavra corno Líder. 
ços na área econômica e na área social. o SR. PRESIDENTE (José Samey) - Con~"· 

Diria mesmo, Sr. Presidente, não obstante a a palavra ao nobre Senador José Eduardo Outra. 
colaboração sempre permanente dos Lfderes dos o SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT -sE. 
Partidos que dão sustentação ao Governo, que a Corno Lfder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden-
própria Oposição se portou com muita dignidade te, Srt's e srs. Senadores, gostaria de usar da pala-
nesses dois anos ele trabalho, engrandecendo so- vra neste momento em nome do recém-formado Blo-
bremodo o trabalho parlamentar. co de Oposição; composto pelo PT, PDT, PSB e 

Diria, Sr. Presidente, que o dia de hoje é de PPS. Corno fizemos questão de registrar no dia do 
manifestação pública da nossa afirmação no sentido lançamento, este Bloco transcende a mera eleição 
democrático desta Casa. da Mesa. Pretendemos, no ano de 1997 e no ano de 

Estamos na iminência de uma disputa, que é 1998, desenvolver uma atuação conjunta desses ou-
altamente valorizada pelas figuras notáveis deste tros Partidos. 
Senador lris Rezende, a quem dedicamos, particu- Mas, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, 
larmente, amizade e estima E temos também, rep- nesses dois anos em que nós, da Oposição, da mi-
resentando o nosso Partido, o da Frente Uberal, a fi- noria,. tivemos alguns embates nesta Casa, sempre 
gura estelar de Antonio Carlos Magalhães, que além de maneira respeitosa, tenho a certeza de que todos 
âe ter cumprido na sua terra, a Bahia, uma vida, reconhE!cemos o trabalho brilhante que foi feito nes-
toda ela marcada por dedicação integral à sua terra, se perfodo por V. Ex& e pela atual Mesa. Não quero 
Antonio Carlos Magalhães hoje é uma das figuras lu- nem registrar os pontos que já foram colocados da 
minosas da politica nacíonal. Por certo, eleito lris ou questão administrativa, da transparência, da TV Se-
Antonio Carlos, teremos aqui a continuidade do tra- nado, mas registro, particularmente, um que é fun-
balho magnifico exercitado por V. Ex& e por esta damental para a independência do Poder Legislativo 
Mesa durante dois anos. e para a convivência em um Congresso Nacíonal en-

Reafirmo, por meio de manifestações do Presi· tre a maioria e a minoria: sob a gestão de V. Ex& 
dente Fernando Henrique Cardoso aos seus lidera- acabou-se o tempo dos projetes engavetados. Aca-
dos e a mim principalmente, a sua posição de isen- bou-se o tempo de Senadores virem a esta Casa 
ção na disputa desta Casa. E teve oportunidade de sem saber o que vão votar naquela semana ou na 
reiterar várias vezes que era profundamente grató· seguinte. V. Ex& implantou uma dinâmica dos traba-
ao trabalho notável desempenhado pelo PMDB, que lhos legislativos de forma que os Senadores, ao che-
aqui deu a solidariedade e a parceira necessárias garem aqui no infcio do mês, já sabiam o que estaria 
para fazer com que os projetas do Governo tivessem na pauta desde aquela semana até o final do mês. 
apoio e pulso, ao lado.dos Companheiros não só do V. Ex& agiu como um magistrado, agiu como um Pre-
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sidente do Congresso Nacional, em momento algum 
se comportando seja como Líder de Governo, seja 
como Senador de Oposição. 

Temos certeza, Presidente José Samey, que 
essa prática que V. Ex& implantou nesses dois anos 
passa a ser um patrimônio incorporado à cultura e à 
prática desta Casa, e temos certeza de que qualquer 
que seja o Presidente que venha assumir a partir da 
eleição de hoje não poderá retroceder, porque essa 
dinâmica, essa prática que foi implementada muito 
mais que simplesmente uma linha política adminis
trativa implantada pelo Presidente José Samey, pas
sa, sem dúvida alguma, a ser um patrimônio do'Se
nado da República. 

Nesse sentido, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Se
nadores, gostaríamos, em nome do Bloco de Oposi
ção, de parabenizar a Mesa que está encerrando o 
seu mandato. particulç.rmente o Presidente José 
Samey, não só por essa questão político-institucio
nal que estamos colocando como também em rela
ção aos projetos de modernização e reforma admi
nistrativa que foram implantados nesta Casa, com 
as ressalvas que fizemos por ocasião da discussão 
do projeto. Sem dúvida alguma, esta Mesa deu um 
salto de qualidade na administração do Senado. 

Tenho certeza que as futuras Mesas partirão 
desse patamar para aprofundar a democracia e a 
prática democrática nesta Casa. · · · · 

Muito obrigado e meus parabéns, Sr. Presiden-
te. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sou mui
to grato pelas generosas palavras de V. Ex". 

O SR. EDISON LOBÃO - Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma comunicação. . ..... . 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Edison Lobão, · para 
uma comunicação. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Para uma 
comunicação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, desejo comunicar a V. Ex" que estou encami
nhando à Mesa documento que consagra a recondu
ção do Senador Hugo · Napoleão à Liderança do 
PFL. A decisão foi tomada à unanimidade por nossa 
Bancada, a exemplo do que ocorreu quando S. Ex" 
foi, pela primeira vez, escolhido Líder do nosso Par
tido. Muito obrigado. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Mesa 
aguarda o documento, que será publicado. 

O SR. VALMIR CAMPELO- Sr. Presidente, 
peço a palavm como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Valmir Campelo. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Como Lí
der. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre!!idente, no 
momento em que-v. Ex" conclui mais uma etapa bri
lhante da sua carreira política, o PTB, através de 
sua Liderança, não poderia deixar de manifestar a 
nossa gratidão, o nosso reconhecimento, pelo traba
lho desenvoMdo por V. Ex" nesta Casa e no Con
gresso Nacional. 

Esta Casa hoje representa um marco na nossa 
história política e V. Ex", com muita sabedoria e mui
ta transparência soube dar o pontapé inicial para 
que isso se realizasse. 

Em meu nome, Sr. Presidente, e em nome da 
Bancada do PTB, queremos cumprimentar V. Ex", 
desejando muita saúde e muitas felicidades, agrade
cendo a V. E:x" pelo papel que desempenhou nesta 
nova etapa, presidindo o Congresso e o Senado Fe
deral. 

Os nossos agradecimentos também se esten
dem a todos os funcionários da Casa, desde o mais 
humilde até o Diretor-Geral e o Dr. Carreiro, que, 
com muita atenção, souberam emprestar suas cola
borações a todos os Srs. Senadores. 

Muito obrigado a V. Exa por esta oportunidade. 
· A SRA. EMIUA FERNANDES - Sr. Presiden

te, peço a palavra para uma comunicação. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Concedo 

a palavra à nobre Senadora Emília Fernandes. 
A SRA. EMIUA FERNANDES (PTB-RS. Para 

uma comunicação. Sem revisão da oradora) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, gostaríamos de 
comunicar à Mesa e aos demais.Srs. Senadores in
tegrantes do Senado Federal a indicação do nome 
do Senador Valmir Campelo para liderar novamente 
a Bancada do Partido Trabalhista Brasileiro por mais 
dois anos, graças ao seu trabalho dinâmico e demo
crático. E é pelo reconhecimento desse trabalho que 
.a Bancada do PTB reconduz o Senador Valmir Cam
pelo à nossa Liderança. 

Sr. Presidente, em seguida, passamos à Mesa 
o comunicado por escrito. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Mesa 
aguarda o documento que acaba de ser anunciado 
pela Senadora Emília Fernandes e que será publica
do no Diário do Congresso. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Sr. Presi
dente, peço a palavra oomo Líder. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador José Roberto Arruda. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB-DF. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) -Sr. Presiden
te, Sr"s e Srs. Senadores, o Presidente do Senado 
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Federal é também o Presidente do Congresso Na
cional. 

Como Líder do Governo, no Congresso, quero 
expressar aqui, Sr. Presidente, o nosso respeito e o 
nosso reconhecimento pela forma como V. Exl', tam
bém como Presidente do Congresso, conduziu os 
trabalhos. 

Esses dois anos foram férteis, tanto na Câmara 
dos Deputados quanto no Senado Federal, na apro
vação e na discussão de matérias- 474 projetas de 
lei foram aprovados e 12 emendas constitucionais 
foram votadas, nas duas Casas do Congresso. Isso 
demonstra que o projeto de mudanças do País, pela 
via democrática, é possfvel, exatamente porque o 
Congresso Nacional, como em poucos períodos da 
sua história, está respondendo aos reclamos da so
ciedade, que deseja ver aqui discutidas e votadas 
todas as matérias que modificam o papel do Estado 
brasileiro na sociedade. 

A presença de um ex-Presidente da República, 
a presença de um cidadão que tem 40 anos de vida 
Parlamentar na Presidência do Congresso Nacional, 
exatamente neste momento de mudanças do País, 
pelo caminho democrático - é importante que se re
conheça-, foi fundamental para que, apesar das na
turais discordâncias partidárias e ideológicas, as dis
cussões e as decisões do Congresso Nacional se 
dessem exatamente nos limites que o regime demo
crático impõe. 

A V. Ex-, o nosso respeito e a nossa admira
ção. 

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

Eu, que fui, durante estes dois anos, um zeloso 
cumpridor do Regimento da Casa, não desejaria 
presidir a última sessão desrespeitando esse próprio 
Regimento, uma vez que a Presidência só pode se 
manifestar em assuntos que digam respeito à dire
ção da Casa. Mas, se pudesse, eu diria o quanto es
tou profundamente sensibilizado com as palavras 
que foram aqui pronunciadas pelos eminentes líde
res. 

Quero dizer que essa gratidão não é só minha, 
mas de toda a Mesa que &ncerra o seu mandato. 
Devo acrescentar que seria impossível que tivésse
mos os trabalhos que tivemos nestes dois anos, se 
não contássemos com a solidariedade integral d<{ 
Casa, solidariedade esta que se manifestou no 
apoio a todas as iniciativas da Mesa e que, sem dú
vida, foi fundamental para que pudéssemos chegar 
aonde chegamos. 

Quero também transmitir, ao encerrar este pe
ríodo, a minha profissão de fé sobre o Poder legis
lativo. A minha formação política construiu-se dentro 
do Parlamento nacional. Há 40 anos aqui estou; sou 
o mais antigo Parlamentar da Casa e o único rema
nescente da legislatura de 1955. 

O Parlamento é a maior de todas as instituiçõ
es políticas descobertas pelo governo democrático, 
porque, na sua essência, realmente exerce a sobe
rania popular. Este País só tem que se orgulhar do 
Congresso brasileiro, porque aqui nasceu a Nação, 
aqui se fez o Brasil, aqui se construíram as institui
ções. 

Quando foi proclamada a Independência, os 
homens públicos, os políticos brasileiros que nas
ciam naquele instante e alguns portugueses que se 
transformaram em brasileiros, reuniram-se para. em 
Assembléia Constituinte, fundar as instituiçõer :-''3-
cutia-se liberdade de imprensa quando não .,. 
mos ainda nem sequer tipografias; discutíamos as 
imunidades dos juízes quando ainda não tínhamos 
magistratura formada; discutíamos os direitos e os 
deveres dos cidadãos quando ainda não tínhamos 
um r~gime estabelecido. O País foi se formando 
dentro dos debates que se realizaram e das idéias 
que aqui frutificaram. 

Foi no Parlamento que enfrentamos a crise pri
meira da ConstituintE!. Foi no Patiªrnento que en
frentamos a crise do Rco. Foi no Parlamento r:;,1e 
enfrentamos a crise da Abdicação. Foi no ParlaP c· .. · 

to que enfrentamos a crise da Maioridade. Fc 
Parlamento que enfrentamos a crise da Gue; 
Paraguai e a consolidação das nossas fronteiras. , •. 
no Parlamento que se definiu a nacionalidade. Foi 
no Parlamento que se definiu a formação do Brasil. 

Chegamos à República, passamos por todas 
as vicissitudes que ela trouxe; mas chegamos hoje 
com o País sendo a segunda democracia do mundo 
ocidental, de liberdades plenas, de institui,.ões fun
cionando, com uma sociedade democrática. Isso, 
sem dúvida, devemos em grande parte ao Parla
mento brasileiro, este Parlamento muitas vezes in
justiçado, mas que, no seu âmago, em todas as 
suas atitudes ao longo da história, afirmou-se como 
uma peça fundamental do Brasil. 

Este País não foi feito no campo das batalhas, 
nem pelas espadas dos generais, e nem teve suas 
fronteiras definidas em lutas sangrentas. Foi feito 
pelo diálogo, pelo gênio dos seus homens públicos. 
Esses homens, em grande parte, estavam dentro do 
Parlamento. Também os homens dos outros Pode-
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res da República saíram, em grande parte, do Parla
mento. 

Portanto, é com grande orgulho que encerro 
esta Legislatura. Nunca quis ser Presidente, nem 
membro de Mesa, durante esses 40 anos de Parla
mentar. Aceitei o cargo num momento difícil do Se
nado Federal, da sua imagem perante o País, para 
prestar um serviço a esta Instituição, a que muito 
devo. 

Hoje, já avançado no trabalho parlamentar, 
devo dizer que, quando aqui cheguei, julgava que a 
tarefa principal do parlamentar era falar. Hoje, com
preendo que é ouvir. Aqui estou para ouvir os exem
plos do povo brasileiro, dos Srs. Parlamentares; so
bretudo, estou com a alma plena de gratidão pelas 
palavras que acabo de ouvir. Essas palavras, sem 
dúvida alguma, constituirão um grande patrimônio 
para mim, porque a gratidão é a alma do coração. 

Muito obrigado! (Palmas.) 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a 

mesa, comunicações que serão lidas pelo Sr. 1° Se
cretário, Senador Odacir Soares. 

São lidas as seguintes: 

Senhor Presidente, 
Os integrantes da Bancada do Partido do Movi

mento Democrático Brasileiro - PMDB no Senado 
Federal, abaixo-assinados, comunicam na forma do 
art. 65 § 6°, do Regimento Interno, a recondução do 
Senador Jader Barbalho para Líder deste Partido. 

Brasília, 9 de janeiro de 1997. - José Sarney
Gllvam Borges- Mauro Miranda- Ney Suassuna 
- Onofre Qulnan - Fernando Bezerra - Ramez 
Tebet - Ronaldo Cunha Lima - Flaviano Melo -
Roberto Requlão - José Fogaça - Renan Calhei
ros - Carlos Bezerra - João França - Pedro Si
mon - Humberto Lucena- Gerson Camata - Ca
sildo Maldaner- Nabor Júnior. 

Senhor Presidente, 
Os abaixo-assinados, integrantes do Partido da 

Frente Liberal - PFL, do Senado Federal, nos ter
mos do § 6° do art. 65 do Regimento Interno do Se
nado Federal, indicam o Senador Hugo Napoleão 
para exercer as funções de Líder do Partido. 

Brasília, 4 de fevereiro de 1997.- Júlio Cam
pos - Odaclr Soares - Guilherme Palmeira -
Francelina Pereira - Romero Jucá - Jonas Pi
nheiro - José Agripino - José Fogaça - Gilberto 
Miranda- Freitas Neto- Nilson Kleinubing- Ber
nardo Cabral - Josafat Marinho - Antônio Carlos 
Magalhães - Élclo Álvares - Joel de Hollanda -
Francisco Escórcio - Carlos Patrocínio - Wal
deck Ornelas - Edlson Lobão - José Blanco. 

, Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado 
Federal, 

Os signatários, Senadores do Partido Traba
lhista Brasileiro, conforme dispõe o art. 65, § 6", do 
Regimento Interno, vêm à presença de Vossa Exce
lência para comunicar à Mesa Diretora desta Casa 
Legislativa que-o PTB efetivou a indicação do Sena· 
dor Valmir Campelo, para exercer a Liderança desta 

_ agremiª~o PMidArtaDQ___S~Ilado federal, no perío
do da Terceira SesSão Legislativa que se TnTCia-. bem 
como da subseqüente (Quarta Sessão). 

Cordialmente, Senador José Eduardo Vieira -
Senadora Emília Fernandes - Senadora Regina 
Assumpção - Senador Valmir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - As co
municações lidas vão a publicação. 

Vamos agora iniciar os nossos trabalhos para a 
eleição no novo Presidente do Senado Federal. 

O Sr. 32 Secretário procederá à cha
mada dos Srs. Senadores. 

Procede-se a chamada, que é respon
dida pelos Srs. Senadores: 

Acre 

Raviano Melo- Marina Silva- Nabor Júnior. 

A lagoas 

Guilherme Palmeira- Renan Calheiros- Teo
tonio Vilela Filho. 

Amapá 

José Samey - Gilvam Borges- Sebastião Rocha 

Amazonas 

Gilberto Miranda- Bernardo Cabral- Jefferson 
Péres. 

Bahia 

Josaphat Marinho - Antônio Carlos Magalhães 
- Vvaldeck Omelas. 

Ceará 

Beni V eras -Lúcio Alcântara- Sérgio Machado. 

Distrito Federal 

Valmir Campelo- José Roberto Arruda- Lauro 
Campos. 

Espírito Santo 

Elcio Alvares - Gerson Camata - José lgnácio 
Ferreira. 

Goiás 

Onofre Quinan - Íris Rezende -Mauro Miranda. 
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Maranhão 

Epitácio Cafeteira - Francisco Escórcio - Edi
son Lobão. 

Mato Grosso 

Júlio Campos - Carlos Bezerra- Jonas Pinheiro. 

Mato Grosso do Sul 

Levy Dias- Lúdio Coelho - Ramez Tebet. 

Minas Gerais 

Júnia Marise - Regina Assumpção - Franceli
na Pereira. 

Pará 

Coutinho Jorge - Ademir Andrade - Jader Bar
balho. 

Paraíba 

Ney Suassuna - Humberto Lucena - Ronaldo 
Cunha Lima. 

Paraná 

José Eduardo Vieira - Osmar Dias - Roberto 
Requião. 

Pernambuco 

Joel de Holanda-Carlos Wilson Roberto Freire. 

· · • Piauí 

Lucídio Portela - Freitas Neto - Hugo Napo
leão. 

Rio de Janeiro 

Darcy Ribeiro :...·Artur da Távola - Beneditá' da 
Silva. · · · • · 

Rio Grande do Norte 

Fernando Bezerrà '- Geraldo Melo - José Agri-
pino. ·' 

Rio· Grande do Sul 

Pedro S: mon . . . . . 
Emília Ferr> .1ndes -José Fpgaça. 

·Rondônia: 

Odacir Soares - Emandes Amorim - José 
Bianco. 

Roraima 

João França- Marluce Pinto- Romero Jucá. 
'. 

Santa Catarina 

Casildo Maldamer - Esperidião Amim - Vilson 
Kleinübing. 

•. 

São Paulo 

Eduardo Suplicy- José Serra - Romeu Tu ma. 

Sergipe 

José Alves - Antônio Carlos Valadares - José 
Eduardo Outra. 

Tocantins 

João Rocha - Carlos Patrocínio - Leomar 
Quintanilha 

O Sr. José Samey, Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Odacir Soares, 111 Secretário. 

O Sr. Odacir Soares, Presidente, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. José Samey, Pesidente. 

O SR. PRESIPENTE {José Samey) - No velho 
Senado, Bernardo Pereira de Vasconcelos tinha o 
direito de falar sentado; aqui, o Senador Darcy Ri
beiro, de votar sentado. 

(Continua o processo de votação) 
. O SR. PRE§IDI;_N"TE (José Samey) - Co'lCl"'

da a votação, passa-se à apuração do resultat' 
Os votos serão apurados por dois escrutinaOv 

res,.sendo um indicado pelo Partido da Frente Ube
rai-PFL.·e·o outro pelo.Partid~·do Movimento De
mocrático Brasileiro - PMDB; e o processo de apu
ração será acompanhado. por. dois. fiscais, sendo um 
indicado· pelo· Partido da Socialdemocracia Brasileira 
- PSDB e ó outro peió Bloco. da Oposição. Nessas 
condições •. $olic.ito aos .Líderes dos Partidos mencio
nacto1>. gue .indi~u~: à Me~ os )'lomes dos escrutina-
dores· é fiscais. . . . . . . 
' () SR. HÜOO NAPOLEÃO (PFL-PI) . ...; Sr. Pre
sidente, em nome do Partido da Frente Liberal, de
signo o Senador José Agripino, representante do Rio 
Grande do Norte, como escrutinador. 

.. O SR: JADER BARBALHO (PMDs;PA) - Sr. 
Presidente, ei'n nome do PMDB, designo o Senador 
RamezTebet· · · · · · 

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE) - Sr. 
Presidente, o-PSDB indica o Senador Jefferson Pé
res; · · · 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE) -Sr. 
Presidente, a Uderança do Bloco de Oposição indica 
o Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Confor
me as indicações dos Uderes, designo para servir 
de escrutinadores os Senadores José Agripino e Ra
mez Tebet; e de fiscais, os Senadores Jefferson Pé
res e Eduardo Suplicy. 
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Peço que se proceda à contagem dos votos. 
(Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Foram 
encontradas 81 cédulas, número que coincide com o 
número de votantes. 

Os Srs. escrutinadores podem proceder à apu
ração dos votos. 

O SR. LEVY DIAS - De ordem do Sr. Presiden
te, os votos serão anunciados um a um. 

(Procede-se à apuração) 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Peço às 

galerias que não se manifestem, pois isso é contra o 
Regimento da Casa. 

(Continua o processo de apuração dos votos) 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Peço 

aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares. 
É o seguinte o resultado da votação: 
Senador Antonio Carlos Magalhães: 52 votos; 
Senador lris Rezende: 28 votos; 
Houve um voto em branco. 
Total: 81 votos. 
Tenho a honra de proclamar eleito Presidente 

do Senado Federal o nobre Senador Antonio Carlos 
Magalhães, a quem convido a assumir a Presidên
cia. (Palmas.) 

Transmito a Presidência da Casa ao Senador 
Antonio Carlos Magalhães, que, certamente, fará na 
Presidência da Casa uma grande administração e a 
quem desejo êxito· muito grande. 

Pa&" a Presidência ao Senador Antonio Car
los Magalhães. (Palmas.) 

O Sr. José Samey, Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presidente 
eleito. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga
lhães) - Sr-As e Srs. Senadores, assumo a Presi
dência do Senado da República, conseqüentemente 
do Congresso Nacional, com plena consciência dos 
meus deveres para com o Pafs e o regime democrá
tico. 

Na desigualdade de cada um de nós, que to
dos sabemos existir, pois é própria da condição hu
mana, somos porém todos iguais, pois temos a mes
ma origem: o voto popular. O voto popular que rece
bemos dos nossos concidadãos para realizar um tra
balho digno, à altura dos anseios do País. 

o momento é de afirmação, dar julgar necessá
rio, de logo, acentuar a independência do Legislati
vo, que jamais poderá se confundir com desarmonia 
entre os Poderes. Ao contrário, a harmonia entre os 

·.três Poeleres, tal como prescrita na Constituição, é a 
pedra fundamental sobre a qual se assenta a socie
dade politicamente organizada. Rendo aqui, em 
nome do Poder Legislativo, o meu respeito aos Po
deres Executivo e Judiciário. 

Neste final de século e de milênio, nós todos, 
as lideranças do Brasil, democrático e estabilizado, 
temos a grave responsabilidade, a obrigação mes
mo, de desenhar um projeto de país que almejamos, 
agora e no futuro, e que haveremos de legar aos 
nossos descendentes. 

O Brasil espera muito de nós. Não vamos de
cepcioná-lo. Acha-se aberta uma janela de oportuni
dade para que prossigamos na construção do país 
poderoso, rico e socialmente mais justo que temos a 
chance histórica de lançar no século que se avizi
nha. 

Temos que dotar o Poder Executivo dos instru
mentos legais indispensáveis às reformas que o 
povo reclama e é do nosso dever ouvir o seu clamor. 
Assim procedendo, teremos a autoridade para não 
permitir que as nossas atribuições sejam subtraídas, 
o que contraria a própria harmonia dos Poderes a 
que me referi. As reformas estão aí para que vote
mos em tempo hábil, sem pressões, é verdade, mas 
com a rapidez que o povo espera dos Congressis
tas. Não poderemos nos atrasar mais, num mundo 
cada vez mais ágil e competitivo, a exigir dos que 
elaboram as leis, autonomia e espírito público, com 
a visão larga do rumo a segu;r. 

Somos ainda um Poder fiscalizador por exce
lência e, como tal não deveremos abdicar de nossas 
funções. Mas, temos que dar o exemplo no pautar 
as nossas ações, a fim de que possamos reagir às 
críticas injustas e receber com humildade as recla
mações que nos são dirigidas. 

É com o exemplo de decência, integridade e 
eficiência no nosso trabalho que vamos nos impor, 
ainda mais, perante a opinião pública do Brasil. O 
Senado como é será ainda mais respeitado: 

É do nosso dever encarar, de frente, dois pro
blemas que, na minha convivência com meus cole
gas Senadores e Senadoras e com o povo em todos 
os quadrantes do País, sinto que nos afligem, e exi
gem pronta resposta do poder político: os desequilí
brios sociais existentes, com uma pobreza crescente 
nas camadas populares, e a concentração de rique
za, criando uma situação a cada momento mais difí
cil para a harmonia e o progresso do povo brasileiro. 
As soluções não são fáceis, exigem coragem e re
núncia, ação firme, porém não demagógica, certo 
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que estou hoje, como ontem, de que não há proble
ma insolúvel para a inteligência humana 

O outro ponto é a refonna do Estado, que está 
em curso, e tem que ser completada. Não somos os 
maiores culpados pelo seu atraso, porém nossa par
te terá de ser feita com a decisão e a urgência que 
de nós espera o povo brasileiro. 

Cabe-me uma palavra que julgo necessária 
neste ensejo: o louvor ao trabalho, e não terno em 
afirmar, ao êxito do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, à frente do Governo da República. Sua Ex
celência conseguiu, em dois anos, importantes feitos 
tanto na política interna como na externa, merecen
do por isso mesmo o aplauso da maioria do povo 
brasileiro e o reconhecimento internacional do novo 
e grande momento que o Brasil vive. Somos, tam
bém nós Congressistas, credores desse aplauso, 
porque, com espírito de cooperação, temos ofereci
do a legislação e o apoio indispensáveis ao eminen
te Senhor Presidente da República. 

Há um problema, porém, que sei necessitar de 
um encontro de pensamento e ação do Legislativo e 
do Poder Executivo. Refiro-me às Medidas Provisó
rias. Nem o Executivo poderá ficar sem dispor, em 
tempo hábil, dos meios para agir, nem o Legislativo 
poderá abrir mão do seu direito, direi exclusivo, de 
legislar. Tenho certeza de que nem o Executivo nem 
o Congresso poderão se sentir bem e cantar loas ao 
regime democrático se não encontrarmos, espero 
que em curto período, uma solução para o proble
ma. A demora poderá tomar-se um impasse, em 
prejuízo para a sociedade. Mais que procurar culpa
dos, pois ambos os Poderes o são, precisamos en
contrc>r o caminho da racionalidade para se extirpar 
ou se reduzir o mal. Vamos trabalhar nesse sentido, 
e estou convicto de que encontraremos, também, no 
espírito conciliador e democrático do Presidente Fer
nando Henrique, cuja passagem por esta Casa hon
ra o Parlamento, um aliado do Poder Legislativo na 
busca dos objetivos maiores desta Nação. 

Tenho a responsabilidade de suceder ao Presi
dente José Samey, cuja competência na vida públi
ca, pontilhada de êxitos e notáveis serviços ao Bra
sil, voltou a brilhar na Presidência do Senado, fim
ção onde reafirmou o seu acendrado amor à demo
cracia, dirigindo com habilidade e espírito público 
nossa Casa. As suas realizações estão à vista de to-•. 
dos, a merecer a unânime aprovação dos seus pa
res, como vimos hoje nesta Casa, neste dia. 

O Presidente José Samey cumpriu, mais uma 
vez, o seu dever para com as instituições do País, 

dirigindo o Senado com equilíbrio, bom senso e, so
bretudo, com a dignidade indispensável ao Perfeito 
exercício do mandato. Presidente José Samey: obri
gado, em nome de todos os seus colegas, que o 
respeitam e admiram. 

V. Ex& fez muito, porém não poderia fazer tudo. 
Com humildade, proponho-me a continuar o seu tra
balho e fazer o que estiver ao meu alcance para re
ceber, ao final do mandato, as manifestações de 
respeito e de aplauso que soube granjear nesta 
Casa. 

Espero ainda a perfeita interação do trabalho 
das duas Casas do Congresso, como existiu no biê
nio que se finda, graças à capacidade e à experiên
cia do eminente Presidente José Samey, assim 
como à invulgar competência do Deputado Luiz 
Eduardo, um autêntico símbolo dos novos e já notá
veis líderes políticos do Brasil. 

Devo uma palavra ao meu ilustre competidor, o 
Senador Íris Rezende. Homem público com signiil
cativos serviços prestados ao seu Estado e ao País, 
soube disputar o pleito sem perder um só instante as 
suas características de parlamentar lhano e lutador 
incansável pelas causas que lhe parecem justas. 
Reitero ao Senador Íris Rezende o testemunho da 
minha estima e respeitoso apreço. (Palmas) 

Nos últimos anos, dois eminentes e saudosos 
conterrâneos meus exerceram a Presidência do Se
nado: Luiz Viana Filho e Nelson Carneiro. 

Nelson Carneiro foi jornalista e parlamentar bri
lhante, tanto na Câmara como no Senado. Foi uma 
vida dedicada à política e os seus feitos nesta Casa 
são recentes e sempre lembrados. 

Luiz Viana Filho, de quem fui amigo fraternal, 
em longo período de minha vida, a despeito dos vin
te anos de idade que nos separavam, honrou o Con
gresso nas duas Casas: na Câmara, onde fui seu 
colega, e no Senado Federal. Governou a Bahia, foi 
Ministro de Estado, jornalista e membro da Acade
mia Brasileira de Letras. Educado e elegante, culto e 
probo, dá o nome à Biblioteca do Senado. Com ele 
aprendi e ensinei. É uma grande saudade que guar
do. 

São dois exemplos a seguir. 

Sr"s. Senadoras e Srs. Senadores, não me fal
te a ajuda divina, do meu Senhor do Bonfim, que do 
alto da sagrada colina, na Bahia, há de me inspirar, 
como tem inspirado até aqui, para que eu possa 
sempre merecer o amor da minha terra e o respeito 
do Brasil. 
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Octávio Mangabeira, que honrou este Senado, 
certa feita afirmou: 

•se algum dia, na vida pública, eu tiver 
de faltar aos meus deveres de lealdade à 
Bahia, aos meus deveres de lealdade ao 
Brasil, peço a Deus que me fulmine na vés
pera•. 

Confirmando os dizeres do grande baiano, 
acrescento o meu dever de lealdade ao Congresso, 
agora mais do que nunca, elevado que fui à Presi
dência desta Casa. 

Srs. Senadores e Sr"s. Senadoras, vamos jun
tos cumprir o nosso destino: com tolerância mas 
com decisão; com coragem, pertinácia e espírito pú
blico, sabendo que, embora não esteja inscrito no 
portal deste Senado; lê-se em nossa consciência 
que só a liberdade é eterna, só a democracia asse
gura o reino da liberdade. 

Muito obrigado. (Palmas.) 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga

lhães) - A Presidência convoca os Srs. Senadores 
para a segunda reunião preparatória, a realizar-se 
hoje, neste plenário, às 18h30min, a fim de proce
der-se à eleição e posse dos demais membros da 
Mesa. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhã
es) - Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 16h25min) 

Ata da 21 Reunião Preparatória 
em 4 de fevereiro de 1997 

3• Sessão Legislativa Extraordinária 
Da 50" Legislatura 

Presidência do Sr.: Antonio Garfos Magalhães 

ÀS 20 HORAS E 3 MINUTOS, ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade _Antonio Carlos Magalhães_ 
Antônio Carlos Valadares _ Artur da Tavola _ Bene
dita da Silva _ Beni V eras _ Bernardo Cabral _ Car-
los Bezerra Carlos Patrocínio Carlos Wilson 
Casildo Maldaner _ Coutinho Jorge _ Darcy Ribeiro 
_ Edison Lobão_ E<:luardo_$1Jplicy _ Élcio Alvares_ 
Emília Fernandes _ Epitácio Cafeteira _ Emandes 
Amorim _ Esperidião Amin _ Fernando Bezerra _ 
Raviano Melo Francelina Pereira Franci!;C()_Es
córcio _ Freitas Neto _ Geraldo Melo _ Gerson Ca
mata _Gilberto Miranda_ GilyamJ!QJlles __ Guilher
me Palmeira _ Hugo Napoleão _ Humberto Lucena 
_ I ris Rezende _ Jader Barbatho _Jefferson Pt;lres_ 
João França_ João Rocha_ Joel de Holland~- Jo-

nas Pinheiro _ Josaphat Marinho _ José Agripino _ 
·,José Alves _ José Bianco _ José Eduardo _ José 
Eduardo Outra _ José Fogaça _ José lgnácio Ferrei
ra _José Roberto Arruda _ José Samey _ José Ser
ra_ Júlio Campos _ Júnia Marise _ Lauro Campos _ 
Leomar Quintanilha _ Levy Dias _ Lucídio Porte!la _ 
Lúcio Alcântara _ Lúdio Coelho _ Marina Silva _ 
Marluce Pinto Mauro Miranda Nabor Júnior 
Ney Suassuna _ Odacir Soares _ Onofre Quinan _ 
Osmar Dias _ Pedro Simon _ Ramez Tebet _ Regi
na Assumpção _ Renan Calheiros _ Roberto Freire 
_Roberto Requião _Romero Jucá _Romeu Tuma _ 
Ronaldo Cunha Uma _ Sebastião Rocha _ Sergio 
Machado _ Teotônio Vilela Rlho _ Valmir Campeto _ 
Vilson Kleinubing _ Waldeck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga
lhães) - Há lista de presença acusa o compareci
mento de 81 Srs. Senadores. Havendo número regi
mental. Declaro aberta a segunda reunião prepara
tória da terceira Sessão Legislativa da Qüinquagési
ma Legislatura. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O SR. GERALDO MELO - Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma comunicação de liderança. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga
lhães)- Concedo a palavra a V. Ex". 

o sR: GERÀL.ÍlÕ MELO (PSDB-RN. Para 
uma comunicação de liderança. Sem revisão do ora
dor.) -Sr. Presidente, a Bancada do PSDB, por una
nimidade, decidiu reconduzir o Senador Sérgio Ma
chado ao cargo de Líder da Bancada do Partido da 
Social Democracia Brasileira, no Biênio 97/98. Co
municação formal nesse sentido está sendo encami
nhada à Mesa neste momento. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga
lhães) - A Mesa aguarda o documento a que V. Ex" 
se refere. 

- -O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga
lhães) - Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 
1" Secretário, Senador Odacir Soares. 

· É lido o seguinte 

OFÍCIO N2 15/97 GLPSDB 

Brasília, 4 de fevereiro de 1997 
Senhor Presidente, 
Dirigimo-no!> a -Vossa E:xcelência para comuni

car que em reunião realizada no Ola 3-2-97 os mem
bros do PSDB com assento nesta Casa decidiram 
reconduzir o-senadOr Sérgio Machado para o car!;lo 
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de Líder da Bancada do Partido da Social Democra
cia Brasileira no biênio 97/98. 

Aproveitamos a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência protestos de estima e considera
ção. - Senador Artur da Távola - Senador Benl 
Veras - Senador Coutinho Jorge - Senador Jeffer
son Péres - Senador José Roberto Arruda - Se
nador Lúcio Alcântara -Senador Teotonio Vilela 
Filho - Senador Carlos Wilson - Senador Geral
do Melo - Senador José lgnáclo Ferreira - Sena
dor José Serra - Senador Lúdlo Coelho. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga
lhães)- O offcio lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 12 

Secretário em exercício, Senador Odacir Soares. 

É lido o seguinte: 

Brasília, 4 de fevereiro de 1997 
Senhor Presidente, 
De acordo com o § 72 do Artigo 65 do Regi

mento Interno do Senado Federal, comunico a Vos
sa Excelência que as vice-lideranças do Partido Pro
gressista Brasileiro - PPB, ficarão integradas da se
guinte forma: 

12 Vice-Uder- Senador Leomar Quintanllha 
22 Vice-Uder- Senador Esperldlão Aritln · · 

Aproveito a oportunidade para renovar a voSsa. 
Excelência protestos de estima e consideração. -
Senador Epltáclo Cafeteira, Líder do PPR .... 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga
lhães) -O offcio lido vai à publicação. 

Faço o apelo aos Srs. Senadores que estive
rem em outras dependências do Senado para virem 
ao plenário, pois vamos iniciar o processo -de vota
ção. 

A Presente reunião, como sv sabe, destina-se 
à eleição e posse de membros da Mesa do Senado 
Federal para o biênio 1997/1998. De acordo coin o 
disposto no art. 60 do Regimento Interno, a·eleição 
far-se-á por escrutínio secreto e maioria de votos, 
presente a maioria da composição do Senado. · · 

A Presidência esclarece que o § 22 do art. 60 
do Regimentt.. Interno estabelece que a eleição dos 
membros da Mesa, salvo a do Presidente, será feita 
com cédulas uninominais, contendo a indicação do 
cargo a preencher. 

Uma vez que o sistema eletrônico de votação 
permite a identificação do cargo, o nome do concor
rente, e I'T'.antém o sigilo do voto - os Lfderes con
cordaram com essa maneira de votação -, atenden
do à exigência regimental, a Presidência propõe que 

a eleição dos membros da Mesa para os cargos em 
que houver apenas um candidato seja realizada pelo 
sistema eletrônico. 

(Pausa.) 
Não havendo objeção do Plenário, assim será 

feito. 
Passa-se à eleição do 1 <> Vice-Presidente da 

Mesa, por meio do sistema eletrônico de votação. 
O candidato indicado pelo Partido já está com 

o nome no painel: é o Senador Geraldo Melo. 
Os Srs. Senadores já podem votar. 
(Procede-se à votação.) 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga

lhães)- Consulto se há ainda algum Senador que 
deseje exercer o seu direito de voto. 

O SR. FRANCEUNO PEREIRA - Sr. Presi· 
dente, meu nome não 9.parece n0 painel. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga
lhães)- Senador, aguarde um momento que o téc
nico vai até sua bancada. 

O SR. FRANCEUNO PEREIRA - Sr. Presi
dente, o botão está com defeito. Vou votar em aber
to. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga
lhães)- Peço a V. Ex" que aperte o botão. 

O SR. NEY SUASSUNA- Uma outra solução é 
votar na Mesa. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães)- Essa será a segunda fórmula. 

Encerrada a votação. · 
VOTARAM OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade - Antonio Carlos Magalhães 
- Antonio Carlos Valadares - Artur da Távola·
Benedita da Silva:._ Beni V eras - Bernardo Cabral 
- Carlos Bezerra - Carlos Patrocínio - Carlos Wil

. son - Casildo Maldaner - Coutinho Jome - Edison 
Lobão - Eduardo Suplicy -. Elcio Alvares - Emília 
Fernandes - Epitácio Cafeteira - Emandes Amo
rim - Esperidião Amin - Fernando Bezerra - Fla
viano Melo - Francelina Pereira - Francisco Es
córcio - Freitas Neto - Geraldo Melo - Gilberto Mi
randa - Gilvam Borges - Guilherme Palmeira -
Hugo Napoleão - Humberto Lucena - lris Rezen
de - Jader Barbalho - Jefferson Peres - João 
França - João Rocha - Joel de Hollanda - Jonas 
Pinheiro - Josaphat Marinho - José Agripino -
José Alves - José Bianco - José Eduardo Outra -
José Eduardo Vieira - José Fogaça - José lgnácio 

'· Ferreira - José Roberto Arruda - José Samey -
José Serra - Júlio Campos - Junia Marise - Lauro 
Campos - Leomar Ouintanilha - Levy Dias - Luci
dia Portella - Lúcio Alcantara - Lúdio Coelho -
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Marina Silva- Marluce Pinto- Mauro Miranda-Na
bar Junior- Ney Suassuna- Odacir Soares- Ono
fre Quinan - Osmar Dias - Pedro Simon - Ramez 
Tebet - Regina Assumpção - Renan Calheiros -
Roberto Freire - Roberto Requião - Romero Jucá -
Romeu Tuma - Ronaldo Cunha Lima - Sebastião 
Rocha- Sérgio Machado- Teotonio Vilela Filho
Valmir Campelo - Vilson Kleinübing - Waldeck Or
nelas. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga
lhães) - Vou proclamar o resultado. 

Votaram SIM 76 Srs. Senadores; não houve 
voto contrário. 

Houve 3 abstençoes. 

Total: 79 votos. 

Está eleito 1 ° Vi ce-Presidente da Mesa o Sena
dor Geraldo Melo. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga
lhães) - Passa-se à eleição do 2° Vice-Presidente 
da Mesa do Senado Federal pelo sistema eletrônico 
de votação. É candidata a Senadora Júnia Marise. 

Os Srs. Senadores já podem votar. 

(Procede-se à votação) 

VOTAM OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade - Antonio Carlos Magalhães 
- Antonio Carlos Valadares - Artur da Távola -
Benedita da Silva - Beni V eras - Bernardo Cabral 
- Carlos Bezerra - Carlos Patrocínio - Carlos Wil
son - Casildo Maldaner- Coutinho Jorge - Edison 
Lobão - Eduardo Suplicy - Elcio Alvares - Emília 
Fernandes - Epitácio Cafeteira - Emandes Amo
rim - Esperidião Amin - Fernando Bezerra - Fla
viano Melo - Francelina Pereira - Francisco Es
córcio -Freitas Neto - Geraldo Melo- Gilberto Mi
randa - Gilvam Borges - Guilherme Palmeira -
Hugo Napoleão - Humberto Lucena - !ris Rezim
de - Jader Barbalho - Jefferson Peres - João 
França - João Rocha - Joel de Hollanda - Jonas 
Pinheiro - Josaphat Marinho - José Agripino -
José Alves - José Bianco - José Eduardo Outra -
José Eduardo Vieira- José Fogaça -José lgnácio 
Ferreira - José Roberto Arruda - José Samey -
José Serra- Júlio Campos - Junia Marise- Laura 
Campos - Leomar Quintanilha - Levy Dias - Lucí
dio Portella - Lúcio Alcantara - Lúdio Coelho -
Marina Silva - Marluce Pinto - Mauro Miranda -
Nabor Junior - Ney Suassuna - Odacir Soares -
Onofre Quinan - Osmar Dias - Pedro Simon - Ra
mez Tebet- Regina Assumpção- Renan Calhei
ros - Roberto Freire - Roberto Requião - Romero 

Jucá -Romeu Tuma- Ronaldo Cunha Lima - Se
., bastião Rocha- Sérgio Machado- Teotonio Vilela 

Filho - Valmir Campelo - Vilson Kleinübing - Wal
deck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães)- Vou proclamara resultado. 

Votaram SIM 67 Srs. Senadores; e NÃO 4. 

Houve 8 abstenções. 

Total: 79 votos.-

Está eleita 2" Vice-Presidente a Senadora Jú
nia Marise. 

O SR. PRESIDENTE ( Antonio Carlos Maga
lhães)- Vamos passar à eleição do 1° Secretário da 
Mesa. 

O indicado é o Senador Ronaldo Cunha Uma, 
peloPMDB. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

'(Procede-se à votação) 

VOTAM OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade- Antonio Carlos Magalhães
Antonio .Carlos Valadares -Artur da Távofa - Bene
dita da Silva - Beni Veras - Bernardo Cabral -
Carlos Bezerra - Carlos Patrocínio - Carlos Wil
son - Casifdo Maldaner - Coutinho Jorge ~ Edison 
Looãó :_ Eduardo Suplicy - Elcio Alvares - Emília 
Fernandes - Epitácio Cafeteira - Emandes Amo
rim - Esperidião Amin - Fernando Bezerra - Fla
viano Melo - Francelina Pereira - Francisco Es
córcio - Freitas-Neto - Geraldo Melo - Gilberto Mi
randa ·- Gilvam Borges - Guilherme Palmeira -
Hugo Napoleão - Humberto Lucena - I ris Rezen
de - Jader Barbalho - Jefferson Peres - João 
França - João Rocha - Joel de Hollanda - Jonas 
Pinheiro - Josaphat Marinho. - José Agripino -
José Alves - José Bianco - José Eduardo Outra -
José Eduardo Vieira - José Fogaça - José lgnácio 
Ferreira- José Roberto Arruda.- José Samey
José Serra -Júlio Campos - Junia Marise - Laura 
·campos - Leomar Quintanilha - Levy Dias - Luci
dia Portella - Lúcio Alcantara - Lúdio Coelho -
Marina Silva - Marluce Pinto - Mauro Miranda -
Nabor Junior - Ney Suassuna - Odacir Soares -
Onofre Quinan - Osmar Dias - Pedro Simon - Ra
mez Tebet - Regina Assumpção - Renan Calhei
ros - Roberto Freire - Roberto Requião - Romero 
Jucá - Romeu Tuma - Ronaldo Cunha Lima - Se
bastião Rocha- Sérgio Machado- Teotonio Vilela 
Filho - Valmir Campelo - Vilson Kleinübing - Wal
deck Omelas. 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga
lhães) -Vamos proclamar o resultado. 

Votaram SIM 78 Srs. Senadores. Não houve 
contrário. 

Houve uma abstenção. 
Total: 79 votos. 
Foi eleito 12 Secretário o Senador Ronaldo Cu

nha Lima.(Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga
lhães) - Passa-se à eleição do 2" Secretário da 
Mesa do Senado Federal pelo sistema eletrônico ele 
votação. É candidato o Senador Carlos Patrocínio, 
indicado pelo PFL. . 

A .Mesa solicita aos Srs. Senadores que ocu
pem~ às seus lugares. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.), .. 
(Procede-se à votação) · · · · · · · 

- ·VOTAM OS SRS. SENADORES: 
Ademir Andrade- Antonio Carlos Magalhães-

Antor·-·· Carlos Valadares- Artur da Távola- Bene
dita as Silva - Beni V eras - Bernardo Cabral - Car
los Bezerra - ·cartas Patrocínio - Carlos Wilson -
cas~do Maldaner - Coutinho Jorge - Edison t:obão 
- Eduardo Suplicy- Elcio Alvares - Emília ·FemBfl'
des- Epitácio Cafeteira- Emandes Amorim..:..espe
ridião Amin- Fernando Bezena- Flaviano Melo
Francelina Pereira .:. Francisco Escórcio - Freitas 
Neto·..:. Geraldo Melo.·- Gilberto Miranda - Gilvam 
Borges - Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão· -
Humberto Lucena- I ris Rezende -Jade r Barbalho
Jefferson Peres:... João França -·Jo.ão•Roeha·-=-.Joel 
de Hollanda - Jonas Pinheiro ..., Josaphat Marinho ~ 
José Agripino- José Alves- José Bianc0·- José 
Eduardo Outra- José Eduardo Vieira -José Fogaça 
- José lgnácio Ferreira - José Roberto Arruda ·
José Samey - José Serra - Júlio Campos ..:.. Junia 
Marise - Laura Campos - Leomar Quintanilha -
Levy Dias - Lucídio Portella - Lúcio Alcantara - Lú
dio Coelho - Marina Silva - Marluce Pinto -. Mauro 
Miranda - Nabor Junior - Ney Suassuna - 0dacir 
Soares - Onofre Quinan - Osmar Dias - Pedro Si
mon - Ramez Tebet - Regina Assumpção- Renan 
Calheiros - Roberto Freire - Roberto Requião.:.. Ro
mero Jucá - Romeu Tuma - Ronaldo Cunha Lima -
Sebastião Rocha- Sérgio Machado- Teotonio Vile
la Rlho - Valmir Campelo - Vilson Kleinübing - Wal
deck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga
lhães)- Vamos proclamar o resultado. 

Votaram SIM 76 Srs. Senadores; e NÃO 2. 
Houve uma abstenção. 

'. 

Total: 79 votos. 
Tenho a honra de proclamar eleito, para 22 Se

cretário, o Senador Carlos Patrocínio. 
· O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga

lhães) - Passa-se à eleição do 32 Secretário da 
Mesa do·senado Federal pelo sistema eletrônico de 
votação·: É candidato o Senador Raviano Melo, indi
cado pelo PMDB. 

Os Srs. Senadores já podem votar. 
(Procede-se à Votação.) 
VOTAM OS SRS. SENADORES: 
Ademir Andrade - Antonio Carlos Magalhães -

Antonio Carlos Valadares - Artur da Távola - Bene
dita da Silva - Beni V eras - Bernardo Cabral- Car
los Bezerra - Carlos Patrocínio - Carlos Wilson -
Casildo Maldaner - Coutinho Jorge - Edison Lobão 
- Eduardo Suplicy - Elcio Alvares - Emília Fernan
des - Epitácio Cafeteira - Emandes Amorim - Espe
ridião Amin - Fernando Bezerra - Flaviano ll.hio -
Francelina Pereira - Francisco Escórcio - Fre:tao 
Neto - Geraldo Melo - Gilberto Miranda - Gilv· 
BorgeS - Guilherme Palmeira- Hugo Napole~ 
Humberto Lucena - lris Rezende- Jader Barba
Jefferson Peres - João França - João Rocha - vvel 
de Hollanda ..:. Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho
José Agripino - José Alves - José Bianco - José 
Eduardo butia .:.. José Eduardo Vieira - José Fogaça 
- José lgnácio Ferreira - José Roberto Ar.Jda -
josé Samey _: José Serra - Júlio Campos - Junia 
Marise - Laura Campos - Leomar Quintanilha -
Levy Dias -:- Lucídio Portella - Lúcio Alcantara - Lú
dio Coelho - Marina Silva - Martuce Pinto - Mauro 
Miranda - Nabór Junior - Ney Suassuna - Odacir 
So.are5 .:.: Onofre Quinan - Osmar Dias - Pedro Si
mon - .Ramez Tebet - Regina Assumpção - Renan 
Calheiros - Roberto Freire- Roberto Requião- Ro
mero Jucá - Romeu Tuma - Ronaldo Cunha Lima -
Sebastião Rocha- Sérgio Machado- Teotonio Vile
la Rlho- Valmir Campelo- Vilson Kleinübing - Wal
deck Omelas: 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos M?-::a-
lhães) - Vou proclamar o resultado: 

Votaram SIM 70 Srs. Senadores; e NÃO 05. 
Houve 4 abstenções. 
Total: 79 votos. 
Tenho a honra de proclamar eleito o 32 Secre

tário da Mesa, o Senador Flaviano Melo. 
O SR. LEVY DIAS - Sr. Presidente, peço a pa-

lavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga

lhães)- Tem a palavr& V. E~. 
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O SR. LEVY DIAS (PPB-MS. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) -Sr. Presidente, sr-s e Srs. Se
nadores, tendo recebido o apelo do Presidente do 
meu Partido, Senador Esperidião Amin, do Líder, 
Senador Epitacio Cafeteira e também do Senador 
Leomar Quintanilha. Comunico que deixo de dispu
tar a 4a Secretaria em benefício da união do nosso 
Partido e da manutenção do acordo. 

Agradeço, de todo o coração, ao nosso Partido 
e a todos os companheiros que atenderam ao meu 
pedido, ficando comigo neste pleito. O meu voto será 
para o Senador Lucídio Portella, do meu partido. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga
lhães) - Passa-se à eleição do 4g Secretário da 
Mesa do Senado Federal pelo sistema eletrônico de 
votação. É candidato o Senador Lucídio Portella, in
dicado pelo PPB. 

Os Srs. Senadores já podem votar. 
(Procede-se à votação) 
VOTAM OS SRS. SENADORES: 
Ademir Andrade - Antonio Carlos Magalhães -

Antonio Carlos Valadares - Artur da Távola - Bene
dita da Silva - Beni V eras - Bernardo Cabral - Car
los Bezerra - Carlos Patrocínio - Carlos Wilson -
Casildo Maldaner - Coutinho Jorge - Edison Lobão 
- Eduardo Suplicy - Elcio Alvares - Emília Fernan
des - Epitácio Cafeteira- Emandes Amorim - Espe
ridião Amin - Fernando Bezerra - Flaviano Melo -
Francelina Pereira - Francisco Escórcio - Freitas 
Neto - Geraldo Melo - Gilberto Miranda - Gilvam 
Borges - Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão -
Humberto Lucena - I ris Rezende - Jader Barbalho -
Jefferson Peres - João França- João Rocha - Joel 
de Hollanda -Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho -
José Agripino - José Alves - José Bianco - José 
Eduardo Outra- José Eduardo Vieira -José Fogaça 
- José lgnácio Ferreira - José Roberto Arruda -
José Samey - José Serra - Júlio Campos - Junia 
Marise - Laura Campos - Leomar Quintanilha -
Levy Dias - Lucídio Portella - Lúcio Alcantara - Lú
dio Coelho - Marina Silva - Marluce Pinto - Mauro 
Miranda - Nabor Junior - Ney Suassuna - Odacir 
Soares - Onofre Quinan - Osmar Dias - Pedro Si
mon - Ramez Tebet- Regina Assumpção - Renan 
Calheiros - Roberto Freire- Roberto Requião - Ro
mero Jucá- Romeu Tuma- Ronaldo Cunha Uma -
Sebastião Rocha- Sérgio Machado- Teotonio Vile
la Filho- Valmir Campelo- Vilson Kleinübing- Wal
deck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga
lhães) -Vou proclamar o resultado. 

Votaram SIM 74 Srs. Senadores; e NÃO 2. 

·, Houve 3 abstenções 
Total: 79 votos.· 
Tenho a honra de proclamar eleito, para 4g Se

cretário da Mesa, o Senador Lucídio Portella. 
O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Maga

lhães) - Passa-se à eleição dos Suplentes da Mesa 
do Senado Federal. 

Os Srs. Senadores já podem votar. 
(Procede-se à votação) 
VOTAM OS SRS. SENADORES: 

Ademír Andmde - Antonio Carlos Magalhães -
Antonio Carlos Valadares- Artur da Távola- Bene
dita da Silva - Beni Veras - Bernardo Cabral - Car
los Bezerra - Carlos Patrocínio - Carlos Wilson -
Casildo Maldaner - Coutinho Jorge - Edison Lobão 

- - Eduardo Suplicy - Elcio Alvares - Emília Fernan
des -' Epitacio Cafeteira- Emandes Amorim - Espe
ridião Amin - Fernando Bezerra - Flaviano Melo -
Francelina Pereira - Francisco Escórcio - Freitas 
Neto - Geraldo Melo - Gilberto Miranda - Gilvam 
Borges - Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão -
Humberto Lucena- I ris Rezende -Jade r Barbalho -
Jefferson Péres - João França - João Rocha - Joel 
de Hollanda- Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho -
José Agripino - José Alves - José Bianco - José 
Eduardo Outra - José Eduardo Vieira- José Fogaça 
- José lgnácio Ferreira - José Roberto Arruda -
José Samey - José Serra - Júlio Campos - Junia 
Marise - Laura Campos - Leomar Quintanilha -
Levy Dias - Lucídio Portella - Lúcio Alcantara - Lú
dio Coelho - Marina Silva - Marluce Pinto - Mauro 
Miranda - Nabor Junior - Ney Suassuna - Odacir 
Soares - Onofre Quinan - Osmar Dias - Pedro Si
mon - Ramez Tebet- Regina Assumpção - Renan 
Calheiros - Roberto Freire - Roberto Requião - Ro
mero Jucá- Romeu Tuma- Ronaldo Cunha Uma
Sebastião Rocha- Sérgio Machado - Teotonio Vile
la Filho - Valmir Campelo - Vilson Kleinübing - Wal
deck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga
lhães) -Vou prociamar o resultado. 

Votaram SIM 71 Srs. Senadores, e NÃO 5 Srs. 
Senadores. 

Houve 3 abstenções. 
Total: 79 votos. 
Declaro eleita a 1• Suplente da Me5a, Senado

ra Emma Fernandes. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga

lhães) - Eleição do 2° Suplente de Secretário da 
Mesa do Senado Federal, Senador Lúdio Coelho, 
pelo sistema eletrônico de votação. 
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Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 
(Procede-se à votação) 
VOTAM OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade- Antonio Carlos Magalhães
Antonio Carlos Valadares - Artur da Távola - Bene
dita da Silva - Beni Veras - Bernardo Cabral - Car
los Bezerra - Carlos Patrocínio - Carlos Wilson -
Casildo Maldaner - Coutinho Jorge - Edison Lobão 
- Eduardo Suplicy - Elcio Alvares - Emília Fernan
des - Epitacio Cafeteira - Emandes Amorim - Espe
ridião Amin - Fernando Bezerra - Flaviano Melo -
Francelina Pereira - Francisco Escórcio - Freitas 
Neto - Geraldo Melo - Gilberto Miranda - Gilvam 
Borges - Guilhenne Palmeira - Hugo Napoleão -
Humberto Lucena - lris Rezende - Jáder Barbalho -
Jefferson Péres - João França - João Rocha - Joel 
de Hollanda - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho -
José Agripino - José Alves - José Bianco - José 
Eduardo Outra - José Eduardo Vieira -José Fogaça 
- José lgnácio Ferreira - José Roberto Arruda -
José Samey - José Serra - Júlio Campos - Junia 
Marise - Lauro Campos - Leomar Quintanilha -
Levy Dias - Lucídio Portella - Lúcio Alcantara - Lú
dio Coelho - Marina Silva - Marluce Pinto - Mauro 
Miranda - Nabor Junior - Ney Suassuna - Odacir 
Soares.- Onofre Quinan- Osmar Dias- Pedro·Si
mon·- Hamez Teb:et- Regina Assumpção- Renan 
Calheiros -Roberto Freire- Roberto Requião- Ro
mero Jucá- Romeu Tuma- Ronaldo Cunha Uma
Sebastião Rocha- Sérgio Machado- Teotonio Vile
la Rlho- Valmir Campelo- Vilson Kleinübing- Wal-
deck Omelas. ., ... - ·~- .... 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) - Vou proclamar o resultado. · 

Votaram ·siM 74 Srs. Senadores, e NÃO 3 Se-
nadores. · 

Houve 2 abstenções. 
Total: 79 Senadores. 

Tenho a honra de proclamar eleito, para 2° Su
plente de Secretário, o Senador Lúdio Coelho. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga
lhães) - Eleição do 3° Suplente de Secretário da 
Mesa do Senado Federal, Senador Joel de Hollan
da, pelo sistema eletrõnico de votação. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação) 

VOTAM OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade - Antonio Carlos Magalhães -
Antonio Carlos Valadares -Artur da Távola - Bene
dita da Silva - Beni Veras - Bernardo Cabral - Car-

'· 

los Bezerra - Carlos Patrocínio - Carlos Wilson -
Casildo Maldaner - Coutinho Jorge - Edison Lobão 
- Eduardo Suplicy - Elcio Alvares - Emilia Feman
~~- Ep~cio Cafeteira- Emandes Amorim- Espe
ndlao Amm - Fernando Bezerra - Flaviano Melo -
Francelina Pereira - Francisco Escórcio - · Freitas 
Neto - Geraldo Melo - Gilberto Miranda - Gilvam 
Borges - Guilhenne Palmeira - Hugo Napoleão -
Humberto Lucena - I ris Rezende - Jáder Barbalho -
Jefferson Peres - João França - João Rocha - Joel 
de Hollanda - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho -
José Agripino - José Alves - José Bianco - José 
Eduardo Outra -José Eduardo Vieira - José Fogaça 
- José lgnácio Ferreira - José Roberto Arruda -
José Samey - José Serra - Júlio Campos - Junia 
Marise - Lauro Campos - Leornar Quintanilha -
Levy Dias - Lucídio Portella - Lúcio Alcantara - Lú
dio Coelho - Marina Silva - Marluce Pinto - Mauro 
Miranda - Nabor Junior - Ney Suassuna - Odacir 
Soares - Onofre Quinan - Osmar Dias - Pedro Si
mon - Ramez Tebet - Regina Assumpção- Renan 
Calheiros - Roberto Freire- Roberto Requião- Ro
mero Jucá- Romeu Tuma - Ronaldo Cunha Uma
Sebastião Rocha- Sérgio Machado- Teotonio Vile
la Rlho - Valrnir Campelo - Vilson Kleinübing - Wal
deck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
!hães) -Vou proclamar o resultado. 

Votaram SIM 76 Srs. Senadores, e NÃO 2. 
Houve uma abstenção. 

Tenho a honra de proclamar eleito, para 3° Su
plente de Secretário, o Senador Joel de Hollanda. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga
lhães) - Eleição do 4° Suplente de Secretário da 
Mesa do Senado Federal, Senadora Marluce Pinto, 
pelo sistema eletrõnico de votação. (Pausa.) 

Peço aos Srs. Senadores que aguardem um 
momento, porque talvez tenhamos de repetir a vota
ção. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à Votação.) 

VOTAM OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade - Antonio Carlos Magalhães -
Antonio Carlos Valadares -Artur da Távola- Bene
dita da Silva - Beni Veras - Bernardo Cabral - Car
los Patrocínio - Carlos Wilson - Carlos Maldaner
Coutinho Jorge - Edison Lobão - Eduardo Suplicy -
Elcio Alvares - Emilia Fernandes - Epitácio Cafetei
ra - Emandes Amorim - Esperidião Amin - Fernan
do Bezerra - Raviano Melo - Francisco Pereira -
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Francisco Escórcib - Freitas Neto - Geraldo Melo -
Gilberto Miranda - Guilherme Palmeira - Hugo Na
poleão - Humberto Lucena - lris Rezende - Jader 
Barbalho - João França - João Rocha - Joel de 
Hollanda - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho -
José Agripino - José Alves - José Bianco - José 
Eduardo Outra- José Eduardo Vieira- José Fogaça 
- José lgnácio Ferreira - José Roberto Arruda -
José Samey - José Serra - Júlio Campos - Junia 
Marise - Lauro Campos - Leomar Quintanilha -
Levy Dias - Lucídio Portella- Lúcio Alcantara - Lú
dio Coelho - Marina Silva - Marluce Pinto - Mauro 
Miranda - Nabor Junior - Ney Suassuna - Odacir 
Soares - Onofre Quinan - Osmar Dias - Pedro Si
mon- Ramez Tebet- Regina Assumpção- Renan 
Calheiros - Roberto Freire- Roberto Requião - Ro
mero Jucá- Romeu Tuma - Ronaldo Cunha Lima -
Sebastião Rocha- Sérgio Machado- Teotonio Vile
la Filho- Valmir Campelo- Vilson Kleinubing- Wal
deck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) -Votaram SIM 64 Srs. Senadores; e NÃO 8. 

Houve 4 abstenções. 
Total de votos: 76. 

Tenho a honra de proclamar eleita, para 42 Su
plente de Secretário, a Senadora Marluce Pinto. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga
lhães) - A Presidência comunica ao Plenário que a 
sessão de amanhã é de quinta-feira serãonão-deli
berativas e que esta última realizar-se-á às 1 O ho
ras. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga
lhães) - A Presidência comunica aos Srs. Senado
res que a sessão solene conjunta, destinada à insta
lação dos trabalhos da 3° Sessão Legislativa Ordiná
ria da 50" Legislatura, realizar-se-á segunda-feira, 
17 do corrente, às 16 horas, no plenário da Câmara 
dos Deputados. 

O SR. EDUARDO SUPUCY - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga
lhães)- V. ExA tem a palavra pela ordem. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (PT-SP. Pela or
dem.) - Sr. Presidente, para melhor entendimento, 
porque houve incompreensão em relação às sessõ
es de amanhã e de quinta-feira, V. ExA poderia repe
tir? 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga
lhães)- Amanhã haverá sessão não deli':lerativa às 
14h30min. e quinta-feira haverá sessão não delibe-

rativa às 1 Oh, quando será encerrado o período da 
·, convocação extraordinãria. 

O SR. EDUARDO SUPUCY - Muito obrigado, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga
lhães) - Nada mais havendo a tratar, a Presidência 
vai encerrar os trabalhos. 

Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 20h42min.) 

DISCI,JRSQ PBDIWNCIAOO F'E/...0 
SR. SENADOR EPITACIO CAFETEIRA NA 
SESSÃO DE 31 DE JANEIRO DE 1997 E 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORA
DOR SERIA PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. EPrTACIO CAFETEIRA (PPB-MA. Para 
uma comunicação de Liderança. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, não tenho a menor dúvida 
de que todos os parlamentares de todos os partidos, 
do Governo e da Oposição, desejam o bem-estar 
deste Pais. 

Todavia, nãô'se apóià umgovêmo, não se 
ajuda um 'governá: ·dividindo-se os parlamentares 
entre o grupo do "sim" e o grupo do "sim, senhor". 
É preciso alguém dizer "não", chamar a atenção 
do Governo e mostrar-lhe os erros que comete, 
talvez até de boa-fé, mas que podem trazer prejuí
zos insanáveis. 

Não falei apenas uma, duas ou três vezes so
bre a moeda nacional, que tem assentado o seu va
lor num câmbio determinado pelo Banco Central, ou 
seja, conduzido pelo Governo. A taxa de câmbio so
brevalorizada para a nossa moeda está levando as 
nossas exportações para um buraco negro. Quem 
está pagando, primeiro, é a agricultura; quem paga 
depois são as indústrias. 

Discurso idêntico tem sido o do Deputado Del
fim Netto. Porém, quando falamos, todo mundo pen
sa que o PPB não está querendo colaborar com o 
Governo. Muito peío éontrár'io, não estamos pedindo 
nada ao Governo, mas alertando-o. Estamos mos
trando-lhe que esse caminho é errado. 

Hoje, ao ler a página de Economia do Correio 
Brazililmse, encontro um artigo de José Negreiros, 
que fala sobre estudo de ex-assessora do Governo 
brasileiro expondo as fragilidades da política que va
lorizou o real frente ao dólar para derrubar a infla
ção. Ela diz: 

·o sucesso do real depende do câmbio 
defasado e dos juros altos. Essa política e a 
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fraqueza das , '1\as públicas tomam o Bra
sil vulnerável. • 

É preciso entender que a Dr" Eliana Cardoso 
está, no momento, trabalhando fora do Brasil, no 
Fundo Monetário Internacional, mas foi ex-chefe da 
Assessoria Internacional do Ministério da Fazenda. 
Ela é de uma clareza meridiana. Chega asér, -afé 
certo ponto, cruel quando coloca em seu estudo fra
ses como: 

·o Brasil está entrando no segundo 
ano de inflação baixa, acumulando substan
cial valorização real da taxa de câmbio. É 
hora de avaliar bous e maus usos desse ins
trumento como âncora antiinflacionária • 

"A moeda sobrevalorizada está prejudi
cando o setor industrial e aumentando o de
semprego•. 

Em outro ponto, afirma: 

• A taxa de câmbio deve ser usada du
rante o primeiro estágio de redução de uma 
taxa de inflação de quatro dígitos, porque 
isso sincroniza expectativas e bloqueia me
canismos que tendem a perpetuar a infla
ção. Depois que a inflação cai para dois di
gnos, entretanto, o continuo uso da taxa de 
câmbio traz sérias distorções". 

Mais adiante, faz uma afirmação ainda mais 
séria, que deve merecer o cuidado do Presidente da 
República. As autoridades monetárias deste Pais 
não querem dizer que estão errando, ficam a dizer 
ao Presidente que o caminho certo é este que está 
aí. Mas esta frase deve ser lida pelo Presidente: 

"A experiência mexicana mostra que 
os custos da sobrevalorização vão se acu
mulando aos poucos e explodem subitamen
te( ... ). Enquanto as reservas e os fluxos de 
capital estiverem à disposição, a tentação 
de continuar usando a taxa de câmbio para 
manter a inflação sob controle parece irre
sistível". 

Sr. Presidente, V. Ext, um homem do Rio 
Grande do Norte que faz parte da classe produtora, 
há de estar sentindo o problema, começando pelo 
campo, de uma produção que não traz sequer o re
tomo do capital empregado. Há poucos dias, vi na 
televisão: "Melancia a R$0,01 o quilo". Ou seja, uma 
melancia de 10 quilos por R$0,10; isso não paga o 
transporte. Como sobreviverá a agricultura deste 
País? Ela está sendo, no momento, a mais castiga
da. A indústria também recebe o peso dessa sobre-

valorização, porque, como a agricultura, não pode 
exportar, pois o preço do real é irreal.' Por essa ra
zão, estamos assistindo, hoje, ao desemprego nes
se setor, em função exatamente dessa dificuldade 
de exportação e, conseqüentemente, da diminuição 
da produção. 

-- - - -Hoje, todos imprimem dinheiro: a Casa da 
Moeda, os tfquetes-refeiçãi>, qualquer cidadão com 
cheque "pré" e com cheque •pra•. Há dificuldades de 
se conter uma economia onde o comércio vende 
mais e recebe menos, porque a devolução de che
ques •pré" e de cheques "pra• aumenta a cada dia. 
Com tudo isso, au~nta a violência e aumenta o de
sespero do povo brasileiro. 

•, 

Peço a Deus que o Governo se debruce sobre 
esse problema, que os lfderes mais próximos do 
Presidente da República façam com que Sua Exce
lênçia veja queº mar não_é tão manso quanto pare
ce, que a tempestade se aproxima e que nós preci
samos salvar e salvaguardar o povo brasileiro. 

Solicito a V. Ex", Sr. Presidente, que autorize a 
transcrição, na Integra, do artigo que tem o trtulo: "A 
armadilha do câmbio". 

Era o que tinha a dizer. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SENADOR EPfrACIO CAFETEIRA EM 
SEU PRONUNCIAMENTO. 

A ARMADILHA Do CÂMBIO 

Estudo de •-• .. ora do Governo expõe u fragilida
des IIII polftlca que valorizou o real frente ao dólar para derru
bar a lnllaçio 

Jostl N<groiros · 

Correspondente 

Nova York- A sobmvalorlzação do real desorganiza a eco
nomia e pode Inviabilizar o plano econõmlco a médio prazo, cem
chá a professora Eliana Crutloso, ex-chefe da assessoria lntema
cíonal do Ministério da Fazenda. 

Essa opinião consta de esludo de 50 páginas lntituledo 
"Politica MacroeconOmlca no Brasil e Fluxo de Capital nos anos 
90" leito sob encomenda da WIDER, InStituição ligada às Nações 
Unidas, depois que a economista deixou o governo e antas de co
meçar a trabalhar no Fundo Monetário lntemadonal oomo pesqui
sadora resldenle. 

·o BrasH aslá entrando no segundo ano de lnftação baixa 
acumulando substancial valorização real da taxa de cambio. É 
hora de avaliar bons e maus usos desses Instrumentos como ân
cora antinftaclonária", adverte Eliana Cardoso na página 19. 

• A moeda sobrevalolizada BSiá prejudicando o setor indus
lrfal e aumentando o desemp•..go", diz o trabalho. 
Poupança 

Segundo o ciagnóstico dela, essa distorção provoca dois 
sérios problemas. Primeiro destrói a poupança lntema, porque 
como as mercadorias custam mais barato em dólares há grande 
estimulo ao consumo de bens imporiados por parte das empresas 
a das pessoas. 
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Em seguida bloqueia o crescimento da eeonom"'; pois o 
governo é obrigado a lançar mão de uma politica monetária ultra 
restritiva, com altas taxas de juros para atrair o capital externo, o 
que desestimula os inveStimentos. 

A professora aconselha graduais desvalorizações do real o 
mais cedo possfvel para eVitar que os problemas se acumulem 
até estouraram numa crise dramática no fUturo. 

Na opinião dela, a única garantia da estabilidade é o ajuste 
fiSCal por interméõo de reformas que poderão demorar cinco, dez 
anos. Mas o governo procisa. de um estratégia para sobreviver a 
esse parlado. Com o real sobrevalorizado o Brasil fica numa si
tuação muito frágil, porque a divida lntem'l. cresceu com os juros 
altos, eliminando SOluções de curto prazo. 

Esta é a síntese de seu racioc!nio. 
O governo não seguirá os conselhos de Etlana cardoso 

porque acha que qualqUer aceleração nas desvalorizações provo
cará a volta da inflação, que considera assunto encerrado. 

Mexidas graduais no câmbio equívalerlam a um retomo à 
indexação da economia (aumento de preços em cadela) porque 
as pessoas passariam a embutir novamente no valor das merca
dorias e dos contratos fiMnceiros aquele percentual de desvalori
zação acima da taxa de inflação com a qual passariam a especu
lar. 

O ciclo \'idoso mcomeçana.. 
Aprovada a reeleição, o governo está em seu melhor mo

mento político para arriscar mudança na politica cambial, o item 
mais sensível da ecorK)m!a. Está convenddo de que com a apro
vação da emenda aumentará o fluxo de inveStimentos de risco, 
eliminando qualquer wlnerabllidade do balanço de pagamentos. 

O trabalho da professora ataca justamente faCilidade com 
que, por razões polftfcas, os responsáveis pela politica econOmica 
se deixam levar pelos encantos do câmbio sobrevalorizado. 

Tentação 

"Poucos governos resistirão à tentação de deixar a taxa 
de cámbio real se valorizar enquanto o dinheiro estiver entran
do e financiando déficits em conta corrente•, pondera ela no es
tudo. 

• A dura realidade é que o crescimento da prodUtividade no 
setor de bens exportáveis teria de superar o razoável para juStifi
car o tamanho da valorização do câmbio que ocorre no começo 
dos programas de estabilização baseados na taxa de câmbio", 
acrescenta. atacando um dos principais argumentos dos defenso
res do cámbio. 

Eliana Canloso estudou a situação de países que enfrenta
ram dificuldades em suas contas externas por três motivos: baixo 
crescimento das exportações em relação do PIB, pequena taxa 
de poupança interna e taxa de câmbio sobrevalorizada. 

Entre 1990 e 1995 o Brasil exportou apenas 9% do PIB, 
uma das mais baixas proporções de sua recente história econOmi
ca. enquanto o serviço da dfvlda aumentou de 34% das exporta
ções em 1994 para 50% em t 996. Em 1995, o valor em dólar das 
exportações aumentou apenas 6,2"/o caindo para 2.7% no ano 
passado. 

Na sua aula de macroeconomia, a pro1essora recorre à 
ineVitável comparação com o México para mostrar com<:> até mes
mo o bom desempenho da balança comercial não evita a crise 
externa quando o câmbio está sobrevalorizado. 

• A crise do México mostrou que o Cfescimento das exporta
ções não é um teste sUficiente para a sobrevalorização. Se a pou
pança privada está caindo e a economia não está crescendo, pro
vavelmente a taxa de cámbio mal está desequilibr::tda. Nesse 
ponto, redu2ir a taxa de inflação abaixo de 20% pode não ser a 
prioridade para os formuladores de pol,íllca económica e o uso da 
taxa de cámbio corno àncora para controlar a inflação precisa ser 
revisto•. 

Segundo se deduz de análise da professora, não há muita 
diferença entre a situação de hoje e outras do passado. quando o 
pafs viveu crises de estrangulamento externo, a exemplo do Pia· 
no Cruzado, exceto o fato de que naquela época não havia a ofer
ta de capitais que existe hoje. 

O ajuste fiscal não foi feito, a balança comercial está em 
queda e a taxa de cámbio está exclusivamente valorizada. A me
lhor alternativa numa situação dessas, enquanto o governo tem 
tempo, não existe uma crise na esquina e o ftuxo de capital se 
mantém é ir desvalorizando gradualmente o cámbio. 

O estudo demonstra que a sobrevalorização é uma he
rança do período 1993/1994, quando a taxa de inflação era mui
lo alta sem que fosse acompanhada por desvalorizações na 
taxa de câmbio da igual proporção. 

A professora recomenda que a âncora cambial deve ter 
uso muito especifico. "A taxa de Câmbio deve ser usada durante 
o primeiro estágio de redução de uma taxa de inflação de qua
tro dfgitos porque isso sincroniza expectativas e bloqueia meca
nismos (a exemplo da Indexação formal) que tente a perpetuar 
a inflação. Depois que a inflação cai para dois dígitos. entretan
to, o contfnuo uso da taxa de câmbio traz sérias distorções•. 

Ao estudar a relação entre taxas de cámbios e ftuxos de 
capital para países em desenvolvimento, Eliana cardoso demons
tra que só existem duas maneiras de evitar uma crise externa. 

A primeira é deixar o câmbio ftutuar livremente e tomar 
muito claro que o govemo não intervirá para salvar quem quer 
que seja caso corra uma crise. Em outras palavras. todo o risco 
é privado. Esse modelo praticamente só existe em teoria. 

A segunda forma de se precaver contra os problemas 
é evitar a sobrevalorização. não interessa a maneira de con
seguir tal objetivo: se por intermédio de uma taxa de cãmbio 
fixa, na qual o Banco Central escolhe o percentual de desva
lorização. ou recorrendo ao sistema de bandas (como é o 
caso do Brasil hoje), em que o governo intervém com base 
em critérios que nem sempre ficam muito cfaros para os 
agentes econõmícos. 

Risco 
Em resumo, segundo o estudo de EliaM Cardoso, um pla

no de estabilização só pode ser considerado à prova de risco se 
os agentes econõmicos acreditarem que a taxa de cãmbio está no 
lugar certo. 

Caso contrário, o exemplo mexicano mais uma vez é invo
cado para mostrar a vulnerabilidade da apreciação cambial. 

• A experiência mexicana mostra que os custos da sobreva
lorização vüo se acumulando aos poucos e explodem subitamen
te ( ... ). Enquanto as reservas e os ftuxos de capital estiverem à 
dispOsição, a tentação de continuar usando a taxa de câmbio para 
manter a inflação sob controle parece irresistível'. comenta a eco
nomista na págiM 17 do seu estudo. 

Ba explica que os capitais externos desaparecem rapida
mente numa crise, não importa a natureza deles - de curto prazo 
ou investimento direlo. A unica vantagem do inveStimento direto é 
do-ponto de Vista microeconômico, porque ao ingressar no pais 
traz tecnologia e modema administração. • Défictis em conta cor
rente não são tolerados indefinidamente pelos mercados de capi
tal intemacionais.E os problemas criados pela sobrevalo~zação 
cambial não desaparec<~rão sem uma desvalorização. Quanto 
mais se posterga a cerração pior será o ajuste teito como atraso', 
afirma no trabalho Elíana cardoso. 

A principal lição implícita no trabalho da economista é: é 
mais seguro do ponto de vista do balanço de pagamentos ter uma 
lnftação um pouco mais alta por causa de desvalorização enquan
to se faz o ajuste do que ser empurrado para uma explosão infla
cionária na eventualidade de Choque externo. 
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RESENHA DAS l\1ATÉRIAS APRECIADAS 
DE 6 A 31 DE JANEIRO DE 1997 

(Publicada no DSF, de 1 o de fevereiro de 1997) 

Retificação 

Nas páginas 3643 e 3644, no sumário das matérias apreciadas 
pelo Senado Federal (6 a 31 de janeiro de 1997) 

Onde se lê: 

SUMÁRIO DAS MATÉRIAS APRECIADAS PELO SENADO FEDERAL 
(6 a 31 de janeiro de 1997) 

MA TERIAS CONST ~ES DAS CONVOCAÇÕES ·······················································•····-····-.... 59 
• Projetas de Lei * ................................................................................. 26 
• Propostas de Emenda à Constituição * .................................................. 3 
• Projetas de Decreto Legislativo (art. 49, I- CF) ................................ 10 
• Projeto de Decreto Legislativo (art. 166- CF) ....................................... 1 
• Projetas de Resolução (art. 52- CF) ..................................................... 16 
• Mensagem sobre operação de crédito (art. 52- CF) ................................ 1 
• Ofícios "S" (art. 52- CF) ........................................................................ S 

"' Incluindo as m.i.teriu que tramlwn em conJuntO 

MA TERIAS APRECIADAS. ........................................................................................................ 24 

Matérias aprovadas .................................................................................................. 22 

Projetes aprovados e enviados à sanção......... .. .. . .. .. .. .... .. .. . .. .. . . .... .. .. . 3 

Projetas aprovados e enviados à promulgação . .. . . .. ..................................... 23 
• Acordos internacionais......................................... .. .. . 9 
• Operações de crédito ...................................................................... 12 
• Regulamentação de operações de crédito ........................................... 1 
• Assuntos administrativos....................................... .. . .. ..................... I 

Projeto aprovado e enviado à Câmara dos Deputados... .. ................. I 
• Projeto de Lei da Câmara aprovado com emendas ......................... I 

:Yiatérias enviadas ao arquivo .................................................................................... 2 

Matérias declaradas prejudicadas e encaminhadas ao arquivo ... 2 
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Leia-se: 

SUMÁRIO DAS MATÉRIAS APRECIADAS PELO SENADO FEDERAL 
( 6 a 31 de janeiro de 1997) 

MATÉRIAS CONSTANTES DAS CONVOCAÇÕES.!~··········•························································· 59 
• Projetas de Lei* ... ,.......... . .................................................... 26 
• Propostas de Emenda à Constituição * ....................... 3 

• Projetas de Decreto Legislativo (art. 49, 1- CF) .................................. 10 
• Projeto de Decreto Legislativo (art. !66 - CF).... . . . ......................... I 

• Projetos de Resolução ( art. 52 - CF) .......... ~~ .......................................... 16 
• Mensagem sobre operação de crédito (art. 52- CF) ................................ I 
• Oficias ·'S" (art. 52- CF) ........................................................................ 5 

• Incluindo as materias que tramitam em conjumo 

lVlA TÊRIAS APREC1ADAS ......................................................................................................... 29 

Matérias aprovadas··································-······························································ 27 

Projetos aprovados e enviados à sanção ............................................................. 3 

Projetos aprovados e enviados à promulgação ................................................ 23 
• Acordos internacionais.................................................................... . 9 
• Operações de crédito ....................................................................... 12 
• Regulamentação de operações de crédito ........................................... 1 
• Assuntos administrativos .................................................................... 1 

Projeto aprovado e enviado à Câmara dos Deputados . . ... . ............................. l 
• Projeto de Lei da Câmara aprovado com emendas .............................. 1 

Matérias enviadas ao arquivo ·······························-··················································· 2 
Matérias declaradas prejudicadas e encaminhadas ao arquivo ............................. 2 
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Ata da 29ª Sessão Não Deliberativa , 

em 5 de fevereiro de 1997 

4ª Sessão Legislativa Extraordinária, da 50ª Legislatura 

Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo e Joel de Hollanda 

(Inicia-se a sessão às 14h30min) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhã
es)- Declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha 
Lima, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 
MENSAGEM 

DO PRESIDENTE DA REPÚBUCA 

Submetendo à deliberação do Senado Federal 
a escolha de nomes indicados para cargos cujo pro
vimento depende de sua prévia aquiescência: 

MENSAGEM N2 58, DE 1997 
(N2 140/97, na origem) 

Senhores Membros do Senado Federal, 
Nos termos do art. 84, XIV, da Constituição Fe

deral, combinado com o art. 42 caput e§ 1º, da Lei 
n2 8.884, de 11 de junho de 1994, submeto à consi
deração do Senado Federal a indicação dos Senho
res Paulo Dyrceu Pinheiro e Arthur Barrionuevo R
lho, para exercerem, em recondução o primeiro, car
gos de Conselheiro do Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica- CADE. 

Os indicados são pessoas de reconhecida 
competência para o desempenho dessa elevada 
função, como se depreende dos anexos curricula 
vitae. 

Brasília, 29 de janeiro de 1997 - Fernando 
Henrique Cardoso. 

EMN2 47-MJ 

Brasma, 29 de janeiro de 1997 

· ·· · -ExcelentíssimcrSemhorr>resíâentEn:!a·República; 
Submeto à elevada consideração de Vossa Ex

celência a presente proposta de recondução do Se
nhor Paulo Dyrceu Pinheiro ao cargo de Conselheiro 
do Conselho Administrativo de Defesa Econômica -
CADE, de conformidade com o§ 12 do art. 4º da Lei 

nº 8.884, de 11 de junho de 1994; e de designação, 
também para o cargo de Conselheiro do Cade, do 
Senhor Arthur Barrionuevo Rlho, com base no ca
put do referido artigo. 

Caso a proposta em foco mereça acolhida de 
Vossa Excelência, as nomeações deverão ser pre
cedidas de argUição pública e aprovação pelo Sena
do Federal, consoante dispõem os arts. 52, III, f, e 
84, XIV, da Constituição, bem como o art. 42, caput, 
da referida Lei nº 8.884/94, razão pela qual se en
contra anexa minuta de mensagem presidencial. 

Respeitosamente - Nelson A. Jobim, Ministro 
de Estado da Justiça. 

CURRICULUM VITAE 

Paulo Dyrceu Pinheiro. Ministro de 1" Classe, 
Quadro Especial, da Carreira de Diplomata e Conse
lheiro do CADE- Ministério da Justiça. 

Nascido em 25 de abril de 1939 no Rio de Ja
neiro, RJ, filho de Paulo Pinheiro e Aurora dos San
tos Pinheiro. 

Educação Secundária: Colégio Nova Friburgo, 
bolsa de estudos da Fundação Getúlio Cargas, 
1951/57. . 

Educação Superior. Faculdade Amaro Caval
cante de Ciências Econômicas e Autorais, RJ. 

1959160; Cursos de Preparação à Carreira de 
Diplomata, Instituto Rio Branco, ltamaraty, RJ, 
1961/62. 

Concurso público para a carreira inicial de Es
criturário (DASP), 1958. 

Assistente do Diretor do Departamento de Pes
soal da Companhia Telefônica Brasileira, RJ, 
1958/59. 

Escriturário do Departamento de Pessoal do 
Ministério da Justiça, RJ, 1959/60. 

Carreira Diplomática: 
--------Nomeado T-erceiro Secietáiio da carreira de Di-
plomata em 7-11-1962. 

Promovido a Segundo Secretário em 12-12-
1966. 

Primeiro Secretário em 12-1-1973. 
Conselheiro em 20-1 0-1975. 
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Ministro de 2• Classe em 23-1-1980. 11 Reunião da ComiSsão Mista Brasileiro-Perua-
Ministro de 1• Classe. Quadro Especial, em 26- na de Cooperação Económica e Técnica, Delegado 

. 1-1995. {Brasília, 1974). 

Funções na Secretaria de Estado: 
Assistente do Chefe da Divisão da ALALC do 

Departamento das Américas do Ministério das Rela
ções Exteriores (MRE), 1963/64. 

Chefe, substituto, da Divisão da ALALC do 
MRE, 1973f74. 

Assistente do Chefe da Divisão de Política Co
mercial e do Chefe do Departamento Econômico 
(DEC) do MRE, 1975. 

Chefe da Divisão de Produtos de Base do DEC 
do MRE, 1976f77. 

Funções permanentes no exterior: 
Embaixador em Santiago do Chile, Terceiro 

Secretário (1965/66), Chefe do Setor de Promoção 
Comercial e Segundo Secretário (1966/67). 

Missão junto às Comunidades Européias, Bru
xelas, Bélgica. Segundo Secretário (1967f70). En
carregado de Negócios ad lnterlm (a.i.) em 1968 e 
1969. 

Embaixada em Taipa. República da China (Tai
wan), Segundo Secretário (1970(72), Primeiro Se
cretário (1973) e Encarregado de Negócios a.i. de 
1971 a 1973. 

Embaixada em Londres, Reino Unido. Conse
lheiro, Setor de Organizações Econômicas Multilate
rais, 1977/79. 

Embaixada em Tóquio, Japão, Ministro-Conse
lheiro, 1980/83. 

Embaixada em Ottawa, Canadá, Ministro-Con
selheiro, 1983/86. 

Embaixada em Luanda, Angola, Embaixador, 
19B6/B9. 

Consulado Geral em Santiago do Chile, Cônsul 
Geral, 1989/91. 

Embaixada em lslamabade, Paquistão, Embai
xador, 1991/96. 

Nomeado, por Decreto publicado no DOU de 
24-4-1996, para completar o mandato de Edgard 
Uncoln de Proença Rosa no cargo de Conselheiro 
do Conselho Administrativa de Defesa Económica 
(CADE), do Ministério da Justiça. Entrou em exercí
cio em 10-6-1996. 

Conferências e reuniões internacionais: '· 
III Conferência Ordinária da ALALC, Assessor · 

da Delegação do Brasil (Montevidéu, 1963). 
11 Conferência Extraordinária da ALALC, As

sessor {Montevidéu, 1964). 

I e 11 Reuniões do Grupo de Trabalho para a 
elaboração do Estatuto do Sistema Económico Lati
no-Americano (SELA}, Delegado {Panamá, 1975}. 

XXVI Assembléia da Aliança de Países Produ· 
tores de Cacau, Chefe da Delegação do Brasil (Sal
vador, Bahia, 1976). 

Conferência sobre Cooperação Económica In
ternacional (Diálogo Norte-Sul), Delegado (Paris, 
1976). 

IV, V, VIl e VIII Sessões do Grupo de Países 
Latino-Americanos e do Caribe Exportadores de 
Açúcar (GEPLACEA), Chefe de Delegação (Calí, 
Panamá, Kingston e México, 1976178}. 

Conferência da UNCTAD de Negociação do 
Acordo Internacional de Açúcar, Delegado {Gene
bra,1977). 

Reuniões do Conselho lntemacional de Açúcar 
e Organizações Internacionais de Café e de Cacau, 
representante alterno do Brasil {Londres, 1977f79). 

X e XI Reuniões Plenárias do GEPLACEA, 
Chefe de Delegação {Buenos Aires e México, 1979). 

Reuniões do 'painel' do GATI sobre práticas 
desleais da CEE no comércio internacional de açú
car, Chefe de Delegação (Genebra, 1979/BO). 

Consultas Bilaterais Brasil-Japão sobre comér
cio de fios de seda, Chefe de Delegação (Tóquio, 
1980). 

Consultas Bilaterais sobre o Acordo Brasil-Ja
pão de Cooperação Científica e Tecnológica, Dele
gado (Tóquio, 1981). 

Reunião da Comissão Mista Brasil-Canadá de 
Cooperação Económica e Técnica, Delegado (Otta
wa, 1984). 

Reunião Ministerial de estabelecimento da Co
missão de Cooperação Científica e Tecnológica Sul
Sul (COMSATS), representante do Brasil (lslamaba
de, 1995). 

Reuniões do Comitê Técnico n2 5 (Defesa da 
Concorrência) da Comissão de Comércio do Merco
sul, representante do CADE, {Brasília, junho a no
vembro de 1996). 

Seminário Internacional da OCDE/Banco Mun
dial sobre Política de Concorrência, representante 
do CADE (Buenos Aires, outubro de 1936). 

Reuniões da Comissão de Comércio e do Gru
po Mercado Comum (GMC) do Mercosul, repre
sentante do CADE (Fortaleza, dezembro de 1996). 
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CURRICULUM VITAE 

Arthur Barrionuevo Filho 

Formação 
• Bacharel em Ciências Econõmicas 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul: 

1974-79 
• Mestre em Economia Aplicada à Administração 

Escola de Administração de Empresas de São Paulo 
da Fundação Getúlio Vargas: 1981-82 
Dissertação: Propriedade Acionária e Controle Admi
nistrativo no Caso Brasileiro 

• Doutorado em Economia 
FIPE - Universidade de São Paulo 
Tese: A Abertura Comercial do Brasil: A Economia 
Política da Mudança de Estratégia de Desenvolvi
mento 

Experiência Governamental 
• Assessor da Secretaria Especial de Assuntos 

Econômicos do Ministério da Fazenda {SEAE-MF) -
Coordenadoria de Política Industrial e Conjuntura 

Brasília - DF- Junho/87 - Janeiro/88 
• Representante do MF no Conselho de De

senvolvimento Industrial {COI) do Ministério da In
dústria e Comércio 

Brasília- Junho/87- Janeiro/88 
• Assessor da Secretaria Municipal do Planeja

mento de São Paulo - Chefia de Gabinete do Secre
tário- Diretoria de Economia e Orçamento 

São Paulo - SP - 1990 
• Representante da Secretaria do Planejamen

to na Comissão Normativa de Legislação Urbana 
(CNLU) de São Paulo 

São Paulo - 1991 
• Conselheiro do Conselho Técnico de Tarifas 

{CTT) de Comércio Exterior do Ministério da Indús
tria, Comércio e Turismo 

Rio de Janeiro- 1992/93 
• Membro do Fórum Permanente de Discussão 

de Políticas de Concorrência do Conselho Adminis
trativo de Defesa Econômica 

Atividades Acadêmicas 
• Professor Assistente do Departamento de 

Economia na EAFSP-FGV 
São Paulo- 1986/97 
• Professor na Faculdade de Economia e Ad-

ministração da PUC-SP/1986 '· 
• Coordenador do Setor Eletro-Eietrõnico no 

estudo sobre a "Os Desafios para a Indústria Paulis
ta com a Global:zação" para a Secretaria de Estado 
de Planejamento e Gestão - 1994/95 

• Coordenador do estudo sobre a "Indústria de 
Bens de Capital sob Encomenda" no Projeto "De
senvolvimento Tecnológico e Competitividade da In
dústria Brasileira" para a Secretaria de Ciência Tec
nologia de São Pauio e Instituto de Economia da 
Universidade de Campinas 

São Paulo - 1992/93 
• Coordenador do Centro de Economia de Em

presas do EAESP-FGV 
São Paulo - 1990/91 
• Coordenador de Pesquisa sobre "Avaliação 

da Atuação do Governo do Estado de São Paulo: 
1980-88" para a Secretaria de Planejamento do Es
tado de São Paulo 

São Paulo - 1989/90 
• Consultor da Fundação de Apoio a Pesquisa 

do Estado de São Paulo {FAPESP): avaliação da 
concessão de auxilio a pesquisas 

São Paulo - 1989/97 
• Membro do Conselho Editorial da Revista de 

Economia Popular 
São Paulo - 1993197 
Experiência no setor privado 
• Diretor de Planejamento e estudos Econõm•

cos da Associação Brasileira para o Desenvolvimen
to das Indústrias de Base {ABDIB) São Paulo -
1991/94 

• Consultor para Análise Econõmico-Financei
ra e de Mercado para empresas com Arthur D. Little 
Technomic-1985186 

• Coordenador de Planejamento Estratégico no 
FNV veículos e Equipamentos S.A. - São Paulo -
1984/85 

• Analista Financeiro na General Eletric do 
Brasil S.A. - 1982/83 

Publicações 
Periódicos Especializados 
• "Política de dividendos a mediação entre 

controle gerencial e propriedade acior.ária. • Revista 
de Economia Política 7{4), outJdez 1987. 

• "A separação entre propriedade acionária e 
controle administrativo: revisitando os clássicos. • 
Revista de Administração de Empresas 27{4) 
outJdez. 1987. 

• "Competição Industrial" Revista de Adminis
tração de Empresas 30(3) juiJset. 1990. 

• "A relação entre "mark-ups", concentração e 
lucratividade". Revista de Economia Política, 10(4) 
out./dez. 1990. 

• "Credibilidade e Inflação". Revista de Eco
nomia Política 13(1 ), jan/mar 1994. 
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• "A Política Comercial no Brasil no Período do 
Pós Guerra•, Revista de Administração de Empre
sas, 1997 à publicar. 

Imprensa 
• 'Recuperação das Tarifas de Serviços Públi

cos•. O Estado de São Paulo, 13-1-92 
• "Hiperinflação e a Solvência dos Agentes 

Econõmicos'. Gazeta Mercantil, 16-3-90 
• • Importância da Politica Industrial' Jornal do 

Economista (12), abril1989 
• 'Como privatizar à brasileira: as dificuldades 

e as soluções', Gazeta Mercantil, 23-3-89 
• 'Modernização industrial depende de compe

tição e tecnologia'. Gazeta Mercantil, 6-4-88 
• "Tecnologia nacional autõnoma é um desper

dício'. Gazeta Mercantil, 9 e 10-7-87 
• "As exportações e a teoria do fundo de salá

rios". Gazeta Mercantil, 30-4-87. 
• "Inflação, regulação de mercado e indexa· 

ção". Folha de São Paulo, 19-2-87. 
Participação em Congressos e Seminários 
• Organizador do XXIV Congresso da 'Asso

ciação Nacional de Pós Graduação em Economia 
{ANPEC)' 

Dezembro de 1996, Águas de Lindóia. 
• Palestrante no Seminário "Obstáculos ao De

senvolvimento do Setor Privado" patrocinado pelo 
BIRD/FGVIABDIB. 

• Palestra: Os Obstáculos ao Desenvolvimento 
do Setor Privado - A Experiência das Empresas 

Novembro de 1993, São Paulo. 
• Participante do "The World Bank Conference 

on Development Economics". Maio de 1992, Was
hington 

• Palestrante no 'XIX Encontro da Associação 
Nacional dos Cursos de Pós-Graduação em Econo
mia". 

Palestra: O Estado Brasileiro e a Política lndus-
trial. 

Dezembro de 1991, Curitiba. 
• Palestrante no Seminário "Pequena Empresa 

e Desenvolvimento na América Latina• do Instituto 
Internacional de Estudos Sociais da Organização In
ternacional do Trabalho {IILS OIT) e Instituto latino 
Americano (ILAM), Palestra: A Pequena Empresa no 
Contexto Sócio Econõmico Brasileiro, Março de 
1990. 

• Palestrante no 'XVII Encontro da Associação ,, 
Nacional dos Cursos de Pós-Graduação em Econo
mia'. 

Palestra: Markups. Concentração e Lucratividade 
Dezembro de 1989, Fortaleza. 

•- Palestrante no "VIII Congresso Brasileiro de 
Economistas•. 

Palestra: Financiamento de Longo Prazo e Pri
vatização 

Setembro de 1989, Porto Alegre. 
• Palestrante no '11 Congresso de Abuso do 

Poder Econõmico• do Conselho Administrativo de 
Defesa Econõmica do Ministério da Justiça. 

Palestra: Oligopólios e Competitividade 
Junho de 1988, Brasília 
• Palestrante na "Semana de Economia do 

Conselho Regional de Economia de São Paulo/PEA
PUC' 

Palestra: Internacionalização e Competitividade 
Outubro 1988, São Paulo 
Sociedades Profissionais 
• Conselho Regional de Economia de São 

Paulo- Conselheiro na Gestão 1991/93 
• Ordem dos Economistas de São Paulo - Oi

retorTécnico, Gestão 1990/92 
São Paulo, Janeiro de 1997 - Arthur Barrio

nuevo Filho. 

(À Comissão de Assuntos Económi
cos.) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhã
es)- O expediente lido vai à publicação. 

A Presidência recebeu a Mensagem n2 59, de 
1997 (n2 150197, na origem), de 3 do corrente, pela 
qual o Senhor Presidente da República comunica 
que se ausentará do País no período de 8 a 14 de 
fevereiro, para realizar visita de trabalho ao Reino 
Unido e visitas de Estado à Itália e ao Vaticano. 

É a seguinte a mensagem recebida: 

MENSAGEM N2 59, DE 1997 
(N2 150197, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Sena
do Federal, 

Tenho a honra de informar Vossas Excelências 
de que deverei ausentar-me do País no período de 8 
a 14 de fevereiro de 1997 para realização de visita 
de trabalho no Reino Unido e visitas de Estado à Itá
lia e ao Vaticano. 

No dia 10 de fevereiro, em Londres, deverei 
participar da Conferência "The Link into Latin Ameri
ca', evento organizado pelo Governo britânico com o 
objetivo de projetar o perfil da América Latina entre o 
meio empresarial do Reino Unido. A Conferência 
permitirá que se transmita, em foro de grande ex
pressão política e empresarial, as amplas perspecti
vas que se oferecem para o desenvolvimento de 
uma sólida e duradoura parceria entre o Brasil e o 
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Reino Unido, nação que ocupa hoje a posição de 
quinto maior investidor estrangeiro em nosso País. 
Ainda na capital britânica, deverei manter, no mes
mo dia 10, conversações com o Primeiro-Ministro do 
Reino Unido, John Major. 

De 11 a 13 de fevereiro, deverei realizar visita 
de Estado à Itália, onde manterei conversações for
mais com o Presidente da República italiana, Oscar 
Luigi ScaHaro, com o Primeiro-Ministro Romano Pro
di e outras autoridades italianas, além de participar 
de encontros com os Presidentes do Senado e da 
Câmara de Deputados e de atividades que reunirão 
representantes dos meios empresarial, cultural e 
acadêmico. 

No dia 14 de fevereiro, deverei realizar visita 
de Estado ao Vaticano •. onde serei recebido por Sua 
Santidade, o Papa João Paulo 11. Ainda no Vaticano, 
terei reunião de trabalho com o Secretário de Estado 
da Santa Sé, Cardeal Angelo Sodano, com quem 
passarei em revista os temas de interesse comum 
ao Brasil e à Santa Sé. 

Brasília, 3 de fevereiro de 1997. - Fernando 
Henrique Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhã
es}- A Presidência recebeu a Mensagem nº 60, de 
1997 (nl! 153197, na origem}, de 4 do corrente, pela 
qual o Senhor Presidente da República encaminha 
demonstrativo das emissões de real referentes ao 
trimestre outubro-dezembro de 1996, as razões de
ias determinantes e a posição das reservas interna
cionais a elas vinculadas. 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econô
micos. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhã
es}- Sobre a mesa, Proposta de Emenda à Consti
tuição que será lida pelo Sr. 12 Secretário, Senador 
Ronaldo Cunha Lima. 

É lida a seguinte: 

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N2 2, DE 1997 

Altera a redação dos arts. 52, III, d, 
52, XI, 84, XIV e 192, da Constituição Fe
deral. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, com fulcro no art. 60, § 32 , da Consti
tuição Federal, promulgam a seguinte Emenda 
Constitucional: , 

Art. 12 A alínea d do inciso III e o inciso XI do 
art. 52, da Constituição Federal, passam a vigorar 
com a seguinte redação: 

• Art. 52. . .................•....•.....••.....••.......... 

III - ························································ 

d} presidentes e diretores do Banco 
Central, das instituições financeiras públi
cas, do órgão oficial regularnentador do mer
cado de valores mobiliários, do órgão execu
tor da política nacional de seguros privados, 
do órgão oficial ressegurador e das agên
cias nacionais-regidadoras e fiscalizadoras 
das atividades cuja exploração estiver sob o 
controle da União; 

XI - aprovar, por maioria absoluta e 
por voto secreto, a exoneração, de ofício, do 
Procurador-Geral da República, dos preei
dentes e diretores das instituições financei
ras públicas, do órgão oficial regulamenta
dor do mercado de valores mobiliários, do 
órgão executor da política nacional de segu
ros privados, do órgão ofiCial ressegurador e 
das agências nacionais reguladoras e fiscali
zadoras das atividades cuja exploração esti
ver sob o controle da União, antes do térmi
no dos respectivos mandatos. • 

Art. 2º O art. 84, XIV, da Constituição Federal 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 84 ............................................... .. 

XIV - nomear, após aprovação pelo 
Senado Federal, os Ministros do Supremo 
Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, 
os Governadores de Territórios, o Procura
dor-Geral da República, os presidentes e os 
diretores de instituições financeiras públicas, 
do órgão oficial regulamentador do mercado 
de valores mobiliários, do órgão executor da 
política nacional de seguros privados, do ór
gão oficial ressegurador, das agências na
cionais reguladoras e fiscalizadoras das ati
vidades cuja exploração estiver sob o con
trole da União e outros servidores, quando 
determinado em lei. • 

Arl 32 O art. 192 da Constituição Federal pas
sa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos 42 e 
5º: 

• Art. 192. . •.....•.....•...••...•.••.................•.. 

0 
§ 42 os presidentes e diretores das ins-

- m "IituíÇo'es fihanêêtras -púO!icas,~ do õrgãó ofi:- -
cial regulam~ntador do mercado de valores 
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mobiliários, do órgão executor da política 
nacional de seguros privados, do órgão ofi
cial ressegurador e das agências nacionais 
reguladoras e fiscalizadoras das atividades 
cuja exploração estiver sob o controle da 
União serão nomeados pelo Presidente da 
República após a aprovação de seus nomes 
pela maioria absoluta dos membros do Se
nado Federal, para mandato de dois anos, 
permitida a recondução. 

§ 52 A destituição dos titulares dos car
gos a que se refere o parágrafo anterior, por 
iniciativa do Presidente da República, antes 
do término dos respectivos mandatos, deve
rá ser precedida de autorização da maioria 
absoluta do Senado Federal." 

Justificação 

A Constituição de 1988 exige que alguns titula
res de cargos públicos devem ter seu nome previa
mente aprovado pelo Senado Federal, incluindo en
tre esses os de Presidente do Banco Central e seus 
diretores. 

Entendemos que tal requisito deva ser exigido, 
também, para os titulares de instituições financeiras 
públicas, como por exemplo,- o Banco do Brasil, a 
Caixa Econômica Federal - CEF, o Banco da Ama
zônia S.A - BASA, O Banco do Nordeste do Brasil -
BNB e o Banco Nacional de Desenvolvimento Eco
nômico e Social- BNDES. 

Além dessas instituições, entendemos, tam
bém, que o mesmo requisito seja exigido para a no
meação dos titulares da Comissão de Valores Mobi
liários - CVM, órgão ofiCial que regula o mercado de 
valores mobiliários, da SuperintendêrJCia de Seguros 
Privados - SUSEP, órgão executor da política nacio
nal de seguros e de capitalização, o Instituto de Res
seguros do Brasil - IRB, órgão oficial ressegurador 
e, ainda, as agências nacionais reguladoras e fiscali
zadoras das atividades cuja exploração estiver sob o 
controle da União, a exemplo da Agência Nacional 
de Energia Elétrica, do Petróleo e Gás Natural e das 
Telecomunicações. 

Os titulares de todos esses cargos, pela impor
tância que assumem na condução da política econõ
mica do País, não só carecem de maior legitimidade 
no exercício desses cargos, como também, de maior 
autonomia administrativa e financeira, motivo pelo fl 

qual incluímos a exigêrJCia de autorização do Sena-
do Federal também para a exoneração, de ofício, 
dos mesmos cargos, antes do término dos respecti
vos mandatos, cujo prazo foi fixado em dois anos, 

através da inclusão do § 42 ao art. 192 da Constitui
ção Federal (art. 32 desta proposta). 

Assim sendo, conto com o apoio dos nobres 
pares para a aprovação dessa proposta. 

Sala das Sessões, 5 de fevereiro de 1997. -
Senador Romero Jucá. 

Sen. Mauro Miranda- Sen. Waldeck Omelas
Sen. Ney Suassuna - Sen. Sebastião Rocha - Sen. 
Carlos Wilson - Sen. José Agripino Maia - Sen. Ma
rina Silva - Sen. Emilía Fernandes - Sen. Ademir 
Andrade - Sen. Sérgio Machado - Sen. Leomar 
Quintanilha - Sen. Joel de Hollanda - Sen. José 
Bianco- Sen. Bernardo Cabral - Sen. José Eduardo 
Outra - Sen. lris Rezende - Sen. Roberto Freire -
Sen. Carlos Patrocínio - Sen. Ramez Tebet - Sen. 
Júlio Campos - Sen. Renan Calheiros - Sen. Levy 
Dias - Sen. Francelina Pereira - Sen. Júnia Marise 
- Sen. Romeu Tuma - Sen. Epitácio Cafeteira -
Sen. Humberto Lucena - Sen. Ernandes Amorim -
Sen. Fernando Bezerra - Sen. Geraldo Mello - Sen. 
Coutinho Jorge - Sen. Casildo Maldaner - Sen. 
João França. 

i..EGrsi..AÇÃ6 CitADÃ 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 52. Compete privativamente ao Senado 
Federal: 

I - processar e julgar o Presidente e o Vice
Presidente da República nos crimes de responsabili
dade e os Ministros de Estado nos crimes da mesma 
natureza conexos com aqueles; 

11 - processar e julgar os Ministros do Supremo 
Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República e 
o Advogado-Geral da União nos crimes de respon
sabilidade; 

III - aprovar previamente, por voto secreto, 
após argüição pública, da escolha de: 

a) magistrados, nos casos estabelecidos nesta 
Constituição; 

b) Ministros do Tribunal de Contas da União in-
dicados pelo Presidente da República; 

c) Governador de Território; 
d) presidente e diretores do Banco Central; 
e) Procurador-Geral da República; 
f) titulares de outros cargos que a lei determinar; 
IV - aprovar previamente, por voto secreto, após 

argüição em sessão secreta, a escolha dos chefes de 
missão diplomática de caráter permanente; 



Janeiro 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 709 

V - autorizar operações externas de natureza 
financeira, de interesse da União, dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios; 

VI -fixar, por proposta do Presidente da Repú
blica, limites globais para o montante da dívida con
solidada da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios; 

VIl - dispor sobre limites globais e condições 
para as operações de crédito externo e interno da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni
cípios, de suas autarquias e demais entidades con
troladas pelo poder público federal; 

VIII - dispor sobre limites e condições para a 
concessão de garantia da União em operações de 
crédito externo e interno; 

IX - estabelecer limites globais e condições 
para o montante da dívida mobiliária dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios; 

X - suspender a execução, no todo ou em par
te, de lei declarada inconstitucional por decisão defi
nitiva do Supremo Tribunal Federal; 

XI - aprovar, por maioria absoluta e por voto 
secreto, a exoneração, de ofício, do Procurador-Ge
ral da República antes do término de seu mandato; 

XII - elaborar seu regimento interno; 
XIII - dispor sobre sua organização, funciona

mento, polícia, criação, transformação ou extinção 
dos cargos, empregos e funções de seus serviços e 
fixação da respectiva remuneração, observados os 
parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orça
mentárias; 

XIV - eleger membros do Conselho da Repú
blica, nos termos do art. 89, VIl. 

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente 
da República: 

I - nomear e exonerar os Ministros de Estado; 
11 - exercer, com o auxílio dos Ministros de Es

tado, a direção superior da administração federal; 
III - iniciar o processo legislativo, na forma e 

nos casos previstos nesta Constituição; 
· IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as 

leis, bem como eXPedir decretos e regulamentos 
para sua fiel execução; 

V - vetar prcijetos de lei, total ou parcialmente; 
VI - dispor sobre a organização e o funciona

mento-da administração federal, na forma da lei; 
VIl - manter· relações com Estados estrangei;-

ros e açreditar setJs representantes diplomáticos; · 
, Vlll - celebrar tratados, convenções e atos in

temacii:)nais, sujeitos a referendo do Congresso Na
cional; 

IX - decretar o estado de defesa e o estado de 
sítio; 

'•'"-'- . .. . . 

X - decretar e executar a intervenção federal; 
XI - remeter mensagem e JJiano_de governo ao 

Congresso Nacional por ocasião da abertura da ses
são legislativa, expqndo a situaçã9 do País e solici
tando as providências que julgar necessárias; 

XII - conceder indulto e comutar penas, com 
audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em 
lei; 

XIII - exercer o comando supremo das Forças 
Armadas, promover seus oficiais-generais e nomeá
los para os cargos que lhes são privativos; 

XIV - nomear, após aprovação pelo Senado 
Federal, os Ministros do Supremo Tribunal Federal e 
dos Tribunais Superiores, os Governadores de Terri
tórios, o Procurador-Geral da República, o presiden
te e os diretores do Banco Central e outros seJVido
res, quando determinado em lei; 

Art. 192. O Sistema Financeiro Nacional, estru
turado de forma a promover o desenvolvimento equi
librado do País e a servir aos interesses da coletivi
dade, será regulado em lei complementar, que dis
porá, inclusive, sobre: 

I - a autorização para o funcionamento das ins
tituições financeiraS, assegurado às instituições ban
cárias oficiais e privada acesso a todos os instru
mentos do mercado financeiro bancário, sendo ve
dada a essas instituições a participação em ativida
des não previstas na autorização de que trata este 
inciso; 

11 - autorização e funcionamento dos estabele
cimentos de seguro, resseguro, previdência e capita
lização, bem como do órgão oficial fiscalizador; 

III - as condições para a participação do capital 
estrangeiro nas instituições a que se referem os inci
sos anteriores, tendo em vista, especialmente: · 

a) os interesses nacionais; 
b) os acordos internacionais; 
IV - a organização, o funcionamento e as atri

buições do Banco Central e demais instituições fi
nanceiras públicas e privadas; 

V - os requisitos para a designação de mem
bros da diretoria do Banco Central e demais institui
ções financeiras, bem como seus impedimentos 
após o exercício do cargo; 

VI - a criação de fundo ou seguro, com o obje
tivo de proteger a economia popular, garantindo cré
ditos, aplicações e depósitos até determinado valor, 
vedada a participação de recursos da União; 
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VIl - os critérios restritivos da transferência de 
poupança de regiões com renda inferior à média na
cional para outras de maior desenvolvimento; 

VIII - o funcionamento das cooperativas de 
crédito e os requisitos para que possam ter condiçõ
es de operacionalidade e estruturação próprias das 
instituições financeiras. 

§ 12 A autorização a que se referem os incisos 
I e 11 será inegociável e intransferível, permitida a 
transmissão do controle da pessoa jurídica titular, e 
concedida sem õnus, na forma da lei do sistema fi
nanceiro nacional, a pessoa jurídica cujos diretores 
tenham capacidade técnica e reputação ilibada, e 
que comprove capacidade económica compatível 
com o empreendimento. 

§ 211 Os recursos financeiros relativos a progra
mas e projetas de caráter regional, de responsabili
dade da União, serão depositados em suas institui
ções regionais de crédito e por elas aplicados. 

§ 32 As taxas de juros reais, nelas incluídas co
missões e quaisquer outras remunerações direta ou 
indiretamente referidas à concessão de crédito, não 
poderão ser superiores a doze por cento ao ano; a 
cobrança acima deste limite será conceituada como 
crime de usura, punido, em todas as suas modalida
des, nos termos que a lei determinar. 

(A Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania.) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhã
es) - A Proposta de Emenda à Constituição que 
acaba de ser lida está sujeita às disposições especí· 
ficas constantes dos arts. 354 e seguintes do Regi
mento Interno. 

A matéria será publicada e remetida à Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhã
es)- Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 12 

Secretário, Senador Ronaldo Cunha Uma. 

É lido o seguinte: 
'I; 

PROJETO DE LEI DO SENADO N2 7, DE 1997 

Altera a Lei n2 6.024, de 13 de março 
de 1974, que dispõe sobre a intervenção 
e a liquid8ção extrajudicial de instituiçõ-
es financeiras. - -

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 A Lei n2 6.024, de 13 de março de 1974, · 

pasSà"a vigorar acrescida dos seguintes artigo!>; 

"Art.. 56-A. O Banco Centraf do Brasil 
encaminhará, semestralmente, à ComiSsão 

de Assuntos Económicos do Senado Fede
ral, relatório pormenorizado do processo de 
intervenção e de liquidação extrajudicial das 
instituições financeiras de que trata esta lei. 

Art. 56-B. A nomeação de intervento
res e liquidântes de que tratam os arts. 52 e 
16 desta leí será referendada pelo Senado 
Federal, por voto secreto, após arguição pú
blica, na Comissão de Assuntos Económi
cos, no prazo de noventa dias contados a 
partir da no_in_eação. 

Parágrafo único. O Banco Central do 
Brasil encaminhará à Comissão de Assuntos 
Económicos do Senado Federal os nomes 
dos interventores e liquidantes referidos no 
caput, no prazo de quinze dias, contados a 
partir da nomeação. • 

Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 32 Revogam-se as disposições em contrâ-
rio. 

Justificação 

De acordo com a Lei n2 6.024, de 13 de março 
de 1914, a intervenção em instituições financeiras 
privadas e públicas não federais, bem como sua li
quidação extrajudicial, é decretada pelo Banco Cen
tral quando se verifica prejufzo decorrente de mâ ad
ministração que comprometa sua situação económi
ca ou finaneeirá. 

Nos últimos 1 O anos, foram decretadas pelo 
Banco Central mais de 186 liquidações e mais de 
110 regimes de administração especial temporária 
(RAET), e em alguns casos, os processos se arras
tam por um tempo injustificável e nocivo para a eco
nomia da região diretamente atingida pela interven
ção, haja vista que a intervenção produz, entre ou
tras coisas, a suspensção da exigibilidade das obri
gações vencidas e a .llexigibilidade dos depósitos 
existentes à data de sua decretação. 

A intervenção do Banco Estadual de Roraima, 
por exemplo, vai completar dez anos, apesar de o 
Parágrafo. único "do art. 111 do Decreto-Lei n2 2.321, 

· de 25 de fevereiro de 1987, que instituiu o regime de 
administração especial temporária, estabelecer que 
•a duração da administração especial será fixada no 
.ato que a decretar, podendo ser. prorrogada; se abo-

. ·lutamente ·necessário, por período não superior ao 
primeiro". Seguramente, a interevenção não foi de-
cretada por cinco anos. . , •. 

Antes da vigência do Decreto-Lei n2 2.321/87, 
valia o prazo previsto· no art. 4&! da Lei n2 6:.024/74, o 
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qual não poderia exceder a seis (6) meses, prorro
gável por igual período. 

Sendo assim, esse processo de intervenção já 
deveria ter sido encerrado. O art. 72 da Lei n2 

6.024/74 e o art. 14 do Decreto-Lei n2 2.321/87, pre
vêem os caos em que a intervenção cessará, cujos 
textos aqui transcrevemos, com grifo nosso: 

"Art. 7'1 A intervenção cessará: 

a) se os interessados apresentando as 
necessárias condições de garantia, julgadas 
a critério do Banco Central do Brasil, toma
rem a si o prosseguimento das atividades 
económicas da empresa; 

b) quando, a critério do Banco Central 
do Brasil, a situação da entidade se houver 
normalização; 

c) se decretada a liquidação extrajudi
cial, ou a falência da entidade. • 

"Art. 14. O regime de que trata este 
Decreto-Lei cessará: 

a) se a União Federal asssumir o con
trole acionário da instituição, na forma do ar-
tigo 11, letra b; · 

b) nos casos de transformação, incor
poração, fusão, cisão ou de transferência do 
controle acionário da instituição; 

c) quando, a critério do Banco Central 
do Brasil, a situação da instituição se houver 
normalizado. • 

Considerando que nenhuma das hipóteses re
tromencionadas se verificou, e que o Banco Central 
é competente, também, para decretar a liquidação, 
autorizar o interventor a requerer a falência da insti
tuição, transferir alienar ou ceder bens, direitos e ob
rigações, deduz-se que a delonga se deve apenas a 
"critérios do Banco Central", os quais não sabemos 
quais são. 

Por acreditar que os titulares desses cargos, 
pela importância que assumem na condução do pro
cesso, carecem de maior legitimidade no exercício 
dessas funções e que os critérios definidos na Lei 
envolvem certo grau de subjetividade, apresentamos 
o presente projeto, para, que, dessa forma, o Sena
do Federal possa tomar conhecimento da real situa
ção económica dessas instituições, dos motivos que 
ensejaram tal processo e das medidas que estão 
sendo tomadas. Somente assim poderemos exe~r 
a competência fiscalizadora que nos confere a 
Constituição Federal. 

Assim sendo, conto com a apoio dos nobres 
pares para a aprovação dessa proposta. 

Sala das SessÕes, 5 de fevereiro de1997. -
Senador Romero .Jueá · 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N2 6.024 DE 13 DE MARÇO DE 1974 

Dispõe sobre a intervenção e a liqui
dação extrajudicial de instituições finan
ceiras, e dá outras proVidências 

.O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta 

e eu sanciono a seguinte lei: 

CAPITULO I 
Disposição Preliminar 

Art. 12 As instituições financeiras privadas e as 
públicas não federais, assirn como as cooperativas 
de cré<flto, estão sujeitas, nos termos desta lei, à in
tervenção ou à liquidação extrajudicial, em ambos os 
casos efetuada e decretada pelo Banco Cent;3.! do 
Brasil, sem prejuízo do disposto nos arts. 137 e 138 do 
Decreto-Lei n2 2.627 (*}, de 26 de setembro de 1940, 
ou à falência, nos tenrios da legislação vigente. 

CAPITULO 11 
Da Intervenção e seu Processo 

SEÇÃOI 
Da Intervenção 

Art. 22 Far-se-á a intervenção quando se verifi
carem as seguintes anormalidades nos negócios so
ciais d~ instituição: 

I - a entidade sofrer prejuízo, decorrente da má 
administração, que sujeite a riscos os seus credores; 

11 - forem verificadas reiteradas infrações a dis
positivos da legislação bancária não regularizadas 
após as determinações do Banco do Brasil, no uso 
das suas atribuições de fiscalização; 

III - na hipótese de ocorrer qualquer dos fatos 
mencionados nos arts. 12 e 22, do Decreto-Lei n2 
7.661 (*),de 21 de junho de 1945 (Lei de Falências), 
houver possibilidade de evitar-se a liquidação extra
judicial. 

Art. 32 A intervenção será decretada ex ofício 
pelo Banco Central do Brasil, ou por solicitação dos 
administradores da instituição- se o respectivo es
tatuto lhes conferir esta competência - com indica
ção das causas do pedido, sem prejuízo da respon
sabilidade civil e criminal em que incorrerem os mes
mos administradores, pela indicação falsa ou dolosa. 

· Art. 42 O período da intervenção não excederá 
a seis (6) meses, o qual, por decisão do Banco Cen
tral do Brasil, poderá ser prorrogado, uma única vez, 
até o máximo de outros seis (6) meses. 
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Art. 5° A intervenção será executada por inter- d) gestão temerária ou frclUduienta de seus ad-
vento r nomeado pelo Banco Central do Brasil, com ministradores; 
plenos poderes de gestão. e) ocorrência de qualquer das situações descri-

Parágrafo único. Dependerão de prévia e ex- tas no artigo 2° da Lei nº 6.024(4), de 13 de março 
pressa autorização do Banco Central do Brasil os de 1974. 
atos do interventor que impliquem em disposição ou Parágrafo único. A duração da administração 
oneração do património da sociedade, admissão e especial será fixada no ato que a decretar, podendo 
demissão de pessoal. --ser prorrogada, se absolutamente necessário, por 

Art. 5o A intervenção produzirá, desde sua de- período não superior ao primeiro. 
cretação, os seguintes efeitos: ············•••···•······••····•·····••···•··••·•·•··•••••••·······••···•·•••••···•· 

a) suspensão da exigibilidade das obrigações Art. 14. O regime de que trata este Decreto-Lei 
vencidas; cessará: 

b) suspensão da fluência do prazo das obriga- a) se a União Federal assumir o controle acio-
ções vincendas anteriormente contraídas; nário da instituição, a forma do artigo 11, letra b; 

c) inexigibilidade cios depósitos já existentes à b) nos casos de transformação, incorporação, 
fusão, cisão ou de transferência do controle acioná

data de sua decretação. - - - rio da instituição; 
Art. 70 A intervenção cessará: c) quando, a critério do Banco Central do Bra· 
a) se os interessados, apresentando as neces- sU, a situação da instituição se houver normalizado; 

sárias condições de garantia, julgadas a critério do d) pela decretação da liquidaçãv extrajudicial 
Banco Central do Brasil, tomarem a si o prossegui- da instituição. 
mento das atividades económicas da empresa; § 12 Para os fins previstos neste Decreto-Lei, a 

b) quando, a critério do Banco Central do Bra- União Federal será representada, nos atos que lhe 
sil, a situação da entidade se houver normalizado; competir, pelo Banco Central do Brasil. 

c) se decretada a liquidação extrajudicial, ou a § 22 o Banco. Central do Brasil adotará as me-
falência da entidade. didas necessárias à recuperação integral dos recur-

·····••···•·······•••·••••·•••••·•····••••·•··•••••••·••······•·•·•••·•· sos aplicados na illStituiÇão, &ín base no artigo ~ 
deste decreto-lei, e estabelecerá, se for o caso, a 

(*) DECRETO-LEI Nº 2.321 (1) 
DE 25 DE FEVEREIRO DE 1987 

Institui, em defesa das finanças pú
blicas, regime de administração especial 
temporária, nas instituições financeiras 
privadas e públicas não federais, e dá ou
tras providências. 

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe confere o artigo 55, item 11, da Consti
tuição, decreta: 

Art. 12 O Banco Central do Brasil poderá decre
tar regime de administração especial temporária, na 
forma regulada por este decreto-lei, nas instituições 
financeiras privadas e públicas não federais, autori
zadas a funcionar nos termos da Lei n2 4.595(3), de 
31 de dezembro de 1964, quando nelas verificar: 

a) prática reiterada de operações contrárias às 
diretrizes de política económica ou financeira traça
das em lei federal~ · 

b) existência d~ passivo a descoberto; · .. 
c) descumprimento d~ .normas referentes à 

conta de Reservas Bancárias mantida no Banco 
Central do Brasil; 

'· 

forma, prazo e demais condições para o seu resga
te. 

§ 32 Decretada a liquidação extrajudicial da ins
tituição, tomar-se-á como data-base, para todos os 
efeitos, inclusive a apuração da responsabilidade 
dos ex-administradores, a data de decretação do re
gime de administração especõ'il temporária. 

(À Comissão de Assuntos Economicos 
- decisão Terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhã
es} -O projeto fido será publicado e remetido à Co
missão competente, devendo ter a sua tramitação 
iniciada a partir de 17 de fevereiro próximo. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna, 

por permuta com o Senador José Roberto Arruda, 
por 20 minutos. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronun
cia o següínte oradOr. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, SRA.s e Srs. Senadores, em maio do 
ano passado, preocupado com a conjuntura econó
mica do País, apresentei proposta de emenda à 
Constituição com vistas a introduzir no texto consti· 
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tucional o conceito de salário básico, desvinculado 
do salário mínimo. 

Na justificativa, cuidei de fundamentar as razõ
es que me levaram a acreditar na conveniência e 
oportunidade da proposição: 

- O salário mínimo, na forma como se encontra 
atualmente disciplinado no texto constitucional, res
sente-se de uma excessiva rigidez. 

- O grupo de trabalhadores abrangido pelo dis
positivo é muito numeroso, e qualquer alteração no 
seu valor traz impactos consideráveis sobre toda a 
política econômica. 

- Na prática, o seu valor não consegue atender 
às necessidades básicas dos trabalhadores, princi
palmente porque a ele estão atrelados os benefícios 
de prestação continuada da Previdência Social e a 
remuneração dos servidores públicos. 

- Certamente são as prefeituras municipais, 
juntamente com o Instituto Nacional de Seguridade 
Social - INSS, as entidades que mais resistem a 
qualquer aumento no valor do mínimo. 

- As primeiras, em razão da miserabilidade or
çamentária de muitos municípios, e o segundo, em 
razão das notórias dificuldades de caixa enfrentadas 
pelo sistema previdenciário. 

- Nessa situação, apesar da louvável preten
são de termos um salário mínimo nacionalmente uni
ficado e igual para todos, a norma constitucional tem 
sido prejudicial aos trabalhadores da iniciativa priva
da. 

- Estes vêem-se, muitas vezes, submetidos ao 
recebimento de urna baixa remuneração, em função 
da resistência de diversos órgãos públicos contra 
qualquer aumento do piso remuneratório. 

- Nossa iniciativa pretende corrigir esse aspec
to negativo da aplicação do texto constitucional. 
Nesse sentido, estamos propondo o desmembra
mento do salário mínimo em dois valores: o primeiro, 
para o qual mantivemos a denominação de salário 
mínimo, passa, nos termos de nossa proposta, a va
ler para todo o Brasil, os benefícios de prestação 
continuada da Previdência Social, servidores públi
cos e empregados domésticos; o segundo, que de
nominaríamos salário básico, valerá para os demais 
trabalhadores e será objeto de negociação entre en
tidades sindicais de empregadores e empregados, 
que fixarão um valor adicional a ser acrescido ao ~-
lário mfnimo.· · 

Flexibilizando-se, dessa forma, a norma consti
tucional, tenho certeza de que incentivaremos a ne
gociação coletiva e permitiremos reajustes mais con-

sentãneos com a realidade das condições de traba
lho na iniciativa privada. 

Vou esclarecer melhor, Sr. Presidente, SRA.s e 
Srs. Senadores. Hoje temos um salário mínimo na
cional baixo e insuficiente para a manutenção de um 
trabalhador e da sua famma durante o mês. Aconte
ce que, toda vez que se quer passar desse valor, 
isso reflete enormemente na Previdência, nas prefei
turas, no Estado, etc. Por isso, o máximo que conse
guimos é o valor de R$112,00 para o salário mínimo. 

Gostaríamos, assim, de permitir a empresários 
e prefeituras, ou seja, a áreas econômicas que po
dem pagar mais que usem os abonos acima desse 
salário mínimo, desde que negociados entre patrão 
e empregado. Essa massa recolhida a mais serviria 
para aumentar o salário mínimo quando dos dissí
dios. O Governo pasSaria a arrecadar mais e a ter 
salários maiores, mas com flexibilidade em cada ne
gociação. 

Hoje, se se pagam a um empregado três me
ses consecutivos, isso é incorporado ao salário, e só 
poderei baixar o salário desse funcionário de urna 
única forma drástica, demitindo-o e substituindo-o 
por outro. 

O que queremos neste projeto é permitir que o 
empregador, a prefeitura, a empresa possam nego
ciar por um período estipulado: •a conjuntura econó
mica está bem, por seis meses, vamos dar 30% aci
ma do salário mínimo. • E o acordo fica valendo pe
los seis meses ou pelo prazo acordado. Passado o 
período estabelecido, haverá nova negociação. 

Desta forma, os empregados estarão acompa
nhando o desenvolvimento da empresa e interessa
dos na produção, porque quanto mais produção, 
mais qualidade tiver o produto, mais chance terão de 
receber os salários maiores. E sobre essa massa 
formada incidirá o INSS, o que aumentará a possibi
lidade do soerguimento desse piso salarial que hoje 
é insignificante para o trabalhador. 

Esta foi a nossa idéia e o nosso objetivo: con
seguir mais recursos para aumentar o salário mínimo 
e ainda pemitir a quem puder pagar mais fazê-lo sem 
a penalização hoj8 irliposta pela legiSlação. É como se 
eu estivesse fazendo uma estátua, mas uma estátua 
de Diana Caçadora, urna estátua bonita. 

Nos jornais de hoje, para minha surpresa, veri
fiquei que o· Governo se interessou pela proposta, 
mas dar surgiram as mais estapafúrdias colocações. 
O Governo· está achando muito interessante - pelo 
menos duas autoridades do Governo se manifesta
ram - poder congelar o salário mínimo e poder co-
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brar mais desses que recebem um salário acima do 
mínimo. Em absoluto. 

Não é isso que o meu projeto diz. O meu proje
to, que não é novo, porque foi apresentado em 23 
de maio de 1996, está tramitando, e o Governo tem 
interesse agora de que vá em frente. Mas quero as
sinalar que, com a nossa proposta, que advogamos 
e tão bem explicamos em nossa justificativa, quere
mos gerar mais recursos, mas para que o salário mí
nimo seja aumentado e seja condizente com o que 
precisa ganhar um trabalhador para sustentar a sua 
família. E que não haja a penalização que hoje exis
te, pois, quando se dá um aumento, é para sempre, 
ele não pode retroagir. Que haja interação entre em
pregados e empregadores de forma a que sejam ne
gociados períodos em que aquele salário a mais va
leria. Isso é o que está na justificativa do meu proje
to e é o que defendo. 

Consultei hoje a legislação para saber se, até o 
último momento, posso retirar o meu projeto. Se eu 
verificar que está havendo distorção do que estou 
propondo e de como estou propondo, retirarei o pro
jeto de tramitação até a data em que for ser votado 
no plenário desta Casa 

A idéia é boa, já vigora em vários outros paí
ses, e, com toda certeza, nos permitirá dar um au
mento substancial ao teto do que hoje conhecemos 
corno salário mínimo. 

Isto, Sr. Presidente, SRA.s e Srs. Senadores, é 
o que me traz à tribuna hoje, para fazer este pronun
ciamento: justificar que o meu interesse é que haja, 
cada vez mais, aumento do salário mínimo e que 
haja flexibilização das empresas e das prefeituras -
por que não dizer? Há prefeituras que querem pagar 
mais do que o salário mínimo, mas não o fazem por
que sabem que, se o aumentarem, não haverá retor
no. O aumento será ad perpetuam. 

Explicado, agradeço aos companheiros que me 
ouviram atentamente. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhã
es) - Passa-se ao segundo orador inscrito, Senador 
Mauro Miranda. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Epitacio Cafe
teira. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Bernardo Ca
bral. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Eduardo Supli-
cy. (Pausa.) • 

Concedo a palavra à Senadora Emilia Fernan
des. (Pausa) 

Concedo a palavra ao Senador Júlio Campos. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Ramez Tebet. 
(Pausa.) -

Concedo a palavra ao Senador Romeu Tuma. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Freitas Neto. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Ademir Andra
de. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador José Fogaça. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra à Senadora Benedita da 
Silva. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado
ra.)- Sr. Presidente, SRA.s e Srs. Senadores, que
ro, em primeiro lugar, saudar a nova Mesa Diretora 
desta Casa, cujo Presidente, Senador Antonio Car
los Magalhães, e Primeiro Secretário, Senador Ro
naldo Cunha Lima, estão aqui presentes. 

Tenho esperança de que, ao longo dos traba
lhos desta Casa, tenhamos mais uma oportunidade 
de convivência fraterna e respeitosa, o que sempre 
se deu entre nós, Oposição e Governo. 

Espero, ainda, receber da nova direção do Se
nado Federal as mesmas oportunidades que tive em 
outros momentos, o que fará dessa Mesa, sem dúvi
da nenhuma, uma Mesa sensível às nossas preten
sões. 

uesejo ter mais projetas aprovados nesta 
Casa, já que fui agraciada, posso assim d1zer, com 

·três p-rojetos aprovados em dois anos, o que muitos 
dos meus Pares não conseguiram. Espero que, nos 
próximos dois anos, eu consiga aprovar quiçá dez a 
quinze projetes já apresentados. 

Mas essa é a minha saudação particular, fra-
terna, à nova Mesa Diretora. . 

Sr. Presidente, SRA.s e Srs. Senadores, ouvi o 
Senador Ney Suassuna, mas não o aparteei, porque 
tratarei do mesmo assunto. 

Foi com surpresa que, ao ler o jornal O Globo 
e também ao assistir ao noticiário na TV, me deparei 
com uma das maiores - para não dizer disparates -
injustiças sociais que já vi. 

Gostaria de chamar a atenção desta Casa para 
E.Ssa injustiça, que poderá ser provocada por emen
da que tramita no Congresso, apresentada pelo Se
nador Ney Suassuna. S. Ex'! já se manifestou dizen
do que estão distorcidas as definições que foram da
das à sua proposta, e que está disposto, caso venha 
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a trazer prejuízos aos trabalhadores, a retirar essa 
emenda constitucional. 

Mas, ainda que o Senador Ney Suassuna te
nha falado sobre o assunto, quero tecer alguns co
mentários, a partir da notícia que li no jornal O Glo
bo, e também por conta da manifestação do Sena
dor Ney Suassuna. 

Chamo a atenção de V. ~.porque vejo nes
sa matéria dois pisos salariais. Quero me deter exa
tamente nesse ponto. Haveria dois pisos salariais, 
segundo pude ler, um para servidores públicos e ou
tro para trabalhadores do setor privado. Teríamos, 
então, as duas faces da moeda. E isso me preocu
pou, porque essa proposta vai trazer somente prejuí
zos para os servidores públicos e para os trabalha
dores da iniciativa privada. 

Eu perguntaria ao Senador Antonio Carlos Ma
galhães, defensor nº 1 do Estado da Bahia, se S. 
Exll concorda que trabalhadores, no Estado do Rio 
de Janeiro, ganhem mais do que trabalhadores que 
ocupam as mesmas funções no Estado da Bahia. E 
assim por diante. 

Ora, quando tratamos desses dois salários e 
descentralizamos essa política, cometemos uma in
justiça, porque é a mesma a função que uma do
méstica tem em uma casa na cidade do Rio de Ja
neiro e a função que essa mesma doméstica tem em 
uma casa no Nordeste. Ela vai executar os mesmos 
serviços. E ela é uma mão-de-obra quaflficada. Não 
se coloca uma babá para ser cozinheira e nem uma 
cozinheira para ser copeira. Há uma função específi
ca, porque existe ali a qualificação da mão-de-obra. 

O nosso País nunca teve uma política salarial. 
Na verdade, o que temos são reajustes. E mesmo 
com essa proposta, com essa emenda - segundo o 
que foi dito pelo Ministério do Trabalho - sequer te
remos os reajustes. 

O que se está querendo fazer é puxar para bai
xo o salário mínimo, que, segundo sei, foi implanta
do para mão-de-obra desqualificada, a fim de que 
nenhuma pessoa, no exercício de qualquer função, 
recebesse menos que um salário mínimo. A cultura 
deste País fez com que o salário mínimo se tomasse 
um piso salarial. Esse piso salarial, por algum tem
po, passou a ser um teto. Portanto, estamos nego
ciando com base em um mínimo. Não reconhece
mos que a mão-de-obra qualificada pode ser encon
trada facilmente tanto no que diz respeito ao trab&, 
lho técnico quanto ao trabalho doméstico. Se assim 
não fosse, não faria: diferenÇa, potexemplo, um en
genheiro ou um médico exercer a função de gari. 
Teríamos um salário, um salário de dois níveis. Mas 

seriam compatíveis com o quê? Como é que se 
equilibra isso? O equilíbrio se dá exatamente porque 
temos mão-de-obra pl:fra uma determinada função, 
ou seja, a a parlir da mão-de-obra, estabelecemos o 
salário para essa ou àquela categoria. O salário não 
pode ser diferente só porque uma pessoa não mora 
no Rio de Janeiro, mas em Pernambuco. Não pode
mos, de forma nimnu-ma, aceitar umél proposta des
sa natureza. Isso vai desequilibrar a renda familiar. 

O Senador Ney Suassuna, há pouco, falou que 
o que se busca é o equilíbrio. Se eu tenho um con
trato de trabalho e recebo três salários mínimos, é 
claro que pretendo receber cada vez mais. Não in
gresso em uma empresa pretendendo receber me
nos do que estou ganhando. Não; vou buscar na mi
nha luta sindical, no meu movimento, garantir um 
aumento salarial ou, no mínimo, um ajuste salarial. 

Mas o que posso perceber é que o servidor vai 
ter a chamada livre negociação. Claro, ele vai ter a 
garantia de emprego por 90 dias. E depois? Depois, 
o patrão diz: "olha, a minha fábrica não está bem. 
Vamos negociar, pois você precisa do trabalho, e 
eu, da sua mão-de-obra. Assim, você vai aceitar re
ceber não mais os três salários constantes no nosso 
contrato, mas um salário mais baixo, embora na sua 
carteira constem os três". Isso já existe neste País! 
Temos muitos servidores, muitos trabalhadores que 
têm um salário em carteira e recebem outro. 

Não podemos alimentar essa idéia; temos que 
impedir que haja apoio do Governo no sentido de 
que possamos rejeitar aqui essa emenda. 

O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. Ex' 
um aparte? 

A SRA. BENEDITA DA SILVA- Ouço com 
prazer V. Ex!!. 

O Sr. Josaphat Marinho - Nobre Senadora, 
note V. Ex' que, se se estabelecer esse tipo de polí
tica, o Governo, ao invés de promover a redução 
das desigualdades, vai aumentá-las no País; vão 
multiplicar-se as désigualâades. Além do que, a 
Constituição, no seu conjunto, além de preceitos es
pecíficos, não permite esse tipo de política. A regra 
fundamental na Constituição é que todos são iguais 
perante a lei. Esse tipo de quebra de unidade, de 
igualdade, é extremamente prejudicial do ponto de 
vista social e desrespeitador da orientação da Cons
tituição. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA- Agradeço a 
V. Ex" pelo aparte. Preocupou-me muito o assunto, 
porque o Governo está aberto para campanhas, 
como a do crescimento social. E como V. Exll bem 
coloca, estaremos cometendo uma desigualdade 
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sem limites, porque já há preconceito nas relações 
de trabalho. Estamos regionalizando o salário, quan
do deveríamos nacionalizá-los a partir da qualidade 
da mão-de-obra, e não fazer como o Governo pre
tende. 

Creio que essa proposta não atenderá aos re
clamos da sociedade no que diz respeito à questão 
salarial do trabalhador. O Senador Ney Suassuna 
apresentou uma emenda à Constituição - estou ci
tando S. Ex-, porque segundo ele, o que publicou o 
jornal não é o que está na emenda de sua autoria-, 
que mereceu apoio do Governo através do Ministé
rio do Trabalho. Se há esse apoio, há também inte
resse do Governo no sentido de que essa emenda 
esteja na Ordem do Dia. Portanto, uma vez que o 
Governo se interessou, ela rião passa a ser apenas 
uma iniciativa do Senador Ney Suassuna, e sim ma
téria de inte!'l!sse do Governo. 

Por essa razão, estou nesta tribuna. Entendo 
que as intenções colocadas pelo Senador Ney Suas
suna não são as mesmas do Governo, expressas 
pelo Ministério do Trabalho. E se essa emenda é 
prejudicial aos trabalhadores, temos que impedir-lhe 
a tramitação, porque ela já se descaracterizou como 
uma iniciativa. 

O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. Exl' 
umaparte? · 

A SRA. BENEDITA DA SILVA- Ouço com 
prazer V. Ex-. 

O Sr. Jefferson Péres - Permite-me V. Exl' 
um aparte? 

A SRA. BENEDITA DA SILVA - Concederei 
primeiro um aparte ao Senador Josaphat Marinho e 
depois ouvirei V. ex-, Senador Jefferson Péres. 

o Sr. Joaaphat Marinho- Quero só dizer a V. 
Ex" que talvez o Senador Ney Suassuna tenha po
der de vidente. 

O Sr. Jefferson Péres - Senadora Benedita 
da Silva, a PEC do Senador Ney Suassuna foi distri
buída a mim na Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania. Sou o relator da matéria. Acho que, em 
se tratando de uma alteração tão profunda no regi
me salarial vigente no País e em se tratando de ma
téria tão polémica, é necessário pedir audiência de 
centrais sindicais, de entidades patronais e do pró
prio Governo. Acho que um projeto desses não pode 
tramitar neste Senado, sem que haja ampla discus-
são com a sociedade. '· 

A SRA. BENEDITA DA SILVA- Agradeço a 
V. Ex* pelo aparte. Penso que essa foi também a 
preocupação do Senador Ney Suassuna. Tenho a li· 

geira impressão de que não há como aceitar uma 
proposta dessa natureza. 

O Sr. Ney Suassuna- Permite-me V. Exl' um 
aparte, nobre Senadora Benedita da Silva? 

A SRA. BÊNEDffA DA SILVA- Ouço, com 
prazer, o aparte do OObre Senador Ney Suassuna. 

O Sr. Ney Suassuna- Nobre Senadora Bane
dita da Silva, acabo de fazer um pronunciamento 
onde expliquei que a minha intenção é acelerar o 
soerguimento do salário mínimo. Mais ainda: findar o 
círculo vicioso ao qual o Governo se refere com as 
seguintes palavras: "não podemos aumentar o salá
rio mínimo . porque a arrecadação é insuficiente•. 
Ora, se temos urri~-Salário mínimo insuficiente, ele 
soerguirá, se pequenos patamares ou muitos peque
nos patamares que estão acima dele soerguerem 
antes. Esse é o nosso objetivo e o nosso entendi
mento. O que foi colocado- espero que seja equívo
co da imprensa- n1e dá'à impressão de que o obje
tivo seria reduzir ou congelar essa base e apenas 
arrecadar mais. Isso foi o que falei. Pensei em fazer 
uma estátua de Diana, mas se sair Miss Frankens
tein, essa não me interessará. Procurei saber da 
Mesa até que hora eu poderia retirar o projeto para 
reestudo. Recebi a informação de que era até a hora 
anterior à votação. Até o farei, porque o objetivo é o 
mais nobre possível: aumentar o salário mínimo, que 
poie é insuficiente para que um trabalhador viva du

/ ~te trinta dias, com dignidade, ele e a sua família. 
1 O meu objetivo é_ esse. Espero, espero mesmo -

quem dera f9~,e. llj,Q~nte, COrJl() d!~e o npbre Sena
dor Josaphat Marinho - em Deus que o Governo te
nha a mesma intenção, para que, juntos, possamos 
dar um salário digno ao nosso trabalhador. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA - Agradeço o 
aparte, Senador Ney Suassüna. · 

O Governo, cõm essa proposta, deve entender 
que as atiVidades · do trabalhO serão as mesmas. 
Vou enfatizar Sémlire: serão as mesmas. Porém, o 
poder de compra do trabalhador do setor público irá 
diminuir e i5so poâe ser demonstrado com o exem
plo simples das compras de supermercado. Tenho 
em minhas mãos a lista da Sunab. Todo mês, va
mos ao supermercado e, apesar de vivermos num 
país sem inflação, constatamos que ela está lá, que 
os preços dos produtos aumentam semanalmente, 
quinzenalmente iHnf:msalmente. 

Gostaria de chamar a atenção com um peque
nino exemplo: corno dona de casa que sou, também 
faço compras para minha casa, só que com uma re
lação de salário diferente da que usa minha empre
gada quando faz compras para sua própria casa, 
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porque o seu salário não lhe dá a garantia de com
prar um produto com custo maior. Então, ela terá 
que fazer suas compras com aquele salário. 

Como poderemos viver com desigualdades 
como essas? 

Senador Ney Suassuna, o que me preocupa é 
que o Governo, através do Ministério do Trabalho, 
apodere-se dessa emenda para justificar a queda de 
salário do trabalhador, que precisa de uma política 
salarial, não apenas de ajustes. Nem mesmo citarei 
o Dieese, pois seria utopia pura diante do momento 
e da política econômica que está sendo implementa
da neste País. 

A colocação, em termos constitucionais, de 
que esses trabalhadores não têm o direito de rece
ber um salário qualificado, em nível nacional, é um 
disparate e uma injustiça, conforme muito bem colo
cado por V. Ex- e pelo Senador Josaphat Marinho. 

Não podemos aceitar, Senador Ney Suassuna, 
que o Governo se apodere da emenda de V. Ex"' 
para cometer um arbítrio, distorcendo a realidade 
dos fatos. 

O Sr. Lauro Campos- Permite-me V. Ex"' um 
aparte? 

A SRA. BENEDITA DA SILVA- Concedo o 
aparte a V. Ex-. 

O Sr. Lauro Campos - Quero me congratular 
com suas preocupações sobre a questão e, rapida
mente, tentar fazer uma reflexão a respeito do salá
rio mínimo no BrasiL Ele existe há mais de cinqüenta 
e sete anos e, na realidade, foi proposto no tempo 
do Governo Vargas com a intenção de garantir aos 
trabalhadores brasileiros as condições mínimas de 
moradia, transporte, alimentação, saúde e educa
ção. No entanto, vemos que hoje o Brasil é recordis
ta mundial em desigualdade de distribuição de renda 
e o salário mínimo virou uma brincadeira. Ele é ape
nas uma espécie de referência para aqueles que ga
nham dois, três ou quatro salários mínimos acharem 
que estão ganhando muito e se julgarem trabalhado
res privilegiados, privilegiados também no seu pro
cesso de exploração e exclusão. Gostaria de dizer 
que tenho uma proposta há cerca de vinte anos ou 
mais. Desde que o salário mínimo não funcionou 
para os fins a que se destinava, talvez fosse interes
sante pensarmos num salário máximo, porque no 
Brasil o que realmente aumenta é o teto, que se dis
tancia da base. Então, seria interessante relacioné!f· 
mos os aumentos dos salários da cúpula privilegiadà 
-poderia ser na proporção de dez para um-, de ma
neira que qualquer aumento que recebesse ocorre
ria, no mesmo percentual, para os trabalhadores da 

base. Dessa forma, a cúpula iria pensar duas vezes 
antes de criar os seus aumentos de vencimentos, 
muitas vezes abusivas e, obviamente, anti-socia.is. 
Muito obrigado. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA- Agradeço o 
aparte de V. Exl, Senador Lauro Campos. 

Gostaria de dizer- mesmo sabendo que o meu 
tempo se esgota- que V. Ex- traz um tema para ser 
debatido. Esta é a Casa que pode iniciar esse gran
de debate. Vamos, então, tratar do salário máximo 
para que possamos garantir o mínimo. Tenho certe
za de que assim encontraríamos experiências e con
tnbuições riquíssimas para, junto ao Governo Fede
ral, podermos mudar a política econômica e ajustá-la 
à demanda social. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigada. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A 
SRA. BENEDITA DA SILVA EM SEU PRO
NUNCIAMENTO 

Discurso da SeÍ1adora Benedita da Silva 

sobre os dois salários mínimos 

Senhoras e Senhores Senadores: 

Venho chamar a atenção desta Casa para a Injustiça SOàal 

que poderá proyocar a emenda constitucional, que tramita no 

Congresso Nacional, no sentido de gerar susten1ação ao Ministé
rio do Trabalho e, com isso, pôr fim ao salário mínimo único lli
genla no Pais e estabelecer, a partir de então, dois pisos salariais: 
um para o setor público, induindo empregados domésticos, apo
sentados & servidores públicos, & o outro para o setor privado, po
dendo, indusiv&, variar de r&gião para região. 

AI:> defender tal proposla, um assessor do ministro do Tra· 

balho deslaOOU que o principal benefício da mudança é retirar o 
problema fiscal da discussão sobre o reajuste do salário mínimo. 

Com EISia mudança, naturalmente, o Govemo resolveria 
trás probl&mas: primeiro - seria a questiio d& caixa da Previdên

cia Social. E com isso, as aposen1adorias obedeceriam ao reajus· 

te do mínimo do seklr púbfiCO, sempre inferior ao da iniciativa pri

vada. Alega o gowmo, que o segundo benefício é a melhoria dos 

salários da iniciativa privada. E em terceiro, ganhariam, com a 

medida, os estados & os municfplos, que não seriam 1ão pressio

nados com os aum&ntos dos saláJios mínimos. AI:> meu ver, em 

tese, tudo isso nos parece oportuno & qt.e tal medida resolv&ria a 

pmblemática salarial no País. 

Creio que esm proj:losta não atenderá aos r&damos da 

nossa soci&dad& no que diz respeito à questão salarial do traba· 

lhador. O governo quer, na v&rdade, criar uma forma de evi1ar a 

elevação do saláJio mínimo, que deixou de ser um salário real 

para se transformar em lélll. Entendo, também, da mesma forma. 

que nunca o govemo .resolverá o problema da Previdência Social 
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alterando o salário ou a fonna de retribuir ao trabahldor, oom 

justiça, o que lhe é dire!D. 

Venho discon:lar frorrtalmenta com a sugestão de duas ca

tegorias de salários para o trabalhador brasileiro difarenciados -

sendo um para o se~r público e o outro para o set>r privado. 

Quero lemb!ar que o salário-base Vigente é irrelevante para a 

maíaria dos 1rabalhadores. 

O salário mínimo no Brasil. em relação a outros paises de

senvolvidos e em de9emloMmen~. é o pior posslvel. Ele já sofreu 

inúmeras alterações. Pelos dados do Dieese, o sa1ér1o mínimo 
brasileiro nunca foi tão mlnimO, com poder de compra Ião reduzido 
como o aluai. Instituído em 1940, o salário mlnimo lligenle !8pnl

senta hoje apenas 19,38 por cenlo do seu valor original. O pn5priO 

Oieese destaca que se o salário tivesse sido oorrigldo normalmen

te, hoje ele valeria R$610,34. Apaser da estebltldade, em tannos, 
gerada pelo real, o salário mínimo continua petdendo o seu valor, 

pelo fato de ser reajustado em percentuais inferiores à inftação. 

Uma avaliação sobre a proposta de dois mlnimos para os 

setores púbico e privado nos mostra o quankl o Govllmo está 
equillocado no tocante ao desempenho das funções nas referidlls 

áreas. As atividades desempenhadas ten~ pelos empregados do
mésticos, de modo geral, quan10 pelos servidores públicos são si

müaras às do set>r privado. 

Uma análise das atividades domésticas nos revela que o 

trabalho desempenhado por uma Blll!Jfegada doméstica, na quai
dade de fomo e fogão, babá ou oopeira, por eX001llo, ellige co
nhecimento, prálica a ellpBfiênda. Não é uma mão-de-obra des
qualificada. Se a mesma não atender às elágênclas da patroa ou 
do pabão, é substitufda por uma outra profisSional. O ftr>cionals
mo, da mesma, é a base de sustentação para o exan:fcio das ati

vidades do Legislativo, do Executivo e do Judiciário. Que mé11to 
nas funções e Btividadas no desempenho do trabalho tem os do 

setor privado que os 1JabaihadorBS do S9klr públioo não têm? En
tendo que este é um erro de avaliação por parta do MiniStério elo 
Trabalho ao propor este now politica salarial para o Pais. 

Pemnta esta abordagem quem parda é sempre o aposan
taclo. Isto porque a avaliação elos cálculos fllilos pela Prllllidência 

Social vai recair sempre sobre o 11m mlnimo. Já am idad9 avan
çada, rnassacrac1o por uma politica salarial oscilante, o aposenla
do não tem outra altematilla a não ser aoeitar o que o Gowmo 
lhe propõe. Mas é preciso que o mesmo reconheça o esfolço de
sempenhado pelo aposenlado quando estava no vigor de IIUIIS 

atividadas de tJabalho e faça justiça, que é a remuneração mini

ma, mas em c:ondiçóes de dar ao mesmo a recompensa elos seus 
esforços. 

O Governo, com te1 proposta. precisa entender que as ati

vidades de trebalho serão as mesmas, porém o poder de compra 

do setor público não será o mesmo do selor privado. Dois pe90S e , • 
duas mediáas! 

Cerlam9nte não haverá duas cestas básicas para cada se
tor. Nos supermercados ou no comén:io em geral os prBQOS não 
serão diierenàados para se~r público e setor priVado. 

-Kooêilã~nos' prBÇOs, ~forlnQ aniincio da Fundação 

Getillo Vargas, regislrando e inflação de janeiro em 1,93, superior 

à do mês de dezembro, que foi da 0,55. Esta alta da prBQOS recai 

sobro a mesa elo tlabalheclor. 

Senadora Benedila da Silva 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhã
es) -V. exa será atendida na fonna regimental. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Josaphat 
Marinho. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO {PFL-BA.. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sena
dor Antonio Carlos Magalhães, é um prazer falar sob 
sua Presidência, na primeira sessão ordinária que 
preside. Os baianos dão sempre, nesses momentos, 
o testemunho de sua unidade. Podem ter divergên
cia de pensamento, mas nunca divergem a serviço 
daBahia 

S~s e Srs. Senadores, nesses tempos de pro
paganda e busca de reeleição e de viagem de pom
pa à Petrópolis Imperial, urge que se retome ao pro
blema do desemprego, esquecido pelo Governo. 

Não irei fazer comentários de caráter geral so
bre a política e suasáivergências nos diferentes paí
ses. Não irei, mesmo, examinar o quadro do conjun
to das desigualdades que dividem os brasileiros em 
ricos, pobres e miseráveis. O próprio tempo me re
comenda tratar objetivamente do problema. 

De toda a Casa é sabido que cresce o desem
prego no País há vários anos, principalmente a partir 
do momento em que se instituiu a atual política do
minante: a de combate à inflação e de manutenção 
do valor do real. 

Ninguém contesta que a inflação deva ser con
tida, nem que o real precisa ser valorizado. O de que 
se trata é de salientar que nenhuma política pode 
ser desenvolvida tendo em conta apenas determina
dos valores, distantes da realidade de vida do con
junto da sociedade. E sem ir mesmo aos anos ante
riores, limitando-me a fazer referência do ano de 
1996 aos dias presentes, cumpre que se saliente 
que todas as notícias indicam desemprego maior do 
queem1995. 

Mas não basta a afirmativa de caráter genéri
co, é bom que aco~Tll3flhemos os dados. SegundC' ) 
noticiário geral da imprensa, que não foi contestaao 
pelo Governo, assim se vê que a indústria de São 
Paulo demitira 9.462 empregados em outubro, elimi
nando 900 mil vagas desde 1990. Seria U!Tl?. 'lfinna
tiva de caráter amplo, indetenninado? Não, porque 
também em novembro de 1996 uma notícia específi
ca dizia assim: "As indústrias paulistas não param 
de demitir. Na primeira semana de novembro infor-
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ma a FIESP" - note-se bem, a Resp, e não o Dieese 
- •que o nível de emprego caiu em O, 16% •. 

Em janeiro deste ano noticiado foi: "Desempre
go deve crescer no trimestre•. E o desemprego está 
crescendo. Não há nenhum sinal de melhoria da si
tuação. Ao contrário. A realidade está a nos mostrar 
que aumenta a violência no País. Por que aumenta? 
A violência não está aumentando entre os inte
grantes das classes altas, privilegiadas. A violên
cia está aumentando entre os quadros da popula
ção que vivem de salário. E porque lhes vai faltan
do salário, o desespero se vai transformando em 
violência. É impressionante o quadro de violência 
no País, já agora invadindo a sociedade na cha
mada classe média ou nos bairros considerados 
dos ricos. Mesmo cidades que não eram marcadas 
por grande percentual de violência, marcam-nas 
agora, de maneira impressionante, como por 
exemplo em Salvador. Em outubro de 1996, o Go
verno lançava um pacote contra o desemprego. 
Quais as conseqüências desse pacote contra o 
desemprego? Perguntaria melhor: quais as provi
dências concretas que o Governo tem adotado, do 
conhecimento da população? Não importa que nos 
refiram estatísticas devidamente preparadas na in
timidade das agências do Governo. O que vale 
para a população é o conhecimento dos fatos, se
gundo a veracidade deles para o conjunto da po
pulação. 

Não se teve mais nenhuma notícia desse com
plexo de providências contra o desemprego. E se, 
em outubro, o Governo lançava a notícia de um pa
cote - e pacote é sempre idéia geradora de temeri
dade, porque desde o regime militar que a todo pa
cote dito em favor da população concorria um maior 
aumento das condições de desgraça coletiva - , em 
novembro, reunia-se a SBPC, e uma de suas preo
cupações era o aumento da desnutrição no Nordes
te. Tem diminuído? Gostaria que o Governo pudes
se fazer a demonstração em contrário. Pudesse tra
zer-nos os dados concretos da melhoria de condiçõ
es de vida Repare-se mesmo que, apesar de um 
trabalho coletivo da representação nordestina, não 
se estabelece um conjunto de programas devida
mente planejados para a Região. As providências 
são sempre isoladas, parciais. Mas o complexo das 
orovidências indicativas de soluções dos problemas 
do ~rdeste, esse conjunto de previdências dei~ 
não se tem conhecimento. · · · · 

' ' . : 

. .O Sr. Lauro Campos- Permite-me V. Ex!! um 
aparte? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Darei já o 
aparte a V. Ex&. 

Em outubro, a imprensa noticiava, e o Governo 
não contestou, que os acordos salariais se faziam 
sem reposição da inflação. Vale dizer: os salários 
sempre em situação desprezível. E assim prosse
gue. 

Mas, antes que possa dar continuidade, quero 
ter o prazer de ouvi-ló:· 

O Sr. Lauro Campos - Nobre Senador Josap
hat Marinho, gostaria de poder subscrever o discur
so que a sua inteligência lúcida, que a sua consciên
cia social, altamente gabaritada, acaba de pronun
ciar. Realmente, o problema do desemprego e essas 
outras mazelas sociais a que V. Ex!! acaba de se re
ferir, principalmente o desemprego, preocupa os 
maiores pesquisadores, os grandes cientistas so
ciais, não aqueles tecnocratas, não aqueles que 
desprezam o ser humano, não aqueles que são sa
cerdotes do capital e querem apenas acumular mais 
e indicar as regras da acumulação, que dispensa 
mão-de-obra, através desse down sizing, dessa 
reengenharia, dessa nova tecnologia, desumana, 
mecanizada, metalizada Assim, nos encontramos 
hoje diante de um bilhão de seres humanos desem
pregados em escala mundial, e 3.7 bilhões de pes
soas no mundo ganham apenas US$2,00 por dia. 
Oe_ll"lQd.Q qu~. r~ªlrrKID.te, é Pf"ElQ<:U~allte o que ocor
re. ~O . B_rasil, • uma vez que nós também vestimOS a 
cami5a-de-força qúe'"fez "Cóm. que a Argentina, por 
exemplo, situasse seu desemprego em 24%, fez 
com que a Argentina se empobrecesse, nos últimos 
15 anos, em 3% da sua renda per capita; o México, 
9%; e o Brasil, de 1980 a 1995, não cresceu nada. 
Foi zero o aumento da renda per capita no Brasil. v. 
~tem toda a razão em apontar aí, nesse problema 
crucial, as causas mais profundas de toda essa 
agressividade de que somos testemunhas, de que a 
sociedade brasileira é vítima. Muito obrigado; Sena
dor. 

. O SR. JOSAPttAT MARINHO- Nobre Sena
dor lauro Campos, não é apenas, ou não é sobretu
do, V. Ex& que go(ltari_<:~ de subscreyer o que digo, eu 
é que me sinto bastante fortalecido nás observações 
que venho fazendo, ouvindo os aditamentos do seu 
~rte. V. Exil fala mais do que corno homem de par
.tido, fala como professor de economia, que oferece 
aqueles dados que nem sempre chegam ao conhe
cimento de um leigo como eu. V. Ex!! traz os elemen
tos mais profundos, em demonstração dessa reali
dade que vai entristecendo a sociedade brasileira. 
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Eu dizia: contesta o Governo tudo que a im
prensa diz, o que se diz do Parlamento? Não. Nem 
pode fazê-lo, porque os fatos são absolutamente re
sistentes às informações da fantasia. 

No meu Estado, ainda há pouco, já neste ano, 
no último dia de janeiro, o jornal A Tarde publicava 
uma notícia, porém, mais do que ela, vale a fotogra
fia que a acompanha. A Prefeitura de Jequié abriu 
concurso, ou possibilidade de inscrição, para provi
mento de alguns lugares. Foram centenas, ou milha
res de pessoas, que, em fila, contornaram ruas da 
cidade à busca daqueles poucos empregos. Por que 
isso se verifica? Porque, com o decréscimo das ati
vidades econõmicas no País, com a freqüente que
da das empresas, com as falências que se multipli
cam, com as concordatas que a todo momento são 
anunciadas, a capacidade econõmica de viver se re
duz, prejudicando, sobretudo, aqueles que vivem de 
salário. 

Enquanto isso, a preocupação do Governo é 
com reformas institucionais. E até essas reformas 
institucionais são postas em segundo plano, quando 
para o primeiro sobe, em ambiente de alegria, o pro
blema da reeleição, que não traz nenhuma felicidade 
ao povo brasileiro nem concorre para resolver ne
nhuma de suas questões. 

Em agosto de 1996, o Jornal do Brasil anun
ciava que •o número de falências em São Paulo au
mentou em 152%, na primeira quinzena daquele 
mês". Atente-se para esse fenômeno: um aumento 
de 152%! E transforme-se isso em perda de lugares 
de trabalho e, conseqüentemente, no aumento do 
volume de desempregados. 

Enquanto isso, no Brasil e no mundo, aumenta 
a percentagem de crianças sendo obrigadas ao tra
balho. As informações oficiais dizem que o trabalho 
infantil no mundo atingiu 250 milhões de crianças. 
Ao invés de cuidarem da educação, ao invés de se 
instruírem, estão sendo obrigadas ao trabalho pelas 
desigualdades que a política de globalização vem 
produzindo no mundo. Essa é a triste realidade do 
mundo e do BrasiL 

Ainda agora, os que defendem a política de 
globalização hão de estar sentindo o impacto da re
sistência das grandes nações às nossas exportaçõ
es, ao aproveitamento dos nossos produtos no es-, 
trangeiro. Por que insistem, então, na política de glo- , 
balização, se ela cada dia mais revela que é a pcilíti
ca de domínio ou de colonização dos povos podero
sos sobre os povos apenas em desenvolvimento? 

Enquarilo insisfém nessa política, a populaçao 
sofre, a popUlação eicpériínenta mais dissabor, a vio
lência cresce no País. 

Aqui está, __ ná}omãrde ~0/01/97: "Homicídios 
cresCém 21,3% na Zona baste de s~o Páuto'. Aten
te-se neste problema: não é o aumento da violência 
-e dos homicídios nos Estados menos desenvolvidos 
do País; não é o aumento da violência nas regiões 
-economicamente fracas. É o aumento da violência 
fatal na Grande São Paulo, na região oeste da capi
tal de São Paulo. 

Tudo isso se passa - não há exagero nem in
justiÇa em dizer-sé;;.; com a indiferença do Governo. 
Preocupam-no problemas institucionais, reeleição, 
visita a Petrópolis em ambiente de pompa. Enquanto 
isso, a população sofre. 

Ainda agora, no Brasil, Roberto Lavagna, ex
ministro dÓ Presidente Alfonsín, deixou este conse
lho ao Brasil: - ·o Brasil deve apoiar pequenas e 
médias empresas, para evitar o desemprego que a 
Argentina enfrenta hoje". Onde está, entretanto, a 
política de amparo e de ajuda à pequena e média 
empresa? Experimentam mais dificuldades para a 
obtenção de recursos ou de empréstimos junto às 
agências oficiais do que as grandes empresas pe
rante os bancos, muitos deles em regime de falên
cia. 

Desperte o Presidente da República para es
ses fatos! 

Não basta que se anuncie que continua contida 
a inflação e que está valorizado o real. Ainda há 
pouco a Senadora Benedita da Silva mostrou, desta 
tribuna, que quem quer que vá ao mercado - e eu 
também vou -, e f~ a verificação de preços, obser
va que a realidade -não é a dos-dados oficiais. Se 
não há a inflação do passado, há uma inflação contí
nua que se reflete nos preços dos produtos. Esse fe
nômeno precisa ser seguido, seriamente, pelo Go

-vemo, porque, por mais que seja útil a política de 
contenção da i~fláção e .d.e v~l().rizayão d? real, a po
lítica do desenyºlvimento não está aí, mas ria multi
plicação das atlvidades econÔmicas do País. 

Somente na medida em que o Governo for ca
paz de conseguir õ equilíbrio entre a contenção da 
Inflação, a valorização da moeda e, ao mesmo tem
po, a · rriulfiplicaÇãõ das atiVidades econõmicas, é 
que o póVó brasileiro encontrará condições de vida 
razoáveis é dignas. Mas não há de ser apenas nes
se processo de sislematlzaçao aa econom1a no pla
no teórico, esquêCída a realidade movediça dos fa
tos, com aqualvíve o povo. ·· 
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Eram essas observações que desejava fazer 
nesta sessão de véspera de encerramento da Con
vocação Extraordinária. 

O Sr. Lauro Campos - Permite-me V. Ex4 uma 
outra intervenção? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO· Tem V. Ex- a 
palavra. 

O Sr. Lauro Campos - Senador Josaphat Ma
rinho, sinto um desejo insopitável de tecer alguns 
comentários a essa corajosa e desassombrada ma
nifestação de V. Ex!'. Eu, que já o admirava há mui
tas décadas, como Jurista e como Professor, cada 
dia mais o admiro nessa dimensão de humanismo, 
de preocupação social, que sempre perpassa os 
seus pronunciamentos. P~rry Anderson, grande his
toriador inglês, autor, entre outros livros, de A Crise 
da Crise do Marxismo, há poucos dias afirmou, a 
respeito do Brasil, que uma verdadeira êxtase esta
tística havia dominado a nossa realidade, mascaran
do-a. Entre outras coisas, o desemprego, por exem
plo, que, de acordo com o lBGE, estaria em 5,6o/o, 
na realidade, de acordo com o DlEESE, encontra-se 
em mais de 13o/o. A apuração feita pelo IBGE conta 
apenas seis dias de desemprego; consideram os ou
tros desempregados, eufemisticamente, como inati
vos, colocando-os em outra categoria; não são con
siderados desempregados se estiverem nessa situa
ção há mais de seis dias. Isso é realmente um ab
surdo. De modo que V. Ex-, trazendo a sua preocu
pação, passou sobre esse assunto para o qual eu 
gostaria de chamar a atenção, apoiando integral
mente esse bravo pronunciamento de V. Ex&. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Renovo-lhe o 
agradecimento, nobre Senador, por esse segundo 
aparte, que me faz relembrar, na comparação de es
tatística, fato que tive oportunidade de discutir com o 
Presidente Jãnio Quadros. 

Assumira eu a Presidência do Conselho Nacio
nal do Petróleo e, 48 horas depois, tive que aumen
tar os preços dos derivados do petróleo. Seria uma 
leviandade alterar os critérios existentes. Apliquei-os 
para verificar a realidade e, depois, adotar as provi
dencias que me parecessem adequadas. Vieram os 
dados estatísticos. Quando se aplicava o chamado 
cálculo atuarial, a informação era de que o aumento 
sobre o custo de vida, decorrente da nova política 
resultante da Instrução nR 204, seria ínfimo, ou pe
queno. Mas quando se transformava isso em moeda 
real o aumento era uma exorbitância. Levantada'a 
estrutura de preços, imediatamente vim a esta Capi
tal e mostrei ao Presidente da República: estão cum
pridas as determinações de Vossa Excelência; está 

aqui a noila tabela ilepreÇos. Mãs-quero, 6om toda 
a delicadeza, dizer-lhe que não fui convidado por 
Vossa Excelência para ser apenas um aplicador de 
medidas sistemáticas, abstratamente estabelecidas. 
Nem Vossa Excelência foi eleito Presidente da Re
pública com essa finalidade. O aumento no preço de 
gasolina e, sobretudo, nos preços de gás liquefeito 
de petróleo e de querosene, que são os produtos de 
consumo direto do povo no interior do País, é este 
excesso que está aqui, o qual não está absoluta
mente antevisto nos chamados cálculos atuariais, 
que não nos dão a dimensão da realidade. 

Felizmente, o Presidente da República teve a 
decisão de me perguntar: "E qual é a solução?" Dis
se-lhe: "Reduzir o preço do gás liquefeito do petróleo 
e do querosene, mesmo quebrando a unidade de 
preços, que muito agrada a Petrobrás. • E o Presi
dente da República disse: "Se tem elementos para 
fazê-lo, faça-o; busque o acordo da Petrobrás; se a 
Petrobrás resistir, faça a redução, sob nossa respon
sabilidade comum." E os preços do querosene e gás 
liquefeito foram reduzidos. 

Essa é a realidade para a qual o homem de go
verno tem que atentar. Não pode ser a da abstração, 
mas a dos dados reais, que influem no padrão de 
vida da população. 

Sr. Presidente, devo concluir. Essas observa
ções não têm o propósito de contestação, mas a fi
nalidade de despertar a atenção do Governo para os 
problemas reais do País; que afaste a fantasia das 
reformas institucionais e baixe à realidade do sofri
mento colativo. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhã
es) - Concedo a palavra ao nobre Senador Romeu 
Turna, para urna comunicação inadiável, por cinco 
minutos. 

O SR. ROMEU TUMA (PSL-SP. Para uma co
municação inadiável.)- Sr. Presidente, SRA.s e Srs. 
Senadores, hóje é um dia significativo para o Sena
do Federal e, particularmente, para mim: ontem esta 
Casa viu deixar sua Presidência um estadista do 
porte digno deste País, o qual dedicou sua gestão 
ao engrandecimento do Senado da República. 

TIVe a honra e a felicidade de servir, na Polícia 
Federal, ao Presidente José Samey, e hoje envaide
ço-me em poder desfrutar de sua companhia nesta 
Casa 

O Senado Federal, sob a Presidência de José 
Samey, marcou profundamente a história política do 
Brasil. 

O Senado, no dia de hoje, já sob a Presidência 
de V. E~. Senador Antonio Carlos Magalhães, terá 
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seu espaço sublimado na divisão dos poderes que 
garantem a consolidação democrática no Brasil. 

Se ao Senador José Samey só podemos agra
decer, ao Senador Antonio Carlos Magalhães só de
vemos desejar sucesso em sua gestão à frente des
ta casa. 

Era o que tinha a dizer, agradecendo ao Sr. 
Presidente e aos Srs. Senadores. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhã
es)- Obrigado a V. E~. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Franceli
na Pereira. 

O SR. FRANCEUNO PEREIRA (PFL-MG. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.)- Sr. Presidente, SRA.s e Srs. Senadores, gos
taria de fazer uma comunicação e um comentário, 
em face de observações feitas sobretudo no meu 
Estado, Minas Gerais, a respeito da nossa posição 
favorável à doação presumida de órgãos para fins 
de transplantes. 

Sr. Presidente, agora é lei. 
É a Lei nQ 9.434, de 4 de fevereiro de 1997. 
O Presidente da República, Fernando Henrique 

Cardoso, sancionou o Projeto de Lei com a redação 
aprovada pelo Senado, tomando doadores de órgã
os para transplantes todos os brasileiros que não 
declararem, nas carteiras de identidade ou de moto
rista, sua opção de não-doadores. 

O Presidente da República sar.cionou o Projeto 
de Lei depois que uma pesquisa de opinião mostrou 
que a maioria esmagadora dos brasileiros apóia a 
tese da doação presumida, acolhida pela decisão do 
Congresso Nacional. 

Além disso, ouviu médicos, juristas e suas enti
dades, colhendo opiniões favoráveis e contrárias. A 
opção do Presidente foi alinhar o Brasil entre os paí
ses desenvolvidos que já adotam a doação presumi
da e que vêm obtendo resultados expressivos, em 
termos de aumento da oferta de órgãos humanos vi
tais para o transplante. 

Foi essa também a opção adotada pelo bri
lhante parecer do ilustre Senador e médico Lúcio Al
cãntara, que, como político afinado com os anseios 
da sociedade, soube compreender a importância e a 
oportunidade da iniciativa. 

Os vetos, em número de cinco, apostos pelo 
Presidente ao Projeto de Lei, apenas reforçam a 
tese central da doação presumida. 

É o caso dos dois primeiros parágrafos do art. 
92 , que só permitia a doação de órgãos em vida en
tre pais e filhos, cônjuges e irmãos. Fora desses ca
sos seria necessária a autorização do Ministério Pú-

blico, o que restringia enonmemente o princípio da 
doação presumida, que atinge, indistintamente, a to
dos os braSileiros. 

Outro dispositivo restritivo do projeto também 
foi vetado pelo Presidente. Trata-se do art. 72 que 
submetia à autorização do médico-legista a remoção 
de órgãos nos casos de necrópsia obrigatória. A ma
téria já está convenientemente disciplinada no Códi
go Penal e sua repetição na lei poderia causar inter
pretações equivocadas. 

O veto aposto ao art. 12 que trata da criação 
de centrais de notificação e distribuição de órgãos, 
com a finalidade de coordenar o processo de doa
ção, deveu-se ao fato de ser competência privativa 
do Poder Executivo a iniciativa de leis que dispo
nham sobre criação, estruturação e atribuições dos 
Ministérios e órgãos da Administração, na forma do 
art. 61 da Constituição Federal. 

Tanto que o Presidente da República, nas ra
zões deste veto, anunciou ter determinado ao Minis
tério da Saúde as providências administrativas ne
cessárias à criação das centrais de notificação. 

Ao vetar o art. 24, que determinava a vigência 
da lei na data de sua publicação, o Presidente da 
República aplicou a cláusula prevista no art. 12 da 
Lei de Introdução ao Código Civil, segundo a qual, 
salvo disposição em contrário, uma lei começa a vi
gorar 45 dias depois de oficialmente publicada. 

O veto permitiu a ampliação de 35 para 80 dias 
do prazo dado aos órgãos de identificação civil e de
partamentos de trânsito em todo o País, para a gra
vação, na Carteira de Identidade Civil e na carteira 
Nacional de Habilitação, da expressão •não doador 
de órgãos e tecidos• daquelas pessoas que assim o 
desejarem. 

Cabe agora aguardar a regulamentação da lei, 
cujo decreto já está em elaboração no Ministério da 
Saúde, quando se espera sejam solucionadas algu
mas questões não abrangidas pelo texto legal. 

Entre elas, a questão da doação pelos meno
res de 18 anos que ainda não dispõem da carteira 
de identificação e muito menos da carteira da habili
tação para dirigir veículos. A criação e a atuação das 
centrais de notificação, que ficariam sob a responsa
bilidade das secretarias estaduais de saúde e os cri
térios para escolha dos pacientes a receberem o 

• transplante. 
·~ · A sanÇão ao projeto, com sua transformação 

em lei, foi recebida com euforia por dezenas de mi
lhares de brasileiros que penam nas filas de trans
plante à espera de uma oportuniâade de vida. 
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Somente no Estado de São Paulo, sete mil pa- ser preceãlda de diagnóstico do morta encefálica, constada a ra-
cientes esperam o transplante de córnea e cinco mil gistrada por dois médicos não pattiápanlss das equipes de re-
aguardam um rim para continuarem sobrevivendo. moção e transplanle, medlanle e a utiHzação do aitérios clinicos 

Eles, e outros milhares existentes em todos os recan- e taa.ológicos definidos por. resolução ·do Conseiho Fadoml do 

tos do País, terão agora a chance de novamente viver. Madiána. 
Afinal, uma palavra de compreensão e de res- § 1• Os proniUários médicos, c0ntsnoo os resúttados ou os 

peito a todos os brasileiros - inclusive os do meu laudos dos exames re~ aos <iagnósticos do morte onoafáli-
Estado, de Minas Gerais - que divergem da lei san- ca e cópias dos doaJrneritis do que tratam os ar1s. 2", parágrafo 
clonada por defenderem a doação voluntária. único; 4° e seus§§ 5",.,. e 9", §§ 2", 4°, 6", ao e 10, quando oou-

Sr. Presidente, estou anexando cinco doeu- oor; e dolalhando os a~ cirúrgicos relativos aos tmnsplanles e 
mentes, que peço considerar como lidos, a fim de enxertos, serão mantidos nos arquivos das instituições referidas 

que permitam uma interpretação e uma informação nó art. 2" por um peribaominírilo do cinco !illOS. 

completa sobre a lei que acaba de ser sancionada § 2" As instituições referidas no art. 2" envialão anualmen-

pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso. te um relalório contendo os nomes dos paáenles recep1ores ao 

Muito obrigado. órgão gestor esladual do Sistema único do Saúdo. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE § 3" Será admitida a presença de médico do confiança da 

O SENADOR FRANCEUNO PEREIRA EM famllia do falecklo no atl da comprOvação e ateslação da morte 
SEU PRONUNCIAMENTO: encefálic8. 

LEI N°9.434, DE4 DE FEVEREIRO DE 1997 

Dispõe sobre a ramoçio de 6rgios, IKidos e 

pai'IM do corpo humano para flns de transpill'* e 

b'lllamento a dli outras providências. 

O Presidenta da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional deae1a e eu sancio

no a seguinte lei: 

cAPITuLo I 
Des Disposições Gerais 

Art 1° A disposição gra1uita do teádos, órgãos e parles do 
corpo humano, em vida ou post mortem, para fins de transplante 

e tra1ament:l, é pemitida na forma desta lei. 

Parágmfo único. Para os efeitos desta lei, não estão com
preendidos entre os taádos a que se refere esta artigo o sangue, 
o espanna e o óvulo. 

Art 2" A realização de transplantes ou enxertos de teádos. 
órgãos ou perms do corpo humano s6 poderá ser reafozada por 

estabeleámento de saúde, público ou privado, e por equipes mé

dico-árúrgicas de remoção e tmnsplanta pr811!arnenta atmrizados 

pelo órgão de gestão nacional do Sistema Único de Saúde. 

Parágrafo único. A realização de transplantes ou enxertos 
de teádos, órgãos ou partes do corpo humano s6 poderá ser au

torizada após a realização, no doador, de todos os tas1es de 1ria
gem para diagnóstico de infecção e lnfaslação Bldgidos para a 
1riagem de sangue para doação, segundo díspõam a Lei n• 7.649, 

de 25 de janeiro de 1988, e regulamen1os do Poder ExeaJM. 

CAPÍTULO li 
Da Dlsposlçi<i Post Mortam de Tacldos Orgãos a •. 
l'llras do corPo Humano para fins de Transplante 

Art 3" A retirada post mortam de taádos, órgãos ou partes 

do corpo humano destinados a transplante ou 1ra1amento deverá 

Art 4• sàlvo maniiesfação de vOntade em contrário, nos 
1ermOS desta lei. presume-se autxizada a doação do teádos, ór
gãos ou partas do corpo humano, para finalidade de transplanteS 

ou terapêutica post mortern. 

§ 1• A expressão "não-doador de órgãos e taádos" deverá 

ser gravada, de fonna indelével e inviolável, na Ca!1eira de Identi
dade CMI e na Carteira Nacional de Habilitação da pessoa que 

optar por essa COIIdiÇáo. 

§ 2" A gravação do que trata este ar1igo será obrigiDSria 
em todo o terri1órlo naáonal a todos os órgãos do idenHcação á

vil 8 departllmerms de 11'mlsito· decorridos 1rinta <ias da publica

ção desta lei. 

§ 3" o portador de Cartllira de Identidade Civil ou de car
teira Nacional de Habilitação emitidas atá a data que se relere o 
parágrafo an1arior poderá manifestar sua II001ade de não doar ta
ádos, órgãos ou parles do cxxpo após a morte, comparecendo ao 
Ófgã<l Otáal di!- iderltificação civil- ou d8PiutameniD de 1JânsiiD 8 

procedendo à~'~ expressão "nã<Hioador de órgãos e 
tecidos". 

§ 4° A manifestação de vontade faita na Car1eira de Identi

dade Civil ou na Carteira Nacional de Habilitação poderá ser re
fonnulada a qualquer momeniD, registrando-se, no doo· :erro, a 

nova declaração de IIOOtade. 

§ 5" No caso de dois ou mais docurnentls legalmen1l9 VIii
dos com opções cilaentas, quanto à condição de doador ou não, 
do rnoriD, prevaleC!IIá aquele cuja emissão for mais recente. 

Art 5" A remoção post mor1em de tecidos, órgãos ou par-
1115 do corpo de pessoa juridicamente incapaz poderá ser feita 
desde que pennitida expressamente por ambos os pais ou por 

seus responsáWiis legais. 

Art 6" É. vededa a remoção post mortam de tecidos, órgão 
ou parles do corpo de pessoas não ideoililicadas. 

Arl 7" (Vetado) 
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Parágmfo único. No caso da ITIOI1D sem assistência médi

ca, da óbito em decorrência da causa mal definida ou de outras 

situações nas quais houver indicação de verificação de causa mé
dica da mof19, a remoção da tecidos, órgãos ou partes da cadáver 

para fins de transplanta ou tarapêutica somenta podará ser rearo
zada após a auiOrização do pa1ologista do serviço de verificação 

de óbito responsável pela investigação e citada em relatório de 

necrópsia. 

Art ao Após a retimcte de partas do COfJJO, o cadáver será 
oondignamenta recomposto e entregue aos paren!BS do mono ou 

seus responsáveis legais para sepu11a1Tlar00. 

CAPíTuLO III 

Da Disposição de tocldos, 6rgãoa e.,.._ do 
corpo humano vivo para fina da 

lrllnsplante ou lnltllJnellto 

Art 9" É permitida à pessoa juridicamenta capaz de dispor 

gratuitamenta de tecidos, órgãos ou partas do próprio corpo vivo 

para fins de transp1an19 ou terapêu!ioos. 

§ 1• (Ve1ado) 

§ 2" (Ve1ado) 

§ 3" Só é permitida a doação referida neste arfigo quando 
se tratar de órgãos duplos, de partes de 6fgãos, tecidos ou partas 

do COfJXl cuja retimde não impeça o organismo do doador de con
tinuar vivendo sem risco para a sua integridade e não representa 

grave compromatirnen1o de suas ap1idões vitais e saúde mental e 

não cause mub1ação ou daformaçiio inaceitável, e corresponda a 

urna necessidade tampêutica comprovadamenle indispensável à 
pessoa recep1ora. 

§ 4° O doador deii'IK"á autorizar. preferencialmenta por os

ailo e dianta da tastarnunhas, especificamenta o tecido, órgão ou 

parta do corpo objo1o de retirada. 

§ 5" A doação poderá ser I"IIIIOgBda pelo doador ou pelos res

ponsáveis legais a qualquer IT1CliTlef1t) anms de sua eo~aelizaçãu. 
§ 6" O indivíduo juridicamen1a incapaz, com oompatibirlda

da imunológica comprovada, podará fazer doação nos casos da 

transplanta da medula óssea, dosde que haja consentimen1o de 
ambos os pais ou seus rosponsá.veis legais a autorização judicial 

e o alo não oferecer risco para a sua saúda. 
§ 70 É vedado à gastanta dispor de tecidos, órgãos ou par

tas da seu corpo vivo, axce10 quando se tratar de doação de 1aci
do para ser utilizado em transplanla de medula óssea e o alO não 

oferecer risco à sua saúda ou ao "*'· 
§ 6" O auiO transplanta depende apenas do consentimen1o 

do próprio indivíduo, registrado em seu pronluário médico ou, se 

ela for juridicamen1i9 incapaz, de um de seus pais ou responsá

veis legais. 

CAPíTuLO IV 

0.1D~Iç6n~ 

Art"10. o transplanta ou enxerto só se fará com o consen

timen1o expresso do recep10r, após aconselhamen10 sobre a ex

cepcionalidade e os riscos do prooodimenlo. 

Parágrafo único. Nos casos em que o recep10r seja juridi

camenta incapaz ou cujas condições de saúde i"119Ç8m ou com
prometam a manifestação válida de sua von1i9de, o consentimen1o 

de que traia osla artigo será dedo por um de seus pais ou rosporo

sávels legais. 

Art 11. É proibida a veiculação, através de qualquer meio 

de comunicação social, de anúncio que configure: 

a) publicidade de astabelecimen10S autlrizados a realizar 
transplanles a enxertos, relativa a estas atividades; 

b) apelo público no senlido de doação de tecido, órgão ou 

parta do corpo humano para pessoa datarminada, identifiicada ou 

não, ressalvado o <isposto no parágrafo único; 

c) apelo público para a arrecadação da fundos para o fi

nanciamento da transplantas ou enxar1o em baneffcio de particu

lares. 

Parágrafo único. Os órgãos da geslão nacional, regional e 

local do Sistema Único de Saúda realizarão periodicamente, atra

vés dos meios adequados de comunicação social, campanhas de 

esclarecimen1o púbico dos benefícios aspemdos a partir da vi
gência desta lei a de estimulo à doação da órgãos. 

Art 12. (Valado) 

Art 13. É obrigatório, para lOdos os estabelecimen10S da 

saúde, notificar, às centrais da notificação, captação e ãtStribuição 

da órgãos de unidade federada onde ocorrer. o diagnóstico da 

mor1e enoefálica leito em paáentes por eles aloodidos. 

CAPíTuLO V 

Dai s.nções PeMia • Admlnlltlallvu 

SEÇÃOI 

DoiCn.-

Art 14. Remover tecidos, órgãos ou partas do corpo de 

pessoa ou cadáver, em desacoolo com as dispOSições desta lei: 

Pena - reclusão, da dois a seis anos, e multa, de 100 a 

360 dia!Hnulla. 

§ 1° Sa o crime é comelido medianta paga ou promessa da 

recompensa ou por outro motivo tocpe: 

Pena- reclusão, de três a oito anos, e mul1a, de 100 a 150 

dias-multa. 

§ 2" Sa o crime é praticado em pessoa viva, e resulta para 

o ofendido: 
I - incapacidade para as ocupações habituais, por mais de 

trin1a dias; 

11 -perigo da vida; 

III -debilidade permanente da membro. sentido ou função; 

IV-aoaleração de parlo: 

Pena - reclusão, de três a dez anos, e mul1a, de 100 a 200 

dias-mJHa. 

'· § 3" Sa o crime é praticado em pessoa viva, e resulta para 
o ofendido: 

1-incapacidade permanente para o trabalho; 

11 - enfennidade inaJrável; 

III - perda ou inutilização de membro, sentido ou função; 
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IV - deformidade permanente; 

V-aborto; 
Pena- reclusão, de quatro a doze anos, e multa. de 150 a 

300 dias-multa. 

§ 4• Se o crime é praticado em pessoa viva e resUia morta: 
Pena - reclusão, de oito a vinte anos, e multa de 200 a 360 

dias-multa. 

Arl 15. Comprar ou vender tecidos, órgãos ou partes do 

corpo humano: 

Pena- reclusão, de três a oito anos, e multa, de 200 a 360 

dias-multa 

Pmágrafo único. II1COIT9 na mesma pena quem proo10119, in

tennecleia, facili1a ou aufere qualquer vantagem com a transação. 

Art 16. Realizar transplante ou enxerto ublizando tecidos, 

órgãos ou partes do corpo humano de que se tem ciência terem 
sido ob1idos em desacordo com os disposffivos desta lei: 

Pena- reclusão, de um a sais anos, e multa, de 150 a 300 

dias-multa. 

Art 17. Recolher, transportar, guardar ou distribuir partes 
do corpo humano de que se tem ciência terem sido obtidos em 
desacordo com os disposffivos deSia lei: 

Pena - reclusão, de seis meses a dois anos, e multa, de 

100 a 250 dias-multa. 

Art 18. Realizar transplante ou enxerto em desacordo com 

o disposto no art 1 O desta lei e seu parágrafo único: 

Pena - detenção, de seis meses a dois anos. 
Arl 19. Deixar de recompor cadáver, devolvendo-lia as

pecto condigno, para sepultamen1D ou deixar de entregar ou retar

dar sua entrega aos familiares ou interessados: 

Pena- detenção, de seis meses a dois anos. 
Art 20. Publicar anúncio ou apelo público em desacordo 

com o disposto no art 11: 

Pena- multa, de 100 a 200 dias-multa. 

SEÇÃOII 
Das Sanções Admlnistnttlvas 

Arl21. Nocasodosaimesprevis1Dsnosar1s.14,15,16e 

17, o es1abelecimen1D de saúde e as eqtipes médico-cirúrgicas 

envolvidas poderão ser desaulorizadas temporária ou permanen

temente pelas autoridades competentes. 

§ 1° Se a instituição é particular, a autoridade competente 

poderá multá-la em 200 a 360 dias-multa e, em caso de reincidén

cia, poderá ter suas atMdades suspensas temporária ou definiti

vamente, sem direi1D a qualquer indenização ou compensação 

por investirnen1os realizados. 

.. § 2" Se a instituição é particular; é proibida de estabelecer 

contratos ou convênios com entidades públicas, bem como se be

neficiar-de créditos·oriundos de. instituições governamentai!i ou 

daquelas em que oEstado é acionísta, pelo prazo de cinco anOs. 
Art 22. As instituições que deixarern"de marrter em arquivo 

relatiirios dos transplantes realizados, ·conforme o dispos1D no art 
3", jj;1°, ou que não enviarem os relalórios mencionados no art 

- - -

3°, § 2", ao órgão de gestão estadual do ~ama Único de Saú

de, estão~ a multa, de 100 a 200 dias-multa. 

§ 1° lnoorre na mesma J)9Nl o es1abelecimen1D de saúde 

que deixar de fazer as notificações previstas no art 13. 

§ 2" Em caso de reincidência, além de multa, o órgão de 

geslão estadual do Sistema único de Saúde poderá determinar e 

desautlrização temporária_ ou permanente da instituição. 

Arl 23. Sujeila-se às penas do art 59 da lei n• 4.117, de 

27 de agosto de 1962,a ~esa de comunicação social que vei

cular anúncio em desacordo com o disposto no art 11. 

CAPÍTULO VI 
Das Disposições Finais 

Art24. (Vetado) 

Arl 25. Revogam-se as disposições em contrário, particu
larmente a lei n" 8.489, de 18 de novembro de 1992, e o Decrelo 

n• 879, de 22 de julho de 1993. 

Brasllia, 4 de fevereiro de 1997; 176" da Independência e 

1 Q90 da República. - Fenüindo Henrique CardoSO. 

ANEX02 
MENSAGEM N" 152 

(Do Senhor Presidente da República) 

Senhor Presidente do Senado Federal, 

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do parágm

fo 1° do artigo 66 da Constituição Federal, decidi vetar parcial
mente o Projelo de lei do Senado n• 6, de 1995 (n• 1.579196 na 

Câmara dos Deputados), que "Dispõe sobre a rernoçãio de órgã

os, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplaniB e 

tratamento e dá outras pióVIdências". 

Ouvidos, os Ministérios da Saúde e da Justiça, manWesta

ram-se pelo veto aos disposffivos a seguir transcritos, por contra

riaram o interesse público. 

Arl7" 

"Art 70 A remoção de tecidos, órgãos ou partes 

do cadáver sujei1D, por força de lei, à necrópsia somen
te poderá ser realizada após autorização do médico-le

gisla e citada em relatório de necrópsia. 

Razões do veto: 
·o c:aput do art 7" diz respeOO à sujeição da reti

rada de órgãos à aprovação do médico legista, quando, 

pelas condições da morte, o corpo do falecido deva ser 
autopsiado. Trata-se de matéria já oonvenientemeniB 

disciplinada no capitulo 11 do rrtulo vu do Código de 

Processo Penal, cujo caráter monoiífico deve ser pre
servado, dada a sua condição de matéria codificada, 

se, no particular, não há qualquer alteração significati

va. A sua inserção, de forma isolada, no texto do proje

to sob enáfisa, sem IOdas as condicionantes es1abeleci

das no referido Código, poderia levar a interpretações 

equivocadas; que talvez conspirassem contra o próprio 
senfido da nova lei. A sua inspiração.deve-se à tentati· 
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va da cercar da maior garantia a retirada da órgãos, 

da lodos os modos, já prevista no Oldanamanto jurídi

coem vigor, bem mais expUcit:> a essa respeito e com 

igual sentido, que não se tenta transpor e, assim, não 

há inovação alguma a ser considerada." 

§§ 1• e 2" do art 9" 

"M 9" .................................................... . 

§ 1• A permissão prevista neste artigo limila-se à 
doação entra cônjuges, pais e fillos e irmãos. 

§ 2" Qualquer doação entre pessoas não relacio

nadas no parágrafo anterior somente poderá ser raali· 

zada roodiante prévia autorização judicial, ouvido, a cri

tério do juiz, Ministério Público. 

Razões do veto: . 
"Sagoodo o § 1•, as disposições de órgãos, teci

dos a partes do corpo vivo, para fim de lralosplante ou »
rapêuticos, é permitida à pessoa juridicamante capaz, li
mitada assa pantissão à doação entre oõrluges, pais, fi

lhos a irmãos. Da acordo com o § 2", qualquer doação 

entra pessoas não raladonadas no parágrafo anterior so
mente poderá ser raafczado mediante prévia autorização 
judicial, ouvido, a crilário do jtiz, o t.tnislário Pltico." 

A nosso ver, não há nenhuma razão para se res

tringir a possibilidade de a pessoa dispor sobra o seu 

corpo quando não há risco para a própria saúda, pois o 

que a Constituição Federal quis impedir foi apenas a 

comercialização de órgãos, o que já es1á coibido por 
outros dispositivos do projet:>. 

Por outro lado, sendo a doação um negócio jurf· 

dica que decorre da liberalidade de uma das partes. 
não se justi6ca a interferência do Poder Judiciário ou do 

Ministério Público no caso de capazes, a medida só vi

ria contribuir para sobrecanagar ainda mais o judiciário 

sem que houvesse qualquer beneficio para ambas as 

partes -doador e receptor. 
Os ordenamentos constantes dessas parágrafos 

configuram restrições à doação de órgãos inter-vivos 

perfeitamente dispensáveis, mesmo porque a preserva
ção da manifestação da vontade do doador encontra-se 

muito bem expressa nas regras constantes dos §§ 3" e 

4• deste artigo." 

Acrescento veto ao dispositivo a seguir transcrito, por in

constituciooalidades. 

Ar1. 12. 

• M 12. O Poder Público, constituirá. no prazo 

máximo de dois anos, contado da data de publicação 

desta lei, juniD aos órgãos de gestão estadual do Siste- f
1 

ma único da Saúde, centrais de notificação; capta'ção e 

· distribuição de órgãos, com a finalidade, de; nas res

pectivas .áreas de jurisdição,·coOidenar o sistema .de 
doação de tecidos, órgãos e partes do corpo humano. 

vivo ou morto, com fins terapêuticos, organizar e man

ter uma 6sta única de pacientes receptores; e supervi· 

sionar o funcionamento dos bancos de tecidos, órgãos 

e partes do corpo humano, entre outras competáncias 

definidas nos termos do parágrafo único deste artigo. 
Parágrafo Único. O Poder Executivo, através do 

órgão da gestão nacional do Sistema Único de Saúde, 

regulamentará o disposto neste artigo no prazo de cento 
e oitenta dias, a contar da data de publicação desta lei. • 

Razões do veto: 
O disposto no art 12 do projet:> afronta preceito 

expresso da Constituição, que confere ao Presidenta da 

República a iniciativa privativa das leis que disponham 

sobre criação estruturação e atribuição dos Ministérios 

e órgãos da Administração (art 61, 11, e). 

Não há dúvida, pois, de que, a despeito da ele

vada intenção da proposta, afigura-se inequívoca a 
transgressão a uma das concretizações do Principio da 

Divisão de Poderes, elemento fundamental da nossa 

Ordem Constitucional. 

Ressalto que o presente veto não importa diver

gáncia quanto ao mérito da decisão legislativa, qual 

seja a importância de organização de centrais de noti6-

cação, captação e distribuição de órgãos com a finali.. 
dada de coordenar o processo de doação. 

Assim sendo, estou determinando ao Ministério 

da Saúde que adote as providências administrativas ne

cessárias à consecução dos objativos enunciados na 
proposição ora vetada. 

Art. 24. 

"Art 24. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação." 

Razões do veto: 
A oornplexidade da matéria discipfinada nesta lei 

indica a necessidade da ampliação do prazo para entra

da em vigor de todo o complexo normativo, possibililan· 

do que a Administração, adote as normas regulamenta

res imprescindíveis à sua adequada aplicação. Vetada 

a disposição que assegura aplicação imediata à lei, é 
de se aplicar a ciánula prevista da Lei de Introdução 

ao Código Ci)rii (art .1•), segundo a qual, salvo disposi

ção em contrário, esta começará. a vigo<ar quar~ e 

cinco dias d~s de oficialmente publicada. 

ANEX03 

PROJETO APROVA~ NO SENADO 

D~ sobre a remoçio de 6rgios, tecidos e 
~·do ccxpo· humano ,_.. ftns de transplante a 

~~~,~~dá_ outras JII'()Yid6.1tC:Ias. 

O Corlgres$0 Nãêíé>r\al deeretii: 



Janeiro 1997 ANAIS DO SENADO FEDERAL 727 

CAPITULO I 

. Das Disposições Gerais 

Art 11 A disposição gra1uita de taádos, órgãos o pai19S do 
corpo humano, em vída ou post 1'1'1011em, para fins de transplants 

o tralamento é permitida na forma dosts lei. 

Parágrafo único. Para os afeitos desta lei, não estão com
preendidos entre os tecidos a que se refere ests artigo o sangue, 

o esponnae oówlo. 

Art 2" A realização de transplantss ou enxar1os de tecidos, 

órgãos ou partes do corpo humano só poderá ser realizada por 

es1abelecimeniD de saúde, público ou privado, e por equipes mé
dico-cirúrgicas de remoção e transplanls prevíaments autnizados 

pelo órgão de ges1ão nacional do Sistema Único de Saúde. 

Parágrafo único. A realização de transplan1e ou enxertos 

de tecidos, órgãos ou partes dó corpo humano só poderá ser au

lorizada após a realização, no doador, de lodos os tsstss de tria

gem para diagnósticos de infecção o infestação exigidos para a 

triagem do sangue para doação, segundo dispõem a Lei n1 7.649, 

de 25 de janeiro de1988, e regulamenlos do Poder Executivo. 

CAPiTuLO li 

De '-· :>Siçio post mortem de tecldos, órgãos e 

pllf'll1r · • corpo humano para fins de transplllm 

Art 31 A retirada post rnonam de tscidos, órgãos ou partss 

docorpooo~destinadosatransplantsou~to~ 

ser precedida da diagnóstico de morts enoefálica, oonsla1ada e 

registrada por dois médicos, não parlicipantss das equipes de re
moção o transplants, medianl& a utilização de critérios clínicos e 

tscnológioos definidos por resolução do Conselho Federal de Me

dicina. 

§ 11 Os prontuários médicos, contando os resuiiBdos ou os 

laudos dos exames referentss aos diagnóstioos da morts encefái
ca e cópias dos documentos de que tratam os arts. 2", parágrafo 

único; 41 e seus parágrafos; s•; 7"; go §§ 2", 41 , s• e 71; 9 1 o, 
quando couber, o detalhando os aios cirúrgicos relativos aos 
transplantss 9 enxertos, serão mantidos nos arquivos das institui
ções referidas no art 2" por um perlodo minimo da cinco anos. 

§ 2" As instituições referidas no art 2" enviarão anualmen

ts um relalório contendo os nomes dos pacientss recaptores ao 

órgão gosiDr estadual do Sistema Único de Saúda. 

§ 31 Será admitida a presença de médico de confiança da 

famflia do falecido no alo da comprovação e al&stação da rnorts 
encefüca. 

Art 41 Salvo manifestação de vonl9de em contrário, nos 

tennos desta Lei, prest.me-se aulorizaçiio a doação de tecidos, 

órgãos ou partes do corpo, para finalidade de transplantas ou !9-
mpêutica post mortem. •, 

· · § 11 A expressão 'não-doador de órgãos de tecidos' d9w
rá ser grallada, de forma indelével e ínviolá\lel, na Carteira de 
Identidade Civil e na Carteira Nacional do Habilitação da passoa 

que optar por esla condição. 

. § 2" A gravação de que traia est!' .ari!!J<? ~ obriga1ória 

~~ o tenitóiiC'l nacklniila lodos os órgãos de identificação ci:" 
vn e OOpai1arnerms de trânSiro, d9conidOs tiin1a di8.s da publica: · 

ção desta fel 

§ 31 O por1ador de Carteira de Identidade CMI ou de Car-

1elra Nacional de Habii1ação emitidas até a da1a a que se mfare o 

parágrafo antsrior poderá manifestar sua von1ade de não doer te
cidos, órgãos ou partes do corpo após a morte oompareoondo ao 

órgão oficial de ldentificaç!ío civil ou depar1amenlo de lrânsilo e 

procedendo à gravação da expressão 'l'lá<Hloador de órgãos e 

~· 
~ §-4• A_1)l;111ife$1açãº_c:le von.!aQ~-~ oo C8rtsi!'$ de Identi

dade ou na Carteira de Habili1ação poderá ~~ ,.;.~ a 

,qualquer 11101T19111Q, regislrando-se, no documenlo, a nova decla

Jaçi\o de 1101\lade .. 

. § ~.No~ <~e~~ O!!.!ll!!Ál!~~tp_s ~1@.\!áli- . 
dos com opções diferentss J!uanlo à condição de doador ou não 
do mexia. pravaleoerá aquele cuja errissâo for mais reoents. ' 

ArL SI A remoção post mortsm de tecidos, órgãos ou par

l&s do corpo de pessoa iUridicamants incapaz poderá ser feita 

desde que permita expressamente por ambos os pais ou por seus 

rasponsaV91S 19Q8JS. 

Art. 6" É v~ a rÔmoção post I'I'IOI'iem, de tecidos, órgã

os ou partss do corpo de pessoas não identificadas. 

Art 7" A remoção de tecidos, órgãos ou partes do cadáver 

8Ujello por força de lei à necrópsia somen1B poderá ser realizada 
após aulorizaçiio do médico-legisla e cilada em relalório de na
crópsja. 

Parágmfo único. NO caso de morte sem assisténc2 méd;_ 

c&;llil óbito 11m déc:l:lttêneilfdé.causa mal définida ou de outras 
situações nas quais h<líivérir\dicação ela verificação da causa mé
dica da morts, a remoção de tecidos, órgão ou partss de cadáver 

para tins de transplaniB ou tsrapéutica somente poderá ser raaft

zada após a autorização do palologisla elo serviçO de verificação 

de óbilo responséwl pala investigação e citada em relamrio de 

naaópsia. 

Art 8" Após a retirada de partss elo corpo, o cadáver será 
condignamen1e recomposlo e entregue aos parentss do morto ou 
seus rosponséveis legais para Sl'lpullarnan1D. 

CAPITULO UI 

De disposição de tecklol!, órgãos e partes do corpo humano 

vivo para fins de transplantes ou tratamento 

Art. 9" É permilida à pessoa juriclicarnen1B capaz dispor 

gra11Jitarnents de órgãos, taádos ou partss elo própriO corpo vivo 

para fins de transplaniB ou tempêutioos. 

§ 11 A permissão prevista no caput deSta artigo limita-se à 
· doação -e cónjug&s, pais e filhos e innãos. 

§ 2" Qualquer doação entre pessoas não relacionadas no 

parágrafo antsrior somente poderá ser realizada mediants prévia 

aulorização judicial, ouvido, a critério do juiz, o Ministério Público. 
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§ 3" Só é permitida a doação refllricla no caput deste artigo 

quando se tmtar de órgáos duplos, de partos de órgãos. tecidos 
ou partas do corpo cuja retirada não impeça o organismo do doa
dor de continuar vivendo sem risco para a sua integridade e não 
representa grave comprometimenlo de suas aptidóes llilais e saú
da men1al e não cause mutilação ou deformação inacei1áve!, a 

corresponda a uma necessidade terapêutica comprovadamenlll 

indispensável à pessoa r~ra. 
§ 4• O doador deverá autorizar especificamenta o tecido, 

órgão ou parte do COfllO objelo de retirada. 

§ s• o indivíduo juridicamente incapaz. com compa1ibo1ida
de imunológica comprovada, poderá fazer doação nos casos de 

transplanta de medula óssea, desde que haja consentimen10 de 

ambos os pais ou seus responsáveis legais a aulorização judicial 
a o ato não oferecer risco para a sua saúde. 

§ 6" É vedado à gestante dispor de tecidos, órgãos ou par
tas de seu corpo vivo, exx:ato quando se tralar de doação de lUci
do para ser ublizado em transplante de medula óssea e o alo não 

oferecer risco à sua saúde ou ao feio. 
§ 7' O aulo-transplante depende apenas do consentimen1D 

do próprio individuo, registrado em seu prontuário médico ou, se 

ela tor juridicamente incapaz. de um de seus pais ou responsá

veis legais. 

CAPÍTULO IV 
Das Disposições Complementares 

Arl10. O transplante ou enxerlo só se fará oom o consen
timen1D expresso do r~. àp6s aoonselhamen1D sobre a ex

cepcionalidade e os riscos do procedinwm. 
Parágrafo único. Nos casos em que o recep10r seja juridi

camente incapaz ou cujas condições de saúde impeçam ou oom- · 
prometam a manifestação váfoda de sua vontade, o consentimento 
de que trata esta artigo será dado por um de seus pais ou respon

sáveis legais. 

Arl 11 . É proibida a veiculação, através de qualquer meio 

da comunicação social, de anúncio que confígiKe: 

a) publicklade de estaba!ecimen10s au1orizados a reaizar 

transplantes e enxerlos, relativa" estas IÕVidlldBS; 

b) apelo púbico no sentido da doação de tecido, órgão ou 

parte do corpo humano para pessoa detenninada, identificada ou 
não, ressalvado o disposto no parágrafo único; 

c) apelo púbico para a a:rracadaçán de fundos para o fi.. 
nanciamenlo de tmnsplante ou enxer10 em beneficio de particula

res. 

Parágrafo único. Os órgãos de gestão nacional, regional e 

local do Sistema Único de Saúde realizarão periodicamente, atra
vés dos meios adequados r: l comunicação social, campanflas de 

esclaracimenlo público dos benefícios esperados a partir da· vi-

gência desta lei e de estimulas à doação de órgãos. • · '· . · •, 

Arl 12. ·o Poder· Püllico constituirá,· no prazo máximo de 

· dois anos,·contado da dala,de publicação desta lei, junto aos ór

gãos da gasti!io estadual-do Sistema únioo-de Saúde, cen!rais de 

notificação e ·captação de órgãos, com a':finalidade de, .nas suas 

respectivas áreas de jurisdição, coordenar o sistema da doação 

e transplanta de tecidos, órgãos a partes do corpo humano, vivo 
ou rnor10, com fins terapêuticos; organizar e rnan1ar IKnB liste 

única da pacientes. receptoras; a supar.isionar o funcionamenlo 

dos bancos de tecidos, órgãos a partas do corpo h..-nano, entra 
outras compelências definidas nos tannos do parágrafo único. 

Parágrafo úrico. O Poder Exeadivo, através do órgão de 

gestão nacional do Sistema Úníoo de Saúde. regulamentará o dis· 
posto nes1e artigo no prazo de cen1o e oifí,nta dias, a contar da 

data de pubrocação desta lei. 

Art. 13. ~ obrigat5rio, para todos os estabalecimenlos de 

saúda, notifiCar, à c8nth.l de notillc:áçãô'ã· i:3ptação de 6.<gãos da 

unidade federada onda ocorrer, o diagnóstico de morte encefálica 

fai1o em pacientes por ales atendidos. 

CAPÍTULO V 

Das Sanções Penais e Administrativas 

SE'Ç.ÃOI 

Dos CiiineS 

Art. 14. Remover tecidos, órgãos ou partes do corpo de 

pessoa ou cadáver, em desacordo oom as disposições desta lei: 

Pena - reclusão, da dois a sois anos, a multa, de 100 a 

360 dias-multa. 

§ 1• Se o crime é cometido mediante paga ou promessa de 

racompensa ou por outro motivo tolpa-Pena - reclusão, de três a 

oilo anos, e multa, de 100 a 150 dias-multa. 

§ 2" Se o crime é praticado em pessoa lliva, a resulta para 
o ofellâido: 

I - incapac:idilde para as ocupações habituais. por mais de 

trinta lias; 

11 - perigo de vida; 

III - debilidade permanente de membro, sentido ou função; 

IV- aceleração de parlo: 

Pena- reclusão, de três a dez <uiOS, a multa, de 100 a 200 

dias-multa. 

§ 3" Se o crima é praticado ern pessoa lliva, a resulta para 
o ofendido: 

I - incapacidade permanente para o traballo; 

11 - enfermidade incuráWJI; 

III - petda ou inutilização da membro, sentido ou função; 

IV- deformidade permanente; 

V-aborlo: 

Pena - reclUsão, de quatro a doze anos, a multa, de 150 a 

300 dias-multa. 

§ 4• Se o ciíma-é praticado em pessoa. viva 9 resulta morta: 
Pena-.:.. ràciusa(f, da oitO a ViníB anos, 9 multi da 200 a 360 

dias-multa. 

Art. 15. Comprar ou vender tecidos, órgãos ou partas do 

COfllO humano:· 

Pena-reclusão, de três a oilo anos, multa, da 200 a 360 

dias-multa: 
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Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem promove, 
intennedeia, facilita ou aufere qualquer vantagem com a tmnsa
ção. 

Art. 16. Realizar transplante ou enxerto utilizando teádos, 
órgãos ou partas do corpo humano de que se tem ciência ternm 
sido obtidos em desacordo com os disposítivos desla Lei: 

Pena - reclusão, de um a seis anos, e rnulla, de 150 a 300 

dias-multa. 

Art. 17. Recolher, transporlar, guardar ou distribuir par1es 

do corpo humano de que se tem ciência terem sido obtidos em 

desacordo com os dispositivos desta lei: 

Pena - reclusão, de seis meses a dois anos, e multa, de 

100 a 250 dias-multa. 

Art. 18. Realizar transplante ou enxerb em desacordo oom 

o disposlo no arl 1 O desta lei e seu parágrafo único: 

Pena-detenção, de seis meses a dois anos. 
Art. 19. Deixar de recompor cadáver, dei/Oivendo-lhe as

pecto condigno, para sepultamenkl ou deixar de entregar ou retar

dar sua entrega aos fam1iares ou interessados: 

Pena- detentor, de seis meses a dois anos. 
Art. 20. Publicar anúncio ou apelo público em desacordo 

com o disposto no arl 1 1: 

Pena -multa, de 100 a 200 dias-multa. 

SEÇÃOII 

Das Sanções Admlnlstnltlva 

Art. 21. No caso dos aimes previstosnosarts. 14, 15, 16e 

17, o estabelecimento de saúde e as equipes mécfoco-cirúrgicas 
envolvidas poderão ser desauklrizadas temporária ou permooen
temente pelas autoridades competentos. 

§ 1• Se a instituição é particular, a autoridade cornpetante 
poderá mullá-la e, em caso de reincidênáa, poderá ter suas atvi
dades suspensas temporária ou definitivamente, sem diroilio a 
qualquer indenização ou compensação por in\19Stimen1os realza

dos. 

§ 2" Se a instituição é particular, é proibida de estabelecer 
conlralos ou convênios com entidades públicas, bem como se be

neficiar de créditos oriundos de instituições gowmamenlals ou 

daquelas em que o Estado é acionista, pelo prazo de cinco anos. 

Art 22. As instituições que deixarem de manter em arquivo 

rela~rios dos transplantes realizados, conlonne o disposiD no arl 

~. § 1°, ou que não enviarem os rela~ mencionados no art. 
~. § 2", do órgão de gestão estadual do Sistema Único de Saúde, 
estiio sujeilos a multa, de 100 a 200 dias-multa. 

§ 1• Incorre na mesma pena o estabelecimento de saúde 
que deixar de fazer as notificações previslas no arl 13. 

§ 2" Em caso de reinàdência, além de mt*a, o órgão de 

gestão nacional do Sistema Único de Saúde poderá~ a 

desauklrlzação temporária ou permanente da lns1!tulçlio. 
Art 23. Sujeita-se às penas do art. 59 da Lei n" 4.117, de 

17 de agosto de 1962, a empresa de comunicação social que vei

cular anúncio em desacordo com o disposto no arl 11. 

Cl\Pfrul.O VI 

ou Dí.poslçõee .... 

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

Art. 25. Rellogam-se as disposições em contrário, parlicu

lannen1B a Lei n" 8.489, de 18 de novembro de 1992, e o Decrekl 
n• 879, de 22 de jUho de 1993-

Sanado Federal, 4 de 1T1ar90 de 1996. - Senador José 

Sarney, Presidi)I"IIE!. do Ser!ado ~ 

ANEX04 
LEI W 8.489, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1992 

!lf8põe ~ .•. ra~~rac~~~. ~splante de teci
doa, 6rgio8 • .,.,_. do corpo humano, com fins te
raplutic:oa • clentllcos • cM outras provldlnclu. 

O V"ICII-Presklenla da República, no exercício do cargo de 

Presidente da Reptjllica. 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancio

no a seguin1B lei: 

Art. 1~ A disposição gra11.111a de uma ou várias partas do 

corpo post ·~ para1ins tsrapêuticos e cient!ficos á permitido 

na forma desta lei. 

Art 2" (Vetado.) 

~ ~ A~J!81'8. oaprowilamenkl, para os fins de

te~mn"'i~""~,.__.... no !ll;t.J"~Jei, ~~ medianla a satislaçãcl 
da$ segumes CC!! l(jiçi!es:_ .· 

-1-- por ·desejo e~ • do diSporlen18 manileSiado em 

vida, através de cloclmlrl6 pessoal ou ólc:ial; 

11 - na auS6náa do documento rufarido no inciso I deste ar
tigo, a retirada de 6fgâ6s ilerá procadida se não houwr manifes

-fàção ém oonll'álío por páffij dó 06njuge; àiíd9rlâenle ou desoend-

91119. 

Art. 4" Após a relirada. de partes do corpo, o cadáver será 

oondígnamenla J'llCOI11)0Stl) e entregue aos responsáveis para se
- pulfamerm ou neaóDsia Clbl)9a.1éria prevista em la i. 

Parágrafo único. A. nÁo-obseiWncia do disposto neste arli

go será punida de acordo oom o art.211 elo Código Penal. 

Art. 5" (Vetado.) 

Art. 6" O trensplanl8 de tecidos, 6<giíos ou partes do corpo. 

somonto poderá ser l'8lllzado por médicos oom capaddade técnt

ca oornpiOVIIda, em~ públicas ou privadas reconhecida

menla idOneas e rlevlclamen1B cadastnldas para esta fim no M'o
nlslério da Sallcle. 

Parágrafo único. 011 pron1uários médicos detalhando akls 

cirúrgicos relativos - tianaplantls e 8lll<IIR:ls secão mantidos 
nos arqt.ívo8 das lnal1ulçiíes relllridas e um l'lllalório anual, oon-

1ando os nomes dos padantlls lliCfii)IDra8. será enviado ao Minis
lério da Sallcle. 

Art. 7" A l'lltrada cio pariBS do c:adáwr, sujeito por força de 

lei à necrópllia OU à wrtllcaçAo diangó8tica CIIUU mortls, deve!á 

- autorizada por méclico-klglsla e citada no relatório da necróp
Sia ou da verificação llagnóstlca. 
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Art a• As despesas com as retiradas e transplantaS P,.evis-· 
lOS nesta lei serão custeadas na forma de!emlinada pela sua ,..,; 
gulamen1ação. 

Art 9" (Vetado.) 

Art. 1 O. É pennitkla à pessoa maior a capaz de dispor gm· 
tuitamente de órgãos, tecidos ou partes do próprio corpo YiiiO para 
fins humanitários a terapêuticos. 

§ 1• A permissão previs1a no caput deste artigo fimita-se à 
doação entre a-.ós, ne1os, pais, filhos, irmãos, tios. sobrinhos, pri

mos a1é segundo grau inclusive, cunhados a entre cônjuges. 

§ 2" Qualquer doação enlre pessoas não relacionadas no 

parágrafo anterior somente poderá ser realizada após autorização 
judicial. 

§ 3" o disponente deverá aulorlzar aspeàficamante o teci
do, órgão ou perte do corpo obja1o da retirada. 

§ 4° Só é permitida a doação referida no caput deste artigo 

quando se tre1ar de 6<gãos duplos, partes da órgãos, tecidos, vis
ceras ou partes do corpo que não impliquam em projufzo ou muti
lação grave pam. o disponente e corresponda a uma necessidade 
terapêutica comprovadamenla indispensável à pessoa receptora. 

Art. 11. A não-observância do disposto nos arts. 2", 3", 5", 
6", 7", 8" a 1 O des1a lei sará punida com pena de detenção da um 

a !rês anos, sem prajufzo de ou1ras sanções que no caso coube

rem. 

Arl12. A notificação em cará1ar da amergéncla. em 1odos 

os casos da mcxte encefálica comprovada, tan1o pem hospilal pú

blico, como pera a rede privada. é obrigalória. 

Art 13. (Vetado.) 

Art 14. o Poder Executivo regulaman1ará o dispos1o nesta 
lei no prazo máximo de sessen1a dias, a partir da data de sua pu
bicação. 

Art. 15. Esta lei enlra em vigor na dala da sua publicação. 

Art 16. Revogam-se as disposições em contrário, particu

larmente a Lei n" 5.479 (1), de 10 de agos1o d91968. 

Brasalia, 18 de nowmbro de 1992; 171• da Independência 

e 104° da Repúbica. - ITAMAR FRANCO - Mauricio Ccrr6e -

Jamil Haddad. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhã
es)- V. ExA será atendido. 

Concedo a palavra, para uma comunicação 
inadiável, durante cinco minutos, à Senadora Marina 
Silva. 

A SRA. MARINA SILVA (PT-AC. Para uma co
municação inadiável. Sem revisão da oradora.)- Sr. 
Presidente, SRA.s e Srs. Senadores, quero registrar 
um acontecimento oconido na semana passada, no dia 
29. O Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais 
para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento se reuniu 
em BrasífJa. na Escola Fazendária, com representantes 
de cerca de 200 entidades de todo o Brasil. 

O tema deste 122 Encontro Nacional do Fórum 
Tõía"Agenaâ"ZT.Ofórün-1, atraves'de vários grupos 
de trabalho, aprovollllmaséne dE!-dócumentos reta
clor'íà.âõ!r · Cõitf 'lemas· taTs como Biodiversidade -
'qu€,c 1nclu5iVe, tem um projeto tramitando nesta 
Casa, Ciljo relator é o Senador Osmar Dias -, Orga
nização S<iéial, Aorestas, Mineração, Assentamen
tos Humano$, AgriCultura, Energia, entre outros. 

As ptõpostas1ij)roVádas ·nesse Encontro serão 
publicadas em livro e apresentadas no evento Rio + 
5, que se reatiiará no R1o-ae~Janeiro, no próximo 

·mês de março. Na ocasião, representações de mais 
tte 80 países farão-uma avaliação sobre a imple
mentação ·da Agenda 21 nos diversos países; quais 
os países que encaminharam as deliberações da 
EC0-92, implementando aquilo que foi pactado pe
las diferentes nações. 

O Governo brasileiro ainda não criou o Conse
lho de Desenvolvimento Sustentáve~ algo que é fun
damental e estratégico para o nosso País. Foi criada 
apenas uma Comissão lntenninisterial do Desenvol
vimento Sustentável, a CIDES, mas que, além de 
não ter um papel, digamos assim, semelhante ao 
que nós pretendíamos, não tinha nenhuma repre
sentação da sociedade civil, o que consideramos in
suficiente e que, num processo corno esse, seria 
muito importante. 

Em café da manhã com algumas entidades, 
entre as ql.!ais a R~e Mata Atlântica, o Presidente 
Fernando Henrique Çard~ anunci9u a constituição 
de uma Câmara de Desenvolvimento Sustentável. 
Mas o Fórum das entidades não se manifestou insa
tisfeito com a iniciativa. ~mbora seja um passo muito 
importante, não negamos, no que se refere às deli
berações da-E:C0-92, a proposta do Presidente Fer
nando Henrique Cârdósa não deixa claro se a Câ
mara teiá representação paíitária da sociedade com 
relação à represeíltação do Governo - como recó

. mendam ~ resOl~s ~ ConferêÍlcia de 1992. 
Çonsidero _dé suma _ imp6rtância esse evento 

. reauiàcio. no dia ~. dà~léVerelro, porque pOssibilita 
às entidades apresentarem para aqueles que e5ta
rão no Fórum de Avaliação na Rio + 5 as recomen
dações, as observações e criticas do Movimento So
cial e das ONGs que atuam nessa área. Principal
mente parqué- àli lõram debatidas inúmeras expe
riências que já estão ocorrendo, seja da parte do 

•. Governo, seja da parte da sociedade civil, no que se 
refere ao desejo de implementar a Agenda 21. 

Tenho conhecimento também de que, no Mi
nistério do Meio Ambiente, o Dr. Seixas Lourenço 
está com llrri programa qúe e·nvotve um amplo deba-
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te no que se refere ao que ele chama de Amazônia 
21. Tenho todo interesse em conhecer todas as pro
postas, inclusive, se for o caso, contribuir, porque 
considero fundamental que se tenha uma atenção 
especial para o caso da Amazônia. 

Concordo inteiramente com o que diz o filósofo 
cristão Hans Kung, no seu livro Ética Mundial, de 
que "mais do que nunca estamos precisando de 
uma ética que tente fazer uma ação preventiva nos 
danos que o homem tem causado a si mesmo e ao 
meio ambiente•. Essa ética preventiva, mais do que 
nunca, está desafiando a sua construção e elabora
ção a partir dos problemas ambientais que a huma
nidade já começa a viver das conseqüências globais 
desses desastres econõmicos e ecológicos que, 
muitas vezes, ceifam milhares de vidas e destróem 
ecossistemas a cada instànte, a cada segundo. Uma 
ética que seja, acima de tudo, profilática é funda
mental para que paremos de olhar para os erros do 
passado como quem dirige olhando apenas para o 
retrovisor. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR- PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhã

es)- Concedo a palavra ao nobre Senador José Ro-
berto Arruda. (Pausa.) · 

Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir 
Carnpelo, por 20 minutos. 

O SR- VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, SRA.s e Srs. Senadores, o Senhor 
Presidente da República sancionou ontem a lei que 
toma todos os brasileiros doadores potenciais de ór
gãos, menos aqueles que, em vida, não concorda
rem e manifestarem expressamente o seu desejo 
em documento. 

A minha preocupação talvez seja a mesma que 
o nobre Senador Francelina Pereira acaba de mani
festar em seu pronunciamento, com relação, princi
palmente, ao abuso do poder econômico. Por isso 
pedimos ao Presidente da República, ao Ministério da 
Justiça que regulamente essa lei, essa matéria o mais 
rápido possível, para que não haja apreensão da pró
pria sociedade e se faça urna ampla campanha de 
conscientização da comunidade sobre o assunto. 

Diante disso, eu gostaria de fazer a leitura de 
um artigo publicado hoje no jornal Folha de S. Pau
lo, intitulado "Para salvar vidas•, por se tratar de 
uma matéria esclarecedora, para que conste nos 
Anais do Senado. '· 

Diz a matéria: 

• A sanção presidencial da lei que toma 
todos os brasileiros - a menos que rnanifes-

tem desejo contràii6 ein Vidà _: doadores po
tenciais de órgãos é bem-vinda, apesar das 
ressalvas que se lhe possam (e devam) fazer. 

Trata-se de um passo (e apenas um 
passo) a mais no sentido de proporcionar 
vida (ou qualidade de vida), um gesto que 
dificilmente pode ser objetado em termos 
morais. 

Sem dúvida, ainda existem problemas. 
É óbvio que providências são necessárias 
para coibir tanto o abjeto comércio de órgãos 
humanos como o abuso do poder econõmico. 

A necessidade da capacitação de hos
pitais para retirada e conservação adequada 
de órgãos e tecidos coletados é argumento 
parcialmente verdadeiro. Vale, é certo, para 
os órgãos como coração e fígado. Já no 
caso de cómeas (sintomaticamente a lista 
de espera que contém maior número de 
pessoas), pele (extremamente importante 
para as vitimas de queimaduras) e rins (em 
que pOde poupar muitos indivíduos das ver
dadeiras sessões de tortura que é a hemo
diálise), é procedimento simples que pode 
ser feito mesmo em hospitais pouco equipa
dos. O que realmente importa aqui é uma 
mudança na mentalidade de toda a socieda
de com relação a esse importante tema. 

O argumento de que urna eventual 
omissão do morto poderia vir a contrariar a 
vontade de familiares é, em tese, válklo, mas 
nada que não possa ser contemplado na futu
ra regulamentação desse diploma legal. 

É também importante que a manifesta
ção de qualquer cidadão do seu desejo de 
não se tomar um doador seja feita da forma 
mais simples e desburocratizada possível, 
em nome da própria democracia no que tan
ge às liberdades individuais. 

Não nos resta dúvida de que a sanção 
da lei é um avanço. Entretanto, se a regula
mentação não for cuidadosa e se não se 
mudar a mentalidade da sociedade brasilei
ra, será apenas mais uma lei fadada a cair 
no ostracismo. Seria uma pena, pois estão 
em jogo vidas humanas.• 

Sr. Presidente, era o assunto que eu queria tra-. 
tar na tarde de hoje. • 

Durante o discurso do Sr. Valmir Carrpe
lo, o Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presidente, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Geraldo Melo, fP Vice-Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra ao Senador Roberto Freire. S. Ex- dis
põe de 20 minutos. 

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SRA.s e 
Srs. Senadores, será urna comunicação rápida, mas 
dolorida para os pemambucanos. 

No dia-a-dia dos povos, em alguns momentos, 
parece que a vida não tem mais sentido. Talvez é 
um pouco o sentimento que os· pemambucanos, 
mais particularmente a sua juventude, estão experi
mentando desde domingo, quando todos já se pre
paravam para a explosão de um dos maiores carna
vais de rua do País. Refiro-me à morte do cantor e 
compositor Chico SciEince, líder do grupo Nação 
Zumbi, revelação recente da cultura pemambucana 
e que já inscrevera seu nome na galeria nacional 
dos artistas ídolos de todos os brasileiros. 

Chico Science não precisa de elogios. A sua 
obra fala por si. Produto de urna intensa agitação 
cultural periférica e até marginal em Recife e Olinda, 
no início dos anos 90, desconhecida da nossa gran
de mídia e mesmo relegada por muitos dos nossos 
divulgadores, o nosso Chico e Fred Zero Quatro en
tre outros romperam a mesmice e apareceram. Fo
ram articuladores de urna nova cena e proposta e 
inovadores ao criar sons diferentes a partir das nos
sas raízes dos mangues e rnaracatus. Com o lança
mento de seu primeiro disco •ea Lama ao Caos•, 
Chico Science & Nação Zumbi se revela como a 
maior expressão daquele movimento e no mesmo 
instante se afirma no cenário da música modema 
em nosso País. 

Um trágico e imbecil acidente automobilístico, 
desses que a todo minuto ceifam a vida de brasilei~ 
ros em todos os Estados e cidades, levou o corpo de 
Science mas não a sua inspiração. Que o digam os 
milhares de jovens que na tarde de segunda-feira 
ocuparam o Cemitério de Santo Amaro, cantando
suas músicas, produzidos como seu fdolo - chapéu 
de palha, óculos, calça leve de tecido e mesmo corte 
de cabelo. Ou seja, a vida radiante de Chico Science 
Qeslocou-se de um único corpo para espalhar-se por 
toda uma geração. 

O carnaval de Recife certamente este ano terá 
um tom a menos, um Chico a menos em sua alegria. 
Mas a tristeza dos milhares de foliões certamente 
será espantada com a batida forte do som de Scien
ce em todos os cantos de Recife e Olinda, em todos 
os blocos, em todas as caixas acústicas dos carros, 
ruas e praças. A cultura pemarnbucana continuará 

VIVa porque Science-c:ontinuara-VWó õã i'rieníôria de 
tàdõs· nós, dos nossos filfios. 

Por último, rendo aqui as minhas homenagens 
e condOlências aos pais do artista, Rita e Francisco 
França. Distante, estendo-lhes o meu abraço e com 
eles compartilho todo este momento de dor. Chico 
Scienc:e fOi alguém que representou bem a cultura 
do nosso povo pernambucano. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra ao Senador Eduardo Suplicy. S. ExJI 
dispõe de 20 minutos. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (PT-SP. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Senador Geraldo Melo, SRA.s e Srs. 
Senadores, eu gostaria também, assim como acaba 
de fazer o Senador Roberto Freire e ontem fez a Se
nadora Benedita da Silva, de associar-me às home
nagens feitas ao cantor e compositor Chico Science, 
9!! f>Eimª-"ll;l_liÇ(>, que vem sendo merecidamente 
lembrado per todos aqueles que apreciavam a sua 
música e a. sua a!!~- · · -

Sr.J?re~i<;l!')nte .. o que ocorreu ontem no Sena
do F~ral, e o que acaba de acontecer na Câmara 
dos Deputados, relativamente às eleições para a 
Presidência de ambas as Casas, denota, acredito, a 
necessidaqe c!!'! .IJ~ mud<:lnça. no procedimento. É 
muito mais adeq~dº tennos nE!ssas circunstâncias 
O V9ÍO í'lb43rto. 

Jornalistas hoje estão especulando sobre 
quem teria votado no Senador Antonio Cartas Maga
lhães e quem teria votado no Senador lris Rezende; 
quem porventura deixou de manter quaisquer dos 
compromissos .antes assumidos e se, porventura, 
ho.tNe algl!r:n tiJ:l<>_ de_ t_~!!~fE!~!lcia de voto antes as
sumido com um dos candidatos. 

Quero declaf.u, Sr. Presidente, abertamente, o 
meu voto: Já o fiZ J>erante o Senador lris Rezende: 
eiJ votei nele. A!l~in como transmiti, antes e. clepois 
da votação. essa-informação ao Senador Antonio 
Carlos Mãgalhaes:- - - · 

Votei de acordo com um cort1>romisso assumido 
pelos Senadores do Partido dos Trabalhadores, aSsim 
como pelos Senadores e Senadoras do Bloco de Opo
~o. no senadOr lris Reieooe, pois toinamos a posi- · 

. ção de votar no Senador I ris Hezende, do PMDB. .. . 
. • Tenho respelto-t)elo Senador Aiitonio canos 

Magalhães evouoontllbuii" para- que possa realizar 
. tim tiaba.lhó sei'iõ em favor da independência e da 

soberania do Pooer Legislativo, âo Senado Federal. 
Naturalmente que é preciso haver um certo sentido 
de harmonia, de respeito e de equilíbrio entre os três 
Poderes, mas há necessidade de o Presidente da 
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Casa, para o seu engrandecimento, tratar a todos 
igualmente, em especial àqueles que nele não vota
ram. Estaremos atentos a isso, assim corno estare
mos atentos a qualquer tipo de procedimento que 
porventura possa ter o Presidente do Senado e do 
Congresso que venha caracterizar ação de eventual 
subserviência aos interesses do Executivo. 

O Senador Antonio Carlos Magalhães, tenho 
certeza, saberá entender que o respeito que esta 
Casa terá dependerá muito do seu equilíbrio e de 
mostrar ele, a cada momento da história da sua ges
tão, a necessidade de rr.anter equilíbrio de ação en· 
tre o Poder Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

Está sabendo o Senador Antonio Carlos Maga
lhães que o meu voto foi para o Senador lris Rezen
de. E eu gostaria que isso ficasse transparente, 
aberto e registrado, para que não haja dúvidas a 
respeito, porque sempre prefiro o procedimento de 
franqueza, que acaba resultando em respeito entre 
todos nós. 

Mas, Sr. Presidente, é preciso que venhamos a 
analisar a declaração, ontem, do Governo Fernando 
Henrique Cardoso - através do Ministro do Traba· 
lho, Paulo Paiva, e de sua assessoria, e também do 
economista Jorge Jatobá -, de que está consideran
do a possibilidade de introduzir cinco valores por re
gião para o salário mínimo, e, em princípio, de defi
nir o salário mínimo nacional apenas para servidores 
aposentados e domésticos. 

Essa é uma questão que precisa ser analisada 
com muito cuidado, Sr. Presidente, SRA.s e Srs. Se
nadores. Em primeiro lugar, precisamos analisar a 
evolução da história do salário mínimo. Definido em 
38, mas com vigência sobretudo a partir dos anos 
40, o salário mínimo atingiu o seu maior valor real 
nos anos do Governo Juscelino Kubitschek e, gra
dualmente, depois, veio a diminuir, em termos de 
poder aquisitivo, com fortes flutuações durante o Go
verno João Goulart. Já nos primeiros anos dos Go
vernos Castello Branco e Costa e Silva, portanto, do 
regime militar, e, posteriormente, de Garrastazu Mé
dici e João Figueiredo, o salário mínimo veio a ter 
um valor bem menor do que o anterior. A evolução 
para baixo do valor real do salário mínimo contribuiu, 
durante a segunda metade dos anos 60 e primeira 
metade do anos 70, e nos anos 70 como um todo, 
para que a evolução do salário médio real no País 
não acompanhasse devidamente os ganhos em PJ'O-
dutividade. : 

Essa evolução bem como a repressão aos mo
vimentos de reivindicação dos trabalhado~s. às en
tidades sindicais, durante o governo militar e até 

-·mesmo em temposaelÍ!:ieroââe;~ruãolsSõeontribuiu 
para que tivéssemos um movimento dos salários 
que - ainda que crescendo - não acompanhou os 
ganhos em produtividade. E este foi um dos fatores 
que levaram o Brasil a ter concentração de renda 
crescente, concentração da riqueza crescente. 

Hoje, o valor do sàlário mínimo é bastante exí
guo. Nos principais centros econômicos do País há 
poucas pessoas ganhando o salário mínimo de 
R$112,00. Se verificarmos as bolsas de· empregos 
onde estão assinalados os salários para as profissõ
es que exigem níveis de qualificação relativamente 
mais baixos, na grande São Paulo, como as publica
das na Folha de S. Paulo e no Estado de S. Paulo, 
mesmo os serventes, mesmo as profissões mais 
modestas, todas elas hoje registram níveis de remu
neração bem acima do valor do salário mínimo de 
R$112,00. 

Isso não se dá exatamente nas regiões mais 
pobres do País, onde há ainda um grande número 
de pessoas, inclusive exercendo profissões corr. al
guma qualificação, como a de professores munici
pais e estaduais, que não recebem nem mesmo o 
salário mínimo. 

É preciso examinar que, ao longo das úHimas 
décadas, houve um movimento na direção da unifi
cação do valor do salário mínimo. O valor do salário 
mínimo, segundo a Constituição, segundo a reflexão 
de economistas de entidades sindicais, deve levar 
em conta aquilo que é minimamente necessário para 
o sustento de urna tamma. Se fôssemos levar em 
conta estritamente esse conceito, o valor do salário 
mínimo, segundo cálculo do DIEESE, para uma fa
mnia de pai, mãe e duas crianças, seria da ordem de 
R$800,00, bem acima dos atuais R$112,00. 

O que se pensa, qual é a intenção do Governo 
ao defender um mínimo regional e um mínimo para 
servidores aposentados e domésticos, que, porven
tura, seria menor do que aquele a ser pago em ou
tros lugares? 

Sr. Presidente, SRA.s e Srs. Senadores, avalio 
que a reflexão que hoje gariha guarida na Assesso
ria do Ministério do Trabalho não é a melhor, se le
varmos em conta a própria evolução da teoria eco
nômica e do pensamento dos economistas. 

Tenho já lutado por isto, e reitero: o melhor 
para o Brasil será-combinar a administração do valor 
do salário mínimo com uma forma de renda de cida
dania, renda mínima garantida a todos os cidadãos 
brasileiros. Isso pode ser introduzido através de um 
Imposto de Renda ·Negativo, em uma primeira hipó
tese~ Ou seja,.:to(la aquela pessoa adulta que não 
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receber certo patamar ele renda podêria-ieC86er um - fílle~mcfq\ie O' Sêfiàdo Federal esteja àprecian-
complemento que levasse em conta aquele patamar e do e discutindo a reeleição do Presidente da Repú-
a própria renda que a pessoa estivesse recebendo. blica, não podemos dedicar energia unicamente a 

Há ainda outras alternativas. No entanto, men- essa questão; precisamos aprofundar o estudo das 
ciono que a experiência de diversos países desen- principais transformações sociais do nosso País. 
volvidos já apontam caminhos nessa direção. Pode- Muito obrigado. 
ríamos citar que na França, desde 1988, existe a 
Renda Mínima de Inserção, que representa um com
plemento de renda para toda pessoa de 25 anos, ou 
mais, cuja renda não atinge 2.660 francos mensais. 
Ali o salário mínimo fica em tomo de 4.000 francos 
mensais. 

Na Espanha, desde 1990, há também um ins
trumento denominado Renda Mínima de Inserção. 
Em Portugal, no ano passado, instituiu-se o Rendi
mento Mínimo Familiar. Nos Estados Unidos, desde 
1975, instituiu-se o Crédito Fiscal por Remuneração 
Recebida, o Eamed Incarne T ax Credit, que prevê 
um complemento de renda a toda famma cujos ga
nhos não atinjam a um determinado limite. Esse 
complemento pode variar conforme a situação de 
cada famma, como, por exemplo, o número de crian
ças. O valor da complementação é proporcional ao 
número de crianças na família. Então ali existe uma 
forma de imposto de renda negativo. 

Sr. Presidente, vai-se fazer necessário, a partir 
da reabertura dos trabalhos, em 17 de fevereiro, que 
aqui venhamos a debater, que venhamos a fazer do 
Senado Federal um verdadeiro fórum de debates de 
temas que se referem ao que acontece com o mer
cado de trabalho, sobre o que o Governo pensa em 
fazer e sobre corno os trabalhadores e empresários 
estão considerando as suas relações de trabalho. 
Se o Governo pensa, como deixa transparecer o 
projeto de lei que aqui tramita, em qualquer flexibili
zação do mercado de trabalho, faz-se necessário, 
com urgência, que o Senado Federal se tome um 
grande centro de debates sobre a referida questão. 

A respeito do salário mínimo e do Programa de 
Garantia de Renda Mínima ou alguma forma de im
posto de renda negativo, sobretudo diante das refle
xões surgidas hoje na imprensa, faz-se necessária 
ainda mais a realização desse debate. 

Assim, Sr. Presidente, venho propor que, no 
início dos trabalhos, em 17 de fevereiro, seja o Se
nado Federal um fórum de debates para que, duran-
te o primeiro semestre, estejamos aqui a ouvir as '· 
centrais de trabalhadores, os empresários e repre
sentantes do Governo, além dos eminentes econo
mistas deste País, para que tragam luz ao debate 
dessa matéria. 

Durante o discurso do Sr. Eduardo Su
plicy, o Sr. Geraldo Melo, 111 V"ICe-Presiden
te, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Joel de Hol/anda, suplente 
de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Ademir Andrade. 
S. ExA dispõe de até 20 minutos. 

O SR. ADEMIR ANDRADE - (PSB-PA. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
Sr. Presidente, SRA.s e Srs. Senadores, é muito fá
cil, quando se quer desviar a verdade, procurar colo
cara culpa e a responsabilidade em outras pessoas. 

Refiro-me ao Presidente Fernando Henrique 
Cardoso. Na verdade, Sua Excelência, corno autori
dade maior deste País, corno Chefe do Poder Exe
cutivo, é o responsável pela violência que se implan
ta hoje no campo, no Brasil. Sua Excelência é tam
bém o responsável pelas invasões e, conseqüente
mente, pelas mortes que ocorrem em função dessas 
invasões. 

Lamentavelmente, o Presidente, em vez de as
sumir a sua culpa, em vez de reunir-se com os 
membros dos Executivos das várias Unidades da 
Federação brasileira, para que todos, juntos, encon
trem soluções, Sua Excelência fala, em cadeia na
cional, meãsante seu programa "Palavra do Presi
dente", que os Governadores de Estado são omis
sos. Atingiu principalmente os Governadores do 
PSDB -o Governador Mário Covas, em São Paulo, 
e o Governador Almir Gabriel, do meu Estado, o 
Pará. 

Veja, Sr. Presidente, o que afirma o Presidente 
Fernando Henrique Cardoso: 

"Estamos diante de um caso de omis
são. Para combater as invasões de propri~. 
dades rurais são competentes as autoriaa
des estaduais". 

Mais adiante, diz: 

"Os governos estaduais e o Ministério 
Público precisam agir com determinação 
oara impedir essa situação, sob pena de os 
conflitos se multiplicarem". 
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Depois, fala que os Estados aCionarão.~iJi.iSti
ça e a Polícia para prender os autores da violência e 
apreender as armas. 

O Ministro Nelson Jobim diz que é crime tanto 
a invasão da propriedade alheia como o porte de 
arma sem autorização policial. Também é crime o 
fornecimento de arma a assalariados, com instruçõ
es para que pratiquem a violência. 

Ora, se o Presidente diz isso, pergunto-lhe: 
qual é o papel do Presidente da República do Bra
sil? É tratar a reforma agrária como uma questão po
licial? É achar que quem resolve a má distnbuição 
de terra na nossa Pátria são os promotores e a polí
cia? É esse o papel do Presidente Fernando Henri
que Cardoso? 

Sua Excelência é o Chefe do Poder Executivo 
e tem a responsabilidade de compreender a gravida
de do problema que estamos vivendo. 

O Orçamento de 1997 destina R$2,4 bilhões à 
reforma agrária, enquanto as Forças Annadas Brasi
leiras receberão R$15,8 bilhões. E esse Presidente, 
que quer tratar a refonna agrária como questão de 
polícia, como questão de promotoria, não se lembra 
de que o Orçamento que encaminhou a esta Casa 
destina R$33 bilhões para o pagamento dos servi
ços da dívida interna e externa brasileira, enrique
cendo cada vez mais os banqueiros? 

Portanto, uma quantidade de recursos quinze 
vezes maior que a da refonna agrária está sendo 
destinada ao pagamento de serviços da dívida. E 
não me refiro à rolagem da dívida interna, que, num 
Orçamento de quase R$450 bilhões, constitui mais 
de R$200 bilhões. 

Todo mês o Governo toma de um lado e paga 
do outro. E nesse toma e paga, essas doze operaçõ
es previstas para o ano serão realizadas com o di
nheiro do Tesouro, com o dinheiro dos impostos da 
população. 

Serão destinados R$33 bilhões para o paga
mento de serviços da dívida e apenas R$9 bilhões 
para investimento na infra-estrutura. Enquanto isso, 
nós, Parlamentares, ficamos nos engalfinhando, bri
gando por dez, quinze ou vinte milhões para essa ou 
aquela obra espalhada por todo esse País. 

Assim, repudio as afirmações do Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, feitas ontem, no seu 
programa de rádio. , 

Quero dizer ao povo deste País que Sua Exêe
lência não pode·- pois não estaria sendo honesto e 
coerente- responsabilizar.os Governadores de Es
tado pelas mortes, pelos conflitos e pelas invasões. 

· · ·:A.'·ftcíss~ortstitillção; íhfélizr1lente, ainda não 
permite que um Governo de Estado ou um Prefeito 
Municipal desapropriem terra para fazer reforma 
agrária. Isso só pode ser feito pelo Presidente da 
República, o Senhor Fernando Henrique Cardoso. 

Se os conflitos existem - e vão, evidentemen
te, continuar a existir-, a culpa é exclusivamente de 
Sua Excelência, que não assume a sua responsabili
dade perante a Nação, e não dos Governadores de 
Estado, que não têm recursos nem mesmo para o 
pagamento dos seus funcionários públicos. 

Estou encaminhando um pedido de informação 
ao Ministro da Reforma Agrária, a fim de que mande 
a resposta para o Congresso Nacional e, assim, 
possamos jogar limpo com a sociedade, falando-lhe 
a verdade. 

Ele tem o seguinte teor: 

"Requeiro seja encaminhado ao Minis
tro da Reforma Agrária e Política Fundiária a 
seguinte solicitação de infonnações em rela
ção a todas as desapropriações e negocia
ções efetivadas desde 12 de janeiro de 1995 
até o presente momento, especificando em 
cada uma delas os seguintes dados:• 

Quero que o Senhor Fernando Henrique Car
doso mande para o Senado Federal uma informação 
a respeito de todas as desapropriações que já fez 
durante o seu governo e de todas as negociações, 
porque muitas áreas foram compradas dos la!ifun
diários. A Constituição me dá esse direito e o estou 
exigindo! E vou querer isso aqui! Ouero informações 
a respeito de todas as desapropriações feitas no Go
verno de Fernando Henrique Cardoso, uma a uma! 

Quero saber, de cada uma delas: em que Uni
dade da Federação e Município deu-se a desapro
priação; o nome da área desapropriada e do seu 
proprietário; a data da desapropriação; o tamanho 
da área desapropriada; os valores da desapropria
ção ou da negociação, especificando-se o valor 
pago em TOA e o valor pago, ou a pagar, em dinhei
ro; se os valores já estão liqüidados junto aos pro
prietários e o que falta liqUidar; o número de famílias 
assentadas em cada área. Finalmente, a pergunta 
mais importante, Sr. Presidente: qual a situação de 
ocupação das áreas desapropriadas ou negociadas 
no momento em que isso ocorreu? Quero saber se 
estavam livres, se estavam totalmente ocupadas ou 
se estavam parcialmente ocupadas. 

Desta tribuna já desafiei o Ministro da Reforma 
Agrária a me provar que o Governo de Fernando 
Henrique Cardoso desapropriou uma área, em qual-
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quer canto deste País, que não estivesse ocupada 
por trabalhadores rurais. 

Na verdade, o Presidente Fernando Henrique 
Cardoso nunca fez o assentamento de nenhuma das 
cem mil famílias que diz ter assentado. Sua Excelên
cia apenas regularizou a situação das famílias que, 
enfrentando a polícia, a pistolagem, a Justiça e os 
latifundiários, corajosamente ocuparam as terras em 
que, hoje, estão legitimados. Foi só o que fez. 

Por isso, condeno a manifestação do Presiden
te Fernando Henrique Cardoso transferindo uma cul
pa sua para os Governos dos Estados. 

Finalmente, faço uma crítica às declarações do 
Ministro Sérgio Motta, publicadas nos jornais do 
País. Passada a reeleição, S. ExB diz que vai se 
transformar num tratar e que está formando uma du
pla do mal. Ouçam bem: "Motta promete destruir 
opositores do Governo•. 

Sr. Presidente, isso é linguagem de um Minis
tro de um Governo que se diz democrático? É lin
guagem de um cidadão civilizado dizer que vai des
truir aqueles que porventura se oponham a um de-
terminado projeto do Governo? · 

Ontem, entusiasmado, S. ExB bradava ter po
deres para destr.Jir quem se opuser aos projetas po
líticos do Governo, daqui em diante. Prometeu aca
bar com o Governador do Paraná, Jaime Lemer, por 
não ter atendido o apelo de obrigar o Deputado Fer
nando Ribas Carli, do PDT do Paraná, a votar pela 
reeleição. 

Todos os jornalistas ouviram, os Deputados 
são testemunhas das palavras do Ministro Sérgio 
Motta. 

Diz ele: -"Temos que nos unir para destruir 
essa ficção que está acabando com o Paraná. Te
nho que destruir esse cara, é assunto meu; é com
promisso acabar com esse cara•. 

Sr. Presidente, veja em que está se transfor
mando o Governo Fernando Henrique Cardoso, o 
Governo da ditadura, o Governo da opressão, o Go
verno da ameaça, o Governo da falta de respeito 
aos Parlamentares. 

Quero registrar o meu repúdio às afirmações 
do Ministro Sérgio Motta e dizer a S.Ex& que tenha 
respeito pela sociedade brasileira, que tenha respei
to pelo povo que elegeu o Presidente da República, 
esperando ter um Governo democrático. E, em um 
Governo em que há democracia, respeitam-se as 
oposições, respeita-se a divergência de pensamen
tos e de idéias. Mas, infelizmente, não é isso que 
está ocorrendo. 

Rêgistro hoje, em riórne-·õâ liêlerimça tfa meu 
Partido, o nossa repudia às mafiifestações do Presi
dente Fernando Henrique Cardoso, que jogou a cul
pa das mortgs que lirm acorrido no campo nas cas
tas das Governadores de Estado, e às do Sr. Sérgio 
Motta, ameaçando lideranças respeitáveis deste 
País, porque são oposição ao Governo. Muito obri
gado. 

O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Júlio Campos. V. 
~ dispõe de 20 minutos. 

O SR. JÚUO CAMPOS (PFL-MT. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, SRA.s e Srs. Senadores, acabo de retor
nar da cidade de Cuiabá, capital de Mata Grosso, 
Estado que tenho a honra de representar neste Se
nado Federal. Naquela cidade, ao lado da Presiden
te da Eletrobrás, Dr. Firmino Sampaio, do Presidente 
da Eletronorte, Dr. José Antonio Muniz Lopes, e do 
Presidente do BNDES, Dr. Luiz Carlos Mendonça de 
Barros, bem corno das demais autoridades federais 
da área energética e econômica, participamos de 
importante solenidade histórica para Mato Grosso, 
qual seja, a assinatura dos atas de autorização para 
o lançamento dos editais de concorrência internacio
nal para contratação das abras de conclusão da hi
drelétrica do rio Manso e para compra de energia, a 
ser produzida por usina termoelétrica, a ser construí
da na capital mato-grossense, pela iniciàtiva privada. 

- o projeto de aproveitamento múltiplo do rio - .. 
Manso vai propiciar, quando concluído daqui a três 
anos, uma potência instalada de 21 O mil quilowatts. 

.. Do pOmO de Vista . energético; a' implantação 
desse empreendimento é de suma importância para 
equacionar o atendimento da demanda energia elé
-tlicade Mato Grosso, pois além de gerar energia im
plicará na redução-dos ihvestirnéntos em transmis
são, por se localizar prôximo à capital mata-grossen
se, o maior centro ti:>nsumidor de energia. 

Entre as usos múlfipfós 'do reservatório de 
Mansa, vale ressaltar o controle das cheias no rio 
Cuiabá, a diluição de afluentes domésticos e indus
triais, a melhoria da ·navegação no trecho de Cuia
bá/Porto Cercado, que é a início do Pantanal, e a ir-
rigáÇâo de pelo menos 50 mil hectares de terras 
agricultáveis naquela região. 

Em 1996, a Eletronorte realizou audiência pú
blica, lançando as bases para a retomada do em
preendimento com a participação do capital privado. 
A partir dessa data; dando continuidade ao processo 
de concorrência pública para atrair esses parceiros, 
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a empresa aguarda por 45 dias o recebimento das 
propostas. 

Daqui há 45 dias, a Eletronorte e a Eletrobrás 
receberão a proposta dessa parceria. A Bancada 
Federal de Mato Grosso, integrada por três Senado
res e oito Deputados Federais, lutou arduamente 
para que, no Orçamento de 1997 e nos Orçamentos 
a partir de agora até o ano 2000, constassem recur
sos federais de cerca de R$100 milhões, divididos 
em quatro parcelas de 25, a fim de que, com esses 
investimentos federais, abaixasse o preço dessa usi
na e viabilizasse a participação da iniciativa privada. 

Essa obra foi projetada quando fui Governador 
de Mato Grosso, entre 1983 e 1987, e teve seu pro
jeto lançado ainda na minha administração, com o 
apoio do saudoso ex-Ministro das Minas e Energia 
César Cais e do Governo do Presidente João Rguei
redo. Iniciada no Governo do então Presidente José 
Samey, foi paralisada logo após a posse do Presi
dente Fernando Collor, em 1990. Desde então, essa 
obra está parada. Mais de US$1 00 milhões foram in
vestidos no início daquela grande obra. 

Hoje, com a assinatura daquele ato solene, no 
Palácio Paiaguás, estou vendo o meu sonho de ex
Governador de Mato Grosso se tomar realidade. A 
Eletronorte retoma a obra com a participação da ini
ciativa privada e, daqui a três anos, teremos energia 
gerada por aquela usina hidrelétrica. 

Mato Grosso é um Estado carente de energia e 
estamos tendo um crescente aumento de demanda 
energética de 14,01%, previstos para o período de 
1997/2000, e de 7,7% entre 2000 e 2006. 

Para que essas necessidades de energia elétri
ca sejam atendidas com confiabilidade e sem riscos 
de racionamento, a Eletronorte também lançou no 
dia de hoje o edital de concorrência para adquirir po
tência garantida e energia associada de um produtor 
independente. 

A energia deverá ser adquirida através de com
pra na subestação do Coxipó, situada nos arredores 
de Cuiabá, sendo livre a escolha do tipo de tecnolo
gia e a geração do combustível, bem como a locali
zação da fonte geradora, prevendo-se, para um futu
ro próximo, o uso do gás ·ooliviano, que será trazido 
através do gasoduto Brasil-Bolívia, saindo na inter
conexão de Santa Cruz de La Sierra, com um ramal 
para Corumbá, Campo Grande e São Paulo, e ,.um 
outro saindo daquela cidade boliviana para São Ro
mão, Cáceres e Cuiabá, a fim de abastecer a capital 
mato-grossense com 480 megawatt de energia, a 
partir do ano que vem. 

Essa energia será adquirida por etapas. Para o 
ano de 1998, preciSaremos Instalar mais 150 mil ki
lowatt; para o ano de 2000, um total de 480 mil kilo
watt. Hoje, a demanda reprimida é muito grande. A 
Eletronorte faz de tudo - agora, por meio da Cemat 
- para que Mato Grosso não tenha uma crise ener

. §ética-no ãffoque vem-:-5enãocomprarmos· esSá 
energia - hoje foi contratada, através de iniciativa 
pnvaâa -, ·rererrroroma crise-de fornecimento de 
energia êléfricii:-para o-nosso Estado, a partir de 
março do ano que vem. Prevendo isso, a Eletronorte 
abriu concorTência.Tenho certeza de que empresá
nos brasileiros e éStra!igeitós-estarão participando 
dessa licitação pública, no prazo máximo de 60 dias, 
para vender energia produzida, quer seja por com
bustível e, futuramente, por gás para abastecer, já 
no ano que vem, o Estado de Mato Grosso. 

Por falar em energia, quero neste instante não 
só congratular-me com os diretores da Eletronorte e 
da Eletrobrás, com o Ministro Raimundo Brito, mas 
também agradecer de todo o coração o apoio que o 
BNDES, por intermédio de sua diretoria e de seu 
Presidente, Dr. Luiz Carlos Mendonça, vem dando 
para Mato Grosso, no setor de financiamento de 
urna política energética para nosso Estado. A!;Sim, a 
partir do final de 1996, a CEMA T passou a ser dirigi
da por um consórcio entre BNDES e Betrobrás, 
para preparar a sua privatização em setembro deste 
ano, quando deveremos ter a iniciativa privada ad
quirindo as Centrais Elétricas de Mato Grosso. 

O segundo .assunto que abordo na tarde de 
hoje refere-se à política de energia nuclear brasilei
ra. O setor elétrico brasileiro encontra-se em uma 
fase de grande efervescência de iniciativas, propos
tas, idéias e transformações. Processa-se um fenô
meno complexo. Há nele dois grandes movimentos 
simultâneos e intet;relacionados: uma profunda mu
dança em seu modelo institucional e uma extensa 
privatização. Apóio o setor de privatização para 
energia comum, para geração da energia hidráulica 
e de outros segmentos, menos da energia nuclear. 

Em meio a essas alterações, é preciso também 
decidir como ficará situada institucionalmente a tra
ção nuclear do setor elétrico, isto é, qual o destino 
de propriedade e gestão que se deve dar às usinas 
nuCfeares. 

Há quarenta anos o setor elétrico era pratica
mente todo privado. Suas dimensões eram natural
mente muitíssimo menores que as de hoje, como 
era muito menor a nossa indústria e a nossa própria 
população. Naquela época, o Brasil tinha pouca 
mais de cinqüenta milhões de habitantes. Hoje, o 
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Brasil tem mais de cento e cinqüenta milhões de ha: · 
bitantes. Dominavam o cenário a Ught, no Rio de 
Janeiro e em São Paulo, e as empresas do grupo 
American Power - AMFORP, em diversos Estados. 
O setor atravessou então uma crise, pois nem as 
empresas estrangeiras, nem as pequenas empresas 
nacionais conseguiam acompanhar a industrializa
ção que começava a acelerar-se. 

O impasse decidiu-se, para sorte do País, com 
uma estatização bem sucedida. Estatização em ní
vel federal, com a formação e crescimento de em
presas regionais como a Chesf e Fumas, e estatiza
ção em nível estadual, com cada Estado estabele
cendo a sua companhia de eletricidade. No centro 
desse sistema, como seu pivô dinâmico, criou-se a 
Eletrobrás, coordenando e financiando a expansão e 
a operação da oferta de energia elétrica. Essa am
pliou-se consideravelmente, viabilizando os grandes 
surtos de desenvolvimento do Brasil. 

No entanto, já no início dos anos oitenta, o se
tor elétrico estatal começou a dar sinais de que sua 
eficácia e seu próprio modelo institucional estavam 
esgotados. O Brasil vivia a crise do endividamento 
externo e o setor elétrico se havia endividado destru
tivamente. Muitas estataís sofriam interferência polí
tica que afetava a sua face empresarial. Os investi
mentos se descontrolavam e as grandes obras aca
bavam custando muito mais do que o devido. As 
empresas cada vez menos tinham capacidade de 
novos investimentos. Depois de uma época de bri
lhante desempenho, o setor estatal foi perdendo a 
confiança da sociedade civil. 

Essa é a situação de hoje. No entanto, tecnica
mente, por suas instalações, por suas equipes e 
pelo seu padrão operacional, o setor elétrico man
tém-se com uma estrutura de alta qualidade e de 
alta utilidade para o País. Para assegurar que o Bra
sil possa contar com a energia elétrica para o seu 
desenvolvimento, a um custo adequado para a so
ciedade, está-se repensando totalmente o modelo 
setorial. Isso implica introduzir, em uma estrutura se
tonal modificada, dois novos ingredientes: a compe
titividade e o ingresso maciço de capital e gestão pri
vados. 

A atividade de produção e distribuição de ener
gia elétrica era tradicionalmente vista corno um mo
nopólio natural. Hoje, essa visão modificou-se, e, em 
muitos países, adotam-se novos modelos, em que 
as usinas geradoras são postas a competir entre si 
para abastecer as companhias elétricas que fazem a 
distribuição para o consumidor final. Aos grandes 

•. 

consumíâõres ê aaãa~upÇão de cOmprar dê sua 
companhia local ou de outra qualquer. 

Para qüe essas regras dé liberdade competiti
va se apliquem, as linhas de transmissão e de distri
buição são, por ~impôsição legal, franqueadas neu-

. trã.rnel"'te a quafqúei'-üsuãrio e não-apenas aos pro
prietários das linhas. O Poder Público, por seu lado, 
trata de se equipar devidamente para a fiscalização 
dessa atividade competitiva, defendendo os consu-
midores e o equilíbrio do sistema. · 

Esses princípios e esse modelo estão sendo 
conteínplad<:is nos-estudos e propostas em prepara
ção pelo Governo Federal e mesmo por alguns Esta
dos, corno São Paulo e Rio Grande do Sul. São prin
cípios que, em tese, podem ser aplicados a um setor 
estatizado, rnas o bom senso diz que é um modelo 
que funcionará melhOr, se os agentes forem os pri
vados. Está claro o apoio da sociedade brasileira 
para essas novas tendências, competitivas e privati
zantes. 

Por isso é natural e racional que empresas es
tatais do setor elétrico estejam sendo incluídas nos 
programas de privatização conduzidos pelos Gover· 
nos dos Estados e pelo Governo Federal. A venda 
de empresas estatais ajuda a sanear as finanças pú
blicas e permite aos governos destinar seus investi
mentos às necessidades sociais mais prementes, 
como educação, saúde e segurança, primon:flais 
para a sociedade brasileira. A atração de capital pri
vado para que invista no setor elétrico, comprando 
empresas existentes e construindo novas instalaçõ
es, é uma maneira correta de colocar os recursos da 
economia em posição de prestar o serviço certo, 
pelo agente certo, no lugar certo. 

É nesse contexto que o Governo Federal deci
diu privatizar sua estatal Fumas. Essa deCisão foi 
formalizada pela Resolução n2 15, de 9 de julho de 
1996, do Conselho Nacional de Desestatização. Mas 
a privatização de Fumas toca na questão da política 
nuclear, pois FÜRNAS, além de-proprietária e opera
dora de suas graiides usinas hiârelétricas nos rios 
Grande, Paranaíba, Paraíba do Sul, Corumbá e To
cantins, também é dona da usina nuclear de Angra I 
e constrói Angra 11. 

Pará se ter~melhOr peiSpeétiva sobre a: ques
tão, convém verificar o peso da energia nuclear no 
setor elétrico brasileiro. A capacidade instalada de 
FURNAS é de 8.509 rnegawatts. A capacidade ins-
talada do Brasil é de 56.000 rnegawatts, incluída ai a 
metade brasileira de ltaipu. A potência de nossa usi
na nuclear, Angra I, é de seiscentos e cinqüenta e 
sete megawatts, isto é, 1,17 por cento do total. Ao 
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apagar das luzes da déCada e dO-seculo, essa pro- ···11:§.~-"trsínàsmréares;uma Je~q"tiil!õffars deve 
porção irá elevar-se um pouco, pois prevê-se que, manter sob controle federal essas usinas, até mes· 
então, estará pronta a usina Angra 11, que tem potên- mo em respeito a preceito constitucional e a proble-
cia de 1.309 megawatts. A potência instalada total ma de segurança nacional. 
do País será então de 66.000 megawatts, repre- A solução contemplada, para não perturbar o 
sentando o somatório de Angra I e Angra 11 três por processo de privatização de Fumas e para conser-
cento do total. var nas mãos do Governo Federal as opções em ter-

É uma proporção baixa, se comparada a de mos de energia nuclear, é separar do patrimônio de 
certos outros países, mas nem por isso desmerece- Fumas as usinas nucleares, tomando-as patrimônio 
dora de atenção, pela sensibilidade de tudo que en- da Nuclen. Para que essa mudança seja eficaz, será 
volve a tecnologia nuclear, e porque o País deseja preciso também passar para a Nuclen as equipes 
continuar investindo em energia elétrica de origem técnicas correspondentes de Fumas, nas especiali-
nuclear, mesmo que em escala reduzida, para que zações de construção e operação. 
essa opção energética continue como alternativa a A transferência para a Nuclen dos ativos e pas-
longo prazo, quando poderão rarear os potenciais hi- sivos de Fumas referentes às suas usinas nucleares 
dráulicos nacionais e a oferta nacional e intemacio- foi objeto de um protocolo aprovado pelo Conselho 
nal de petróleo e gás natural. de Administração de Fumas, em 9 de agosto de 

Sr. Presidente, SRA.s. e Srs. Senadores, é 1996. Nestes dias que correm, realizam-se Assem-
bom lembrar que há vinte anos a energia elétrica nu- bléias Gerais Extraordinárias em Fumas e na Nuclen 
clear era vista com outros olhos no Brasil e no rnun- para efetivar a transferência 
do. Havia muito mais otimismo quanto às vantagens Será acertada essa decisão? A privatização do 
imediatas dessa opção energética. Fumas já havia setor elétrico e sua remodelagem devem prosseguir. 
contratado Angra I com fornecedores americanos, Ai não cabem dúvidas, a não ser que a remodela· 
mas o Brasil resolveu lançar-se em um ambicioso gem e a privatização devem ser dois processos har-
programa de construção de usinas nucleares em as- moniosos, sem contradições que subtraiam de sua 
sociação com a Alemanha. Programou-se isso no eficácia. As usinas nucleares não podem ser privati-
Govemo Geisel. Programou-se, então, a construção zadas e por isso é necessária urna cisão patrimonial 
de oito usinas nucleares e foi fundada a Nuclebrás, de Fumas, disponibilizando-as para o Governo Fe-
que se encarregou do programa. Angra I passou deral. 
para Fumas, de Fumas para a Nuclebrás. As subsi- Por outro lado, a Constituição Federal, no seu 
diárias da Nuclebrás, a Nucon e a Nuclen, ficaram art. 49, inciso XIV, diz ser competência exclusiva do 
responsáveis, respectivarnente, pela construção e Congresso Nacional "aprovar iniciativas do Poder 
pela engenharia de projetas das usinas. A primeira Executivo referentes a atividades nucleares•. 
etapa do programa consistia em concluir Angra I e Sr. Presidente, esta Casa, parece-me, precisa 
acrescentar, no mesmo local, mais duas usinas: An- tomar conhecimento da questão, se não por preceito 
gra 11 e Angra III. constitucional, pelo menos pela preocupação que 

Com a crise da economia brasileira na década deve sempre ter com os problemas nacionais mais 
de 80 e com as dúvidas surgidas quanto às questõ- sensíveis. Por isso, peço a atenção da Casa sobre o 
es ambientais e a vantagem econõmica da opção assunto que, acredito, tomará a ocupar este Plená-
nuclear, o País promoveu uma revisão e urna redu- rio. 
ção radical do programa. Em 1988, a Nuclebrás foi 
extinta, bem corno a Nucon. O programa foi reduzido 
a Angra I e Angra 11, ficando a construção ou não de 
Angra III para posterior deliberação. A Nuclen pas
sou a ser urna subsidiária da Betrobrás, assim como 
o é Fumas. A construção de Angra 11 e a operação 
de Angra I passaram a Fumas, que se tomou pro
prietária dessas instalações. A construção de Angra 
11 sofreu sucessivos atrasos devido à crise fina~ira 
do setor elétrico. 

Agora, com a decisão de privatizar Fumas, sur
giu a necessidade de dar nova moldura institucional 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - A 
Presidência concede a palavra ao nobre Senador 
Leornar Quintanilha. V. Ex' dispõe de até 20 minu
tos. 

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB-TO. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, nobres Pares, o Brasil se en
contra às voltas com a discussão de um problema 
que passa de uma geração a outra, que é o proble
ma fundiário, da distribuição, da ocupação e do uso 
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da terra. Particularmente, hoje, esse movimento de 
assentamentos de produtores rurais e o movimento 
paralelo, denominado Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem-Terras, deveriam ter como propósito 
maior o de fazer da terra um instrumento de gera
ção de riquezas e de aproveitamento da mão-.de
obra ociosa neste País. 

O Tocantins, um Estado cravado no coração 
deste País, a exemplo de inúmeros outros Estados 
cuja vocação natural da sua economia está centra
da no setor primário, no desenvolvimento da ex
ploração de suas atividades agrícolas e pastoris 
tem buscado alternativas para organizar a sua 
economia. Uma delas, Sr. Presidente, é o Progra
ma de Aproveitamento dos Cerrados, conhecido 
como Prodecer III. Houve programas similares, ex
perimentos similares em outras regiões deste 
País, com resultado extremamente benéfico, posi
tivo, ampliando a atividade do setor com a geração 
de riquezas e de empregos. 

O Tocantins, um Estado que precisa urgente
mente promover uma alteração da sua ordem eco
nómica, um Estado que vive basicamente do Fun
do de Participação, para satisfação nossa, tem no 
Prodecer III uma dessas alternativas. Eis que se 
trata de um Programa com recursos originários 
parte do governo japonês - 60% -,a União com 
30% e os produtores com 1 O% dos recursos pro
postos. 

No Tocantins, pretendemos investir US$70 
milhões, pretendemos, com esse programa, inserir 
cerca de 20 mil hectares de área de cerrado, antes 
improdutiva, em Municípios cujas atividades eco
nómicas eram de uma incipiência tamanha que 
mal produzia para a sobrevivência de seus habi
tantes. 

Hoje, o Prodecer III está provocando uma 
verdadeira revolução sócio-econõmica, benefician
do com esse emoreendimento todo o Estado, mas 
particularmente os Municípios da sua influência, 
como Pedro Atonso, Bom Jesus, Rio Sono, Santa 
Maria, Cen!snário, Recursolânáia, Tupirama, Gua
raí, Tocantínia, Uzarda, Campos Lindos. Todos 
esses Municípios são, Sr. Presidente, de infra-es
trutura rural, sem outra perspectiva de desenvolvi
mento de atividades económicas. Não há como 
pensar em química fina, em tecnologia de ponta, 
em indústria pesada na nossa Região e, pode-se 

--lmit>Eftl'ràCiuzlr as nqtii!=zas necessárias para o forta
lecimento da economia do País. 

Preocupado com o vulto desse empreendi
mento, o Governo do Estado tudo tem feito para 
que o mesmo seja instalado. Para começar, assu
miu, em situação inusitada no País, 50% do risco 
da operação. Hoje, há 23 programas similares im
plantados no BrasiL Para os outros 22 programas, 
cujo agente financeiro é o Banco do Brasil, não foi 
feita a exigência de o Estado se expor, participar 
de forma mais ativa; mas, para o Estado de To
cantins, isso se exigiu. E o Governo, sensível à 
importância de investimento dessa envergadura e 
às profundas transformações que o Prodecer po
deria trazer para nosso Estado, não titubeou e as
sumiu os 50% de risco da operação. 

O Governo do Estado foi mais além: está tra
balhando arduamente na implantação da infra-es
trutura necessária ao melhor desenvolvimento da
quelas atividades ali propostas e está construindo, 
por delegação do Governo Federal - já que se tra
ta de obra federal -, a BR-235, que ligará a área 
de produção à Rodovia Belém-Brasília e ao rio To
cantins. Com isso, poderemos transportar os insu
mos necessários para a área de produção e es
coar nossos produtos para diversos mercados, uti
lizando um meio de transporte mais barato, possi
bilitando, com isso, a anulação da vantagem com
parativa que os grandes centros hoje têm em ter
mos de produtos com insumos mais baratos e 
mercado mais vasto para consumo. 

O Governo também se ocupa em levar a 
energia elétrica para a região de instalação do pro
grama, para que haja modernização na atividade 
agrícola, a fim de otimizar os trabalhos ali desen
volvidos, reduzir os custos e melhorar a condição 
de vida do trabalhador. Com isso, efetivamente, a 
região pode dar contribuição significativa para o 
fortalecimento da economia do Tocantins e deste 
País. 

dizer, em todo o Estado. •. 

Esta Casa, Sr. Presidente, não tem sido 
omissa nas demandas do nosso Estado. O Tocan
tins recorreu, sim, ao Senado Federal, buscando 
autorização necessária para contrair esse emprés
timo originário do Japão. Já no dia 28 de janeiro 
próximo passado, o Senado, mais uma vez, deu 
outra contribuição ao Tocantins, corrigindo erro re
gistrado na implementação do programa, já que foi 
perdido um ano em virtude do atraso ocorrido na 
regularização da documentação necessária e na 
ultimação do financiamento com o Banco do Bra
sil; um ano transcorreu-se desde o acordo feito 

Temos que reorganizar, organizar o setor pri
mário, para fazer com que ele possa, sim, dar 
mão-de-obra a tantos braços ociosos do nosso Es-
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com o Japão e com as demais áreas do Governo 
Federal. Os produtores seriam então prejudicados 
com a redução do prazo do financiamento, mas o 
Senado corrigiu essa distorção, ajustando o prazo 
àquele efetivamente estabelecido no programa, 
evitando assim que os produtores ficassem em 
prejuízo ao perderem um ano ou na carência ou 
no prazo de liquidação. Registramos que esse ano 
de atraso prejudicou incomensuravelmente o tra
balho que poderia ter sido ali iniciado. 

De qualquer sorte, Sr. Presidente, considera
mos significativo comentar que essa busca de al
ternativas para a organização da economia como 
está ocorrendo no Estado de Tocantins é impor
tante e deve servir de exemplo a outros Estados 
do País onde o comprometimento das receitas au
feridas pelo Estado são praticamente consumidas 
com os gastos de custeios, impossibilitando aos 
Estados investirem em obras que permitam à sua 
população e ao empresariado local o desenvolvi
mento de atividades de natureza económica que 
possam fortalecer suas regiões. 

O Tocantins, o Estado mais novo desta Fede
ração, talvez a economia mais pobre da União, 
está dando esse exemplo. Com suas finanças or
ganizadas, gasta pouco mais de 50% com o seu 
custeio - folha de pagamento e demais gastos -, 
permitindo ao Governo Siqueira Campos investir 
em obras, notadamente as de infra-estrutura, as 
premissas e diretrizes que se traçaram para seu 
Governo. O Tocantins está queimando etapas do 
seu processo de desenvolvimento; está dando 
exemplos a muitos dos Estados brasileiros e con
tribuindo efetivamente para que a economia do 
País tome um novo alento. Já agora, nesse mo
mento em que estamos nos habituando a conviver 
com a economia estabilizada, estamos nos acostu
mando a conviver com uma economia equiparada 
à dos países civilizados, o Tocantins dá a sua con
tribuição. 

Era o registro que eu gostaria de fazer, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - A 
Presidência concede a palavra ao nobre Senador 
por São Paulo José Serra. 

V. Ex4 dispõe de até 20min. 

O SR. JOSÉ SERRA (PSDB/SP. Pronunci~ o 
seguinte discurso. ) - Sr. Presidente, venho hoje a 
esta tribuna para homenagear o jornalista Paulo 
Francis, falecido ontem de manhã em Nova lor-

·que, cidade õnâe viVIa há cerca de um quarto de sé-
culo. · 

Falo como amigo de Paulo Francis; amigo de 
longa data, há apfoximadarnénte 34 anos. Lem
bro-me muito bém: nos· conhecemos quando eu 
era Presidente da União Nacional dos Estudantes, 
no Rio de Janeiro, em conversa na residência do 
então Deputado Leonel Brizola. Paulo Francis era 
colunista do jornal Última Hora, depois de ter sido 
importante e inovactor crítico de teatro e jornalista 
da revista Senhor, que representou um marco 
muito ÍmpÔrtaríte iia-hísfórià dó jornalismo brasilei
ro. 

Nessas três décadas nossa relação pessoal 
e afetiva tomou-se mais próxima. Ao mesmo tem
po é5sas cfécaãrunestemiirihàram~ãif mudanças 
que nós dois sofremos na visão do mundo e do 
Brasil durante nossa trajetória política e profissio-nal. -- -- - --

Paulo Francis, como eu próprio, poderia mui
to bem se reportaraullui reflexão de Lord h9ynes, 
o maior econorilist1fdeSte século, que, perguntado 
por que havia alterado seus pontos de vista com 
relação a questões económicas importantes, dizia: 
"Quando os dados da situação mudam, eu mudo 
as minhas conclusões: O senhor faz o quê? Essa 
reflexão de Keynes foi t.ima das marcas fundamen-

-tais da evolução do intelectual Paulo Francis e de 
sua produção como jornalista. 

O conhecimento de longa data me faz refletir 
a respeito de Francis em três aspectos. 

Qual era a essência de sua atitude como in
telectual? Era a idéia da tolerância. Paulo Francis 
era um adepto fanático da tolerância de idéias e 
de pensamentos entre as pessoas. Algo que vai 
muito além de um famoso aforismo popularizado 

. no Brasil por Rui Barbosa: Não concordo com uma 
palavra do que dizes, mas defenderei até a morte 
o direito de o dizeres. 

Evidentemente, é uma reflexão com a qual 
todos os democratas estão de acordo; mas o que 
está presente nas atitudes e na obra de Paulo 
Francis como jornalista e como intelectual vai muito 
além dessa declaração formal. Para ele o aforismo 
seria outros: considero fundamental que haja gente 
que penseãiferenre-de mim e fico satisfeito em sa
ber que existe quem pensa de forma diferente. 

Ele acreditava ser fundamental a diferença 
militante de pensamentos e idéias. A não conside
ração desse fato talvez tenha gerado bastante in
compreensão para com séu trabalho como jorna
lista, ampliada pélo seu estilo solto e, de alguma 
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forma, pelo próprio personagem Paulo FranCis,· .. 
criado a partir de seu trabalho como correspon
dente em Nova Iorque. 

Eu não concordava com tudo o que Paulo 
Francis dizia a respeito do País e das atuais etapas 
do nosso desenvolvimento. No entanto, essas dife
renças de pensamento sempre me trouxeram sa
tisfação. É muito importante, para o desenvolvi
mento das idéias, que existam confrontos, aceitos 
com absoluta tolerãncia. Essa era uma caracterís
tica fundamental - e que talvez esteja perdida hoje 
- para entender-se o que Paulo Francis repre
sentou. 

Um segundo aspecto de sua vida refere-se à 
futilidade da intolerância. Paulo Francis foi um ho
mem perseguido. Foi preso várias vezes em 1969 
e 1970 pelas suas idéias, pelo que escrevia. To
dos sabemos que ele não era militante político. 
Nunca o foi, mas esse aspecto de sua vida o 
transformou em exemplo do que é a futilidade da 
intolerãncia que foi política oficial do regime do Al-
5 .. 

Lembro-me da existência de um semanário, o 
jornal Pasquim, que representou uma forma de o 
Brasil vocalizar o seu pensamento por meio do hu
mor, e Paulo Francis era um dos integrantes prin
cipais da equipe do Pasquim. A cidadania brasilei
ra, por intermédio desse jornal, expressava-se 
pelo humor numa época de sufoco das liberdades. 
De fato, diante do Pasquim o povo ria e os pode
rosos chcravam de raiva. Tanto isso é verdade 
que perseguiram o jornal, explodindo bancas que 
o vendiam, fazendo atentados a jornaleiros, para 
que, intimidados, não vendessem mais o semaná
rio. Essa foi, sem dúvida uma das causas determi
nantes do desaparecimento desse jornal. E Paulo 
Francis, como um de seus integrantes, fundadores 
e articulistas, sofreu perseguição e prisão pelo seu 
trabalho, à época, nessa condição. 

É importante que nos demos conta da futili
dade da intolerância, quanto mais não seja para 
que tenhamos sempre presente a necessidade de 
defender e aplaudir a cada momento, a tolerância, 
o direito de as pessoas divergirem. E o Paulo 
Francis fertilizou esse campo a partir de suas opi
niões, expostas com toda a clareza nos jornais, 
nas revistas e na televisão. 

Um terceiro aspecto que eu quero lembrar a ~, 
respeito do Francis é o seu carãter, a sua forma 
pessoal de sere Ao contrário do que muitos pode
riam crer, ele tinha pouco a ver, na sua vida pes
soal, no seu relacionamento com as pessoas, com 

- o personagem F>aulo Francis que morava em Nova 
Iorque. Era um homem tímido, muito amigo dos ami
gos, respeitoso, até desajeitado para tratar assuntos 
do seu próprio interesse. Vivi um episódio pessoal 
no meu relacionamento com ele, em 1976m no que 
vale ser recordado. 

Víamo-nos com muita freqüência, especial
mente quando eu morava em Princeton, como pro
fessor visitante do JnstiMo para Estudos Avança
dos. Naquela oportunidade, pretendendo voltar ao 
Brasil, exilado que estava desde 1964, tive muitas 
dificuldades de natureza legal: não tinha passapor
te, não obtinha de consulados ou embaixadas a 
possibilidade de regíSfiàró nasCimento de meus fi
lhos como brasileiros, não podia passar procura
ção para o Brasil, não podia sequer obter um pa
pel que dissesse que eu era cidadão brasileiro. 

Não guardei nenhum ressentimento por es
ses fatos. Aliás, o Paulo Francis nunca expressou 
ressentimento pela perseguição que sofreu antes 
de deixar o Brasil. 

Naquele período muito difícil da minha vida, 
quando, do ponto de vista profissional e intelectual 
eu era uma pessoa já realizada profissionalmente, 
pertencendo, inclusive, a uma instituição acadêmi
ca que era das mais importantes naquela época. 
Mas estava saturado. pelo meu afastamento do 
Brasil, que já se prolongava por mais de doze 
anos e que veio a se estender até 1977- por 13 
anos, portanto. 

Pois foi através de Paulo Francis que pude 
obter um quadro de referência que permitiu o meu 
regresso ao Brasil. Ele tinha relações pessoais 
com diplomatas, de quem aproximou-me e que, 
sob o risco de perda dos seus cargos e de perse
guição, procuraram me auxiliar, não fazendo nada 
ilegal, mas respeitando minha condição de cida
dão brasileiro: obter documentos, informações, sa
ber como fazer para voltar ao seu país. 

Uma dessas diplomatas morreu de acidente 
há cerca de um mês no Rio de Janeiro - e quem 
informou ao Paulo Francis dessa morte fui eu mee
mo. Chamava-se Margarida Zobaran. Foi-me apre
sentada por Paulo, de quem era amiga, e graças a 
ela - não só a ela, mas cito seu nome até por ter 
falecido - pude regressar ao Brasil em 1977. 

Quero. deixar~ste testemunho a respeito do 
comportamento pessoal do Paulo Francis, geneFO
so, delicado na sua relação com as pessoas, .afe-
tuoso e solidário no caso dos amigos. • , · 

Como muitos outros, me somo à tristeza' ·da 
famma e apresento à esposa dele, Sõnia Nolâ$oo, 
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minha solidariedade. Registro também que muitos 
homens públicos no Brasil, mesmo aqueles critica
dos por Paulo Francis, no momento do seu desa
parecimento, reconhecem a importância do seu 
papel e do seu valor como intelectual. 

Registro, a propósito, manifestação do Sena
dor Eduardo Suplicy. Ontem, S. Ex" telefonou para 
a Sõnia Nolasco para ampará-la, deixando de lado 
quaisquer ressentimentos que poderiam ter surgi
do a partir das, por vezes, implacáveis críticas que
sofreu do Paulo. 

Aliás, a mesma tolerância que caracterizou a 
vida de Paulo também caracteriza a do Eduardo 
Suplicy. 

Tolerância não significa transigência, tolerân
cia não significa falta de idéias próprias, significa, 
sim, considerar importantes as divergências, f~car 
contente quando alguém diverge e permite, por
tanto, que o nosso pensamento se consolide ou se
modifique. 

O Sr. Eduardo Suplicy- V. Ex" permite-me 
um aparte, Senador José Serra? 

O SR. JOSÉ SERRA- Ouço V. Ex', Senador 
Eduardo Suplicy. · 

O Sr. Eduardo Suplicy - Prezado Senador 
José Serra, há poucos dias concluí a leitura de 
uma obra admirável, a autobiografia de Nelson 
Mandela, Um Longo Caminho para a Uberdaete, 
no qual ele afirma que mesmo com as pessoas aâ
versárias, mesmo com as pessoas que possam fér 
agido da maneira pior possível com respeito a si 
próprias sempre é possível estabelecer um elo de 
diálogo e reconhecer nelas qualidades. V. EX' 
mencionou três características importantes do jor
nalista Paulo Francis, que o tinha em grande con
sideração. Ainda ontem, quando as emissoras de 
televisão transmitiram diversos aspectos das prin
cipais declarações de Paulo Francis, houve mo
mentos em que apareceram as avaliações dele a 
respeito daquele que considerava uma das pes
soas mais bem preparadas para ser um estadista 
no Brasil. Ele se referia a V. Ex", Senador José 
Serra. Concordo com o jornalista Paulo Francis 
em que V. Ex" é de fato uma das pessoas mais 
bem preparadas para a vida pública. De fato, pn
tem, telefonei para Sônia Nolasco transmitindo-lhe 
o sentimento relativo àquilo que eu havia com ela 
conversado em algumas oportunidades. Em 1993, 
quando estive em Nova Iorque para uma atividade, 

ela havia me telefonado para entrevistar-me. Na 
ocasião, expressou respeito e admiração pelo meu 
trabalho. Isso ocorrera um ano após ataques muito 
pesados feitos pelo jornalista Paulo Francis contra a 
minha pessoa. Eu disse a Sônia Nolasco que estra
nhava o que aconteeia com o Paulo Francis, porque, 
afinal ele me tratara com muito respeito e amizade 
durante os anos 70;-seja em momentos em que o vi
sitara em Nova Iorque, seja durante o tempo em que 
Claudio Abramo e Otavio Fiias haviam-nos convida
Cio para lrábalhà.r na_ Folha Cle_~SJSaulo. Nessa épo
ca, por éxemplõ. JS"áulo Frâncis.eritregou-me o li
vro "Cabeça de Negro•, por ele autografado, di
zendo: '"Ao meu Deputado, economista e cabeça, 
um abraço, Paulo Francis". Quem assim se refere 
aotifia-pesSóaoestã frãtai\aõ corifresfjeito ~e -ami
zade. Justamente depois que ingressei no Partido 
âos Trabalhadores Paulo Francis resolveu atingir-

- me;-porvezes-;-de forma ofensiva. Eu havia tram>
mitido isso a Sõnia Nolasco, e ela disse que um 
(f~ il"í~mos __ ÇQJ!x~n.r;~r~A!>_ÇQí~~]i~ -~~çlarf;lc;:eriam 
e :... ela dizia tet"~rteza disso - retómaríàmos o 
diálogo. Em novembro último estive em Nova lor
~ue e encontrei Sônia Nolasco na ONU, onde ela 
trabalha. Perguntei-lhe se seria o momento desse 
reencontro. Ela me disse que talvez não fosse ain
da._Antes de sair de Nova Iorque ciEiiX~iparaPaulo 
Franeis uma pequena mensagem com o livro de 
Philippe Van Parys: "Real Freedom for Ali", justa
mente um dos fundadores da rede européia da 
renda bãsic;:a, para qll_e_~lh()r_col!lpreendesse a 
evolução da reflexão sobre o tema da renda de ci
da.dania, da renda mínima Jtarantlda,.!;ou até disse 
que, caso fosse vivo, Çlaudio Abramo lhe diria al
gumas verdades a meu respeito, porque Paulo 
Francis _ .IT@1if~J?tou-$~ __ c:L~1içamente __ no_ ~entid.Q 
de procurar impedir que eu disputasse a Prefeitura 
de São Paulo em 1992. Eu estava no segundo tur
n_o, numa competição como Pref_eitoPauloMalut, 
e ·Paulo Francis ~esolveu usar i:Jó poder extrc10rdi-

_ cnário de COrrlUnica~Q _[IãO ~!l!l§_ em ªIJa _COluna 
"Diário da . Cor:t~: .... rr:~AA também. na Rede. Globo, 
_em borário nobre. Reiteradas vezes - e de forma 
incomum - recomendou que lessem sua coluna no 
domingo seguinte,-quando escreveria que eu, can
didato a Prefeito - usarei a expressão dele -, "era 
maluco". E disse jsso, em flashes, na quinta, na 
sexta, no ~ábado_. !:1-té que. a mat~ria foi publicada 

__ no dp_mlt!99-.F9L~~S-<jl~QM~~ªº _gue susc!to!-1_ 9 di.rei-. 
to de resposta. Sem que eu tivesse sido consuH
_ado, o actvo!lª.dQ __ do Partido dos Trabalhadores, 
_ Luí~ Bueno de Aguiar, pediu inclusive que o juiz 
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tomasse uma medida, e o juiz impediu qrre ele 
escrevesse a meu respeito durante o restante da 
campanha. Esclareci que, com respeito a essa 
atitude, eu estava de acordo que ·ele dissesse o 
que pensava, mas eu queria o direito de respos
ta e queria ter oportunidade de conversar com 
ele. Eu disse ontem a Sônia Nolasco, o que, in
felizmente, não aconteceu. Ela me disse que em 
novembro ele estava tão brabo com os funcioná
rios do Petrobrás, que tinham entrado na Justiça 
com uma ação contra ele. Por isso, não era o me
lhor momento. Ele estaria muito melhor, depois. 
Bem, reitero: tenho respeito por ele como um dos 
jornalistas de maior importância na História do 
Brasil. Porém, mas com o Partido dos Trabalhado
res, com o Lula, com o Vicentinho - Vicente Paulo 
da Silva ·, com a Luiza Erundina, com a Marilena 
Chauí, com tantos companheiros do PT, com a 
Senadora Benedita da Silva, ele muitas vezes foi 
pouco tolerante. Poderia manifestar suas discor
dâncias de pensamento, mas não da forma como 
se referiu a Vicentinho. Paulo Francis disse que 
Vicentinho merecia umas chibatadas, e isso o ma
goou profundamente. Talvez por causa da força de 
expressão dele.Com respeito a mim, certa vez dis
se que eu teria deixado de votar para quebrar o si
gilo bancário da Deputada Roseana Samey em 
função de o PFL aceitar não realizar a CPI sobre a 
CUT. Isso foi uma inverdade que ele continuou a 
escrever, o que me ofendeu profundamente. Gos
taria de registrar esses pontos. Em relação ao que 
Paulo Francis escreveu e disse na televisão em 
1992, gostaria de ter-lhe dito que me parecia uma 
atitude de lesa-humanidade. Paulo Francis, con
forme disse em entrevista ao Roda Viva certa vez 
-ele esteve lá mais de uma vez -, teve um estres
se praticamente na mesma idade que eu também 
tive. Um problema de estresse aos vinte e poucos 
anos de idade - como eu tive aos vinte e um anos 
- não o impediu de se tomar um jornalista impor
tante na história da imprensa brasileira, como não 
me impediu de fazer o que fiz nos últimos trinta e 
cinco anos de vida. Isso prova que qualquer jo
vem, que porventura nessa idade tenha um proble
ma, pode perfeitamente ter uma vida produtiva, 
saudável, para si próprio, para o seu país, para 
sua família, para seus pares. Gostaria de ter tido 
essa conversa com ele. Infelizmente, ele faleceu. 

O SR. JOSÉ SERRA - Meu caro Senador 
Eduardo Suplicy, suas palavras expressam aquilo 
que eu dizia quanto ao espírito de tolerância que V. 

. -Ex' tem tido ao longo de toda suit viôa pública. Co
nheço-o, inclusive na dimensão privada, urna vez 
que somos amigos pessoais hã pelo menos tantas 
décadas quanto as que V. Ex" se referiu, quando 
passou a ter uma atuação na vida públie& come
çou na militância estudantil. Trabalhamos j~_;ntc. .. 
desde 1962, quando V. EX• era aluno da Funé~ção 
Getúlio Vargas e eu presidente da. União Estadual 
dos Estudantes de São Paulo. 

Sr. Presidente, quero encerrar as minhas pala
vras mencionando algumas reflexões do Paulo Fran
cis a respeito de si próprio. Ele dizia, numa entrevis
ta à Folha de S.Paulo, em meados de 1983: 

"Dizem que ofendo as pessoas. É um 
erro. Trato as pessoas como adultas. Criti
co-as. É tão incomum isso na nossa impren
sa que as pessoas acham que é ofensa. Cri
tica não é raiva. É critica. Às vezes é estúpi
da. O leitor que julgue ... Meu tom às vezes é 
sarcástico. Pode ser desagradável. (Veja, 
Sr. Presidente, que reflexão autocntica, sig
nificativa.) Mas é, insisto, uma forma de res
peito, ou, até, se quiserem, a irritação do 
amante rejeitado. Queria que os criticados 
fossem melhores• 

Diz ainda num texto que escreveu no ano pas
sado - talvel a última reflexão sobre si próprio: 

"Faz bastante tempo que me convenci 
de que a vida não tem pé nem cabeça, que 
religião é urna tentação emocional resistível 
... Mesmo em momentos muito emocionais 
me dei conta de que havia um outro eu, au
sente. Medo de morrer? Não tenho, real
mente. Não tenho filhos( lembrando Macha
do de Assis) -, não deixei a ninguém o lega
do da minha passagem•. 

Durante anos descobri coisas sobte o 
ser humano, experimentei prazeres vários, 
mas hoje nada vejo de novo. Estou habitua
do a viver e a idéia da extinção me assusta, 
até que me dou conta ... de que morrer é 
como antes de nascennos ... 

Quero agradar? Gosto que me leiam e 
saibam o que acho das coisas. É urna forma 
de existir. Trabalho é a melhor maneira de 

. escapar da realidade ... O trabalho bem-feito 

. é s.atisfatóno como realização, saber que se 
deu um'mco no·ma'râsmo, nà cOnfusão, qile 
se fez círculos na água, que volta a parar, 
mas o movimento é real enquanto dura. 
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Há em mim um resíduo de saltimban
co_ Gosto de uma platéia, quero mantê-la 
cativa. Afinal, vivo disso, há quarenta anos. 

Confio em que meu humor me salve, 
quer dizer, que me facilite o que der e vier. 
Enquanto há vida se vai levando. Aprovei
tei o máximo. Devo dar graças ao destino 
.•• Minha cabeça é meu produto primário e 
minha indústria. Saí da caverna. É minha 
satisfação que partilho com leitores de ca
beça limpa." 

Com essas palavras quase que de 
despedida de Paulo Francis pelo próprio 
Paulo Francis, encerro minha homenagem a 
esse amigo, a esse intelectual, a esse jorna
lista importante da vida brasileira. 

O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - So
bre a mesa, requerimento que passo a ler. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 126, DE 1997 

Senhor Presidente, 

Nos tennos 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 Ministro da Refonna 
Agrária e Política Fundiária a seguinte solicitação de 
informações em relação a todas as desapropriações 
e negociações efetivadas, desde o dia 1" de janeiro 
de 1995 até o presente momento, especifiCando em 
cada uma delas os seguintes dados: 

1 - Unidade da Federação e Município; 

2 - nome da área desapropriada e do proprie
tário; 

3 - data da desapropriação; 

4 -tamanho da área desapropriada; 

5 - valores da desapropriação ou das negocia
ção, especificando valor pago em TOA e valor pago 
ou a pagar em dinheiro; 

6 - se os valores estão liquidados junto aos 
proprietários e o que falta liquidar; 

7- número de famílias assentadas na área; , 
·' 8 - situação de ocupação das áreas desapro-

priadas ou negociadas, no momento em que isto 
ocorreu: se estavam livres, ocupadas totalmente ou 
ocupadas parcialmente. 

Justificação 

A reforma Agiária é um dos mais importantes 
anseios do povo brasileiro. Deixou de ser uma rei
vindicação dos trabalhadores rurais para se transtor
mar num reclamo de toda a população, que percebe 
o significado da Reforma Agrária para a geração de 
empregos e alimentos. · 

Para que possamos fazer um estudo sobre 
como o assunto está sendo tratado em nosso País 
são necessárias as informações acima descritas, 
pois apesar de antigo o tema ainda provoca polêmi
cas quanto ao modelo de Reforma Agrária e quanto 
aos procedimentos que o governo brasileiro adota 
(ou deixa de adotar) para por fim aos conflitos. 

Sala dB.s s-eSSões, 5 de fevereiro de 1997 -
Senador Ademir Andrade, PSB-PA. 

(A Mesa para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (Joel Holanda) - O re
querimento lido será despachado à Mesa para deci
são; nos termos do iricisolll do alt. 216 do Regimen
to Interno. 

Sobre a mesa, oficio que passo a ler. 
É lido o seguinte 

OF. N2 28197 - GLPFL 

Brasília, 5 de fevereiro de 1997 
Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, solicito a substituição 

do Senador Francelina Pereira pelo Senador Gilber
to Miranda, como Suplente , na Comissão Parlamen
tar de Inquérito "de_stinada a apurar as irregularida
des relacionadas à autorização, emissão e negocia
ção de títulos públicos, estaduais e municipais, nos 
exercícios de 1995 e 1996". 

Cordialmente, Senador Hugo Napoleão, Líder 
do PFL. 

O SR. PRESIDENTE (Joel de Holanda)- Será 
feita a substituição solicitada. 

Os Sr.s Senadores Jonas Pinheiro e Guilherme 
Palmeira enviaram discursos à Mesa para serem pu
blicados na forma do disposto no art. 203 do Regi
mento Interno. 

S. Ex.as serão atendidos. 

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL-MT) - Sr. Pre
sidente, Sras e Srs. Senadores, tenho em minhas 
mãos boletim editado em 20 de janeiro do corrente, 
pela Confederação Nacional da Agricultura, alertan
do sobre os reflexos negativos para a agricultura de 
decisão do Conselho Monetário Nacional, do último 
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dia 22 de janeiro, que acaba com o direcionamento · ·e ~iiiâade~. sobretudo a nível da pequena pro-
das exigibilidades bancárias no crédito rural. dução. 

A conseqüência imediata dessa decisão será Sr. Presidente, de que adianta todo esse esfor-
uma drástica redução nos recursos a serem aplica- ço para se tentar promover a reforma agrária, para 
dos pelos bancos nos financiamentos das culturas se assentar agricultores no campo, se são suprimi-
de produtos da cesta básica e na agricultura de pe- dos os atuais mecanismos de apoio para os peque-
queno porte. Pela legislação até então em vigor, as nos produtores rurais, que possibHitam, ainda, que 
instituições financeiras são obrigadas a aplicar 25% milhares deles se mantenham nas suas atividades? 
do total dos depósitos à vista em crédito rural; são No momento atual, reduzir o apoio aos peque-
as chamadas exigibilidades bancárias. nos produtores rurais é, fatalmente, provocar a sua 

Atualmente, os 25% sobre os saldos dos depó- expulsão do campo e acelerar, ainda mais, o êxodo 
sitos à vista nos bancos (estimados em R$13 bilhõ- em direção às cidades, engrossando o contingente 
es) representam R$3,25 bilhões, já quase totalmente dos •sem terra• dos •sem casa• e dos "sem empre-
aplicados no financiamento às atividades agrícolas. go•. 

A partir de agora, com ao recente decisão do 
Conselho Monetário Nacional, os bancos não serão 
mais obrigados a aplicar os recursos da exigibilidade 
no financiamento dos agricultores, com renda até R$ 
30 mil e nas culturas básicas, como arroz, milho, fei
jão, trigo e mandioca. 

Assim, o sistema financeiro poderá utilizar 25% 
dos depósitos à vista nas culturas de sua preferên
cia, isto é, naquelas que, certamente, apresentarem 
maior rentabifidade e não mais naquelas considera
das importantes para o abastecimento e exploradas 
pela maioria dos pequenos produtores rurais. 

Sr. Presidente, com a estabilidade monetária, 
aumentam-se os depósitos à vista, e os recursos 
oriundos das exigibilidades bancárias passam a ser 
a principal fonte de financiamento da agricultura. 

Com a entrada em vigor da cobrança do CPMF e 
o abandono dos fundos de curto prazo, se poderia ter 
um aporte adicional de recursos nas exigilidades ban
cárias, estimado entre R$ 700 milhões a R$ 1 bilhão. 

Agora, com o fim do direcionamento do crédito 
rural, esses recursos dificilmente representarão uma 
injeção adicional no financiamento agrícola, justa
mente na fase de início do processo de comerciali
zação da atual safra. 

Com essa decisão, Sr. Presidente, o Governo 
Federal inverte uma prioridade e abre mão de um 
importante instrumento de política agrícola. Como os 
empréstimos são concedidos aos agricultores a ta
xas favorecidas, de 12% ao ano, as exigilidades 
bancárias deveriam, sim, serem priorizadas como 
fonte de crédito, até mesmo para reduzir os gastos 
do Tesouro Nacional com a equalização dessas ta-
xas, já que não são remuneradas na captação. '· 

Sr. Presidente, SRA.s e Srs. Senadores, essa 
é uma decisão lastimável do Conselho Monetário 
Nacional, que merece o repúdio de todos aqueles 
que conhecem o setor agrícola e as suas carências 

Como Parlamentar comprometido com a agri
cultura e com os agricultores não posso me calar 
ante essa questionável decisão do Conselho Mone
tário Nacional. 

Faço essa denúncia da tribuna desta Casa, e, 
mais, levando um questionamento sobre os verda
deiros interesses de uma medida dessa natureza, 
que penaliza a agricultura e pequenos agricultores 
brasileiros. 

O Governo Federal tem o compromisso de es
clarecer aos agricultores e à sociedade os reais ob
jetivos dessa medida, até para que não pairem dúvi
das, não comprometa a sua própria imagem e não 
jogue por terra as decantadas intenções de dar prio
ridade à agricultura brasileira e apoiar os pequenos 
agricultores. 

Muito obrigado. 

O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL-AL) -
Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, no último dia 
25 de janeiro, a histórica cidade de Penedo, um dos 
primeiros núcleos da formação do Estado de Ala
goas, prestou expressiva homenagem a um de seus 
filhos, o falecido historiador, musicista, poeta e pro
fessor Emani Méro. 

O povo de Penedo assim o quis pelo reconhe
cimento de toda uma vida dedicada à sua terra, 
onde nasceu a 15 de fevereiro de 1925. 

Emani Méro, filho de Osvaldo Méro e Áurea 
Otacílio Méro, realizou seus estudos nos bancos es
colares penedenses de onde saiu apenas para cur
sar o ginásio no Seminário Franciscano de lpuarana, 
na cidade de Campina Grande, no Estado da Paraí
ba, retomando em seguida diante das necessidades 
surgidas com a morte de seu genitor. 

Jovem, ainda, começou a trabalhar, percorren
do as estradas, em cima de um caminhão, para se 
deslocar até a fábrica de Marituba naquele Município. 
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Com imenso sacrifício, o professor Emani 
chegou ao magistério alagoano, lecionando His
tória, Geografia e Música em diversos educandá
rios alagoanos, e no ensino superior de Penedo 
e Maceió, tendo, inclusive, sido Secretário da 
Fundação Educacional do Baixo São Francisco, 
de ensino superior. 

No campo das artes, o ilustre penedense foi 
membro da Comissão de Música Sacra da Arqui
diocese de Maceió, Regente dos Corais da Cate
dral Metropolitana de Maceió e da Catedral de 
Penedo, fundador e secretário da União Teatral 
de Amadores de Penedo. O musicista compôs 
os hinos do Colégio Diocesano de Penedo, da 
Imperial Filarmónica Sete de Setembro de Pene
do, da Padroeira do Município de Igreja Nova, 
das Bodas de Ouro da Pia União das Filhas de 
Maria da Catedral Metropolitana de Maceió, além 
de muitos outros. 

No campo das Letras, o pesquisador Ernani 
Mero chegou a ser membro do Instituto Histórico e 
Geográfico de Alagoas, do qual foi seu Secretário 
até o último dia de vida; da Academia Alagoana de 
Letras; fundador da Academia Penedense de Le
tras; sócio correspondente do Ateneu Angrense de 
Letras e Artes, de Angra dos Reis; além de ter es
crito inúmeros artigos nos jornais alagoanos. 

Sr. Presidente, SRA.s Senadoras e Srs. Se
nadores, a contribuição à cultura alagoana dada 
pelo meu homenageado traz-nos a obrigação de 
dedicar-lhe estes instantes nesta tribuna, pois, 
além do magistério, do homem público que exer
ceu várias funções nos órgãos culturais e educa
cionais de minha terra, foi um incansável pesqui
sador, tendo deixado inúmeras publicações, edita
das de 1974 até hoje, entre as quais a História de 
Penedo; Na Varanda do Tempo; Os Franciscanos 
em Alagoas; Igrejas de Maceió; Os Caminhos da 
Escultura Sacra; O Barão de Penedo; A Emanci
pação Política de Alagoas; e Santa Maria Madale
na, História do Município de Marechal Deodoro. 

O então Deputado Federal Luís Medeiros 
Netto, ao prefaciar o livro História de Penedo, sa
lienta que • ... a inteligência caprichosa do historió
grafo Emani Mero assume o domínio de uma his
tória da qual passa a ser o melhor expositor. ( ... ) 
importa aplaudir-lhe a iniciativa e secundar-lhe lP 
esforço em trazer presente esta obra para os 
olhos de todos os alagoanos. A sua divulgação é 
um imperativo para os governos do Estado e do 
Município, senão também para todos os peneden-

ses ciosos de ver engrandecida a 'Cidade-Monu
mento dos Alagoaoos. • 

U Estaâo de Alagoas deve muito ao esforço do 
professor Emani na preservação de seu património 
histórico e cultural, que, durante toda sua vida lutou 
denodadamente contra o indiferentismo e a destrui
ção do acervo histórico e cultural de nossa terra. 

Além dos ma1s, professor Emani constituiu, ao 
desposar dona Nair Barros Méro, uma respeitável 
família, tendo nascido desse matrimônio os filhos 
Osvaldo, Carlos, Marcos, Ricardo e Maria de Fátima 
que contribuem de forma brilhante para o desenvol
vimento do meu Estado. O filho Osvaldo é atualmen
te funcionário do Banco do Brasil, Marcos e Ricardo 
desempenham suas funções na área de direito, e 
Maria de Fátima, seguindo o pai, atua no magistério. 

Sras e Srs. Senadores, seguindo o exemplo 
dos cidadãos penedenses, no último dia 29 de janei
ro, o lnstiMo Histórico e Geográfrco de Alagoas 
prestou merecida homenagem ao professor Emani 
Méro, ex-membro daquela Instituição. 

Na ocasião, o membro daquele Instituto, ex
Reitor da Universidade Federal de Alagoas, profes
sor João Azevedo, em nome de seus confrades, pro
nunciou discurso, sob o título Uma Alma na Penedia, 
do qual destaco algumas palavras, fazendo-as mi
nhas: 

'Uma alma na penedia é concreta. 
Fez-se assim no peregrinar de sua vida ter
rena e far-se-á assim na ressurreição para a 
vida eterna, eterna na cónvicção da fé que 
bordou sua existência e na imortalidade 
construlda nos registres do caminhar do seu 
povo incrustado nas margens do Opara. 

Emani, na singeleza de sua vida, pes
quisando, cantando, poetando, construindo 
a dignidade de sua família e amando seu 
povo, tez-se inquebrantável pedr.:. na histó
ria de sua gente. • 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - A 

Presidência lembra às SRA.s e aos Srs. Senadores 
que a sessão não deliberativa de amanhã, prevista 
inicialmente para as 14h30min, foi antecipada para 
as 10 horas. 

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

O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - Está 
encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17h37min.) 
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ATA DA 1 a REUNIÃO PREPARA TÓRIA,l];M 4 ODE 
FEVEREIRO DE 1996. 

(Publicada no Diário do Senado Federal; em 4J5ôe fevereiro 
de 1997) 

RETIFICAÇÃO 

No cabeçalho da Ata da e Reunião Preparatória, em 4 de fevereiro de 
1997, no que se refere à lista de presença dos Srs. Senadores~ à página 
03835, 2" coluna} 

Onde se lê: 

ÀS 11 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Leia-se 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

ATO DO-PRESIDENTE 

O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, no uso de 

sua competência, 

R E S O L V E manter RAIMUNDO CARREIRO 

SILVA no exercício da função comissionada de Secretário-Geral da 

.Mesa, símbolo FC-lO, do Quadro de Pessoal do Senado Federal. . 

Senado Federal, em 5 de fevereiro de 1997. 

Járteiro 19<J7 
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Ata da 30!! Sessão Não Deliberativa 
em 6 de fevereiro de 1997 

41! Sessão Legislativa Extraordinária, da SOª~Legislafúra 

Presidência dos Srs. Antonio Carlos Magalhães e Carlos Patrocínio 

(Inicia-se a sessão às 10h) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhã
es)- Declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 111 Secretário em exercício, Sr. Carlos 
Patrocínio, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 

DO PRESIDENTE DA REPÚBUCA 

Restituindo autógrafos de Projeto de Lei san
cionado: 

N11 61, de 1997 (n11 1.441196, na origem), de 24 
de dezembro último, referente ao Projeto de Lei da 
Câmara n" 12, de 1996 (n11 725195, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Presidente da República, que 
altera dispositivos do Decreto-Lei n" 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940- Código Penal- Parte Especial, 
sancionado e transformado na Lei n11 9.426, de 24 ele 
dezembro ele 1996. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhã
es)- O expediente lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhã
es)- A Presidência recebeu o Aviso n11 9, de 1997, 
de 30 de janeiro último, do Presidente do Tribunal ele 
Contas da União, encaminhando cópia da Decisão 
n11 11, de 1997, adotada pelo referido Tnbunal, sobre 
a solicitação da Comissão Temporária do Senado 
Federal destinada a "Investigar as Obras não Con
cluídas custeadas pela União, e examinar sua situa
ção", referente às obras de terraplanagem e pavi
mentação asfáltica na rodovia BR-158, trecho Ja
taf!Caiapônia/Piranhas, no Estado de Goiás. 

O expediente, anexado original ao processado 
do Requerimento n11 651, de 1995, e, em cópia, ao 
processado do Diversos n11 1, de 1996, vai à Comis-, 
são de Rscalização e Controle. ~ 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhã
es) - Concedo a palavra ao Senador Ademir Andra-
de, para uma comunicação. · 

O SR. ADEMrR ANDRADE (PSS-PA. Para 
uma comunicação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, S~ e Srs. Senadores, nesta sessão em 
que se ence1"19 a CQ_IJVocação.extraordinária do Con
gresso Nacional, quero apresentar um projeto de lei 
que diz respeito à minha região, mais especifica· 
mente ao interesse do meu Estado, o Pará. 

Esse projeto de lei cria uma área de livre co
mérCio no MunicíPío de BarcarÉma, no Estado do 
Pará. 

Vou ler ajust[f!çação, Sr. Presidente. 

·:r~=?~os E~tad~s da Região Norte fo
ram contemplad6S com a criação, nos últi
mo$ anps,_" de ;ire!i& ~ livr~ comércio -
ALCs em 5eus territórios, a saber: 

I - Acre: as ALCs de Brasiléia/Epita
ciólândia e de Cruzeiro do Sul (lei n" 8.857, 
de Ó8 de março de 1994); 

li - Amapá: a ALC de Macapá/Santa
na (Lei n"~ 8.387, de 3ó de dezembro de 
1991); 

III -Amazonas: a ALC de Tabatinga 
(Lei n" 7 .965, de 22 ele dezembro ele 1989); 

IV - Rondônia: a ALC de Guajará-Mi
rim (Lei n"8.210, ele 19 de julho de 1989); 

V - Roraima: as ALCs de Bonfim e 
Pacaraima (Lei n" 8.256, de 25 ele novembro 
de 1991). 

2. A instalação exclusiva na Região 
Norte se justifica por várias razões: 

I) é a região mais distante dos grandes 
centros produtores e consumidores do País; 
a enórme âlsfàhcia e a precariedade do sis
tema de transporte encarecem os produtos 
ali ingressadOs ou fabricados; 

11) a possibilidade de desvio, para ou
tras regiões mais povoadas e desenvolvidas 
do País, de mercadorias estrangeiras impor
tadas, com isenção de impostos, para con
sumo local, toma-se diminuta; 

III) á. concentração dos investimentos 
industriais na Zona Franca de Manaus, com 
regime fiscal muito mais favorável que o vi
gente no resto da Amazônia, dificultou o sur-
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gimento de pólos industriais em outras 
áreas, cujo desenvolvimento ficou restrito à 
exploração de matérias-primas; 

IV) as ALCs contribuem para descen
tralizar a atividade comercial e industrial, es
timulando a atividade económica e turfstica 
em núcleos menores, espalhados pelo vasto 
território amazOnico, com potencial de de
senvolvimento. 

3. É necessário, contudo, reparar a 
injustiça cometida contra o Pará, único Es
tado nortista privado de ALC. O projeto 
que ora apresento à consideração dos 
meus Pares visa justamente reparar essa 
injustiça ao propor a criação da ALC de 
Barcarena. 

Esse município apresenta condições 
de infra-estrutura propícias ao desenvolvi
mento industrial: porto (Vila do Conde), ro
dovia, energia (Tucuruf) e mão-de-obra. 
Dispõe de um importante complexo indus
trial produtor de alumina e alumínio, mas 
está relegado à condição de mero exporta
dor dessas matérias-primas. Os beneffcios 
fiscais previstos no projeto, idênticos aos 
concedidos às ALCs, permitirão o aproveita
mento local de suas matérias-primas, atra
vés da progressiva instalação de indústrias 
manufatureiras de derivados do alumínio e 
de outros produtos conexos. 

A Zona Franca de Manaus caracteriza
se por ser mera montadora de produtos fa
bricados no exterior, o que propicia uma 
evasão de divisas, perpetuando um falso 
crescimento desenvolvimentista, pois, com 
sua adoção, a capital e o Estado do Amazo
nas continuam sendo apenas exportadores 
de matéria-prima. 

Já a ALC de Macapâ não passa de um 
pólo de comercialização de produtos impor
tados fabricados pelos países asiáticos, eu
ropeus e americanos, fortalecendo, portanto, 
a economia estrangeira e contribuindo so
bremaneira para o sucateamento da indús
tria nacional. 

Nesse quadro desalentador, a ALC de 
Barcarena se caracteriza pela instalação 98 
um pólo industrial de fabricação de bens in
termediários e de consumo com aproveita
mento da matéria-prima e da mão-de-obra 
existente na região, criando uma área de 

"'éompétl'Çãô~ tntemacional propiciada pela 
sua localização privilegiada e pelos insumos 
existentes na Amazônia. 

Essas ~o as razões que me levam a 
confiar no apoio dos meus Pares. • 

Espero que nós todos, Senadores, façamos 
justiça ao Pará, que é o único Estado da Amazônia 
que ainda não tem área de livre comércio. Isso contri
buirá enormemente para o desenvoMmento regional. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 
O SR. EDISON LOBÃO- Sr. Presidente, peço 

a palavra como Líder. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartos Magalhã

es) - Com a palavra o Senador Edison Lobão. 
O SR. EDISON LOBÃO (PA.-MA. Como Líder. 

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr&s e Srs. 
Senadores, a rouquidão - dizer do Presidente da Re
pública - não tem acometido apenas as ruas, ela tam
bém já afeta muitos de nós que aqui temos lutado con
tra a privatização da Companhia Vale do Rio Doce. 

As ruas atenderam, segundo o Presidente, aos 
seus -clamores, e ar está Sua Excelência já pratica
mente contemplado com a possibilidade de reelei
ção. Aqui no Senado, alguns poucos Srs. Senadores 
têm lutado contra o propósito determinado do Gover
no de promover, a qualquer custo, a privatização da 
Companhia Vale do Rio Doce. 

O jornal O Globo de hoje nos apresenta uma 
importante reportagem sobre os entendimentos e as 
providências que estão em curso para a privatização 
dessa grande empresa estatal. 

Diz O Globo: 

•o ConselhO Nacional de Desestatiza· 
ção (CND) decidiu ontem, em reunião reali
zada no Palácio do Planalto, excluir as re
servas não cubadas (avaliadas) da Compa
nhia Vale aõ Rio Dooe (CVRD) em Garajás 
e Serra leste, no Sul do Pará, do preço mí
nimo que será pedido no leilão de privatiza
ção da estatal. 

A medida, explicou o ministro do Pla
nejamento, Antônio Kandir, tem por objetivo 
preservar os interesses da União, atual acio
_nista_m_ajoritária, tendo em vista que todos 
os estudos preliminares realizados até agora 
indicam que há grandes possibilidades de 
serem descobertas na região reservas de 
ouro e cobre sem similar no mundo. 

Para administrar essas duas áreas, 
Carajás e Serra Leste, que têm potencial 
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promissor mas de elevada incerteza de seu 
efetivo potencial, o Governo Federal resol
veu criar uma sociedade de pesquisa na 
qual o Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES), em nome da 
União, e a Companhia Vale do Rio Doce 
passarão a deter cada uma 50% do capital 
da nova sociedade. 

Com isso, o peso dessa jazidà em pO
tencial não será levado em consideração 
para a elaboração do preço mínimo. Em 
contrapartida, quando a Companníà vare do 
Rio Doce estiver privatizada, e no caso de 
um eventual sucesso nos trabalhos de pros
pecção, a União terá direito a fJCar com a 
metade do que for .descoberto no futuro. • · 

Ora, Sr. Presidente, vem agora o Governo de
terminar exatamente aquilo que temos pregado aqui 
todos os dias. Temos dito imperativamente que não 
se pode vender um patrimônio cujo valor não se co
nhece. Como alienar, mediante licitação pública, re
servas de ouro, de minério de ferro e de outros mi
nérios se não se tem a consciência de quanto isso 
vale? 

Esse patrimônio é do povo brasileiro, não de 
meia dúzia de técnicos e de tecnocratas que a todo 
custo pretendem ver-se livre da Companhia Vale do 
Rio Doce. 

Diz ainda o jornal que, dentro de 30 dias, de
vem ser publicados os editais para a venda da Com
panhia Vale do Rio Doce. 

O Ministro Kandir disse que os ativos de natu
reza operacional da empresa, ou seja, a capacidade 
de pesquisar, de extrair, de processar e transportar 
minérios em sua pauta de produção, são fáceiS ·de 
mensurar e serão incluídos no preço mínimo. EXato. 
Essa é a única parte que pode ser mensurada, rà
zão pela qual pode ser facilmente vendida. 

A outra parte, reservas da União, pertencem ao 
povo brasileiro. Essas, por não serem de fácil men
suração, jamais deveriam ser vendidas. 

Sr. Presidente, Francisco Schettino, Presidente 
da Companhia Vale do Rio Doce, nos informa que o 
Sul do Pará é uma região plana. Diz ele: "De repen
te, surge uma montanha com 750m de altura. A Vale 
tem 54 anos de trabalho na área de mineração. Es
tamos próximos de chegar a uma jazida talvez inédi
ta no mundo -salientou Schettino•. São declarações 
do Presidente da Vale do Rio Doce, como V. Ex"s 
podem constatar. Estamos próximos de chegar à 
uma jazida inédita no mundo. 

Arnda, asslm;"sr. Presidente, Sr"s e Srs~ Sena
dores, insiste-se em vender a Companhia Vale do 
Rio Doce. Não sei que motivações tem o Governo -
apóio o Governo, cpretendovotar, neSte plenário, fa
voravelmente ao princípio da reeleiÇão - para assim 
proceder. O Governo, ne5se particular, a meu ver, 
procede mal, uma vez que obstinadamente quer ver

. se livre deumpa,!!i_!TlônLo nacionaL Çom isso não 
· posso estar ae aooltlo. 

O Sr. Ademif Andrade- Permite-me V. Ex" 
um aparte, nobre Senador. 

O SR.~DISQN LOBÃO - Nã,o ficaria tranqüilo 
com a minha consciência, se aceitasse aqui, em si
lêncio, a venda da Companhia Vale do Rio Doce. 
Ouço. o SenadorAdemirAndrade. 

O Sr. Ademl.r Alldrade - Senador Edison Lo
bão, soliCianzo-me com v. Ex-. Estou de pleno acor
do com suas afirmações, até porque essa idéia do 
Governo é completamente descabida. Por .:.xamplo, 
imaginemos que a empresa descubra uma reserva 
de determinado minério. A União dirá que vai ser 
dona de metade desse minério, e a outra metade vai 
pertencer à empresa que fizer a descoberta. Ora, 

. qi.Jem vai, afinal de contas, explorar a riqueza? A 
parte da União vai ser extraída para ela gratuitamen
te? Como serão avaliados os custos da execução 
desse trabalho? Na verdade, o que o Governo está 
fazendo é um verdadeiro absurdo. Vender uma com-

. panhia corno a Valê do Rio Doce é absolutçmente 

. inexplicáveL A Nação inteira está contrária a essa 
atitude. Talvez os compromissos internacionais do 
Presidente Fernando Henrique Cardoso estejam fa
zendo com. que Suà Excelência persista nessa idéia. 
Quem sai:Jé també'm Sua Excelênéia está sendo ln-

. Jll!.~nciadó Po.r _e~ pflYati11i_~~ oflse~ivo que é o 
Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento 
sociai.Estou <:leacordo l::omv: 8cA,-acho que o Se- · 
nado não deve-acatar a idéia. de privatizar a Compa
nhia Vaie ao Rio Doce. Devemos nos somar, deve
mos avaliar profündamente esse processO que se 
pretende utilizar, porque não acredito nele. o preço 
que- se·esfã cógitãíidó, Senador Edison Lobão, não 
corresponde ao preço das reservas já dimensiona
das; está muito lorige disso. Como se vê, isso ainda 
vai dar muito, segundo o ditado popular, pano para 
manga. Vamos ter que discutir e vamos trabalhar 
para que o Governo repense essa decisão. A Vale é 
estratégica para o desenvolvimento do nosso País e 

'· a nossa Nação não pode abrir mão dessa empresa. 
ó SR. EDISÕN Ló8Ãó - Agradeço, SenadOr 

Ademir Aildradé,- ã V. Exa pelo aparte. Acehfuo que 
não acredito que seja da inteligência do Presidente 
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Fernando Henrique a decisão obstinada: de vender a ~. se éllê'õhtmra ãfgumã ·nõ'lã nqueza. Foi em 
Companhia Vale do Rio Doce. Tanto não é que a Serra Leste, por exemplo, que a Vale desce-
decisão tomada ontem, no sentido de separar essas briu uma reserva de 150 toneladas de ouro 
reservas minerais ainda não definitivamente avalia- no início do ano passado. A oompanhia qon-
das da venda das ações da Companhia, foi tomada tinua desenvolvendo pesquisas que permi-
no Palácio do Planalto com a presença do Presiden- tem imaginar a existência de muito mais 
te Fernando Henrique Cardoso. .ouro. 

Todavia, o Presidente não tomou ainda urna Foi também em Carajás que, em outu~ 
decisão de Chefe de Estado, no sentido de pelo me- bro do ano passado, a Vale descobriu uma 
nos adiar por tempo razoável essa obstinada deci- · nova jazida de ouro e cobre, oom reservas 
são do BNDES e de alguns técnicos do Ministério do ainda não conhecidas. A oompanhia fez 
Planejamento de vender as ações da Companhia nessa região, chamada Corpo Alemão, 12 
Vale do Rio Doce. . cfuros de sondagem e prevê fazer mais 30 

Agora, vejam a gravidade do problema: exata- para conseguir avaliar às reservas, -que-pc-
mente ontem, dia em que o Governo toma a decisão dem chegar a 500 toneladas de ouro." 
de separar as minas de ouro e de outros minerais da 
venda, as ações da Companhia Vale do Rio Doce 
têm uma elevação de 5%, o que eleva, portanto, o 
seu valor de US$10 bilhóes para US$12 bilhões em 
apenas um dia. Repito: em apenas um dia, o valor 
das ações foi elevado na Bolsa de US$10 para 
US$12 bilhões. E mesmo assim o Governo de5eja 
vendê-la por US$1 O bilhões apenas. 

Sr. Presidente, não posso compreender, por 
mais que eu me aplique no exame dessa questão, 
essa obstinação do Governo. 

Diz ainda O Globo: 

"Reservas de minério de ferro vão du
rar 400 anos. 

A decisão do Governo Federal de reti
rar da privatização da Vale as jazidas com 
reservas ainda não avaliadas, como a de 
ouro, descoberta em fins do ano passado 
em Carajás, não acaba com o fascínio que a 
companhia exerce sobre o capital estrangei
ro. Quem comprar a Vale levará, junto, re
servas de minérios que vão durar dezenas e 
até centenas de anos, como é o caso das 
41,2 bilhões de toneladas de ferro, que só 
se esgotarão em 400 anos. As 300 tonela
das de ouro comprovadas são suficientes 
para 51 anos de exploração. Assim como 
1,1 bilhão de toneladas de bauxita, que aca
barão em 130 anos de exploração, mantida 
a produção atual de oito milhões de tonela
das por ano. 

As maiores riquezas do País, ainda 
inexploradas, estão em Carajás, no Sul dQ 
Pará, na Amazônia Central. Nessa região 
está uma das mais ricas províncias minerais 
do planeta. Geólogos costumam dizer que, 
em Carajás, basta dar um chute na terra que 

Sr. Presidente, concluo- V. Ex- já me chama a 
atenção - dizendo que este Plenário tem a respon
sabilidade de examinar essa questão e votar o proje
to aqui apresentado, que não visa exatamente impe
dir a venda da Companhia Vale do Rio Doce, mas 
submeter essa venda a um exame mais acurado do 
Cqngr~~ Nacional, do Senado Federal. 

Era o que tinha a dizer; -sr. Presidente. 
Muito obrigado. 
O SR. EPITACíO CA.FETEIRA- Sr. Presiden

te, peço a palavra crime uaer. 
c O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhã-

eS) - Concedo a---pâlãVfu- ao Senador Epitacio Cafe
teira, como Líder, por cinco minutos. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB - MA. 
Como L!der, pronuncia o seguinte discurso. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o meu Partido 
fica realmente feliz quando vê que o Partido da 
Frente liberal, ·através de seu líder em exercício, 
acaba de dizer que é contra a privatização da Vale 
do Rio Doce. 

Isso é motivo de alegria e de felicidade, porque 
o nobre Senador não falou em seu nome, mas corno 
Uder, em comunicação de Liderança, e fico me per
guntando por que o Partido da Frente Uberal não 
votou a favor do nosso projeto de resolução, que de
terminava que passasse pelo Senado a deliberação 
de vender a Vale do Rio Doce. Então, não podemos 
ficar reclamando daquilo que nós, Senadores, abri
mos mão. 

. Entregamos realmente ao BNDES a decisão 
de vender a quem-quiser, por quanto quiser, na for
ma que quiser, não só a companhia, mas também 
aquilo que a companhia havia recebido porque era 
do Governo: o subsolo das terras da Vale do Rio 
Doce. 

Hoje, estamos vendo alguma coisa inusitada. 
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Diz O Globo: "Venda da Vale excluirá as reser- dinária é uma contribuição que desejo dar ao estudo 
vas não avaliadas". Isso acontecerá da seguinte ma- que se faz sobre. o e.f!litO vinculante das súmulas do 
neira: o que não estiver avaliado será colocado sob Supremo Tribunal Fec:leral .. E afaço com a respon-
contrato de risco e a empresa ficará com metade. sabilidade de quem foi relator da AsSembléia Nacio-

Mas que risco existe para uma empresa que nal Constituinte, passou pela presidência da Ordem 
está montada em reservas de ouro? Qual é o risco dOS AdVogados do ffrasil-e; aepois; -foiMinistro da 
que vai existir? O risco é para nós, porque vão levar JUstiçã. 
essas reservas! o risco é para nós, porque a Consti- É uma colaboração para à COmissãode Cons-
tuição diz que essas reservas são do País. titilição; JustiÇa e Cfc!ãdànla. Entendf de fazê-la por 

o Sr. Edison Lobão - Permite-me V.Ex1 um escrito para que não -só conste dosseiJS Anais, mas 
aparte? para que possa servir de reflexão aos companheiros 

O SR. EPITACIO CAFETEI~A- Lamento, no- que a integram. _ _ _ _ _ 
bre Senador, mas nas comunicação de Uderança ·A proposta inicial, cujo primeiro signatário foi o 
apenas a pessoa fala por seu Partido, sem direito a ilustre Ser:Jé\d!)r Rol)a.!d() Cl,lnha .. Uma,_alterav:Çt o§ Z" 
conceder aparte. De outra forma, concedê-lo-ia com do art. 102 _da Con~ição Federal, de forma a as-
alegria a V. Ex". ten.der a quai~uer ae<:isões definitivas de mérito su-

Não quero, nobre Senador Antonio Garlos Ma- muladas do Supremo a eficácia erga omnes e o 
galhães, no início de sua gestão, contribuir para que e.feito vinculiinte para as juris<:f.ções interiOres. E-não 
não seja respeitado o Regimento da Casa. apenas nas ações declaratórias de constitucionalida-

A única notícia sobre a Vale do Rio Doce que li de ou ato normativo federal, corno reza o atual § 2" 
com alegria, e alegria mesmo, foi a de que o empre- A preocupação expressa pelos autores - inclu-
sário Antônio Ermírio de Morais se interessava em sive este que aqui se pronuncia -era a de prevenir 
participar do leilão de privatização da Vale. E que 0 desordenamento jurídico da ordem social pelas 
estava atrás de encontrar parceiros para que a Com- decisões conflitantes - demasiado freqüentes - da~ 
panhia Vale do Rio Doce continuasse a ser do Bra- instâncias judiciais, mesmo quando o pretório excel-
sil, para que as reservas do subsolo brasileiro conti- so já se houvesse manifestado Concludentemente 
nuassem a pertencer a pessoas brasileiras. na espécie, quanto ao mérito. 

Lamentarei, Sr. Presidente, se não se encon- Examinada com particular cuidado pela Comis-
trar uma fórmula de financiar, de alguma forma, gru- são de Constituição, Justiça e Cidadania, a PEC 54, 
pos brasileiros que queiram participar dessa piivati- de .1995, relatadª pelo nobre Senador Jefferson Pé-
zação. res, meu prezado colega de representação do Esta-

Telefonei ao empresário Antônio Ermfrio de do do Amazonas, foi aperfeiçoada por substitutivo. 
Moraes e disse-lhe que o microfone que o povo do Esse substitutivo introduziu cláusula prudencial no 
Maranhão me deu para usar nesta Casa está à clis- texto inicial e perfez-lhe a redação, à vista da grande 
posição de qualquer grupo brasneiro que queira lutar preocupação que vem sendo manifestada no mundo 
para que o Governo entenda que é importante que jurídico, sobretudo pelos aplicadores do Direito. As-
essa empresa fique no Brasil. sim, para que ocorra a eficácia erga omnes e o atei-

Não se discute se o que foi gasto nos progra- to vinculante para as demais instâncias do Poder Ju-
mas do Proer foi bem ou mal empregado, mas que diciário e para 0 Poder Executiw, será necessário 
se pense em muito menos do que isso para ajudar que 0 Supremo Tribunal Federal o declare expressa-
empresários brasileiros que queiram enterrar a ban- mente. ou seja: a mera sumulação não implica efei-
deira do Brasil na serra da Vale do Rio Doce e dizer to vinculante automático para os demais juizes e tri-
··rsto é nosso•, "isto é do Brasil'. bunais. Tal efeito produzir-se-á apenas se e somen-

Era o que tinha a dizer. te se a Corte suprema o entender e intender. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Gar1os Magalhães) É sobejamente sabido - coloque-se, mais esta 

- Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardo vez, em relevo - que muitos setores da sociedade 
Cabral. manifestam apreensão quanto a passiveis conse-

V. Ex" dispõe de vinte minutos. •. qüências perversas do efeito vinculante, associando-
O SR. BERNARDO CABRAL (PR.- AM. Pro- o à história não muito remota da avocatória, de ex-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) periência amiúde criticada como fator de adiamento 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que me traz à e mesmo impedimento de decisão definitiva em ma-
tribuna na última sessão desta Convocação Extraor- léria de direito e de direitos. 
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Têm-se registrado, contudo, manifestações rei
teradas da Presidência do Supremo de que um sem
número de feitos repetem, indefinidamente, matérias 
já julgadas pelo Tribunal, sem que tenha ocorrido, 
pelo menos, o efeito pedagógico de aprendizado, 
sobretudo dos juízes de primeira instância, com o 
viés de ter-se aberto uma via na qual a ausência de 
efeito vinculante parece ser sinõnimo de idiossincra
sia judicial. Doutra parte, não aparenta haver risco 
na redação adotada pelo substitutivo da Comissão 
de Justiça desta augusta Casa, de que se interprete 
esse ajuste do texto constitucional no que respeita 
as competências do Supremo Tribunal Federal, 
como sustentação da hipótese de que juÍZes fiquem 
manietados e, conseqüentemente, violados na sua 
independência jurfdica para a prestação da jurisdi
ção. Seria ignorar não apenas a independência do 
juiz. mas também e principalmente a organicidade 
do sistema jurfdico e judicial. 

Pelo contrário, o princípio do convencimento no 
foro da consciência, próprio ao exercício inde
pendente da jurisdição, somente se pode aplicar no 
quadro da lei. Ora, incumbe ao Supremo, em parti
cular quando se tratar de questão do fundamento 
constitucional da ordem jurfdica e da defesa radical 
do direito e dos direito, dar a palavra final. 

Para que a palavra seja final, e para que essa 
terminalidade da decisão seja eficaz, a PEC 54, de 
1995, deixa ao encargo do próprio Tribunal máXimo, 
de modo que não se ventile a suposição de que 
qualquer uma de suas súmulas seja incontornável 
pelos demais juízes e tribunais. 

Nem se pode - com bom-senso - pressupor 
que o Supremo se tome em construtor de pirãirifdes 
jurfdicas milenares e imutáveis. O mesmo tribunal, 
quando posto diante de situações novas, podelá !'&
tirar a declaração de vínculo, por iniciativa própria. 
Basta, para tanto, que seu Regimento Interno passe 
a considerar a questão tão logo a matéria ingresse 
no mundo jurídico, admitida a aprovação da presen
te Proposta de Emenda à Constituição e sua subse
qüente promulgação como emenda formal. 

Lembre-se, por fim, que o efeito vinculante já 
existe nas ações cleclaratórias de constitucionalida
de. O que faz a PEC 54, de 1995, é reforçar a ten
dência brasileira de somente contemplar como final 
a palavra dos juízes supremos. Entenda-se bem: a 
expectativa social de recorrer ao Supremo para eles--. 
linda de controvérsia, em última instância, recebe, 
em geral, expressão formalizada na PEC 54, de 
1995. E não se olvide que não são todas as decisõ
es de Justiça que passariam a ter efeito vinculante: 

apenas- aquelas que forem da alçaaã-aó-Supremo~ 
que a ele chégatem; -e quando este o declarar as
sim. Ter-se-á, dessa forma, não apenas ordenação 
jurídica no País, como já é o caso, em ambiente de 
democracia social, política e econõmica, bem assim 
de liberdade de opinião e de respeito aos direitos 
súbjetiVós e~ cóletwos, identifiCados ou difusos, mas 
igualmente ordenação jurisprudencial, pois é corren
te que juízes e tnbunais inferiores refiram-se às deci
sões do Supremo para estear as suas próprias, dan
do-lhes vinculação de facto. 

Recoroemos, lfaernais, que-amodificação da 
Carta Magna enui'lciada nesta Proposta ainda há de 
ser submetida ao exame da Câmara dos Deputados, 
o que permitirá o progresso em seu entendimento e 
quiçá algum aperfeiçoamento adicional, que, nessa 
hipótese, deverá retomar ao exame do Senado, a 
fim de que não possam deixar de existir regras cla
ras a respeito de sua efetiva ublização. 

11. Concluindo, consigne-se - de. um lado -
ser indispensávef que o seriado Federal esteja ple
namente consciente do alcance da deliberação que 
se apresta a tomar e - de outro lado - que o legisla
dor faz do SUpremo Tiibl.lnãl · Féâeral· partícipe da 
maturidade cívica e nacional do processo de decisão 
judicial, para o bem dos brasileiros e da proteção de 
seus direitos. 

O Sr. Ramei Tebet- Permite-me V. Ex- um 
aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL- Ouço V. Ex", 
Senador Rarnez Tebet. 

. . O Sr·J~~~~T'~-: ~nado~ E:iemardo ~
b_~l, como sempre, V. Ex" tem senso de oportunida
de ao ocupar a tnõl.lna, na manhã de hoje, trazendo 
um assunto importantíssimo para a sociedade brasi

.leira: ~Aliás~ á sociedade está disCUtindo, meditandO
e debatendo a PEC que trata do efeito vinculante 
das súmulas. Particularmente, parabenizo V. Ex" por 
trazer assunto tão oportuno e importante. Nobre Se
nador BernardO Cabral, estàrei rio Estado do Mà.to 
Grosso do Sul - Estado que mOdeStamente repre
sento nesta Casa-, no dia 14 ae tevere1ro, reúniâo 
com a Seção da Ordem dos Advogados do Brasü e 
todas as subseções do Estado, como convidado, 
para debater a respeito da Súmula Vinculante. Re
colhi, na Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania todos os elementos para, depois de debatê-los 
com a Ordem dos Advogados de Mato Grosso do 
SUl -que V. Ex" conhece muito bem, e que tem um 
grãnde respeitO !nidmiração por V. Ex- - trazer para 
ésla casa o que lá discutimos. De tal forma que, 

-peço aV.BCA,ao congratular-me com o seu pronun-
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ciamento, que me conceda, por gentileza, cópia do frenfetiela, está á'noSsá Ordem dos AdVogados do 
seu pronunciamento para que eu possa balizar a Brasil, que cresce muito quando se esgota a palavra 
discussão da mesa-redonda que teremos lá na Se- chamada democracia. É sempre nas crises agudas, 
ção da Ordem dos Advogados de Mato Grosso do da falia do Estado de Direito, que a OAB cresce. 
Sul. A súmula é realmente importante. Dar surgir um Hoje, como nós estamos em plena democracia, ela 
dilema: o que a sociedade prefere? Segurança ou está recolhida ao seu lado interno, lutando, corno 
justiça? A súmula virá para inibir os jufzes e os tribu- disse, agora pelo lado de aprimorar o chamado efei-
nais inferiores? A súmula tirará a liberdade de criar, to vinculante das decisões do Supremo. 
de inovar dos jufzes? Ela vai congestionar a inteli- Sou eu quem se sente privilegiado em tê-lo 
gência e a atividade criadora dos nossos jufzes, que como aparteante. E, mais do que isso, por V. E~ so-
têm de aplicar o direito à realidade concreta dos fa- licitar cópia do meu discurso, que, sei, não será ape-
tos? A meu ver, essa é a grande discussão. Se de nas para lê-lo, mas para corrigi-lo e para engrande-
um lado, a súmula vai descongestionar, por exem- Cl!-lo. 
pio, o Poder Judiciário, que hoje está abarrotado O Sr. Josaphat Marinho - Quanta amabilida-
com milhares de processos, por outro lado, existe de neste plenário! 
essa grande dúvida. De tal ordem que, sem entrar O Sr. Jefferson Péres - Permite-me V. Ex" 
ainda no mérito, estudando que estou o assunto, urrcaparte? 
mas corno advogado, tendo grande preocupação O SR. BERNARDO CABRAL- Antes, gostaria 
com a questão, faço esse pedido, ao tempo em que de dar uma resposta ao nobre Senador Josaphat 
vou levar cópia do pronunciamento de V. Ex", por- Marinho. Essa amabilidade decorre de termos na 
que sei que será bem recebido entre os advogados Presidência o nosso Senador Antonio Carlos Maga-
do Estado de Mato Grosso do Sul. Congratulo-me lhãés, que COlocou por terra tudo aquilo que havia, 
com V. Ex", que coloca o assunto com grande equilí- segundo dizia, em duplicidade. Hoje o que se vê, ao 
brio, principalmente quando afirma que o tema não longo do convívio aqui, é apenas a ternura e o afeto 
está esgotado nesta Casa. Ele tem origem nesta que dispensa aos seus companheiros. 
Casa, vai à Câmara dos Deputados, podendo voltar De modo que é por isso que a ternura está 
ao Senado da República. Portanto, todos nós e a so- existindo. 
ciedade brasileira debateremos, durante algum tem- Ouço V. Ex", Senador Jefferson Péres. 
po, essa matéria antes que ela seja definitivamente O Sr. Jefferson Péres - Senador Bernardo 
resolvida. Muito obrigado a V. Ex". Cabral, V. Ex" aborda assunto da mais alta relevân-

0 SR. BERNARDO CABRAL- Senador Ramez cia e o faz com a propriedade e o brilho de sempre. 
Tebet, conheci V. Ex" há quase 20 anos no fórum da O SR BERNARDO CABRAL- Muito obrigado 
nossa profissão. Era eu Presidente da Ordem dos Ad- a V. Ex". 
vogados do Brasil e V. Ex" exercia o comando da Or- o Sr. Jefferson Péres - Aproveito para regis-
dem dos Advogados de Mato Grosso. E, naquele ins- trar, Senador Bernardo Cabral, corno o Congresso, 
tante, quando nos conhecemos, exatamente ali na sua às vezes, é injustiçado. A PEC, que trata do efeito 
região, estávamos tratando da volta ao Estado de Di- vinculante, estava incluída nesta convocação ex-
reito, das prerrogativas da magistratura. E o que é traordinária. Amãrtliã se-acusará o Senado de não 
interessante é que, geralmente, quem luta pelos di- tê-la votado; mas entendo que o fez muito bem. Tra-
reitos dos juizes somos nós, os advogados. ta-se de matéria altamente polêmica, e achamos por 

De lá para cá, nessa longa caminhada, o que bem adiar o exame para mais tarde, mesmo ao risco 
verifico é que a nossa amizade não apenas se con- de sermos acusados de displicentes, porque não se 
solidou, como ampliou, transformando-se numa ad- pode apreciar uma matéria desse porte com açoda-
miração mútua, porque palmilhamos exatamente a mento. Como V. Ex" sabe, sou o Relator, já tinra 
linearidade da nossa profissão. Chego a dizer que é emendado ... 
única, que permite penetrar no sacrário inexplorado O SR. BERNARDO CABRAL - Quero corrigir 
da alma humana. Não conheço nada que dignifique V. Ex": emendado, não, aperfeiçoado o texto. 
tanto a vida quanto à liberdade. Mas se a vida o l1'l$- o sr. Jefferson Péres - Muito obri~'3do se 
dico pode garanti-la, a liberdade só nós, advogados', deixo por conta da elegância proverbial de V. Ex" •... 
podemos obtê-la para os nossos clientes. emendado, com a eautela de deixar a critério do Su-

Portanto, quando V. Ex" traz à colação aquilo premo Tribunal Federal dar efeito vinculante às suas 
que preocupa a sociedade por inteiro, na frente ou à deciSÕé.;; mas, ainda assim, foram apresentadas 
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seis emendas em plenário. Há manifestações co-11~ ··drS<:lirso; 1rrWa.niila'lâ ~bãma'ra; á'Cãmâraa apri-
trárias em diferentes segmentos da sociedade. A mo~râ e, aoiazê-lo, retomará para o Senado. 
vinculação obrigatória terá implicações profundas no COm ·íSSo, Sr. Presidente, encerro, porque sei 
seio do Judiciário. que o meú tempo está esgotado, mas não quero 

O SR. BERNARDO CABRAL- Sem dúvida. fazê-lo, sem mais uma vez dizer que cumprimento 
O Sr. Jefferson Péres- De forma que, como V. Ex-, com a cordialidade que é própria entre am-

já anunciei em plenário, achei prudente convidar as bos, e desejo-lhe, mais uma vez, uma boa gestão à 
entidades envolvidas, como o Supremo Tribunal Fe- frente do Senado Federal. 
dera!, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Associa- __ o SR. PRESI()f;t-lTE (Antonio Carlos MagaJhãesJ 
ção dos Magistrados, o Ministério Público e juristas -ObrilJadoa_ v. l;_x".__ -- · · 
de renome para, na Comissão de Constituição,· Jus~ 0 SR. FRANCEUNO PEREIRA _ Sr. Presi-
tiça e Cidadania, debaterem a matéria, para só en- dente, em nome da Uderança do méú Partido, peço 
tão este Senado, com perfeito conhecimento de cau-
sa, deliberar sobre matéria tão importante. Parabéns a palavra para uma breve comunicação. 
pelo pronunciamento de v~ E~. O SR. PRE$1~NTE (Antonio Carlos Magalhães) 

O SR. BERNARDO CABRAL _Obrigado. - COm a palavra o nobre Senador Francelina Pereira, 
para uma breve comunicação, por cinco minutos. 

Nobre Senador Jefferson Péres, V. Ex4 foi exa
tamente ao fio condutor filosófico deste pronuncia
mento, que, no fundo, é exatamente este, a forma 
acertada como V. Ex4 procedeu na idéia de chamar aqui 
as pessoas que têm responsabilidade sobre o assunto: 
o Presidente do Supremo, o Presidente da OAB, gran
des juristas, que possam dar a sua contnbuição. -

Quando, Sr. Presidente, Senador Antonio Gar
los Magalhães, vim à tribuna foi exatamente para 
poder dar uma contribuição à Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, que reputo como a mais 
importante da Casa, pela serenidade com que os 
seus membros devem agir, pela forma correta que 
tem de participar dos grandes debates nacionais, so
bretudo aqueles que, dentro de si, carregam a cha
mada propriedade jurídica. 

E vejo que, na idéia do Senador Ramez Tebet 
com a minha, Senador Jefferson Péres, V. Ex" incor
pora a grande dificuldade que a sociedade encontra 
para, ao primeiro impacto, aceitar o efeito vinculante. 
Talvez possa, como diz V. E~. alguém censurar ou 
fazer restrições à forma pela qual o Senado retarda 
esta matéria. Retarda para melhorá-la, para aprimo
rá-la, para dizer ao mundo jurídico que a responsabi
lidade daqueles que aqui se encontram - advogados 
militantes, professores de Direito - não é apenas a 
chamada contribuição en passant, mas aquela defi
nitiva, uma vez que estamos tratando do direito e 
património das pessoas. 

Qualquer passo em falso, qualquer forma de se 
desviar deste caminho - que pode ser tortuoso, por 
enquanto, mas que nós o queremos retilíneo -, ama~· 
nhã, se isso ocorrer, a culpa recairá sobre o Senado, 
como autor, e sobre todos nós, que fizemos a emen
da e a assinamos, e depois sobre V. Ex", com ares
ponsabilidade de Relator. Como dizia eu, no méu 

O SR. FRANCEUNO PEREIRA (PFL - MG. 
Para um!l breve .CP.!_Tlunicaçã.o. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidi!nte, Sr"s e SrS. senadOres, sinto-me 

c-Satisfeito de assomar a_ esta tribuna, para fazer uma 
--comunicação que vem repercutindo ein Minas Gerais. 

-Trata-se da eleição do Desembargador Paulo 
Tlnoco, ontem, para Presidente do Tribunal de Justi· 
ça do Estado. 

O Desembargador Paulo Tlnoco é uma das fi
guras mais respeitadas e, exercendo cordialmente a 
vida da magistratura, vem dando ao Poder Judiciário 
urna contribuição significativa para o seu desenvolvi· 
mento e o seu aprimoramento. 

S. Ex" guarda as virtudes mineiras de probidade, 
de serenidaôe, de equilíbrio e de sensatez nas decisõ
es que engalanam toda a sua vida na magistratura. 

TIVe oportunidade de convidá-lo para fazer par
te do meu Governo. Como Consultor do Estado, 
-exerceu as suas funções com absoluta isenção e in
gressou, depois, no Tribunal de Justiça, por nomea
ção do então Governador, que hoje está falando 
aqui no Senado, e agora acaba de ser eleito Presi

-dente do Tribunal de Justiça do Estado. 
O Tnbunal de Justiça em Minas é uma Institui

Ção absolutanie"t'1te respeitada, todos os seus com
ponentes exercem a magistratura com um sentimen

- to de dfgnTdade; no p!'lfssuposto de que a liturgia do 
Poder deve ser respeitada, inclusive pelo sentimento 
de mineiridade. 

De forma que quero transmitir, desta Tribuna, o 
meu -abraço fraternal, em nome dos mineiros, ao 
Presidente Paül<f Tlnoco, à sua família e aos seus 

- coleg-a:s-âêTnõunal, pela sua eleição para Presiden
te âa nossa Instituição, o Tribunal de Justiça de Mi
nas GeraiS. 
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Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhães} 

- Concedo a palavra ao nobre Senador Jefferson 
Péres. 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB- AM. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.} 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, nesta quin
ta-feira pré-carnavalesca, mas com aspecto de veló
rio, encerramos esta convocação extraordinária. 

Daqui a alguns dias terá início a terceira ses
são legislativa e a segunda metade ela presente le
gislatura, quando este .Senado terá a oportunidade, 
já sob o comando de V. Ex", Sr. Presidente, de con
tinuar o processo de resgate da sua imagem, inicia
do na gestão elo Presidente José Samey. 

De várias maneiras poderemos fazer isso, e 
espero em Deus o façamos. 

A primeira V. Ex- já anunciou, Sr. Presidente, 
quando comunicou, em seu discurso de posse, que 
daria prioridade à regulação das medidas provisó
rias. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia já aprovou parecer do Senador José Fogaça, 
como sabe V. Ex", que ainda virá ao plenário. O Pro
jeto Fogaça não é pacifiCo; certamente, sofrerá 
emendas. Não sei como, afinal, será aprovado em 
plenário. Porém, seja qual for a fórmula que vier a 
ser encontrada, não poderemos nos omitir. O poder 
legiferante do Congresso foi usurpado pelo Executi
vo, não pelo atua~ mas por todos, sem exceção, 
desde a promulgação da Constituição de 88. Temos 
que retomar esse poder. 

Tenho a certeza de que V. Ex" cumprirá o seu 
compromisso; não que isso dependa exclusivamente 
da sua ação, mas ela, sem dúvida, será decisiva 
nesse resgate. Obviamente, a recuperação do Sena
do não poderá ftcar apenas nas costas do Presiden
te da Casa; vai depender de todos nós. É preciso 
que todos os Senadores, mais do que nunca, por 
atas, e não por palavras, na prática, e não apenas 
na prédica, saibam honrar os mandatos que rece
beram. Na sucessão de atas do cotidiano, no dia
a-dia, ao longo do mandato, é que poderemos fa
zer isso. Temos a obrigação de votar as reformas 
que o Brasil reclama. E na votação elas mesmas, 
com atitudes e com gestos, nos impor ao respeito da 
sociedade. 

Dou apenas um exemplo, Sr. Presidente. A re
forma administrativa, ora em fase final de tramitação'· 
na Câmara dos Deputados, contém um dispositivo 
altamente moralizador: estabelece teta de remunera
ção para todos os servidores públicos, inclusive os 
agentes políticos. 

"d Ministro Bre5ser Pereira, talvéz preocupado 
em obter o apoio do Congresso para a reforma, ace
nou com a possibilidade de Congressistas e Magis
trados ficarem excluídos do teta. Será o pior que po
deremos fazer. Estabelecer teto de remuneração 
para os servidores públicos, menos para nós mes
mos e para os Magistrados, vai ser um toque de fi
nados para esta C~sa. Será um erro imperdoável le
gislar em causa própria, estabelecendo um privilégio 
para nós mesmos. 

Sr. Presidente, sinto-me muito à vontade para 
dizer isso, porque eu próprio serei atingido; aposen
tado que sou pelo Poder Judiciário do Estado do 
Amazonas, o somatório dos meus subsídios e dos 
meus proventos ultrapassa o teto que se pretende 
estabelecer. 

Espero muito e até rezo por isso. Não estou fa
zendo uma declaração hipócrita. Vou lutar muito 
para que o Senado rejeite essa sugestão espúria; 
repito: se a acolhermos, será o nosso atestado de 
óbito moral. 

Sr. Presidente, aproveito este pronunciamento 
para me congratular com V. Ex-, que, a essa altUra, 
já poderia estar na sua Bahia natal, pois se trata de 
uma sessão não-defiberativa; no entanto, V. Ex" dá o 
ex8fTlllo e aqui se encontra presidindo a esta sessão. 

Meus parabéns a V. Ex-. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-"Muito obrigado a V. Ex". 
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. 
Presidente, Sr&$ e Srs. Senadores, faz agora dois 
anos que me tomei aquilo que na ocasião chamava 
de calouro na atividade parlamentar. Antes, jamais 
haVia exercido qualquer cargo polftico, jamais havia 
tido o desempenho do mandato. 

Ao adentrar esta Casa, diante de apenas urna 
candidatura à sua Presidência, lancei a minha, o 
meu modesto nome, de um professor universitário 
que jamais aceitou exercer qualquer função adminis
trativa de chefe ol..l de diretor - as duas vezes em 
que fui obrigado a fazê-lo pedi demissão ao final de, 
no ffiáximó, uma semana. 

Sou exclusivamente professor, de dedicação 
exclusiva. Cesde a minha juventude tinha a convic
ção de que ali, na universidade, poderia me enrique
cer e me realizar como ser humano. Portanto, não 
foi ambição, não foi a vontade de que as luzes ela ri
balta iluminassem a minha modesta figura que fez 
com que eu lançasse o meu nome à Presidência do 
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Senado; foi a convicção, a certeza de que era ne
cessário que houvesse uma disputa e que houves
se, pelo menos, uma anticandidatura, pelo menos 
um nome apagado, sem nenhuma chance de vitória, 
como o meu. E se essa chance existisse, não lança
ria o meu nome. 

Quando fui candidato a Governador de Brasí
lia, numa conjuntura política muito desfavorável em 
que o Presidente Collor estava aqui impondo o seu 
governo sucateador, despótico e, para mim, autoritá
rio e impatriótico, que veio se revelar na CPi aqüi 
constituída, como também, tangenciando a linha da 
moralidade, dizia, no início, da campanha: "Se eu 
ganhar, estou perdido". Diante dessa convicção, re
nunciei também à uma candidatura a governador 
que tinha óbvias e grandes oportunidades de vitória. 

Portanto, foi com tranqüilidade que lancei o 
meu nome às vésperas da eleição, pois havia reite
rado ao Senador Eduardo Suplicy que ele deveria 
desempenhar esse papel. Como S. Ele§ não quis, en
tão eu assumi o ônus, do que hoje não me arrepen
do. Naquela ocasião, me inscrevi disposto a ter um 
único voto: o meu. Alguns minutos antes, meu com
panheiros de Partido tinham dúvidas a respeito da 
minha iniciativa. Não me arrependo. Àquela época, 
disseram que minha candidatura era anti-regimental. 
Disse que, se assim fosse considerada, recorreiia à 
Justiça. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, hoje es
tamos aqui diante do resultado de uma eleição que 
engrandeceu esta Casa, de uma disputa em que 
dois candidatos, com grande respaldo eleitoral, se 
apresentaram à nossa escolha democrática. Naque
la ocasião, afirmei que o que eu estava fazendo, en
tre outros significados, objetivava romper com a tra
dição pouco democrática da candidatura única, mui
to a gosto dos governos ditatoriais de esquerda e de 
direita. Portanto, escrevi algumas páginas que nun
ca li e nunca divulguei, pois minha candidatura foi 
lançada poucas horas antes da votação e em condi
ções muito particulares. 

Estou, portanto, realizado ao perceber que 
agora, desta vez, também a disputa democrática se 
instaura nesta Casa, dando início a um processo 
mais livre, mais democrático de escolha da Mesa Dire
tora, sendo, portanto, estas palavras irnpronunciáveis. 

A crise ela economia brasileira atingiu a socieda
de toda, tragou a vitalidade de instituições arcaicas,, 
sem que a seiva do novo pudesse circular, revelou a • 
podridão do eonteúdo que alimentou um crescimen
to econômico, concentrador de renda, de poder, de 
capital, de saúde, de vida, de· saber e de fartura, nas 

mãos de uma minoria cada vez~ mais rala, maiS privi: 
legiada, mais egofsta e mais disposta a usar e 

·apoiar-a violência comoínstromento de preservação 
de seus privilégios ameaçados pela crise. O proces
so fracassado de crescimento, por meio ela exclusão 
da massa dos trabalhadores e dos funcionários dos 
resultados dó trabalho colativo, encontra as suas raí
zes fincadasnuma estrutura produtiva voltada para 
a produção de artigos de luxo, de carros, de durá
veis, de perfumarias, cuja reativação - agora apeli
·e~ada de crescimento sustentado - impõe o recru
descimento da concentração de renda, ela ampliação 
do mercado interno para os artigos de luxo e de su
pertuxo aqui produzidos ou importados em troca da 
exportação de commodltles, de alimentos, de arti
gos essenciais de consumo popular. 

··A Crise econõmica, política, social, ética, jurídi
ca e institucional, está sendo exorcizada pela exa
cerbação dó caos, pela aplicação e repetição de me
didas inadequadas para superar as contradições, os 
conflitos e as angústias que se aprofundam após 
cada tratamento em que os tecnocratas mudam os 
rótulos mas preservam os seus equivocados e per
versos receituários. 

A reprodução do sistema distorcido exige que o 
paciente Brasil seja silenciado pela anestesia da fal
sa CónSCiêooatão bem produzida nos meios de co
municação coniventes, no analfabetismo funcional, 
na amnésia das experiências fracassadas e doloro
sas, pela utilização de relações e de instrumentos 
autocráticos, despóticos - militares ou civis -, tidos 
como necessários para assegurar o silêncio do pro
testo, calar o clamor dos excluídos e o estertor dos 
sacrificadOs. 

O Senado não poderia deixar de expressar as 
contradições que se acirram, pois é ele o locus em 
que se congregam os portadores políticos das agru
ras da sociedade. Esta Casa do Legislativo não po
deria se vacinar contra a corrupção, evadir-se do 
cumprimento de seus deveres, insensibilizar-se 
diante da exacerbação do egofsmo e da covartlia, 
do grito de salve-se quem puder, que se transformou 
no lema e na palavra de ordem envergonhada de 
uma elite que sente que seus privilégios, transforma
dos em direito e aplicados pela força coercitiva cada 
vez mais violenta, estão impondo o distaooamento 
crescente entre o legal e o legítimo, entre a ordem 
jurídica e a justiça social. 

A crise de legitimidade do poder atinge os três 
Poderes da República e mostra que a massa da po
pulação, nela inclufda contingentes significativos da 
classe média empobrecida, não tem confiança em 
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que os poderes estabelecidos poderão resolver os 
problemas cruciais da sociedade. O Executivo con
funde pusilanimidade e subserviência ao FMI e aos 
interesses dos capitais especulativo, mercantil e pro
dutivo cêntricos ou hospedados no Brasil com a de
clarada falência do Governo e com a desconstrução 
do Estado nacional periférico. Transforma estes dois 
falsos mitos - a falência do Poder Executivo e a ne
cessidade de desconstrução do Estado - em pará
metros de ação. Desde Collor, pelo menos, o Gover
no se erigiu num instrumento de violento empobreci
mento dos mais pobres para sustentar o mercado 
para os ricos consumidores dos produtos de luxo é 
de supertuxo importados ou aqui produzidos pelo ca
pital anterionnente transplantado. A abertura que 
protege a produção e as exportações dos Países 
Capitalistas Adiantados (ACC) são medidas suca
teadoras das oportunidades de emprego e da produ
ção nacionais, apoiando-se a autofagia covarde ria 
hipócrita defesa da importação de luxo que seria a 
portadora da modernidade cretina. O Poder Executi
vo deixa passar em seu pescoço mole a corda do 
equilíbrio orçamentário num mundo cuja história 
econômica mostra que nenhum pafs jamais conse
guiu crescer, jamais preservou suas forças internas, 
seu volume de emprego, jamais ganhou uma guerra 
contra inimigos externos ou contra o desemprego, 
contra a fome e as carências alimentares, contra o 
colapso do sistema de saúde, contra a marginaliza
ção e a criminalidade social por meio do tafequilíbrio 
orçamentário e sem o aumento da dMda pública. 

O Poder Executivo se desmoraliza, frauda as 
eleições por meio da utilização da monopolização 
dos meios de comunicação transformados em veícu
los de inverdades irrecuperáveis como as do atual 
Embaixador em Roma, Ministro Ricupero, e as -do· 
Diretor Gustavo Franco, da carteira de mentiras, injú
rias e difamações do Banco Central, associados a 
marqueteiros emprestados pelo lio Sam à candidatura 
assim vitoriosa. O dinheiro podre e mal cheiroso, sobre 
o qual a legislação espúria dos bônus eleitorais derra
mou o perfume de uma repugnante legalidade, empi
nou de vício insanável e fez aprofundar a crise de legi
timidade sobre todos os eleitos em 1994. 

O Executivo perdido, tendo à frente da estrada 
que seu combate à inflação deverá percorrer os ca
dáveres dos derrotados nas batalhas antiinflacioná
rias anteriores - do Cruzado I ao Plano Cafóte-:;; 
quer lançar a culpa de sua perdição sobre o Poder 
Legislativo, sobre a rigidez e o falso engessamento. 
que estaria provocando a crise das finanças públi
cas. Os partidos e candidatos vitoriosos não têm o 

pudor para declarar aos eleitores que eles nunca ti
veram plano algum de governo, que o engessamen
to e a incapacidade de ação são causados por um 

· sistema que entregou aos banqueiros e à especula
ção mais de 60% das receitas ordinárias, que as dí
vidas com a saúde, com os funcionários, com as 
empreiteiras, com a educação, com as estradas es
buracadas, com as crianças analfabetas, com os 
sem-teto e os sem-terra já escreveram em negro as 
prioridades reais e balizaram os próximos anos de 
um governo refém de heranças malditas. 

... ~A únic:él.§aída,~apresentada pela social-demo
cracia brasileira, tão falida quanto a extinta social
democracia européia, é a privatização, a terceiriza
ção dos serviços públicos, da aposentadoria, da 
saúde pública, da seguridade social, da segurança, 
da educação, do sistema viário, do socorro às crian-

_ça.s abanc::lQnadas, do socorro e ao abandono e sc!
cateamento da terceira idade. A população que pa
gou pelos serviços privados, que foram assaltados e 
malversados por um modelo de desadministração 
pública co-autora do esbulho, poderá pagar de novo 
a hospitais privados, a escolas e universidade priva
das, a seguradoras J?rivadas, às ~~.strada~ privatiza
das, às creches falidas, os preços de mercado es-

._çorchantes cobrados de novo pelos serviços privati
zados que já caminham para a falência, dão golpes 
nos usuários, deterioram as promessas de ater· · 
mento...E_o.s_brasJieiros que perderam os benef. 
da ~Yridade pública e social agora poderão re:.r<.. 
de seus 2.820 dólares de. renda pttr caplta, de seu 
salário mfninio de 1 f2 reais, o dintleiro magro e so
frido, inexistente Quas.t'l· Pàra piçB.r ·médicos, profes
sores, estrad<is, aposentadori!ls terceirizadas pelos 
sociais-democratas ao leme da nau sem rumo •.• 

Sem saber o que fazer, totalmente inconscien
te em meio da hipnose em grupo produzida pelo mo
vimento pendular dos combates fracassados à infla-

_ção, querem eles, os neojuristas, desconstitucionali
zarem o Brasil, depois de terem desconstruic.:> ci Po
der Executivo. De Chico Campos, os neo-neoclássi
cos não aprenderam as artes e quiromancias do direi
to constitucional burguês, apenas o conteúdo autoritá
rio, desp6tioo, antidemocrático que a ditadura do. mer
cado livre exige para respaldar e legalizar a força e a 
coerção centralizadas no executivo "neoliberal". 

E todas estas desventuras, somadas às contra
dições inerentes às relações internacionais, aos pro
blemas dos desequilíbrios na balança comercial e 

. nas~conta~rmnta!l~ ~ intemacion~lização do sub
solo, à doação dos restos das empresas estatais, à 

· ol•goJ)olizaçilo· do petróleO, ao -suCéiteamento do par-
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que industrial, tudo isto sob o falso pretexto de for
necer recursos a um Governo que afirmaque quer 
desgovernar, desconstruir, demitir,_ de5enipr~llé!:f, 
emagrecer, laissez-falre, laissez-passer ... Todo 
este caos será conduzido pelos descaminhos da 
perdição, para o Poder Legislativo, para o Senado, 
onde desembocarão seus poderes desordeiros e de
letérios. Do Senado eles esperam o milagre de en
contrar, na superestrutura jurfdica, as respostas que 
o desgoverno não soube descobrir na infra-es~~ 
ra, nas condições reais e contraditórias da produção, 
da distribuição e do consumo coletivos. 

A elite brasileira não precisa entender 'AS Pa
lavras e as Coisas', "Les Mots et Les Choses', de 
Foucault, mas as palavras, a linguagem e os gestos 
das coisas violentadas e dos homens desesperados. 
Enquanto a Constituição e as leis deste País não se 
transformarem no repertório do direito à vida, do res
peito à inquietude humana expressa no traba!fio dos 
homens, em seu operar manual, em suas produÇôes 
artísticas, em seu fazer cultural, em seu labor amO
roso e curativo, medicinal, na construção da herança 
social transmitida pelo ensino, pela pesquisa, pelo 
estudo, em sua interação com a natureza da _qual 
nós somos parte, em seu mover-se para o próximo, 
que não será o inferno, o agressor, o violentador, 
mas o nosso complemento indispensável, enquanto 
o direito não favorecer o abandono da placenta indi
vidualista e egoísta, a queda da prisão da proprieda
de privada que aprisiona nossas energias poten
ciais, aquelas leis serão ilegftimas, a ordem jurfdicá 
será sediciosa, a cooperação coletiva será obtida 
pela coerção e pela força e o direito elaborado e 
aplicado será o avesso, o oposto do tecido que a in
teligência descompromissada sonha tecer com os 
fios do social, com os laços coletivos que interpene
tram nossas individualidades inermes enquanto Sóli~ 
tárias e narcisistas. 

O chamamento à utopia e o apelo ao delírio 
que se tomou insano diante do tormento da realida
de maldita são necessários para que os seres que 
não gostam de sonhar, que têm medo de sonhar 
porque seu sonhar está carregado de pesadelos, 
lembranças de um passado recalcado para as pro
fundas do inconsciente, para que estes seres não
sonhadores se envergonhem diante do contronto en
tre a utopia dourada e a realidade modelada por 
seus sanhudos desejos de poder, por suas ptilsôeS 
tanáticas, pelo pavor ao sonho em que inexisteÓ'r as 
tramas rasteiras de um jogo sujo que eles pensarr 
ser a ação política. Mas, felizmente, desde Aristóte
les pelo menos, até Marx, Tiradentes e Guevarn 

muitos sabem que aquilo não é politica mas a utiliza
-çao indevida de um nome. A rosa política existe sim. 
Sua realidade, seu aroma, seu colorido permanecem 
o que na realidade são, seu significado será sempre 
admirado por riulis-que o significante, o nome da 
rosa política se deteriore e apodreça. 

Regarei COITl_ITlinh<i_s forç_l!S J.ll:lquenas, nos Pró
ximos anos, a··mrnná roSa. pólítiCa~protegerei com 
meus desvelos-a vrâa cá rosaclljofrato a mim foi 
Córlfiaâo pelas-consc1ênclas-incorruptás de meUs 
eleitores . .Aefes prorireto continUara ser um sonha
dói e a -cuiâar. rioSiar'c!Tils~dà Utopia; i:fa essência, 
das raízes -elo eXistir SOCial, do significante, da rosa 
em si, real, bela e ameaçada. 

O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. Ex' 
um aparte? 

O SR. LAURO CAMPOS - Pois não. Com 
muito prazer, nobre Senador Josaphat Marinho. 

O Sr. Josaphat Marinho - Aguardei que V. 
Ex" concluísse a leitura do documento, porque tenho 
a impressão de que é exatamente o que V. Ex• es
creveu quando se candidatou à Presidência da 
Casa. E o que quero assinalar neste instante é a lí
nearidade do seu pensamento. O que V. Ex• escre
veu naquele momento, pôde repetir hoje, sem ne
nhuma contradição. E o que é mais: o que V. Ex' 
prevê dos inconvenientes da política de liberaliza
ção, os fatos o confirmam. Parabéns a V. EJ<A. 

-0 SR. LAURO CAMPOS - Agradeço muito as 
palavras do eminente Senador Josaphat Marinho, 
que engrandecem e dão um fecho de ouro às mi
nhas modestas palavras, escritas há cerca de 2 
anos. 

Muito obrigado. 

Dtiiiiíite -o-· iiíscisrso ao Sr. Laura-cam: 
pos, o-si'.'A.nfoiiio-Càiíí:is Magiilhlies, Presi
~me, derxa a caae1ra da prestaencta, que é 
ocupada pelo ~sr. Carlos PatroCínio, ~ Se-

. - " dté1ãno: 

Durante o discurso do Sr. Laura Cam-
- pos, o Sr. Carlos Patrocínio, 2° Secretário, 

deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães, 
Presidente~ 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-Com a palavra ósênadór Leomar aulntanilha. -

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB -TO. 
Pronuncia o i;egumte dí5curso. Sem revisão do ora
â_õr.}-: Sf"PriíSidenlíf,-Srtse sr"S: Senadorés, agora 
que nos encontramos no encerramento do quarto 
perfódo de convoCâção extraõrâínáifa desta legisla-
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tura, quero ctestacar, entre as questões aqui discuti- 1050 megawatts que serão construídos, vale ressai-
das, duas que são fundamentais não só para os tar, o Tocantins sairá da condição de importador 
destinos do País, como para os desta Casa: uma é o para a de exportador de energia elétrica. 
processo de votação do projeto que permite a reelei- Vale ressaltar que o Tocantins, com a constru-
ção do Presidente, dos governadores e dos prefei- ção dessa hidrelétrica e com o processo moderno de 
tos, e a outra é a eleição dos membros das Mesas geração e transmissão de energia elétrica que está 
do Senado e da Câmara. se processando no Estado- e o Tocantins é o Esta-

Para alegria e tranqüilidade nossa, V. Ex'l, Se- do mais novo, a menor economia do País -, vem 
nador Antonio Carlos Magalhães, foi conduzido à dando exemplo a muitos dos Estados brasileiros, 
Presidência do Senado Federal, certamente com o porque foi lá, ainda antes dà. queda do muro de Ser-
propósito de dar continuidade à luta pela preserva- lim, que o Governador Siqueira Campos, com a co-
ção do respeito ao Parlamento e aos seus membros. ragem que lhe é peculiar, com a visão extraordinária 

Mas gostaríamos de comentar nesta manhã, que tem, iniciou o prócesso de privatização do seg-
Sr. Presidente, nobres Pares, uma conversa recente mento energético. Ele privatizou a nossa concessio-
que tivemos com o eminente Ministro das Minas e nária de energia elétrica e hoje os resultados são 
Energia, Raimundo de ~rito, quando S. Ex'l final- patentes, e hoje vários Estados estão querendo se-
mente anunciou o resultado de tratativas das forças gulr o mesmo 'camintío, porque lá os resultados to-
políticas do Estado do Tocantins: que, finalmente, a ram extremamente eficientes. 
licitação para a construção da hidrelétrica do Lajea- Não há hoje no Tocantins um município sequer 
do ocorreria ainda neste semestre e seria feita no que não esteja energizado, o que não ocorria antes, 
nosso Estado. quando aquela região era apenas a região norte do 

Ora, Sr. Presidente, nobres Pares, num País Estado de Goiás. Milhares e milhares de lares foram 
onde a demanda por energia elétrica é sempre cres- retirados das trevas; íniciou-se um processo de am-
cente, o Tocantins, com o seu enorme potencial hí- pliação das redes de energia elétrica para o rw:: , · 
drico, vem, com a consolidação dessa usina, dar a rallevando, naturalmente, uma melhor condiç:.._ ..:~ 
sua contribuição para que o País se insira, de forma l/ida-ao homem do campo, ao sempre esquecido ho-
mais célere, mais rápida, no processo de desenvol- mem do campo, permitindo-lhe modernizar a sua ati-
vimento tão sonhado, tão esperado por toda a nossa vidade, permitindo-lhe instalar equipamentos que ve-
cornunidade. nham racionalizar o seu trabalho, reduzir os seus 

A Usina do Lajeado ficará encravada no cora- custos e finalmente poder ter orgulho e satisfação do 
ção do Brasil, a jusante da última capital do segundo trabalho diutumo seu, de sua mulher e de seus fi-
milênio, Palmas, cidade que se erige no cerrado, no lhos, numa atividade tão nobre e tão importante, que 
sertão inóspito, mas pujante, modema, bonita, a é a de produção de alimentos, elemento essencial à 
chamar a atenção não só dos nossos irmãos brasi- vida humana. 
leiros, mas também de tantos estrangeiros quantos Na História dos povos, há a constatação inexo-
nos têm visitado para conhecer o que há de moder- rável de que a população rural cada dia é menor, e a 
no nos conceitos de urbanismo e arquitetura. Pai- população urbana cada dia é maior. A demanda por 
mas vem mostrar que o Tocantins, Estado novo e alimentos, em razão do crescimento dessa popula-
pobre, pela força do seu povo, tem um lugar de des- ção, é sempre maior. Então, é preciso modernizar a 
taque reservado no cenário nacional. atividade do campo. É preciso oferecer ao homem 

A construção da hidrelélrica do Lajeado, com do campo os meios necessários para que ele real-
uma capacidade de 1050 megawatts, vem atender, mente possa modernizar a sua atividade e, enfim, 
ainda que parcialmente, a essa demanda nacional, suprir a mesa daqueles que ganham a sua vida e 
já que o Tocantins é hoje o hiato entre os grandes trabalham na zona urbana e nas grandes cidades 
sistemas nacionais: Fumas, Betronorte, com Tucu- deste País. 
ruí e Boa Esperança. Sr. Presidente, a construção da hidrelétrica do 

Com a construção dessa hidrelétrica e a interli- Lajeado tem um significado especial, além dos as-
gação desses sistemas certamente haverá a amplia- pectos que aqui já mencionei. Não se trata da com-
ção da confiabilidade do fornecimento de energia ~ · pulsão, da cobrança e da exigência do dever do Po-
elétrica não só no Estado de Tocantins, mas tam- der Público de atender as demandas sociais. Sabe-
bém em todo o País, porque hoje a demanda do To- mos das imensas dificuldades por que passa a 
cantins não ultrapassa os 115 megawatts. Com os União, das imensas dificuldades por que passam to-
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dos os Estados que não teriam como, efetivamente, . ãs obras'·ooli'ifra-:estn:ftum.:'l\li eStá~se dE!senvofven-
bancar a construção de urna usina hidrelétrica dessa do o mais arrojado programa de rodovias do País, e 
envergadura é desse custo - ultrapassará segura- já foram inaugurados mais de mil e duzentos quilO-
mente a casa de US$1 bilhão. metros de estradas. Até o final do mandato, o. Ga-

No entanto, energia elétrica é um insumo tão vemador pretende construir mais de três mil quilõ-
importante, tão necessário e cada vez mais demo- metros pavimentados, rodovias estruturantes e inte-
cratizado, que se transforma em um bom negócio gradaras que permitirão a ligação das Regiões Norte 
em qualquer lugar do mundo. Por essa razão, já ti- e Nordeste. Com mais facilidade, vão permitir, emi-
vemos a anuência do Presidente Fernando Henrique nente Presidente Antonio Carlos Magalhães, a liga-
para que fosse permitido que a iniciativa privada par- ção do Tocantins com o seu cujante Estado, e essa 
ticipasse desse processo tão importante. parceria muito nos interessa. Tocantins e Bahia, uni-

A nossa concessionária de energia elétrica do dos, tenho certeza, haverão de dar enorme contri-
Estado, eficiente, competente, tem promovido inves- buição ao fortalecimento da economia deste País. 
timentos no Estado durante período em que é con- Sr. Presidente, Srs. Senadores, dessa forma, o 
cessionária privatizada e que cuida da produção, ge- Tocantins, pequenino, modesto e novo, vem procu-
ração e distribuição de energia elétrica. Ela obteve o rando dar a sua contribuição para a modernização 
maior índice de crescimento entre as concessioná- do Brasil. 
rias instaladas no País. O SR. PRESIDENTE (Antonio Gartos Magalhães) 

É essa companhia que está capitaneando, Sr. -Concedo a palavra ao Senador José Eduardo Ou-
Presidente, Srs. Senadores, a constituição de um tra. 
consórcio de empresas privadas e algumas estatais 
para a consecução desse empreendimento tão im
portante. Nessa associação, já asseguraram a parti
cipação à concessionária de energia elétrica do Chi
le, à concessionária de energia elétrica de Portugal, 
uma concessionária de energia elétrica dos Estados 
Unidos, a CSW, instalada no Estado do Texas. Essa 
companhia, só ali, é responsável pela geração e dis
tribuição de 12 mil megawatts de energia, ou seja, 
doze vezes a capacidade proposta para a usina de 
Lajeado, que se localizará, à jusante, cinqüenta qui
lómetros de Palmas, no centro do Brasil, no centro 
do Tocantins. 

Propôs aliar-se também a esse conjunto de 
empresas a Companhia de Eletricidade de Brasília, 
naturalmente consultando também os seus interes
ses, porque, aqui, no Distrito Federal a demanda por 
energia elétrica é sempre crescente. Não dispõe o 
Distrito Federal do potencial hídrico de que dispõe o 
Tocantins. Esse Estado, além de ter condições dé 
construir Lajeado, já está agora construindo uma ou
tra pequena usina hidrelétrica com capacidade de 10 
megawatts, no sudeste do Estado e está restabele
cendo outras miniusinas em diversos outror pontos, 
visando diminuir o custo, inclusive das linhas de 
transmissão. 

A nossa empresa aliou-se à Companhia dê 
Eletricidade de Brasília para participar desse consór
cio. Estamos convencidos de que é esse o prõi::eflí
mento correto. 

As diretrizes traçadas dúrante o Governo Si
queira Campos no Tocantins dão prioridade absoluta 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT -8E. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, antes de abordar 
o tema que .me traz à tribuna hoje, manifesto meu 
repúdio às declarações proferidas ontem pelo Minis
tro das Comunicações, Sérgio Motta. 

De acordo CQm o Ministro, S. Ex& forma uma· 
aliança do mal c!)m_o_DePUtadO Inocêncio de Olivei
ra para destruir o Governador do Paraná, Jaime ler~ 
ner. Pergunto-me: se um Governador de Estado que 
tem posicionamentos de centro, de centro-esquerda, 
9,eve ~r de~íÇ!o, segundo o Ministro Sérgio Motta; 
quàr o -aestíno- que E!Sta:~resérVáC:Iirà: EsQuerdâ; parti
cularmente a nós, do.PT,no cioriograrria ao Ministro 
Sérgio Motiã? TéilVez-sejamos crucificados. Penso 
que a manifestação de um Ministro de Estado, se
gundo um porta-voz oficioso do Presidente da Repú
blica, são declaraÇões ÇJraves e que deveriam mere
Cer,. ilÕ . mtnirrio; uma reprf~nda . pública por parte 
do PreSidente dã República. 
_ _ Mas nâo é -e5Se ãssunlo dê que tratarer nDJe. 
Não tiVeop(,rtunidadeCiê-aSSiSlii;'-ma:s fui informado 
que o Senador Edison Lobão, pela Uderança do 
I"Fl,J~~urn pronunciamento hoje Sobre a privatiza

. çãac t1a v~~ ~~J'!io-p()6e. -Por -vanas _ vezE!s; esse 
. -niesmcí-~fiadQr~llfillioii a -ffibuhà ClifSElnãdo pãrá 
• mániféstãr-se ronttãrtó "ãvenãi:r"di!ssa- "êffipresã~ 
Logo depois, o -senador Epitacio Cafeteira, do PPB, 
também fez manítestãçoescontrârías à venda da 

--Coinpanhlâ Vale do Rio Doce. 
V!VeiT\os sob -regime presidencialista. Tem o 

Presidente-uma base de sustentação no Congresso 
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Nacional amplamente majoritária, como põde ser 
constatado nas sucessivas votações no Senado e 
na Câmara dos Deputados. O estranho é que o PFL, 
por meio de um comunicado de Uderança, manifes
ta-se contra a venda da Vale do Rio DOce, o PPB 
faz o mesmo e vários Parlamentares, dos mais di~ 
versos Partidos, têm-se manifestado também nessé 
sentido. No entanto, o Presidente da República não 
parece querer ouvir a sua base parlamentar e ·os· 
representantes do povo e dos Estados da federação. 

Ao contrário, ouve apenas os tecnocratas, o Sr. 
Pio Borges, o Sr. Gustavo Franco, enfim, aqueles 
que, por mais competentes que sejam do ponto de 
vista técnico, não têm a representatividade dos Se
nadores Edison Lobão, Epitacio Cafeteira e Carlos 
Patrocínio - que ora integra a Mesa e que já se ma
nifestou contrariamente à privatização da Vale do 
Rio Doce -, como também do próprio Senador Anto
nio Carlos Magalhães, Presidente do Senado, que 
não se manifestou contra, mas levantou algumas 
questões relativas ao processo de privatiZação, 
como a pulverização das ações, do modelo inglês âe 
privatização. Repito, o Presidente da República não 
ouve as ponderações daqueles que são repre
sentantes do povo, daqueles que aqui estão porque 
foram eleitos. 

Por diversas vezes tenho me manifestado con
tra a privatização da Vale do Rio Doce e tenho evita
do a utilização dos velhos argumentos nacionalistas. 
Penso, inclusive, que grande parte deles já está ab
solutamente anacrónica. Tenho procurado abordar a 
questão da privatização dessa companhia sob a ló
gica da globalização, que é aquela que move o Go
verno e o mundo atual. 

Já disse que a Companhia Vale do Rio Doce 
tem atuado de forma competente e competitiva em 
um mercado altamente globalizado, muito antes de a 
palavra globalização ser inserida no vocabulário po
lítico nacionaL Ela é, talvez, um dos poucos siste
mas globais do Brasil com capacidade de estabele
cer parcerias e atrair investimentos para o País, 
corno tem feito em diversos ramos da atividade eco
nômica, além da pesquisa mineral, pois tem atuado 
no campo da celulose, de transportes, da siderurgia, 
realizando associações com empresas estrangeiras 
no Brasil e no exterior. 

O Governo fala que o Brasil tem que se inserir 
na globalização, mas isso seria o mesmo que discu-
tir a Lei da Gravidade, ou seja, não nos cabe ser 
contra ou a favor dela, porque é um dado reaL A dis
cussão, corno ternos feito questão de ressaltar, é so
bre como o Brasil vai se inserir nessa globalização, 

•. 

sÉH:õl'no um p'à'fg pareeifo, sooeiâno\:m~Câí.Jâalârio 
da sifuação. A V!lle do Rio Doce é um dos poucos 
instrumentos i::fue" 6 Brasil tem para se msenr dê lõF 

. má s6be!ária riesságlõoalização. 
· Por ocasião do inrcio das discussões da prtvati

~ªção da Vale aõ Río Dóce - e agora vou chegar na 
proposta mJlagrosa .descoberta para, segunao etes, 
aplacar os argüinentos.Cfos nacionaifsfâ:s -~'.o Sena-

. dor Jáder Barbalho encarninftoll uma carta ao Presi
dente da República man1fe5fãrido~ atMaas sobre a 
venãa dâ Cohípãnliià Vale· do Rio Doce. Sua Exce
lênCia encaminhou-lhe uma outra carta em que de
fendê- a píivãtl1ãçâõ· ··~~argumenta, com base na 
Constituição, que a propriedade dos bens minerais é 
da União e que, portamo, não sera vendida. Esse 
er'â ·o seu arg~urnento na ocasião. 

· ~="" Nessà díscussão sobre as novas jazidas que 
eslãosen<k>-de'sci>oertas ~pela Cómpannia Vale-ao 
Rio Doce e qué, segiincfó infomutÇões, São equi
parãveiS âs rriã'ioresJaztâás mohâiais, corno as da 
~Âfncaâ{)suí. õ Governo" iiisóliíeU"üfàro oode da 
saià'. 

Dizia-se que averidáâa companhia incluindo 
as jazicta:s poderia repreSentar um~prejuízo, pois elas 
aillda não estão avalíaaas· ..:: poàeriálll valer três ou 
quatro. bllh~-= ei~~5eria um ábSlirdo. o Governo 
resolveu "retirar o iJõdê• d1iencfcrqüe éíímlíiuírã o 
prejufzo à metade, pois criará uma sociedade de 
pesquisa composta por 50% da Vale do Rio Doce e 
50% do BNDES. Se essas jazidas forem confirma
das, serão metade do BNDES - cujo capital é total
mente da União - e metade da Vale do Rio Doce, 
que já estará privatizada. Dessa forma, se o prejur
zo,-ca-so~ haja, antes era de três bilhões, passará a 
ser de apenas de um bilhão e meio. 

Esse dado é apresentado como a descoberta 
· âo~"ptilóao-gato•-para seewar a pnvatiZaçao. 1\g<r 

ra, a discussão não está relacionado ao interesse 
nacional, ou seja, se haverá ou não prejurzos ao 
povo brasileiro e à União. A discussão é sobre a re
dução do prejufzo à metade, que, se for conseguida, 
deixará tudo bem. O pior é que isso é apresentado 
em letras garrafais, como sendo, agora, a solução 
para aplacar a ira dos nacionalistas. 

Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, gostaria 
de saber até quando o Presidente da República ou
virá apenas a voz dos tecnocratas do BNDES. 

Quando passará a dar a devida importância 
aos pronunciamentos de Parlamentares, dos mais 
átVersos Partidos? Quando vai entender que a dis
cussão a respeito da Vale do Rio Doce não pode ser 
colocada sob a equação rnaniquefsta de atrasados e 
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modernos, de direita e de esquerda, ou de governei 
e oposição? 

Já está provado que o assunto não se enquã
dra nessa equação maniqueísta, porque há pés5oas 
classificadas como neo-liberais, como o Prefeito Cé
sar Maia, por exemplo, que são contra a vendJ;Í &i 
Vale do Rio Doce. · · 

Mas, não, parece que há uma redoma de' vidre 
em tomo do Presidente da República, que impeêê 
que ouça os argumentos colocados pelos Parlarrien
tares, representante do povo, em relação a -EiSsâ 
preocupação. Ao contrário, Sua Excelência insiste 
em ouvir os disparates dos tecnocratas, como o Mi· 
nistro Antônio Kandir, que teve a clarividência·de ai· 
zer que, com a aprovação da reeleição, a ecõnóini~ 
cresceria 9%. S. Ex' resolveu, agora, inventar a "de· 
bênture turbinada" - será necessária a abertura de 
um concurso a fim de que se descubra o sígniTK:ado 
da expressão. 

S. Ex" registra. inclusive, que a palavra "debên
ture·, relacionada à companhia Vale do Rio Doce, 
lembra-nos um outro episódio, ocorrido em 1985, 
quando a União perdeu temporariamente o conlrole 
da Companhia Vale do Rio Doce, através do artifício 
da emissão de debêntures convertidas em açõeS, 
fato que gerou ur. .J. CPI nesta Casa, por iniciativa do 
então Senador Severo Gomes. Pena que essa CPI 
também acabou em pizza! 

Naquela ocasião, em função do artifíCio da 
emissão das debêntures convertidas em ações, fo
ram vendidos quase 30% das ações ordinárias da · 
Companhia Vale do Rio Doce por um valor corres
pondente, à época, a U$300 milhões. 

Essa questão das debêntures convertidas de
veria ser incluída na discussão do preço da Vale do 
Rio Doce, pois se na ocasião 30"/o das ações corres
ponderam apenas a U$300 milhões, o preço médio 
estará efetivamente rebaixado, uma vez que, àquela 
época. a União detinha 81% das ações ordinária da 
Vale do Rio Doce e, hoje, detém apenas 51%, justa
mente devido àquela operação, até hoje não escla
recida, e que, com certeza, deve ter enchido os bol
sos de muita gente, porque, apesar da luta do Sena
dor Severo Gomes, essa investigação não chegou a 
bomtenno. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, esta 
Casa, no final do ano passado, apreciou projeto de 
minha autoria, que dava poderes ao Congresso~a
cional para retirar a empresa da privatização. Fói a 
votação mais equilibrada que acónteceu nesta casa 
-pelo menos nos dois anos que aqui estou -, numa 
demonstração clara de que esSa. não é uma discus-

-Járieirõ 1997 

"sãôque posSa. sereoldCada em termos de Oposiçaox
SituaÇão, Esquêffiaxt>ireita, tr1õdêmosxatrasados. 

Ele foi derrotado por quatro votos, mas, se qui
ser, o Sen~do aind<i tem a oportunidade de entrar 
nessa auestão de forma soberana: existe um Projeto 
de Resolucão da Senadora Júnia Marise que esta
bel_ece que 9 ed@l_ga ve!l._da ~ Cor:n_panhia Vale do 
~Riô~Dore"fÉ;i'li'quesê;t submêlt<foão ên'voé ao senado . ºª B~ú!>l!c.a, I!=!r:nos~ª--i11~E!I!@Q_!!~. _1()99 no inicio 
_da$e~ª-º _[_egfsiatiVa_()rcJinária (je 199?, coletar as
sinittui'a.s paratentãYvolar esse-proJeto de resotu

. Çlià, ein regimi:tCfe~úrgencla. -serã'faCI1. conseguir as 
assinaturas: pelo mencifpara a ctlàrnada urgência ·c·, 

~~~~e~~tem~f~~f~~~htt~: ~~ 
tra história é se o projéto será aprovado ou não. 

J::spero._qu~ º-~enado se disponha a, pelo rne-
_nps, se in~rir, çle tQ!'!f!ii_§Obe~ra"ª· nessa discussão, 
porque a giarícfe verdaàe e qüê Contínua a discuS
siio da ve!'Jçla d~G0mpanhia Vale do Rio Doce ape
nas nos g_à.binetes Cios tecnocratas do nosso Pais, e 
cada vez cOm fórmulas mais "criativas• apresenta
das Por eies. aúando Se têvaniavá·a hipótese do ris
cO de se vender a Companhia Vale do Rio Doce 
pará os aüStr-aliiliiós, ó que provõcaria um monopó
lio quase que total do comércio de minério de ferro 
no âmbito internacional, e que traria prejufzo para o 
Brasil, ao mesmo. tempo se levantava o risco de a 
Companhia Vaie ·ao Rio . Doce ser vendida para os 
japoneses, · qúé são os seus principais diehtes, o 
qutftambérii trana prejulzo paici 6 "Biasil. 

Aí, o BNDES descobriu aquilo que eles cha
mam de fórmula mágica: não pode vender a maioria 
das ações nem para as empresas que atuem de for
ma ofensiva no mercado de minério de ferro, nem 
·para os consurriiaores~ Segundo eles, teriam desco
berto a fórmula mãgica:. Só que o efeito disso é que 
todo o mercado já sabe quem vai comprá-la. Refiro
me à empresa Anglo American, maior empresa de 
mineração do mundo, portanto, em condições· de 
comprá-la; e como ela não atua de forma pesada no 
mercado de minério de ferro, não é nem concorren
te, nem cliente da Companhia Vale do Rio Doce. En
tão, aquela fónnula mágica que, segundo os tecno
cratas, foi implementada para responder às preocu
pações daqueles que eram contra, ou seja, vendê-la 
para um grande concorrente ou para um grande con
sumidor, acabou· ·estabelecendo urna situação em 
que o mais provável comprador será a empresa An
glo American, maior empresa de mineração é<> mun
do, e que, com a compra da Companhia Vale do Rio 
Doce, passará a ter um grande peso no mercado de 
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minério de ferro, coisa que ela não faz hoje, porque 
a sua principal atuação diz respeito ao ouro. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, tenho 
em mãos cópia do pronunciamento do Senador 
Edison Lobão. Infelizmente não vou ter tempo de 
lê-lo, mas quem registrar, mais uma vez, que o 
Senado Federal ainda tem a oportunidade de en
trar nessa discussão de forma soberana. Bastá 
aprovar o Projeto de Resolução da Senadora 'Jú
nia Marise logo no início de fevereiro, porque, in
clusive, vai ser antes da publicação no edital. se:. 
gundo o Ministro, o edital será publicado num pra
zo em tomo de 30 dias, e poderemos trazer à dis
cussão para um fórum de onde ela nunca deveria 
ter saído: o fórum onde estão os representantes do 
povo e dos Estados brasileiros. · 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga

lhães)- Com a palavra o Senador Valmir Campelo. 
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 
St"'s e Srs. Senadores, terminamos hoje o perío
do de convocação extraordinária do Congresso 
Nacional, com significativo número de matérias 
aprovadas. São matérias de grande importância 
para o desenvolvimento nacional e, sobretudo, de 
alto valor social. 

O Congresso Nacional logrou a aprovação da 
Lei Orçamentária, garantindo os meios necessários 
para realizações !iovemamentais. 

o Senado aPreciou cerca de doze matérias de 
relevância incontestável. Entre elas destacamos o 
Projeto de Lei que toma automática a doação de ór
gãos humanos para fins de transplantes, a criação 
de um fundo de .arelhamento da Polícia Federal, 
a Convenção de Wgurança Nuclear, o sistema na
cional de armas, eft::. 

A Câmara dos Deputados, igualmente, traba
lhou arduamente, cumprindo satisfatoriamente com 
os fins da convocação extraordinária. Ali foram apre
ciadas e aprovadas as emendas à Constituição rela
tivas à reeleição do chefe do Poder Executivo, às 
novas regras do Plano de Custeio e Seguridade So
cial e ainda a dez acordos internacionais e de cola
boração bilateral. 

Também não podemos deixar de nos referir às 
mudanças ocorridas neste Poder, com as eleições 
do atual Presidente do Senado Federal, Senador '· 
Antonio Carlos Magalhães, e do da Câmara dos De
putados, Michael Temer. Ressalvadas, com desta
que, a competência e a liderança dos demais pre
tendentes ao cargo, bem como do Senador José 

· Samey ·e do Deputàélo Luís Eduardo Magalhães, 
qüe éoncluíram com Qlõria Ôs 5eusffiândafôS. Pode
mós dizer que o CongreSSo Nacional, coói'denado 
pôr esses dois vultôspolitieoS. senfdÚVida alguma 
terá um protrc:Uo desempenho nas duas L<> -;slaturas 
suoseqüentes. · = · 

- Sr. Presidente, sf'IS e sr-s:· senadores, es' ; é o 
balanÇo- resumido cjüe-façó aqúí âa cOnVOCação ex
tracii'âinária. ··Resumido, porque se fo5se completo 
nãó-ji()deríaroos deiXarlamMm oo·anãTisàr cada ae-·· 
bate, cada discurso ocorrido nas numerosas sessõ
es~reãlíi:ãdas né5se í)eríó-do. -

Agora, esperamos que o Governo - com as 
ferràmentas oolocãdáS em suas mãos ÍJelo Congres
so :NaCional -:exe<M!i..- ~í:Tí"é!<:ir~rifo, os projE)tos 
de _gu~ a Nação necessita para o seu satisfatório 

· fuficrõnamemo: 
Esperamos que~~·o Governo regulamente, sem 

déinora, as matériãs qüe depenaam da sua discipli
'ria e confiriué"aorêrecer á ffiffiqü1Tíáãdê- e a espG8~· 
ça que até hoje tem proporcioriaão à Pópulação bra
sileíra, com ·sua. afuaÇim segura, deCidida e inteli-
·gente. · 

A partir de agora;depais de cumprida a missão 
da ConvOC?S:ção Extra~rdin~ria,_ debru~mo-nos, Sr"s 
e Srs. Senadores, sobre os estudos relativos às re
fo~a:fdo ~ Eslfldo; p~à que, assim, Sc>ritinuemos a 
merecer a credibilidaae do povo brasileiro e, sobre
tudo, para que· propcfreioriémos ·ao País o deslan
-charde seu desenvolvimento. 

,.-_ 

Era o quE) tinha a dizer. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
A SRA. MARINA SILVA- Sr. Presidente, peço 

a palavra para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartos Magalhães) 
- Para uma breve comUnicação, coilcedo a palavra 
à nobre Senadora Marina Silva. S. Ex& dispõe de 
cinco minutos. 

. A SRA. MARINA SILVA (PT- AC. Para uma 
breve comunicação. Sem revisão da oradora.) - Sr. 
Presidente, s..-s e Srs. Senadores, o jornal O Esta
do de S. Paulo, em matéria publicada no dia 2 do 
corrente, dá conta de que as agressões cometidas 
canlfcf as -mülnerésãtirigem~-propofc1õriãliiiênfe, Uni 
dós maiores fndices no meu EStado, o Acre, particu
larmente em um bairro denominado Cadeia Velha. 
Realmente, o número registrado na Delegacia espe
cializada é bastante alarmante, por se tratar de um 
bairro de periferia, onde a grande maioria das víti· 
mas são mulheres envolvidas em relações amoro
sas e afetivas. 
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Levantamento feito pelo Cedepe indica que, de 
1992 a 1996, ocorreram, no meu Estado, lamenta
velmente, 67 assassinatos, dos quais 80% estavam 
no âmbito das relações amorosas e afetivas. Ou 
seja, eram companheiros ou namorados que assas
sinaram suas esposas ou suas namoradas. 

Quero registrar aqui que uma série de iniciati
vas vem sendo tomada, principalmente na tentativa 
de se fazer face ao processo de violência que acon
tece contra as mulheres, uma violência que ocQ_rre 
em todos os níveis. As mulheres agredidas, _rt}e_S!flt' 
quando procuram socorro nos serviços de saúde, 
ainda são agredidas novamente, pois são destrata
das, são recebidas muitas vezes com galhofas, por
que foram agredidas por seus maridos, e as pes
soas não compreendem que, por mais divergências 
que haja, ou mesmo que uma companheira rejeite, 
do ponto de vista amoroso, o seu companheiro, isso 
não lhe dá o direito de agredi-la fisicamente. Muitas 
vezes, esse atendimento é secundarizado; e eSsas 
pessoas não são atendidas com a prioridade neCés: 
sária, o que certamente deixa muitas seqúelas. Por 
exemplo, se chegarem duas pessoas: uma mulher 
que foi agredida pelo marido, porque supostamente 
cometeu um erro, e outra pessoa que sofreu outro 
tipo de problema, é claro que esta segunda seria 
atendida com prioridade, porque, de acordo com 
essa mentalidade preconceituosa, a primeira teria 
que continuar a ser punida com o seu castigo. - " 

Aconteceu, recentemente, uma reunião promo
vida pelo Conselho Nacional de Defesa dos Direitos 
da Mulher - a pessoa que está à frente desse órgão 
tem um compromisso muito grande com o assunto e· -
tem também um entendimento muito grande sobre a 
questão feminina, a Dr" Rosiska -, que propõe um 
plano de ação nacional de gênero. Esse planO ·aÉí" 
ação nacional de gênero seria a implementação da 
plataforma de Beijing e trata de várias questões atí
nentes aos mais diferentes setores come Sàúdé, 
educação, segurança, para uma verdadeira duzàtfa; 
a fim de oferecer condições de cidadania para as 
mulheres. · • · 

E podemos destacar aqui, do ponto de vista· do 
combate à violência contra a mulher, que lamenta
velmente o meu Estado aparece como sendo um 
dos recordistas. A implementação dessa plataforma 
indica algumas ações como, por exemplo, a revisão 
do Código Penal, para que tenhamos leis atuali~; 
das e não tratemos mais as mulheres como lncapà:: 
zes e como tuteladas por seus maridos, por seus ir
mãos mais velhos ou até mesmo por seus filhos, já 
que parece que sempre somos consideradas inca-

pazes. Quando não -é o marido o nosso tutor; se naô · 
o femosé sôrriós'ViúVas Ó[f$eparadas, automat
icamente, muitas vezes, o füho mais velho assume 
essa posição. Quando não somos casadas, é o nos
so irmão Óu nosso ·pai que COntiQua regendo a or
questra da dominação feminina. ~ão, há um pro

. cesso de refmmulação das leis, para que sejamos 
frâfaoas · cõrt'iõ -pess6as capates ~não· como ··seres 
·que;--por sua incompetência, devam ser tutelados 
por alguém. 
---- um outraTcfélaéãêiiã:Çaô"(íe""albe-rgUes ouCã~-
Sàs=ãDrigo para abngarem aquelas rtiwneres~ com · 
seus filtios;·identlficiida:s Cõmó paisíveiS de serem 
'ãssassmaêlas por seus· arneaçadores:saoemos que!"
isso dimh1ui e muifô o numero de a!>sassínatos, por
que, muitas vezes, quando a vitima está sendo 
constantemente ameaçada e não tem para onde ir, 
geralmente acontece que o ameaçador cumpre as 
suas promessas. 

- • ' .C Néssê' serl1léf<)','' temos_· o éxemplõ âa Inglaterra, 
~que~têm3rn:fêãsas·ae aõrlgõ Pãfã esSâs .. riiüffiefei5; 
o qUe diminuiu muito 6 índice de violência._ No Brasil, 
~ITnnmã êSSa: poSSióilíclãa~P<>I"é!úe"onumero ães- · 
~sasêãsas'~mmt~qOOM'' 

..... Uina outráaçao no combale à violência é o for
talecimenfo das. ~legacias das mulheres, porque 
muitas estão súcateadas; o que temos~ali são dêle
Çãda.s"tf®ãffiànão~~a·f~rro"é'"t()gó;séfh as míniniás 

:Ji9na1Ções-;---muitas vezes Oíscnmmaaas ~dernro· ao 
prÕprio- slslêini'õe-segurai1Ça, com oomenmiiõsao 

-tij::iõ''"aquíronaõ·eaeregaciaae·mulnefes,·e aelega
êia tle fuxico, onde as mulheres vão falar mal dos 

"seus manãõs· e ·nao têm a aeVidaatenção por parte 
do Poder Público. A plataforma que tenta implemen

. tãí-"às · reSõfiJÇoo!nre ·seijiiig ·também está atenta 
pamí~ 

. __ .. _ Um búfro asJ!e9órilultoliripçrtailté é o que se 
:,'"ªr~ré.ª"Ci@li@Q (J["eãlf~ÇFQ"::_o_ maroríll_ã[~_a~ ·r& 
:.:~~~ rí~:g_ç.e"[!a----o do · ~~re:::a:s ~(1-

fi\eres. ~um- os _ . . _. . _ ·.. ê ·que,''ffi'ô'ffás 
· v~fes, a f:lêsqua;rm:caffiõ 'prolrssronál, ó nãO::aeesso 
ãó tonhecTmlfmõoo·a.o ditosaoersistemàti.Zãdo"tã~ 

. "iélt\"'cóm·&rre'tefffiâ'rtibs~qa'irfiêárSempre em~ profís: 
sões secundárias. Muitas vezes, recebemos salários 
menõresPõr-âfiVR'lã""desigillfiS,mesmõ quanao·te

-· mos o mesmo níVel de competência profissional -
· -tódmfsátiem.:fs qOEf não existe essa diferença de in
·-telígência entre o~._?ois sexos. 
· · . _···como diSponno ae crnco rmriúfôs~ Sr.-Presi
.. dente, faÇo apen'li-S: esse registro, pdrque o Estado 

de São Paulo ·c:otoea o Acre como um dos Estados 
com maior. fndic~(ae violênCi<~._ C()lltra a mulher, pro-
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porcionalmente falando. Na verdade, o desemprego;
a falta de condições sociais e a desagregação eco
nõmica e social do meu Estado têm levado a urria 
desagregação de valores. Pessoas que moravam 
nas suas colocações, fammas inteiras hoje estão erri 
periferias, vivendo nas piores condições, em lugares 
onde não há acesso à educação, a condições dig
nas de vida; é um espaço propício para que atitudes 
dessa natureza aconteçam e proliferem com uma 
força muito grande, o que é lamentável. 

Parabenizo aqui tanto as ações que estão sen
do feitas por pessoas ligadas a instituições, quanto o 
próprio trabalho do movimento de mulheres no senti
do de que estas deixem de ser vítimas desse tipo de 
atitude, que muitas vezes chega até à sua elimina~ 
çãofísica. 

Muito obrigada. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 

-Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1" Se
cretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio. 

É lido o seguinte: 

OFIFG N° 276197 

Brasflia, 5 de fevereiro de 1997 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação do 

Deputado Fernando Gabeira (PV/RJ), corno titular e 
do Deputado Gilney Viana (PT/Ml), corno suplente 
para compor a Comissão Mista incumbida de emitir 
Parecer sobre a Medida Provisória n" 1.531-2, de 30 
de janeiro de 1997, que "Dá nova redação aos arls. 
24, 26 e '57 da Lei n" 8.666, de 21 de junho de 1993, 
que regulamenta o art 37, inciso XXI, da Constitui
ção, institui normas para licitação e contratos da Ad
ministração Pública, e ao art. 15 da Lei n" 8.987, de 
13 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre o regime 
de concessão e permissão da prestação de serviços 
públicos·. 

Aproveito a oportunidade para apresentar mi
nhas cordiais saudações, 

Atenciosamente- Fet~=<>rrl1""131rvldoln Gabeira, Uder do PV. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga

lhães)- A Presidência designa o Deputado Gilney 
Viana para integrar, como suplente, a Comissão 
Mista incumbida de emitir parecer sobre a Medida 
Provisória n• 1.531-2, de 30 de janeiro de 1997, de 
conformidade com o expediente que acaba de ser 
lido. 

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 12 

Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio. 

É lido o seguinte: 

OF. N" 30/97-GLPFL 

__ Brasnia, 6 de fevereiro de 1997 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, solicito a substituição 

do Senador Gilberto Miranda pelo Senador Franceli
na Pereira, como Suplente, na Comissão Parlamen
tar de Inquérito "destinada a apurar as irregularida

-des relacionadas à autorização, emissão e negocia-
-çã:crde t!tulos públicos, estaduais e municipais, nos 
exercícios de 1995 e 1996". 

Cordialmente - Senador Hugo Napoleão, Lí
derdoPFL. -

O SR. PRESIDENTE (Antonio cartas Magalhães) 
-.::Sé rã feita a substituição solicitada. 

-c-Sobre a mesa, _Proposta de Emenda à Consti-
tuição que será lidél pelo Sr. 1" Secretário em exercí
cio, Senador Carlos Patrocínio. 

É-lida a seguinte: 

PROPOSTA DE EMENDA À 
CQN,SUJY!ÇA<!~!I _:f,J)~1gg7 

Altera os arts. 28, 29 e n da Cons1i
tuição Federal, de modo a suprimir o se
gundo twno das eleições para Prefeitos, 
GovernacfOreile Presidente da República. 

- -As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 32 do arl 60 da 
Constituição Federal, promulgam a seguinte r: - ·m· 
da à Constituição: 

Art. 12 Os arts. 28, caput, 29, 11 e 77, § 2" da 
Constituição Federal passam a ter a seguinte redação: 

"Art. 28. A eleição do Governador e do 
Vice-Govemáâor cfe Estado, para manaato 
dê quatro anos, será realizada noventa dias 
~a-ntes do térrnmodornandãto de seus ante
cessores. e a posse ocorrerá no dia 1 !I de ja
neiro do ano subseqüente, considerando-se 
eleito o candidato que, registrado por partido
político, obtiver maior número de votos, não 
computados os em branco e os nulos. 

Art 29 ................................................. .. 
1- ...... _,., .............................................. .. 
11 - eleição do Prefeito e do Vice-Pre

feito . até novl:l.nta dias antes do término do 
mandato dos que di:wam-suce<!er, consicte

- rand<rse elei!o o candidato que, registrado 
-pofpartmopo!ítico;obtiver maior numero de 

votos, não computados os em branco e os 
-nulos. 
"- - I , -. ~~"! 

A"rt. 77 ...... , ................ -········ ................. . 
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§ 22 Será considerado eleito Presiden- tônio Vilela FtThCI- Senador Coutinho Jorge - Se-
te o candidato que, registrado por partido naôor Waldiick õriiêlas ~ S"enãdõr Fíamez Tebet-
político, obtiver maior número de votos, não Senador lr"urribérto-1.ucena :::. SenadOr Antonio 
computados OS em branco e OS nulos.• CarlOs -Validares ::.::;eliadorl\léySWiiSUna:.;. SéC 

Art 22 Ficam revogados os §§ 32 , 42 e 52_ do nadar Jacter Barbãftio - Senador Renan catheiros 
art. 77. -...::senãdor E!CíoAIVãres.:... Senaoorluclõ Coelho-

Art. 32 Esta emenda constitucional entra em vi- Senador CariOSPatrocmio - Senador-Gilberto 
gor na data de sua publicação._ Miranda - SenaC!ófJ"oseAgripino - Senador C a-

Justificação sildo Maldaner - ·senadõrFiugo Napoleão - Se
nador José Sen-a- Senador Nabor Junior -:- S~ 

O sistema de eleições em dois turnos, mêlflto 
no Brasil até ser instituído pela Constituição _de 
1988, traduz o zelo da Assembléia ·constituinte 
no sentido de respeitar os direitos das minorias, 
atitude plenamente justificável num momento em 
que se encerrava o processo de transição de um 
regime político autoritário para um regime demo
crático. 

A prática eleitoral, todavia, revelou que esse 
sistema, aliado à grande pulverização partidária, 
não atende satisfatoriamente às exigências de 
um processo político democrático. De fato, não 
favorece a escolha do eleitor, pois não lhe per
mite a identificação da ideologia política repre
sentada pelo candidato e pela legenda sob a 
qual se inscreveu, principalmente porque as 
alianças que se fazem para enfrentar o segUndo 
turno acabam por descaracterizar matizes ideoló
gicos e partidários. 

Ademais, constitui um estímulo ao apareéimen
to de legendas partidárias sem reprssenlalividade, 
as chamadas •legendas de aluguel•, e à adoção de 
práticas políticas oportunistas, o que de nenhum 
modo favorece a consolidação dos partidos e da de
mocracia no País. 

Finalmente, a eleição em dois turnos eleva 6 
gasto público, por força da duplicação do processo 
eleitoral, sobrecarregando a Justiça Eleitoral e o 
contribuinte, além de elevar o custo financeiro do 
pleito, tornando-o menos democrático, por privile
giar os candidatos com maior disponibilidade de re
cursos. 

A presença proposta de emenda à Constituição 
tem por objetivo corrigir essa situação, incentivando 
a prática de acordos partidários mais transparentes, 
o fortalecimento do sistema partidário e a consolida
ção da democracia em nosso País. ·· ·· 

Sala das Sessões, 6 de fevereiro de 1997-12 

Segnatário: Senador Francisco Escórcio- Sena; 
dor Beni Veras ~ Senador Edilson Lobão - Sena.: 
dora Regina Assumpção - Senadora Junla Marise 
- Senador Freitas Neto - Senador Emandes Amo
rim - Senador Leomar Quintanilha- Senador Teo-

~ado r J=raíi'celino ___ Pereirac ·:..: Sena:éiot Romeu 
Tuma -senador Bernardo Cabral ~senador Val
rnir Çilm~lo - Senador João França - Senador 
Jo~Sianco. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

.. ·· ~-c:____l\._rt,.28~ A elé_i@o_ oo(3ovemador e do Vice-Go
vemadoi-ãe' E:staaõ;""'pãra mai'iãâ1Õ de-qtiãtro-anos.
réáliZãr~S&-á nõlieiifãdias antes do tértilirto dó man
datô de seus anteéeSSores, ·e . a posSe oCOrrerá óó 
dia 1" de janeiro Cfó anó subsequente, observado, 
quanto aomais, o disposto no art 77. 
. . Paragrafo único. Pei'derá_o_mariilã.to o-Gover
nador que~a5sumirõutro' éárgo·oo função na àdmi
,11_i::;l~O.. J>~i~ l!,~t~-2~-~~reta, ressalvada a 
posse em VIrtude de concurso pufilíCóe Obseriiado õ 
disposto noart. 38, CC IV e V. 

J~L\PftUl.Q !Y 
Dos Municípios 

Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, 
·votadà. enfâôistuffio!Çêõffi-õírnefSffCiclmfnimo de dez 
dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câ
mara Municipal, que a proi'nulgilrá, atendidos os princí
pios· estabeleCidos ·tíésta CõnstJruiÇão, na CõfiSf:- -"o 
do réspectiVó ESlaão e os seguintes preceitos: 

I - eleição do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos 
Vereadores, para m-andato de quatro anos, mediante 

-pleito direto e slmillfãneo realizado em tooo o·País.-
11 - eleição do Prefeito e do Vtce-Prefeito atÉ 

riõvei'lfã afãS ··anteS a<Y téi'fniflo do-mandato dos qUE 
•. devam sueêdef,'apr--tea:ãã!fãi:nl!Qm do art77 no cas< 
de Municípios oom mais de duzentos mil eleitos; 

.CAPJIULOII 
Do Poder Executivo 

SEÇÃOI 

Do Presidente e do Vice-Presidente da República 

Art 76. O Poder Executivo é exercido pelo Pre
sidente, auxiliado J)elos Ministros de Estado. 
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Art 77. A eleição do Presidente e do Vice-Pre- 111 - operação de atividades de turismo e de-
sidente da República realizar-se-á, simultaneameri- mais serviços na mesma ALC. 
te, noventa dias antes do término do mandato presi-
dencial vigente. IV - agropecuária e psicultura. 

§ 1Q A eleição do Presidente da República im- v-=-atrVIdadesoecoilstruçãõ e reparos nava:is; 
portará a do Vice-Presidente com ele registrado. · VI - bagagem acorripannaCfá de viajantes,-ob-

§ 2Q Será considerado eleito Presidente 0 can- sel'Wdõs os limites fixados i>ela· Secretaria da Recei-
didato que, registrado por partido político, obtiver a tá Federal; e 
maioria de votos, não computados os em branco e ·-vil- exportaÇão 
os nulos. Art 4Q EXcetuaâos os ~()s previstos no art. 

······················-················-················--····----············· ·~-as merca<Jorjas de _proveniência estr<togeira, 
que· saírem da ALC, ae Barcarena para o restan-

(À Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania.) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga
lhães) - A Presidência designa o Deputado Gilney 
Viana para integrar, como suplente, a Comissão -
Mista incumbida de emitir parecer sobre a Medida 
Provisória n2 1.531-2, de 30 de janeiro de 1997, de 
conformidade com o expediente que acaba de ser 
lido. 

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1Q 
Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nll8, DE 1997 

Cria a Área de Livre Comércio do 
Municípip de Barcarena, Estado do Pará, 
e dá oul@s providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art 12 É criada a Área de Livre Comércio -
ALC, de Barcarena, Estado do Pará, a qual com
preende a extensão integral do Município do mesmo 
nome. 

Art ~ Rca instituído regime fiscal especial 
para a ALC de Barcarena, definido nesta lei. 

Parágrafo único. Podem beneficiar-se do regi
me, referido no caput deste artigo as empresas au
torizadas a o~ .arar na ALC. 

Art 32 A ~ntrada, na ALC de Barcarena, de 
mercadorias de procedências estrangeira far-se-á 
com suspensão do Imposto de Importação, e do Im
posto sobre Produtos Industrializados, convertida 
em isenção, quando forem elas destinadas a: 

I -venda na mesma ALC, para consumo e uso 
dentro de seu perímetro; •, 

11 - beneficiamento e transformação industrial 
de matérias-primas minerais e demais origens extra
tivas, bem como agrícolas e da pecuária; 

te do País, estarão sujeitas à tributação no mo
mento- ·de soa intefflaçãii s·end6 tratadas, para 
efeitos fiscais e administrÇ~.tivos, como importaçõ-
es nqnn~is. 

--Art. 52 As importações de mercadorias desti
nadas à ALC de Barcarena ficam sujeitas aos pro
cedimentos normais de importação, necessários 
ao_ desembaraço aduaneiro. 

Art. 6" Os béns··nacionaís ou nacíonalizados 
que entrarem na ;ii.LC de Bárcarena estarão isen
tos do Imposto sobre Produtos Industrializados 
quando destinados às atividades indicadas no 
art. 32 · ·· •· ~·· · ··· - · · · · 

Parágrafo único. Rcam asseguradas a manu
tenção e a utilização dos créditos do Imposto sobre 
Produtos Industrializados relativos às matérias-pri
mas, produtos intermediários e material de embala
gem empregados iiã industrialização dos produtos 
entrados na ALC. 

Art. ?SI Excluem-se dos benefícios fiscais asse
gurados por esta lei, os seguintes produtos: 

I - armas e munições; 

11 - veículos de passageiros, exceto ambulân
cias, carros funerários, carros celulares e jipes; 

III - bebidas aic:OOiieas; 

IV - produtos de perfumaria, toucador e cos
méticos; 

V- fumo e seus derivados. 

Art ag O Poder Executivo regulamentará a 
aplicação de regimes aduaneiros especiais para as 
mercadorias estrangeiras destinadas à ALC de Bar
carena, assim como para as mercadorias dela pro
cedentes. 

Art. 9g O Banco Central do Brasil estabele
cerá os procedimentos cambiais aplicáveis às 
tran5ações realizadas no âmbito da ALC de Barca
rena. 
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Art. 1 O. O limite global para as importações 
da ALC de Barcarena será determinado pelo Po
der Executivo, conforme os critérios aplicados em 
relação às demais Áreas de Livre Comércio autori
zados a funcionar no País. 

Art. 11. A Secretaria da Receita Federal exer
cerá a vigilância na ALC de Barcarena e ar~pres
sâo ao contrabando e ao d~scaminl:l91 li~ffi_P_IEl]llí
zo da competência do Departamento de Polícia Fe
deral. 

Parágrafo único. O Poder Executivo deverá as
segurar os recursos materiais e humanos neç~~~ 
rios aos serviços de fiscalização e controle aduant?i
ro da ALC de Barcarena. 

Art. 12. As isenções e benefícios instituídos 
por essa Lei valerão pelo prazo de vinte e cinco 
anos a contar da implantação da Área de Livre Co
mércio. 

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de SIJ.a 
publicação. 

Art. 14. Revogam-se as disposições em comrá: 
rio. 

Justificação 

Todos os Estados da região Norte foram con
templados com a criação, nos últimos anos, de 
Áreas de Livre Comércio - ALC em seus territórios a 
saber: 

I - Acre: as ALC de Brasiléia/Epitaciolâl1dia e 
de Cruzeiro do Sul (Lei n• 8.857, de 8 de março dé 
1994); 

11 - Amapá: a ALC de Macapá/Santana (Lein2 

8.387, de 30 de dezembro de 1991); 
III -Amazonas: a ALC de Tabatinga (Lei n• 

7.965, de 22 de dezembro de 1989); 
IV- Rondônia: a ALC de Guajará-Mirim (Lei n2 

8.210, de 19 de julho de 1989); 
IV - Roraima: As ALC de Bonfim e Pacaraima 

(Lei n2 8.256, de 25 de novembro de 1991); 
2. A instalação exclusiva na região Norte se 

justifica por várias razões: 
I) é a região mais distante dos grandes cenc 

tros produtores e consumidores do País; a enorme 
distância e a precariedade do sistema ae transpor
te encarecem os produtos ali ingressados ou fabri
cados; 

11) a possibilidade de desvio, para outras re
giões mais povoadas e desenvolvidas do País, í:le 
mercadorias estrangeiras importádas, com isen
ção de impostos, para consumo local, toma-se di
minuta; 

-III) a concentração dos investimentos indus
Tnals na zona tranca aê Manq.us, com reg1me t1sciil 
mu'ilo' mals~fá.vórãVêrqué o Vígente·no· resto-da Ama
zônia, dificultou o surgimento ae Pólos industriais em 
outras áreas, eíJfo~âésenvoiVfniento ficou restrito à 
exploração de matérias-primaS; 

-IV) as -JI;LC- contliliuem ·para descentralizar a 
-ã'tiVIClãâecO'í'!lef'Cial e industrial, estimulando a ativi-
uaõe econom1ca e runstica em núcleos menores, es
palhados pelo vasto território amazônico, com poten

Cial di:f âesenvolvimento. 
3. É necessário, contudo, reparar a injustiça 

-cometida contra o Pará, único Estado nortista privado 
-de ALC. O projeto que ora apresento à consideração 
-dos l11ElUS Pares, vi!>a_, justamente, reparar esta injusti-
_y<l, _ao__Q_~{J<)r a criaÇao da. ALCâe Bãlcarena. 

Este município apresenta condiçõeS de infra.:e5~ 
trutura propícias ao desenvolvimento industrial: porto 

-:{\lila;âõ Cói)âe).~fêl.ÇI~ii.E!h~"mfiV"UÇUn.n) é mao:<lê' 
~@,:pi~~~ cle .• ~}rn.!?ó~~te -~lllplexo industri~l 

:proelUfor dê alum1na e alumm1o, mas está relegado a 
·eonq-l@o:-~. riie@·_~~2.f!~~r-~'!rnaréfias~pnmas. 
~~fi' cioS fisca1s RrêVIstos no -~ro~o~ re~e11trcos ª-os 
_ci:lnêe(lldõS~ãs Jq_c:'["" rri'União" o ""-i'oVe'ífámeííto loêcil - .... ·"-·--·-·-~---------·- .. -~ -·--- ....... 
de suas mat~riÇtS-FJrimas, através da progressiva insta
láçaó • cte iildúStllâ]r lnãntifatúi'éiras -de·--oonvados -oo 
. ~UIJ1Ítllq f)J1~. R!,ltrQS-.J2JR<i=U!OS-~_2C2S· .. _ • 

_ 4. A zona Í@~ çjg Mªnªus c:;liracteriza-se por 
;-Ser r,pera ll!<?nta__ç:!2ra 9~.P..~o?-U!.<?.~J~t:1,~9os no exte· 
nor, o que propiCia. uma evasao CleâiVisas;- perp& 

_I!Ji!n9o J.!J:rLJ;:tlso crescimento desep_yqtyi~n!i;;.ta. 

_ p_())s, com _s~~2:9~~·-~-caP~U~. ~_Estado do A~
-~QnJls CP!!tíbY<t.fTI_glnQfl a.P~r:!_as_ e_xpottaâores·ãE 
~ria-pri~. -

Já a ALC de Macapá não passa de um pólo de 
comercialização de produtos importados fabricados 
pelos países asiáticos, europeus e americanos, for
talecendo, portanto, a economia estrangeira e contri
_buindo sobremaneira para o sucateamento da indús
tria nacional. 

Nesse quadro desalentador, a ALC de Barcare
na_se caracterizaria pela instalação de um pólo in
dustrial de fabricação de bens intermediários e de 
consumo com aproveitamento da matéria-prima e da 
mão-de-obra existente na região, criando uma área 
de competição internacional propiciada pela sua lo
calização privilegiada e pelos fnsurnos existentes na 
A"mazonla.. 

5. Estas são às razões que me levam a confiar 
no apoio dos meus Pares. 

Sala das Sessões, 6 de feverefró de 1997.
- c--s-enat!or A'<Jeihli' M'Rfrã'l:le. 
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I.FG!SLAÇÀO CITADA 

LEI N. 7.965 - DE 22 DE DEZEMBRO DE 1989 

Cria Area dc Ln•rc Conu!rcin 110 A1unicipio th• Tabarin?u. 110 Estado 
do Amazonas. _1' l!fi. __ 0!!1!1_~~ E.nwidhrc;:li.n: 

Faço sat>er oue o Prcsidentt> ela Rcj:níbTioõ:c::<rdotou·n' :X1edid~- Provisória. n. 
11~ c: 1, d(• :!7 eh·_- no\·embro dt~ 1!1R9. _qlj~_ n- ({lne;resSõ ~Ctofiai-:::~PtôVou. -e-~ü: 
NH$on < 'arne1ro. Prcs1àcnte do sc?n~d:Ó·~-f-~-c?~t:lí. = pn:-a -os- -(1lenm; =ao-- ·atsposto· no 
para1!rnlo unKo. cio arturo tl:!, dn \.onstitulçfu) Fédi:'ral. i)Yórriuli!U-a·· ·s-egi.iitlt€ ·Le-i: 

CAPlTOi.ô I 

Da:; Fina/idu<io ,. Localização da Área de·u,·r<' Cvlnérciü ck Tabatillf!G 

Ar L 1 :· :E: ena da. no :X1unicipio d·e Taõ:mngii: 'E:sta<lo 'do 'il:mirz6tlas~ áreihie 
livre comerc10 de Jmportação f' expOTtac:ãn --p- d_:_;!:._~lm~ __ -:_nscal especial. esta-be· 
lecida com a finalidade de promover o deseni;õTvifuentõ "da 'f!!gmõ. tte ffôl'!téil'• 
do extremo oeste daquele Estado. · · ·· - -

Art. 2." O Poder Executivo !ará demarcar, à margem esquerda do rio Soli· 
mões. uma área continua com superfície de 20}::.ml'(vinte ij"uilõinrnos·quãdradós), 
envolvendo o perímetro urbano da Cidade _de TabaÚnga,onde -se- rnstalari a Arei 
de Livre Comerc1o de Tabatinga - ALCT, que incluirá espaço próprio para o 
entrepostamento de produtos a serem nacionalizados ou reexportados. 

Parágrafo único. Considera-se integrada à ALCT a faixa de superfície dos 
rios a ela adjacentes, nas proximidades de seus portos. observadas as disposições 
dos Tratados e Convenções lntern;lçiQ~. 

CAPITULO II 

Do Regime Fiscal 

Art. 3.• A entrada de produtos estrangeiros na ALCT far-se-ã · éom su5pensã:o 
dos Impostos sobre a Importação e sobre PrOdutos Industrializados, quando des· 
tinados: 

I - ao seu consumo interno; 

II - ao beneficiamento, em seu território, de pescado, tecu.t·sos minerais e 
matérias-primas de origem agrícola ou florestal: 

III - à agropecuária e à piscicultura; 

IV - à instalação e operação de atividades de tutismo e servi_ços de qualquer 
natureza: 

V - à estocagem para comercialização ou emprego em outres pontos do 
Território Nacional; 

VI - às atlvidades de construção e reparos navais; 

VII - à industrialização de outros produtos em seu território, segundo pro· 
jetos aprovados pela Superintendência da Zona Franca de Manaus, consideradas 
a vocação local e a capacidade de produção já instalada na reg~'ão; 

. VIII - à estocagem para reexportação. 

§ L" Excetuam-se do regime fiscal previsto neste artigo, e não gozarão de 
isenção, os seguintes produtos: armas ~ munições, perfumes, !umas, bebidas 
alcoólicas. automóveis de passageiros e bens finais de mformátíca. 

§ 2." o regime de que trata este artigo alcança apenils os produtos entrados 
pelo porto, aeroporto ou posto de fronteira da CidadE! de Tabatinga, exigida 
consignação nominal a importador estabelecido na ALCT. 

771 
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s 3: As obrigações tributárias suspem;as''rios 'têrmõS""âêS'te 'Wtígõ~~'ESO•
vem. e!etivando·se a Isenção integral nos tasos dos mcisos I a VIII, com o 
emprego do produto nas finalidades previstas nos mesmos incisos. 

~ 4.'' A bagagem acompanhada procedente ria ALLT, nu ·qcre-··se···nrere--a 
produtos de origem estrangeira. será desembaraçada com isenção de tributos 
observado o limite correspondente ao esta:belecido para a Zona Franca de Manaus 

Art. 4." Os produtos nacionais: <lestinados à ALCT. para·-r;n~-Õ"•-i''i:ful''mn. 
os incisos 1 a VII do artigo :J.·. g<Jta:rno-de Isençã-o do Imposto sobre Produtos 
Industrializados - IPl. -

Parágrafo único. A tsenção do Imposto sobre Operaçôes RE!fátivas à Circtila· 
:;ão de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 1 ransporte Interestadual 
e Intermunicipal e de Comunicado dépenoera de cmwénio celebrado nos termos 
da Lei Complementar n. 24 C' l. de 7 de )aneiro de 1975 

Art. 5: O limite global para as ImportaçÕes através da Al..CT. será estabele· 
ClOO, anualmente, pelo Poder Executivo. no ato em que o fizer para a Zona 
Franca de Manaus. 

Parágrafo único. A critério da Poder Executivo, poderãc?~'iodtcluTa:as"'ãô 
l!rnit.e global as importações de pl'oâutos atraves da ALCT, destinadas exclusiva· 
meute a reexportação, vedada a 1·emessa das divisas correspondentes e observados, 
quando reexportadas, todos os pro""dimentos legais aplicáveis às exportações 
brastleiras. 

Art. 6: A remessa de produtos nacu)nais 'pala ~a At.cr.-cnmrrtadõs- 'ao~·'nns 
de que trata o artigo 3.· ou ulterior exportação, será, para os efeitos fiscais, 
eqUivalente a uma exportação. 

Art. 7: A exportação de produtos da ALCT: qúãlquiiir que ~Ja sua trrígem, 
està tsenta do Imposto sobre a EJé?Ortação. 

Art. 8: o produto estrangenà- estocado na ALCT. quanctà ial:r para qu:üquer 
ponto do Território Nacional. fiCã sujeito ao pagamento de todos os impostos. 
salvo nos casos de tSenção preví!'"ta ·em legisl"ação especifica.-

CAPITULO 11\ 

Da Admi11istração Ja -'\rea de l.il're Comêrúu de''TiibatiHgu 

Art. 9." A ALCT ficará sob a administração da Superintendência da zona 
Franca de Manaus - SUFRAMA. 

Parágrafo único. Ê o Poder Executivo autorizado· a adequar as estruturas 
r.dmimstrativas da Superintendência da Zona Franca de Manaus. visando a aten· 
oer as disposições desta Lei. 

CA PfTliLO. rv 

Art. lO. Compete à Secretaria da Receita Federal -a vtgllàifl!ía das áreas Umt· 
ces das ALCT e a repressão ao contrabando e ao descaminho. sem prejuizo da 
<:ompetencta da Polícia Federal 

Art. 11. O Poder Executivo adotará providências no serttldo de prover os 
recursos materiais e humanos necessários aos Serviç-os de fiscalização e controle 
aduanetro da ALCT. •. 

Art. 12. Aplica-se a ALCT. no que couber. a legislação ~Pertinente ã ·zona 
Franca de Manaus, especialmente os Decretos-Leis ns. 288 (3 l. de 28 de fevereiro 
de 1967, 356 C'l. de 15 de agosto de 1968, 1.435 C'l. de 16 de dezembro de 1975, 
1 ~;;5 '"I. de 7 de abril de J976.~~"4'3'JT'l: de i~-de· ma10 -d,;~ 1988, e 2.434 c• 1. de 19 
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de maio de 19BB. com suas alterações· postenores e ·respe'c~iva:s ·cl.iSpõ~íÇões re!ttJ~ 
lamentares. 

Art. 13. As isenções previstas nesta Lei vigorarão pelo prazQ. de ~ <vinte e 
cinco) anos. 

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na datã éle sui:Cpublié:a.ç"ãii. 

Art. 15. Revogam-se as disposições em col'!trãrio. 

LEI N. 8.210 - DE 19 DJfJúLI:tO DE)Ji9i 

Cria a ÁJ:ea de Livre Comércio de Gtfujilrá~Mitim, no Estado de 
Rondônia, e dá outras providências 

O Vice-Presidente da República no exerCício do cargo-dePresidente da Repú
blica. 

Faço saber que o Congresso f'fa-.,ional decre~ e. eu s.anc(onq__aseguinte Lei: 
Art. 1? É criada, no Município de Guaj~r:i-Mirim: 'tstâ:cio' ;fe R~;d_õni;;_~ uma 

área de livre comércio de importação e exportação, ·sôb regime fi_{ca[e~pééiâl; com 
a finalidade de promover o deserivo!Vlméritó:g_asl:'ê!trões:rroiltéiT,!ças:clo ~Ji:ttemo 
noroeste daquele Estado e com oobjetivo dê íhcrémentar as r"êJaçõe$ bilaterais 
com os países vizinhos, segundo a pólíticà ae inte'graçaó tatlno:ãirr'e"ricanà."' . < '" 

Art. 2? O Poder Executivofará dema,-ca:r, I1ll. marl'em_ll,i~1;.adorio Mafi:l.o
rê, uma área contínua com a superficie de S2)l0krir2 , envolvendo, inclusive, o perí
metro urbano da Cidade de Guajará-Mirim, ónde será instàladã- a Área de 'Li'vre 
Comércio de Guajará-Mirim- ALCGM; inclujnd~o locais P,rópJCÍ~:'_Eara entreEOsta
mento de mercadorias a serem nacionalizadas ou reexportadas. ·-

Parágrafo único. Considera-se integrante da ALCGM toda a sua superfície 
territorial, observadas as disposições dus tratados e das coiriienç<>:es iirternàc?onrus. 

Art. 3? As mercadorias estrangeiras ou nacionais enviadas à ALCGM serão 
obrigatoriamente destinadas a empresa autorizada a operar nessa área. 

Art. 4? A entrada de mercadorias estrangeiras nà ALCG·M far-se-á com a 
suspensão do Imposto sobre a Importação e do Imposto sobre Produtos Industria
lizados, que será convertida em isenção, quando as mercadorias forem destinadas a; 

I - consumo e venda interna na ALCGM; 

II -beneficiamento, no território da ALCGM, quando se tratar de pescado, 
recursos minerais e matérias-primas de origem agrícola ou florestal; 

III - agricultura e piscicultura; 

IV- instalação e operação de turismo e serViços de qualquer natureza; 

V- estocagem para comercialização no mercado externo; 

VI- atividades de construção e reparos-navais; e 

VII - quando se tratar de bagagem acompanhada de viajantes, observados 
os limites Ílxados pelo Poder Executivo, por intermédio da Secretaria da Receita 
Federal. 

§ 1? As demais mercadorias estr;mgeiras, :nclusive as utilizadas como par
tes, peç~ c;>u insumos de produtos industrializados na AL'CGM, gozarão de sUspen
são dos tributos referidos neste artigo; mas est:arâo sujeitas a tributação no momen-
to de sua, i_nterna9'\q., · 
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§ 2~ Não se aplica o regime fiscal !'revisto neste artigo a: 

a) armas e munições de qualquer na.tur~~~-; 

b) auton1óveis de passageiros; 

cJ bens finais de informática; 

dJ bebidas alcoólicas: 

el perfumes: 

fl fumo e seus denvados 

Art. 5~ A compra de mercadorias estrangeiras armazahadas na· ALCGM 
por empresas estabelecidas ern qualquer outro ponto do lcrrl"t~no Nacional ê 'con
siderada, para efeitos administrativos e fiséais. como intpõttaç';Ib normal. 

Art. 6':' A venda de n1ercadorias nacioll3i'S ou ~n-4.CíonállZ:ãdá.s. ef~-~uada pOr 
en1presas estabelecidas fora da ALCGM, para empres·a~ ali'sed'iadas. é equipara-
da à exportação. · · 

Art. 7~ O Poder Executivo, regulamentará a aplicaç!lo oe regimes aduanei
ros especiais para as mercadorias estrangeiras destin:idas à ALCGM. bem como 
para as mercadorias dela procedentes. 

Art. s:• O Banco Central do Brasil normat1zarãos proceêlimentos.cambiais 
aphcáveis às operações da ALCGM. criando ,;,ecilnisn•os quê fa~oreçam séú comér
cio exterior. 

Art. 9? O limite global para as iD:\portações-ãtraves·d~GM será-estàhi>' 
lecido. anualmente, pelo Poder Executivo, no mesmo ato eriú[i.ie o fizer para ás 
demais áreas de livre comércio. 

§ 1? (Vetado). 

§ 2? A critério do Poder Executivo, poderão ser excluídas do limite global 
as importações de produtos pela ALCGM, destinados exclusivamente à reexporta
ção, vedada a remessa das divisas correspondentes e observados,quar1do reexpor
tados tais produtos, todos os procedimentos~legãts aplica veis ~às<>xportaÇÕ<!!!' orási
leiras. 

Art. 10. (Vetado). 

Art. 11. (Vetado). 

Art. 12. A Secretaria da Receitá Federal exercerá a vigt1ãncia na ~irea da 
ALCGM e a repressão ao contrabando e ao descaminho, sem -préjuízo da coinpeti!n-
cia do Departamento de Polícia Federal. ~ · 

Parágrafo único. o Poder Executívo deverá assegurar os-r-ecursos mater!31S 
e humanos necessários aos serviços de flscalizaçáo e eontrole' aduaneiro da ALCGM. 

Art. 13. As isenções e beneficias daALCGM se!'~o $fi_(.ao~ durante vinte 
e cinco anos. 

Art. 14. 

Art. 15. 

Esta Lei entra em vigor na· datà de sua'publicãÇiio. 

Revogam-se as disposições :e'm contrárió. 

(' 

LEI N. 8.256- DE 25 bE NOVEMB:aO DE 1991 
' ~ 

Cria áreas de livre comércio nos municípios de Pacaraima e Bonfim, 
no Estado de Roraima, e dá outras providências 

O Presidente da República. '• 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e e;_, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1? São criadas, nos municípios de Pacaraima e Bonfim, :Estado de. Ro
raima, âreas de livre COIUércio de in1portaç:ão e eXportação, soõ'-regiffie fiscal espe· 
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Clal, estabelecidas com 3. finalidade de pronlover~o a·es-erivoh.;,nlentO dà.s regiô'és" 
frontetrtças do extren1o norte daquel~ EstadO-e COri1 -o--obJetli.'õ--qe-inc-rementa.r-"-zs--
relações bilaterais con1 os patses vizinhos, segundo a política de in-tegração lati~ 
no~an1ericana. 

A.rt. 2? O Poder Executivo rarã demãi'~ar~<mS"·ctmun~omca:·-supern
cie de vinte quilõmetros quadrados, envolvendó~Thclusivi>;···ds- pefliffi!trc:rs urbanos 
dos municípios de Pacaraima e Bonfim.·onde.séi'lfiiihstalãdas as ãre'lrlnie livreco· 
mércio de Pacaraima <ALCP) e Bonfim <ALCB1;-'üicluindo locais ptôprios·para en' 
trepostamento de mercadorias a sereiú naêibnãlizããas ou reexporfllll.as. 

Parágrafo único. Consideram-se iritegriifite"!!'cr::is t!Féa:!ràé' llvre comerciO 
de Pacaraima (ALCP) e Bonfim (ALCE) todas âS suas superl'fcies t<!fritoriais, ob
servadas as disposições dos·üatadosê cõtiV'etrçõE!'!f'trm!rnllciun-a1s 

At-t. 3? As mercadorias estran:geiràs· ou nnciõnàisl!fiíiiáé!ãS""àsl!'reàS U'!! li
vre comércio de Pacaraima (ALCP) e Bonfim.-rALCBJ serão; obrigatoriamente, des
tinadas às empresas autorizadà:s a ·opí!rari!m-·iim'ãS''i!reáS". 

Art. 4? A entrada de mercadorias estrangeiras nas áreas a<rlívre com~rcto 
de Pacaraima <ALCP) e Bonfim (ALCB) far-se-á coni'suspefisão dõ Imposto sobre 
a Importação e do Imposto sobre Proô.i.il:osTndustnaltza<!os, q~:ramv-l!'t'tíd-z
em isenção quando forem destinadas a: 

I- consumo e venda interna nas áreas de livre comérció de 'Pacáraima (ALCP) 
e Bonfim (ALCE); 

II- beneficamente, em seus t:erritórios, de pescado~ p~cutida, -r-e-ci.tt'SOs·nfiné~ 
ra1s e matérias-primas de origem agricola ou florestal; 

III - agropecuárin e piscicultura; 

IV - instalação e operação de turismo e serviços de quàlquer·natureza; 

v - estocagem para comercialização no mercado externo; 

VI- (vetado); 

VII -bagagem acompanhada de viajantes, observados os limites fixados-pé· 
lo Poder Executivo por intermédio do De.partan1ento da Receita Federal. 

§ 1? As demais mercadorias estrangeriàs, inclusive as ul:í.tfij,àai(ifo"'Iliif·)lar
tes, peças ou insumos de produtos industrialiZados ni!S á'I'e-as'd<níví'é"comêreto· 
de Pacaraima (ALCPl e Bonfim <ALCB), gozarão de suspensão dos tributos referi
dos neste artigo, mas estarão sujeitas ã ·ttil:)i.ltaÇãclno nlúmento-de·sua-imernação.· 

§ 2? Não se aplica o regime fiscal previsto neste artigo a: 

a) durante o prazo estabelecido no artigo 4~'. inciso VIII, da Lei n. 7.232m, 
de 29 de outubro de 1984, bens finais de infonn:itica· 

b) armas e munições de qualquer natureza; 

c) automóveis de passageiros; 

d) bebidas alcoólicas; 

e) perfumes; 

!) fumos e seus derivados. 

Art. 5? As importações de mercadorias destinadas às áreas de livre comér
cio de Pacaraima (ALCPJ e Bonfim <ALCB) estarão sujeitas a .. guià de importação 
ou documento de efeito equivalente, previamente ao dese!ll.baraço.aduanetro:----

Parágrafo único. As importações de que trata este artigo deverão contar 
com a prévia anuência da Superintendência da ZOna Franca de Manaus - SUFRAMA. 

Art. 6? A compra de mercadorias estrangeiras armazenadas nas áreas de 
livre comércio de Pacaraima <ALCPJ e B'ánfim (ALCBJ por empresas estabelecidas 

O) Lcg. Fcd.. !9S4. p&g. 534, 
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em qualquer outro ponto do território nac1ona1 ê cons1aeraaa, para eteitos adm1 ~ 

nistrativos e fiscaist como impottâ'Çá<fD.ôf~l 
Art. 7? A venda de mercifdoriá"S'lf1fc!""~á!s :ou i:fil.c16riã:Tíza([as~::eretu_>;_<IaJ?6r 

empresas estabelecidas fora das ãréas "de livre comérêló de Paéãraififã <ALCPf e 
Bonfim CALCE) para empresâs ali sediadas, é eq-úiparãaa a.·exportaçao:- · 

Art. 8? O Pode r EX!'cutivo regula!Ilen_ tarA a. a_l>li_caç;i() ~regi_m-"'-" -ª<!t1.anei
ros especiais para as mercadorias es"trangerra-Çdes<1na<ra:s-ãSareainfe IiV"recoinér-: 
cio de Pacaraima <ALCPJ e Boniim CALCBT;-àssim~co~m:o~pliraiS meré'aâôrlasClec 
las procedentes. 

Art. 9? O Banco Central do Brasi:rnormãtizará os prõceã"!Inerftõs·cam.biáis 
aplicáveis às operações das áreas de livre _comércio de f>'acaraima(ALCP) e Bonfim 
<ALCB), criando mecanismos·qfie favore-çatifcse'"u~romen;"ic?. ~ror::~------- -

_Art. 10. O limite glob!'-1 para as !._mJ:2_rE_a<;<oes-~!'._'C.a~as ã_t~..:9~_rf!_!!O
mércl0 de Pacaraima (ALCP) e Bonfim <Al:C.J?l será e!'ta§eTe~·}'~.ualg>e_!;te• pe
lo Poder Executivo, no ato que o fizer.J.làra:;rs deift._aJ!:C~eas q~j):vr~-ç_õm~rcio_; 

Parágrafo único. A critério do Poder Executivo; poderaó ser·exclufdas'do 
limite global as importações de produtàs péhs ãrêás ·&e"1ivré éõfiíeri:iõ'·ae .Pacaraí
ma !ALCP) e Bonfim !ALCB ), destina<l:i;s ~cll1Sivamro1te à r_e_~or"tàs:~o;_ vedada 
a ren1essa de divisas correspon~ente~ e ,?'i?se·r-Y.f!.(;lbs~_~-~-~!14~·-~~x-~~:rtª~st__~Q(!os 
os procedimentos legais aplicáv'eis as expórfaÇõés brãsiieirã:s.---- ..... -- .... -

Art. 11. Estão as áreas de lívrecõ)Jfêf~Io de Pt.\car;l._ijjj]JALÇPLé Bonfim 
<ALCB) sob a administração da Superin'te0ndên2ia: d:f :lori'a Pránéá" de-"M'ãnaus -
SUF~MA, que deverá promovere coo_rden:ú' sua~ iinj>lantaç_§es,' senão~irichisi
ve, aplicada no que couber, às áreas de hvre comérc10 de Pacaratma !ALCP)eBon
fim (ALCB), a legislação pertinente à Zona Fdi.rica de Manads;cô!ll suas aíterãções 
e respectivas disposições regulamentares. 

Parágrafo único. A SUFRAMA haverá preço público pela utilização de suas 
instalações e pelos serviços de autorização, controle de importaÇões e internamen
tos de mercadorias nas áreas de livre comércio de Pacaraüita !ALCPl e Bonfim 
<ALCB) ou destas para outras regiões do Pais. 

Art. 12. As receitas decorrentes das cobranças dos prei;'ª-s públicos dos ser-

:~~~i~~~":a~a~e:t~,P~~~~~0e~~'ifrttff;{Ê&i.1s~~:~ap~~~~:~:~,\:"!P~~c~~:-~~ 
educação, saúde e sanean1ento, em provéitõ àa!(comlitti4ad~s-}Uáí~;tCa_~~~ú1.t~:s-.9-~.- Zo
na fronteiriça do Estado de Roraima, c;ons'la,nie pr~jet6's espêaTicos··,iprovâdoil ·pe
lo Conselho de Administração da SUFRAMA. 

A:rt. 13. O Departan1ento da Receita Federal cxerccr:.ã_~a- yi~lãncia_.nas_ áre
as de hvre comércio de Pacaraima CALCPl e Bonfim !ÀLCBl e a reoressáo ao con
trabando e ao descaminho, sem prejuízo da competéncia'dc>De!lll.rt<Íme-nto de Polí
cia Federal. 

Parágrafo único. O Poder Executivo deverá asseg~rar os recuJ:"Sos matena1s 
e humanos necessários aos serví._ço;; de Ú:;i~;.:í,lfl:,_:içiio_ii_:l;Q'!i~tru.i':íi:Q'ii'!!l.~i!"_Q _g:_,__.J_'riàs 
de livre comércio de Pacaraima lALCPJ e Bonfim lALCB). 

Art. 14. As isenções e beneficias das áreas de livre êoriíeréio'de Pacaraima 
(ALCP) e Bonfim (ALCB) serão mantidos dura'ni:e vmte e c1r.co anos. 

Art. 15. Esta Lei entra em vigor' i;'il~dli''fatfé'süapüOiicaÇão. 
Art. 16. Revogam-se as disposições em contrariO. 

LEI N. 8.857 -DE 8 ]JJ;: MA]lÇO DE 19_94 

Autoriza a criação de áreas_de Hvrc comércio nos Municípios de 
Brasiléia e Cruzeiro dó'S'ul, nó Estado dó 1\:érc, 

e ruf oÜtras prqvrç(!ttclas._. 

O Presidente da República. 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu _sàncicmo a·seg-Uúit.e Lei: 

Art. 1• Fica o Poder Executivo aütarlz:ido a criãr;·riõsMúnlci]jios aê-"l::lrãst
léia, Estado do Acre, com extensao'para o'Nfui:\lcij)io ãéEPi!:aCíàlãnâíá;'"EStãao-ào 
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Acre, e no Município de Cruzeiro do Sul, Estado do Acre, Áreas de Li~re Comércio 
de exportação e importação, sob regime flScal especial, estabelecidas com a finali- · 
dade de promover o desenvolvimento das respectivas regiões. 

Art. 22 O Poder Executivo fará demarcar as áreas contínuas com a superfí
cie de 20 km2, envolvendo, inclusive, os perímetros urbanos dos Municípios de Bra
si!éia e Epitaciolãnclia e do Município de Cruzeiro do Sul, onde serão instaladas as 
Áreas de Livre Comércio de Brasi!éia - ALCB e de Cruzeiro do Sul - ALCCS, res· 
pectivamente, incluindo locais próprios para entrepostamento de mercadorias a se
rem nacionalizadas ou reexportadas. 

Parágrafo único. Consideram-se integrantes das Áreas de Livre Comércio 
de Brasi!éia, com extensão para o Município de Epitaciolándia- ALCB e de Cru· 
zeiro do Sul - ALCCS -todas as suas superfícies territoriais, observadas as dispo
sições dos tratados e convenções internacionais. 

Art. 3° As mercadorias estrangeiras ou nacionais enviadas às Áreas de Li
vre Comércio de Brasiléia- ALCB e de Cruzeiro do Sul - ALCCS serão, obrigato
riamente, destinadas às empresas autorizadas a operar nessas áreas. 

Art. 4° A entrada de mercadorias estrangeiras nas Áreas de Livre Comér
cio de Brasiléià - ALCB e de Cruzeiro do Sul - ALCCS far~se-á com a suspensão 
do Imposto de Importação e do Imposto sobre Produtos Industrializados, que será 
convertida em isenção quando as mercadorias forem destinadas a: . 

I - consumo e vendas internas nas Áreas de Livre Comércio de Brasi!éia -
ALCB e de Cruzeit"o do Sul - ALCCS; 

II - beneficiamento, em seus territórios, de pescado, pecuária, recursos mine-
rais e matérias-primas de origem agrícola ou florestal; 

III - agropecuária e piscicultura; 

IV - instalação e operação de turismo e serviços de qualquer natureza; 

V - estocagem para comercialização no mercado externo; 

VI - industrialização de produtos em seus territórios; 

VII - bagagem acompanhada de viajantes, observados os limites fixados pe· 
lo Poder Executivo por intermédio da Secretaria da Receita Federal. 

§ 1° As demais mercadorias estrangeiras, inclusive as utiliza_ das como par· 
tes, peças ou insumos de produtos industrializados nas Áreas de Livre Comércio de 
Brasi!éia - ALCB e de Cruzeiro do Sul - ALCCS, goUJ.rão de suspensão dos tribu· 
tos referidos neste artigo, mas estarão sujeitas à tributação no momento de sua in· 
tcrnação. 

§ 2' Não se aplica o regime fiscal previsto neste artigo; 

a) durante o prazo estabelecido no inciso VIII do artigo 4' da Lei n. 7.232<n, 
de 29 de outut.ro de 1984, aos bens finais de informática; 

b) a armas e munições de qualquer natureza; 

c) a automóveis de passa!;eiros; 

d) a bebidas alcoólicas; 

e) a perfumes; 

f) ao fumo e seus derivados. 
Art. 5' As importações de mercadorias destinadas as Áreas de Livre Comér· 

cio de Brasiléia - ALCB e de Cruzeiro ~o Sul - ALCCS estarão sujeitas à Guia de 
Importação ou documento de efeito equivalente, previamente ao desembaraço adua
neiro. 

0) ~g. Fed .. 1984. ong. 534. 
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Parágrafo único. As importações de que trata este artigo deverão contar com 
a prévia anuência da Superintendência da Zona Francâ de Manaüs "'- SUFRAMA. 

. Art. e• A compra de mercâdorias estrangeiras ariri!izenadasn·ãs Méãs Cle Li
vre Comércio de Brasiléia- ALCE e d.e Cruzeiro do Sul _; ALCCSpor empres-as es-
tabelecidas em qualquer outro poritO do 'ThrfÍZrio Naclon:Ú .i con~fdcracia, para ele!-"~ 
tos administrativos e fiscais, conío: inipotf.á~õ nõ'!Jhiil. 

Art. 7• A ve_nda de mercajiorias .na;i~:qal~.<l,'!. n_~c!o.!'a.~~-ãdal;Le.fet)!.!li:!á.~!: 
empresas estabelectdas fora das Areas de "Livre Coinerci(J-de"H"r~ia- Ai:;(:B ede 
Cruzeiro do Sul- ALCCS, para empresãii-allseãlaãâs; eequipal!iá.a aeicportãçao. 

Art. 9° O Banco Central do Brasil nó_rmatizaráos proceaimehtoS cambiais 
aplicáveis às operações das Áreas ae LiVt-e 'Comérclt>de Brási!Õia.-:.. KI..CB e âe Cru
zeiro do Sul- ALCCS, criando meca-nismóS-queTaviircça:m seu comêrcio-ex:rettor; 

. Art. 10. O limite g1obal para as importações através das A.reas de Ltvre U>
mércio de Brasiléia - ALCB e de Cruzeiro do· Sul -·ALCCS será estalieiecido, anual
mente, pelo Poder Executivo, no ato em que o"fizer para.as~dem:its âi-eas déHvre 
comércio. · · ·- · · · · · · · 

Parágrafo único. A critério do Poder Ex<kutivo, ·pocdetãOscr·e-rcluídãs dó li
mite global as importações de produtos pelas Áreas de Livre Comércio de Brasiléia 
- ALCB e de Cruzeiro do Sul ;_·ALCCSdestinãâ.oscxdüsivanlente'ã reeJéPortã~ção, 
vedada a remessa de divisas correspondentes, e oõsérvàdos,'qu'ãl1do reexportados, 
todos os procedimentos leg'ais aplicáveis ãs exportações brásin:!iraS. 

Art. 11. Ficam as Áreas de Livre Comércio de Bi-asiléia - ALCB e de Cru
zeiro do Sul - ALCCS sob a administração da, ·s·upéríTitendenéiããa Zona Fríilicá de 
Manaus- SUFRAMA, que deverá promoveTe coordenar suas.implântaçõés~ apli
cando-se-lhes, no que couber, a legislaÇão pertinente à.Zoha Franca-de Manaus,c<im 
suas alterações e respectivas disposições regulât11eritãres 

Parágrafo único. À SUFRAMA hav~rá preço púbÍico pela utilizaçao de suas 
instalações e pelos servi9os de autoríz11Çâo, ··iio'nt'Fole de 'imp'ortã'Ções e· internamen
tos de mercadorias nas Areas deLivre Comércio de Brasiléia --ALCB e de Cruzei
ro do Sul - ALCCS ou destas p;>ra outras regiões do País. 

Art. 12. (Vetado). 

Art. 13. A Secretaria da Receita Federal!'xl)rcerá a vigiJã.ncia,nas A.,reallde 
Livre Comércio de Brasiléia - ALCJ3 e de Cruzeiro do _S'ul ..: AL(::CS e a repressão 
do contrabando e ao descaminho, sem prejuízó"ãâ cóiripelôêrtcia ruiiTépartamentõ'de 
Polícia FederaL . 

Parágrafo único. O Poder Executivo deverá assegurar osrecurs·osmateriais 
e humanos necessários aos serviços de fiscalfzl'_çJío e_cg,~j;rojí{âãuane}rQj!:i.~Jiiâ!õ 
de Livre Comércio de Brasiléia- ALCB e de Cruzeiro Clo Suf:::.'At.t;c-s. · ·· ·· · 

Art. 14. (Vetado). 

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 16. Revogam-se as dispoftções .,'m contrári~. 

1aneJroT99'l 
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LEI N. 8.387- DE 30 DE DEZEMBRO DE 19Iil" 

Dá nova redaçáo ao § 1? do artigo 3? aos artigos 7? e 9? do Decreto-Lei 
n. 2SSC1l, de 28 de fevereiro de 1967, ao "caput" do~artigo 

37 do Decreto-Lei n. 1.455<2l, de 7 de àbril de 1976 e aó--
artigo 10 da Lei n. 2.145~l, de 29 de dezembro c~ 

de 1953, e dá. outràe próViãllnCWI 

O Presidente da República. 

Faço saber que o Congresso Nacio_nal decreta e eu sanciono a segumte Lei:~ 

Art. 1? o § 1? do artigo 3?, os artigos 7~. com a redaÇãd daàápelo DecretO-
Lei n. L435«l, de i6 de dezembro de 1975, e ·g? doLJecreto-Lel' n. ZSS~âe ~8 de fe-

vereiro de 1967, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 3~ 

§ 1? Excetuam-se da isenção fiscalpr_evista no''caput"deste artigo 
as seguintes mercadorias: armas e munições; fumo, beoidas ali:oólleas,-autO
móveis de passageiros e produtos de perfuniâria ou dewucifdcrr';"'p?"eparados 
e preparações cosméticas, salvo quanto a estes CPosições 3303 a 3307 da Ta
rifa Aduaneira do Brasil- TAB), se destinados, exclusivamente, a consumo 
interno na Zona Franca de Manaus, ou quando produiidus com utilização 
de matérias-primas da fauna e fiara regionais,'em""confoimidadecom"procés-
so produtivo básico. · 

·····································-······----------------------o--·--.,....------····· 
Art. 7? Os produtos industrializados na Zona Franca de Manaus, sal

vo os bens de informática e os veículos automóveis, tratares e outros veícu
los terrestres, suas partes e peças, excluídas as das Póslçôés-·siii à 8714 
da Tarifa Aduaneira do Brasil- TAB, e respectivas pattes e peças, quando 
dela saírem para qualquer ponto da Território Nacional, estarão sujeitas à 
exigibilidade do Imposto sobre a Importação relativo a matérias-primas, pro
dutos intermediários, materiais secundários e de embalagem, componentes 
e outros insumos de origem estrangeira neles empregados, calculado o tribu
ta mediante coeficiente de redução de sua atfquota "ad valorem", na confor
midade c;.o § 1!' deste artigo, desde que atendam nível de industrialização lo
cal compatível com processo produtivo básico para produtos compreendidos 
na mesma posição e subposiçãa da Tarifa Aduaneira do Brasil- TAB. 

§ 1? O coeficiente de redução do imposto será obtido mediante a apli
cação da fórmula que tenha: 

I- no dividendo, a soma dos valores de matérias-..,rimas, produtos inter' 
mediários, materiais secundários e àe embalagem, collJ.ponentes e outros in~ 
sumos de produÇão nacional e da mão-de-<>bra empregada no processo produtivo; 

II - no divisor, a soma dos valores de matérias-primas, produtos inter
mediár'os, materiais secundários e de embalagem, componentes e outros in
sumos de produção nacional e de origem estrangeira, e da máo-de-<>bra empre
gada na processo produtivo. 

§ 2? No prazo de até doze meses, contado da data de vigência desta 
Lei, o Poder Executiva enviará ao Congresso Nacional projeta de lei estabele
céndo os coeficientes diferenciados -de redu_çã9_ 9.~~ alíqp_ota,s ª_q_I!DpOSt9 -so_. 
bre a Importação, en1 substituição à fórmula de que trata o parágrafo anterior. 

§ 3? Os projetas para produção de bens sem similares ou congéneres 
na Zona Franca de Manaus, qut.1fvierem a. ser aprovados entre O inicio da vi
gência desta Lei e o da li!~ a _que~se refere o § 2?, poderij.o optar pela fórmula 
prevista no § 1?. 

§ 4? Para os produtos industrializados na Zona Franca de Manaus, 
salvo os bens de informática e os veículos automóveis, tratore$ e outros vef-
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culos terrestres. suas parte~ e pe~a~. ~xcluídos os <ia!> Ps:úií.Ções .S7Ü Jl 8714 
da Tarifa Aduaneira do B,rasif :- T~~: Cl;!J<;'~ prpJetp~ te,l).fli'Jl\ ~if1.9 apJ'QY?,d.(!? 
pelo Conselho de Admmlstraç:lo da. S'trF'R,Al'.Jh.'l.~<i.: J1.ll.<;:.·w_ar~i:> .. <;!J> ~9Loi.í 
para seus congéneres ou similar_es, çom.vreen-didos .t:a ~~~,:ID.~ po_~Jçã9 .f! S\19_· 
posição da Tarifa Aduaneira doBr~si} -;:. TA),?,.c8~~~g.iJ?f,2.Í~to_s.qqe,:v._e,
n~am a ser aprovados. no p~azo.d~ que ~r!'ta ,o artie;o 4Õ {Q.~~to d,as J;)(sppsi
çoes ConstltUCIOn::us Transttórtas, a redução de oue trata o "caout" deste 
artigo será de ottenta e oi'to por cent.~ 

§ 5~ A exigibilidade do rm'pci~1~' sobre a Importação, de que trata o "ca
put'' deste urtigo, abrange as ~~té?~ã:S:-Pff~í!~~. Pr44:t;tCiS. Xiii~I-P,1g~ljAdO:s~ ma
teriais secundários e de embalagem __ ~-~P:~-~g_~dos no" ProCesSO--PrOdUtivo indU?.
trial do produto final, exceto quando empregados po-r iistabelecEiiento indus
trial localizado na Zona Franca de Mana.us-, de aco·r~o com Pl-ojeiÓ aprovado 
COln processo produtivo básico, na fa.bríCaÇ:ão de prodUto Que~-·por su·a vez. 
tenha sido utilizado como ilisUiiio por·'-o-utr·a:é·mpresa.. n_ao--~~ligada a emp-re~~ 
sa fornecedora do referido insümci:<;sfubelecida na r\1ención.:idà região, na in-
dustrializaçao dos produtos de que trar.a o parágraro·imter1or. .. 

§ ô? O Poder Executi_vo" fixar-á <?"_s..:-pr~-e~~()_s:-.P~~ª~~y_os.Jf_;f~íC_()91.~ç:9rii 
base en1 proposta conjunta dos órgãos cOrilPÇtente-{d_O .~iri_f~tér:íO d~_t"ÇÇD.p_~ 
mia, Fazenda e Planejamento, da Secre~;i::Í deCiihicia(;'r1'cnol~gia· da Pre
sidência da República e da 'Superinten:aencia da Zona fiàflea:creManaus
SUFRA11A, no prazo máxilno de cen~Ô -e~ vij}._t~- dla.S;~Çon_t~c;1:~·-fi:ao_da;ta ~~ _yig~·n_. 
cia desta Lei; esgotado este praz,o. a e!npr~satitüla(d,óJ>~iE':to •. cJU~\>rJ.Ç!lç~() 
poderã requerer à SUFRAMA a ãcftn!Ção do prói::essoprodutlv-ooasíco-provl
sório, que será fixaào em até sesSentri di~ péló CÇ,_~_Selpo1t~ 'A:<!B}í~i?t~~Çâõ 
da SUFRAMA, "ad referendum" do M!úistéflo da'!:jG:ono1n1#~Fa:z..iind,.a e J;>la;-
nejamento e da Secretaria dâ Ciénc1a e ·Tec;:nologm.- ·· 

§ 7'! A redução do Iniposto.sobre :3: I_ptp~rtaç:ão, ~~-q~~.q·-~.~ e_~te_ ~rti~ 
go, somente será deferida a produtosindustriali~ados pr!t~i_stos :em, prójetó 
aprovado pelo Conselho de ~dministraÇ'il.o da SUFR:AMA <i\ie: 

I- se atenha aos Fmit~s -~r:..1:_1~is ~~:..~ _ _AI_!.~l?~qr~-~~a2~de·nlat~~rias-gimas_t_Pr9.:. 
dutOS intermediários, mate'riais i~cutld:i_t:_lÔS e-de eW,b_a_fái'érii, çQffstáilte:s d~ 
respectiva resolução a'p.fObaiõí-·i~-d;--prÓj~~q~ ê_~iua_?~ªl!~s-ªç_Õe~; ---------- - -

II - objetive: 

a) o incremento de ofel:-r.a. de empreg? na regi~o_; 

b) a concessão de benefícios sociais aos traba!~ador~.~; 

c) a incorporação de tecnologias de J:frodu~os é i:le procêssos de produÇão 
compatíveis com o estado àa arte e da .. t:~>~D:iç_~-

d) níveis crescentes de produtividade e de cC>nipetítlviaade;' 

e) reinvestimento de lucros na i~egiãO; ·~ 
f.l investimento na forrnação- e_ ~·ap~ci~~o- d'e~. r':~-ti-~~~.~'}J.u#,lã~?s·~~~~-r~ 

o desenvolvimento científico e tecno~og1co. 
§ 8? Para os efeitos deste 'àrfi)!/i;"Cc;~s'ícléram-se: 
a) produtos industriarlzlidos'Ó's résUltafités ãllln>peraçoes~é!etrarísToro 

mação, beneficiamento, montagem e recm1âiclonaml!'ntl:5_;-i;õini:i-defínidas na 
legislação de regência do Imposto sobré Produtos Indu5triãlizados; 

b) processo produtivo bãsico é o co_njúrifu nifnmióâ<!~(J'Ferações, no. esta
belec-imento fabril, que caracteriza â 'efetivi! I"nd'W~ã~i~ã~o d<f def:é~?:iihâ
do produto. 

§ 9? Os veículos autoriiôV~ns,. tr~!<J!es. ·e ~ttt~O~~V:~~-?s,..:er:r::-e~~.r:es., 
suas partes e peças, excluídos os das Posições e Subposiç<Yes 8711 e 8'114 da 
Tabela Aduaneira do Brasil- TAB, e respectivas pârtes e peças, industriali
zados na Zona Franca de Manau~;:;~~and~J!<c}!' sã:rr,e":'J2_ara_ <\.~~19\liii,.E.oilt? 
do Território Nacional, estarão suJen:os à mgrôiTidade <r[Iinposto sobre a 
Importação relativo a matérias-primas, pro'dutüsii::lt:ert!l.é'1fi'áriôs, materiafs 
secundários e de embalagem, componentes e outros·ifisu;m:os~.cie ·origem estran-
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geira e neles empregados, conforme coefidente_dé t~44.ção::istabelecido nes
te artigo, ao qual serão acrescidos cinco pontos peréentuais. 

§ 10. Em nenhum caso o percentual previsto no parágrafo anterior 
poderá ser superior a cem. 

··---····-·-··-··--·······-----··--·----------··-------~-=·"""· -=--~-
Art. 9? Estão isentas do Imposto sobre Pro4u~os Industrializados -

IPI todas as mercadorias produZidas nlf"Zonii Fran"": de Man,:us, quer '1e. des
tinem ao seu consumo interno, quer h comercializí\.ção" eni qualquer'ponto 
do Território Nacional. 

§ 1? A isenção de que trata este artigo, no q1,1e resp<iita aos pro<lutos 
in<lustrializados na Zona Franca de Manaus, que devam s~r interJ?Ados em 
outras regióes do País, ficará_ condícion:lda à oõservií,nciâ"4çi{i' reqYi"sitos .esta: 
belecidos no artigo 7? deste Decreto-Lei 

§ 2? A isenção de que trata este artigo não se apliça às mercadorias 
referidas no § 1~ do artigo 3~' deste Decreto-Lei." 

Art. 2? Aos bens do se to r de informátiCa., il,dustrializados na Zona Franca 
de Manaus, serão concedidos, até 29 de outubro de ~992, ps in,~~.JMiV<)J;jisça,i!1. ~ fi
nanceiros previstos na Lei n. 8.24ll"', ele 2'3 de outubro 4e 1991, atendidos os re
quisitos estabelecidos no § 7? do artigo 7? do Decreto-Lei n. 288, de 28 de feverei
ro de 1967, com a redação dada por esta ~i. 

§ 1? Após 29 de outubro de 1992, os bens referidO$ neste artigo, industria
lizados na Zona Franca de Manaus, quando internados eijl outras-"regioes do P:lis, 
estarão sujeitos à exigibilidade do Imposto sobre a ImportaÇão refá);ivo a matér1as
primas7 produtos intermeditLríos, materiais secúridárióS k de· eiribalâgenl, ·c"OinPO
nentes e outros insumos. de origem estra.Ilg_eir?,_e"nele ellfpreg,asfgs, conforme coe
ficiente de redução estabelecido no § l~ do artigo 7~ do DecretooLei n. 288, de 28 
de fevereiro de 1967, com a redação dada pelo a,-tigo 1? c]: está Lei. 

§ 2? Os bens de que trata este artigo são isentos do !mpqsto sobre Produ
tos Industrializados - IPI, na forma do artigo 9? do Deçreto-Lei n. 288, de 28 de 
fevereiro de 1967, com a redação dada por esta Lei. 

§ 3? Para fazer jus aos benefícios previstos nest~ artigo·; ;._, empresas que 
tenham como finalidade a produção de bens e serviços de informática deverão apli
car, anualmente, no mínimo cinco por cento do seu faturamento bruto no merca
do interno decorrente da comercialização de bens e serviços de informática, dedu
zidos os tributos correspondentes a tais comercializações, em atividades de pesqui
sa e desenvolvimento a serem realizadas na Amazônia, conforme projeto elabora
do pelas próprias empresas, sendo que, no mfnimo, dois por cento do faturamen
to bruto deverão ser aplicados em convênio com centros ou institutos de pesqui
sa ou entidades brasileiras de ensino, oficiais ou reconliéi:idas, devendo amda com
provar a realização das seguintes metas: 

I - programa de efetiva capacitação do corpo técnico da empresa nas tecnolo
gias do produto e do processo de produção; e 

n- (vetado). 

Art. 3? O "caput" do artigo 37 do Decreto-Lei n. 1.455, de 7 de abril de 
1976, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 37. As mercadorias estrangeiras importadas para a Zona Fran
ca de Manaus, quando desta saírem para outros pontos dô~Território Nacio
nal, ficam sujeitas ao pagamento de todos os impostos exigíveis sobre impor
tações do exterior." 

{5) Leg-. Fcd., 1991, p:íg. 695. 
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Art. 4? Será mantido, na escrita ii o contríbuinte, o'crêifitci a·o Imposto sõ
bre Produtos Industrializados- IPI, incidente sobre mâtérias-pHmàS·, pródutos in
termediários, material de embalagem. e equlpameritos adqmn-dos para 'emprego 
na industrialização de produtos que venham a ser renl.etidos para. â'Zonà Franca 
de Manaus. 

Art. 5? O artigo 10 da Lei n. 2.14$,· de 29 âe d'e-zenlb:fõ~âe ~953, altel."à.do 
pelo artigo l? do Decreto-Lei n. 1.416<6 >, de 25 de agosto de 1975, e pelo artigo 1? 
da Lei n. 7.690m, de 15 de dezembro de 1988, passa a vigorar com a seguinte l."edação: 

"Art. 10. A licença ou Guia de importaçãh ou'dciêfutíento equivalente 
será emitida mediante o pagamento de emolumento, conforme tabela-elabora
da anualmente pelo Ministério da Economia, Fazenda e l>lanejamento, como 
ressarcimento dos custos incorl."idos-nos respectivos serviços. 

I - •.. 
§ 1? O emolumento será devido na emissão de documento relativo a 

quaisquer produtos, independentemente do regime tribUtário ou cambial vi
gente da qualidade do importador ou do país de origem da mercadoria. 

§ 2? Não será exigido o emolumento nos casos de: 

••••••••••••••••••••••••••·•~••••••'"•·--.,.._.-~-----~•·,-M.,o.v_,.~-·..,.-·•••., .. ,.,_. ....... ~~!~·-·~•.••••v•••••••o 

j) importação de quaisquer bens para a Zona Franca de Manaus; 

!) importação de quaisquer bens para as áreas de livre comércio admi
nistradas pela SUFRAMA. 

§ 3? Os recursos provenientes do emolumento referido neste artigo 
serão recolhidos à conta do Tesouro Nacional, como receita orçamentária 
da União, nos termos do Decreto-Lei n. 1.755<•>, de 31 de dezembro de 1979." 

Art. 6~ (Vetado). 

Art. 7? (Vetado). 

Art. 8? Estarão isentas do pagamento de taxas, preços públicos e emolumen
tos, devidos a órgãos, autarquias, ou quaisquer entidades da Administração Públi
ca, direta ou indireta, as importações de partes, peças, componentes, matérias-pri
mas, produtos intermediários e outros insumos, vinculados à fabricação exclusi
va na Zona Franca de Manaus de produtos destinados à exportação para o exterior. 

Art. 9? (Vetado). 

Art. 10. (Vetado). 

Art. 11. É criada, nos Municípios de Macapá e Santana, no Estado do Ama
pá, área de livre comércio de importação e exportação, sob regime fiscal especial, 
estabelecida com a finalidade de promover o desenvolvimento das regiões frontei
riças do extremo norte daquele Estado e de incrementar as relações bilaterais com 
os países vizinhos, segundo a política de integração latino-americana. 

§ 1? O Poder Executivo demarcará, no prazo de noventa dias, área contí
nua onde será instalada a área de livre comércio, incluindo locais próprios para 
entrepostamento de mercadorias a serem nacionalizadas ou reexportadas. 

§ 2? Aplica-fle à área de livre comércio, no que couber, o disposto na Lei n. 
8.256<9 >, de 25 de novembro de 1991. 

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 13. Revogam-se as disposições em contrário. 

(À Comissão de Assuntos Econômic~s --decisão tenninativa) 

(6) Leg. Fcd., 1975. pãg. 500; (7) 1988, púg. 1.046. 

· 1anelro 19'17 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O projeto será publicado e remetido à comissão 
competente, devendo ter a sua tramitação iniciada a 
partir de 17 de fevereiro. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga
lhães) 

O Senhor Presidente da República enviou ao 
Congresso Nacional a Medida Provisória n2 1.507-
16, adotada em 5 de fevereiro de 1997 e publicada 
no dia 6 do mesmo mês e ano, que •dispõe sobre 
medidas de fortalecimento do Sistema Rnanceiro 
Nacional e dá outras providências•. 

De acordo com as indicações das lideran
ças, e nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da 
Resolução n2 1/89-CN, fica assim constituída a 
Comissão Mista incumbida de emitir parecer so
bre a matéria: 

SENADORES 

Titulares 

Jáder Barbalho 
Nabo r Júnior 

Francisco Escórcio 
Francelina Pereira 

Sérgio Machado 

Roberto Freire 

Epitácio Cafeteira 

Titulares 

Suplentes 

PMDB 

Gerson Carnata 
Carlos Bezerra 

PFL 

Freitas Neto 
RomeroJucá 

PSDB 

Artur da Távola 

PPS 

PPB 

Leomar Quintanilha 

DEPUTADOS 

Suplentes 

Bloco (PFLIPTB) 

Inocêncio Oliveira 
José Carlos Aleluia 

Abelardo Lupion 
José Múcio Monteiro 

Bloco (PMDB/PSDIPSUPSC) 

Geddel Vieira Urna Darcísio Perondi 

Odelmo Leão 

Bloco (PPBIPL) 

Gerson Peres 

José Aníbal 

Matheus Schmidt 

PSDB 

Adroaldo Streck 

PDT 

Sílvio Abreu 

PSB 

Fernando Lyra Alexandre Cardoso 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 6-2-97- designação da Comissão Mista 

Dia 6-2-97- instalação da Comissão Mista 

Até 11-2-97 - prazo para recebimento de 
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 2Q-2-97 - prazo final da Comissão Mista 

Até 7-3-97 -prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga
lhães) - O Senhor Presidente da República enviou 
ao Congresso Nacional a Medida Provisória n2 

1.508-14, adotada em 5 de fevereiro de 1997 e pu
blicada no dia 6 do mesmo mês e ano, que •con
cede isenção do Imposto sobre Produtos Industria
lizados - IPI na aquisição de equipamentos, má
quinas, aparelhos e instrumentos, dispõe sobre 
período. de apuração e prazo de recolhimento do 
referido imposto parª-as microernpresas e empre
sas de pequeno porte, e estabelece suspensão do 
IPI na saída de bebidas alcoólicas, acondiciona
das para venda a granel, dos estabelecimentos 
produtores e dos estabelecimentos equiparados a 
industrial•. 

De acordo com as indicações das lideranças, 
enosTentiõs-aos~4~Ef52 aoart~2"aa Resolu
ção n2 1/89-CN, fica assim constituída a Comis
são- Mista in~umbida de emitir parecer sobre a 
matéria: 

Titulares 

Jáder Barbalho 
Nabor Júnior 

João Rocha 
Júlio Camoos 

SENADORES 

Suplentes 

PMDB 

Gerson Carnata 
Carlos Bezerra 

PFL 

Edison Lobão 
Jonas Pinheiro 
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Sérgio Machado 

RomeuTuma 

Sebastião Rocha 

PSDB 

Artur da Távola 

PSL 

PDT 

Darcy Ribeiro 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

Bloco (PFUPTB) 

Inocêncio Oliveira 
José Carlos Aleluia 

Abelardo lupion 
José Múcio Monteiro . 

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC) 

Geddel Vieira Uma Darcísio Perondi 

Odelmo Leão 

José Aníbal 

Sérgio Miranda 

Sérgio Arouca 

Bloco (PPBIPL) 

Gerson Peres 

PSDB 

Adroaldo Streck 

PCdoB 

Aldo Rebelo 

PPS 

Augusto Carvalho 

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

Dia 6-2-97 - designação da Comissão Mista 

Dia 6-2-97 - instalação da Comissão Mista 

Até 11-2-97 - prazo para recebimento de 
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 20.2-97- prazo final da Comissão Mista 

Até 7-3-97- prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisóriª.lf 1.511~7 
adotada em 5 de fevereiro de 1997 e pubiTcadâ ii.f: 
dia 6 do mesmo mês e ano, que "dá nowCreâaÇâC 
ao art. 44 da Lei n• 4. 771, de 15 de setembro· dE 
1965, e dispõe sobre a proibição do' incremetlto dt 
conversão de áreas florestais em áreas a_grícol<l~ ·ria 

Jimeiro 1997 
v~''" • ... 

regi{io NC!_rte e hapartéNorte aa:·rea1ão Centro-Oes-
te, e 'Oa oUtras proVIdências·. · · 

De aC;ordq com as jndiC4Qões das lideranÇas, e 
nos ~E:JI'TT)O.s do.s §§_ 4:0 e 52 do art 2" da Resolução n" 
1/S§.:CN, liba assim ccinstituTda á"Comis5ão Mista in. 
cümt'!ictã dEi éítjtjr parecer" sobre ã ·matéria: 

ji~ADOR!:S . . 

. ·· .Jáderaatl5àtho 
-·Nàbor Júnii>r 

Bernardo Gabral 
Odadr Soa;rE;!s 

José EduaídO P.tftg 

Valmir Campelo. 
""'· 

PMDB 

GE!rs<?rr:ÇaJTllita 
Carlos 'Bezerra 

PFL. 

Ro_mero Jucá 
Jonas ~il"!hE;!iro 

PSDB 
' ,-,~,.:_- l-. 

Artu.r da Távola 

PT 

6erwctita da Silva 

PTB 

Emília Fernandes 

'DEPUTADOS 

iftulàres~ Suplentes 

·moC:o {PFUPTB} 

tn6cênciõ Oliveira 
· JoSé Carlos Aleluia 

A~l~J9.C> Lüpion . 
José Múcio Montein 

. Bloco JPMDBIPSD/PSUPSC) 

Geôdel Vieira Lima Darcísio Perondi 

odelino Leão 

, J~Anibal 

· "131oco (PPBJPL) 

Gerson Peres 
PS'õ8"" .. 

Adroaldo Streck 

PV 

Fernando ~beira 

PMN 

Basco Franca 
De aeordo. com a Resolução n" l,. de 1989-CN, 

"fica estál:ieTéCK!ooseguTnt"En::atenaano paraã"ffâmr; 
!<!~o da matéria: 

'OiaS:.2~9T--aes1gnaÇãó da-comissão Mista 
ôiá 5:2-97 -msfà.lãcão i:fá"Comis5ãô Mista 
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Até 11-2-':Jl - prazo para recebimento de emen
das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a 
admissibilidade 

Até 2D-2-97 - prazo final da Comissão Mista 

Até 7-3-97- prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga
lhães) 

O Senhor Presidente da República enviou ao 
Congresso Nacional a Medida Provisória n" 1.522-4,. 
adotada em 5 de fevereiro de 1997 e publicada no 
dia 6 do mesmo mês ano, que "altera dispositivos 
das Leis n"s 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 
8.460, de 17 de setembro de 1992, e 2.180, de 5 
de fevereiro de 1954, e dá outras providências•. 

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 matéria: 

Titulares 

Jáder Barbalho 
Nabor Júnior 

Bernardo Cabral 
Carlos Patrocínio 

Sérgio Machado 

Ademir Andrade 

Roberto Freire 

SENADORES 

Suplentes 

PMDB 

Gerson Camata 
Carlos Bezerra 

PFL 

JoséBianco 
Edison Lobão 

PSDB 

Artur da Távola 

PSB 

Antônio Carlos Valadares 

PPS 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

Bloco (PFLIPTB) 

Inocêncio Oliveira Abelardo Lupion 
José Carlos Aleluia José Múcio Monteiro 

Bloco (PMDBIPSDIPSL/PSC) 

Geddel Vieira Uma Darcísio Perondi 

'· 

· Bloco (PF'BIPt.) 
Odelmo Leão Gerson Peres 

PSDB 

José Anfbal Adroaldo Streck 

PT 

José Machado Nilmário Miranda 

PDT 

Matheus Schmidt Sílvio Abreu 

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

Dia 6-2-97 - designação da Comissão Mista 

Dia 6-2-97 - ins!alação da Comissão Mista 

Até 11-2-97 - prazo para recebimento de 
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 2D-2-97- prazo final da Comissão Mista 

Até 7-3-97- prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga
lhães) - O Senhor Presidente da República en
viou ao Congresso Nacional a Medida Provisória 
n" 1.523-4, adotada em 5 de fevereiro de 1997 e 
publicada no dia 6 do mesmo mês e ano, que "al
tera dispositivos das Leis n"s 8.212 e 8.213, am
bas de 24 de julho de 1991, e dá outras providên
cias". 

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 sobre 
a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 

PMDB 

JáderBarbalho Gerson Camata 
Nabor Júnior Carlos Bezerra 

PFL 

RomeroJucá Francisco Escórcio 
José Alves José Agripino 

PSDB 

sergio Machado Artur da Távola 
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Epitácio Cafeteira 

RomeuTuma 

Titulares 

PPB 

Leomar Quintanilha 

PSL 

DEPUTADOS 

Suplentes 

Bloco (PFLJPTB) 

Inocêncio Oliveira Abelardo Lupion 
José Carlos Aleluia José Múcio Monteiro 

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC) 

Geddel Vieira Uma Darcísio Perondi 

OdelmoLeão 

José Aníbal 

Fernando Lyra 

Sérgio Miranda 

Bloco (PPBIPL) 

Gerson Peres 

PSDB 

Adroaldo Streck 

PSB 

Alexandre Cardoso 

PCdoB 

Aldo Rebelo 

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

Dia 6-2-97 - designação da Comissão Mista. 

Dia 6-2-97 -instalação da Comissão Mista 

Até 11-2-97 - prazo para recebimento de emen
das e para a Comissão Mista emitir o parecer sóbre a 
admissíbüidade 

Até 2Q-2-97 -prazo final da Comissão Mista 

Até 7-3-97- prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhães) 
-O Senhor Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional a Medida Provisória nQ_ 1.52+4,_ 
adotada em 5 de fevereiro de 1997 e pubrlcitêfa.ri({" 
dia 6 do mesmo mês e ano, que "diSpõe sobre a ex
tinção de cargos no âmbito da Administraçãó 'piJ611~ 
ca Federal direta, autárquica e fundacional, e dá ou
tras providências". , . 

De acordo com as indicações das lidera.n~~.,~ 
nos termos dos §§ 4° e 5° do art. 2° da Resoluçao. n2 

1/89-CN, fica assim constituída a Com-issão Mista 'íri-
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: ' 

· ·ranelro 1997 

-SENADORES 

Tltularés Suplentes 

Jál]er Bàrt;>;'llho 
Nabàr JúniÔr 

José Bianco 
-Frenas Neto 

Sebastião Rocha 

_ PMD.~. 

qEl_çsqn_ Ca{l1ata 
Carlos Bezerra 

PFL 
José Agripino 
Bémarclo Cabral 

PSIJB 

Artu_r ºªTáv<>la 

. PDT 

. • Darcy Ribeiro 

PT 

José Eduar:cto Dut@_ Benedita da Silva 

Titulares 

'DEPUTADOS 

Suplentes 

Bloco (PAJPT8}-

thocêneio Úííveira Abêi<Ífao Lupion 
· tto~ cano~ Alf;!Ju~q,_ JPAAJ.:fíícíóMoQteiro 

-Bloco {PMDBIF'SDIPSUPSC) 

Geddel Vieira Uma Darcísio Perondi 

. Bloco (PPBIPL) 

Gerson Peres 

Sér~io Aro~JCB 

Femãndci Gabêlra · 

-PSds 
. ~çiroatao 5\reçk 
PF'S 

~.!lgusto Carvalho 

PV 

_ Oe acordo i:Qm a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
ficii estabel_eçido o_ ~guinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 6-2-97 -designação da Comissão Mista 

Dia 6-2-97 - instalação da Comissão Mista 

-PJ.é 11-2-97- prazo para recebimento de emen
das_ e para a Cóm!SSãó liiMti'Cemitir o parecer sobre a 
admissíbifldade 
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Até 2D-2-97- prazo final da Comissão Mista 

Até 7-3-97- prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga
lhães) - O Senhor Presidente da República en
viou ao Congresso Nacional a Medida Provisória 
no 1.565-1, adotada em 5 de fevereiro de 1997 e 
publicada no dia 6 do mesmo mês e ano, que "al
tera a legislação que rege o Salário-Educação, e 
dá outras providências•. 

De acordo com as indicações das lideranças, 
e nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 2 11 da Resolu
ção n11 1189-CN, fica assim constitufda a Comis
são Mista incumbida de emitir parecer sobre a 
matéria: 

SENADORES 

Titulares 

Jáder Barbalho 
Nabor Júnior 

Waldeck Omelas 
Francelina Pereira 

Sérgio Machado 

Valmir Gampelo 

Ademir Andrade 

Suplentes 

PMDB 

Gerson Carnata 
Carlos Bezerra 

PFL 

JoséBianco 
RomeroJucá 

PSDB 

Artur da Távola 

PTB 

Emnia Fernandes 

PSB 

Antonio Carlos Valadares 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

Bloco (PFUPTB) 

Inocêncio Oliveira 
José Carlos Aleluia 

Abelardo Lupion 
José Múcio Monteiro 

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC} 

Geddel Vieira Urna Darcfsio Perondi 

OdelmoLeão 

Bloco (PPBIPL) 

Gerson Peres 

.. 

JoséAnfbal 

Bosco França 

José Machado 

PSDB 

Adroaldo Streck 

PMN 

PT 

Nilmário Miranda 

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéiia: 

Dia 6-2-97 - designação da Comissão Mista 

Dia 6-2-97 - instalação da Comissão Mista 

PJ.é 11-2-97 - prazo para recebimento de emen
das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a 
admiSSibilidade 

Até 2D-2-97 - prazo final da Comissão Mista 

Até 7-3-97 - prazo no Congresso Nacional 

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhães) 
- Encerrou-se o prazo para apresentação de emen
das ao Projeto de Decreto Legislativo n11 122, de 
1996, que aprova a Prestação de Contas do Presi
dente da RepúbfiCél, referente ao período de 29 de 
setembro a 31 de dezembro de 1992. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 

A matéria será incluída em Ordem do Dia, 
oportunamente. 

O SR. PRESIDENTE (Antono Garlos Magalhães} 
- Os Srs. Senadores Júlio Campos e Benedita da 
Silva enviaram discursos à Mesa para serem publi
cados na forma do disposto no art. 203 do Regimen
to Interno. 

S. ExAs serão atendidos. 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL- MT) - Sr. Pre
sidente, s..-s e Srs. Senadores, fazer reforma 
agrária é uma operação complexa. Não basta dis
tribuir terra. É necessário conceder ao agricultor 
os meios para trabalhar a gleba, efetuar o plant'-, 
garantir a colheita e entrar nos mecanismos de cv
mercialização. Enfim, reforma agrária é o fim de 
uma política de redistribuição de renda no campo, 
combinada com a melhoria da produção "'"'rícola . 
Se o projeto, ou a política, não considerar, cuida
dosamente, cada uma dessas etapas, o conjunto 
pode ser ruinoso e deixar de atender aos objetivos 
maiore5. 
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o mundo ocidental está cheio de exempiôs'cié 
políticas de reforma agrária que não foram bem su
cedidas. Em Portugal, logo após a revolução dos 
cravos vermelhos, em 1974, iniciou-se um movimen
to de repartição da terra, basicamente no sul daque
le país. As glebas foram entregues a agricultores 
que não dispunham de mecanismos de crédito para 
plantio, colheita e comercialização. Alguns anos ® 
pois, as terras retomaram a seus proprietários origi
nais, porque a agricultura portuguesa sofreu uma 
violenta e repentina queda tanto na produtividade 
quanto na produção. ·· • ~ 

Na América do Sul, o exemplo mais radical e 
conhecido ocorreu no Peru, ao tempo do govemô'Aí: 
varado. Ocorreu a distribuição de terras, mas íiãi) 
aconteceu a criação dos. mecanismos finaÍleéíros 
que entregariam aos agricultores os meios . eare. 
plantar, colher e vender sua produção. De llovO,·em 
pouco tempo, as terras retomaram aos antigoS pro~· 
prietários. O país experimentou um momentu-de es"' 
cassez de produtos agrícolas, enfrentou enormes di~ 
ficuldades políticas no campo e restou ·a sénsaÇãõ 
de perda de tempo, desperdício de meios e inutilida
de de uma política considerada a solução para âívér: 
sos problemas nacionais. · 

Nos países de economia planificada, como era 
a União Soviética, a reforma agrária manteve ompâ" 
drão de baixa produtividade e reduzida prodtiÇãB: O 
gigante comunista, mesmo nos períodos de l:lpó_§~u •. 
foi um dos maiores importadores de produtos~agfícõ:: 
las do mundo. A maneira coletivizada de pro'âu'Ttr 
não gerou a quantidade de produtos necessária para 
abastecer o mercado interno. Os demais países dó 
Leste europeu que foram comunistas jamais realiza
ram uma reforma agrária no sentido estnlo do !errfló. 
Ficaram a meio caminho entre a âistribu~(): i:]'~'r
ras e a coletivização. Não havia, é verdaaé,·vmõW! 
terra a ser distribuída aos camponeses ãa 'E'ufopã' 
Central. 

Os Estados Unidos do século 19 realizararif. tâl
vez, a única reforma agrária que ofereceu resúliãciOs 
consistentes ao longo do tempo. Ela aconteceu em pá: 
raleio à conquista do Oeste, que, em verdade, conslSO 
tiu na abertura de uma nova e imensa fron!eira·agrfco
la O homem branco percebeu que havia espaço e 
oportunidade para conquistar novos territórios e se lan
çou na aventura Levou o gado, a famma e foi estabe
lecendo fazendas, sítios e criando comunidades: Foi a 
época, também, de uma fortíssima migração ãe eúÍ-~ 
peus para o novo país da América do Norte. · · 

O sistema financeiro se incumbiu de financiàr ó 
desenvolvimento dessas pequenas comürildaáés," 

"'ê(aê·-~-eomrouoaram como cJaaoes, roaeaaas ae 
-unidádes prooütwã'S: Pode-se dizer, ainda, que a 
geografía ·araoou. 11\S Imensas-planícies permitiram 
que, rra·a:asencla-oe ae~aemes narura1s pronuncla
l:fos;"ên1omei'ri tra:tlãThasSe a terra e nela buscasse, 
primetrcr·o- seu sustento;--depcris a comercialização 
dos· produtCís por 'ela oferecidos. A conquista do 
oe-sfe norte:-amê'Jfcanõ' solucionou os problemas de 
SüpiDpUVOáfnentO aas prfncipaís- Cidades européiaS 
-e'abnu. uma nova pei'SpeCtiva"i,-a:-produção agrícola 
mundial. · · · 

-u·sra$ír tem oscllaao; rnstoneamentê, entre ·as 
vãnos mooelós ·ae ·reiorma agrãna.-Já experimentou 
-niáls dêCEfPÇões-qoé·sueessosrros diVersos moae
·los que empregou:-FtemconViVfdõ;Ciemanelrà ex-'" 
1i'êffià"ií'íêiifê"lficolii00ã;Gõm · os masSáefês dE! pose 
seif'os nas ãréi:ís êle êffliê. li. Tàlta de uma política 

-cofiSisteme e-presente, nesse 1mportanre segmento 
aa vraa orasue1ra, tem proporc1onaao esse espetacu-

~ lo, quasé ·diário," ffif'"côiiffóntif entre proprietários é 
·camponê!§"~. 

O Sindicato cio~:; Tra,balllªdore,s Rurais deAgua 
Boa, Mato <3rosso, realizou o encontro de trabalha
.dores ruraisdenQmLnago Grito ga Terra BrasiL Neste 

C()f19~?sso1,~~9r,,d~J~~~rfi~O~~~ _rr,)flí?~a 9?:>, J?~~~n
tes, rol red1g1d0 Um documenfo que VISá a chamar a 

-a.tençao aas~alltbrí"CilfOI;f"!f"n1Unícipaís, estaauaJs e te
·-crefãisrelãwamefireao acesso ao crédito ao"Progra~ 
-mn•raclonafâe Agnculrufã-Fãmmar-PRONAF. Se
gundo o modelo atual, o acesso ao creano e conce
OIOO somente aos propnetanos ae terras, ae1xanao a 
margertfgmndiHfumero·ae lammas. oe acordo com 
ós dãdosoo TNGRA, 964(noye<;entõs e sessenta e 

·_gu~froff~iiima~E!._?6_bora' as5êntádéls dentro depr0-
~ié1'ôs ·ããqoére Trlsiituto;-nao estaõ-·em-condíÇões ae 

se nao111tarem cara receoer o oene11c1o. 

. Sr. Presidente. Sr's e Srs. Senadores. comecei 
. afÍ!:IT@[IdO gy~ r~f<?...J!!1L~9..~,~-~, ~. OpE!raçãp .. C()~IE;)
o.Xa. Sem crédito. a oolí!ica se frustra. Os aaricuttores 

"~~~~!,;r'· ~,.~~~~~1rJ;}€!· 
''dltô-"õ "fest' a o ro rama dê''Tanculturà ''Famiiiâr ·-··--·,"'·-·--··---· ., ___ ... 9 .. _______ JL.~--- . .. .. .. 
.. nao .. allrfwtª::-.s®l>. objg_@'o§_ .!l.!l..~í~rª ~Q.~nte n03.s 
. dispendío~s c.arT\E~nnas pill)li~ftànas ao Governo 
. Fec:feral, se;f\1 ef~it2.Pr~tí~o ~~~~rfi .. __ . .. . . . . 

As medidas de simplifiCl!yão das operações 
_de.Yeáo-c .ser- repã.Ss"ai:las · ürgéntemérite · para os 
. .é!QÉmte~J16ªoc.iai:!Qres-:;_~g~.w=:_ÇÇlnfrã:[ó _: ª- Ji~rn~q 
'dês" recúrsos . sõmenfê-t>éárrern 'nô"fempo lnoportu~ 
r. c;: seiTI ãêésSõ'ãõêredlfõ."' nãô se-·erêHvá; verdadél~ · 
ramênfe, a' oeJ"'~ô''Cf)ig'"lffif'á~'ã"if a§Se!'htàirléhtõ ê . 
nãô' 'si{ rêã'iíZa '~"'~ãlffi'â 'i!g'Jfhà;"Qülfr pfe(eriae &r 
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condições económicas, sociais, de infra-estrutura para 
que os assentados possam pennanecer na terra pro
duzindo e vivendo em níveis mínimos de dignidade. 

Bs af, Sr. Presidente, Sf'ls e Srs. Senadores, 
um exemplo pronto e acabado dos impasses e das 
armadilhas que a política de reforma agrária provo
ca: É necessário que o crédito chegue aos aSsenta
dos, caso contrário todo o esforço anterior no senti
do de distribuir terras será invalidado. Peço ao Mi
nistro da Reforma Agrária, ao Ministro da Agricultura 
e às autoridades do sistema financeiro nacional que 
sejam sensfveis aos reclamos dos agricultores de 
Água Boa. Eles querem apenas trabalhar e co~ 
çar, com seu exemplo, dedicação e altivez, um pro
jeto de reforma agrária que vai gerar os benefícios 
previstos. É fundamental que eles tenham acesso 
aos créditos do sistema financeiro. 

Muito obrigado. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT- RJ)- Sr. 
Presidente, Sf'ls e Srs. Senadores, a violência em 
nossos dias está assumindo proporções alarmantes 
em todos os nfveis da sociedade. Os ensinos acadê
micos, quero crer, já não estão mais servindo de 
base para que o homem dos tempos modernos pau
te sua vida pelo respeito aos direitos do seu próximo. 

Entendo que o Estado tem o dever de desen
volver urna melhor educação para seus cidadãos e 
contribuir para uma sociedade melhor organizada, 
onde os mesmos, apesar de sofrerem as conseqüên
cias de mudanças governamentais no cotidiano, pos
sam ter assegurado o direito à liberdade e à vida. 

Diante do exposto, quero lamentar, profunda
mente, as cenas de violência transmitidas pela tele
visão, através do Programa FANTÁSTICO, em que 
urna ação policial na cidade de São Paulo provocou 
o assassinato violento de um pai de família e, acima 
de tudo, negro. 

O mesmo, encontrando-se endividado por pro
blemas pessoais, ameaçava a famnia, isolando-se 
na sacada do seu apartamento. 

A Polícia, ao ser acionada, enviou um grupc 
para ações especiais. Ao chegar ao local, após ação 
estratégica em que cinco policiais desarmaram o ra
paz, o mesmo foi executado, conforme declarações 
da própria esposa. Aquele homem, que se encontra
va vestido de calça e camisa, ao ser assassinado foi • 
jogado por vários policiais no alçapão do carnot.irão 
daquela guarnição como se fosse um animal morto 
sendo lançado. As cenas pela televisão chocaram 
milhares de telespectadores em todo o país. 

Apesar do Secretário de Segurança Pública de 
São Paulo declarar que em incursôes desta· nature
za terminar bem ou em tragédia, e que aquelii ope
ração havia terminado em tragédia, é lamentável as
sistirmos pela TV o barbarismo policial. Aquele ho
mem já estava dominado, sem qualquer resistência, 

--alvejado na perna, inclusive, não havendo nenhuma 
necessidade da execução. 

É preciso urna ação mais eficaz no que diz res
peito ao preparo dos "policiais mftitares em geral para 
que cenas de tal natureza não sejam transmitidas. Pois 
a inesrna. reflele o bartiâ.rismo e a ViolênCia policial. 

A cada dia assistimo~ pela televisão, tornamos 
conhecimento através dos jornais, do crescente índi
ce oo violência. o aparelho policial existe para man
ter a Órdem e protegêro cidadãÕ, não para levá-lo à 
viol~nciã ou t~má:to~if"â ~,~~ma · · · 

Fazemos um apelo para que seja feita justiça 
perante este acontecimento, conforme reclamos da 
própria família do trabalhador assassinado. E lança
mos um apelo para que os governos estaduais de
senvolvam uma melhor política no tocante à prepa
ração dos 5e!JS policiais militares, visando a prote
ção do cidadã,o, a proteção da família. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. Pf(ESIDEriTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- A Presidência declara encerrados os trabalhos da 
Quarta Se~o Legislativa Eictraordinária da QQin
quagésima legislatura. 

(Levanta-se a sessão às 12h10mín.) 

RETIRCAÇÁO 
>-•• • 

AtA DA~ SJ;$..sÁO l'IÃO OEUEU;RAnVA 
REAUZAPA EM 5 DE FEVEREIRO DE 1997 

(Publicada no DSF, de 6 de fevereiro de 1997) 

Na página 3869; .1" coluna, na Justificação do 
Projeto de Lei do Senado n• 7, de 1997: . . 
Onde se lê: 
...... _ ................................. _ ............... .;---·····-...... ···········-....................... . 

___ b) quando, a critério do Banco Central doBra
sil, a situação da entidade se houver normalização; 

Leia-se: 

b) guando, a critério do Banco Central do Bra
sil, a sitiJação daentiaade se hoUver normalizado; 
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Resenha das matérias apreciadas pelo Senado Federal, 
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no período de 3 a 6 de fevereiro de 1997 

4a Sessão Legislativa Extr~úroinãriá 
50a Legisla tu rã' 

(Art. 269, ll, do Regimentolnterno) 
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PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS À PROMULGAÇÃO 

De iniciativa da Câmara dos Deputados .... _ 1 
De iniciativa do Senado Federal _____ ......... 7 
Total .......................................................... 8 

Projeto de Decreto Legislativo no 111, de 1996 (é313/96, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo-Quadro lnter-Regional de Coope
ração entre a Comunidade Européia e os seus Estiidds~Mem]Jrose o~.Mercositl e 

t . ""'~ ~ ·•. . . 

os seus Estados-Partes, assinado em M_adri,_e_m )5de_ d_ezgm}2ro_d_e_J925. 
Sessão: 04.02.97 

Projeto de Resolução n° 3, de 1997, que autoriza a União a celebrar os 
contr:-;·os bilaterais de reescaloname_f1to_de_sey~ __ cr_?.f!itQ's__jun[Q_{J_ R_g_]2iJQb_c_q_(Jo 
Gabão, ou suas agências govemczm_e_rijazs,_-r_ene_g_octaâos tu:/ãmbito do Clube cl_g_ 
Paris, conforme Atas de Entendimentos de 19 de setembro de 1989, de 15 de 
abril de 1994, e de 12 de dezembro de 1995. · 

Sessão: 04.02.97 

Projeto de Resolução no 7, de 1997, que auU!_rizª oJ}overno dC!_Estado 
de Mato Grosso a elevar temporariiimente-o:rlimftesJixadds'nos-a~ts:-:s"'e· 4~ 
inciso II, da Resolução no 69, de 1995,. e a assumir ru·aíVIâai ãa eitmíá Compa
nhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso - COHABIMT junto à 
Caixa Econômica Federal. 

Sessão: 04.02.97 

Projeto de Resolução no 8, de 1997, que autoriza Ô·Município de Mogi 
Guaçu - SP a contratar operação-de ctédito junmâ-Eaixa Econômica Federal, 
no valor de seiscentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais, no âmbito do Pro-
grama PRO-MORADIA. . .. . . --

Sessão: 04.02.97 

Projeto de Resolução no 9, de 1997, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de São João do Meriti (RJ) a contratar operação de crédito junto ao Banco do 
Estado do Rio de Janeiro S.A. ~ BA.NERJ- no valor total de dois milhões nove
centos e noventa e sete mil e setecentC1s e quarenta teais, qujos _recursos serão 
destinados à execução de obras de saneamento, drerzage_rrie pavimen_tação de 
ruas. 

Sessão: 04.02.97 
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Projeto de Resolução n" 18,de f997; que âutoriza_o·Municipio aof(ioae 
Janeiro a emitir, mediante ofertas p~b?lcãS;~TelfaS"Filumcrúrarao-Tésouro ~aõ 
Município do Rio de Janeiro - LFTM-'RIO,' aestínadas ao gtro de sua aiviaa 
mobiliária vencível no 1 o semestre"âe J?JW. 

Sessão: 04.02.97 

Projeto de Resolução no f9·~--de19§'í, qú(Ç aütorzza . o _ Estââo de Mato 
Grosso a emitir, através de ofoncis lzúbiicas, Letràs Fifililfée1ràs· {io iesouio~dó 
Estado do Mato Grosso (LFT1Jfv!'!Zc-7!iesirnàfUlô-se ós· recursos-ãõ-gira·ae sua 
dívida mobiliária com vencimento no priníeífô !fêmBrfe (JiF1997 

Sessão: 04.02.97 ·· - · - · ·· 

Projeto de Resolução no 2Ô~ de "199'7, qmÇ dá novcr fêéfaÇão à!i afíneas 
"a", "d" e "e" do art. 2° da ResoluÇão·na 1 07;-àe7990,aoSenadá'FeaéraCíjUe 
autorizou o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul a contratar operação de crédito 
sob o amparo do Programa de Apoio à Reestruturação e dó Ã}usté "Fiscal de Longo 
Prazo dos Estados. 

Sessão: 04.02.97 

Requerimento no 120, de 1997, da Senadora Emnla Fernandes e outros 
Senhores Senadores, solicitando, nos termos regimentais, à'realização de sessão 
especial conjunta, no dia 5 de março próximo, destiriada a homenagear o Dia In
ternacional da Mulher. 

Sessão: 04.02.97 

I 

Eleição do Presidente da Mesa do Senado Federal: 

Senador Antonio Carlos Magalhães: ....... 52 votos 
Senador Íris Rezende: ............................. 28 votos 
Voto em branco: ..................................... l voto 
Total: ..................................................... 81 votos 

Reunião: 04.02.97 
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Eleição dos demais membros da Mesa do Seriado Federal:-:_ 

SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS 
(3 a 6 de fevereiro de 1997) 

Sessão Não Deliberativa •••••.••••••.....••••.•.••••..••.••.••...• 1 

Sessão Deliberativa ................................................. 1 
- Extraordinária .................................... 1 

Total ••••••...••••..•.••••••••••.•••....•.....••••.••..•••.••.•...• 2 

Reuniões Preparatórias .......................................... 2 
L---~======~~==~~~====================~------------__J··. 

SUMÁRIO DAS MATÉRIAS APRECIADAS PELO SENADO FEDERAL 
(3 a 6 de fevereiro de 1997) 

MATÉRIAS CONSTANTES DAS CONVOCAÇÕES •••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••.••••••• 59 

• Projetes de Lei* .. --·-············-···············-·"····-······-··... . .. - ...... 26 
• Propostas de Emenda à Constituição*········-······· .... . .................. 3 
• Projetes de Decreto Legislativo (art. 49, I- CF) .... . -·- ......... 10 
• Projeto de Decreto Legislativo (art. 166- CF) .............. . . . ..... 1 
• Projetes de Resolução (art. 52- CF) .. '-,-··············· ····_·c· .......... 16 
• Mensagem sobre operação de crédito (art. 52- CF) __ ................ 1 
• Ofícios "S" (art. 52 - CF) .. _ ......... _.. .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 5 

• lnduíndo as matérias qu.: tramitam em conjunto 

793 



- --=--=--=--=--=--=-__:::---=-=--------------------------------

794 

MATÉRIAS APRECIADAS. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ':'~! 

Matérias aprovadas .......................•......•..........•..........•.•.••.....•..•......•..•..•...•.........•....•. "'8 

Projetas aprovados e enviados à promulgaÇão ................................................ ·g 
• Acordos internacionais ....................................................................... 1. 
• Operações de crédito ·········································'"·"··'····~'·'···············'f.!j. 

SGM/38/97 

CORRESPONDENCIA-EXPEDIDA PELA 
SECRETARIA-GEAALDAME~K 

Diretora da Subsecreta
ria de Arquivo 

Devolve volume X-original 
dos Autos do Processo de 
"Impeachment" contra o Pre
sidente da República, e en
caminha o último volume, XI
original, encadernado no 
mesmo pad.ro, pela Secretaria
Geral da Mesa. 
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Resenha das matérias apreciadas pelo Senado Federal 
na 4• Sessão Legislativa Extraordinária da so• 

Legislatura 
(consolidada) 

(6 de janeiro a 6 de fevereiro de 1997) 

PROJETOS APROVADOS E ENVIADQS Á .s.'~NÇÃO 

De irúciativa do Senado Federal ................. I 
De iniciativa da Câmara dos Deputados ..... I 
De iniciativa do Presidente da República .... I 
Total .....•.•...••••••...•..••••••••.•••.......•••••••••••.. -3 

Projeto de Lei do Senado n" 6, de 1995 (n° L~79/96,:na Câmara dos De
putados), de autoria do Senador José Eduardo Dutra, que dispõe sobre a remoção 
de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante e . trata-
mento, e dá outras providências. - · - - · · · - - ·· ---- - ··· -

Sessão: 21.01.97 

Projeto de Lei da Câmara no 58, de 1996 (no 693/95, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre a jornada de trabalho de Médico, Médico de Saúde Pú
blica, Médico do Trabalho e Médico Veterinário, da Administração Pública Fe
deral direta, das autarquias e das fundações públicas federais, e dá outras pro-
vidências. . 

Sessão: 23.01.97 

Projeto de Lei da Câmara no 61, de 1996-Complementar (no 172/93-
Complementar, na Casa de origem), de ~ciativa do Presidente da República, que 
institui o Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades-fim da 
Polícia Federal - FUNAPOL. e dá outras providências. 

Sessão: 28.01.97 
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De iniciativa da Câmara dos Deputados ... I O 
De iniciativa do Senado Federal.. ............. 2l 

Total .. _.··········:~·-·····:·····~~,-:~~:~:.::.: ...... :._,~3! _ 

Projeto de Resolução n" 118, de 1?,96, de. ipic~(,it~3tdfl, C9mi~.s.ão Oin~to
ra, que altera o Regulamento Administrativo do _Se'lacfE Fecfe.raf e dá outr_as 
providências. 

Sessão: 21. O I. 97 

Projeto de Resolução no 4, de 1997, que co~:ceç{e'q.Compª~hia Docas do 
Rio de Janeiro - CDRJ elevação temporária do limrte a qúé se refere o art. 7~ I, 
da Resolução no 96, de 1989, do Senado Federal, paraque a referida Estatal 
possa contratar, com garantia da União, operaçãp de .. ~rédiro junto ao Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, no valor de até 

I ·.·.... . 

cento e cinqüenta milhões de reais de prmcipal, destinando-se os recursos ao 
financiamento do Projeto de Ampliação e Modernização c!oPortode Sepetiha, e 
dá outras providências. 

Sessão: 21.01.97 

Projeto de Resolução no 6, de 1997, que àutorizà a União a contratar 
operação de crédito externo com a Corporación Andina ·de Fomento - CAF, no 
valor equivalente a até oitenta e seis milhões de dólares norte-americanos, desti
nados ao financiamento parcial do Projeto de Melhoramento e Pavimentação da 
Rodovia BR-17-1 

Sessão: 21.01.97 

Projeto de Resolução no 10, de 1997, que autoriza o Governo do Estado 
de São Paulo a contratar operação de crédito externojiá1to-ao Banco interame
rzcano de Desenvolvimento - BID, no valor de quatrocentos e vinte milhões de 
dólares norte-americanos, destinados à execução do Projeto Sul de Trens Me
tropolitanos de São Paulo; e autoriza a República Federativa do Brasil a conce-
der garantia referente à mesma operação. · 

Sessão: 21.01.97 

Projeto de Decreto Legislativo no 68, de 1996 (n° 259/96, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto da Convenção de Segurança Nuclear, assinada 
pelo Brasil em 20 de setembro de 1994. 

Sessão: 21.01.97 



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

Janeiro 1997 ANAIS DO SENAIX> FEDERAL __ 

Projeto de Decreto Legislativo no 81, de 1996 (no 286/96, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto da emendaao Acordo sobre ServiÇos Aéreos en
tre o Governo da República Federatzva do Brasil e o Governo da República da 
Coréia, em II de agosto de I992. 

Sessão: 21. O 1. 97 

Projeto de Decreto Legislativo no 86, de 1996 (no 295/96, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do Protocolo para a Repressão de Atos Ilícitos 
de Violência em Aeroportos que Prestem Serviço à Aviação Civil Internacional, 
assinado em Montreal, em 24 de fevereiro de 1988. 

Sessão: 21.01.97 

Projeto de Decreto Legislativo no 87, de 1996 (no 294/96, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre Cooperação entre as Academi
as Diplomáticas de ambos os Paises, celebrado entre o Gol!erno da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do Chile, em Brasilia, em 25 de 
março de I996, 

Sessão: 21.01.97 

Projeto de Resolução no 2, de 1997, que autoriza a República Federativa 
do Brasil a contratar operação de crédito com o Banco lnteramericano de Des
envolvimento - BJD, no valor de até setenta e oito milhões de dólares norte
americanos. 

Sessão: 23.01.97 

Projeto de Resolução no 5, de 1997, que autoriza a República Federativa 
do Brasil a contratar operação de crédito externo no valor de até quinhentos 
milhões de dólares norte-americanos, junto ao Banco Interamericano de Desen
volvimento - BID. 

Sessão: 23.01.97 

Projeto de Resolução no 11, de 1997, que autoriza a operação de crédito 
constante do Protocolo de Acordo entre o Governo Federal e o Governo do Es
tado da Paraíba. 

Sessão: 28.01.97 

Projeto de Resolução no 12, de 1997, que autoriza a República Federati
va do Brasil a contratar operação de crédito externo no -valor de até US$ 
350,000,000.00, de principal, junto-do7flmco lnteramericano de Desenvolvimen-= 
to - BID, destinada ao financiamento dà Projeto de Reforço à Reorganização do 
Sistema Único· de Saúde - REFORSUS. 

Sessão: 28.01.97 
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Projeto de Resolução no 13, de 1997, que autoriza o Estado de Mato 
Grosso a contratar operação de crédito sob o amparo do Programa de Apoio à 
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Estados. 

Sessão: 28.01.97 

Projeto de Decreto Legislativo no 82, de 1996 (no 287/96, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre Cooperação em Matéria de 
Quarentena e Saúde Animal, celebrado entre o Governo da República Federati
va do Brasil e o Governo da República Popular da China,- em Brasília, em 8 de 
fevereiro de 1996. 

Sessão: 28.01.97 

Projeto de Decreto Legislativo no 84, de 1996 (no 292/96, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre Cooperação em Matéria Ambi
ental, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República Argentina, em Buenos Aires, em 9 de abril de 1996, 

Sessão: 28.01.97 

Projeto de Decreto Legislativo no 103, de 1996 (no 298/96, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo para Cooperação nos Usos Pací
ficos da Energia Nuclear, celebrado entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo do Canadá, ern Brasília, em 22 de maio de 1996. 

Sessão: 28.01.97 

Projeto de Decreto Legislativo no 112, de 1996 (no 322/96, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo-Quadro de Cooperação celebra
do entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República 
Francesa, em Paris, em 28 de maio de 1996. 

Sessão: 28.01.97 

Projeto de Decreto Legislativo no 113, de 1996 (n° 315/96, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo-Quadro sobre Cooperação em 
Pesquisa e Desenvolvimento TecnológicoJcelebrado entreo Governo da Repú
blica Federativa do Brasil e o Governo da República Federal da Alemanha, em 
Brasília, em 20 de março de 1996. 

Sessão: 28.01.97 

Projeto de Resolução no 147, de 1995, de autoria do Senador Edison Lo
bão e outros senhores Senadores, qúe altera a Rúoluçãõ no 70, de 1995, que 
autoriza os Estados a contratarem operações de crédito previstas no Programa 
de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos E.5tados. 

' ' 

Sessão: 30.01.97 
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Projeto de Resolução no 14, de 1997, que autoriza o Estado de Goiás a 
contratar operação de crédito sob o amparo do Programa de Apoio à Reestn,tu
ração e ao Ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Estados. 

Sessão: 30.01.97 

Projeto de Resolução n° 15, de 1997, que autoriza a operação de crédito 
constante do Protocolo de Acordo entre o Governo Federal e o Governo do Es
tado do Rio de Janeiro. 

Sessão: 30.01.97 

Projeto de Resolução no 16, de 1997, que autoriza o Estado de Rondônia 
a contratar operação de crédito sob o amparo do Programa de .dpoio à Reestru
turação e ao Ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Estados. 

Sessão: 30.01.97 

Projeto de Resolução no 17, de 1997, que retifica a alínea "e" do art. 2° 
da Resolução no 5, de 1996, do Senado Federal, alterando as datas de vencimen
to do principal da operação de crédito autorizada por aquela Resolução. 

Sessão: 30.01.97 

Projeto de Decreto Legislativo no 111, de 19% (no 313/96, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo-Quadro Inter-Regwnal de Coope
ração entre a Comunidade Européia e os seus Estados-Membros e o Mercosu/ e 
os seus Estados-Partes, assinado em Madri, gm I5 de de;:eplbrode_j99_j_, 

Sessão: 04.02.97 

Projeto de Resolução n° 3, de 1997, que autoriza a União a celebrar os 
contratos bilaterais de reescalonamenlo de seus créditos junto à República do 
Gabão, ou suas agências governamentais, renegociados no ci_mbito do Clube de 
Paris, conforme Atas de Entendimentos de 19 de setembro de 1989. de 15 de 
abril de 199-1, e de 12 de dezembro de 1995. 

Sessão: 04.02.97 

Projeto de Resolução no 7, de 1997, que autoriza o Governo do Estado 
de Mato Grosso a elevar temporariamente os limztes fixados nos arts. 3° e -1~ 
mciso II, da Resolução no 69, de 1995, e a assumzr as dívidas da extmta Compa
nhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso - COHAB'MT ]Unto à 
Caixa Económica Federal. 

Sessão: 04.02.97 

Projeto de Resolução no 8, de 1997, que auwriza o Município de Mogi 
Guaçu- SP a contratar operação de crédito junto à Cmxa Económica Federal. 
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no valor de seiscentos e sessenta e oifo_mJLe Qito_ç_enjos]eais,_nQ âmbito do Pro-
grama PRÓ-MORADIA. -- - - -- -

Sessão: 04.02.97 

Projeto de Resolução n• 9, de 1997, que aut~riza a Prefeitura Municipal 
de São João do Meriti (RJ) a contratar operação ck cridj(o_ jynto ao Banco do 
Estado do Rio de Janeiro S.A. - BANERJ- no valor. UJta_![le dois mi/hõ_es nove
centos e noventa e sete mil e setecentos e quarenta reais, cujos recursos serão 

destinados à execução de obras de sanga_mento, dr,enagem e pczyimefltação de 
ruas. 

Sessão: 04.02.97 

Projeto de Resolução n• 18, de 1997, que autoriza o Município do Rio de 
Janeiro a emitir; mediante ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do 
Municipio do Rio de Janeiro - LFTM-R/0, destinadas ao giro de sua dívida 
mobiliário vencível no JO semestre de 1997. 

Sessão: 04.02.97 

Projeto de Resolução n<> 19, de 1997, que autoriza o Estado de Mato 
Grosso a emitir, através de ofertas públicas, Letras Financeiras do tesouro do 
Estado do Mato Grosso (LFTEMT), destinando-se os recursos ao giro de sua 
dív1da mobiliána com vencimento no primeiro semestre de 1997. 

Sessão: 04.02.97 

Projeto de Resolução n• 20, de 1997, que dá nova redação às alíneas 
a , "d" e "e" do art. r da Resolução no 107, de 1996, do Senado Federal, que 

autorizou o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul a' contratar operação de crédito 
sob o amparo do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Longo 
Prazo dos Estados. 

Sessão: 04.02.97 

PROJETO APROVADO E ENVIADO À 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

De iniciativa do Presidente da República .... I 
Total ......................................................... l 

Projeto de Lei da Câmara n• 64, de 1996 (n° 7.865/86, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Presidente da República, que institui o Sistema Nacional 
de Armas - SINARM, estabelece condições para o registro e para o porte de 
arma de fogo, define crimes, e dá outras providências. 

Sessão: 21.01.97 
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MATÉRIAS DECLARADAS PREJUDICADAS E ENCAMINHADAS AO 
ARQUIVO 

I De iniciativa do Senado Federal ................. 2 
Tota1 ......................................................... 2 

Projeto de Lei do .Senado no 196, de 1996, de autoria do Senador Gerson 
Camata, que dispõe sobre o fabrico, depósito, trânsito e porté de arma de fogo e 
dá outras providências. 

Sessão: 21.01.97 

Projeto de Lei do Senado no 200, de 1996, de autoria do Senador Ney 
Suassuna, que define o crime de porte de arma. 

Sessão: 21.01.97 

OUTRASDELIBERAÇÕE~ 

Requerimento no 10, de 1997, da Senadora Benedita da Silva e outros se
nhores Senadores, solicitando, nos termos regimen~s, a realização de Sessão 
Solene do Senado para prestar homenagem ao transc~o do centenário do jorna
lista Barbosa Lima Sobrinho. 

Sessão: 08.01.97 

. Requerimento no 11, de 1996, do. Senador Pedro Simon e outros Senhores 
Senadores, solicitando, nos termos regimentais, a realização de Sessão Especial 
do Senado destinada a homenagear o jornalista Alexandre José Barbosa Lima 
Sobrinho. 

Sessão: 08.01.97 

Requerimento no 15, de 1997, do Senador Guilherme Palmeira, solicitan
do, nos termos regimentais, a inserção em ata de voto de pesar pela morte do ex
governador de Alagoas, Dr. Lamenha Filho, ocorrida em Maceió, no último dia 3 
de janeiro. 

Sessão: 09.01.97 

Requerimento no 18, de 1997, do Senador Antônio Carlos Magalhães e 
outros senhores Senadores, solicitando, ~os termos regimentais e de acordo com 
as tradições da Casa, sejam prestadas homenagens pelo falecimento do jornalista 
José Carlos Bardawil. 

Sessão: 13.01.97 
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Requerimento no 55, de 1997, da Senadora Emília Fernandes e do Sena
dor Pedro Simon, solicitando, nos termos regimentais e de acordo com as tradi-

' ções da Casa, sejam prestadas homenagens âe pesar pelo falecimento do Sr. Ma-
noel Antônio Sannanho Vargas, ex-Prefeito de Porto Alegre-RS e ex-Secretário 
de Estado da Agricultura. 

Sessão: 16.01.97 

Requerimento n° 108, de 1997, da Senadora Benedita da Silva e do Sena
dor Artur da Távola, solicitando, nos termos regimep.tais, seja prestada homena
gem de pesar pelo falecimento do escritor e acadêmíco Antonio Callado, ocorrido 
ontem, no Rio de Janeiro. 

Sessão: 29.01.97 

Requerimento no 112, de 1997, do Senador Joel de Hollanda e outros Se
nhores Senadores, solicitando, nos termos regimentais, a realização de Sessão 

I • 
Especial destinada a homenagear o centenário· da. Academia Brasileira de Letras, 
em data a ser oportunamente marcada. · 

Sessão: 30.01.97 

Requerimento no 113, de 1997, do Senador Josaphat Marinho, solicitan
do, nos termos regimentais, inserção em Ata de voto ae pesar pelo falecl.mento de 
Josaphat Paranhos de Azevedo, ex-deputado federal e estadual pela Bahia. 

Sessão: 30.01.97 ' 

I 
Requerimento no 120, de 1997, da Senadora Emília Fernandes e outros 

Senhores Senadores, solicitando, nos termos regixnep.tais, a-realização de sessão 
especial conjunta, no dia 5 de março próximo, destinada a homenagear o Dia In
ternacional da Mulher. 

Sessão: 04.02.97 

Eleição do Presidente da Mesa do Senado F~deral: 

Senador Antonio Carlos Magalhães: ....... 52 votos 
Senador Íris Rezende: .................. ." .......... 28 votos 
Voto em branco: ..................................... !, voto 
Total: ..................................................... 8'1 votos 

I ~·,...-

Reunião: 04.02.97 
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Eleição dos demais membros da Mesa do Senado Federal: 

Cargo '';-·.· Senador(:à) eleito( à:)' .. , .• , .. , :::~tsnn~~ :~.:::·. ········ ~~ãô'~· ·:·>:··· 

I o Vice-?residente Geraldo Melo 76 o 
2° Vice-Presidente Júnia Marise 67 4 

1 o Secretário Ronaldo Cunha Lima 78 o 
2° Secretário Carlos Patrocínio 76 2 
~o 
:J Secretário Flaviano Melo 70 5 
4° Secretário Lucidio Portela 74 2 

]
0 Suplente Emília Fernandes 71 5 

2° Supiente Lúdio Coelho 74 3 
3° Suplente Joel de Holanda 76 2 
4° Suplente Marluce Pinto 64 8 
Reunião: 04.02.97 

SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS 
(6 de janeiro a 6 de fevereiro de i997) 

Sessões Não Deliberativas •.••••.••..•.•.•....••••.•••....•..... ll 

Sessões Deliberativas ............................................ 17 
- Ordinárias .......................................... 8 · 
- Extraordinárias ................................. 9 

Total .................. ~ .......................................... 28 

Reuniões Preparatórias .......................................... 2 

:.:·:· Ahst~Çãp); .•. 
3 
8 
1 
1 
4 
3 
3 
2 
1 
4 

SUMÁRIO DAS MATÉRIAS APRECIADAS PELO SENADO FEDERAL 
(6 de janeiro a 6 de fevereiro de 1997) 
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•ti1btâi/• 
79 
79 
79 
79 
79 
79 
79 
79 
79 
76 

MATÉRIAS CONSTANTES DAS CONVOCAÇÕES .. , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 59 

• ProjetosdeLei* ........................ :.: ...... : ................................................ 26 
• Propostas de Emenda à Constituição * .................................... : .............. 3 
• Projetos de Decreto Legislativo (art. 49, I- CF) ................................... 10 
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• Projeto de Decreto Legislativo (art. 166- CF) ........................................ 1 
• Projetas de Resolução (art. 52- CF) ..................................................... 16 
• Mensagem sobre operação de crédito (art. 52- CF)-------------------------------- 1 
• Oficies "S" (art. 52- CF)----------------------------------------------------------------------- 5 

* Incluindo as matérias que tramitam em conjunto 

Janeiro 1997 

MATÉRIAS APRECIADAS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 37 

Matérias aprovadas ..••••...•...•...•..................•...••.•••••.••••••............•...•....••..•.•.•..••..•..••.• 35 

Projetas aprovados e enviados à sanção ............................... : ............................. 3 

Projetas aprovados e enviados à promulgação ........................ ------------------------- 31 
• Acordos internacionais ......... -----------------------------·---- __ -------~---- ______ ..... 1 O 

• Operações de crédito ......... -------------------------·-------------------------:--·--·-- 19 
• Regulamentação de operações de crédito ........................................... 1 
• Assuntos admirüstrativos ................... ----···----·-------------------·----·------------ 1 

Projeto aprovado e enviado à Câmara dos Deputados ........................................ 1 
• Projeto de Lei da Câmara aprovado com emendas .............................. 1 

Matérias enviadas ao arquivo ••..•.....••.•........••.....••...•........••....••.••••.........•....•.••.•.•....•• 2 

M~ 

I 
Matérias declaradas prejudicadas e encaminhar.as ao arquivo ............................. 2 

ÇONGRESSO NA<:JONAL- 19~7 _ _ .. _. ____ , 
RESENHA DAS MA TERIAS APRECIADAS. NA CONVOC,'\ÇAO EXTRAORDINARIA 

(Convocação -PERÍODO DE 6 DE JANEIRO A 6 Di: FEVEREiRO) 

t :~~: :::ç: .......... ~ ....... -.. :~ .... -... -~ ....... ~ . .-.~ ............ -~_ ~:::~ H 
......... ·-···-· .. ·--·--·-····-···-······ -

MENSAGEM TIPO EN" Él\f_ENtA SESSÃO OBS. 

Janeiro ~197-CN MP n"I.S64 Auronza o Poder Exccuti\'O a nbrir, cm fowor do 22-J-97. às Aprovado o I' I. V 
(n" 27/97. nil 

origem) 

Janeiro 403/96-CN 
(n" 820196, na 

origem) 

Publ 110 0.0. de Ministério do Plancjamcnto c Orçamento. crédito lKhlOmin 

119.01.97 cxtraordinãno atê o limite de RS 14 000 O!KI.OO, para 
atender aos Estados de Minas Gerais. ~1o de Jancno c 
Espirita Santo ... 

PL n• 8/96-CN Est1ma a Receita c fixa a Despesa da União para o 29-1-97. às 
LcJtura 30 OS. 96 exercido financeiro de 1997. 19 horas 

--

RESENIIA DAS MATÉRIAS APRf;CIADAS·PÉLOCÓNGRESSO NACIONAL NO' 
PERÍODO DE 6 DE JANEIRO A 6 DE FEVERF.~RO DE 1997 

MP- apro\·ada ccncaminlmda 3 saução. ..... .......... OI 
Projeto de Lei do Congresso Nacional (Orçamento da UniãO- 1991) O I 
Total de matérias :IIJJreciadas ................... : .... : ........... : ......... ~ ........... -..; ... · 02 

' 

n• I, de 1997 
Lei n" 9 4.l5 -
publicada no DOU 
de 6-2-'17 

---
Aprovado o 
substituth.o com 
errata 
À sanção -··---


