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política séria, austera que fiZe~i~e-0 PafS -cfiegaf"Jogc; a-· uma ~~n_iO em,qu~-é:)GCrVenio-eStá se négando a págar os reâjUste~
situação de estabilidade econômica e por isso mesmo reduzisse da aposentadoria? Por que não colocar na negociação todo
a sua inflação. Decorrido um_tempo, h1do ficou literalmente es~e_C()njunto de _coisas? Então, Senador Fernando Henrique
silencioso e até aqur riãõ- v-ía:móS õenhunl Ouiro·fato·a iião Catdoso, a mini -me gera uma perpleXid-ade que é a mesma
ser o reclamo com vistas a elevar as receitas da União. Tõdos de V. EX', e certamente a de tantos outros Senadores._Creio
nós discutimos acjui, quer reteít3.s.niárea da segUiidiide" SOCfaf; ___ que há um ponto,_ que é_ o respeito às prerrogatiVa~ do Senado.
quer receitas do Tesouro e não vi ·niilgú!m se Iitãmfestarcon.: · - Na liora-'iJ.ué abrirmos· a potta para que essa prerrogativa
trário ao f3.to--de que ao longo desses 15 ~u 20 anos houve fique violentada, quer pelo Poder Executivo, quer pela Câmauma deterioração real da receita líquída da União e que cum- . ra· dos Deputados, entendo que é melhor fechar o Senado,
pre fazer alguma coisa de maneir& séria: Lembro-me que, p_o~q~e e~té! v;:ti__s~r apenas uma Câmara gentil de pessoas
apresentei dois projetás: um_ qUe alterãVa _0 lnlpostO- sobre s~ ~}}fQm.nH!Q..O~IlJ.I;Il.9mei.J.tO~ Q!l!_ijQ ag_t:_asfáveis 4a !lt?~~a_v:i_da,
operaçõeS- Finance·ii:as·; -Se!n. preciSa:r nieX:e'i-- na=conSi~~1çãõ ;~ por- um~custo
afto para -a Nação; Este Senado
e outro que criava um Fundo de Amortização_ da Dívida. Jlão_pode, de maneira alguma deixar de tomar em_conta aquilo
O oOjetivo centràl erá- exatàffiente recõlhér dO:::_CODJUI:tfO_dã- que é a sua tarefa básica; em primeiro lugar por uma questão
população um valor, bastante pequeno, das transações bancá- d_e vergonha e seriedade e em segun4o lugar por aquilo que
rias. Isso constituiria Um fundo que já-poderia ser colocado considero essencial. Estamos discutindo sobre números que
no orçamento no ano que vem e, durante o prazo de cinco absolutamente desconhecemos. Ta:ntõ pOde ser urna dívida
anos,far-se-iá.a-3.mórfíZaçâOdadívidacontraídapelosEstados de.30, como pode ser uma dívida de 57, ou uma dívida de
com a União, peJos EStados com as e~tatais, pelas estatais 70 ou mais bilhões de dólares. Não é possível que sobre isso
com os _Estados, enfim, tentar-se~ia chegar a uma redução se decida em duas horas, em uma hora, em dois dias_. Tanto
progressiva dessa dívida. Eu diZia, na apresentação do meu mai_s que nós temos tempo bastante para fazê-lo em oportuprojetO-; que essa alíquota poderia até ser uma tentativa para, nidade adequada, pensando de_ maneira correta e podendo
postedonne:hte, reduzir os impostos oõ: eXtingUir o· Imposto olhar depois a Nação brasileira da seguinte maneira: Estamos
de Renda, o Imposto sobre Circulação de Mercadoria, e assim d_efendendo os Estados? Sim. Estamos defendendo. a populapor diante. O que nos fai ficar perplexos é q'ue êssc! matedal ção? Sim ..Mas nós estamos defendendo, antes de mais nada,
foi entregue, iriclusive, a Ministros do Góvemo.TfVê a-opotfu·_- - ·a pr-ópria Federação. Í>e acordo ~com os resultados desses
nidade de poder entregar-lhes e pedir que analisassem. Esse damente - a soma do que este País recolheu em imposto
material não foi levado em conta. Os Parlamentares do Gover- sobr~_produtos industrializados, sobre operações financeiras,
no, na Comissão de EConomia desta Casa, taiD.bé"m iião o Ii6s anos- de 87, 88, 89 e 90, correspondeu a· 3 trilhões e
tomaram em conta. Para que V. E~ tenha uma idéia, nem 700 bilhões. E o que ele pagou de juro da dívida interna
ao·menos foi distribuído para-ser relatado. Depois de trinta correspondeu a 4 trilhões e 500 bilhões, correspondeu a um
dias reclamamos, e ainda continou sem ser distribuído. Pois valor mais alto do que a soma do Imposto sobre Operações
bem, sete dias antes de encerrar ·os ·nossos-trabalhos, vem, Financeiras e mais alto do que a soma do Imposto_ sobre
ao lado da reforma fiscal, essa proposta de rolagem da ~ívida. Produtos Industrializados. É um crime querer imputar para
Ela me faz lembrar- desculpa-me o longo aparte que faço a União novamente a responsabilidade de_ ter que jogar títulos,
a V. Ex• - o momento em que eu estava como Relator fazer com que esses títulos ~ejam comprados pelo canjunto
do orçamento da República em 1988.
--da sOciedade, porque, no mínirilo, o que vai ocorrer é manter
uma inflação alta, que é a forma mais corrosiva de atacar
Naquela época, :ilguns Governadores foram extrema- o-salário do trabalhador. Afora o salário, V. Ex• colocou
mente sérios em· buscar uma solução adequada para os seus um dado importante. Já denunciamos, várias vezes, isso que
Estados. Faço referêrici3. e homenagem, perm~gell:!~l!!~nte, V, Ex~ colo®u.agora às claras, a pedido inclusive das federaa-o· Senador Pedro Sínion, -naquela altufã.- Governador do ~io ções e das confederações. Aquilo que tem sido colocado na
Grande do Sul._ M_a~ -~~~~~s qovernadores.,_ ab~<?h~!~~_!Ite_)_ mão do Governo, para ele gerenciar, quer pela Caixa Econónão tiveiam condição séria; muito meno"s seus Secretários_ mica, quer por outros fundos, além de ter um custo de adminisde Fazenda e de Planejamento, que negaram, sistematíca- tração extremamente alto, o que tem havido, quer pela Caixa
mente, as informaÇões pelaS -qUais poderíamos ter uma-decisão Econômica, quer pelo BNDES, é a liquidação" literalmente
decente, limpa, justa. Para_se_r-lhe,abs~luta!ll_e:n_t~sinçe_r:o, foi incorreta, às vezes- eu diria-- até safada desse recurso.
preciso dar um murro na inesa, na expressão verdadeira da De modo que ele nem ao menos se conserva no seu património
palavra, para poder recolher todas as dívidas ç:!e t_Qçi_ps os para o trabalhador na hora que ele tiver que recorrer a esse
Estados e Municfpiás. Poi quê? O BancO--Cential não tem dinh~iro, como __ a própria lei permite, e na hora de assegurar
essa: informação, o~TeSOufó NatíOnal nãO tem esSa irifáfma-- as condições do Seguro-Desemprego. Portanto V. Ex~ fazmuição,_ os Estados não a tém_ também apurada sob a mesma to bem de lembrar a esta Casa, com o brilho que V. Ex•
forma e a mesma ótica. Então, -qi.Iãildo se fala que a dívida dá, a lógica que V. Ex• tem na apresentação do seu raciocínio,
é de 57 bilhões, 70 bilhões, 30 bilhões, na verdade se está de alertar esta Casa de que esse passo não pode ser dado,
laborandosobrenúmerosabsoJutamenteincer~ps;-_ecruem-afir- nem em nome de determinados Partidos, nem em nome de
mar algum número de(in~t~vo não _está: aghld~~-e:- _ffia~~~ra __d_e_t_ermill-ª-do~gv~;:rnanj~s. porque poderá ser um passo decisicorreta. Diria, pOrtanto, que esse_ é o- fã.Yo~-mã:íf"Ceiltra!"e -vairi.ei:ite Coritrã o Povo brasileiro, sobretudo o povo trabacandente para que se faça uma reflexão, de_ parar, deixar Ihador.
de dar a isso uma condição de tanta urgêncía", faZer os levantamentos adequados pelas Secretãrias de Planejamento, de Fa~
O SR. FERNANQO HENIUQUE CARDOSO .,.- Muito
zenda, pelo Tesourõ-Nacional, pela Previdêncici SQciar:.._ poiS obrigado-, Sen_ador Almir Gabriel. ~. Ex~ -deu argumentos
quase todos os--Municípios da República devem à própria importantes, especialmente com a vivência que telr!, ;an_to
Previdência. Então-por que ilão colocar isso~no bolo no mo- da matéria orçamentária quanto da questão da Prev1denc1a.
o

extremamente-

l_
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E, agora,_ mostrou,_de forrila mais viva do_que,eJ.!. pude fazer,
que efetivamente a má gestão desses fupdqs_ públicos tem

sido um elemento extrem~mente perturbador do equilíbrio
do País. Mais ainda, V. Ex~ também mencionou que não
poderíamos rolar uma dívida cujo montante não conhecemos.
E de pasmar, mas é assim,
Aliás, _nada m~is pas!TI_?-__no Brasil! Reçordo~me qUe, êtuando dis~~timos o Plano Collor I, fizemqs UID gra11de__ es(o_rçg,
junto com o PMDB, para que fosse possível liberar os depósitos das cadernetas de poupança a partir de um certo nível.
Sabem V. Ex• 5 po~ que __ razão não_f_oi possível e_ a decisâo
foi tão drástica que congelou até os pequenOs depositantes?
Porque o Banco Central, naquela época, não dispunha de
informações, não era capaz de cruzar as várias co_ntas -que
alguém eventualmente tivesse em vários bancos. Portanto não
podia saber, ao certo, o quanto _ele estaria alcançando e fez
aquilo que em pesca predatória se faz e é proibido, jogou
o sarrafo e f~z o arrastão, --pegou peixe pequeno e peixe g"fá.údo.
O gratí.do-tein como se manter, o pequeno morre â mífigua.:
Isso_ é o Brasil. Mas porque-é assim, vamos continuar
sendo assim? Disse, aqui, o Senã.dor Esperidião Amin que
essa lei e o modo como está tramitando é coisa de Terceiro
Mundo. Cuidado! De alguns países do Terceiro Mundo. Há
outros que tomam com mais seriedade as coisas, mesmo nO
Terc-eiro Mundo. Não se precisa ser rico para seguir ritos
democráticos e corretos; nós podemos fazê-lo. Repito, até
à saciedade, não posso-trer-que-o Senado se suicide à toa.
D1glf-â toa, porque tanto-faz cõmo tanto-Tez votã.r ou não
votar a lei. Ela só terá eficácia quando houver resolução do
Senado, que só poderá ser consumada em fevereiro. E essa
a situação, kafkiana, expressão ãté apropriada pela burocracia.
Queria recordar ao Presidente do Senado e do Congresso
Nacional que logo que entrei aqui como SenaDor, effi 1983,
à épota- do regime militar, houve uma batalha parlamentar
das· mais impo-rtantes. Tratava-se, como sempre, do arrocho
salarial, e queríamos votar uma nova lei salarial. O Presidente
do Senado chamava-se Nilo Coelho e era do PDS, partido_
que sustentava o governo militar. Éramos do MDB, portanto,
da oposição. Durante noites a fio~ nO -CongreSso: lutamos
para-que o Presidente interpretasse uma questão de ordem
esquecendo-se de que ele era do PDS, e agindo como Presidente do Congresso.
Recordo~me de como fóT dura aquela luta, as tensões
imensas do Senador Nilo Coelho, figura a quem respeito e
rend~ novamente as minhas homenagens.
Saturnino Braga era Senador, como eu tarn~ém o _era.
Pertencíamos a urna -o-p-osição que não tinha núinero para
ganhar, mas o Brasil começava a mudar._E no m<?mento em
que o Senador Nilo Coelho atuou como- Presidente do Congresso e não_ como homem de partido, ele assegurou nã~?
apenas a possibilidade_de revermos uma lei de arrocho salarial,
mas o começo de uma mudança democrática. E isso foi feito
porque o Senador Nilo Coelho olhou a Lei, a__Cons_tituição
e os Regimentos, e votou cqm eles.
__ . _. . -· -· -· .
Apelo ao Senador Mauro Benevides; S._ Ex~ não precisa
de exemplo nenhum. Sei que está preocupaâo e~ neste momen~
to, tenso, porque sabe das responsabilidades que tem em suas
mãos_.~ Peço ao Senador Mauro Benevides que se recorde do
que fez o Senador Nilo Coelho_ aqui - e era a épo~~ da
ditadura. O Senador Nilo Coelho teve a coragem de dizer
''não" aos poderosos do dia.
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Aqui, nas mãos do Presidente, está a possibilidade deste
Senado continuar a existir eom· á respe-ito da Nação; ou de
adquirir o respeito da Nação. Porque no momento em que
decidi:m?s que não temos mais o -direito de fazer q que_ a
Constituição nos manda e que só o teremos se o Presidente
d~ixar - porque se o Presidente vetar q art. 13 desaparece
o nosso_ direito, isto é uma insensatez-=-- neste momeD.tá
certa,l;Ilente, a N~ção terá razOe~ de sObra para 3.chaf qu-~
está gastando. muito com um conJunto de Senadores que_ não
sabe defender as suas prertotativas constitucionais. -- - - Não acredito que o Senador Mauro Benevides falhe ao
País neste momento. S. ~X' não é homem de um partido;neste momento, é o P_restdente de ~a Casa do Legislativo,
com_ Q .. meu. voto, com o voto de todos nós, S .. EX~ nãO háde ~tuar de forma partidária, há de ler a Constituição e o
Regimento, porque tem cabelos brancos~ tem uma história
é ~~m. o ~espeítO nestá_Casa.· ·
·
·__Apelo aos_ companheiros de P~rtido do Senador Mauro_·
Benevides, para que prestigiem uma decisão que só viiá enl
benefício do próprio Partido, que é um Partido democrático
também- reconheço isso. E repito, estou disposto a trabalhar
em colaboração e a votar em conformidade com as decisões
da resolução que viermos a tomar, sem nenhum PrejuíZO para
os Estados, ou para QS municípios, mas Vou me opOr vou,Sr. Presidente, Srs_. Senadores, a todo transe- e V. Ex~
sabe o que significa isso: obstrução e verificação- se -o cami-'
nhp seguido for o caminho de fachincalhar o Senado.
O Sr. Almir Gabriel- Permíte-me V. Ex~ mais um apar-

e

t~?

O Slt- FERNANDO HENRIQUE CARDclSU _:Pois não!
O Sr. Almir Gabriel -- Sei que V. Ex~ fala em nome
~o PSDB. E sinto~me milito orgulhoso e feliz por issa. Mas
eu gostaria de, em voz alta, secundar o apelo de V. Ex~ ao
Presidente, Senador Mauro Benevides. Tenho certeza absoluta de que a experiência política de S. Ex~, a seriedade com
que tem conduzido os trabalhos do Congresso Nacional o
levarão, certamente, a resguardar e a defender a independência e autonomia deste Senado Federal. Quero juntar, ape~
nas, -as minhas palavras às palavrãs brilhantes de V. Ex•

-0 SR. FERNANDO li:ENltiQUE CARDOSO -Tenho
certeza, Senador Almir Gabrkt; que-v. -Ex~-fãla Pof todoS
os Senadores. Nós confiamos na isenção do Presidente do
Senado.
O Sr. Esperidião Amin- Permite:me V. Ex~ um aparte?
O SR. FERNANDO HENRIQUE CA!tDOSO.- Com
muito prazer, concedo o aparte a V. Ex•
O Sr. ~speridlão Amin - dosiarla de _m~ _coTig!Çtt\-flar
com o registro que V. Ex~ faz neste momento da expectativa
que todos temos da posição -da Mesa e do Presidente da Casa
nesta oportunidade. Fiz questão de, no meu pronunciamento,
há poUcos iitStantes,_ frisar isto: que a moderação, 9 equilíbri_o,
a temperaitçã. que tem caracterizado as atitudes do Presidente
M~Uf<?. Benevides são. Q penhor seguro de que também nesta
oportunidade, aquilo que se puder fazer democrática, regimentalmente, para concitar os Senadores, o Senado a não
abrir mão da sua prerrogativa, da sua responsabilidade, tudo
is_tQ haverá de contar com a compreensão do Presidente Mauro
Benevides. E V. Ex~ presta, neste_ mõmento, um tributo de
justiça, porque a nenhum de nós, que convivemos aqui durante
este-anó, é lícito duvidar de que também nesse episódio o_
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Presidente da Casa haverá de honrar a tradição já coD.solidadã

pelo. seu ~esel!lpenho de isenção, equilíbrio e temperança,
que Já reg1stre1. Quero congratular-me com V. Ex•, além de
ser solidário com o que diz e ql.ie complementa, agiganta
o conteúdo do pronunciamento que fiz há poucos instantes~
O SR; FERNANDO HENRIQUE CARDOSO __:_, Muito
obrigado, Se~ador Esperidião Amin. V. Ex~- expiessou o sentimento que, tenho certeza, é de toda a Casa, de confiança
na isenção do Presidente Mauro Benev'ides.
O Sr. Maurício Corrêa- Permite-me V. Ex~ u-in aparte?
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Com prazer ouço o aparte de V. Ex'

O Sr. Maurício Corrêa - QU.éro à·ssoCíir-me· ao apelo
que V. Ex• dirige ao-eminente Presidente, Senador Mauro
Benevides. E meditar sobre um ângulo que me parece de
extrema impOrtância. É a total ineficácia da votação de um
projeto_ de lei que náo irá atingir o seu fim. Na verdade,
o proJeto de resolução que vier a ser votado só terá o seu
início no próximO ario. Ora, vOtar um projetO- d_e lei que
não será regulamentado pela devida resolução é, no mfriim-o,
uma insensatez, com o maior respeito à Liderança do PMDB,
a quem sempre me manifesto orgulhoso até ---o Senador
Humberto Lucena é uma--expressão desta Casa-,- mas condi~
ciottar a--võfaç-ão'do ajuste fiscal, que é um desespero do
Brasil, à votação deste projeto de lei... Do ponto de vista
do interesse nacional, devemos votar as ·questões relativas
ao ajuste fiscal, que é um írnperativo qUe-- o Brasil reclama
neste momento de angústia, em que as finanças brasileiras
estão em desespero. Inclusive, até para qualquer projeto polí~
tico de quem quer se projetar com,o candidato, a arrumação
da Cása se torna algo impreScíndívei"e imi.diável. PerrnítQ.ffie
transformar, neste instante, o "apelo de V. Ex~ num apelo
à Liderança do PMDB. Em primeiro lugar, não há necessidade
de votarmos este projeto de lei neste inStárite~-porqúe ele
não vai atingir o se_u fim, a §ua plenitude. Em segl)nçlo lugar,
só vamos votar a resolução em 1992. Este ano não -_se vota
mais._ Há complicação constítudOnal com relação--à: compe~
têndã das duas CaSas para vCJtãr umã. matéria que, pela eSsên~
cia", é- da competência eXclusiva do Senado Federal. Sem querer adentrar nessa questão, finalizo este aparte, solidarizando~.me com o apelo que V. Ex~ dirige ãO Senador Mauro
Benevides, até porque a·ctsão-dessa questão- de ordem é de
suma gravidade, porque implica assunto intrinCãdo do ponto
de .vista jurídiQ..o_. Não_ será,-ª QJ.C:U ver, uma decisã_o_, prolatada
pela Mesa, inopinadamente~ que vã.i diriffiir ã.lg"o que poderá
inclusive ter o seu escoadouro no Poder Judiciário: Portanto,
a Mesa tem a responsabilidade, a gravidade de examinar essa
questão, com prudência, para responder à-quesdíiJ de oidem
levantada por V. Ex~, de tal modo, a não ensejar que, amanhã,
ou_depois, tenha que se pronunciar sobre_a matéria o Excelso
Supremo Tribunal Federal. Essa a questáo _que aduzi ao pro~
nunciamento de V. Ex'
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - S~nador
Maurício Corrêa-;tan(Q do ponto de vista político quanto do
ponto de vista jurídico V. Ex~ tem toda razã9. Não tenho
autoridade para discutir matéria jurídica, ma$ y,_EX':..9. tem.
Daí por que já desenhou o quadro que poderá -oCOrrer no
caso de uma_ decisão menos afim com o que pensávamos ser
o espírito, a letra da ConstitUição Federal.
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V. Ex' disse e tem razão. que a matéria é intrincada,
que não se esgota assim no mOmento, reqUerendo, portanto,
~..
...
muitas instâncias de cansideraçãQ, . ~-Tem V. Ex~ também razão política ao apelar à Liderança
do PMDB. Junto a minha voz ao_ apelo do nobre Senador,
dizendo mais:
Afianço ao Senado_~que nem eu, nem o PSDB teremos
qualquer atitude obstrucionista_o_u não construtiva na et.abQ~.
. ração do projeto de resolução. Não nos move, nem delonge,...
qu-alquer objetivo de_ prejudicar qualquer Estado, ou muni~
cípio, muito menos o_meu. Contarão com a nossa _cqlaboração_
leal. Não se trata de uma manobra, não se trata_ de dizer __
que não se dá nada, hoje, e, em fevereiro__ de 1992. menos
ainda, ao contrário. O Senado Federal. n_os ~çon}'lece s.ufiçj(!~~- _
temente para saber que não tornaremos tal atitude. Estainos
dispostos a agir com responsabilidade, tendo em vista o inte-.
resse do Brasil, dos Estados e dos Municípios.
O SR MAURÍCIO CORRÊA~ Senador Fernando Henrique Cardoso, V. Ex' tem toda razão. Tenho absoluta certeza
de que as lideranças desta_ Casa, todos os Senadores, não
criarão o menor obstáculo -pãfa essa votação. Nós nos CC>rnpro~
meteremos a votar essa resolução no primeiro dia de reabertura da sessão legislativa que s_e jnaugura no ano que_ vem._
Votaremos uma resolução que diririta todas_ essas_ questões,
que atenda às necessidades dos Estados que estão em desespero e_ a dos. municípios que_ estão apertados, porque não
somos 1mpatnotas nem tampouco avessos a esse clamor gené~
rico que passa pela economia dos Estados, enfim, pelas autarquias, fundações e municípios. Eu m-eu associo mãís· Uma vez
a V. Ex~. Assumo esse compromisso de dar o meu apoio
incondicional a que colo_quernos, para votação no ano que
vem, como primeiro item da Ordem do Dia, a' resolução que
vai equacionar a dívida dos Estados, dos Municípios e de
suas autarquias.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Perfeitamente, Senador Maurício Corrêa.
O -Sr-. Antônio Mariz - Permite-me V. -Ex• _um aparte,
Senador Fernando Henríque CardoSo?_- -_ ~ ___ -·- _
O SR. FERNANDO HENRIQUKCARDOSO- Eu já
lhe concederei o aparte, Senador Antônio Mariz. Antes, po~
rém, quero completar a minha resposta ao Senador Maurício
Corrêa que, como_sempre, coincide com o que diz S. Ex~_
O ajuste fiscal é matéria de suma importância porque
diz respeito à sobrevivência do Tesour_u,_do Estado, portanto
do bem-est~r daquelas populações mais carentes que depen~
dem do apOIO do Tesouro. Nós votaremos esse reajuste fiscal.
Lamento_ que haja dúvidas quanto ao __ montante desse
ajUste fiscal. Ouvi_ falar em 6 bilhões de _dólares, em 9 bilhões__
de dólares, _em 12 bilhões de dólares; é terrível votar na ince r·
teza. Não sei quantos bilhões_serão. Sei que metade desse
valor vai para os Estados e Municípios; é o qu_e_ diz a COnsti-tuição. Portanto é matéria de interesse de todos nós. Disse
e repito que gostaria de ter votado um reajuste que fosse
mais progressivo na forma de cobrar impostos, que cobrasse
o imposto sobre a terra de uma maneira mais adequada.
Esse imposto _é necessário, Srs. SenadoresrÉ a segunda
vez que a Câmara rejeítã uma proposta dO Exe-Cutivo- esta
sim, correta - d_e termos algum imposto mais progressivo
sobre a terra. Sabem os Srs. Senadores quanto o País arrecada
de Imposto Territorial Rural?. Apenas 12 milhões_de dólares.
Uma das maiores extensões de terra do _mundo arrecada ape·
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nas 12 milhões de dólares. Sei que muitos de nós pagaríamos·
Completa-se Úm ano em que os governadores dos Estados
imposto sobre a terrã, mas imposto bem-fazejo, nesse caso, tentam negociá-la. fsso também é público e notório. Então,
porque baratearia a·custo da terra, já que a terra improdutiva a alternativa política que se coloca é essa: Quer o Senado
seria sobrecarregada de impostos; enquanto a produtiva não. Federal, que representa os Estados, que esses mesmos EstaE a Câmara, infelizmente; Dão nos deu a chance de votarmos dos, fiquem à mercê do Presidente da República? É isso a
que_.~~:;;tamos assistindo. O _Estado do Pará, porque dispõe
esse imposto.
.
Imposto é sempre antipático, mas esse_ é __c_Q_rreto-. Mais de um Ministro poderoso na Justiça, disse que se anulou a
antipáticos são oUtros que serão votados e serão aprovados dívida. Isso_ foi cantado em prosa e verso n~ imprensa- {lá
no estado de necessidade em que o País se encontra, iremos poucos dias. Então é isso o que- deseja o Senado? Que os
aprová~los. Sei que __ o Finsocial é um imposto re-gressivo, por~
Estados dependam dos humores do Palácio do Planalto? Ou
que é 2% em cascata, mas qual é a contingência? Ou votamos devemos, ao contrário, estábel6cer uma lei impessOal, genéesse imposto ou a Previdência não tem recursos. Vamos votar riGa, que discipline o relacionamento das unidades federadas
-imposto regressivo e em cascata. Não terei a menor objeção e do poder central? O que defendemos são--crité-rios para
a rolagem da dívida. As dívidas roladas são para com a União,
em aprovar já o ajuste fiscal.
Dir·-se-á: "Depois- desse ajuste o Governo ficará livre com a administração direta ou indi_reta. Então~ _não rolar dívie não irá fazer nenhuma negociação com Estados e Municí- das significa não pagá-las, significa assegurar, m_anter ou prepios" - Mas o Governo Federal está trocando quase nada servar o prejuízo da União. Também se esquecem, no debate,
por muito!
que a rolagem da dívida não implica em desembolso dessas
Na verdade, o que o Executivo está obtendo com esse somas monumentais que estão sendo referidas, mas que se
ajuste é cerca de, no máximo, 4,5 bilhões de dólares e, confor- estenderá ao ·tango de 20 anos. EsSe é- também um aspecto
me a maneira pela qual se redija- a resolução do Senado, a ser considerado. O ponto central da questão porém, é esse:
estaremos abrindo as torneiras para _que Estados se refinan- se V. Ex~ falar em nome do Governo e assegurar que ele
ciem, até no exterior, porque estáiemOs aUmentando o limite votará, a partir de fevereiro, a rolagem da dívida, é claro
de endividamento. Isso resultará potencialmente em uns 6,5 que o PMDB poderia discutir, mas é evidente que isso_ não
bilhões de dólares para Estados e Municípios.
ocorreria. Afinal, quantas vezes faltou o Governo com a palaEntão, uma mão lava a outra. Mas, esse_ ajuste s_ó será vra? Então, votemos a rolagem da dívida. Nada obsta_ a que
positivo Se tivemios patiiofiSnio. Os efeitos be~éficos-, s6 se a aplicabilidade çia lei se faça após a votação_ da resolução.
farão sentir, se tivermos o patriOtísmo em nossas decisões, do Senado, e com isso as-Seguramos à Federação, estabelede contermos todos os gastos públicos.
cendo uma lei genérica, ímpessbal, que garante a autonomia
Mas ouço, com prazer, o nobre Senador António Mariz. dos Estados.
O Sr. Antônio Mariz- Senador Fern_ando Henrique Cardoso, V. EX' faz um apelo à Liderança do PMDB no sentido
de votarmos a reforma fiscal e deixarmos a: rolagem da dívida
para a próxima sessão legiSJaiiVã, quando também o _Senado
votaria a resolução que dá constitucionalidade a essa lei. Se
V. Ext falasse pelo Governo, não teria dúvida alguma de
que a Liderança do PMDB poderia atender a esse apelo.
Mas ninguém melhor do que V. Ex~ e seu Partido para testemunharem, sobre o grau de confiabilidade que tem o Governo.
Quando o PMD B condiciona a votação da rolagem emprimeiro lugar, o faz por motivos que são públicos, houve uma
negociação legítima entre o Partido e a representação do Governo no sentido de assegurar a rolagem da dívida dos Estados.
Evidentemente, como ·o Governo não tehi credibilidade estou certo de que V. Ex• me dará razão - ninguém aceitaria
cumprir uma parte do compromisso polftíco-,_ sem que fosse
assegurada a parte do Governo. Quantas vezes falhou o governo, nos seus comprotníssos·? Quantéi.S vezes assumiu o Presidente da República, na negociação política, determinadas atitudes, para depois negá-las? Esta é, evidentemente, a razão,
e V. EX' sabe muito bem. O fato de que a resolução só será
votada na próxima sessão legislativa não iiJ.valida, absolutamente, a· votação, agora, da rolagem das dívidas. Essa resolução é integrativa da lei; é a resolução que justan:lente, asseguque se cumprirá no momento Oportuno. Ela_est!lbel~ce,_~xata
mente a condição-·da eficá~ia,_ da aplicabilidade da lei. A lei
só terá eficácia a partir do- doc1,1mento em que se võtar a
resolução. Quando votamos, defendemos a rolagem da dívida,
o fazemos em nome de um princípio constitucional, que é
a Federação. Impõe-se defender a Federação. Os Estados
estão inteirãmente- paralisados em virtude de o Go_verno ne. gar-se a negociar esSa dívida.

0 SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO __:_ Agradeço ao nobre Senador Antonio Mariz~ até porque o aparte
de V.- Ex• foi muito esclarecedor.
Sabe V. Ex• qu~ rião so~ s~quer advogado, mas V. Ex'
o é e dos~mais brilhantes. Entende de leis e disse a palavra
certa, a que o Presidente do Senado precisava ter ouvido.
V. Ex' proferiu duas vezes o seguinte raciocínio: essa resolução
é que ~otará de constitucionalidade a lei. Então; V. Ex• está
pedin~<? que votemos uma lei que não "constitucional. É-verd3.de, e o que peço é o contrário: votemos uma -resolução
indep_endentemente da lei.
O Sr. Antonio Mariz- V. Ex• confessa que não é advogado e por isso talvez tenha confundido o que acabei de dizer.
A lei é constitucional exatamente .. ~
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - V. EX'
disse duas vezes o que acebei de re_petir aqui. Podemos reco_rrer à Taquigrafia·.
·
· -

e

O Sr. Ãnt~nio Mariz- Nã~ fal~i da constitucionalid~de
da lei, e sim da sua aplicabilidade.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -Perdão,
mas recorrerei à TaqUigrafia.
V. Ex' disse duas vezes - e creio que tem razão que a resolução daria constitucionalidade à lei. E tem razão.
V. Ex' é tão bom jurista que conta os seus argumentos políticos ...
O Sr. Antonio Mariz - V. Ex• sofisma.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Não, perdão. Se V. Ex• me permite, suspendo o meu debate sobre
esse assUnto, ma-s amanhã _entregarei a V. Ex~ o texto taquigrafado.
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V. Ex• Dão me entendeu ou-- à_ in_cqnstit!-!-cionalidac;Ie. Não é esse, entretanto, o meu argumento principall
da lei é exatamente o fato de a lei InCluir no seu texto o
Q Sr. Antonio Mariz- Absolutamente. Se ·o Pris.ldente
reconhecimento da _competência _ exclusiva do Senado para vetar o artigo, a lei toma-se in-oonstituciOnál, não se aplicará.
determinadas matérias. Então, é nesse ·sentido ·que digO que
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- O-Supre- .
a resolução integra a lei e assegura-lhe a constitucionalidade.
Na verddade, a constitucionalidade da lei decorre justamente mo Tribunal é que vai declarar. Nós vamos .esperar a decisão
do fato de que um dos seus artigos refere-se expressamente dessa Corte. Insisto que o meu argumento principal não é
à competência exclusiva do Senado para determinar os índices esse. Apenas entrei no debate, pois entendi que era um subs{- ·
de endividamento, conforme consta na Constituição Federal. dio ao Presidente do Senado a afirmação de V. Ex•, mas,
a meu ver, o argumento principal é um outro, é o substantivo.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- V. EX' V. Ex• diz que o Senado não pode fechar os olhos aos Estados
me permitirá-inâis uma Vez, cOmO leigo, não s:abia_que uina e M~nicfpios. É verdade.
-- _ .
lei, para ser constitucional, tivesse que repetir a CónStittiição ...
Repito aqui o que disse de início. No dia 9 de outubro
Pensei que a Constituição valesse por si só, imperã.sse e não deste ano pedi ao Senado que prestasse atenção a essa resoluprecisasse disso. Quando a lei é rebarbativa, é porque há ção, que estávamos aprovando uma série de empréstimos sem
dúvidas sobre a sua constitucionalidade.
analisá-la e que era preciso _de_ nóvo fazer uma resolução.
O Sr. Antonio Mariz- V. EX' chamará de rebarbativa H_~ tr~~- ~e~s. e1:1_ di~e iss9, porque _t;sse é_ o çan{m.ho correto.
a Constituição qu:a_ndo depende de Iei cOmplf~mentâ.f--Para Se a negociação a que V. EX" alude não tivesse sido feita
só com o Governo, mas tivesse sido feita pensando na Constiter eficácia, para ter aplicabilidade?
tuição e no Seriado, esse assunto deveria ter começado pelo
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO ..:C Terei
Senado.
que insisti!. Lei complementar não tem nada a ver Córtl o
O Sr: AffOnSo ·eamàrgo- Periilite-me V. Ex• um aparte?
assunto. Aliás, já qUe V. Ex' se referiu à lei compleinefltar,
o art. 48 da Constituição· Federal __ requer lei_ complementar,
O SR. FERNANDO HENRIQUE CAROOSO - Com
e não lei ordinária para ser regulado. Se V. -EX• -quiser entrar muito prazer.
·
neste debate ... Não sou advogado, mas sou constitUinte ...
O Sr. Affonso Camargo _:_Quero apenaS- juntar, is·so
O Sr. Antonio Mariz- V. Ex• foge do debate.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Não, ab- é importante, a minha voz, a minha disposição pessoal e a
dos me_us companheiros de Bancada, a esse projeto. Podemos
solutamente!
trabalhar, inclusive, no recesso, baseados em nova res_olução,
O Sr. Antonio Mariz - A lei seria rebarbativa se o fosse para estudar uma efetiva negociação entre as dívldas dos Esta·· · --- · ·
_-, '
também a ConstituiÇãO. dos e .Municípios. Em outras palavras, dispOmo-nos a_ fazer
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Por quê? a nossa obrigação, que é, inclusive, PriVilégio nosso. O" senadO.
não pode ser atropelado por um acordo feito entre a Câmara
O Sr. Antonio Mariz -Quando em muitos de seus dispo- e o_Govemo, ainda mais núm asSunto priVativo do Senado.-_
·sitivos condicíona a sua aplicabilidade à lei complementar Então, da mesma forma que o Senador Maurído __Corréa já
e até à lei ordinária.
se colocou à dispo sipão para se inte·grar, para trabalhar para
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Que diga chegarmos àquilo que realmente é necessário aos Municípios
respeito a quê? V. Ex~ é advogado, perdoe-me, mas eu-não e aos Estados, isto é, para fazer uma legislação, uma resol.ução
o sou. A lei complementar é para repetir a ConstitUição ou maüf âj>ropriada, tratando, inClusive, os desiguais de maneira
~es~~'!-~1~:- porqUe, evidentem~nte, há uma injustiçã qUando
para regulá-la?
. .
.
O art. 13 refere-se à Constituição ... Quod abundai non se trata devedores desiguais da me_sma forma - estamos disnoc::et. Perdoe-me, os advogados gostam de falar latim: eu postos a isso tamb_ém. Acredito que todos poderiam se intenão. Não creio que o art. 13 arranhe algo, mas penso que grar, porque é um- aSsunto dà -maior impOrtância. Quero_ <iti e V. Ex• saiba que o PTB também estará absolutamente disposto
também não acrescenta. Nem arranha nem acrescenta.
tempo hábil, no recesso,
V. Ex• n:ão estava aqui, por iSso, permita-me, repetirei a traba1har para eta:borarmos,
o raciocínio. No momento em que nos submetermos - o nos prepararmos para não termos que votar aqui, no primeiro
Senado, como instituição - a uma decisão que passe pelo dia, -o que não foi estudado antes. Estamos dispostos a trabaâmbito do Executivo, estamos pondo em dúvida uma compe- lhar durante o recesso para aprovar aquilo que seja convenien-te--para os Miúúcípios e os Estados, sem qualquer atrotência que é p~errogativa nossa, dada pel_a Constituição. ·
pelo, como fazemQs hoje, isto é, votando as matérias de maneiO art. 13, ao qual v.-Ex- se refere, que-eStá- nesse projeto- ra atabalhoada.
de lei, pretende dotar de constitucionalidade aquela lei, porO SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - :Agra:
que se refere a nossa competência privativa; 'mas, em- sendo
lei, está submetida ao Presitlente da República, que pode deço a V. EX", Senador Affonso Camargo.
O Sr. Chagas.Rodrigues:::.. Permite-me V. Ex' um aparte
vetá-lo.
O Sr. Antonio Mariz - É evidente. No momento em aOtes de terminar~ ·senador Fernando l:ienrique Cardoso?
que o Presidente da República vetasse esse artigo, a lei tornarO SR. FERNANDO HENRIQUE CÀRDOSO ~Ouço
V. Ex•.
se-ia incOnstitucional.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- ExatamenO SR. CHAGAS RODRIGUES'- Nobre Senador Fernante. Sua Excelência pode tomá-la inconstitucional na hora, do Henrique Cardoso V. Ex•, com a sua autoridade, fala
por isso essa lei já contéin em si uma- enorrile poria aberta em nome de todos nós, integrantes da -Bancada do PSOB.
não me expressei bem. O que assegura a constitucionalidade

em

e,
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o_ Senado preste- vassalagem não sei a quem e nem sei por
quê: ___
..
Tenho certeza de qu~ 9 Pr_esid~nte M_aurq_ Benevides,
iriSpifado na Constituição, no _ex~Iiiplo que é dele próprio,
competência privativa do Senado Federal, como V. Ex- já que sempre foi um homem reto nas suas funções aqui no
demonstrou, parece· que agride, também a lógica. Veja V._ Senado_eJor'a dele, fará.aquilo que se impõe: trancará a
Ex•: o art. 13 diz:
tramitação desta lei por inconstituçional, por agredir os interesses do País e por ferir um dispositivo que assegura a função
"O disposto nesta lei, especialmente .qos seus_ arts:
primordial
do Senado da República.
za, 3°, 7o e 8°, observará as resoluções do Senado Fede-_.
Muito obrigado.
ral, previstas nos incisos V, VI, VII, VIII e IX, do
art. 52 da Constituição Federal." ----- -Durante o discurso do Sr. Fernando Henrique Cardoso, o Sr. Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presidê_ncia que ~ ocupada pelo Sr. Alexandre
Observando-se esse artigo, a primeiiã ímpi'essão que se
Costa, Jo Vice-Presidente.
tem é que a matéria regulada deverá _c_umprir as resoluções
do Senado Federal. Mas se formos _ao art. 2o do proj_eto,
Durante o discursp do Sr. Fernando Henrique Carencontraremos o seguinte:
doso, o Sr. Alexandre Costa, Jo Vice-"Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que~ ocupada pelo Sr. Mauro
"O serViço da dívida refinancla.da -na forma do
Benevides, Presiden_~e.
artigo anterior, acrescido , _J serviço das dívidas de que
trata O § 5° do ffiesmo .1Cti~:v.- O art~ 6° desta lei,
que excedeu os limites estabelecidos pelo Senado FedeO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presiral, será refinanciado em 40 prestações trimestrais e dência, antes de iniciar a· apreciaçãO da niatéria que há sobre
consecutivas, nas mesmas condições de juros do térmi- a mesã e de~ naturalment~, seqüenciar a seSsão com a manifesno do contrato de refinanciameritó de que trata esta tação dos outros oradores, deseja comunicar ao no"Qre_Lfder
Fernando Henrique CardOsO c(u"e- tein, relteiã.das -Vezes, na
lei."
Aí V. ExR tem a contradição flagrante.
sessão de_h_oje, solicitado uma decisão da Mesa sobre a tramitação desta matéria. EstaD;l.OS reUJ;lindo os_Q.ados,_ O$ subsídios
b;tdj_spensáveíS-páfa que -possamos-eJnifir tinia opiníâo a i-espei0 SR. FERNANDO H"ENRIQUE CARlJOSO .:_V. Ex• to, buscando, inclusive, as notas taquigráficas que, no âmbito
tem toda razão. Esse art. 2o realmente repõe tudo. O Senado· da Câmara dos Deputados, lastrearam o debate que ali se
pode fazer o que quiser. "As r~soluções serão -observadas" realizou em tomo desta proposição.
- também não sei qUal o significado de o~se_rvada; tem que
Faríamos, agora, a apreciação de uma m3téri3 referente
cumpfír, não obserVar; obserVar não quer dizer nad_a. Essa à EC0-92, que está com um requerimento de urgência: que
lei não é somente.i06c·ua; ela têm armadilhas e uma armadilha será lido, daqui a pouco, pelo Sr. to Secretário. Logo após,
é o art. zo, que diz que aquilo que exceder os limites das ouviremososoradoresinscritos:os_Sena~orçsJoséPauloBisol
nossas resoluções será financiado da forma como foi prescrito, e Mãitsue_to- de Lavor.
quando é funçãO pfíVativa noSsa estabelecer os limites.
Lembro aos Srs. Senadores que às 18h3.0min haverá uma
Srs. Senadores, não nos percamos rrtais _em filig~anas. sessão do Congresso ~acion~, marcada inicialmente para às
Repito e termino com essa repetição: não tenho nada contra 17h30min. Lamentavelmente, tendo-se alongado o debate na
a rolagem de dívidas; estou disposto-a def~!lder Estados e tarde de hoje, não nos foi possível- nem a mim, Presidente
Municípios no qu·e necessitarem, como sempre fiz. Não estou do Corigresso nem a"O Relator da Comissão do_ OrÇamento,
disposto a votar, como votamos aqui, o-aui_U~nto do endivida- Deputado Ri_cai.:do fiú_za- cumprir o horário, eiltão, estabemento de Estados e MunicípiOs,- porque iSso _é -contra o povo; lei:ido. Então, a sessão do Congresso será realizada às _l8h30
pode ser a favor do Govenio, -do Prefeito; da empreiteira, mine imediatamente, após a sessão do Congresso-Nacional,
do contratista e de quem ganha propina, ma~_~ contra o povo. estaremos realizando sessão do Senado Federal para apreciar
Não votarei; sOvotãmos ontem por inadvertência. Aiitda hoje aquelas matérias que, favorecidas pelo rito da urgência, fora~
vi, pela manhã, uma renitência em api"ovã.i urnas verbinhas votadas pela Câmara dos Deputados na sessão de ontem.
para a Marinha e para a Força Aérea; náo sei por quê. Este
Portanto, peço aos Srs. Senadores que aguardem a sessão
Congresso, que tem tanto -zelo, não tem nenhuma renitência do Congresso, e que-os Srs. Deputa-dos que nos escutam neste
em soltar completamente as rédeas quando se trata de uma momento também o façam.
vaga referência de que estamos todos endividados.
Logo em seguida, na sessão-extraordinária--do Senadõ
Vamos examinar essas· dívidas; vamos ajudar para que Federal, responderei à questão de ordem SU$Cita pelo nobre
saiam do buraco, mas que saiam do buraco sem esburacar Líder Fernando Henrique- CardoSo-, possibilitando até ,o es!amais. E esse art. 2o, lido pelO Senador Chagas Rodrigues, belecimento do contraditório, se alguém ente:qder que t;tão
desmonta novamente a ConStiüiição, desmonta aquilo que é s~flC~ieptemente_ l!iddo e bJilhaitte para justifíc3r ó -âcolhíé privativo nosso:
_-:
·-·
___ . _
mefitO- dã -questão de ordem do Líder do PSDB nesta Casa.
Sr. Presidente, Srs. Senadores-, termino~ refazendo o meu
Portanto, vamos proceder à votação dessa matéria e,-ein apelo ao Presidente Mauro Benevides: recorde-se das grandes seguida, prosseguirá o debate com os Senadores Jos-é Paulo
decisões do SeGador Nilo Co~_~ho, quand~ _S_. Ex•, sendo d? Bisol e Mansueto de Lavor, que já se inscreveram perante
PDS, opinou no COngresso_ pelo Regimenlo -~ pela Const1- a Mesa.
tuição e permitiu que fOsse derrocada uma "lei rolha" de i
_QSr~ Fernand;H:enriq"u~ C~ntõ~o~~Sr. -Pn!~id~nte, peço
um governo militar. Aqui, nãO se trata de ''fd!ollia'';-ti-ata-se
de "lei bolha'', que não serve para nada, a não ser para que a palavra para uma questão de ordem.
vem desenvolvendo. mas gostaria de pedir atenção de todos
os Colegas e de V. Ex• para o seguinte: _este -ProjetO de Lei
no 140, votado na calada da noite pela Cámara,_além de invadir

e
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o SR. PRESIDEN'l'E\Mauro BeneVides)- Tem a pala- de Médicos- Associação -Médica Brasileira e representantes
vra V. Ex•
de diversas Sociedades Médicas regionaiS.
- Ora, Sr. Presidente, esse documento não teria uma imporO SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB SP. Para uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) . tância maior, já que não foi de distribuição oficial, se não
-Sr. Presidente, queria saber, primeiro, se essa matéria contivesse, em seus diversos iteils, dados muitos interessantes,
5
que vamos votar, sobre a EC0~92, veio com~ã.---urgêD.cia da quase·que uma premonição. Vou ler para V. Ex• , após breves
comentários,
o
art.
14.
Câmara? Segundo,_quando foi lida a matéria, se nesta_ sessão
Sr. Presidente e Srs. Senadores, não tenho procuração,
ou na sessão anterior?
nem é meu propósito nesta tarde discutir o que ocorre no
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nobre Sena- · Ministéiíci da Saúde, não somente porque desconheço, em
dor Fernando Henrique Cardoso, a Presidência iri_fo_rma a sua essência, a raiz dos acontecimentos, como também por
V. Ex• e aO Plenário que essa matéria loi lidã. na sessão de nenhum motivo, além de ser o Sr. Ministro homem do meu
ontem, quarta-feira, realizada às 14h30min.
Partido, eu poderia vir a defendê-lo, neste instante, mesmo
Se a matérià tivesse chegado à Casa na sessão-de hoje, - porque S. EX" não pediu a niriguéni que o defendesse e tem
a Mesa estaria impedida de proceder à sua-leitura· porque procedido, de certa forma, brilhante.
,
não se teria registrado o decurso de 4 horas, como estabelece
Histórico: a reunião teve cOino denominação ~'Encontro
o nosso Regimento Interno.
Nacional das Entidades Médicas". O encontro foi precedido
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Agra- de duas reuniões do Comitê Popular de Saúde (PS-Nacional),
em Manaus, nos dias 22 e 23 de agosto e sucedido de uma
deço a V. EX", Sr. Presidente.
última reunião do mesmo CPS no dia25 de agosto.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
O encÕntro (EncoD.tro Nacional ruis Entidades Médicas)
a palavra ao nobre Senador Francisco Rollemberg para uma
serviu para homologar e oficiali~ar as decisões. t?madas p_elo
breve comunicação.
-- Congresso Nacional do CPS, onde foram deCididas as dire~
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PFL - SE. Para trizes para o Movimento Médico Nacional em 1991.
uma comunicação. Sem reVisão do orador) - Sr, Presidente_.
Fótam aprovadas várias propostas importantes de reforSrs. Senadores, tanto quanto eu os Srs~ Senadores devem
estar sentindo a falta no plenário, na tarde de hoje, do nosso mulação para o movimento médico em 1991 neste Congresso
nobre colega, emérito, jurista, Senador Josaphat Marinho, do CPS.: Todas as propostas que tinham caráter de transpaque, até ontem, persistentemente, comparecia a todas as reu~ téncia, não clandestinas, foram submetidas e aprovadas à unaniões, nesse momento difícil desta Casa, quando_ as urgências nimidade pelo "Encontro Nacional de Entidades Médicas."
urgentíssimas parecem ter-se tornado_rotina.
13. Foi decidida a aproximação de CPS com os estudantes
A verdade é que o nosso nobre colega, Senador Josaphat de_ Medicina (quintani_sfas e sextaniStas) por intennédio das
Marinho, hoje não comparecerá à sessão. Viajou ontem, no entidades médicas. Esta aproximação deverá ser concretizada
fim da tarde, para Salvad_or. E, aqui, quero fazer um parên- pelo oferecimento de cursos, bolsas de es~udo, oportunidade
teses, de que o Senador J osaphat s_ó se ausentaria desta Casa, de empergo, facilidades (financiamento) para aquisição de
numa hora como esta, de tanto trabalho, se tivesse que fazê-lo livros e material técnico, estimulando-se também a partici~
movido por algum motivo excepcional, de ordem superior. pação dos diretórios acadêmicos. Este plano tem como objeInfelizmente, foi isto _Q que aconteceu. Q Sebàdor Josaphat tivo criar quadros para a militância no CPS. No ano de 1990
Marinho, viajou porque foi chamado às pressas; pela famllía, fõram-õferecidas cerca de cento e cinqüenta-bolsas de estudos,
porque o seu irmão, Jayme Ramos Marinho, falacera às 17 sendO vinte delas no exterior (Cuba, Portugal, França, Noruehoras de ontem, aos 71 anos de idade. Homem de hábitos ga e Suécia) para residência médica.
14. Decidiu-se pelo fortalecimento de posição de memsimples, dedicado, era funcionário público aposentado da prefeitura de Salvador. Nascido no Município de Ubaíra, na Ba- bros do CPS na administração superior do Ministério da Saúhia, deixa viúva dona Lúcia Marinho e três filhos.
de, visando maior agilização e· controle na implantação efetiva
Levo, através desta Casa, as minhas condolências, fazen- do SUS. Os membros do CPS "deverão procurar ocupar espa.do-as, também, de todos os -Srs. Senadores ao nosso nobre ços importantes nos programas de implantação de SUS".
colega e a todos os seus familiares. Por que a dor da perda
O que acho perfeito, nonnal e merece os meus aplausos.
de um ente querido é muito grande. Somente assim, através
Elaboração de campanha para desestabilização do Minisdela, podemos compreender a razão da ausência do nosso
tro Alceni Guerra, principalmente com decretação de graves
Senador Josaphat Marinho.
-e denúncias de corrupção dentro do Ministério. Este programa
Fica, pois, o meu registro.
Outro tema que trago· a esta Cása refere-se a ui.n 'docu- está Séndb coordenado pelo médico Luiz Felipe Moreira Lima.
mento que me foi entregue no ano que passou por um pro. Sr. Presidente e Srs. Senadores, era intcàessante que se
· .... ·"· - · "·- · ·
fessor universitário, meú amigO: ·
-trouxesSe a este Plenário estâ denúncia porque, em não sendo
verdadeira - acredito que seja, pela origem de quem me
RELATÓRIO
fez chegar às minhas mãos - trata-se de um documento,
(Reservado)
de certa forma, premonitóiio, que nos traz· uma aritevisão
do que ocorre, agora; no Ministério da Saúde e, de maneira
Assunto: Reunião do Movimento Médico Nacional
especial, com o Sr. Ministro Alceni Guerra, citado neste artigo
Local: Manaus - AM
14.
Data: 24 de agosto de 1990
.
. . . . .. . .
___ :tiaí, por que Sr. Presidente-, Srs~ Senadores, esta denÓnParticipantes: (entidades): Conselho Federal de Medicina e
representantes de diversos CoilselhoS-RegionaiS--=- Fede_ração cia que trago na leitura deste artigo, na esperança de que
Nacional dos Médicos e representanteS- de diversos SindicatoS esta Casa e as autoridades a quem está afeto o problema
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Mas, Srs. Sena-dores~ para que fo(criado este Senado?
Não foi criado para cumprir suas competências constitucionais? Mas será que nós não_ podemos, pelo menºS 1 _4D-itar
Sócrates
e âizer que sbritos hunii.Ides, podemos ser humildes,
Durante o Discurso do Sr. Francisco Rollemberg,
o Sr. Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da mas não podemos ser humilhados!
Contam que uina flor silvestre, além de ser muito linda
presidência, que é oéupada pelo Sr. Alexand_re Costa,
--.... os franceses a chamam_ pensee des champs, o pensamento .
Jo Vice-Presidente.
dos campos - tinha um perfume inebriante t ~eu _pe~u~!
era tão sedutor, tão atraente, que as pesSoas que se apTOXIO SR. PRESIDENTÉ (Aiéxancíie Costa)- ·conéedo ·a ma_v_am dela não resistiam à tentaçãO- de ir juntar--os seus
palavra ao nobre Senador José Paulo Bisol.
narizes à flor para sentir, o mais profundamento possível,
aquele perfume. E, com isso, pisavam no trigo. Ao verificar,
O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB _:_ RS. Pronuncia diz a lenda, que estava prejudicando o trigo que alimentava
o seguinte discurso~ Sem revisão do ?rador.) -~r. P~esidente, o povo humano, essa flor, pensee des champs, dirigiu-se à
Srs. Senadores, o pedofílico; mas g_enial ~e~-~~--C~oll teve Santíssima Trindade e pediu que lhe retirasse o perfume para
invenções literárfas reãlril..énte surpreendentes. Entre elas, a que o trigo não fosse pisado e esmagado.
figura estranha do Gato de Cheshire. .
. . .. ·
Dessa humildade este Senado tem que ser capaz! Da
O Gato de Cheshire tinha a propriedade de desaparecer humildade necessária para que esse povo desgraçado encontre
lentamente a partir de_seu rabo. A partir de seu rabo, lenta~ sua própria identidade, descubra sua competência para ser
mente ele ia se tornando invisível, até que desaparecia inteira~ feliz. Para essa humildade temos que estar preparados. Mas
mente ~ua corporiedade e ficava apenas o seu sorriso_bril!J.ante. não podemos deixar que, a pretexto de argumentos que são
A sobrevivência ·corpórea· do Gato de Cheshire e o brilhante pura vanitas vmrltatum, pura veleidade, a pretexto de arguM
sorriso era uma sobrevivência honrosa-.- Não sei que poderes mentes que assumem teatralme~te a aparência de_ seriedade
divinos- OU demoníacos davam ao Gato de Che:shire essa ex~ e que não são sérios, agarrem explícita e claramente a nossa
traordináriã próf;riedãde.
·
Competência, que é direito -público e dever público, simult~
Sr. Presidente, perdurando a atual situação, este Senado neamente, e façam o que nós deveríamos fazer. E ainda nos
vai desaparecer como o GatO de Cheshire, com ~!!la única mandem uma Carta que chamam de lei nos colocando o dedo
diferença:- enquanto o que sobrevivia do Gato de Cheshire no nariz: "E agora, vocês façam assim".
_ _
era um riso cxtraordinarianiente belo, o que vai sobrar deste
-- Mas isso é miséria moral, esse problema é étiCo e me
Senado será um sorriSo torto, de auto-ironia.
preocupou tanto que fui buscar Alasdair Macintyre, fui buscar
Sr. Presidente, estou falando de existimatio, de amor-pró-- Charles Stevenson, fui buscar Willian Frankena, fui buscar
prio, de_ orgulho; estou falando do sentimento de ide_ntida.de Sócrates, Platão, para saber, afinal, o que é moral, e desconfio
de um Colegiado chamado Senado Federal.
que a pós-modernidade aboliu a ética. A pós-modernidade
do discurso presidencial, na verdade, aboliu a ética. Porque,
Quero saber se interessa aos Srs. Senadores sobreviverem m:eus amigos, não se pode falar em relaçâo-moral a não ser
formalmente; quero saber se interessa aos Srs. Senadores so- a partir do respeito ao outro. Existem duas coisas que, a
breviverem humilhadamente._ Quero saber se os Srs. Sena- meu ver, são filosoficamente fundamentais para se compreenM
dores reconhecem que possuem identidade institucional, que;: der a vida, a gente mesmo e aos outros: primeiro, ninguém
o Senado Federal tem o incentivo criativo, permanente da é nada se não é testemunhado pelos outro~. Quer dizer, a
democracia brasileira. Somos o_u não somos imPortantes?
minha própria existência é- concreta, é real, porque os outros
Tenho um arriigo, Juiz de nUeiiõ; np_~~~- G~a~çl_e_d_Q me testemunham, à medida em que a minha existência produz
Sul, aposentado, chamado Fábio Coff~,_dotad? de excelente valores e desvalores. Para que valeriam os valores, se não
humor . Dentre as histórias que ele conta-divertidamente, está fossem testemunhados?
esta anedota: ''Na minha casa quem manda ~ou eu. -Prova,
disso é que sempre tenho a -~tima p~lavra: sim, lv~nt;:. "_
E a segunda, é que toda a realidade, todo o real começa
COnheço-, no RiO Grande _d()Sul,_muitos_machistas. Não na relação social, no respeito recíproco. A Câmara fez umà
é uma exclusividade daquele Estado, mas Uma_ caracter~tica-. lei, a Constituição n:os- dá COmpetência para uma resolução.
Conheço muitos rri3.chistas e com eles convivi_toda a minha Meus amigos Senadores, a Câmara é fogo! Não_ tem nenhum
vida, de quem ouvi histórias semelhat?-tes quando diziam: uEu pudor. Não tem limites. Não tem respeito. Porque se ela
não sou machista, deixo a minha mulher ~azer o que ela quer. lesse a Constituição e, evidentemente, o faz porque aju~~u.
Se a minha mulher quer sair de noite, eu deixou; se ela quer a fazê-la, enquanto Constituinte. No seu art. 59 ela verifica
trabalhar fora, eu deixa._"
que o último inciso é o da resolução.
Eu deixo, eu permito, eu autorizo. Quer dizer, demonsO art. 59, primeiro artigO do processO legislativo·, diz
trando a sua tese de que não era machista, ele explicitava
o
que
é lei, isto é, quais Sá() os produtos do processo legislativo.
todo o seu machismo porque concedia à mulher a liberdade.
O que_ é que este Senado quer? Liberdade concedida São produtos do processo legislativo, primeiro, o hierarquipela Câmara Federal? Competência -ooncedida pela _Câmara camente mais significativo, emendas à constituição; segundo,
leis complementares, terceiro, leis ox:_~in~as, isto _aqui seria
Federal? É isso o que os Sts. Seriadores qUerem?
Quem leU a APOlogia de Sócrates, a defesa que ele fez uma lei ordinária; qUanto leis delegadas,_ quinto, m-edidas prono processo que acabaria com a sua condenação à morte_. visórias, sexto, decretos legislativos~_e séti~o, resolu_ções~
a beber cicuta, leu um trecho no qual ele disse: "Se a cidade
Nós, constitucionalmente, temos competência para reso'condicionar a minha vida a não ensinar a juventUde, não lução e a Câmara fez_ uma lei e se acham superdotados, isso ·
poderei aceitar porque APolo me crfou para ensinar".
é inteligência, a resolução é deles, coitados, a lei é nossa.

do Ministério da Saúde_ procurein averigUar da autenticidade
deste documento, porque, senão autênt!_~,- é profétiCO.Era o que tinha a diZer.
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Os Srs. Senadores estão percebendo a sutilida4<'. ,(Cons, dá"aQ Senado competência para lidar com este assunto, é
tituição não atribui nem à Câmar~ nem ao Sen_a_do cºmpe~ uma regra especial. Ninguém precisa ser advogado para saber
tência para fazer leis sobre este assunto, explicitamente.
que a regra especial exclui a geral. Há alguém aqui que ignora
Este assunto é tratado por resoluções do Sena9o, I_!las isso? _Alguém nesta Casa ignora que a regra especial exclui
a Câmara faz uma lei díz-que é diferente.
a geral?
A lei, como se pode ler no art. 59 da Constituição, é
Se para suStentar a constitucionalidade desta lei recors6 hierarquicamente diferente da resolução. Mas, enquanto re-se ao art. 48 prestem bem atenção é outro jogo que não
conceito, a resolução é uma ri.ormativida~e; ambos são _meios alcança o -nível de dignidade do jogo real; é um expediente
de nonnatizar.
pretextual; é uma aparência de argumento pela ausência de
Prestem bem atenção. Tanto a resolução _quanto a lei, argumentos.
que são hierarquicamente diferentes, são produtos do prONisto a questão de ordem levantada pelo nobre Senador
cesso legislativo que consiste em normatizar ''S relações. Não Fernando Henrique Cardoso é bem clara: a questão de ordem
sei por que eles acham inteligente fazer uma lei_ e deixar para não diz que a lei da Câmara é inconstitucional por dois fundao Senado fazer a resolução, porque nós não estamos proib!dos
mentos. A questão de ordem diz que esta lei da Câmara
de fazer a lei, mas a lei é uma lei- de diretrizes~__g!_le sá_Q__ é duas vezes inconstitucional. Prestem bem atenção! Não custa
diretrizes? São normas de comportamento.- Dado-determinado nada fazer um pequeno _exercício analítico. Não se trata de
fato, a deve se comportar da forma x, isso é uma diretriz. acumular dois argumentos em cima da mesma inconstitucioMas o que é uma lei? Uma lei é a mesma coisa e diz: "dado nalidade, trata-se, como está claramente redigido na questão
determinado fato, a deve se comportar de 5i~~rmi!lªda-~_all~Í de ordem, de uma denúncia de duas inconstitucionalidades.
ra". Está compreendido o assalto à Competência do Senado
----A primeira inconstitucionalidade denunciada é relativa
através de um truque baixo, elementar, que s6 tem a aparência à competência, que iqcide o art. 52, inciso VII: estabelece
de ser inteligente.
limites globais e condições para as operações de crédito exterÉ impossível fazer, ao mesmo tempo, uma lei e uma
no e interno da União. Prestem bem atençãot Até as palavras,
resolução sobre esse assunto. O que é possível é a lei fazer de repente, começam a ter um sentido especial. O que é
um pedaço e a resolução, outro. Prestem bem atenção! Quero
uma "condição"? Se estabeleço, numa regra, numa norma
que a Câmara Federal me diga qual é ~ seu. ped~ço e qual que a deve ter o compartamento x, para que y valha, estou
o do Senado. Quero Saber qual fonte )Urídtca dtz que um estabelec.endo uma diretriz, não estou? A diretriz é esta: deve
determinado pedaço pertence à Câmara e outro ao Senado. ser o comportamento tal para se produzir o efeito y. Mas
Qual é a fonte jurídica? _Que lei diz isso? Que __Çonstituição _ essa diretriz não é uma condição? Para que valha, para que
diz isso? Qual é o pri!tcíPio supra-coristitucional que diz isso?
os efeitos sejain produzidos é preciso que haja o ccmportaQUal é a moral, o princípio ético que diz isso? É uma invensão mento x. Quer dizer, o conceito de diretriz e o conceito de
gratuita. É o nível do ridículo. É o nível da brincadeira.
condição, juridicamente, no caso, são o mesmo conceito. Está
Se quisermos ser uma Nação madura, é claro que devere- escrito explicitamente no art. 52, VII, que quem estabelece,
mos aprender a fazer o jogo político. Em tõdas as nações quem tem competência para estabelecer as condições ou diredo mundo acontece o jogo político. Mas só em nações cultufal- trizes repito pacientemente, porque sou um homopatiens quem
mente subdesenvolvidas brinca-se_ de jogar se:Ql jQgar. Isso tem competência para estabelecer as condições, as diretrizes
aqui nem jogo político é. Alguém me dirá: existe o art. 13. -é a mesma coisa - é o Senado. Talvez devamos mudar
a palavra: não use a palavra "condição" Senador Fernando
Artigo humilhante!
_
_
__
~
_~
Srs. Seiladores, fiquem afgen-ufle:X:os para ouvir~- palavra Henrique Cardoso, não Use a palavra "condição" use a palavra
da Câmara. De pé ninguém _vaj ouvi-la. Dobrem os joelhos, "diretriz", porque aí temos competência. Esse é o raciocínio
dobrem a cerviz. Só de cervizdobrada, só de joelhos dob~ados, da Câmara, que denuncio aqui.
só genuflexo, pedinte, suplicante e humilhado, só nessas condiO Sr. Fernando Henrique Cardoso - De parte da Câções é possível levar a sério um artigo como este.
mara.
"O disposto nesta lei, especialmente os artigos ... , obserO SR. JOSÉ PAULO BISOL - Da Câmara como um
vará as resoluções do Senado Federal."
colégio.
Quem é a Câmara para nos dizer isso?! E há pessoas
Si:S.- Senadores, eu nie respeito, eu gosto de mim. Sou
aqui dentro _que querem dobrar a cerviz, por luta partidária, uma pessoa cheia de defeitOs. Veriho lá das raízes de um
que não vale um guinéu, que não vale um tostão- perto do carroceiro que saiu da colônia de Caxias do ~ui. Conheço
problema de dignidade aqui levantando, de_ existimatio, de a pobreza. Tive alguma Sorte, cOnsegui ser aprovado em conrespeito próprio, de respeito ao Senado. _
.-'- __ _ , __
~~sg_pa_ra Juiz 9e Direito. Tive a' infeliddade de entrar para
Quem está falando aqui votou na ConstitUiÇão pela disso- uma coisa chamada política brasileira e, a partir daí, perdi
lução do Senado. Foi o único Senador que võtCm pela dissolu- muito da minha alegria e da felicidade pessoal. Mas, eu me
ção do Senado, porque eu sou pela unicameralidade. Todos quero bem e por uma razão simples: é que não posso querer
os demais votaram para manter esta instituição; e sou eu, bem a outra pessoa se não me quero bem; preciso me amar
o _ unicameralista, que tenho de me levantar aqui e dizer: do- para amar os outros; preciso me respeitar para respeitar os
brem os joelhos Sen,adores, porque a Cârilara _vái -pàssâr; outros; preciso ser feliz para transferir felicidade aos outros;
Ouvi dizer que vão sustentar a constitucionalidade desta preciso ser alegre para transferir alegria aos outros; preciso
lei com o art. 48 da Constituição .. Pelo amor de Deus, Srs. saber sorrir para fazer os outr-os sorrirem.
Senadores, vamos parar ·de brincar. Todo"-mundo vai pegar
Não vou votar isto aqui porque me quero bem. E não
este catecismo aqui, todos terão que pegá-lo e ler_o art. 48.
tem_Partido político, nem o PSB, que é o meu Partido, que
O art. 48 dispõe sobre competência do Congresso Nacio- me leve a uma genuflexão dessa natureza. Agora, fico profunnal, e são regras gerais de competência. É o art. 52,_ que 4amente triste quando vejo pessoas queridas, da minha convi-
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vência, do meu dia-a-dia, por uma razão partidária, entrar
nesse vaudeville, nessa coisa elementar, nessa jogadinha política.

Dezembro de 1991

O afeiçoamento à Constituição é um problema tãO infeliz
da nossa nacionalidade que, repitO", os maiores violadores
da Constituição são o Senhor Presidente da República,· os
Sr. Presidente, ninguém conseguiu-explicar e ficou ·c}arfs;.; Srs. "S"enaâoreS, os Srs. Deputados Federais e, freqüentemensimo no excelente pronunciamento do Senador Esperidião te, os Tribunais.· QUer dizer, nóS temos coiSas· neste Pafs que
Amin - a necessidade - outra veZ as palavras; se nós não são surpreendentes: o MinistériO Público é UIÍla in·stifuição·
aprendemos a__ respcitar as palavraS âeixamos de nos comu- que existe para representar ou significar uma força de controle
nicar, perdemos a comunicação--, repito, ninguém con_seguiu
e fiscalização do exercício dos poderes políticos e admiriiSexplicar a necessidade não dessa urgência urgentíssima porque trativds. Então; é preciso que ele seja independente. CoriSe~
essa, evidentemente, não é ne-cessária, mas desta lei aqui. . guimos isso na Constituição.
Porque o que a ConStituição diz é que devemos fazer uma
V. Ers sabem que o "Tribunal de Contas da União· tem
o seu próprio Ministério Público? Que MiriíStérlo Público é
lei complementar.
Prestem bem atenção, existem duas espécies de leis com- eSSe, n·omeado pelos próprios MinistrOs? QUe iri9ependência
plementares: as leis complemf"ntares explicitamente previstas tem? Que·autonomia tem? Perceberam como é o Brasil? Não
temos o sentimento ·da legalidade e ·da constitUcionalidade,
pela Constituição, que obedecem a um ritmo· diferente o quorum é maior para a votação- essa é á 1ei complementar e-iSSO 'demonstra a falta de solidez, de consolidação cultural
stricto sensu; e existe a lei complementar lato senso, que é da nossa Pátria· e do nosso povo.
PeÇo a· V. Ex,.s, Srs. Senadores, que se pónh"am acii:ria
toda lei que substancialmente complementa uma normativido
mero
joguinho político. Desse jeito,_ vamos jogar como
dade constitucional. Neste caso ,;_ e é importante registrar
isso ~ o Congresso Nacional --- a Câmara dOS Deputados aquele povo totêtriiCo, primitivo, que já citei aqUi," mencionado
e o Senado Federal-tem o dever de elaborar uma lei comple- por Claude Lévi-Strauss nas últimas páginas do livro O Pensamentar, mas lei de· verdade, isto é, uma lei com car~cterlstica mento Selvagem. Aquele póvó fotêmico cituado por Claude
de generalidade sobre este assunto. Até agora- não se fez Lévi-EStrauSs joga futebol, mas diferentemente âe nós. Enquanto não chegam ao empate, não terminam o jogo.
· '· · ~
isso.
··Nós, aqui, fazemos um pouco diferente. Quando chega
Em lugar da lei complementar previStã-pela Con·stituição,
a
hora
dos interesses do Poder Executiv-o; ou .do conflito de
isto é, da lei complementar stricto senso, produziu-se esta
"leizinha" contingerteial, sõbre o momento da dívida interna. competência entre a Câmara dos Deputados e o Senado Fe"deE ninguém consegue dizer às claras sobre a necessidade de ral, entram razões tais que o jogo termina mesmo.- não
que se faça isso agora, porque se isto aqui valesse, a execução, consigo ver hipóteses diferenteS -quando a utgênciaurgentfsa aplicação, a realização, a efetivação dessa nonnãtividade sima é dada e tudo é levado de roldão e as inconstitucios6 poderia ocorrer em fevereiro, quando elaborarmos a reSolu- nalidades e as ilegalidades são praticadas por nós mesmos,
por nós, os violadores - somos· os violadores - , como se
ção. É ou não é verdade?
fosse
uma fatalidade, um destino, como se estivéssemos irreEntão, onde es~ a necessidade, Srs. Senadores? O que
é necessidade? Necessidade é; nO seu -extremo limite lógico, mediavelmente destinados a votar essa loucura, essa ilegaliaquilo que tem que ser feito de determinada maneira e ·não dade, essa inconstitucionalidade, esse desrespeito à nossa exispode ser feito de outra. Aí é necessário que seja assim. Eu timatio.
Espero que não tenhamos, depois de aposentados, de
quero conhecer essa necessidade.
retirados
da vida pública, que contar aos nossos amigos, humoFinalmente, vou· Chamar aténção para um· aspectcr mais ..
risticamente, o que o meu amigo, juiz de direito aposentado,
profundo da questão.
O Brasil é um povo infeliz __..,; unanimemente··se sabe do Rio de Janeiro disse: "Na minha Casa, aqui ·no Senado,
disso -por múltiplas razões, dentre as·quaiS-a razão cultural. quem manda somos nós, os Seri.aôoreS1 porque sempre temos
Quer dizer, nós não atingimos urna maturidade, uma solidez a última palavra. E vamos ter outra vez a úl_tirna palavra.
cultural suficiente para alcançarmos uma condição ética, isto Sim, Sr. Presidente, sim, Srs. Deputados Federais. (Muito
bem! Palmas.)
· ·
é, uma liberdade, utna possibilidade de escolha realmente
madura. E dentre os sintomas do nosso problema cultural,
DURANTE O DISCURSO DO JOSÉ PAULO
BISOL, O SR. ALEXANDRE COSTA J• Vice-PREos mais claramente diagnosticáVeis· são ·exatamente dois: a
inexistência no brasileiro de um aperfeiçoamento natural à
SIDENTE, DEIXA A CADEIRA DA PRESIDÊNlegalidade. O brasileiro sente a lei de duas formas: quanto
CIA, QUE É OCUPADA PELO SR. MAURO BENEpertencente às classes dóiniriantes a: lei é feita opara os outros,
VIDES, PRESTDENTE.
e quando o bi-asileiro perteiice àS classes sofridas, a lei, em
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
primeiro lugar, é ign-oriida. E quando conhecida o é como
a palavra ao nobre Senador Márcio ):.-acerda.
.,
uma forma de opressão, Como uma forma de realização de
injustiça.
.
O SR. MARCIO LACERDA (PMDB- MT. Pronuncia
No brasileiro Dão· se cria aquela cOiSá"qu.1fêSe:nsível i:lo o seguinte discurso.)~ Sr. Presidente. Sr-s e Srs. Senadores,
povo sueco, no povo belga, no povo suíço, no povo alemão; sem qualquer sombra de dúvida, o manuseio, transporte e
no povo italiano, ou seja, aquela conformida~e à lei a despeito assentamento do lixo tóxico é matéria polêmica e divergente,
de não concordar com' ela. Todo o povo Subdesenvolvido cuja gravidade, porém, não mais admite postergar solução,
se submete à lei mesmo quando ·peSSOalmente não concorde q~e_ se impõe inadiável, premente e imediata.
com ela, porqUe sabe·· que se a lei não for respeitada n~o
Sabe-se que é enorme a quantidade de resíduos tóxicós
haverá estado ·de direito; e se não houver estado de direito produzida nos maiores centros industriais de nosso País: as
não haverá democraCia; i-se não houver.deD:toctacia, não cifras indicam que, no ruo··de Janeiro, são, pelo menos, 'z6o
haverá liberdade, e se não houVer liberdade".líão hav·erá perso- mil ton.eladas anuais e, em São Paulo, parte de 1 milh~o
nalidade na expressão plem1 dO-seu conceito.
de toneladas anuais.
.
·

