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1- ATA DA 140• SESSÃO, EM 2 DE SETEMBRO 
DE 1991 

1.1 -ABERTURA 

1.2-EXPEDIENTE. 

1.2.1- Mensagens do Senhor Presidente da República 

-N•' 216 e 217/91 (n~ 439 e 440/91, na origem), resti
tuindo autógrafos de projetes de lei sancionados. 

1 .2.2 - Oficio do Sr, 1• Secretário da Câmara dos De
putados 

-Encaminhando à revisão do S~nado autógrafo do 
seguinte projeto: _ 

-Projeto de Lei da Câmara n• 72/91 (n• 1.566/91, 
na origem), que autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel 
que menciona ao Município de Campinas, Estado de São 
Paulo. 

1.2.3- Leitura de projeto 

-Projeto de Lei do Senado n' 307/91, de autoria 
do Senador Francisco Rollemberg, que obriga os cartórios 
de registro civil a comunicarem, por ofício, toQo"l:eg.istro 
de nascimento ao posto de saúde da comarca co~respon
dente. 

1.2.4- Requerbnento 

- N<:> 520/91, de autotia do Senador João Rocha, solici
tando que seja encaminhado ao Ministro âa Economia, 
Fazenda e Planejamento, informaçõ-es que me.nciona. 

1.2.5- Discursos do Expediente 

SENADOR EDUARDO SUPL!CY- Razões do r~
querimento que apresenta à Mesa, solicitando informações 
ao Secretário-Geral da Pr~sidência _da República sobre gas-

tos ef~tuados_ pela biretoria-Geral de Administração da 
Presidência da República. 1 

. SENADOR NABOR JÚNIOR- MinoraÇão das de-
sigualdades estaduais. - - - ~-

SENADOR MANSUETO DE LAVOR- Artigo pu
blicado no Jornal do Brasil, de P-9, sob o título "Pressão 
dos Militares faz Senado vióla"r a ·constituição". 

SR. PRESIDENTE .:___ Esclarecimeiltqs a tópicos do 
discurso do Sr. Mansueto de Lavor. - -O~ 

. SENADOR MAURÍCIO CORB.ÊA - Prazo para 
apreSentação de emendas ao Projeto de Lei da Cãma"rá.
o<?- 52/91 e interposição de recurso â ComiSsãO d_e COn~ti
tuição, Justiça e Cidadania. - - -- -

O SR. PRESIDENTE -Deferimento do recurso in
terposto pelo Sr. Maurício Corrêa. 

1.2.6- Requerimento 

- N' 521/91, de autoria do Senador Eduardo Suplicy, 
solicitandO..ao Secretárío-Getal da Presidência çla Repú
blica, informações que menciona. 

L3- ORDEM DO DIA 

Projeto de Lei da Câmara n• 47, de 1991 (n' 5.804/90; 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da Repú
blica, que dispõe sobre -a Capadtação e competitividade 
do setor de informática e automação, e dá outras providên
cias. Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Lei da Câmara n" 52, de 1991 (n• 912/91, 
na Casa de o_rigem), de iniciativa do Presidente da Repú
blica, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos 
e os procedimentos a elas pertinentes. Votação adiada após 
parecer da comissão competente sobre a emenda. 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n9-
83, de 1991 (n" 383/90, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova, a partir de 19 de novembro de. 
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EXPEDIENTE 
Cl!liT1IO GRÁPiéO DO SBNADO PBDBJIAL 

PASSOS PORTO 
DireiO...O...I do Seaado Pcdcnl 
AíMCIEL DA SILVA MAIA 
Dire10r E:lr;catfvo 

DIÁRIO DO OOIIGIII!SSO IIACIOIL\L 
I•puuo ... rapouobillda,lc da Mesa do Seoado Pedenl 

CARLOS HOMBRO VIEIRA NINA 
DiroiOrAdiO!alotralivo 

ASSINATIJRAS 

W1Z CARLOS DI! BASTOS 
Dire1or ladutrial 

Semealnll ---·-·--·---·-··-- Cl$ 3.5!9,65 

PLORIAN AUGWIU COUTINHO MADRUGA 
Dire1or Adjuto 

1983, a concessão outorgada ã Rádio Arapuan-Üda., parã 
explorar serviço de radiodifusão sonora na Cidade de Jm!O 
Pessoa, Estado da Paraíba. Discussão encerrada, ficando 
a votação adiada por falta de quorum para votação do 
Requerimento n9 522/91, após usar da palavra o Sr. Cid 
Sabóia de Carvalho. 

Redação final do Projeto de Decre.to -tegiSi3tivo n" 
84, de 1991 (n' 389/90, na Câmara dos Deputados), que 
aprova-o· ato que outorga permissão â Rádio Difusora -São 
Patrício Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência niódulada na Cidade de Ceres, Estado d_e 
Goiás. Discussão encerrada, ficando a votação adiada por 
falta de quorum para votação do Requerimento no 523/91. 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo no 
85, de 1991 (n' 1191, na Câmara dos Deputados), que apro· 
va o ato que outorga permissão ao Sístema de _Çomuní
cações Professor V alter Alencar Ltda., para explorar pelo 
prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividadet servi
ço de radiodifusão sonora, -em Jreqüên~ia mOdulada, na 
Cidade de Teresina, Estado do Piauí. Discussão encerrada, 
ficando a votação adiada por falta de quorum para _aprecia~ 
ção do Requerimento n' 524/91. 

Redação- final do Projeto de Decreto Legi~_la~ivo_ n9 

86, de 1991 (n' 2/91, na Câmara dos Deputados), que apro· 
va o ato que renova a cõncessão outorgada à Radiodifusora 
de Cáceres Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora, em onda média, na Cidade de Cáceres, Estado 
do Mato Grosso~ Discussão encerrada, ficando a votação 
adiada por falta de quorum para apreciação do Requeri~ 
menta n' 525/91. 

Redação final do Projeto de Decreto LegislatiVo n9 

87, de 1991 (n' 3, de 1991, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à 
Rádio Jornal Gazeta, de Nova Friburgo Ltda., para explo
rar serviço de radiodifusão sonora, em freqUência Iriodu~ 
lada, na Cidade de Nova Friburgo, Estado do Rio Qe Janei~ 
ro. Discussão encerrada, ficando a votação adiada por falta 
de quorum para apredação do Requerimento n" 526/91. 

Redação final do Projeto de -Decreto LegisTã.-tivo n9 

88, de 1991 (n' 4/91, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que outorga concessão à Rádio Clube de Inhapim 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora, em 
onda média, na Cidade de Inhapim, Estado de Minas Ge-

Tirqcm 2200 cxemplareo. 

ra,is. Discussão enc_errada, ficando a votação adiada por 
falta de quorum para apreciação do Requerimen1õ n" 
527/91. 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n9 
89, de 1991 (n• 5/91, na Câmara dos Deputados), que a pro· 

·- va ·o atO qUe- outo-rga permiSsão à Rádio FM 103 Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão sonora, em freqüén-

. cia m9dulada na Cidade de _Maravilha, Estado de Santa 
Catarina. Discussão encerrada, ficando a votação adiã.da 
por falta de quorum para apreciação do Requerimento 
n' 528/91. 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n" 
90, de 1991 (n' 6/91, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que outorga concessão à Rio São Francisco Radio
difusão Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sono~ 
ra;·e·m on·da média, na Cidade de Bom Jesus da Lapa, 
Estado da Bahia. Discussão encerrada, ficando a votação 
adiada por falta de quorum para apreciação do Requeri
mento n' 529/91. 

Red~ção final do Projeto de Decreto Legislativo n? 
91,de 1991 (n' 8/91, na Câmara dos Deputados), que apro· 
Vã o- ato que renoVa a conCeSsâo- di Rádio Cultura de 

-Paulo Afonso Ltda., para explorar sem direito de eXClusí~ 
vidade, serviço de radiodifusão sonora, em ondã média, 
na -cidade de Paulo Afonso, Estado da Bahia. Discussão 
encerrada, ficando a votação adiada por falta de quorum 
para apreciação do Requerimento n9 53D/91. 

Redação final do Projeto- de Decreto Legislativo n9 

92, de 1991 (n' 385/90, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga pemiissão â Rádio Ituberá Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão sonora na Cidade 
de Ituberá, Estado da Bahia. Discussão encerrada, ficando 
a votação adiada por falta de quorum para apreciação do 
Requerimento n• 531191. 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n'~ 
93, de l991 (n' 386/90, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o atq que renova concessão à Rádio Monólitos 
de Quixadá Ltda., para explorar serviço de ra.diodifusão 
sonora, em onda média, na Cidade de Qu~xktlá, Es_tado 
do Ceará. Discussão encerrada, fiCanáó a votação-adiada 
por falta de quorum para apreciação do Requerimento 
n' 532/91. 
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Redação final tio Projeto de Decreto Legislativo n9 
94, de 1991 (n• 388/90, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Rádio Pássaro da 
Ilha FM Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sono
ra, em freqüência modulada, na Cidade de Guaranésia, 
Estado de Minas Getª-ís. Discussão encerrada_, ficando a 
votação adiada por falt.a de quorum para apreciação do 
Requerimento n• 533!91. -- _ . . __ 

Projeto de Decreto Legislativo n9 46, de 1990 (n"' 
170/89, na Câmara dos Deputados), que homologa o ato 
do Conselho Monetário Nacional que autorizou a emissão 
adicional de papel-moeda, no_exercício de 1988, no valor 
de NCz$570.900.000.000,00 '(quinhentos e setenta bilhões 
e novecentos milhões de c_ruzados novos). Dis~o encer
rada, ficando a votação adJada nos termos dq_ art. 168 
("') Regimento Interno. 

1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia 

SENADOR CID SABÓ1A DE CARVALHO
Campanha difamatõrii que vem sofrendo a cidadã Rosane 
Malta Collor, PreSidente da LBA. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Defesa da 
incrementação das pesquisas de energia solar, bem como 
sua utilização e exploraÇão. - -- -

SENADOR GUILHERME PALMEIRA --Emen· 
das ã Constituição relacionadas ã dívida dos estados, no 
chamado ''Emendão''. 

1.3.2- Designação da Ordem do Dia da próxima ses-
são 

1.4-ENCERRAMENTO 

2- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSÕES 
ANTERIORES 

Do Sr. Mário Covas, proferido em sessão de 14R8-91; 
Do Sr. -Nelson Carneirô, proferido em sessão de 

14-8·91. (Republicação.) 

3- ATO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO 

N' 8/91. 

4- PORTARIA DO PRIMEIRO SECRETÁRIO 

N• 33191. 

5- MESA DIRETORA 

6- LÍDERES E VI CE-LÍDERES DE PARTIDOS 

7- COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES PERMANEN-
TES -

Ata da 140~ Sessão, em 2 de setembro de 1991 
1 ~ Sessão Legislativa Ordinária, da 49~ Legislatura 

Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Alexandre Costa e Dirceu Carneiro . 

AS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM·SE PRESEN-
TES OS SRS. SENADORES: . _ . 

Alexandre Costa___:. Beni V eras- Carlos Pa-t_rocínio
César Dias - Chagas Rodrigues - Cid Sabóia-âe CarValho 
- Dirceu Ca_rneiro -_ Elcio Álvares -- Epitácio, Cãfeteira 
-Guilherme Palmeira- Humberto Lucena- João Calmon 
--João Rocha- Josaphat Marinho -José Paulo Biso! -
Jutahy Magalhães- Magno Bacelar- Mansueto de Lavor 
-Marco Maciel- Mauro Benevides-Meira Filho- N abor 
Júnior- Nelson Carneiro -_Ney Maranhão- Rachid Salda
nha Derzi - V a! mi r Campela' 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - A lista de 
presença acusa o -comparecimento -ae 26 S-rs. Senadores. Ha-
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. _ _ 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos -trabalhos. 
O Sr. 19 Secretário pfoce'derá ã leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo autógl-afos de projetos de lei sancionados: 

N' 216/91 (n' 439/91, na origem), de 29 de agosto do 
corrente, referente ao Projeto de Lei de Conversão n" 8, de 
1990, Que-dispõe sobre impostos e contribuições federais, disci
plina a utilização de cruzados novos e dá outras providências. 

(Projeto que se transformou na Lei n' 8.218, de 29 de 
agosto de 1991.) 

N• 217/91 (n' 440/91, na origem), de 29 de agosto do 
corrente, referenfe aó PrOjeto -de Lei da Câmara no 54, de 
1991 (n' 4.917/90, na Casa de origem), que cria o Tribunal 
Regional do Trabalho da 19' Região. 

(Projeto que se transformou na Lei n9 8.219, de 29 de 
agosto de 1991.) 

OFÍCIO 
Do Sr. 1 ~ Secretário da Câmara dos Deputados, encami

nhando à revisão do Senado autógrafo do seguinte projeto: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 72, DE 1991 
(N• 1.566}91, na Casa de origem) . 

Autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que 
menciona ao Município de Campinas, Estado de São 
Paulo. 

___ Q_ ç_o!J.gresso Nacional decreta: 
Art. 1 o Fica o Poder Executivo aUtorizado ã promover 

a doação ao Município de CampínàS, riO" Estado de São Paulo, 
d6 fmóver de PI-oPriedãde da União, situado na Fazenda TaR 
quaral, entre as Ruas Jorge de Figueiredo, Francisco Pen~ii·a 
CoUtinho, Avenida Dr. Heitor Penteado e Rua Luiz Otávio, 
constante do Quarteirão n"' 833, naquela cidade, contendo 
o edifício da antiga sede da fazenda com 980m2 (novecentos 
e oitenta metros quadrados), a sede administrativa doJnstituto 
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Brasileiro do Café- IBC, com 1.57Sm2 (um mil quinhentos 
e setenta e cinco metros quadrados). um talhão de cafeeiros, 
um lago artifiCial e áreas livres ajardinadas com eSpécies orna-
mentais. -

Art. 29 Esta lei entra em vig<?ro "ª d_ata _ele sua publi
cação. 

Art. 3<;> Revogam-se as disposições em contrário. 

(À ComissãO- de Constituição, JUStiça e Cidadariia.) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa):_ O Expediente 
lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. 
lo;> Secretário. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 307, DE 1991 

Obriga os cartórJos de registro civil a comunicarem, 
por ofício, todo registro de nascimento ao posto de saúde 
da comarca correspondente. 

O Congress9 Nacional decreta: 
Art. lo Tõdo registro-de nascimento assentado no car

tório de registro civil dev~ ser comunicado, por ofício, ao 
centro, posto de saúde ou estabelecimento congênere da co
marca correspondente. 

Parágrafo único. No cumprimentQ desta lei, compete 
ao oficial do Registro Civil: 

a) notificar o nascimento ao estabelecimen19 de saY,_çl~ 
pública mais próxiino, ate 24 ~(vinte e quatro) -hOras depois 
de sua ocorrência; 

b) notificar o responsável pela criança da necessidade 
de matricular o nascituro no estabelecimento de saúde de 
que trata este artigo, através de papeleta padrão, emifída 
por autoridade sanitária federal, estadual ou municipal. 

Art. 2~ Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. . _ 

Art. 3<:> Revogam-se as disposiÇões em contráriO. 

Justificação 

Se "a saúde é um dever do Estado e um direito do cida
dão", o seu acompanhamento Se processa do berço ao túmulo 
e, por isso mesmo, o registro civil das pessoas deve ser imedia
tamente comunicado aos estabelecimentos sanitários oficiais, 
de primeiro nível. . _ _ 

Se os postos de saúde, nos municípios, se apresentam 
ociosos, isso decorre da própria falta de educação sanitária 
do povo, que não sabe servir-se deles. __ 

Pode o posto de saúde, a partir da notificação do nasci
mento, estabelecer contato_ com a criança e·a família, no pró
prio domicilio, para··ábrir sua ficha de imunização_ e exame 
clínico geral, importante na facilitação de profilaxia e do diag-
nóstico precoce de muitas afecçóes. ~· · __ · -~,- _ 

Solicitado, o posto providenciará vacinaS, mobilizando 
médicos, equipamentos e remédios necessários, enquanto os 
ca:tórios de registro civil terão utilmente utilizado um tempo 
oc1oso, sem onerar-se com a nova função. __ 

Sala das Sessões, 2 de setembro de 1991. - Senador 
Francisco Rollemberg. 

(A Comissão de Constituiçâo, Jusiiça e _Cida4_anif! 
- decisão terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - O projeto 
lido vai à publicação e, logo após, à comissão competente. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 
Secretário. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 520, DE 1991 

Nos termos do disposto no art. 216 do Regimento Interno 
do Senado Federal, combinado com o previsto no § 29do 
art. 50 da Constituição, requeiro seja encamínbãdo ao Minis
tro d3. Economia, Fazenda e Planejamento o seguinte pedido 
de informações às aplicações de recursos pelo Banco da Ama
zônia S~A. 

-- 1. Qual o valor mensal_ das parcelas dos recursos do 
FNO reCebidas pelo Banco da Amazônia S.A:~ ·no-- período 
de junho a agosto de 1991? 

2. Qual o_saldo mensal disponível dos!_ecursqs_dQ FNO, 
no Banco da Amazônia S.A., para 35 ãplicações previstas 
na Constituição e -nos meses de junho, julho e agosto de 
1991? 

3. Qual o valor dos recursos do FNO aplicados nos 
seguintes programas, mensalmente, por estado, em junho, 
julho e agosto de 1991? 

a) Programa Rural; 
b) Programas Espe·c_iais; 
c) Programa Industrial. 
4. Qual o montante de recursos próprios do Basa ou 

por ele captado~ qu~. foram aplicados mensalmente em finan
ciamentos, pot seto:r de atividade, em cada estado da região 
Norte, nos meses de junho, julho e ~gosto de 1991? 

5. Qual o montante de recursos do Basa aplicados em 
outras regiões do País, mês a mês, de junho a agosto de 
1991 e, em quais programas de crédito se deu essa_ aplicação? 

_ 6. Os recursos do Basa são aplicados em outras regiões 
do País por falta de tomadores na região Norte? 

?. Maiores 'éxplicaçóes e esclarecimentos sobre o se-
guinte: - -- -

-Como o óariCO chegou a9 _saldo disponível de 
Cr$11.589.799.00 em posição de 31·5·91, acusado em Ofício 
n' 91/218, de 14·8·91, da Presidência, quando a soma de recur· 
sos disponíveis em-31-12-90 mais'os recursos ingressª"qos em 
1991 acusam um saldo positivO origínal de Cr$ 
17.275"769.762.61 (abatendo as aplicações do FNO até 31·5-91 
-item 4)? 

8. Qua_l a remuneração financeira, mês a mês, de janeiro 
a-agosto de 1991 que o banco creditou na conta do FNO 
dos recursos em sua disponibilidade de caixa e baseado em 
que taxa? __ _ _ o _-_ ,- _ ---

9~- Qual o saldo dos recUrsos do Finam em disponibi
lidade para aplicação em 31-12-90? 

10. Qual o montante dos re_E_U_!~QS_ do F_ii:t_am captados 
no corrente exercício e até o mês de ãgosto de 1991? 

11. Qual o montante dos re_çu_rs_o_s do Finam aplicados 
no cofrente exercício, em financiamentos, porsetorde ati vida
de, em cada estado da região Norte e até o més de agosto 
de 1991? 

Justificação 

É importante que os representantes da região N arte do 
País _tenham conhecimento e acompanhem as aplicações dos 
recursos· do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte 
(FNO) e do próprio Banco da Amazónia S.A., como principal· 
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agente de fomento para o desenvolvimento daquela região. 
Somente assim é que poderão avaliar e eventualmente propor 
as modificações que se fizerem necessárias, a nível de lei. 

Essas as razões por que julgamos importantes e indispen
sáveis os esclarecimentQs que desejamos obter através do ane
xo pedido de informações. 

Sala das Sessões, 2 de setembro de 1991. - Senador 
João Rocha. 

(A Comissão-Diretora.) 

O SR. PRESIDENTE (Aie~anc!<e Costa) - O requeri· 
mento lido vai ao exame da COmissão _Oixe_tOI:a._ 

Há oradores inscritos. ... ..~ 
Concedo _a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP~. Pronuncia o 
seguinte discurso.} -Sr. Presidente, Senador Alexandre C os
. ta e Srs. Senadores, gostaria, hoje, de falar da separação 
das alianças. Da separação das alianças entre aquilo que foi 
colocado durante a campanha eleitoral pelo Presidente Fer
nando Collor de Mello e por aquilo que tem Sua Excelência 
colocado em prática. 

O Presidente Fernando Collor de Mello, ainda há poucos 
dias, expressou o seu apreço pelo Presidente Mikhail Gorba
chev, que tem sido um dos homens mais importanteS dentre 
todas as nações do mundo_ contemporâneo na luta pela abertu
ra, pela reestruturação, pela glasnost e pela perestroika. Infe
lizmente, a glasnost que o Presidente Fernando Collor elogia 
em Gorbachev não a pratica no Brasil. 

Há poucos dias, em 14 de agosto de 1991, enviei áo Minis
tro de Estado da Economia,- Fazenda e Planejamento, Mar
CI1io Marques Moreira, solicitação para que fosse ligado o 
terminal do meu gabinete ao SIAFI - Sistema Integrado 
de Administração Financeira~ com to-das as-possibilidades de 
consulta àquilo que faz o Executivo. A resposta chegou, na 
data de hoje, assinada pelo Sr. Roberto Figueiredo Guima
rães, da Secretaria do Tesouro Nacional: 

·~A respeito do expediente anexo, de autoria do 
Senador Eduardo Suplicy, encaminho a V. Ex• notas 
anexas da Coordenação Geral do Sistema d_i _ _M_étodos 
desse departamento ·a respeito do funcíonamento do 
Sístema: Integrado da Administraç-ão- Finan:Ceira -
SIAFI. 

Ao Diretot do TesoUro Nacional é enc:ã:ffiin_hªdo 
um ofício, que nie foi enViado pelo Sr. Coordenador
Geral de SistemaS e Métodos, Rainer Weiprecht, dan
do explicações sObre o Sistema Integrado de Adminis
tração Financeira do Governo Federal - SIAFI. 

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E 
PLANEJAMENTO 

DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL 

Nota 
DTN Cosis/n' 382 Em 27-8-91 

Assunto: SiStema de acesso ao SIAFI 
Senhor DiiétOr do Tesouro Nacional, 
O Sistema Integrado de AdminiStração Financeira 

do Governo Federal - SIAFI, concebido e adminis
trado pelo Departamento do Tesouro Nacional- DTN 
e processado pelo Serviço Federal de Processamento 
de Dados -SERPRO, é o sistema informatiZado que 

contabiliza e controla toda a execução_ orçamentária 
e financeira da União, em tempo real, através de termi
nais instalados por todo o território nacional. Através 
destes terminais, os ope-radores das diversas Unidades 
Gestoras- UG, dos ministérios e demais órgãos inte~ 
grantes do sistema, fazem seus registras e suas con
sultas. 

2. Para utilizarem o sistema, os operadores são 
credenciados através de seu CPF, ao qual é vinculada 
uma senha secreta pessoal e intransferível, sendo que 
a utilização desta acarreta responsabilidades previstas 
no Manual de Despesa da União. O~ credenciamento 
faz-se por perfil (executor, auditor e gerencial, por 
exemplo) e por nível de acesso, os quais definem o 
conjunt~ d~_tra_!!~~ç§es, que nad~~ais __ são do que en~ 
tradas e saídas, em tela, que incluem ou consultam 
informações no banco de dados do sistema, ao qual 
o operador tem acesso. Os níveis de acesso hoje existen~ 
tes pennitem as seguintes :abordagens aos dados: 

Cada um dos níveis é aqui explicado: 
--Nível 1 - Somente registra ou consulta dados 

referentes à própria UG. Exemplo: o técnico que acessa 
o sistema para-efetuar um pagamento através de Ordem 
Bancária. -

-Nível 2 -Nível 1 + consulta e registro de 
dados referentes às UG pelas quais seja o responsável 
pela entrada de_dados (UG off-line). Exemplo: o opera
dor de uma UG que possui terrriinal entrando_ com 
dados relativos a uma UG do mesmo órgão que não 
possui terminal. 

-Nível 3 -Nível 1 +_consulta aos dados refe
rentes a todas as UG que coriStituain o Seu órgão, 
incluindo os dados consolidados para o referido órgão. 
Exemplo: um operador que possua este nível de acesso 
pode consultar os dados de todas as UG_ d_o órgão ao 
qual pertença. 

-Nível 4 - Nível 1 + consulta aos dados refe
rentes às UG em relação às quais atue como setorial 
contábil, auditora ou orçamentária. Exemplo: o opera
dor de uma Secretaria de Controle Interno pode acessar 
ás informações de todas as UG de seu ministério, para 
fins de auditoria. 

-Nível 5 - Nível 1 + consulta aos dados de 
todas as UG que integrem seu órgão e órgãos subordi
nados. Exemplo: um operador que possua este nível 
pode acessar as informações de todas as UG de seu 
órgão e dos órgãos a ele subordinados. 

-Nível 6 - Nível 1 + consulta aos dados de 
todas as·uo da Unidade da Federação em que esteja 
localizado. Exemplo: operadores das Delegacias do Te
souro Nacional nos Estado5. 

-Nível 7 - Nível 1 + consulta aos -dados de 
todas as UG vinculadas à sua UG. Exemplo: um opera
dor que possua este nível de acesso pode consultar 
os dados das UG vinculadas a sua UG através de tabela 
definida a nível do sistema. 

-Nível 8- Não utilizado. 
-Nível 9- Nível 1 + acesso amplo. Com este 

nív~l, um operador pode consultar todos os dados analí
ticos (documentos de entrada de dados) e sintéticos 
(dados consolidados) de todas as UG de todos os órgãos 
do_ sistema, incluindo documentos contábeis como Or
dem Bancária- OB e Nota de Empenho- NE. 
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3. Com vistas a aumentar a segurançi, o controle 
e a credibilidade do SIAFI, o Departamento do Tesou
ro Nacional vem estudando os critérios de determi
nação dos níveis de acesso. O primeiro -passo foi a 
reformulação do acesso definido pelo Nível9, que pas
sou a ser dividido em dois sub níveis, quais seJam: 

- Nível 9 Auditor - acesso irrestrito, tanto a 
nível sintético quanto analítico, destinado aos opera
dores pertencentes aos quadros dos Controles Externo 
e Interno com atribuições de Controle e Auditoria. 
Com este nfvel, o õPerador pode acessar todas as infor
mações de qualquer contábeis. 

- Nível 9 Gerencial - restrito a-dados consoli
dados ao nível do Orçamento Geral da União, desti
nado a todos os gestores públicos--qiJC;! necessitem, para 
o desempenho de suas atividades, de informações con
solidadas. A diferença entre este acesso e ·o ·anterior 
é que, neste caso, obtém-se- informações no mesmo 
nível como são apresentadas no Orçamento Gera] da 
União aprovado pelo Congresso Nacional (Quadro de 
Detalhamento da Despesa - QDD). 

4. Finalmente, é impOrtante ressaltar que o aces
so às informações está assegurado a __ todo~,_ de ac;ordo 
com o Artigo 5~, Inciso XIV da Constituição Federal. 
Não obstante, é preciso regulamentar o acesso_às infor
mações, pelos funcionários públicos, através dos termi
nais do Siafi. Esta regulamentação está sendo elabo
rada pelo Departamento do Tesouro Nacional (refor
mulação da lN STN/n" 22, de 22 de dezembro de 1986) 
e ser~. em breve apresentada para apreciaçã9_superior. 

A consideração de V. S•. --Rainer __ Weiprecht, 
Coordenador-Geral de SIStem-as e -Métodos. 
Nota 
DTN COSIS/N" 383 

para acesso a· SIAFL 

Em 27-8-91 
Assunto: Ligações de terminais 

Senhor Diretor do Tesouro Nacíonãl, 
O Siafi constitui Um sistema integrado de acompa

nhamento das atividades relacionadas com a adminis
tração finance1ra:·aos recursos da _união' que centraliza 
e uniformiZa -o piocessamento da execução orçamen
tária, recorrendo a técnicas de elaboração eletrônica 
de dados, com o envolvimento direto das unidades exe
cutoras e setoriais, sob a supervisão do Departamentq 
do TesourO Nacional e resultando na integração dos 
procedimentos conseqüentes, essencialmente,_ à. pro
gramação financeira, à contabilidade e à administração 
orçamentária: 

2. O Si3.fi, com- um Sistema que íntegra toda a 
Administração Públicã Federal, possUi terminais de 
acesso distribuídos entre todos os seus usuários, consti
tuindo hoje um universo que abrange 216 órgãos cfa 
administração direta e indireta, num total de 4052 Uni
dades Gestoras- UG, com um quantitativo de 27.659 
operadores credenciados nos diversos nTveis de acesso 
permitidos, que utilizam-se dos terminais para efetuar 
a entrada de dados contábeis ou para consultas refe-
rentes às at!~!:'l!~~es de seus carg<?s. _ ---, ----o-

3. Os órgãos integrantes do Siafi atuam em duas 
modalidades: total ou parcial. A modalidade total pro
cessa toda a execução orçamentária e financeira na 

fOrlna padrão Siafi, incluindo o uso do Plano de Contas 
da União~ que encerra todo o processo de contabi
lização do órgão qu~ atua nesta e. Aillodalid<:!de parcial 
obrigã os órgãos que atua nesta incorpora-rem. seus ba
lancetes mensais no Siafi, para efeifo de c-onsolidação 
da execução orçamentária e· rmanc~íra e_ 'publicação 
do Balanço_Geral da União. Para a administraçãO dire
ta, a utilização na modalidade total é obrigatOria, sendo 
que a admini~tração indireta deye integrar o Siafi pelo 
menos na forma parcial, sendo-lhe facultada também 
a possibil_idade de utilização total. 

4. Integram o universp Siafi a Presidência, çia Re
pública, n~--m.odalidade total, com 34 órgãos,395 Uni
dades Gestoras e 130 usuários cadastrados; o Congresso 
Nacional, na moda1idade parcial, sendo que o Senado 
Fedeal possui 3 uflidades d~storas _e 25 usuários cadas
trados e a Câmara dos Deputados, 2 Unidades Gestoras 
e 19 usuários credenciados. 

5~ O_ séD~ao Federal a cessa o Siafi via ínterco- -
ne-,cão da rede àp Prodasen com a rede Siafi, Sendo 
que, fisicamente, todos os terminais da rede Prodasen 
podem acessar o Siafi. Contudo, pata a efetivação deste 
acesso, ~ neces~ária a formalização do pedido do cre
denciamento de usuários ao Departamento do Tesouro 
Nacional, que analisa o pedido e define o nível de 
acesso neceSsário às atíibuiçóes destes usuários. 

6. -Por estes critérios, o pedido do Senador 
Eduardo Suplicy, formalizado pelo ofício n' 34/91 do 
Senado Federal (em anexo), foi deferido, sendo a ele 
atrjbuído o nível de acesso 9, perfil Gerencial, neces
sários ao cumprimento de suas atribuições parlamen-
tares. __ , _: ~- -- -= --

7. É possível concluir, portanto, que a definição 
--~os usuários que devam a cessar o Siafi --é de compe
tência dos órgãos, em função de sua atividade e/ou 
necessidade de entrada de dados e consultas (a exemplo 
das Ciset, TCU, Congresso Nacional). O Departamen
to de Tesouro Nacional vem atuando a todas as deman
d3:s, não ç?"_istind{i~ne.n.lluma Ii1,11íiação quanto ao quan
titativo de terras que possam acessar sistema ficando 
a cargo d_o UTN a definição dO níver de ·acesso ao 
mesmo, o qual deve ser compatível com o nível de 
atrib~ições do requerente. 

A consideração de V. S• - .Rainer Weiprecht, 
Cooidenador-Geral de Sisfernas e MétOdos.-

Sr: Presidente,_ o acesso_ que está sendo permitido ao 
Congresso Nacional, ao Senado Federal, não é o nível 9-
--\uditor, que deveria ser aquele ao qual nós deveríamos ter 
acesso, e acesso irrestrito, tan~o_ao nível sintético quanto analí
tico,-des~!nado aos operadores pertencentes aos-quadros de 
contr9Ies externo e interno _com atribuiç(,)es de controle e 
auditoria. - - - - - -

Quem é que~ pelo art. 49, inciso X, tem a função de 
fiscaliza~ o Executivo? Está aqui: · 

"Atribuiçõ~-do Congressº_Nacional. É da compe
tência exclusiva _c!o Ço~grC;ss.o Nacional: inciso X -
fiscalizar e controlar diretamente ou por qualquer de 
suas Casas os atos do Poder Executivo, incluídos os 

_ da administração indireta." 

O art. 70 é -ainda ·mais explícito:-

" Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, or
- çamentária, operacional e patrimonial da União e das 
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entidades da administração direta e indireta, quanto 
à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação 
das subvenções e renúncia de receitas,--sera eXácida 
pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, 
e pelo sistema de controle interno de cada Poder." 

Oart. 71 diz: 

"Art. 71. O controle externo, a cargo do ConM 
gresso Nacional, será exercido com o auxílio-do Tribu
nal de Contas da União ao qual compete:". 

Portanto, ao Congresso_ Nacional deve ser garantido, Sr. 
Presidente, o nível de acesso irrestrito, se é que o Presidente 
da República deseja mesmo que haja glasnost, que haja trans
parência neste País. 

GOstãria-de ressaltar um exemplo que é posSfvél se conhe
cer, quando se tem acesso completo ao Siafi. Hoje, bem como 
a cada_ dia, estarei analisando despesas de órgãos da adminiS
tração do Governo Federal, para mostrar como tem sido_ come
tidos _abusos que não se coadunam com o discurSQ ~o Presi
dente Fernando Collor, enquanto candidato à PrC-$idência d~ 
República. 

Vamos aqui analisar alguns gastos efetuados pela Direto
ria-Geral da Administni:Ção da_ Presidência da República, por
tanto, no âmbito do Palácio do Planalto. ---

Por e~emplo foram adquiridos: 

1. Tecidos de Luxo: 
!.!. Seda Natural.. ............................. 4.880 metros 

Jacquard .................................. _ ........... 860 m.etros 

Cashemere ...... , ...........•.. , ..... -.•.•....... ,. . . . . 100 _metros 

Patchwork ....... '"........ ... .... ........ ........... !50 metros 

1.2. Fornecedor:_ Beral_din Tecidos Ltda. 
1.3. Valor: Cr$ 116.799.130,00, isto eqúiVale a 2.780 

salário"s míflinios. 
1.4. Comprovantes: ·empenhos 91NE00715 

91NE0!675 
91NE01945 
91NE02114 
91NE02202 

1.5. Conlentáfio: A aquisição foi efefuada através d_e 
dispensa de licitação, baseada no artigo 23, inciso I, do Dec~e
to-Lei n• 2300. Este artigo reza que a licitação é dispensável 
no caso do_fomecedor ou fabricante ser exclusivo. P~s. infor
mações conseguidas, isto não se aplica ao presenté caso, pois 
os produtos comprados, por exemplo, a seda natural tem um 
sem-número de fornecedores (atacadistas) espalhados pelo 
País. além de váriCfs-fabricantes. 

Para se ter ul"r;~- idéia ·mais precisa do volume de seda 
adquirido (4.880 metros), esta quantidade é stificTeilte para 
cobrir o :-alçadão da praia de Copacabana, do Leme ao Posto 
6._ Também conseguiríamos percorrer as duas pistas da Ave
nida Paulista com tanta seda assim. 

Outro ponto questionável é o preço da seda: em média, 
Cr$ 28.000;00 o metro·. Cotações realizadas, hoje, dia 02!09191, 
no comércio atacadista da Rua 25 de Março. em São Paulo, 
informam que o tafetã-- de seda pura está cotado a Cr$ 
12.800,00, o metro, para·pagamc.hito ein 30 dias. 

21. Álvaro de Oliveira Uma ..................... .. 
Cr$ 

31.778.000,00 
31.170.749,00 
21.98!.5!18,00 
13.731.557,00 
27.905.663,00 

--- --José Maria Fernandes de Amorim .... . 
Júlio César de Oliveira Lopes .. ----
Paulo J ase mar Tarnowski .................... . 

Danilo Venturi ······-·-·-·················-····-
Roberto Furlan Ardensky .................. _ 9.404.215,00 

!56.490.170,00 
2.4 Estas despesas, como descritas nas notas de empe

qho, devem ser utilizadas durante as _v~agens presidenciais, 
não estando nelas iilcluídos as passagens. Elas referem-se às 
diárias com alimentação, hospedag~m e pagamentos diversos. 

2.3. É preciso deixar claro que as viagens presidenciais 
até o mês de agosto de 1991, já consumiram_ o equivalente 
a 3. 725 salários-mínimos. 

2.4 .. Comprovantes: empenhos 
· N° 91NE00325 

N° 91 NE00793 
N° 9!NE0!078 
N" 91NE0!577 
N" 91NE0!695 
N° 9!NE01727 
N° 91NE02287 
N° 91NE00046 

. N° 9!NE00047 
N° 91NEOOflO 
N° 9!NE00414 
N° 91NE00853 
N° 91 NE00926 
N° 91NE0!298 
N° 91NE0!325 
N" 9!NE01341 
N" 9!NE00016 
N° 91NE00628 
N° 91NE00799 
N" 9!NE00035 
N° 9!NE00995 
N° 91NE01432 

. N" 9!NE0!939 
N° 91NE01562 
N" 91 NE00057 
N" 91 NE00501 
N" 91 NE00506 
N° 91 NE00781 
N° 9!NE00826 

. N° 91NE01364 
N° 91NE0!848. 

. - N° 91NE02063 
N" 91NE000!5 
N° 91NE00048 
N" 9!NE00049 
N" 91 NE00050 
N° 9!NE00051 
N" 91NE00794 
N° 9!NE01164 
N° 9!NE00034 
No 9!NE00041 
N° 9!NE00377 
N° 9!NE00378 
N° 91NE00052 

Outro item: veículoS. Lembramo-nos, tod~s, que o Go
verno Federal, no ano passado, resolveu fazer leüão público 
de veículos alegando que estava terminando com esse tipo 
de mordomias pelo Governo Federal. Que esse era um gover
no austero e. que não mais itiã~abusar do uso de veículos, 
pa.-ra dar !.exemplo. Ora, no entanto o Palácio do Planalto 
adquiriu 26 veículos, neste ano, a saber: 

3. Vefculos 

3.1. Gal/C! ........................... -8--Autolatina 
Gol/FUrgao ........................ 2. .......... Autolatina 
Fiat/Elba ..... _ ................ _4 __ Jiat 
Veraneio ............... - ............ 1.. .... -._General Motors 
Diplomata..................... !l---General Motors 

TOTAL: 26 

3.2.Foi adquiiido um total de 26 vdcufos ao custo de 
Cr$137.164.720,00; tais gastos ocorreram de janeiro a agosto
do corrente ano, representando 3.625 ·salários mínimos. 

Isso sem contar os veículos com que as diversas monta
doras agraciaram o Presidente da República, na forma de 
comodato. 

3.3. Documentos: 91NE01269 
91NE01830 
91NE00263 
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3.4. As aquisições junto a Autolatina e General Motõrs 
foram efetuadas com dispensa de liCitação, baseadas no artigo 

. 23, inciso I do Decreto-Lei n" 2.300~ EntretantO, as Compras 
-realizadas junto a Fiat foram fruto de licitação. Estes proce
dimentos diferentes demonstram a fragilidade da justificativa 
para a não realização de licitação. Qüanto ao mérito da aquisi
ção de 26 veículos, dos quais 11 opalas Diplomata, parece-nos 
inadequado a um governo que no ano passado promoveu_ 

. enorme campanha contra a utilização de carr9s oficiais, a 
qual culminou com a venda de grande parte de sua ~rota, 
agora esteja novamente empenhado em a~men~á-~la. E, no 
mínimo, um comportamento incoerente. Vale lcmbra,r_ gue 
a LDO, que está em vigor este ano, em seü artigo 6", __ inCisO 

.JJI, veda a aquisição--de veículos oficiais,-salvo para uso _do 

. Presidente da República. Será que o Presidente da República 
está utilizando esses 26 veículos comprados pelo Palácio? 

É algo que precisa se_r esclarecido. 
4. Objetos de decoração. 
4.1. Exemplos: 
-Par de cadeiras D. José, baianas, do século XVIII, 

em Jacarandá -valor: Cr$2.460.000,UO. -
- Cômoda de carvalho portuguesa, século XVIII, D. 

José, de linhas clássicas, bem ao gosto da época - valor: 
Cr$6.500.000,00 

· -Paliteiro em prata portuguesa com contrastes de Lis
boa, em forma animal (cabra), sobre suporte com elementos 

. no estilo D. Maria I, século XVIII- valor: Cr$362.000,00 
-Coroa do Divino com sua respectiva salva, prata regio

nal do século XVIII, no estilo D. Maria L A Coroa com 
i quarto imperiais, ostenta em cada lateral um péqueiio divino, 
:tendo altura de 31 centímetros e diâmetro de 22 centímetros. 

4.2. Fornecedores/comprovantes: 
-Resplendor - Antigüidades e Artes Ltda., nota de 

. empenho n• 91NE02155, valor: Cr$ 3.900,.000:00 _ _ _ 
· - Antiquariart Comércio de Antigüidades_ Ltda., nota 
de empenho n• 91NE02156, valor: Cr$ 2.050.000,iYG 

· -Jorge Luiz de Araújo Sampaio :._ Antigüidâdes, nota 
:de empenho n' 91NE02056, valor: Cr$4.858.500,00 

- Enderson Antiqüários Ltda., nota de empenho n" 
. 91NE02039, valor: Cr$19.260.000,00 ·. · 

-Luiz Fernando Kehl- Antigüidades, nota de emp(!
'nho n• 91NE2057, valor: Cr$3.732.000,00- - -- --- -- -· 

E, assim por diante, perfazendo, de janeiro a: ~gosto de 
, 1991, o total de Cr$73.159.500,00, equi~alentes a 1. 741 salários 
,mínimos. - _ :: __ ~ -- ~- -·- _-- -

4.3. Todas as aquisições foram efetuadas c_om dispensa 
de licitação baseadas no artigo 23, inciso I, do Decreto-Lei 

'n' 2.300. Também aqui a LDO foi desrespeitada, pois existe 
'expressa proibição para a compra -de móveis e objetos de 
1 decoração. - --

5. Gêneros alimentícios: . 
5.1. Toneladas de peixes, carnes e frutas foram adqui

'ridas ou tiveram seu fornecimento contratado, destacando-se, 
'dentre elas, o empenho N• 91NE01369, que trata do forneci
•mento de camarão-rosa, sem cabeça, sete barbas, para o perío
,do de }9 de julho a 31 de dezembro de 1991, no valor de 
,,Cr$2.000.000,00 (preço de maio de 1991), cuja contratada 

é '"A Casa do Camarão Distribuidora de Pescados e Frutos 
do Mar Ltda." 

5.2. Comentários: enquanto o trabalhadõr não ganha o 
•suficiente para comprar arroz e feijão, a Presidência da Repú
blica adquire o equiValente a aproximadamente 90 salários 
míniriios só de camarão. 

6. Despesas secretas: 
6.1. FernandoAzcvedoeSilva ......... Cr$11.600.000_,00 
Cláudio Vieira .............................. ,.,Cr$ 2.000.000,00, 

Cr$ !3.600.000,00 

6.2. Empenhos n" 91NE00039, 91NE00265, 91NE00401, 
91NE00730, 91NE01015, 91NE01738, 91NE01978, 
91NE00040, 91NE00264, 91NE00676, os quais perfazem o 
total de Cr$ 13.600.000,00, equivalentes a 323 salários míni
mos. 

6.3. Comentários: quando do anúncio de que a SAE Se
cretaria de Assuntos_ Estratégicos- estaria utilizando de des
pesas de caráter secreto, o Presidente da República ordenou 
que fossem dados os esclarecimentos necessários sobre a desti
nação dos recursos, pelo Secretário Pedro Paulo Ramos. Agq
ra que sabemos que a própria Presidência da República utili
za-se do mesmo expediente, que atitude o Sr. Fernando Collor 
tomará? . _ 

O Senhor Fernando Coilor de Mello lastreou toda a sua 
campanha à Presidência da República na luta contra os mara
jás. seu discurso pregava a extinção do que_ ele, Fernando 
Collor, classificava de "praga nacional". Entretanto,_ para nos
w espanto, a Presidência da República utilizou recursos equi
valentes a 12.284 salários mínimos para a aquisição de supér
fluos, como antigüidades e tecidos de luxo, além de infringir 
a LDO-Lei de Diretrizes OrÇamentárias, comprando veícu
los novos para o Palácio do Planalto. Es~a aquisição é ainda 
mais intrigãnte, já que o governo com grande alarde recolheu 
e-disse ter leiloado todos os carros oficiais, cortando iilclusive 
os ônibus que transportavam os funcionários mais humildes 
para o trabalho. Hoje, muitos destes servidores têm de andar 
centenas de metros da rodoviária até seus ministérios. Entre
r:pel}t~s, a Presidência continua adquirindo novos_ Opalas . 

Cabe também fazermos uma ressalva sobre a reportagem 
publicada no jornal O Estado de S. Paulo, de 1' de setembr.o 
de )991, à página 4 do 1• caderno, onde é narrado que o 
Sr. Claudio Humberto_ recebeu uma procuração do Sr. Cleto 
Falcão, dando-lhe. amplos e totais poderes para dispor, como 
desejar, de uma chácara localizada no Lago Sul, cujo valor 
de mercado é de 640 mil dólares, o que equivale à quantia 
considerável em cruzeiros. Procuração desse tipo, nOrmal
mente só se_ dá a pessoas muito próximas, como esposa ou 
irmão. Esse é um caso que merece, evidentemente, total escla
recimento. Esperamos que o Presidente da República, que 
declarou em entrevista durante o seu cooper de sábado último, 
ter tido a preocupação de mandar apurar todos os indícios 
de irregularidades em seu Governo-, que- realmente o faça 
cuídadqsarnente porque, desta maneira, estaremos caminhan-
do para algo extremamente grave. .. 
--- Ainda nestes dias, revistas como a Veja e a IstoE coloca
ram, mais desnudamente, os fatos que o Jornal do Brasil 
ha-Via publicado durante a semana passada. Mo_s~~~ra!!_l, co1_11 
detalhes! os problemas gravíssimOs, exemplos de má condução 
dos recursos públicos na Legião Brasileira de Assistência. 
A administração da LBA neste ano e meio leva-nos a uma 
·reflexão: se é O caso de mantermos essa entidade, reformulá-la 
inteiramente, ou mesmo fechá-la. Por que..gastar. um bilhão 
de dólares ao ano; empregar 9.400 pessoas }Yara realizar aquilo 
_que está significando em especial, o enriquecimento de pessoas 
_lig~das a quem estava à "testa" da LBA? Procedimento que 
não podemos admitir. 

Sr. Presidente, tendo em vista as informações, venho 
apresentar à Mesa o seguinte requerimento: 
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 

Requeiro, nos tâmos do artigo 50,§ 1"', da ConstituiÇão 
Federal e artigo 216 do Regimento Interno do Senado Federal, 
ao Senhor Secretário Geral da Presidência da República, se
jam prestadas as seguintes informações: 

1. Envio de todas as notas de empenho detalhadas, emiti
das pelas unidades gestoras listadas no anexo, -no período 
de 15 de março de 1990 a 31 de agosto de 1991. 

2. Onde foram utilizadas as aquisições-- ·constãii res -dos 
empenhos da unidade gestora n"' 110.001-Diretorfa Geral de 
Administração, n'' 91NE00715, 91NE01675, 91NE01975, 
91NE02114 e 91NE02202, referentes a mais de 6.000 metros 
de tecidos, incluindo 4.880 metros de seda? 

3. As aquisições de te-cidos foram efetuadas sendo· dis
. pensada a necessária licitação com base no artigo 23, inciso 
I, do Decreto-Lei no? 2.300. Este artigo refere-se a fabricante 
ou fornecedor exclusivo, vedada a preferência de marca. As
sim sendo, solicitamos os documentos que comprovam a exclu
sividade dos fornecedores. 

Na 91NE00325 
Na 91NE00793 
Na 91NE01078 
Na 91NE01577 
N° 91NE01695 
Na 91NE01727 
N" 91NE02287 
Na 91NE00046 
N" 91NE00047 
Na 91NE00110 
N" 91NE00414 
N" 91NE00853 
N" 91NE00926. 
N" 91NE01298 
Na 91NE01325 
N° 91NE01341 
N° 91NE00016 
Na 91NE00628 
Na 91NE00799 
N" 91NE00035 
N" 91NE00995 . 
Na 91NE01432 

N" 91NE01939 
N" 91NE01562 
N" 91NE00057 
N" 91NE00501 
N" 91NE00506 
Na 91NE00781 
Na 91NE00826 
N° 91NE01364 
Na 91NE01848 
Na 91NE02063 
Na 91 NB00015 
N° 91NE00048 
Na 91 NE00049 
Na 91NE00050 
Na 21NE00051 
Na 91NE00794 
Na 91NE01164 . 
N" 91NE00034 
N" 91NE00041 
Na 91NE00377 
N" 91NE00378 
N" 91NE00052 

Todos relativos a suprimentos de fundos para atender 
despesas com viagem presidencial, aplicação no território na
cional. 

5, Em relação aos empenhos n'' 91NE01269, 
91NE01830, 91NE00263, referentes a aquisição de veículos, 
solicito: 

5.1. Por que foi realizada licitação para aquisição dos 
bens relacionados no empenho n~ 91NE01830, para Fiat aUto
móvel S.A., enquanto para as aquisições de veículos pelos 
empenhos n'' 91NE01269 e 91NE00263' junto à Autolatina 
Brasil S. A. e a Gene.ral Motors do Brasil Ltda, foram efetua
das com dispensas de licitação? -

5.2. Tendo em vista que a referida lei, em seu artigo 
6~, inciso III veda tais aquisições, solicitamos os documentos 
comprobatórios da não transgressão da Lei n' 8074/91-LDO. 

5.3. A lista das placas dos veículos adquiridos pelos em
penhos acima relacionados, para saber se estão utilizando 
placa oficial ou de natureza privada. 

6. Com referência aos empenhos n~s 91NEOOQ3_9, 
91NE00265, 91NE00401, 91NE00730, 91NE01015, 

91NE01738 e 9!NE01978, todos nommais ao Sr. Fe.rnando 
Azevedo e Silva, e os empenhos n'' 91NE00040, 91NE00264 
e 91NE00676, em nome de Cláudio Francisc·o Vieira, sendo 
todos eles destinados a atender o suprimento de fundos para 
despesas de caráter secreto ou reservado, com aplicação no 
território nacional, solicitamos os documentos da prestação 
de contas dos referidos empenhos. 

Justificação 

A presente solicitação de informações prende~se ao fato 
de ter sido enviado para- análise e aprovação pelo Congresso 
N3ciori3l, relatório elaborado pelo Ministro Homero Santos 
sobre as contas do Presidente da República. O referido relató
rio aponta, dentre outros problemas, o fato de que 9_8,6% 
das aquisições de bens e serviços terem sido efetuadas com 
dispensa de licitação. O elevado volume de recursos gastos 
dessa forma _causou-me mais estranheza levando-se em consi
deração que a LDO~Lei de Diretrize·s -Orçamentárias veda 
aquisições de tecidos de luxo, peças para mobiliário, veículos, 
etc. 

Como é do conhecimento desta Casa do Parlamento. 
~:)-Departamento do Tesouro-NaciOnal restringiu o iici:s.so do 
Cohgfessa Nacional às informações contidis no Siafi. 

Foram definidos dois tipos- de perfis para o nível 9: um 
para auditores, tendo acesso aos dados analíticos e outro o 
perfil gerencial, restrito a dados consolidados ao nível do Orça
mento Geral da União. Assim serido, a única forma de anali
sãimos as coUtas do GovernO de maneira consciente é através 
do detalhamento d.os empenhos que estainos solicitaD.do. 

.. Sala das Sessões, 2 de setembro de 1991. - Senador 
Eduardo Matarazzo Si.iplicV. -
___ .· ___ Obviamente que a justificação para iSsO é condizerite com 
á$ palavx:as de quem tem dito que tudo·que é indício de irregu
laridade tem de ser apurado. 

_·--Sr. Presidente, diante dessa informação que me foi envia
-da pelo Sr. Roberto Figueiredo Guimarães, encaminho este 
requerimento à Presidência do Senado Federal, SOlicitando 
sejam·enviados esforços juntO à prõpfiã Presidência da Repú
blica para que não fique o COng!es~O :NãC"iõriiil~ não fique 
o S_enado Federal guindado à con.diÇão. d~ inferioridade em 
relação ao Tribunal de Contas da.União. Po~que, Sr. Presi
·ctente, se o Tribunal de Contas da União é órgão, auxiliar 
do Congresso Nacional, os seus auditores não podem obter 
infoqnação m~is detalha.da do qq.e aquela que compete e deve 
ser garantida ao titular detentor da prerrogativa cànstitucional 
de fi:scaliz~r o Executivo, ou seja, ao Senado Feâàal e à 
Câmara dos Deputados. 

Muito obrigado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - O requeri
mento de V. E~ será submetido aó exame da Mesa. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Nabor Júnior. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC Pronuncia o 
seguinte discurso~) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, mais 
uma grave ameaça está se materializando sobre os trabalha
dores das regiões menos desenvolvidas do País. 

Não bastassem o abandono, o descaso, o esquecimento, 
o desinteresse e o desrespeito com que os Estados distantes 
e pobres são_tratados pelos poderosos da Federação, não bas-
tass~ a fal(a çie m~didas çoncret~s para reduzir as d!sparidades, 
trama-se, agora; até mesmo a revogação de conqUistas funda
mentalmente voltadas para a sobrevivência digo~ de suas po
pulações. 
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Venho acompanhado, com crescente inquietação e mal
contida indignação, os noticiários vinculados à aprovação, pelo 
COngresso Nacional, da política salarial e dos novos patamares 
do chamado salário mínimo - salário que deveria ser real
mente o mínimo netessâriõ--à SObrevivência dos trabalhadores 
e à criação de seus filh:os com dignidade e perspectivas de 
um futuro melhor. 

A situação dos_Estados_e dos trabalhadores das grandes 
regiões desenvolvidas está merecendo o centr~ __ 4as diSClJSSÕes, 
sendo que, em suas bordas, encontramos freqüentemente alu
sões cheias de preconceitos contra os brasileiros menos privile
giado~ .. 

E hora de falar com franqueza, denunciando as propostas 
que circulam insistentemente nos bastidores do Governo e 
de suas lideranças, sobre a diferenciação do salário mínimo, 
a regionalização eliminada pelos constituintes de 1988, a revo
gação pura e simples ou uma r~lcs manobra tecnocrática que 
tornasse inócuo o mandamento do -.artigo 7o, inCiso IV, da 
ConS-tituiÇão, que pi"eVé''S3Iário mínimo, fixado em lei, nacio
nalmente unificado". 

Essa redação não é gratuita -ao contrário, resulta de 
uma longa e árdua luta, dos representantes do Acre e de 
seus irmãos igiiã.lmente pobres, que conseguiram reformar 
os dispositivos vigentes nas ConstitUIÇões anteriores, desde 
1946 até as Emendas editadas pelos regimes autorifários, que 
falavam em "salário mínimo capaz de satisfazer, coilforme 
as condições de cada região! as n_ecessidades nor_t_11ais do traba
lhar e de sua família''. 

Partia-se do_ falacioso pressuposto de que, nas regiões 
mais pobres, o custo de vida seria mais barato e as necessidades 
vitais seriam ·menos- OneroSas; acreditava-se, talvez, que um 
acreano ou um piauiense poderiam dispensar alimentos e direi
tos sociais indispensáveis ao paulista, ao carioca, ao mineiro 
e ao gaúcho; a caréncia alimentar e a falta _de escolas seriam 
menos danosas no Brasil miserável que no Brasil desenvolvido 
e promissor. 

Criou-se, com essa mentalidade, o gigantesco e trágico 
fenômeno da migração descontrolada para os centros metro~ 
politanos desenvolvidos, hoje massacrados pela miséria, pelo 
favelamento, pela mendicância, pela violéncia desmedida e 

·incontrolável. Criou-se, ãcirlla -de -tUdo, a CciiiSciência prática 
de que apenas fugindo para o Centro-Sul é posSível SobreviVer; 
fora dos caminhões de retirantes não há salvação; permanecer 
em sua terra natal é acorrentar-se à miséria e ao subdesen
volvimento. 

Essa mentalidade malsã foi varrida da Constituição em 
1988, quando o povo elegeu os redatores da Carta destinada 
a sepultar o- arbítrio e seus rejeites, aquilo que Tan-credo 
Neves chamava de "entulho do autoritarismo". 

Pois hoje, em meio áp rii3iot arrocho salarial de nossa 
História, procura-se vender a idéia iníqua da volta do salário 
mínimo regionalizado, alegando-se, inClusive, temores dos 
Governo-s- estaduais quanto à sua capacidade para o paga
mento de salários. 

Perdoem-me a sinceridade, mas ninguém conhece melhor 
do que eu a realidade dos Estados pobres. Como representante 
do povo acreano na Assembléia Legislativa, na Câmara dos 
Deputados e hoje como- Senador da República, te~ho uma 
vida inteira dedicada à sua causa; como Governador, procurei 
superar as imensas -dificuldades decorrentes da falta de recur
sos e de sensibilidade com que seus problemas ~ão tratados 
pelo poder central e pelos políticos de outras regiões. 

Jamais, entretanto, permiti cjuãlquer insinuação ou tenta
tiva de menosprezar, moral ou materialmente, meus coesta
duanos. Sei, por experiência própria~ que o custo de vida 
em regiões distantes é mais caro que nas capitais, as difícul
dades de transporte e de abastecimento levam os preços a 
níveis insuportáveis -e agravai esses problemas com a fixação 
de patamares salariais inferiores é' sem qualquer dúvida, uma 
perversidade e mais uma odiosa discriminação confra suas 
vítimas. · 

Alega-se que os próprios Governadores estariam empe
nhados na fixação de menores índices salariais, nos Estados 
m~is pobres, ante a impossibilidade de pagar as respectivas 
folhas mensais com base nos valores aprovados pelo Congresso 
Nacional, de 42 mil cruzeiros-atribui-se ao Líder do Governo 
na Câmara, Deputado Ricardo Fiúza, o argumento de que 
"não se pode comparar o Piauí com São Paulo", ou seja, 
não se pode comparar um piauiense com um paulista. Como 
se ambós não fossem, acima de tudo, brasileiros! 

Que Federação é essa, Sr. Presidente? 
Que União Federativa é essa, Srs. "Sena-dores'! 
Estarão pretendendo revogar, também, o art. 19 da Cons

tituição, que proíbe "criar distinções entre -brasileiros?" 
Ou será seguida a receita de um digno peputado, do 

PFL da Bahia, que propõe "um teta mais baixo para o salário 
mínimo e abonos diferenciados por região?" Quem informa 
é a competente e consagrada colunista de_ O Globo, Tereza 
Cruvinel, acrescentando que essa fórmula - abonos em vez 
de aumentos- seria o caminho para "burlar a ConstituiçãO, 
que determina a existência de um único valor de_ salário míni
mo no País". 

O Sr. Magno Bacelar- Permite-me V. Ex~ lJDl aparte? 

O SR. NABOR JÚNIOR ...:... Com multa honra,~ nobre 
Senador Magno Bacelar. - - - - -

o Sr. Magno Bacelar- Nobre senadOr N3b0r Júnior, 
ouço C~ni múifa ate&~.ção o_discurso de V. EX", que trata de 
um d<?s_assuntoS maiS sé-rios nes_te País, que é a ~emuneração 
de:> tra!Jªl4ador. Tenho também me preocupado com a arques· 
tração, no sentido de voltar-se a diferenciar os vários salários 
Olinimos.no País, mas não acredito, nobre Senador, que o 
Congresso_ Nacional possa concordar com esse retrocesso. To
dos nós sabemos que o salário que foi aprovado, na sexta-feira, 
não é suficiente para que um trabalhador subsista, nem no 
Rio de Janeiro, nem em São Paulo, no Maranhão, no Acre, 
no Piauí ou em qlla:tqiier lUgar do P3ís. SoHdarizo-me com 
V. Ex~, enaltecendo a grandeza e a profundidade do seu prO
nunciamento nesta tarde, tendo a certeza, além da minha 
solidariedade, de que v. Ex~ COntãrá cOnl i c13sse"- política 
do Brasil inteiro, para que esse_fato não aconteça e para 
que n~o haja ret~ocesso nas conquistas que fem alCançado 
o trabalhador brasileiro. Muito obrigado, nobre Senador. 

_ O SR. NABOR JÚNIOR - Eu é que agradeço a V. 
Ex~ pelo oportuno aparte. 

O Ministro do Trabalho; ão invés de se preocupar com 
a valorização salarial dos brasileiros, indistintamente, também 
engrossa o coro _dos "arrochedores". Em recente solenidade 
no Palácio do Planalto, o Sr. Rogério Magri cometeu o delito 
verbal e até mesmo criminal de pregar e acobertar a desobe
diência, afirmando que "o novo salário mínimo não será cum
prido nas regiões mais pobres do País - As Prefeituras do 
Norte e do Nordeste ficam entre duas escolhas: demitem os 
servidores ou simplesmente não cumprem o novo valor". Per-
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mitam-me lembrar que ambas as opções apresentadas por 
S. E~ são inconstitucionaiS, quer a demissão imotivada de 
servidores está veis, quer o não-cumprimento, a qualquer título 
ou por·qualquer motivo, de uma lei. 

Outro assunto, no mesmo tema, também merece uma 
tomada de posição por parte dos representantes das regiões 
mais longínquas e abandonadas do País: o bem-i!Jformaso 
e correto colunista Zózimo Barroso do Amaral informou on
tem, no Jornal do Brasil, que o Governo eS:tãria tramando 
um retrocesso também na questão dos preços dos combus
tíveis. Diz ele: 

"pela primeira vez, a Petrribrás aumentará os com
bustíveis em -íildices diferenciados para -determinadas 
regiões do País; o próximo reajuste-, programado para 
as pfóximas semanas, já deverá vi_r com "íii_d!c_t?S que 
irão de 12% a 17%. O assuntõ está átualmente em 
estudos pelo Departamento de Abastecimento· e Preços 
do Ministério da Economia". 

O Sr. Ney Maranhão- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. NAIIOR JÚNIOR - Com muito prazer. 
O Sr. Ney Miirãohão _:_-SenadOr Nabor Júnior, estõu 

ouvindo atentamente o pronunciamento de V. Ex~. e antes 
que entre nesse segundo assunto, quero me rep15rtar à questão 
do salário. Coincidentemente, Senador Nabor Júnior, quando 
era Deputado Federal, fui eu quem mais lutou, durante duas 
legislaturas, em 1958/62, -para unificar :o salárlo m_ínimõ -no 
BrasiL V. Ex~ lembra que tínhamos três zonas salariais: a 
prime1rã., com maior salário; a segunda e a tercejra zona, 
com um menor percentual. Bati-me por isso durante oitO anos. 
Em 1962, o Presidente João Goulartassinou o DecretO n~ 
50.502,- tendo à época como Ministio~do Tra&all10 e Previ
dência Social o-Senador Amaury de Oliveira Silva - unifi
cando o salário em todo o-BÍ"así[H'Õje, nobr~ SeÍlador_Nabor 
Júnior, penso coni:rartãmente. Devemos fazer voltar os rezo
neamentos, não como V. Ex•, no seu pronunciamento, d~u 
a entender, citando o Ministro Antônio Rogério Magri. Seria 
considerado primeira Zl)ria_, ~ que pudeSse, realmente, pagar 
um salário maior qúe· 42 mil cruzeiros. V. Ex~ sabe que os 
Estados de São Paulo e Paraná podem arcar com um salário 
de 70, 80 mil cruzeiros; não há problema algum. Mas existem 
áreas, como no Nordeste, que não podem pagar mais do que 
esse valor, nas quais 50% das prefeituras ou mais ficarão 
oneradas com o montante a ser pago. Mas há solução. Basta 
enxugar a máquina administrativa paia poder cumprir o que 
deterntina a lei. De acordo com o tamanho e as divisões de 
zonas neste País - rica, média e em desenvolvimento -
temos que fazer uma redimensão desse salário mínirilq sem 
nunca diminuí-lo. Penso que esse salário aprovado agora de 
42 mil cruzeiros é o mínimo. Mas há áreas, no Brasil, que 
podem pagar um salário mais alto. Portanto, sou favorável 
àquilo que me bati durante oito anos: que venham novamente 
zonas salariais de acordo com as regiões e a riqueza· de cada 
área que representa. Era o que queria dizer a V. Ex~ 

O SR. NABOR JÚNIOR -Agradeço a V. Ex• a colabo
ração que empresta ao meu discurso. Gostaria também de 
aduzir o fato de que, em dois mandatos de Deputado Federal, 
sempre me empenhei no sentido da uniformização do -salário 
mínimo em todo País, cujos adversários argüíam sempre o 
argumento de que os Estados mais pobres, nas Regiões Norte 

·e Nordeste, não tinham condições de acompanhar os níveis 
.CJ!le o Governo decretava para São Paulo, Rio de Janeiro, 

Minas __ Gerais etc. Essa regionalização perdurou por muito 
tempo. A partir do momento em que se decidiu a uniformi- -
~ção do salário para todas as unidades_ d~ _Federação, não 
houve transtorno algum, ao contrá_!i~, __ estam"C:JS cºnvivendo 
cOm essa situação há muito ·tempo. 

Senador Ney M~ranhão, questiOna-se agOra "Se esse salá
ri() mínimo_ é ou n~o é razoáVel, é justo ou não para a classe 
trabalhadora. Veja bem V. E~. qu~, assim como etl, vem 
de Uma região pobre, fui Governador de um Estado repleto 
de problemas económicos e sempre, em minha administração, 
pagava um salário mínimo acima desse patamar. 

Penso que os ~stados e municípiOs devem fazer contenção 
de despesa supérflua. É disso que precisaml 

Temos Prefeitos ganhando 6, 7 milhões por m_ês; yerea
dores de muhicípios pequenos ganhando 1 milhã~ _e 400 mil, 
1 milhão e 800 mil ou até maís; vereadores d(! capitais, ganhan
do 6 milhões de cruzeiros-; deputados estaduais ganhando duas 
vezes mais do que deputados federais, e assim por diante. 

-Há prefeitos viajando quase que semanalmente, gastando o 
dinheiro do eráriO público! É necessário contenção de despe
sas e austerid!J.de, não só no âmbito municipal, como também 
nOs planos estadual e federal, para que as prefeituras e os 
Estados possam pagar aquele salário, justamente classificado 
-como o mínimo. E veja bem V. E~ que esse salário, de 
42 míl cruzeiros, não dá para o trabalhador comer carne sequer 
duas -ve~s por ~~s. 

_O Sr. Ney Maranhão- C_oncotdo _com V. Ex• 
~--o~ SR. NABO R JÚNIOR - O salário mínimo deveria 

estarf hoje, em torno de 130 a 140 mil cruzeiros, se prevale
·-cessem o~ critérios instituídoS por Getúlio Vargas no decorrer 
~ao seu primeiro governo. Isso sim. Deveria-estar nesse pata-
mar. --

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) (Faz soar a cam-
painha.)~ . . , _ ~ _ ~ 

~ O SR. NABOR JUNIOR - Já vou concluir, Sr. Presi
dente. Gostaria que V. EX' dispensasse a mim o mesmo tràta
rnen"to quê deu ao orador que me antecedeu, que falou durante 
ttifita-mitm-tos. -- · -- -

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- V.~Ex• está 
enganado. O oradqr _que o antecedeu cumpriu exatámente 
os vinte minutos. Se V~ Ex~ quer um favor, poderei concedê-lo. 
O Regimento é quem determina-o tempo, não eu: - -

O Sr. Ney Maranhão- Pe!mite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. NABOR JÚNIOR _::pois não. 

Ó Sr. Ney MU:ranhão - Estou d~ acordo coni- V. Ex•, 
que há de concordar çomigo que São Paulo, Paraná ou outros 
Estados ricos podein pagar um salário não de 42 mil, mas 
de 60 ou 70 mil. 

O SR, NABOR~JÚNIOR- Pois que paguem! Não há 
nenhum impedimento para isso. Qu-em quiser p·agar rriais de 
42 mil pode pagar. 

O Sr. Ney MaranhãO~ Mas é por isso que sou favorável, 
novamente, à regionalização. Hoje, um salário "igual preju
dica, inclusive, a mão-Qe-obra do Nordeste.- Sabe V. Ex~ que 
pagar 42 mil pela mão-de-obra no N ardeste e o mesmo valor 
em São Paulo prejudica inclusive a competição. Senadoi" Na· 
bor Júnior, sou favorável a que as regiões mais ricas paguem. 
E, mais ainda, saiba V. Ex~ que o custo de vida em São 
Paulo e nessas o.utras regiões é muito mais alto. Logo, o 
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salário mínimo tem que ser mais alto. Por isso, luto para 
que volte a regionaliza-ção do salário míniino. -

O SR- NABO R JÚNIOR- No que diz respeito ao último 
argumento de V ~ .. Ex~. gostaria de informar que pelo menos 
no meu Estado o custo de vida é muíto mais alto do que 
em São Paulo. Talvez 80 a 90% dos produtos consumidos 
na região-são importados de São Paulo, sobre eles incidindo 
o frete, impostoS dE. No Acre, no Amazonas, ou em qualquer 
Estado do Norte do País, o custo de vida é muito mais alto 
do que em São Paulo, em Brasília, em- Belo Horizonte ou 
no do Rio de Janeiro. 

O Sr. Mansueto de Lavor- Permite~me V. Ex~ um_aparR 
te, nobre Senador? 

O SR- NABOR JÚNIOR - Concedo o aparte ao nobre 
Senador Mansueto de Lavor. 

O SR- PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Nobre Sena
dor Mansueto de Lavor, não é mais perrriitido apartear. V. 
Ex~ é o próximo-orador e está sendo prejudicado. 

O SR. NABOR JÚNIOR- Sr. Presidente, outro assunto, 
no mesmo tema. também merece uma tomada de posição 
por parte dos representantes das regiões mais longínquas e 
abandonadas do País~ o bern~informado e _correto c;oh.I.ni&t_~ 
Zózimo Barroso do Amaral informou Ontem, no Jornal do 
Brasil, que o Governo estaria tramando um retr_Qces..s..<L..tam
bém na questão dos preços dos combustíveis. Diz ele: 

"Pela primeira vez, a Petrobrás aumentará os com
bustíveis em índices diferenciados para determinadas 
regiões do País; o próximo reajuste, prograrriado para 
as próximas semanas, já deverá vir com índices que 
irão de 12% a 17%. O assunto está atu-almente _em 
estudos pelo Departamerito de Abastecimento e Preços 
do Ministério da Economia." 

As duas _questões se completam, num único panorama 
de insensibilidade e de ignorância quanto às__ exigências míni
mas do princípiO "federativo: de um lado. o redobrado peso 
do já cruel arrocho salarial; de outro, a volta da discriminação 
e dos ónus desiguais nos custos do transporte de carga e _de 
passageiros;- . -- ------ ------

Não se pode tratar igualmente os desiguais. 
O Brasil possui o maior espaço territorial da América 

Latina e essa grandeza tem seu preço e seus benefícios: o 
potencial econôrnico_é fabuloso, exige apenas in-ce-ntivos cons
tantes e materialmente sólidos; em contrapartida, a presença 
dos recursos drenados de regiões ricas pa:-ra regiões menos 
privilegiadas é uma exigêricia indispensável. 

Ao invés de eternizar e consagrar fórmulas odiosas, o 
Brasil precisa acordar para a necessidade de reduzi-r as-diferen
ças regionais. Não se trata de subsidiar a ociosidad_e; os_Esta
dos pobres não querem esmolas - exigem, apenas, o que 
lhes é de direito elementar: o reconhecimento de suas necessi
dades para um progresso social e económico harmónico, com
patível com a exigência maiOr âo fortalecimento da Federação. 

O Estado do Acre, particularmente, não precisaria de 
subsídios ou tratamento diferenciado, se suas carências ime
diatas· fossem atendidas de fato, se os paliativOs de palanque 
foss_em substituídos por programas consistentes de desenvol-
vimento. ~ ~ - - - - - -

Abram-se estradas confiáveis e pereneS; eStàOeleçam-se 
programas sérios de investimentos em saúde, educação, habi
tação e comunicações; fortaleçam-se as atividades económicas 
e os recursos tradicionais da Região. -

Criem-se fontes de riqueza e pontos de progresso, _ao 
invés- de fabricar retrocessos e de espezinhar conquistas, tão 
Sofridas, das comunidades pione1ras,--pnnelpalmente as frán
teiriças- faça-se isso e não mais se_rão necessárias henefícios 
especiais. , ·-. 

Em suma, reduzam-se as Qesigualdades_ e serão _exigidos 
menos favores. 

O Brasil está se aproximando, velozmente, de graves 
impasses institucionais. Nenhum deles, entretanto, é pior do 
que a falência do espírito federativo, a perda do sentido de 
unidade nacional. 

Lembrei nesta tribuna, há algumas semanas, a famosa 
e incontestável lei física de qu_e "nenhuma corrente é mais 
forte que o mais fracO de seus elos". 

Acordemos para a realidade de que a solu_ção para o 
Brasil não es_tá no enfraquecimento de_seus elos já mais precá
rios- e sill} na nova consolidação de direitos regionais iguali
tários, capazes de vap-er não apenas o entulho institucional 
citado porTancredo Ne\l~, mas também os resíduos das injus
tiças e da opressão secolaf.'sofridas pelos brasileiros das r_egiões 
mais pobres. o.-

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Mansueto de Lavor. 

O S!t- MANSUETO DE LAVOR (PMDB-PE . .l'ionun
cia o seguint~ :dis~urso.) --:-:Sr. Pr~~~de~tc:, Srs. S.en?do~~· 
antes quero me congratula~ com o eminente _colega Senador 
Nabor Júnior, a quem, por força regimental. não- p-u-de ·apã.r
tear. Solidarizo-me com_Q_te,or do_prQ!J.UJJ.Ciarrtento_ de s~ Ex~ 
e_ ·s-uQscrevo _inte"ita:~ente:_;_ as ~u:as .colocaçO~~- .e!-11: d"'ej_~s_a_.de 
um salário mínimo qUe r~present(:c_i_~(njrno __ a_ç __ fligi:li~ade 
para o trabalhador brasileiro em todo o TerritóriO Nacional. 

Sr. Presiden~e e Srs. Senadore~, oJornal do Brasil de 
Ofiterrcpublica, à página 3 do seu-primeirO caderno_,_ uma maté
ria inusitãda, da qual é de_sconfortável falar aqui em plenário, 
mas, tratando-se de divulgação feita IJc;>r um órgão da imprensa 
nacional, de grande influência, comO é o Jornal do Brasil, 
C_QlP um_~·rwrnchett;!- gfánde -e- uffia· ·matérii iofiga,- àe págí,fia 
in-teira~ _e_ que apresenta docume-ntos, Com certeZa;- precisa 
ele esçlar~cimentos da Mesa_ dO Senado Fecl.eral. _ _ 

São esses eSclarecimentos que eu ~t!nho -pedir:-nãO duvi
dando, absolutamente, da lisura do comportamento ético_ da 
Mesa da minha Casa_ Legislativa. 

A- Mesa repres_enta todos nós, tem a nossa confiança, 
é int_eg_r_ada_ por homens dignos, de_ experiência comprovada 
na Viâa pública, fora e d_entro do Congresso Nacional, é "inte
grada, por todos os partidos com representação no Senado 
da República, praticamente por todos aqueles que tiveram 
direito à proporcionalidade _e, no entanto, recai sobre ela 

__!I_J;P.a suspeita que eu jamais gostaria que ocorresse. Estou. 
Cóitl ~~~ __ prgr~.unciamento, defendendo a Mesa da Casa da 
qual faÇo parte, esperando que _ _os_ es.clarecimentos- surjam 
o quanto antes. 

A matéria_ do Jornal do Brasil, Sr. Presid_ente e Srs. Sena
dores, vem sob_ o título "Pressão de Militares faz ·senado 
Violar a ConstitUição". Vejam só, vejam que-gravidade! Pri
meiro, pressão dos militares sobre o Senado; segundo, que 
o Senado, sob pressão, teria _violado a Constituição. Quando 
o Senado violou a Constituição? 

A matéria tem uma fonte, o Vice-Líder do p_sp:S na 
Câmara dos DeputadOs, Deputado PaUlo Hartung. Por sinal, 
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gostaria de parabenizar o PSDB por sua brilhante e vitoriosa 
convenção, realizada ontem na Câmara dos Deputados. 

O Deputado Paulo Hartung é um integrante do PSDB 
-partido que tem o melhor conceito, temos a maior admi
ração por esse partido que e representado, na-Mesa do Se!üldo, 
na pessoa do 111-Secretário, eminente_ Senador e ilustre colega, 
Dirceu Carneir9. Um -integrante desse reSpeitável partido, 

, seu Vice-Uder na Câmara, faz essa denú"ncia, qUe éSiá estam
pada na edição de ontem do Jornal do Brasil. 

Em outras palavras, a denúllda diz que, sob pressão dos 
militares, o Senado teria violado a Constiti.IiÇão, i~to__é, íils-e
rido matéria nova, alterado, portanto, o teoi cte matéria apro
vada na Câmara sob a capa de emenda de redação, e remetido 
diretamente ao Presidente da República pãra a sanção. 

A denúncia do Deputado Paulo Hartung se torna mais 
grave quando é corroborada por um assessor do senado, cujas 
palavras são citadas entre aspas na matéria, m-as não __ cita 
o nome desse assessor do Senado. E ainda mais, a matéria 
é reforçada com declarações de outro Deputado, que é apre
sentado como representante dos militares na Câmara, o-Depu
tado Jai,r Bolsonaro. Segundo S. E~ a pr~s~-~~ foi_ju~ta; põfque 
muitos generais eram viúvos, tinham fílhas solteiras e _estavam 
pagando pensão visando dar-lhes segurança financeira- no caso 
de sua morte e, realmente, tiveram, nessa noya lei de pensão 

·dos militares, a supressão de um d!~positiVo -qU:é--era tradicio
nal, isto é, a garanHã-de j)CrisãO às filhas solteiras. A Câmara 
retirou essa garantia e o Senado a fez retornar, violando, 
segundo o Deputado Paulo Hartung, a CóTIStituíçãO~ lião en
viando a matéria à Câmara dos Deputados e mandando-a 
imediatamente à sanção. -

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Permite-me V. Ex' 
um aparte? 

O SR. MANSUETO OE: LAVOR- Concedo a V. Éx; 
o aparte, antes de fazer o meu apelo final sobre essa questão. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Semidor Mansueto de Lavor, 
depois também gostaria que me fosse concedido·um aparte. _ 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- V. Ex• terá o aparte 
logo depois do Senador Cid Sabóia de Carvalho. 

! 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Nobre Senador Man
sueto de Lavor, fui o felator dessa inatéria e, como tal, desco
nheço inteiramente qualquer pressão_ militar. Não conversei 
com nenhuma pessoa detentora de patente militar. As pessoas 
com as quais troquefidéias sobre a matéria forani o Líder 
do Governo no Senado, Senado~ Marco Maciel, OUTrOs sena
dores, cujos nomes não me redordo agor~~ e __ Q Pr~sidente ... 
da Casa, Senador MaurO BeD.evides. TrocamOS icllias sobre 
aquilo que seria um equívoco redacional, porque; nã: vcfdade, 
o princípiO do Direito Administrativo -que contemplá" essas 
pensões vem atravessando décadas e revoluções, vem atraves
sando crises e situações de bonança ou Situações de gravidade 
no País, dentro de uma natureza completa,.em que são incluí
das as filhas solteiras dos militares. Seria uma violência tão 
grande essa supressãn, que se verificou Que foi i.ül"fnlêr()enga
no redacional. A supressão da palavra "relativa" às filhas 
solteiras dos militares. A ausência de uma -o-u-duas palavras, 
mas que, na verdade, mantêm intacto o institútá; --tal côrriO 
vem atravessando os anos, perfázendo, inclusive, um direito 
adquirido. Pelo menos dos que são militares-até o presente 
momento, um direitO notoriamente a-dquirido, uma situação 
jurídica definida. Como rela-tor da -ma teria, devo dizer a V. 
Ex~ que é mentira. É mentira do Deputado, é mentira do 

ornai, é _urna mentira total. Inclusive porque eu não sou Sena
dor de rC:ceber pressõc;:s_. Sou um Senador de conversar, sou 
uni Senador de trocar idéias, sõü um Senador de ouvir e 
de dizer para que ouçam, mas não de sofrer pressões militares; 
com pressão militar não teria feito essa emenda constitucional. 
Agora, se é emef14~ de redação ou se é emenda d~ mérito,_ 
venham os técnicos discutir, e eu estarei nesta discussão. Ga
raittO a V. Ex~ que· âqúi não há inocentes: há pessoas que 
compreendem muito bem as palavras regimentais da Casa. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Senador Cid Sabóia 
de Carvalho, o aparte de V. Ex~ por si só já ·vale a ~inha 
inte_rvenção. 

P.ens_ei muito arttés de fazer essa intervenção hoje, porque 
não costumo tratar de matérias que enVolvem a Mesa, a credi
bilídade de colegas em plenário; mas, tratando-se de matéria 
estampada em toda uma página de um jornal de circulação 
nacional, como é o Jornal do Brasil, sob um título deste -
"Pressão de militares faz Senado violar a Constituição" -
era preciso que, de público, no plenário, num ambiente o 
mais amplo possível, houvesse um pronunciamento incfsivo 
como V. Ex• faz, ileste moni~nto, cOmo relator da matéria.-

---- Eu não tenh_o absolutamerite dúvida de que a verdade 
está nas palavras de V. Ex•, o relator, cujo testemunho de 
homem público, de retidão parlamentar, presenciamos aqui 
todos os dias. Então, não ternos mais o que aditar ao aparte 
de V. Ex• 

A-matéria envolvf?, por exemplo, o Presidente da Casa, 
Senador Mauro Benevídes, um homem de tradição, de expe
riência, que realmente procura zelar o mais possível pelo nome 
da ínstítu-içãO SeJ!ado._ Não podemos acreditar que o Senador 
Ma'uro BeTievides, por causa de uma pressão vinda de fora, 
seja de quem for, tenha cedido e aceitado violar a Constituição-
Federal. 

A matéria envolve o nome honrado, respeitadíssimo, do 
Senador Alexandre Costa. Eu jama1s pod_eria, nem de longe 
supor, nem admitir, que o Senador, na sua experiência, fosse 
violar Ou embutir texto ou emenda, que violasse o texto consti~ 
tuciohal. Não estamos fazendo qualquer insinuação de que 
admitünos a m"atéda conio est~ -cOlocada. o que queremos, 
exatament~. é que eta seja, alto e em bom som, aqui neste 
Plenário, desmentida, para que essa instituiçãO não Seja, mais 
r,miá Vez~- manchada, por força de versões indevidas, na grande 
imprensa do Pafs. 

O Sr. Dirceu Carneiro- Perniite V. Ex~ um aparte? 

O SR. MANSUETO DE LAVOR.,-- Gostaria de conceder 
o aparte, pela ordem em que o pederiam, ao Senador Jutahy 
Magalhães e, logo depois, concedê-lo-ei ao Senador Josaphat 
Marinho e a V. Ex' - a quem citei anteriàrm-fm.te como 
integrante da Mesa- representando o PSDB, Partido a que 
pertence o Deputado Paulo Hartung, sem, contudo, conde
ná-lo. Não estou, absolutamente, julgando-o. Cada um é res
pOnsável pelos seus atas. O Deputado Paulo Hartung achou 
por bem, dentro da sua responsabilidade, fazer uma denúncia, 
a nível nacional, no Jornal do Brasil. Não estou a fazer nenhum 
julgamento a S. Ex•, cujo trabalho respeitamos. Foi dos mais 

-atiVós integrantes da Comissão que-discUtiu a política salarial, 
em nome do PSDB, na Câmara. Então, não há nenhuma 
reprimenda ou reparo à posição do nobre Deputado_.__Apenas 
digo que é preciso· re-sponder a essa matéria, porque _envolve 
o nome da instituição Senado, de uma maneira que não pode 
ficar sem resposta. 
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O Sr. Jutahy -Magalhães -Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Concedo o aparte 
ao nobre Senador. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Nobre Senador Mansueto 
de Lavor, agradeço a oportunidade que V. Ex• me concede. 
Acredito que essa questão é muito mais ampla do que a que 
está situada na reportagem do Jornal do BrasU de _ontem. 
O erro tem sido o fato de sermos chamados a votar, em 
regime de urgência urgentís~im~, matérias qu~ vêm qa_qmara 
dos Deputados, de última hora. Nesses casos, temos que apro
var a matéría sem emenda alguma, porque-, caso haja alguma 
alteração no mérito da matéria, a mesma tem que retornar 
à Câmara dos Deputados. E tal hipótese invi3biliza a apro
vação imediata do projeto. Esse tipO-de pressão, temos rece
bido a cada instante. Na última semana, quando da apreciação 
do projeto de polítia salarial, sofremos pressão no sentido 
de não emendarmos nada; para o assunto não retornar à Câ
mara, e não ultrapassar o dia da formação de folha de paga
mento; uma série de informações semelhantes à da queStão 

. salarial, que foi abordada no Jornal do Brasil. 

. TiVe oportuilidade na quinta-feira- qUando o Presidente 
·da sessão e da Casa, Senador Mauro Benevides, chamou o 
Plenário para decidir _a respeito -de uma emenda de redaç_ão 

. - de manifestar-me contrariamenté à mesma, eilteitdendo 
que estávamos iriCOrrendo nesse equíVOCo de fazer várias 
emendas de redação. É uma questão do ponto de vista pessoal, 

. que pode ou não ser a-ceita, como não foi aCeit_~-_p_ela_ totalidade 
·da Casa, pois só teve ó meü voto; mãS 'é Uma qúestào pessoal. 
·o Presidente deu a resposta, de certa maneira irónica -
.dei muita risada na hora -quando S. Ex~ disse, cito aqui, 
, as suas palavras, pois pedi as notas taquigráficas: fiêá a adVer
tência do nobre Senador Jutahy Magalhães, para que as Mesas 
subseqüentes não procedam como a atual". No domingo, de
parei Com essa reportagem, e vi que aSsim- nâó de"Ve-ria proce
der a Mesa atual, e não as subseqüeiltes. Deveríamos ter 
o cuidado necessário, porque- tenho um ponto ae -vista de 
que emenda de redação, quando modifica substantivamente 
a questão ou a interpretação daquilo que está redigido, não 
é mais emenda de redação. E, na discussão daquela matéria, 
o próprio Relator teria mostrado que a mudança da expressão· 
modificaria o sentido da frase~ No meu ponto de vista -
e digo sempre, no meu ponto de vista pessoal, e não no da 
Casa - entendo que não poderia ser considerada emenda 
de redação--:- Mas o Senador que veio agora da Áfriç"a do Sul, 
o Senador Cid Saboia de Carvalho, está pronto, como qual
quer outro Senador e eu próprio, a discutir tecnicamente essa 
questão. Agora não é possível aceitar~se a afirmação de que 

. está _Q Senado a descumprir propositadamente a -Coristítu1Ç-ão 
o que está fazendo. 

O Sr. Cid Sabola de Carvalho (Fora do microfone) -
O DireitO é pOlêmico! 

O Sr. Jutaby Magalhães- Nós estamos aqui sob pressão, 
:sim, não sob pressão dos militares, sob pressão dos fatos e 
·é contra isso que temos que reagir-de imediato, não aceitando 
:mais votar matérias que cheguem para-decidirmos em menos 
de 24 horas. Vários Senadores têm falado nesse sentido, mas, 
infelizmente, até agora não re-agimos cOntra· isso. E é esse 
o tipo de pressão- que nos leva a fazer essas emendas, porque 
temos que atender à necessidade da sociedade, inclusive, que 
pressiona para que o assunto não sofra maior retardo. Então, 
essa deve ser a primeira providência, não -aceit3.imos mais 

propostas que venham da Câmara para votarmos eni 24 horas 
sem direito a emendar. ' 

_ O SR. MANSUETO DÉ LAVOR- Agradeço a V. Ex•, 
inclusive os esclarecimentos que traz e, sobretudo essa coloca
ção q~e é importante, Senador Jutahy Magalhães, de _que 
nmguem está pretendendo que esta Casa, a sua Mesa sejam 
infalíveiS. Não, é possível haver engano, é possível que haja 
uma confusão técnica entre uma emenda meramente redacio
nal e uma emenda de conteúdo, uma emenda que altere a 
matéria, seja supressiva, ou-aditiva; uma emenda, enfim, que, 
de .alguma man~ir~, altere. Então,"ê claro que,- nesse- casO, 
ten~ que voltar aCamara. Mas pode haver um equivoco nesse 
sentido, pode uma matéria ir à sanção presidencial com esse 
eguí':oco técnico. Mas o que está em foco não é essa questão, 
nao e de um ~quívoco, o que está em foco é um poder de 
fora que pressiOna a Casa, a Casa cede e faz aquilo que se 
chama - e que vale aqui aplicar a palavra - uma espécie 
de "m.ut~eta" ou, como dizia o Lula, "maracutaia", para que 
os obJetlvos de um poder de fora sejam atingidos. Isso é 
o que não podemos admitír. Em nome do Senado, não pode
mos absolutamente admitir. 

E a matéria do Jornal do Brasil, que estou comentando 
"O ' acrescenta: _ _ que ~ais preo_cupa o peputado Paulo Hartung 

é que o Senado é reincidente neste ato de distração ou má-fé . 
Ele próprio fá uso ti a tribuna na Câmã.ra para fazer de-núnCJaS 
semelhantes no início de março, durante a votação do Plano 
Collor !L." . _ 

Então é claro que a qUeStão é muito grave. -Se tOra úm 
erro, unnequívoco; uma dúvida sobre se é matéria nova ou 

. não, se é emenda redacional ou se é emenda de conteúdo 
tudo bem. Errar é humano. Agora, urna acusação desse porte: 
dessa gr~vidad~. então é claro que tem que haver explicações, 
elas estao surgmdo, por isso me sintq até cont_ente. H_esitei 
muito em faZer esse pronunciamento, e o estou fazendo. em 
caráter pessoal. Não é em nome do meu Partido, é em caráter 
pessoal .. E vejo que ele está __ at~!!gín~-~- s_~_futa~~dade,_ porque 
o própno Relat,or da maténa e, com certeza, os integrantes 
da .Mesa - está aqui, para daqui a pouco apartear~me, o 
emu;tente Senador Dirceu Carneiro - irão se pronunciar no 
sentido de negar essa matéria, dizer que a matéria deve ser 
realmente repelida. 

O Senado não violou a Constituição. Muito menos- sob 
pressão de quem quer que s-eja. 

O Sr. Josapbat Marinho- Permite_~ me V. Ex• um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. MA.NSUETO DE LAVOR.:..._ Pois não, nobre Sena-
dor. - -

-0 Sr. Josaphat MarinhO --Nobre Senador Mansueto 
de Lavor, não vou comentar o assunto que V. Ex~ trouxe 
ao conhecimento da Casa, tenho certeza de que a Mesa dará 
esclarecimento adequaqdo à matéria. Mas o que quero é aditar 
ao pronunciamento de V. Ex~, para dar, também, ciência 
à Casa de outra noticia que saiu no ·dia 29, no principal jornal 
d_a Bahia, _o Jornal da Tarde, com o título: "Projeto pode 
criar um novo trem da alegria no Sefia<Jt?." E -se reíeria ao 
Projeto de Resolução de n9 33.- Há uma série de notícias, 
e estamos nos fixando em duas, mais recentes, as quais inega
velmente atingem a posição do órgão na opinião pública. Es
tou certo_ de que, quer no caso a que V. Ex• se refere, quer 
quanto a esse, a Mesa dará os esclarecimentos devidos. De 
certo não precisará sempre fazê-lo neste Plenário, pois tem 
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a assessoria para fornecer uma nota própria à imprensa não 
permitindo a que prolifere o equívoco~ 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Agradeço a V. Ex• 
a propósito da nota do Jornal da Bahia, vinha eu, um dia 
desses, lendo no avião, um jormil do- Ceará - o senador 
Cid Sabóia de Carvalho deve saber qual é o jornal -e numa 
daquelas colunas políticas havia Uma pcrguntinha: Para que 
serve o Senao Federal? Só isso. _ - -

Então, por eSsas e outras, realmente a instituiçâO.Céimeça 
a se desgastar e a perder, além do desgaste geral a que todos 
nós estamos submetidos. Então é nesse sentido o meu pronun
ciamento para que haja os esclarecimentos de todos aqueles 
que têm autoridade para prestá-los. 

O Sr. Dirceu Carneiro- Permite -me V. Ex~ um aparte? 

O SR: MANSUETO DE LAVOR - Concedo o aparte 
ao nobre Senador Dirceu Carneiro. 

O Sr. Dirceu Carneiro - Senador Mansueto de Lavor, 
como V. Ex• sabe, é dever da Mesa elaborar a redação final 
dos projeto aprovados Desta Casa. Evidentemente que o Presi
dente assina como Presidente e o Secretário a:S:Sína como Rela
tor, normalmente. Nessas condições tenho assinado dezenas 
de projetas aprovados pelo PlenáriO e que são da responsa
bilidade da Mesa elaborar a redação final e submetê-la nova
mente ao Plenário. Esse caso específico que V.~ EX~ trOuxe 
através de notícia publicada no Jornal do Brasil, é um fato, 
como bem já definiu o senador Jutahy Magalhães, de Qeçisçto 
do Plenário não e uma decisão circunscrita à Mesa. Quem 
decidiu emendar, quem decidiu proceder à intervenção" do 
Plenário na lei que veio da Câmara foi a institUiçãO-reü"nida 
neste Plenário, e o qUe cabe à Mesã é d-ãr os procedimentos 
normais, burocráticos. Se o Plenárío decidir que élúriãeinen
da de mérito, ele será devolvido à Câmara dos Deputados; 
se o Plenário decidir que é uma emenda de redação - e 
isso quem decidiu foi o Plenário, a -resp-eito -dessa matéria 
específica que V. Ex~ cita -ele será enviado para sanção 
presidencial, já que uma emenda de redação não volta à Casa 
de origem. De modo que, diante dessas circunstâncias, qUeria 
dizer, como membro d~ Mesa, que não- recebi pressão de 
ninguém. Deconheço esse tipo de procedimento de_ qualquer 
corporação do País, armada ou_ desarmada, civil ou militar. 
Sei que esta Casa recebe pressão de IObbies, de segmentos 
de pessoas como é da natureza contraditória do processo de
mocrático. Mas desconheço qualquer coisa dessa natureza, 
como V. Ex~ fez referência pelo ã.itigo do jornal. Agora, estou 
inteiramente de acordo com as observações que têm feito 
aqui diversos Senadores, inclusive um dos mais freqüentes 
o Senador Jutahy Magalhães, numa determinacJa sessão que 
eu presidia, fiz referência à-maniféstação'de vários ·s·rs. ·sena
dores quanto ao procedimento das matérias em i"egiine de 
urgência; o próprio Senador Mauro Benevides, já havia toma
do a iriiciativa de convidar pois Ex~m5 Srs. Senadores paia 
uma reunião,- fora do Plenário, evidentemente, para tratar 
de questões políticas da atualidade, inclusive questões de pro
cedimentos do Plenário. E uma vez que seja Oportunõ-Ofei--e.cer 
uma emenda ao Regiinento, que seja aprov-ada a·sua co;rfse
qüente mOdificação. ·Quero dizer, como membro da Mesa, 
e como tenho assinado dezenas de matérias como Relator, 
que a Mesa não sofreu, não sofre, não aceita =inreivenÇões 
dessa natureza, aviltante para o Poder Legislativo e para esta 
Casa; de modo que quero, também, refurtar esse ·aspecto. 
A respeito de outra matéria relativa a uma resolução _a que 

o Senador Josaphat Marinho aludiu, haveremos de examiná-la 
e uma vez constatado qualquer aspecto de natureza que des
mereça o comportamento desta Casa, também, manifesta
remos ansiosa discordância. Entretanto, a matéria do Projeto 
de Resolução n9 33_ é uma proposta que vem subscrita, creio, 
por mais de cinqüenta Srs. Senadores, e modifica questão 
dos secretários parlamentares. Hoje, temos quatro funções 
de assessoria do Senador, que são da confiança do Senador, 
e, no nosso en!ender, também me_iucluo entre as pessoas 
que entendem deste modo, há uma certa concentração de 
salários nesses quatros cargos. Seria mais pertinente, mais 
afinado com os interesses do nosso País que, sem aumentar 
o quantitativo o valor global fosse dividido entrC; mais pessoas. 

·O Senador tem necessidade de ter representante ou secretários 
nã. suas bases parlamentares, que são de âmbito estadual e, 
portanto, bem que poderia ter algum apoio a nível de Estado 
e, esse projeto, contemplaria esse aspecto. Nos Estados Uni
dos, os Senadores administram o orçamento do seu gabinete 
e parte desse gabinete está sediado em uma ou mais regiõeS 
dos e_stado que representa, de forma que é algo possfvei de 
ser analisado. Do ponto de vista, moral, essa Resolução, traria 
benefícios quanto a divisão de renda e democratização dos 
recursos pagos pelo setor público. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Senador Dirceu Car
neiro, não é o momento de -discutirmos a Resolução n9 33 
que, certamente, ainda terá a decisão final desta Casa. 
_ __ Q:ostaria apenas de dizer que sou favorável, votarei favo
ra_velmente, Sou um dos signatários desse pedido. Numa posi
ção já antecipada, há mais de um ano não faço noln.eação 
de Assessor Técnico. É um -cargo vago no meu gabinete, 
porque sempre considerei que o salário daria para formar 
uma equipe. É uma "camisa de força" que a- atual situação 
regimental coloca sob o trabalho do gabinete dos Parlamen
tares. Essa é outra questão que talvez não esteja sendo com
preendida, precisa de melhor divulgação e esclarecimentos 
anteriores para evitar a classificação de "trem da alegria", 
como já está acontecendo. Não é essa a questão, no momento, 
que gostaria de discutir. 

O que estou discutindo é matéria publicada, com grande 
destaque, pelo Jornal do Brasil, de domingo passado, sob 
o título de: "Pressão de Militares faz Senádo violar a Consti
tuição". E aqui o debate está deixa~4o bem_ r;laro que o Senado 
nem violou a Constituição, nem o fez, muito menos, sob pres
são de quem quer que_seja. Isso é importante esclarecer. 

Creio que, neste pronl.inciãmento, estamos atingindo ob
jetivo de esclarec~~ a opi!lião púbJica. O -SeilJ!do não violou 
a ConStituição conló está a dizer iriatéria- de Jornal do Brasil 
-de ~omingo passado. 

Entretanto, a matéria e referências textuais_ são bastante 
incisivas. Ninguém duvida do testemuriho dado aqui pelo Se
nador Dirceu Carneiro, integrante que é da Mesa. E, se refe
ri-me à Mesa porque houve uma acusação à Instituição, â 
Casa e a Presidência e toda a Mesa representam a Casa e 
estão encarregadas, por todos nós, de responder a essas acusa
ções e dar os devidos esclarecimentos. E sei que irão dar 
no momento oportuno e o quanto antes. 

Senador Dirceu CarneirO, V~ Ex~ estava no microfone 
de apartes e, nesse __ sentido 1 respondo-lhe lendo a matéria 
que diz o seguinte: "Representante dos militares na Câmara, 
o capitão Jair Bolsonaro (PDC-RJ) ... " Isso para mim é uma 
inconstitucionalidade, pois pensava que o Deputado, como 



5520 Terça-feira 3 DIÁRIO DO-CONGRESSO NACIONAL (Seçao II) · SetembrO-de 1991 

diz a Constituição, fosse representa-nte do povo e S~ Ex• diz-se 
representante apenas dos militares. Enfím, --

" ... o capitão Jair Bolsonaro (PDC-RJ) conta que 
a proposta de se extinguir a pens-ão para as filhas de 
militares maiofes-de 21 anos partiu do chefe do Estado
Maior das Forças Armadas, general António Luiz Ro
cha Venceu. "Todos fomos surpreendidos com esta 
iniCíatív-ã, que irritou muitos generaiS Viúvos, que vi
nham contribuindo para deixar a pensão para a filha". 
conta o deputado. O assunto foi levado ao ministrO 
Passarinho que, segundo Bolsonaro, "ajudou muito 
os militares na negociação com o Senado." 

Matéria desse tipo, realmente, poderá deixar mal a Insti
tuição. Com certeza, a Mesa vai providenciar uma resposta 
e um esclarecimento o quanto antes, inclusive, tal esclareci
mento aqui já foi dado pelo eminente Relator, Cid Sabóia 
de Carvalho. O que houve realmente foi uma discussão sobre 
a matéria para sabermos se a alteração era -de riiérito ou de 
mera redação. Se o Plenário entendeu que era de mera reda
ção, o Presidente da Casa remeteu a matéria para a sanção 
presidencial. Se houve um equívoco, foi um equívoco técnico, 
jamais -uma opção política, airida mais uma pressão de for~ 
para que houvesse essa decisão do Plenário desta Casa . .c 
isso que queremos repudiar aqui. 

O Sr. Eduardo Suplicy- V. Ex' me permite um aparte? 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Para terminar, Sr. 
Presidente, concedo o aparte ao Senador Cid Sabóia de Carva
lho, que já o solicitara anteriormente;encerrando com o apar
te do eminente Senador Eduardo_ Suplicy. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Nobre Senador Man
sueto de Lavor, permita-me voltar ao seu discurso, como o 
faço agora, para dizer que, no Direito, tudo é polêinico".- O 
Direito se caracteriza pela tese e pelã antítese pelas razões 
e contra-razões, pelas petições iniciais e por suas contestações. 
O Direito se faz exatamente pelas posições diversas, às vezes 
duas, três, quatro teses sobre uma mesma questão, no mesmo 
processo, perante o mesmo juiz. Aqui nós discutimos que 
a emenda era de redação. Foi submetida a Plenário e ele 
concordou que a emenda era de redação. Por que assim proce
deu? Porque se tratava de um instituto integralmente existente 
na legislação brasileira e abs_olvido socialmente nesse ser totaL 
No momento em que ele aparecia aqui incompleto, compreen
deu-se que fora U:m mero esquecimento de referência que 
o fizera diferentemente chegar a esta Casa. Emenda de reda
ção. Vamo-nos pegar nisso e dizer: é ou não emenda de reda
ção? Quero dizer a V. Ex~ que as emendas se confundem 
nas suas clasificações. Qual a emenda supressiva que não re
sulta em ser emenda de mérito? Qual a emenda de mérito 
que não altera a redação? Emendar é uma aptid36 do poder, 
uma aptidão da Casa. Não vejO por que esses dOIS Deputados 
têm essas preocupações, esses dono-s da verdade, quando s_e 
equivocam perante a·"1:>pinião pública incli.J.Síve.-Não sei por 
que essa preocupação. O Senado Federal é que tem tido muita 
tolerância para com a Câmar~ dos Députados, incluSive -no 
episódio do Regime Jurídico Unico dos Servidores Públicos, 
quando se sabe que váriOs pi'ójetoS saíram- deSta Casa, foram 
para a Câmara dos Deputados e, lá, foram abandonados, 
quando se sabe que o Projeto de Presidente José Samey veio 
a esta Casa, fo alterado, voltou para a Câmara dos Deputado 
e, lá, foi arquivado, Fizeram tramitar um novo projeto do 
Presidente Collor de Mello, que foi profundamente alterado. 

Voltou a esta Casa, e aceitamo-lo, porque havia um pressu
posto de que era a melhor solução para o momento, mas 
com graves infrações regimentais para as duas Casas. Ora, 
Sr. Senador Mansueto-de Lavor conceituar -emenda é, no 
mínimo, polémico. _Nós vamos discutir,- aqui, dias fnteiros 
sobre a conceituação de uma emenda, poque em Direito tudo 
é polémico por natureza. O jurídiCo é- polêmico, a Própria 
essência do Direito~ da aplicação do Direito é ser polemizado 
para se chegar a urna conceituação final. Por fim, esta Casa 
adotou a interpretação de que era emenda de redação. Agora, 
vejam, só: Sua Excelência, o Presidente, não vetou. Era uma 
segunda opOrtunidade para se extrair o equívoco senatorial. 
E a teiceira hipótese seria o Ministério Público, que, tainbém 
até aqui, não adotou nenhuma posição. Mas nós estamos dis
postos a debater e a discutir, a fazer qualquer coisa; só não 
estamos dispostos admitir pressão militar para fazermos o 
aperfeiçoamento redacional de um projeto de lei qtie tramita 
por esta Casa. Pressão militar aqui, eu, sinceramente, nunca 
vL O que vejo aqui é pressão econômica, pressão classísta, 
pressão corporativista, nos nossos -gabinetes, aqui nas laterais; 
são feitas nos nosssos gabinetes pressões de lobistas que nos 
visitam constantemente, mas, diga-se para bem da verdade, 
essa pressão militar eu não conheço neta Casa. 

O Sr. Ney Maranhão -V. Ex~ permite um aparte? 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Senador ~Cid Sabóia 
de Carvalho, mais uma vez, eu agradeço os esclarecimentos 
que V. Ex• presta à Casa: ninguém melhor do que V. Ex• 
tendo em vista ter sido o Relator da matéria. E, sobre a 
questão de pressão ou não pressão, eu gostaria de dizer o 
seguinte: pelo menos no meu gabinete, os assessores militares 
credenciados na Casa têm as portas abertas para colocarem 
os seus pontos de vista como qualquer outro cidadão. Ningérn 
pode fazer discriminação só porque um cidadão é militar. 

Agora, entre isso e se fazer a acusaçãO de que houve 
pressã~ militar para o Senado ceder a tal po~to .. de viol~r 
a Constituição vai wna distância muito grande. E isso que 
quereinos e devemo~ repelir aqui e V. Ex~ o fez muito-bem. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Caneiro) -(Fazendo soar 
a campainha.) 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Sr. Presidente, antes 
de encerrar, quero ser obediente à Mesa, mas desejo pedir 
permissão a V. Ex\ Sr. Presidente, para conceder apartes 
aos-eminentes_Senadores Eduardo Suplicy e Ney Maranhão, 
Líder do Governo. (Assentimento do Sr. Presidente.) 

Concedo o aparte ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 

·O Sr. Eduardo Suplicy- Senador Mansu_eto de Lavor, 
acredito seja importante que V. Ex~ tenha trazido o assunto 
à discussão até porque ele assim merec.erá melhor exame e 
reflexão. Acho importante o que o Senador Jutahy Magalhães 
colocou sobre os cuidados que deva ter o Senado Federal 
em sitUações como esta em que uma emenda de redação possa, 
de fato ter uma conotação de mérito. O Senador Cid Sabóia 
de Carvalho avaliou que o espírito, a intenção daquilo que 
veio da Câmara era no sentido de as filhas s.olteiras de oficiais 
das Forças Armadas terem o direito a essa_ pensão. Acredito 
que isso mereça um melhor exame tanto da Mesa quanto 
do Senado. Acredito que V. Ex• procede bem e a Mesa agirá 
corretamente se fizer uma reflexão sobre a matéria. Podemos 
ter incorrido em falhas, no que diz respeito a uma melhor 
discussãQ sobre o mérito dessa matéria. Naquele dia, essa 
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questão acabou sendo colocada de maneira bastante apressada 
como se fosse uma ·simples melhoria de redação. Tendo em 
vista que depois disso surgiram diversas discussões e debates 
a respeito do assunto, ·só então, o fato me chamou a atenção 
sobre o mérito. Na minha avaliação, essa questão mereceria 
uma discussão -·sobre o seu méiito:- ãté que ponto aS filhas 
solteiras de oficiais das Forças Armadas deveriam ter direito 
a e_ssa pensão, na medida em que muitas vezes isto parece 
incorrer em distorções. Temos visto, de um lado, muitas rei~ 
vindicações no sentido da igualdade entre mulher e homem; 
sabemos que há de se distiilguii" as características daquilo que 
sejam as mulheres e os homens. Mas no que diz respeitO 

O jõiôai -diz ·q~ê de direito de pensão para as filhas sol terias 
de OfiCiais nf1mares, parece-me que deva ser modificado. Há 
notícias de distorções que ocorrem em função desse dispositivo 
que, inclusive, fere o próprio espírito do que está disposto 
na matéria. Creio que- a Mesa do Senado procederá bem se 
ponderar, refletir sobre o que aconteceu, verificando inclusive, 
a possibilidade, dentro dos termos da ConstituiÇão, de haver 
revisão para nova decisão do Senado sobre essa matéria, em 
que pese já ter havido a sanção presidenciaL 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Agradeço a V. EX' 
dizendo que não é nem meu intuito, ne·sta- ocasião, discutir 
o mérito da questão em si. O que se-sabe- é que à incluSão 
das filhas solteiras de militares entre aquelas relacionadas co
mo beneficiárias da previdência Militar é uma tradição que 
o Senado procurou restabelecer. 

A questão se colocou aqui, no momento oportuno, com 
a decisão do Plenário, como urna emenda de redação, e não 
de mérito; por isso não retornou à Câmara, que já havia 
votado sem a inclusão, e foi à sanção presidencial. Essa é 
a explicação. - · 

Entretanto, solicitamos à Mesa, e é exatamente a finali
dade desta minha intervenção na tarde de hoje, um esclareci
mento sobre isso. O Senado não violou a Constituição nem 
recebeu pressão militar para violar a ConstituiçãO-; isto é, 
para passar por cima de decisão da Câmara dos Deputados. 
Esse esclarecimento é fundamental. Tenho certeza de que 
a Mesa dará esclarecimentos suficientes e cabais sobre essa 
matéria. 

O Sr.-Ney-Mai"imh3õ- Permite-me V. Ex~ um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Concedo o aparte 
ao nobre Senador Ney Maranhão. 

O Sr. Ney Maranhão - Senador Mansueto de Lavor, 
no exercício da Liderança do Governo, con·cordo inteiramente 
com V. Ex~ quando diz que não há pressão _militar sobre 
o Congresso Nacional. Em primeiro lugar, sabemos que as 
Forças Armadas aqui no Congresso são muito bem assesso-. 
rados. Tive ocasião, no ano passado, quando ocupei a Lide
rança do Governo, de mandar ofício para Ministérios e Secre
tarias reclamando de suas assessorias no Senado, muitas vezes, 
não por culpa dos assessores, pelo contrário, mas pela força 
que eles não tinham. Eles eram, inclusive, mal-remUnerados. 
Há duas semanas, se não me engano, conver~a-ndo, numa 
reunião com o Ministro Jarbas Passarinho, mostrei a S. Ex~
a falta de assessoramento que temos aqui em relação ao Minis
tério da Economia;Fazenda e Planejamento, com apenas 
dois assessores, porque precisaríamos de dez para nos assesso
rar. Portanto, estou de acordo com V. Ex•, quando diz que 
o Senado não aceita e não aceitaria- nunca pressão de quem 

quer que seja. Somos eleitos para deliberar pela vontade popu
lar. Neste momento, cabe esclarecer que a assessoria militar, 
nas duas Casas do Congresso, é competente, e na hora __ em 
que precisamos de esclarecimentos, ela nos fornece adequada
mente. Além disso. muitas vezes nos convencem das reivindi-
ca~_es d3s Fo~ças ArmadaS. Era o _que -~i_nha _a_~z_er. __ _ 

O SR. MANSUETÓ DE LAVOR - Agradeço a V. EX" 
dizendo que não está em jogo o papel dos assessores de todos 
os ministérios, entre_ eles os ministérios rililitares. No que 
toca aos asssores dos ministérios-militares, tenho a impressão 
de que V. Ex~ transmite a esta Casa a: eficiêncía e a compe
tência deles,_ que têm prestado esclarecimentos, fornecido da
dos que todos solicitamos. Eu mesmo tenho pedido informa
ções, solicitando dados aos miniStérios militares eJenho sem
pre sido muito bem atendido. Portanto, penso ser importante 
o papel dos assessores dos ministérios civis e militares nesta 
Casa. Concordo com V. _Ex~ que se antecipa em dizer que, 
no que se refere a um ministério tão complexo, como o Minis
tério da Economia, Fazenda e Planejamenj.p, precisaríamos 
de mais assessores a nossa disposição, como precisamos, como 
já fez o Senador Eduardo Suplicy, contendo os dados nos 
nossos terminais de computadores. todos os dados referentes 
ao Executivo e aos demaís órgãos públicos, com as senhas 
para que se possa-ter acesso também. -

Então, essa é urna questão pacífica, não vamos discutir 
aqui. O que ficou esclareCido - e sinto-me sati&feito com 
isso- neste momento, desde os integrantes da Mesa, todos, 
e V. Ex•, que encerra essa série de apartes, é que o Senado 

_não decidiu nada, absolutamente nada sob pressão militar 
ou de quem quer que Seja. A pressão que aceitamos aqui 
é aquela legítima: a pressão popular, do povo que nos elegeu. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

Durante o discurso do Sr. Mansueto de Lavor, 
o Sr. Alexandre Costa, Jn Vice-Presidente, deixa a cadei
ro da presidência, que é ocupada pelo Sr. Dirceu Carnei~ 
ro, ]'~ Secretán·o. 

Durante o discurso do Sr. _Mansueto de Lavor, 
o Sr. Dirceu Carneiro, r Secretário, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Alexandre Costa, 
] 9 Vice-Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - A Mesa se 
apressa em prestar os esclarecimentos necessários ao fato, 
motivo do pronunciamento de V. Ex~ nesta tarde, após a 
leitura de publicação contida no Jornal do Brasil. 

Tenho em mãos o Diário do Congresso Nacional do dia 
14, onde se encontra publicado, inclusive, o relatório do Sena
dor Cid Saboia de Carvalho que diz: 

"Concluindo, fizemos alteração redacional do art. 
7"' para inclusão da expressão "filhas solteiras" antes 
da expressão "e filhos menores de 21 anos", porque 
ficaria um defeito da maior gravidade e de sérias conse
qüências para os servidores militares, no momento em 
que procuramos corrigir tudo, no que díz respeito àqui
lo que nos é possível -e é muito pouco -- relatíva-

,_ -mente aos servidores militares no Brasil." 

É -uma emenda de redação contida no projeto origíriaL-
Pronunciaram-se, depois de lido esse relatório, que conti-

nha essa emenda de redação, os-se-nadores Jutahy Magalhães, 
Maurício Corrêa e Ronan Tito. O Senador Eduardo Suplicy 
sequer contestou, sequer tratou do assunto; e quando nova-
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mente se pronunciou o Senador Eduardo Suplicy, que poderia 
ter voltado ao assunto, falou sobre outra matéria. Os $_ena
dores Josaphat Marinho, José Paulo Biso!, Fernando Henri
que Cardoso e, finalmente, Humberto Lucena, nenhum- deles 
sequer discutiu a emenda: de redação dO :i1.obre Relator Cid 
Saboia de Carvalho. Pronunciaram-se relativamente ao assmi.
to os Senadores Valmir Cáinpelo, Odacir Soares e Oziel Car-
neiro. ------ -

Pelo que vejo, ninguém -discutiu ou tratou do as ... unto, 
objeto da emenda redacional aqui lida pelo Senador Cid Sa~ 
boi a de Carvalho. 

O Jornal diz que a caneta do Senador Alexandré Costa 
- eu nem uso caneta, mas sim lápis - decidiu, como se 
o Presidente da Casa ou o seu substituto pudessem- decidir 
alguma coisa no Senado da República. Quem decide é a Ca5a:, 
e aqui está a decisãO: -

"0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em·. 
votação globalizadas as emendas, com o parecercÇlntrá
rio do nobre Relator, Senador Cid Saboia de Carvalho. 

Aprovado. 
A matéria vai à Comíssão Diretora pará cumprir 

a Redação final." 

O Relator foi ó'i10bre Colega 1" Secretário da Casa 1 que 
não poderia fazer relatório diferente do que apresentou. Se
guiu rigorosamente o que a Casa aprovou~ sem nenhum Voto 

·contrário. O ffieu nome aqui figura apenas-cOmo ·uni dos meffi
bros da Mesa, na Redação Final. Não fui relator nem decidi 
como aí consta da notícia. Quem me dera, SenadOr Mansueto · 
de Lavor, tivesse uma caneta que sobrepusesse as decisões 
do Senado Federal. 

Como vê V. Ex', não creio que o Jornal dO Brasil tenha 
oferecido uma nota dessas, a não ser daqui transmitida, ou 
pela ignorância de quem a transmitiu, ou pela má-fé do mes
mo, cnmprometendo, conseqüentemente, _o Senado Federal 
e os membros da Mesa que o compõem. O que a maioria 
escreve é sempre contra as Casas do Povo: o Senado Federal 
e a Câmara dos Deputados. 

Quanto ao que declarou o nobre Deputado, é muito triste 
e pobre para ser levado a sério. 

O Sr. Maurício Corrêa- Sr. Presidente-, peçO a -palavra 
para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT·•::: DF. -Para uma 
questão de ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, constam da pauta de hoje dois projetas que 
deverão ser votados: Itens I e II. Mas, em face da disposição 
regimental, creio que a votação será realizada amanhã, 

A indagação que formulo a V. Ex~ ~ no sentido de infor
mar-me se é permitido apresentar emenda no Plenário do 
Senado Federal, quand_o_a matéria já houver sido objeto de 
apreciação em uma das comissões e, após a votação na primei
ra comissão a que se submeteu a matéria, o assunto é trazido 
ao Plenário do Senado~ -

Com efeito, Sr. Presidente, o art. 375, do Regimento 
Interno, diz: 

Art. 375. Nos projetas- de lei de iniciativa do 
Presidente da República, quando sujeitos à tramitação 
urgente (Const., art. 634, § 2~) e nos casos de apreciação 
de atos de outorga ou renovação de concessão, permis-

são ou autorização pãra serviço de radiodifusão sonora 
e de sons e imagens (Const., art. 223-; § 2~), proce
der-se-á da seguinte forma: 

I-o proje-to será lido na Hora do Expediente 
e distribuído às comissões competentes, somente po
dendo receber emendas na primeira comissãO constante 
do de~pacho, pelo prazo de __ cinco dias; 

Houve, no caso.da Lei de Inquilinato, parecer aprovado 
pelos integrantes daquela Comissão_ 

II- _o projeto será apr~~i_ado, sim-ultane_amerite, 
pelas comissões, sendo feitas tantas autuações -quantas 
forem necessárias; · 

m -as comissões deverão apresentar os parece
res até o vjgésimo quinto dia contado do recebimento 
do projeto do Sel).ado; 

~o caso da Lei de inquilinato, esse ritual foi obedecido. 

IV- publicái:IÇ~ parecer e distribuÍdo 'erll-ãvul
sos, decorrido o intffstício regimental, o pi'ojeto será 
incluído em Ordem do Dia~ -- - -

Isso aconteceu. 

_ V- n~o sendo emit_i~os os pareceres no prazo 
fixado_ no in_ciso III, aplica-se o disposto no art. 172, 
II, d; 

No caso, Sr. Presidente, de não haver sido o parecer 
aprovado pela comissão respectiva, onde primeiro tramitou 
a matériª, aplica-se exatamente o princípio do art. 172, II, 
d, que trata da inclusão, em Ordem do Dia, de proposta 
em rito normal. No caso específico, ·a matéria não está em 

_ tramitação em rito n.ormal, e sim em rito especial, vale dizer, 
o do art. 164, conforme determina a Constituição Federal. 
_ No que se refere a L~i de Informática: se ~ão_ me falha 

a memória, o projeto não mereceu a ·aprova-ç3.o da Comissão. 
Portanto, é completamente tempestivo e adequado que se 
apresentem aqui correções através de emendas, ou emendas 
de Plenário. Nada impede. Mas, quanto à Lei de InquilinatQ 
especlfkamente, a primeira comissão a pronunciar-se foi a 
Comissão de Constituiç-ão, Justjça e Cidadania. Logo, não 
poderia haver emendas de Plenário, teríamos que apreciar· 
o projeto·tal qual foi examinado e aprovado pela citada comis
são. 

Estou dizendo isso, Sr. Presidente. porque já viVenciei 
uma situação idêntica a esta~ Quando tramitava, aqui no Sena
do, o Projeto de Lei da Câmara no 16, requeri a apresentação 
de emendas, e a Mesa indeferiu. Desejo saber qual dos dois 
critérios deveremos obedecer: o primeiro, que, a rneu ver, 
está certo, ou seja, quando se vota na primeira comissão, 
não se pode apresentar emendas, e essa ·outra hermenêutica, 
que se está dando agora, de que se pode apresentar emendas 
de Plenário, mesmo que a matéria tenha sido objeto de apre
ciação em uma das comisSões, ou na -primeira das comissões 
da Casa. 

-.Essa é questão de ordem que coloco à elevada conside
ração de V. Ex• 

- -o SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- A mesa res
ponderá a essa questão de ordem baseada justamente em 
tõdos os artigos que V. Ex~ süscitou. -- -

O inciso V, do art. 375, citado por V. Ex•, diz: 

V- Não sendo emitidos os pareceres no prazo 
fixado no inciso III, aplica-se o disposto no art. 172, 
II, d. 
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Ora, no prazo fixado, não foram dados os pareceres pelas 
comissões. Logo, na discussão, poderiam ser oferecidas emen
das. 

De acordo com o parágrafo único, do art. 172, também 
.citado por V. Ex•: 

"Nas hipóteses das alíneas c e d do inciso II, o 
Projeto -emendado voltará à Ofdem do Dia na segunda 
sessão ordinária subseqüente, salvo se o encerramento 
da discussão se der no penúltimo dia do prazo ou da 
sessão legislativa, caso em que a matéria terá a mesma 
tramitaç-ão prevista para o cas_Q do art. 336, b." 

V. Ex~ está satisfeito com a explicação? 

O. SR. MAURÍCIO CORRltA - Com iodo. o respeito 
·a V. Ex~ hãõ estou satisfeito com a sua ·tesposta, porque, 
evidentemente, o que quer dizer o inciso V, do art. 375."~ 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- As comissões 
não ofereceram parecer. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Claro que ofereceram, 
Sr. Presidente. Eu estaria de pleno acordo se não tivessem 
oferecido. Eu participei -está aqui o Senãdor Jutahy MagaM 
lhães para corroborar - da votação da Lei do Inquilinato 
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a pririteira 
comissão a que se submeteu o projeto. Agora-, o mesmO rião 

1 ocorreu com a Lei de Informática. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- As comissões, 
de acordo com o inciso III, deverão apresentar os pareceres 
até o 25~> dia, a contar do recebimento do projeto no Senado. 
Não ofereceram. 

O SR. MAURÍCIO CORRltA- Sr. Presidente, com o 
maior respeito que tenho por V. Ex• 

O Sr. Jutahy Magalhães - P.ode não ter apresentado. 

O SR. MAURÍCIO CORRltA- ••• a comissão pode não 
ter apresentado, mas discutimos a matéria e votamos o pare
cer. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Mas não veio 
. ao Plenário, nobre Senador. Posso assegurar a V. Ex~ 

. O SR. MAURÍCIO CORRltA -oSr. Presidente, a Lei 
do Inquilinato tenho absoluta certeza deve ter vindo no prazo 
regimental. 

. O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) ...., É o_que infor-
'ma a Secretaria"Geral da Mesa, nobre Senador .. 

O SR. MAURÍCIO CORRltA - V. Ex• indefere, então, 
a minha questão de ordem, Sr. Presidente? 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Não, noore· 
·Senador, até a aceitei~·porqôe fu.e baseei justamente nos artiM 
· gos do Regimefltõ- Citados por V. Ex~ para dizer que as comis-
sões não ofereceram o parecer no prazo. - -

O SR. MAURÍCIO CORRltA. - Sr. Presidente, quero , 
dizer a V. Ex' que participei da reunião. Estão aqui o Senador 
Jutahy Magalhães, o Senador Magno Bacelar, que participou 
em parte, o Senador Chagas Rodrigues, que foi um dos rela toM 

. res de uma comissão, e o Senador Élcio Álvares que podem 
confirmar termos discutido e votado a Lei do Inquilinato ... 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - O parecei' 
teria que ser apresentado até o dia 23. --

. O SR. MAURÍCIO CORRltA--: E o foi, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Consta da 
documentação oriunda da comissão que foi dado no dia 28. 

. O SR. MAURÍCIO CORRltA- Posso afirmar a V. Ex• 
que_ foi dado o parecer. Tanto que essas emendas apresentachs 
ettrPlenário estão em cima exatamente daquilo que foi apro
vado na Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Então o Presi
dente da Comissão de V. Ex~ -não os erfvioti-à Secretiftia-Geral 
da Mesa. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Sr. Presidente, V. Ex• 
então indefere e eu só pediria que ... 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Gosta)- Não, nobre 
Senador, não posso indeferir um direito qu-e V. Ex~ diz que 
tem; e não o tem porque aqui consta que foi o prOjeto -enviado 
no dia 28, pela Comissão, para a- Secretaria Geral, quando 
deveria ter ocorrido _no dia 23. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Receberei o indeferi
mento da minha questão de ordem como um fato normal. 

.c,:· O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Logo, não 
é indeferido. Ao contrário, a Mesa louva .. _. 

O SR. MAURÍCIO CORRltA- V. Ex• tem sido extrema
mente delicado, é um Senador correto, lahno. Eu não ficaria 
abofrecido, d3ta venia, com~ indeferime:rit~. O que eu quero 
é que V. Ex~ indefira para eu recorrer para a Co-Õlíssão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. 

... O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Pois não, 
está deferido o pedido de V. Ex• 

O SR. MAURÍCIO CORRltA - Eu quero é que haja, 
portanto, recurso para a Comissão de COnstitUição, Justiça 
e Cidadania porque eu quero discutir essa matéría, rtão -concor
do, com o maior respeito, com a decisão dada pela Mesa, 
eu acho que ela é anti-regimental. No que tange à Lei de 
Inquilinato, está certo, mas no que se refere à Lei de Informá
tica, está errado, porque a Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania realmente examinou com saciedade a questão. 
Fica:, e-ntão, Sr. Presidente, formulado o meu recurso . 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- A Mesa defe
re o pedido de V. Ex~. a Mesa não decidiu- absolutamente, 
decidiu, pelo Regimento: Aliás, pouco trabalho-teve, porque 
V. Ex•;cõin toda sabedoria, citou todos os artigos do Regi
_mento pertineiÍtes â matéria. 

O SR. MÁURÍCIO CORRltA - Sr. Presidente, mas a 
int~rpretação é normal. Cada um de nós tem uma interpre
tação subjetiva. Outro dia se interpretou também qtie, em 
matéria de emenda constitucional, mesmo no primeiro dia 

·da discussão, seria irrlpossível o-seu adiamento, porque o arti
go, não me recordo qual, especificii que as sessões são consecu
tivas. Era interpretação da Mesa, que achava que não podia 

·ser adiada. Fui com o recurso para a Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania que, por unanimidade, entendeu 
que é adiável, que pode ser adiada. Não é, digamos, caturrice 
da minha parte, mas quero que a Comissão--de CoristitUição, 
,Justiça e Cidadania examine essa queStãO . 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- A Mesa defe
.r;:e,_ estarrios em regjme de urgência para que a comissão dê 
o parecer no Plenário do Senado. 

· - O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra 
,pela ordem. 
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O SR._ PRES-IDENTE (Alexandre Costa) - COnCedo a 
palavra a V. Ex~ - -

3__ -As--aquisiÇões de tecidos foram efetuadas sendo dis
pensada a necessária licitação com base no art. 23, ínciso 
I do Decreto-Lei n" 2.300," este ai'tfgo refere-se a fabricante 
ou fornecedor exclusivo, vedada a preferência de marca. As
sim sendo, solicitamos os documentos que comprovam a exclu
sividade dos fornecedores. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB -'BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presideiite,- Srs. Senado
res, eu estranhei a informação da Mesa a respeito do projeto 
de Lei do Inquilinato. Como -afirmou o SenadOr Maurício 
Corrêa, n6s vótamos na comissão o parecer que eta de trés - - -- -4. Os processos de prestação de contas relativos aos 
Senadores, mas parece que o Senador Elcio Alvares seria empenhos: 
o responsável pela assinatura do parecer. E nós o apreciamos N'-' 91NE00335 
no dia 21 e votamos no dia 22, portanto, antes do prazo. N"' 91NE00793 

N• 91NE01939 
N' 91NE01562 
N' 91NE00057 
N' 91NE00501 
N' 91NE00506 
N' 91NE00781 
N' 91NE00826 
No 91NE01364 
N• 91NE01848 
N• 91NE02063 
N• 9!NE00015 
N' 91NE00048 
N' 91NE00049 
W91NE00050 
N' 9!NE00051 
N' 91NE00794 
N' 91NE01164 
N' 91NE00034 
~'~'~9lli_E0004_1 .. 
N• 91NE00378 . 
N• 91NE00052 

A Mesa informa que a data do ofício é de 28, quarta-feira N' 91NE01078 
passada e, essa reunião ocorreu na quarta-feira da semana N'-' 91NE01577 
anterior. Posteriormente, na quinta-feíiã-,- o· senador Nelson N~" 91NE01695". 
Carneiro perguntoU a cada um de nós, se estaríamOs presenteS - N~" 91NE1727 
àquela reuniãu - e o Senador Maurício Corrêa até disse N~" 91NE02287 
que tinha problemas na Cõmíssão de Assuntos Económicos ·~ N' 91NE00046 
- tudo isso eu me lembro. Só não sei por que, o· que foi N"' 91NE00047 _ 
aprovado na Comissão _de Constituição Justiça e Cidadania N"' 91NE00110 
não chegou aqui dentro do prazo e, de vez que ele foí aprovado N"' 91NE00414 
em tempo hábil. Essa é a únic~f informação que eu nãO Sei --::_ N"" 91NE00853 
explicar. Parece que no ofídó encamífihado para o Plenário N"' 91NEOÜ926 
consta o dia 28, segundo informou o Sériidor Alexandre Costa N"' 91NE01298 
quando estava na Presidência. N• 91NE01325 

N• 91NE01341 
N•·91NE000!6 
N• 91NE00628 

O Sr. A.lexandre CoStii, -1,,- Vice=PfiSláenie, deixa 
a cadeira da presidênciã; -que é oCUpada pelo Sr. Dirceu 
Carneiro, JP Secretário. - -

E nós votamos no prazo. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)---'- Senador Juta
hy Magalhães, estamos constatando aqui no processado que, 
realmente, a votação_ da Comissão aconteceu no dia 22 de 
agqst_o de 1991. Está aqui com as 3ssinãtutas dos membros 
da comissão, Presidente Nelson Carneiro, Relator Elcio Alva
res e seguem-se as assinaturas dos senhores Senadores. Mas, 
ela só foi lida, no _Plenário,- no dia 28, porque ela chegou 
na Secretaria Geral dia 27._De modo que este espaço aí é 
o- _que me parece faz parte_ da dúvida que V. Ex• levanta. 
A minha constatação é -esta e a infõrinaçáo da Mesa é que 
está protocolado. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Acho que a Mesa 
está dando a infoiniã.Ção correta, tanto cj_ue estâ:o aí as datas. 
Agora, o que estranho é exatamente que ali da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania até aqui tertha levado 
cinco dias. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Sobre a mesa, 
requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1~" SecretáriO. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 521, DE 1991 

Requeiro, nos termos do art. 50, § P da ConstituiÇão 
Federal e art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, 
ao Senhor Secretário Getàl da Presidência da República sejam 
prestadas as seguintes informaçõe~:-

1. Envio de todas as notas de empenho detalhadas, emi
tidas pelas unidades gestoras listadas anexo, no período de 
15 de março de 1990 a 31 de agosto de 1991. 

2. Oride foram utilizadâS as aquisições êOfiS_tantes ___ do 
empenho, da unidades gestora n"' 110.001 - Diretoria Genil 
de Administração, n'' 91NE00715, 91NE01675, 91NE01975, 
91NE02114, e 91NE02202, referentes a mais de 6.000 metros 
de tecidos, incluindo 4.880 metros de seda? 

- -N• (91NE00799 
~---N• 91NE00995 

N' 91NE01432 

Todos relativos a suprimentOs de fundos para atender 
despesas com viagem presidencial, aplicação no territóriO na
cional. 

5. Em relação aos empenhos n'' 91NE01269, 
9UIE01830, 91NE00263, referentes a aquisição de veículos, 
solicito:· · ·- -· ·- --·-

5.1. Porque foi realizada licitação para aquísição ·dos 
bens relaciô:Qados no empenho n"' 91NE01830, para Fiat auto

-móvel S.A., enquanto para as aquisiçõeS de veículos pelos 
empenhos n'' 91NE01269 e 91NE00263 junto à Autolatina 
Brasil S.A. e a General Motors_ do Brasil Ltda., foram efetua
das com dispensa de licitação? 

5.2. Tendo em vista que a referida lei em seu art. 6~. 
inciso III veda tais aquisiçõeS, solicitamos os documentos com-
probatórios da_p.ª'(}-'!r_~fi:Sg~essª-º-~a Lei n~_8.074/91-LD_Q_: __ _ 

_ 5.3._ A_ lista das placas dos veículos adquiridos pelos 
empeilhos acima relacionados. 

- 6._ Com referênci_a aos _en;tpén~_os _ n"'5 91NE00039, 
91NE00265, 91NE00401, 91NE00730, 9.1NE01015, 
9!NE01738 e 91NE01978, todos_ nominais ao Sr. Fernando 
Azevedo e Silva, e os empenhos n'' 91NE00040, 91NE00264 
e 91 NE00676, em nome de Cláudio Francisco Vieira, sendo 
todos eles destin3dos a atender o suprimento de fundos para 

_ despesas de caráter secreto ou reservado, com aplicação no 
Território Nacional, solicitamos ós documentos da prestação 
de contas dos referidos empenhos. 

-Justificação 

-A_-presente solicitação -de informações- p:i'ende ... se-ao--fato 
_de ter sido enviado par:i análise e aprovação pelo Congresso 
Nacional, relatório elaborado pelo Ministro Homero_ Santos 
sobre as contas do Presidente da República. O referido relató
rio apónta dentre outrOs problemas o fato de 98,6% das aquisi-
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ções de bens e serviços terem sido efetuadas com dispensa 
de licitação. O elevado volume de recursos gasto desta forma 
causou-me mais estranheza levando-se em consideração ·que 
a LDO ....,-- Lei de DiretriZes -orçamentárias veda aquisições 
com tecidos de Iuxo,-peças para mobiliário, veículos, etc. 

Como é do co:nhecim_ento desta Casa do Parlamento, 
o Departamento do Tesouro Nacional restringiu o acesso -do 
Congresso Nacional às informãções contidas no SIAFI. _ 

Foram definidos_ dois tipOs de perfis para o nível 9: um 
para auditores, tendo acesso aos dados analíticos e outro o 
perfil gerencial, restrito a dados consolidados ao nível do Orça
mento Geral da União. Assim sendo, a única forma de anali
sarmos as contas do Governo de_maneira consCiente-é afravé$ 
do detalhamento dos empenhos que estamos solicitando. 

Sala das Sessões, 2 de setembro de 1991. - Senador 
Eduardo Matarazzo Suplicy 

_____ SlilU5'L-JAilF.LAS,LIG,LJSHJG ( IH:L.ACAO l>r: LJI~WAOI::B GLSIOilMi > 
CONSULTA EH 02/09/91 AS 11:33 USUARIO 
ORGAO : 20101 - GABlNlTE DA PRESIDENClA DA RLPUULICA 

: EDWIGES 

----------------------------·-----·-----------------------------
CODJGO TITULO UF Sl1UACAO 
-----------------·-------------·----------------------------------
110NH DIRETOIHA-GEIIAL DE ADNJ.NJ:STRACAO/PI< · PF ON-U Nl 
ll0007 CONFERENCIA MUNDIAL SOBI~E MEIO AMBIENTE - RJ ON-LHI::C 
110009 SECR~lARIA ~ARTICULAR DF OFF-LINE 
110010 AJUDANCIA DE ORDEM OF OFF-LUIE 
l100ll ASS~SSOR!A ESPlClAL DF OrF-LlNC 
110012 CERIMONIAL DF OFF-·LHIE 
110013 SUMAR DF OFF-LJNL 
110014 SUBAE DF OFF-·LHIE 
110015 SUBLX. DF·· OFF-LlNl 
110016 SERVICO DE SEGUI~ANCA OF Oi"F-·LHIE 
110017 DIRLTORJA GERAL DF OFF-L!Nf 
110018 ASSESSORIA DE ASSUNTOS MUNICIPAIS DF OFF-LIHE 
110019 ASSESSORIA DE ASSUNTOS ECONOMlCOS Df OF.F-LINC 
110020 ASSESSORIA DE ASSUNTOB SOCIAIS DF OFF-·LHIE 
110021 ASSESSORIA DIPLOMAllCA DF OFF-LH<E:. 
110022 ASSESSORIA JURIOICA DF - OFF-·UHE: . 
110023 ASSESSORIA LEGISLATIVA DF- OFF-LJNE 
110024 DEPARTAMENTO DE CONUNICACAO DF. OFF-·LINE 
11002:'3 DlPARlAMENTO DE DOCUt'olNTACAO DF OH·-LIHE 
110026 DE:Pt~RTA11ENTO DE J:NSTALACOES DF OFF·-·LHI:':: 
110027 - DlPARlAM~NTO DE AUMJNJS"lllACM DF Of·F;...LINL 
110028 DEPARTAMENTO DE INFORNATICA DF OFF-LH!E 
iiül'29 DEPARTAl1EN10 DE ORCAMLNTO E F"INANCAS DF OFf·-·Lll•E:. 
110030 DEPARTAME 'HO DE SAllDE OF OFF-LINE 
110031 OEPMlAMLNTO PeSSOAL DF OFr--LIHE 
110032 DEPARTAt1ENTO DE TRANSPORTES DF - Oi"F-·UNE 
110033 DlVISAO DE SUElSlSTJ:::NCIA DI' OFF-LINE:. 
110034 TRANSPORrE DF OFF-LINE 
ll0035 St::CAO DE APOIO AOS EX-PR~.SIDEIHES DF Of'F-LINE:. 
110036 SECRETARIA DE HIPRENSA DF OFF-l.HIE 
110037 ASSESSORIA DE DIVULGACAO I)F OFF-LJNL 
110038 DESREGULMIENTACAO 00 SEf<VICO PUBLICO DF OFF-LHif. 
110039 CE.N.l RO OE M~MOR lA DO PRCSI[)ENTE DI OH· -LWC 
110040 GABINETE MILITAR DF "OFF-LINE 
110041 SECRETARlA DE CONTROLE lNTERNO/PREcSH>~NCIA DF Of"F-LINC 
110042 RESIDENCIAS OFICIAIS DF - OFF-UW:: 

;-======-~-;~;;-~~~ AL~;;-i~;~;~~-~~~;~~-~;-~~! !);~~-~~~~----------· 
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O SR. PRESIDENTE (Dirceu carneiro) - O requeri
mento do Senador Eduardo Suplicy, solicitando informações 
dos ministérios que-cita, vai ao exame da Mesa. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Esgotadoo 
tempo destinado ao Expediente. ' 

Passa-se à 

Item 1: 

ORDEM DO DIA . 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 47, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art, 
353, parágrafo único do Regimento Interno). 

Votação, em turmo único, do Projeto de Lei da 
Câmara n'47, de 1991 (o• 5.804/90, na Casa de orígem), 
de iniciativa do Presidente da República~ que dispõe 
sobre a capacitação-;-e dá outras providências, tendo 

PARECERES CONJUNTOS, proferidos em plená
rio, das C_Qrilissões: · 

- de Assuntos Económicos e de Educação, 1 ~> pro
nunciamento: favorável ao projeto e às Emendas de 
n"'s 6, 9, 10, 14, 18, 19, 21, 23 e 31; pelo acolhimento 
parcial das Emendas de n~s 11 e 17, nos termos de 
subemendas que oferece: contrário às de n~s 1 a 5, 
7, 8, 12, 13, 15, 16, za; 22, 24 a 30, 32 a 36; e apresen
tando às de n9s 37 a 41; 2" pronunciamento (sobre as 
emendas de plenário); favorável às de n~s 42 e 47; aco
lhendo parcialmente à de n" 49, nos termos de sube
menda que apresenta; contrário às de n 95 43, 46, 48 
e 51; e pela prejudicialidade das de n~ 44, 45 e 50. 

Não há quorum, em plenário, para deliberação. 
A votação fica adiada para a sessão de arilanhã. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Item 2: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 52, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 
353, parágrafo único do Regimento Interno.) 

Votação, em tui-no único, do Projeto de Lei da 
Câmara n' 52, de 1991 (no 912/91, na Casa de origem), 
de inicíativa do Presidente da República, que dispõe 
sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedi
mentos a elas pertinentes, tendo: 

PARECERES, sob n•279, de 1991, e de plenário, 
da Comissão: -

- de Constituição, Justiça e Cidadania, 1 ~ pronun
ciamento: favOrável ao projeto e às Emendas de n95 

8 a 13; pelo acolhimento parcial da emenda n9 12, nos 
termos de subemenda que oferece; contrário às de n~s 
1 a 7, 9 a 11, 14 a 18 e apresentando as Emendas 
de n~ 19 a 23-CCJ, de- Reda~ão, 2~ pronunciamento: 
favorável às Emendas de n9s 34 e 35 e contrário às 
de n~ 24 a 33. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Nos termos 
do art. 126, § 29; do Regimento Interno, solicito ao nobre 
Senador Maurício COrrêa o parecer sobre ã Emenda no 34. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF. Para emitir 
parecer. Sem revisão" do orador.)- Sr. Presidente, mariifes

. to-me favoravelmente, com a ress_alva que foi objeto da minha 

questão de ordem, aqui suscitada, apenas para dirimir esta 
questão ad futurum no que tange a essa emenda apresentada 
pelo nobre Relator, Senador Elcio Álvares. 

Sobre o que versa esta emenda? Lavrada a sentença na 
ação renovat6ria a que se refere o Decreto-Lei n9 24.150, 
há um prazo estipulado para a desocupação, para a preser
vação, inclusive do Fundo de Negócio que a Lei de Renovação 
e a Lei de Luvas definem. 

No caso específico desse projeto que estamos discutindo, 
lavrada a sentença, e com o efeito meramente devolutivO, 
se executa o despejo. Teria que se processar na forma do 
que estabelece o art. 360 do Código Civil. Se não me engano, 
são trinta dias apenas para a desocupação do Fundo de Negó
cio. 

A emenda que o Senador Elcio Álvares apresenta dá 
seis meses para o locatário desocupar o imóvel. NesSe caso, 
estaria garantido o Fundo de Negócio. A diferença que-há 
na Lei de Luvas, que hoje está incorporada nesse projeto~ 
é que ela procura resguardar o Fundo de Negócio.-

0 comerciante faz um ponto, ali estabelecido há tempos, 
cria sua clientela, ~ nã9 é justo q!l_e, _fie !J_lJl.J:!. hora par?_ outra, 
sem uma garantia, seja despejadO. Por isso, a lei assegurou 
a esse tipo de locatário o direito ã renovação do contrato, 
ainda que o proprietário não o exija, mediante determinados 
requisitos. -

Na hipóte_se concreta desse projeto, lavrado o despejo, 
ele teri;;~._ que sair imediatamente do_ imóvel. A emep.da dá 
seis meses. Parece-me correto, porque- assegura, afinal, ao 
locatário o -direito" de permanecer naquele imóvel por mais 
seis meses, exatamente para se garantir de prejuízos que, 
seguramente, teria com a violência da sentença. 

-Portanto, manifesto-me favoravelmente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O parecer 
conclUi favoravelmente. 

A votação fica adiada por falta de quorum em plenário. 

O SR. PRESd;ENTE (Dirceu Carneiro) - Iterií-3: 

Redação Final 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 83, i>E i991 

(Incluído em Ordem do Dia rioS tei"moS ao ã.rt. 
-353, parágrafo único, do Regimento Interno.) 

DisCussãO~ enl tO.f'i10 úriiCO~ da redação firicll(ofere
cida pela ComissãO de Difetoria em seu Parecer n~ 
286, de 1991), do. Projeto de Decreto Legislativo n• 
83, de 1991 (n' 383190, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato qUe- renova, a partir de 19 de novembro 
de 1983, a concessão outorgada à Rádio Arapuan Lt
dã., para explorar serviço--de radiodifusãO ·sonOra na 
cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba. 

O Sr. Cid Sabóia -de Carvalho --:- Sr. -Presidente, peço 
a pa!~~rª para uma questão de ordem so~re a matéri_(!. 

. O SR. PRESIDENTE (DirceuCarneirp)- V.Ol':.x• tem· 
a plilã.vi"a. - - - -- - - - ----- -

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB - CE. 
Para uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) -
St.-Presiderite-, a partir desse número, a_Qrdem do Dia trata 
de renovações de c:;:missqras-_de rádio, concessões, p-e:nnissões, 
autorizações, essas figuras que vêm sendo utilizadas abrupta
mente nesse setor na administraÇão brasileira. 
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V. Ex\ verificando o plenário;-vê que_ são -poucos os 
senadores que aqui se encontram. Em façe disso, essas discus
sões não poderão ser cfetivadas. Queria nesta -questâO de 
ordem requerer a V. Ex~ que a partir desse item da Ordem 
do Dia anuriciado pela Presidência, todas as matérias fossem 
transferidas, na posição em que estão, para amanhã, para 
ser possível realmente discuti-las. As matérias sáo de grande 
importância. Temos que inaugurar tempos novos ne-sta Casa, 
com o exame de cada um desses itens. É evidente que não 
estamos em condições de promover uma discussão, no Senado, 
humanamente impossível neste momento. 

Rogo, portanto, a V. Ex• que t()dos os _demais itens da 
Ordem do Dia seJaffiTr'ansferidos para- -a Sessão de amanhã. 
Faço este_ pedido em nome da Liderança do PMDB, que ora 
exerço. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Senador Cid 
Sabóia de Carvalho, as matérias a que V. Ex~ fez referência 
estão na fase de redação fina1. Portanto, são apenas algumas 
correç6es que se fazem, inclusive dispensando a votação, de 
acordo com o art. 324, no nosso Regimento Interno, que 
determina: "Figurando a redação final na Ordem do Dia. 
se _sua discussáo for encerrada sem emendas ou retificações, 
será considerada definittvamente -apfoVadã., sem votação, a 
não ser qoe algum Senador requeira s-ejã. sUbmetida a votos". 

O SR. CID SABOIA DE CARVALHO- Sr. Presidente, 
o problema é que_,_ ness.e caso, requeiro que seja submetida 
a voto, porque na verdade, nós estamos tratando de uma 
discussão- discussãO da redação final. O que estou alegando 
diante de V. Ex: é que não _estamos em condições de discutir~ 
Não há como discutir essas redaçõcs finais. 

Por isso, para não usar do recurso da votação, eu estava 
pedindo a V. Ex!, __ em nome da Liderança de meti Partido, 
que toda essa fase de hoje se transpusesse para amanhã, com 
mais objetividade. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Solire a mesa, 
requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1 ~ secretário. -

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 522, DE 1991 

Nos termos do_ art. 324, in fine, do Regimento Interno, 
requeiro seja submetida a votos a redação final do Projeto 
de Decreto Legislativo n' 83, de 1991. 

Sala das Sessões, 2 de setembro de 1991. - Cid Sabóia 
de Carvalho. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Uma vez que 
V. Ex• requereu o adiamento com apoio no Regimento, a 
matéria fiCa tfã~nsferida para amanhã por falta de quorum. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)~_ Com a palavra 
V. Ex• 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Para uma 
questão de ordem. Serri revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
em sessão anterior, V. Ex~ estava na Presidência, e em razão 
de uma questão de ordem que levantei. V. Ex~ determinou 
a retirada dos_ processos que constavam na Ordem do Dia 
para que retornassem ã Comissão de Educação. 

Embora e·sta matéria agora na fase de i"edação final, é 
semelhante àquela. Estaríamos· aqui votando também uma 

matéria não devidamente instruída, porque não consta do 
proCesso - não é do avulso - a indicação daqueles acionistas 
que fazem parte da empresa que recebeu a concessão ou que 
teve a concessão renovada. Então, como esses processos estão 
incbnclusos, eu perguntaria: Também esses seriam retirados 
de pauta para retornar à Comissão de Educação ou por esta
rem em fase de redação final, já não pode ser tomada essa 
medida? 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro):-- Senador Juta
hy Magalhães, como V. Ex~ já fez diversas intervenções neste 
plenário sobre o assunto, informo a V. Ex~ que as demais 
matérias cumprirão o solicitado em seu requerimento, que 
será atendido. 

Estas matérias já foram aprovadas e estão na fase de 
discussão da redação fínal. Se não houvesse o requerimento, 
sedam votadas. Como foi requerido, serão votadas amanhã. 

As demais matérias viião com os requisitos por V. Ex~ 
solicitados. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Item 4: 

Redação Final 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N• 84, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 
353~ parágrafo único, do Regimento Interno). 

Discussão, em turno único, da redação final ( ofere
cida pela comisSão DiretOFã eifi seU Parecer n9 285, 
de 1991), do Projeto de Decreto Legislativo n• 84, de 
1991 (n' 389/90, na Câmara dos Deputados), que apro· 
va o ato que outorga perfuíssão à Rádio Difusora São 
Patrício Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Ceres, 
Estado de Goiás. 

.Em discussão. (Pat!sa.) . ~ 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Sobre a mesa, requerimento que _será lido pelo Sr. 19 

Secretário. - -

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 523, DE 1991 

Nos termos do art. 324, in fine, do Rigimento Interno, 
requeiro seja submetida a votos a redação final do Projeto 
de Decreto Legislativo n• 84, ~de 1991. 

Sala das Sessões, 2 de setembro de 1991. -Cid Sabóia 
de Carvalho. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O requeri
mento deixa de ser votado por falta de quorum. 

Em conseqüéncia, a matéria fica com sua votação_adiada. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Caneiro) - Item 5: 

Redação Final 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO, N• 85, DE 1991 

(Incluíd9 ~Ql Ordem do Dia nos termos do art. 
353, pa:râgrafo único, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, da redação final (ofere
cida pela Comissão Diretora em seu Parecer n'i>_ 284, 
de 1991), do Projeto de Decreto Legislativo n• 85, de 
1991 (n" 1/91, na Câmara dos Deputados}, que aprova 
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o ato que outorga permissão ao Sistema de Comuni~
cações Professor V alter Alencar Ltda., para explorar 
pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusi~ 
vidade, serviço de radiodifusão sonora, em freqüência 
modulada, na Cidade de Teresina, Estado do Piauí. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido Sr. 19 Secre-

táiio. - - --- -

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 524, DE 1991 
Nos termos do art. 324,in fine, do Regimento Inter

no, re-queiro seja submetida a votos redação fíilal do Pro
jeto de Decreto Legislativo n~ 85, de 1991. 

Sala das Sessões, 2 de setembro de 1991. - Cid 
Sabóia de Carvalho. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -'"Oreque"'" 
rimento deixa de ser votado por falta de quorum. 

Em conseqüência:, a matéria fica com- sua votação 
adiada. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Item 6: 
Redação Final 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N• 86, DE1991 

(Incluído em Ordem do Dia oos termos do art. 
353,parágrafo único, do Regimentolnterno.) 

DiscussãO, em-fllrilõ-úriico, da redação final ( ofere~ 
cida pela Comissão Diretora em seu Parecer n~ 282, 
de 1991), do Projeto de Decreto Legislativo n"' 86, de 
1991 (n• 2/91, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova ·a concessão outorgada à Radiodi~ 
fusora de CáCeres Ltda., para explorar serviço de radio~ 
difusão sonora, em onde média, na Cidade de Cácerés, 
Estado do Mato Grosso. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Sobre a mesa, requerimentO que será lido pelo Sr. 1~ 

Secretário. -

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 525; DE 1991 

Nos termos do art. 324, in fme, do Regimento Interno, 
requeiro seja submetido a votos a redação final do Projeto 
de Decreto Legislativo n" 86, de 1991. _ _ _ ~-

Sala das Sessões, 2 de setembro de 1991. -Cid Sabóia 
de Carvalho. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -O requeri
mento deixa de ser votado por falta de quorum. 

Em conseqüência, a rtüiféria fica com sua votação adiada. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Car.neíro) - Item 7. 
Redação Final 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N• 87, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nOs terinos do art. 
353, parágrafo único do RegimentO Interno.) 

DiscusSão, em turno único, da redaçãofinal (o fere~ 
cida pela ComissãoDiretora em seu Parecei' n"' 281, 

· de 199I), do Projeto de Decrelo Legislativo n' 87, de 
1991 (n' 3, de 1991, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio 
Jornal Gazeta, de Nova Friburgo Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão so.nora, em freqüência modu
lada, na Cidade de Nova Friburgo, Estado do Rio de 
Janeiro. 

Em discussão. (Pausa.) 
-- Não haVendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~ 
Secretário- - -

É lido o _seguinte: 

REQUERIMENTO N• 526, DE 1991 

Nos termos do art. 324, ilt fine, do Regim.ento Interno, 
requeiro seja submetida a votos a redação final do Projeto 
de Decreto Legislativo n~ 87, de 1991. 

--~~ Sala das Sessões, 2 de setembro de 1991. -Cid Sabóia 
de Carvalho. 

O SR. PRESIDENTE ·(Dirceu Carneiro) - O requeri
mento deixa de ser votado por falta de quorum. 

Em conseqüência, a matéria fic~fcO_m süa votação adiada. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Item 8: 

Redação Final 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N• 88, DE 1991 

_(Incluído em Ord_~m_- do Dia nos termos do art. 
353, parágrafoúhiéo, do Regimento Interno.) 

DiScUssãO, -em furho úniCo-, -da fedação final (ofere
cida pela Comissão DiretOfa em seu Parecer n~ 283, 
de 1991), do Projeto de Decreto Legislativo n' 88 de 
1991 (n' 4/91, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga concessão ã Rádio Clube de Inhapim 
Ltda., para explorar ·serviço de radiodifusão sonora, 
em onda média, na Cidade de Inhapim, Estado de 
Minas Gerais. · ·-· · 

· Em discussão. (Pausa.) . 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~ 

SecretáriO. · 
É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 527, DE 1991 

_ Nos--te~mos do art. 324, in ru;ae, 4o RegiméntO Interno, 
iequeiro seja- submetida a votos a redação final do Projeto 
de Decreto Legislativo n~ 88, de 1991. 

Sala das Sessões, 2 de setembro de 1991. - Cid Sabóla 
de Carvalho. 

0- SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O requeri
mento deixa de ser votado por falta de quorum. 

Em conseqüência, a matéria fica com Sii3 votação adiada. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Caineiro) ...:... ltem-9: 

Redação Final 

PROJETO DE DECRETO. 
LEGISLATIVO N• 89, DE 1991 

_(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 
353, parágrafo único, do Regimento Interno.) 
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DiscusSão, em turno únicO, da redação final ( ofere
cida pela Comissão Diretora em--seu Parecer n\' 287, 
de 1991), do Projeto de Decreto Legislativo n• 89, de 
1991 (n' 5/91, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga permissão à Rádio FM 103 Ltda,, 
para explorar serviço de radiodifusão sonora, em fre
qüência modulada na Cidade de Maravilha, Estado 
de Santa Catarina. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. l~' 

Secretário. -- -

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 528, DE 1991 

Nos termos do artigo "324,in rme,do Regimento Interno, 
requeiro seja submetida a votos a redação final do Projeto 
de Decreto Legislativo n• 89, de 1991. 

Sala das Sessões, 2 de setembro de 1991. -Cid Sabóia 
de Carvalho. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O requeri
mento deixa de ser votado por falta de quorum. 

Em conseqüência, a matéria fica com-sua votação adiada. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Item 10: 

Redação Final 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLA TIVÔ N• 90, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos- dó ait. 
353, parágrafo único, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único~ da redação final (ofere
cida pela Comissão Diretora em seu Parécer n9 288, 
de 1991), do Projeto de Decreto Legislativo n• 90, de 
1991 (n' 6/91, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga concessão à Rio São Francisco Radio
difusão Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora, em onda média, na Cidade de Bom Jesus da 
Lapa, Estado da Bahia. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 

Secretário: - -

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 529, DE 1991 

Nos termos do art. 324, ln fine, do Regimento Interno, 
requeiro seja submetida a votos a redação final do Projeto 
de Decreto Legislativo n' 90, de 1991. 

Sala das Sessões, 2 de setembro de 1991. -Cid Sabóia 
de Carvalho. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) --0 requeri
mento deixa de ser votado por falta de quorum. 

Em conseqüência, a matéria fica com sua votação cidiada. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Item 11: 

Redação Final 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N• 91, DE 1991 

(Inlcuído em Ordem do Dia nos termoS do art. 
353, parágritfo-Unico, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, da redação final (afere
-cida pela Comissão Diretora em seu Parecer n9 292, 
de 1991), do Projeto de Decreto Legislativo n' 91, de 
1991 (n' 8/91, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão da Rádio CultUra de 
Paulo Afonso Ltda., para explorar, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão sonora, em onda 
média, na Cidade de Paulo Afonso, Estado da Bahia. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 

Secietário. -

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 530, DE 1991 

Nos teiinos do art._ 324, iõ fine, do Regimento Interno, 
requeiro seja Submetida a votos a redação final do Projeto 
de Decreto Legislativo n• 91, de 1991. 

Sala das Sessões, 2 de setembro de 1991. -Cid Sabóia 
de Carvalho. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O requeri
mento deixa de ser votado por falta de quorum~ 

Em conseqüência, a matéria fica Com sua Votação adiada. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Item 12: 

Redação Final 
PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO N• 92, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 
353, parágrafo único, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, da redaçãofinal (ofere
cida pela ComiSsão Dire.tora em seu Parecer no 291, 
de 1991), do Projeto de Decreto Legislativo n• 92, de 
1991 (n' 385/90, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que outorga permissão à Rádio Ituberá Ltda., 
pata explorar serviço de radiodifusão sOnora na Cidade 
de .Ituberá, Estado. da Bahia, 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Sobre a mesa-, requerimento que será lido pelo Sr. 19 

Secretário. - - ---

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 531, DE 1991 

Nps termos do art. 324, in fine, do Regimento Interno, 
teque1ro Seja Subemtida a votos a redação finar do Projeto 
de Decreto Legislativo n• 92, de 1991. 

· Saia das Sessões, 2 de setembro de 1991. - Cid Sabóia 
de Carvalho. 

O SR. PRESIDENTE \tíDirceu Carneiro) - o-requeri
mento deixa de ser votado P& farta de quorum. 

Em conseqüên-Cia, a matéria fici com sua votaçãO adiada. 
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O SR- PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Item 13: 

Redação Final 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N> 93, DE 199I 

(Incluído em Ordem do Dia nos_ termos do ari.-
353~ parágril.fó úiUco, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, da redação final (ofere
cida pela Comissão Diretora em seu Parecer n" 290, 
de 1991), do Projeto de Decreto Legislativo n• 93, de 
1991 (n" 386/90, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que renova concessão à Rádio Monólitos de 
QUíxadá Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora, em onda média, na Cidade de Quixadá, Estado 
do Ceará. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo _quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~ 

Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 532, DE 199I 

Nos termos do art. 324, in fine, do Regimento Intei-iiõ, 
requeiro seja submetida a votos a redação final do Projeto 
de Decreto Legislativo no 93, de 1991. ~ ~~ 

Sala das Sessões, 2 de setembro de 1991. -Cid Sabóia 
de Carvalho. 

. O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiró)'- O requeri
mento deixa de ser votado por falta de quorum. 

Em conseqüência, a matéria fica com sua votação adiada. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- item I4: 

Redação Final 
PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO N• 94, DE 199I 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 

353, parágrafo único do Regimento Interno.) 
DiscussãO, em tUrno -único, da redação final (ofere

cida pela Comissão Diretora em seu Parecer n~ 289, 
de 1991), do Projeto de Decreto Legislativo n~ 94, de 
1991 (no 388/90; na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que outorga permissão à- Rádio Pássaro da 
Ilha FM Ltda., para explorar serviço de -radiodifusão 
sonora, em freqüência modulada, na Cidade de Guara
néSia, Estado de Minas Gerais. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Sobre a mesa, req-uerim-ento que será lido pelo.Sr. P 

Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 533, DE 1991 
Nos_ termos do art. 324, in fine, do Regimento Interno, 

requeiro seja--submetido a votos a redação final do Projeto 
de Decreto Legislativo n' 94, de 1991. ~~·~ 

Sala das Sessões, 2 de setembro de 1991. -Cid Sab6ia 
de Carvalho. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro r~ b requeri
mento deixa de ser votado por falta de quorum. 

Em conseqü_ência, a matéria ~ca com sua votação adiada. 

9 Sr. C~agas ~odrigues- Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma questão de ordem. 

_ OSR. ~PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Senador Cha
-gas Rodrigues, a questão de ordem de V. Ex~ é sobre a Ordem 
:_ç!çJ::~_i-ª?E]lamQS el)lplena Ordem do Dia. 

O Sr. Chagas Rodrigues - É sobre a Ordem do Dia, 
Item n~ 3. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a 
palavra a V. Er-

0 SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB - PI. Para uma 
questão de ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Pr~idente, 
leio o ltein 3, Parecer n~ 286, de 1991. lnicíalmente, consta 
o seguinte: 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto_ Legislativo n~ 83, de 1991 (n~ 
383, de 1990, na Câmara dos Deputados), que aprova 
.o ato que renova, a partir de 1~ de novembro de 1983, 
a concessão outorgada à Rádio Arapuan Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de 
João Pessoa, Estado da Paraíba. 

_O fato de estarmos aprovaOdo uma renovação a partir 
de 1983 r'ne causou dúvidas. Dúvida que aumenta quando 
lemos o decreto legislativo. 

"Art. 1~ É aproVãâoo o atO -a que-se refere o De
creto n• 98.111, de_31 de agosto de 1989 ... " 

Há as duas datas, a do Decreto Le_gislativo n~ 83, que 
é de 1991, e a do Decreto n~ 98.111, de _31 de agosto de 
1989; e no parecer ,lêMse, Sr. Presidente, que se trata de apro
var ato que renova concessão a partir de 1~ de novembro 
de 1983. 

Então, eu _apenas pediria a atenção da Comissão Diretora, 
que esclarecesse se não houve algum equívoco quanto ao nú
mero do decretO' e a data da renovação. 

Durante o discurso do Sr. Chagas Rodrigues, o 
Sr. Dirceu Carneiro, ]9 Secretário, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocUpada pelo Sr. Mauro Benevides, 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência oferece os esclarecimentos solicitados pelo nobre Líder 
Chagas~ Rodrigues. Realmente, o Decreto é de 1989, mas 
o ato aprovado por es-se ·decreto é de to de novembro de 
1983. É o que consta do avulso da Câmara dos Deputados, 
e, mais do que isto, do autógrafo_enviadp pelo 1~ Secretário 
Inocêncio Oliveira que diz, verbis: -

"Tenho a honra de enviar a V. Ex~, nos termos 
_do=(!rt. 134 do Regimento Comum, o. ~rojeto de Decre· 
ti:i Legislativo n9 383-b, · d6 f990, que aprova o ato que 
renova, -a partir de }9 de novembro de 1983, a concessão 
outorgada à Rád~o Arapuan Ltda." 

-_ - --(i : ..... -- - - - - -
Portant(J, _re_~lrn_ente é 1983; agora o Decre~9 que o apro

vou é que é de 1989. 

A Mesa, com este esclarecimento, fará chegar às mãos 
de V. Ex• oprocess9 respectivo para que, compulsado_,_con
vença à saciedade, V. Exa e àqueles que, no plenário, possam 
ter dúvida sobre o assunto. 
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item IS: ponto de atração nacional. Isso é simplesmente estúpido; es-
Discussão, em turno único, do Projet~de Decreto L tarmos, neste momento, discutindo se o Presidente usa ou 

Legislativo n~ 46, de 1990 (n" 170/89, ·na Câma[a dos · ~~t~:~n$~~:~d:ctC:~~S~~~:c~~n~f~~s~~eas~~~~ie~~~!p~~ 
Deputados), que homologa o ato ·cto Conselho Mone- blica foi desregradamente levada a público, não se sabe para 
tário Nacional que autorizou a emissão adicional de que fiiiq:iublicitário. E aí o que existe de mais grave: saber-se 
papel-moeda, no exercício _de 1988, no valor de d · 1 d 
NCz$570.900.000~000,00 (qulilheiifos e seteilta bilhões se o leito presi encta está sendo oferta o à opinião pública 

com a mesma irreSponsabilidade com que inventamos os mara~ 
e novecentos milhões de crpzados novos), tendo jás e tantas e tantas coisas neste País. -

PARECER FAVORAVEL, sob n' Z59, de 1991, Pior ainda é saber-se, Srs. Senadores, se o método usado da Comissão -- --
- de Assuntos Econômicos. pelo Sr. Fernando Collor de Mello durante a campanha presi-

dencial virou lei e que se aquilo que se fez ao Lula há de 
A matéria ficou sobre a mesa durante cinco sessÕes_ ardi- se fazer a qualquer cidadão, porqu-e se faz, ãgora, â Primeira 

nárias a fim de receber emendas, nos termos do disposto Dama do País. 
no art. 235, II, d, do Regimento Interno. Impressiona-me também, neste País, caros companheiros 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. de colegiado, a facilidade com que divulgamos fatos_ não com-
Passa-se à discussão do projeto, em turno único. (Pausa.) provados. Lembro-me do que se dizia do Sr. Ibrahim Abi-Ac-
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. kel. Era um bandido, eu pensava; todos nós pensamos. Depois 
Em obediência ao dispos~o no art. 168 do Regimento de tudo que se fez ao Sr. Ibrahim Abi-Ackel, não se sabe 

Interno, a matéria sairá da Ordem do Dia, retornando na de um processo em que tenha sido condenado. Além do mais, 
sessão de amanhã, em fase de votação. por duas vezes depois do episódio, registrou sua candidatura 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) _Está esgo- a Deputado Federal; foi suplente durante os trabalhos da 
tada a matéria consfinte da Ordem do Dia. - : Assembléia l'facional Constituinte, e hoje é titular da Câmara 

Há oradores inscritos. dos_ Deputados, sem impugnações ao registro de sua candida-
tura, sem impugnações â sua diplomação, sem nada a se dizer 

Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Saboia de Caf- contra a sua posse na Câmara dos Deputados. 
valho. Que houve ao Sr. Jbrahim Abi-Ackel'? Não sei. Não CO· 

O SR- CID SABOIA DE CARVALHO (PMDB - CE. nheço nenhuma retificação, não conheço nenhuma explicação, 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do Orador.) - não conheço nenhuma medida de restauração de sua honra
Sr. Presidente, Srs. Senadores, venho ã tribuna desta Casa, dez, de sua honorabilidade, de sua dignidade. sei que é Depu· 
no adiantado da presente sessãQ, para manifestar minhas preo- tado Federal e, necessariamente, os criminosos-não devem .. 
cupações com o quadro nacional, facilmente percebível, e chegar à Câmara dos Deputados. 
mais percebível pelas páginas da nossa grande imprensa, não 
somente no que se refere aos grandes jornais, mas também _ O Sr. Ney Maranhão - -Permite-me V. Ex• um aparte? 
no que diz respeito ãs revistas de maior circulação no País. O SR. CID SABOIA DE CARVALHO- Ouço o Senador 

Preocupa-me, neste momento, saber o que é o· caõs; por- Ney Maranhão com todo prazer. 
que tenho ouvido da tribuna da Câmara dos Deputados e 
da tribuna do Senado Federal o anúncio de que estamos muito o·_ Sr. Ney Maranhão - Senador Cid- S3.hói3.~- estalnos 
próximos do caos. OuVindo V. Ex~ com a atenção que merece, neste momento 

o Senador Fernando Henrique Cardoso, nesta Casa, de- -enCque V. Ex• disserta sobre um tema que está chamando 
clarou que estamos diante da ingovemabilidade e de um caos a atenção de todo o povo brasileiro. Senador Cid Saboia, 
inevitável. E_eu, Sr. Presidente, SrS. Se.Dadóres, já eittendo no que concerne ao desgoverno, no que concerne à Primeira 
que 0 caos chegou, já entendo que estamos na consumação Dama,querodizeraV.Ex~queopovobrasileirotemamnésia. 
máxima da impossibilidade de governar quando se sabe que V. Ex; sabe que este Senador foi o primeiro a apoiar o Presi
os métodos presidenciais, sem dúvídã nenhuma, n~o apresen· dente Collor, e nã0 se arrepende até hoje. Não me arrependo, 
taram nenhnuma efi.cácià até 0 presente moniento, chegando nobre Senador, porque vi montarem uma farsa dessas contra 
a uma situação moral de tal gravidade que já não sabemos, Getú1io Vargas. Como V. Ex~ acaba de citar, há o problema 
na verdade, onde estamos. do Deputado Ibrahim Abi-Ackel, e complemento apontando 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, impressiona-me sobrema- também o cãso do grande amigo de Getúlio Vargas, João 
neira 0 que _ocorre a D. Rosane Collor, mulher do Presidente Alberto, que a imprensa, o mundo político chamava de "maior 
da República. Esta senhora paira indefesa, neste momento, ladrão do Brasil". Quando ele faleceu, os seus amigos é que 
cliante da Nação. Temos visto os mOViihentos femiilistas sa-í- -- completaram, cotizando-se, o valor necessário ao seu enterro. 
rem em socorro da mulher em muitas e muitas ocasiões, mas O que sei, nobre Senador, é que o Presidente está implemen
desta feita a mulher humilhada, a mulher que, na verdade, tando uma -mudança nos costumes polítlcos deste País, isto 
é levada a uma situação difícil é, simplesmente, a Primeira é, mudando a filosofia do "'é dando que se recebe"_. 
Dama do País. E por isso ninguém peDSa nas suas condições_ _ Te"m -razão V. -Ex~ quando faia nos problemaS de corrup
ante os direitos humanos, ninguém pensa na ·sua condição ção que estão havendo. Mas v: Ex~ precisa sà:ber que o que 
de pessoa humana, no valor e na inviolabilidade de sua privaci- foi apurado, como o caso da Previdência que vem desde o 
dade, e isso é a marca principal da República que_ estamos tempo de Getúlio Vargas, como o IAPI, o IAPC e o IAPTEC, 
vivendo: a maior irresponsabilidade, a plena falta de-responsa- que, apurados, fõram para a JuStiÇii~-ConSiátáfuõS ·na Comls
bilidade frente a assuntos de tanta gravidade. são de Inquérito o furto de juízes e de advogados. E o resulta-

O País paira -numa inflação incontrOlável~ êllquanto o dO?-A Justiça os manda soltai-. Nós próprios, Senador Cid 
·~ . Presidepte exibe o dedo sem aJ_iança, qual se sua alcova fosse Sa.boia de Çarval~o. somos çulpados, porque faltam ser regu-
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lamentados 75% dos dispositivos da ConstituiÇão que apro
vamos. 

Não concordo com muitos fatos que estão acontecendo, 
mas, com certeza, serão apurados de acordo com a lei. A 
mensagem que o Senlior Presídente da República mandou 
para o Congresso Nacional fará com-que- os-corrUptos Sejam 
enquadrados e conduzidos' à cadeia. Porém, não acredito nes
sas reportagens. Defendo neste instante a pessoa ·cto Presi
dente Fernando Collor, .como também a pessoa da Primeira
Dama, porque o que se está fazendo, saiba V. Ex~, com a 
Presidenta da Legião Brasileira de Assistência, é banditismo. 
Responsabilizo, primeiramerite, o responsável pela revista V e~ 
ja, não os redatores, ·os repórtereS. Responsabilizo o Sr. Ro
berto Civita, porque-um homem de vergonha não faz o que 
ele fez, a responsabilidade da publicação de uma fotografia 
dessa natureza é do Diretor-Presidente, com isso, Senador 
Cid Sabóia de CarvaJho, ele tenta desmoralizar a famma brasi
leira, através da mulher do primeiro mandatário, no que con
cerne à sua privaCidade. Esse cidadão é no meu entender, 
um bandido, um vigarista e não aceito esse tipo de campanha. 
A mulher brasileira, representada pela Primeira-Dama Rosa
ne CoiJor, precisa ser respeitada! Portanto, quero dizer a V. 
Ex~ que, no que toca a essa defesa que está fazendo da pessoa 
da Primeira-Dama, concordo em acento a cê-cedilha com V. 
Ex~ Agora, com relação ao restante, temos que sentar com 
a cabeça fria e analisar o que, está por trás, também, des_ses 
assuntos. Senador, há os oligopólios, os Caixas dois desses 
oligop61ios que não aceitam, de maneira alguma, certaS modi
ficações. Sou favorável, como V. Ex~, ao direito 3.dquirido, 
ao caso dos funcionários, por exemplo,_ IÍlas não POsso aceit3( 
o combate à privatizaçãO de-s-ses portos; à privatização, O niã.is 
rápido possível, dessas estatais que estão com- um prejuíZo 
de 3 bilhões e meio de dólares. Isso tudo caiu nas mãos do 
Presidente Collor. Não podemos aceitar aquda troCa, senador 
Cid Sabóia de Carvalho, do "é dando que se recebe". Digo 
isso no meu Partido~ Temos 5 Srs. Senadores aqui e 41 Sfs. 
Deputados, se o Presidente Collor aceitasse esse tipo de favow 
res, garanto que o nosso Partido teria muito mais r~p~esen
tantes nas duas Casas. Portanto, respeito o ponto de vista 
de_ V, Ex• e o alerta que está fazendo contra alguns setores 
do Governo que talvez não estejam se compOrtando â altura, 
mas o Presidente vai Colocar os responsáveis na cadeia, com 
o apoio do Senado e do Congresso Nacional. É o que tinha 
a dizer a V. Ex~. -

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Obrigado ao 
aparte de V. Ex~. Diante do aparte, temos naturalmeJ!te que 
alcançar algumas reflexões. Te-roos que _dividir Dona_R.Qsªn_e 
Collor, Presidente da LBA, da mulher Rosane Collor, da 
Sr' Rosane Collor, do ser humano Rosane Collor. 

A mulher do Presidente teve uma gestão. Essa gestão 
deve ser examinada pelo TtibuiJ.al de Cohtas, coiÍ1o todas 
as gestões devem ser e_x3minadas. Quanto a isso não há Proble
ma algum_. Examinar as contas da L.BA_,.é _algo_ necessáJjo, 
e não seria o fato de ser a Prinieira-Dama·PreSiderite da LàA 
que inibiria a ação fiscal do Congresso Nacionà.í, airavés do 
seu órgão auxiliar, que é ·o Tribunal de Contas. 

O que me impressiona é se inculpai- antes de se apurar. 
Isso me impressiona, porque essa é um_a-ptáticaQo brª-_~ileiro_: 
primeiramente se destrói a _pessoa,_ primelráril.eflte se~-destrói 
o administraOor. Joga-se à opiníão pública um bãlldidO; ama
nhã, quando não se confirma o banditisinO, õ roUbO, ·o furto, 
ou aquilo que era um mero augúrio, um mero---=desejo, uma 

_prev~s~o. uma profecia ou um indício, nada mais se diz, nada 
se fala, nada mais repara. 

O Sr. Ney Maranhão- Vamos nos lembrar da República 
do Galeão, nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho, que fez 
o Dr. Getúlio dar um tiro na cabeça. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- É um dos exem
plos que V. Ex~ traz, e a Nação s_e pudesse, trariaao meu 
discurSo rriílbafes de exemplos em Cadil~Estado, cm cada muni-
cípío.-· · 

Falei em lbrahim Abi-Ackel porque acreditei em tudo 
aquilo que as emissoras de televisão espalharam pelo Brasil 
afora. Nunca vi uma condenação ao Sr. Ibrahim Abi-Ackel, 
nem a mera impugnação de suas candidaturas. E lá está--S. 
Ex~, respeitado na Câmara dos Deputado~. como homem hon-
rado que é. __ _ ___ _ 

- -Isso é o que realmente impressiona. renho medo de que 
aconteça a essa senhora exatamente isto. Agora. D. Rosane
Collor, presidente da LBA, tudo bem. Vamos discordar da 
aplicação de verba::., vamos discordar de sua gestão. Teria 
sido uma má gestão. Agora, daí para o desrespeito à Primeira 
Dama ... Isso é_ impressionante, porque, vejamos, escolhe-se 
para a foto, a ser publicada, o que houver de mais grotesco. 

O-Sr. Ney Maranhão-:- Só um bandido age assim, Sena
dorw Admiro-me que a revista Veja, na pessoa do seu presi
dente, autorize uma sujeira dessas. No meu entender, Sena
dor-. isso é vigarismo, é banditismo. Eu tacho esse cidadão 
como bandido, um bandido pior do que os que roubam, por-

__ que quer desmoralizar a familia brasileira. 

o·SR. CID SABÓIA DE CARVALHO---' Impressiona, 
no en_tanto, a foto_esço_lhida, a pose, o momento de descon
tração, o ângulo de uma determinada foto em que se expõe 
a rriulher brasileira exatamente, ao ridículo, por ser a Primeiraw 
Damã do País. Impressiona investigar Os seus hábitos, o seu 
gosto musical. Zomba-se, por exemplo -li em uma das revis
tas de graTide circulacJ&o - porque ela estaria a gostar de 
uma música qe uma dupla sertaneja. Cita o nome da dupla 
-não sei se é Leandro e Leonardo-, cita o nome da música 
querendo dar à Primeira-Dama uma fisionomEt.-Caforia, um 
fisionomia deprimida, como se fora uma pessoa sem qualifi
cação cultural. Atinge-se a digriidade da pessoa, atinge-.se 
a dignidade humana e, ao mesmo tempo atinge-se à cultura 
nacional. Porque, ao que sabemos, nesse momento, a música 
sertaneja, a música contry é tão decantada ~R~ Estados Uni
dos, tão cultíVa'da; há enciclopédias da música Conti-y gravada; 
há índices de compositores da música contry nos Estados Uni
dos, é um lance cultural da maior importância. No Brasíl, 
á -m-U'Sicã: country tem que ser levada â goz"ã.ção e, ainda, 
se deprimir a personalidade de quem~ porventura. gostou des
sa cnrdaquela dupla, desse ou daquele cantor, dessa ou daque
la composição, que é ou não é sucesso, isso não impOrta. 

O Sr. Ney Maranhão- Tudo isso é orquestrado, Sena
_dor._ 

~:·. O-SR. CID SABÓIA DE CARVALHO-·se ni{o podemos 
<:fjscdminar as pessoas pi:!Ia raça, pelã_cor, corno podere~os 
discririlina"r as pessoas pelo goSto, pelos hábitos, pelo modo 
de vestii, pelo modo de andar, pelo filme que gost~, pela 
noVela qUe assiste, pelo canal que sintoniza. 

Li numa revista q_ue D. Ro~ane Collor gosta_ 4e assistir 
õ piOgrariia d-0 ãpresentador Gugu Libera to, e p.isso ela estará 
-aCompatlhanâo ini1hões e milhõeS de brasileiros que assistem 
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o Gugu Liberato pela TVS. Então, não possó 'e-ntender, na 
verdade, o que se está fazendo a essa Senhora como pessoa 
humana. 

Mas me permita, Senador Ney Maranhão. Impressiona
me, neste momento, corno possa ·essa Senhora ficar sem a 
menor defesa, ao ponto de um Senador de Oposição, como 
eu, ter que vir à tiibuna fazer essas considerações. 

O Sr. Ney Maranh-ão- Permite-me V. Ex~ um apafte? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Pois não. 

O Sr. Ney Maranhão -Na semana passada fiz a defesa 
da S~ Rosane Collor desta tribuna. 

O SR. CID SA:BÓIA DE"CARVALHO -·Lamen\avel-
mente, não estava aqui para apartear e apoiai V. Ex~ 

O Sr. Ney Maranhão- Muito obrigado. 

O SR. CID SABÓ1A DE CARVALHO- ... porque não 
faço a defesa da Sr' Rosane Collor, faço a defesa da pessoa 
humana de Rosane Collor, como defendo a pessoa de urna 
operána ou de um operário ... 

o· sr. Ney Maranhão- Da mulher brasileira:. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- ... ou de qual
quer cidadão do meu País, seja homem, seja mulher. Ninguém 
pode ser levado a essa invasão da privacidade, nem a conceitos 
do gosto particular, do gosto que tenha uma pessoa pela arte, 
seja essa arte música, seja essa arte pintura, sej3 essa--arfé 
televisão, cinema ou o quer for. Isso, realmente, é absurdo. 

Agora, também a mim impressiona -o fato de O Presidente 
da República ter tardado muito a dizer as primeiras frases 
em defesa de sua mulher. Isso me impressiona. Um cidadão, 
que tem por obrigação defender a Nação, deveria saber, em 
primeiro lugar, defender a própria mulher. 

Não digo que não deva apurar o qne tem havido naLBA, 
isso deve ser feito. -A Nação exige a apuração - claro, e 
as responsabilidades. Agora, uma coisa também me impres
siona: ·os órgãos são personalidades jurídicas; são, portanto, 
pessoas jurídicas de personalidade jurídica. ExiSterri ·as ações 
regressivas e, até prova em contrário, não poSso Uizer que 
D. Rosane Cóllor fez isso, _ou dizer que ocorreu, possivel
mente, na LBA esse fato; deve ser apurada a autoria e a 
responsabilidade._ E adiante, o MiníStêrlO Público deverá pro
por as ações necessárias ao reparo dos prejuízos ao Erário, 
à coisa pública e ao Governo. O ruim é o· prefulgameiito. 
Tudo isso_ se soma, Senador Ney Maranhãõ; juntaJPosJudo, 
juntamos a LBA, a famflfa âa Sr' Rosane Collor. Se V. EX' 
ler a revista Veja de hoje - não sei foi Se- na Veja ou se 
li no jornal, não sei onde foi - h::lVerá um apanhado do 
comportamento de seus familiares e_ de sua famHia, delitos 
que teriam sido cometidos por pessoas de sua família: irmãos, 
pai, primos, e ela aparece aliada a isso. A LBA_é_ aliada, 
agora, à famíJiã. Malta, aos delitos que poderiam ter sid() 
cometidos pela fami1ía Malta ou que foram cometidos e não 
apurados, apurados e não punidos. Não sei o que aconteceu, 
mas o fato é que se alia D. Rosane Collor atas que ela não 
praticou, mas atos de sua famflia, de s_eus parentes. Não sei 
que parte do Direito_brasileiro responsabiliza o p3CJ)elo crime 
que o filho cometeu, o irmão pelo deslize do outro irmão, 
o tio pelo deslize do sobrinho._Não sei! Impressiona-me Sena
dor Ney Maranh~ç. quando se revolvem_ q$ problemas da 
farníJía de D. Rõsarie e se ti'ãi esSe-fãto da província para 
a federação e a isso alia-se o problema da LBA; ao mesmo 
tempo juntam-se à LBA algumas fotografias indiscretas da 

Primeira-Dama; ao mesmo m·omeí:itO;Violam-se os seus sentf
mentos, os seus gestos, a sua vida privada; no mesmo momen
tO, autoriza-se em Brasília, um arsenal de boatos sobre sua 
ho_nra e sua dignidade. 

O Sr. Ney Maranhão- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. CID SABÓIA DETARVALliO c_ Pois não, nobre-
Senador. 

O Sr. Ney Maranhão- Senador Cid Sabóia, vamás dai
um exemplo que se passou praticã.rilente há sessenta dias. 
Montaram uma orquestração para demitir~ esSe é o eXemplo 
que dou- o Ministro RogériO-Magri. Montaram uma verda
deira orquestração! Quem fez issO? Pessoas que se utilizaram 
da imprensa falada e escrita, os grandes interessados- adrfii:. 
tiu um funcionário do Ministério do Trabalho que Uma parte 
dessas pessoas não tolera, de maneira nenhuma, que um traba
lhador ocupe, hoje, o Ministério do Trabalho. O que se viu 
foi aquela orquestração, como se o miriístro já estivésse--denii
tido. Por tudo isso, hobre Senador Cid Sabóia de Carvalho, 
V. Ex•, com_ muita propriedade, está colocando os pingos 
nos "is". Temos que ter cabeça fria; apurar--oS-fatoS. O PreSi
dente da República, no meu entender, propositadamente -
-quando o problema da LBA começou a aparecer na imprensa 
-,ficOu quieto, aguardando o desenvolvimento do caso; mas, 
chegou a um ponto que -o Presidente Fernando Collor de 
Mello teve que deixar clara a distinção entre D. Rosane como 
Presidente da LBAe como esposa do Presidente da República. 
Esses carniceirOs fóram comandados por esse Civita, que teve 
a ousadia de publicar uma fotog-rafia- de~_sas; esse "gringo" _ 
tentol{ desinoralizar a família brasildrã.. V. Ex~ sabe, Senador 
Cid Sabóia de Carvalho, que, no Nordeste, pelo menos, por 
duas coisas brigamos: mulher e terra, Estou revoltado com 
esse "_gringo", porque o que ·ele fez é como se fosse contra 
a minha mulher; porque tenta desmoralizar uma senhora de 
bem, uma sertaneja de Alago a-s. Não misturamos a adminis
tração pública com a família e esse bandido tentou fazê-lo. 
Estou solidário com D. Rosane, estou solidário com o Senhor 
Fernando Collor - não com o Presidente da República. Isso 
serve de iição. V. Ex~ acaba de -c"itar também um jornalista: 
Jo"âo -EmüiO Falcão. Aqui está um artigo de poucas linhas 
onde ele se mostra solidário com V. Ex~. E um jornalista 
~~ e~ti:Pe <!e João E_mílio Fal~o, que não tem papas na língua, 
teve a mesma solidariedade quando disse: ''Nenhum desses 
atos foi maiS veigorihoso que a publicação de uma fOto sua, 
D. Rosane, onde aparece a calcinha, e o texto aproveita-se 
desse descuido para ridicularizá-la. Não se faz isso com uma 
senhora, com uma mulher, porque é preciso respeitar.:se a 
condição humana. A luta pelo poder e a liberdade de imprensa 
têm seus limites. E tenho certeza que V. Ex~ observou, acom~ 
P?_~ho!-!_ a maioria da iinJ)fensa; que malha aquilo que espera 
er respeitado. E esse-bandido não a respeitou". Podanto, 
nobre senador, permita-me dizer a V. Ex~ que estou revoltado. 
É como -se isso tivesse ·acontecido a minha mulher. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Também consí' 
dera muito interessante cjtie; se é tão iiotórii:) o- que· h3-de 
irregular na LBA se isso é tão grande, tão suficiente para 
incriminar a Primeira-Dama, por que· tentar levá-la ao ridícu
lo? Por que tentar violar a sua intimidade? Por que invadir 
a vtda matrimonial de cônjuge viragO? Por que ir-Sf' _buscar, 
para as páginas da imprensa, notas evidentemente pejorativas 
da personalidade, da conduta de uma Primeira-Dama? Não 
bastaria o delito administratiVO--na: LBA para incririiiriá-fa? 
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Então, qual a necessidade de se perseguir até as suas eniõ_Ções? _ 
De fato, essa senhora foi revada ao pranto por mil razões. 
Humilhada, muito humilhada! É a mulher mais humilhada 
neste País no momento em que falo. Essa senhora vai a uma 
missa, um momento de religiosidade, ~uve f!Iúsi~S altamente 
emocionais. Aquele é o seu estado de espírito e, em seu mo
mento de infelicidade, chora. Chorar é um ato humano, que 
não deveria ser violado por ninguém. Ninguém teria o direito 
de violar as emoções dessa senhora e fazer disso o prato do 
dia, por datas segui4as, com9 se fora i.lm_delito ir à emoção, 
tendo mil razões para tanto. 

O Sr. Ney Maranhão- São aves de rapina, senador. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Chorasse o
que quisesse chorar, tivesse os praDtoS que quisesSe ter ou 
fosse obrigada a tê-los, e isso não interessa, evidentemente, 
ao problema da LBA, a deslizes administrativos que porven
tura tenham sido cometidos. Mas o que me impressiona é 
que isso acontece à Primeira-Dama do País, exatamente àque
la que deveria merecer as honras de todos, exatamente por 
ser a mulher do Primeiro Mandatárío do País. 

O Sr. Ney Maranhão - Isso para atingir o Presidente 
da República. · 

O SR: CID SABÓIÁ DE CÁRVALHO- Há nisso uma 
falha muito grande. Há de existir, de acordo com a lei, um 
mecanismo de defesa de D._Rosane Collor._Mas estão espe
rando as balas que venham da famllia Malta. Essa é uma 
inSinuaÇãO altamente maldosa; que essa mulher vem de uma 
famíliã.- de bandidos, de famigeradas transgressores da lei e 
que se espera à bala um revide físico~ um revide afniado 
em defesa de sua honra, quando, neste momento, ·essa defesa 
competiria ao Estado pela natureza de sua posição adminis-
trativa e humana dentro do_ cenário nacional. - _ 

Se isso acontece à D. Rósane Collo"i O que não acOntecerá 
a um humilde operário de fábrica, a uma senhora comum 
da sociedade, a um cidadão comum em qualquer es~ado, em 
qualquer município, em qualquer local desta Nação? Se não 
é possível a proteção do privado, a proteção da vida íntima, 
o direito de imagem dessa cidadã, a quem caberá instrumento 
de defesa em situaç6es idênticas no comum, no ordinário 
da sociedade? A meu ver, isso é o caos._ Estamos pleitamente 
no caos. Ou o Presidente Collor de Mello defende sua mulher, 
ou estamos no caos, plenamente no c;~os. Não é aquele caos 
que se está prevendo que vai chegar. Na minha op!~:tião, che
gou. Numa atmosfera de desrespeito não é possível condu~ 
zir-se a ação para nenhuma solução. Isso é da maior gravidade. 
Não estou defendendo D. Rosane Collor, Presidente da LBt\, 
porque não sei o que tenha feito. Porém, estou verifícando 
que há abusos quanto à cidadã Rosane Collor, a pessoa huma
na Rosane Coflor, à-criatura que ela é, a pessoa igual a nós 
todos. Essa pessoa êStá sendo desafiada _e esmagada neste 
momento. Eu acho que isso ~ um p0--'rito de reflexão, de muita 
reflexão. Chamo~ neste momento, ·a atenção do Governo, 
inclusiVe porque é muito fácil sabermos que fomos para uma 
brincadeira: "0 Presidente -~stá com aliaQça, o Pr..esidente 
está sem aliança", e a inflação subindo. ''O Presidente dorme 
ou não dorme com a Primeira-Dama". São indagaçõe? absolu
tamente estranhas e_ que_ não deveriam ocorrer ã riatureza 
pública relativa a um Governante de Estado. Penso que a 
situação chegou a um ponto intolerável~ Os princípios de Di~ 
reito ensinam, dentro da filosofia, mais ou menos o seguinte: 

. Todos nós devemos gozar das nossas liberdades, termos <?S 

-~QS_§_OS dir_eitos. Não se cogita da limitação da liberdade de 
imprensa. E na Assembléia Nacional Constituinte as prOpostas 
aprovadas sobre a liberdade de imprensa muitas são de minha 
autoria e estão incluídas no texto constitucional. Exatamente 
esse sentimento que tenho de homem de rádio, homem de 
jornal, homem de telev_isão, advogado, professor que sempre 
fui, minha vida toda dedicada a essas atividades. Mas, o limite 
é a liberdade alheia: A minha liberdade não pode ser tanta 
que atinja a liberdade al~eia; o espaÇõ que dou a mim mesmo 
não pode ser tão grande que prejudique o espaço que se 
destina aos demais da sociedade. 

O Sr. Ney Maranhão- Isso se toma liberalidade. 

"O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Não posso ter 
tantas liberdades, Senador Ney Maranhão, que esmague a 
sua liberdade. 

O Sr. Ney Maranhão- Claro. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO --Não posso ser 
o seu vizinho com tantos difeitos_ da minha_propriedade que 
atinja a sua propriedade. 

O Sr. Ney Maranhão - Correto. 

O SR. CID SABÓIA DE CARV ÁLHO - E não posso 
ir à rua gozar o direito de cidadão se, no meu gozo, atingir 
o direito de_ cidadão de V. Ex~ 

Acho que o limite dessas publicações é a digilidade da 
Primeira~Dama, é o seu direito de existir, de ser humana, 
de ser uma pessoa, de ter a sua vida privada, de ser a esposa, 
a mulher, de ter o direito a seus irmãos, ter o direito à sua 
família, ter o direito, enfim, de ser uma pessoa como outra 
qualquer. No entanto, es_tá sendo submetida a um martírio 
que não desejamos a ninguém. 

Há no Brasil movimentos feministas que, de quando em 
quando, protestam contra a mulher discriminada. Quero dizer 
que, neste momento, D. Rosane Collor é a mulher mais discri
minada deste País ao ponto de se ac_har que é justo publicar 
uma fotografia "indiscreta em que é possfvel verificar-se a sua 
intimidade. 

O Sr. Ney Maranhão- Serurdor Cid Sabóia de Carvallio, 
isso porque D. Rosarie Collor é a mulher do Presidente da 
República.. Esses bandidos, essas pessoas que publicaram a 
fotogiafia qUerem atíngír diretamente o Pr~sidente da Repú
blica. Por que senador? Porque eu desconfio que alguns inte
resses foram contrariados. Lembra-se V. Ex• que houve alguns 
problemas com a rede de hotéis Quatro Rodas, ~m ~atéda 
de benefícios e que foi cortado pelo Governo. Agora, estão 
tirando -pilrtído com o intuito de desmoralizar, usando uma 
revista tão respeitada como era a Veja, transformando-a numa 
revista marrrorn parâ denegrir a família brasileira na pessoa 
da Primeira--Dama. 

. O liR- CID ~ABÓIA DE CA!!VALHO- Espero. Senador 
Ney Maranhão, Sr. Preside.nt.e, Srs .. $.e.J?-a4ores~ que essa situa
Ção se arrefeça qué o_ Presidente da República c_ompreenda 
que é preciso defender a cidadã., que é a sua mulher, que 
é_a s1,1a companheira, que é a sua colaboradora, que é a sua 
consorte nos termos da lei. 

O Sr. Ney Maranhão- Ele vai fazer isto, Senador. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Espero que 
faça, pois .realmente incomoda à Nação brasile~r_a a despro
te~o da Primeira Dama. Se iSfó é POSsível a ela, o que nã.9 
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será possível a uma cidadã comum. a uma mera funCionária 
pública, o ·que nãb- será possíVel a uma camponesa, a uma 
humilde pessoa de nossa sociedade? Tenho a inípressão de 
que houve um exagero. -E este exagero é ~ãcilmentc consta
tável. 

O Sr. Ney Maranhão- Exagero premeditado, Senador. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - l'o<que se exa
mina, quanto à Primeira Dama, desde a sua vida como mulher, 
companheira, colaboradora, consorte, esposa; verifica-se a 
suà situação humana, o que gosta, o que vê na televisão, 
a música que ouve, a preferênCia que tenl, vascUlha-se a sua 
família, como se alguém, ao nascer no seio de uma fann1ia, 
tivesse responsabilidade pelos atas praticados_ pelos_demais 
componentes desse grupo ligado pelo varentesco. 

Vasculha-se tudo sobre essa senhora. Ela foi levada à 
rua da amargura, a uma existência difíCil e ainda não chegou 
ao calvário. Não sei se esse caminho tem interrupção, mas 
sei que já nos levou ao caos moral em que nos encontramos 
neste instante. 

Essa é a razão_ pela qual um Senador, nitidamente de 
Oposição, que sempre fez oposição nesta Casa, sobe à tribuna 
para protestar contra o que se está fazendo à primeira Dama 
do País. 

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

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Pois não! 

O Sr: Ney Maranhão- V. Ex• é um Senador de Oposição 
que faz oposição construtiva ao- GáveriiO. Uiil Senador de 
Oposição que tem o respeíto--destã Casa e da NãÇaõ -e que 
está aí, inclusive iá S~Ubir à tribuna pela segunda vez_ para 
defender a esposa do Presidente da RepúbliCa. V. EX", melhor 
do que, fez essa defesa. Apenas como apartcante, ajudei-o 
a esclarecer alguns pontos que precisavam ser ditos por urna 
imprensa marrom, que está começando a investir contra este 
País, como é o caso do Sr. Roberto Civita~ Diretor-Presidente 
tia Editora Abril, responsável pela edição da revista Veja. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHQ- Yainos aguar
dar, Senador Ney Maranhão, os próximos acontecimentos. 
Esperemos que tudo isso tenha um reparo, que essa senhora 
tenha uma defesa. É necessáiio que se defenda, não a Presi
dente da LBA, que deve ser responsável pelos seus atas, 
mas que se defenda a pessoa humana sobre a qual se armou 
um calvário para o seu sacrifíciO final. É absurdo o que tem 
acontecido a essa ·cidadã brasileira. 

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

Durante o discurso-do Sr. Cid-Silbóia de..Citva.Jho, 
o Sr. Mauro Benevides, Presidente, deixa a éadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Dirceu Carneiro-, 
] 9 Secretário. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Affonso Camargo - Aluizio Bezerr~ - Aüi'eo Mello 

- Carlos De'Carli - Dario Pereira - Eduardo. Suplicy -
Francisco Rollemberg- Henrique Almeida- Hugo Napo
leão- Iram Saraiva- Irapuan Costa Júnior..:._ Jona:s Pinheiro 
- Levy Dias- Lourival Baptista--= Mareio Lacerda- Mau
rício Corrêa- Onofre Quiiiail_- Ràimundo Lira - Ronaldo 
Aragão. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador N ey Maranhão. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Pronuncia o· 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
desisto dã palavra Porque o meu pronunciamento estaVa justa
mente centrado na defesa da Primeira Dama, na defesa da 
pessoa da S~ Rosane Collor co_ntra as "injúrias, as injustiça~ 
e as misérias humanas que tentaram assaçar contra_ essa hon
rada senhora, que é do meu Nordeste, é de nossa terra. 

O Senador Cid Sabóia de Carvalho a defendeu e eu, 
com meus apartes, complementei essa defesa. 

Desisto da palavra. 

ó SR. PRESto ENTE (Dirceu· Carneiro) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB -BA. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senãdores, energia 
é uma dessas palavras polissêmicas, que só pode ser definida 
dentro de determinado contexto. Para a Física, energia é a 
propriedade que tem um determinado sistema de produzir 
trabalho. 

Ainda dentro da FísiCa, temos as fontes de energia classifi
cadas como naturais e artificiais. Naturais, são as fontes de 
energia já existentes na natureza. Assim, são classificadas 
as fontes de energia elétrica, mecânica, nuclear e outras. En
quanto isso, chamamos de artifiCiais as fontes de energia que 
sofrer_am a ação cultural do homem,_ como turbinas, meca
nismos hidrelétricos·e o.utras. 

Entre todas as fontes de energia disponíveis, têm sido 
determinantes, na história do homem, as fontes de energia 
mecânica. Sua utilização praticamente demarCã:-toda à-nossa 
história; dividindo-a inclusive em períodos. 

Inicialmente, o homem utiliza seu próprio eSforço muscu
lar, sua energia física, depois doma os animais, usando a ener
gia deles a seu favor. Ao longo do curso histórico, ele cria 
as máquinas simples, faz uso do vento, desenvolve a energia 
térmica. A partir do século XIX, assistimos a uma verdadeira 
revolução no campo energético, em razão da revolução tecno
lógica e científica na qual o desenvolvimento alcançou uma 
velocidade ímpar. 

Daí para a frente, a energia-se tornou um dos maiores 
Objetõs de-pesquisa. DispomOs já de conhecimentos suficien
tes para utilizar as fontes de energia mecânica, térffiica, elétri
ca, __ magnética, química ··e nuclear. Chegamos, enfim, a quem 
chamã.mos,de.Velho Astro, o Sõl, como fonte de uma energia 
que vem se'b.do fornecida há rriilênios. 

Enquanto chegamos, por meio de pesquisas, à energia 
emanada pelo Velho Astro, que .é .uma fonte inesgotável, 
grátis e limpa, coritinuamos ainda arraigados à energia fóssil 
para o consumo. 

No Terceiro Mundo, Sr. Presidente, ainda nos encon
tramOs-depen-dentes da energia que se cria conl a depredaçãõ. _ 
Esse- tipo de civilização dominantemente extrativista asseme
lha-se a uma corda cada vez mais esticada, prestes a romper-se. 
Quer do ponto de-Vista dã:'maiú.úeriÇão da higidez das popula
Ções, ·nossa civllizâção se aproxima, perigOSã.rhehte, dO limite 
máXimo da capacidade de eXPloraÇãO de seus__recursos. 

Curiosamerite, Serihores, os países do Primeiro Mundo 
têm maior discernimento da necesSidã.de de -iOinper cOm esse 
st3tus quo, ao passo que os países Subdesenvolvidos voltam-se 
ainda ansiosa e anacronicamente para modelos de desenvol
vimento tradicioflãlistas. 

Enfatizã.ndo a necessidade de vencer este anacronismo, 
temo_s as palavras de Bert Bolin, atual Presidente do Comitê 
Intergovernamental sobre Mudança de Clima, criado pelo 
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Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP), 
que declarou em entrevista à Folha de S. Paul_o, em 1_7_ de 
junho d_este ano: "A primeira metade do século XXI será 
marcada pela transição da era do combustível fóssil para a 
era solar, acionada por energia renovável, mudança que envol~ 
ve transformações radicais no Planeta." 

Essas palavras constituem um guia prospectivo, para a 
tão famosa modernidade, sempre tão desejada e, lamenta
velmente, tão distante de nossa realidade nacional. Dentro 
dessa perspectiva, temos o declínio do combustível fóssil e 
o despontar de um perfodo dominado pela energia renovável. 

srs. Senadores, durante IllUitO tempo, enfatizamos O fato 
de que a luz solar, que dá existência -à vida em nosso planeta, 
provoque a criação do carvão, do petróleo e do gás natural 
que atuam como combustíveis atualmente. Assim, nos volta~ 
mos simplesmente aos subprodutos da atuação da energia 
solar. Faltava~nos atingir o elemento emitente desta eªergia, 
que já nos era útil, indiretamente, por meio dos combUstíveis 
fósseis. -

Senhores, já sabemos que o fluxo de energia solar que 
atinge o Planeta Terra, numa avaliação global, é avaliado 
em 173.000_x 1012watts. Isso, sem que contemos com a energia 
portada por tempestades, movimento de nuvens, ventos etc. 
-movimentos de muito difícil avaliação. 

Desde a descoberta das emissões radioelétricas solares, 
em 1942, seu estudo tem apresentado progressos consideráveis 
a respeito da estrutura e atividades das camadas exteriores 
do Sol. 

Em conseqüêncía, Verii~rios uma pergunta: "tanta en"ergia 
emitida por nosso amigo Sol, de graça ... por que nã<:ra utiliza
mos há tempos? Simplesmente porque, para tanto, são neces~ 
sários processos de conversão (de energia térmica ou lumine~ 
sa, em energia elétr_ica), ailálises, e_ posterior qonstrução, difí~ 
ceis, além de caros-. 

Srs. Senadores, toda a recepção, e inclusive a transfor~ 
maçãõ da energia que nos é emitida pelas ondã.s de raios 
solares é baseada em três fundamentos. Em primeiro, tenios 
o "efeito estufa", que tanto tememos que ocorra com nosso 
planeta como um todo, em razão_ do desmatamento que execu
tamos e da poluição atmosféiica- íriãdonal que provoCamos. 
Em realidade, a expressão "efeito estufa'' designa O oCorrido 
em qualquer área coberta de vidro, ou outro material meio 
transparente (tal como a massa de ar poluído) que permita 
a passagem dos raios luininosos, gerando calor. Em segundo, 
temos o poder de conservação de calor, pelas próprias ondas 
de raios escuros. Ainda em terceiro, temos 3. condição refle
xiva das cores claras e brilhantes, que deve ser considerada 
em relação aos raios solares luminosos. -

Srs. Senadores, entre esses processos de conversão, tome~ 
mos a conversão direta de energia - a que transforma a 
energia química, a-nUClear, a térmica e a solar r~dioelétrica, 
em energia elétrica. Assim, temqs que a el].~r_gia solar se origi
na no ciclo de carbono e na reação do hidrogénio-hélio. Ela 
é um fator básico para a vida em nosso planeta, como temos 
visto, ao correr de todo o discurso. Muitos esforços têm sido 
feitos para a localização direta desta energia em baterias sola~ 
res. 

Nossa preocupação primordial é a conversão da energia 
emitida por nosso_ astro-rei em forma de luz ou calor, em 

, energia eJétrica utilizável por nós. Assim, devemos considerar 
que o calor criado pelas radiações solares é um ponto básico 
no processo de sua transformação em en~rgi.a elétrica. 

Ein conseqüência de todos esses estudos e pesquisas reali~ 
zados- neste campo, já podemos dispor do conhecimento inclu
sive das células fotovoltaicas. Estas célUlas transformam dire
tam-ente a energia irradiada pelo Sol, em energia elétrica: 
Desta forma, temos que a energia solar contida_ nas células 
fotovoltaicas pode ser armazenada em baterias de 12v, a ser 
ConVertida em corrente alternada, de 110/220v, para uso do~ 
méstico. Mesmo bombas de irrigaçáo e outros maquinários 
industriais podem ser acionados por essa energia solar armaze
nada. Impossível ainda, é apenas o armazenamento da quanti
dade necessária às máquinas da indústria pesada. Por esse 
motivo, o foco principal dos estudos para a armazenagem 
e aplicação tem sido o empreendimento agrícola. Neste setor, 
várias pesquisas se encontram em desenvolvimento em nível 
mundial. Isto permitirá a solução de muitos problemas energé~ 
ticos na produção agrícola, participando da preocupação, tam~ 
bém mundial, do momento que vivemos: a alimentação. 

Participãndo dessa preocupação mu!l~ial, a produção ali
meiúã.r, mesmo contando com a colidição positiva de que 
dispomos em relação à recepção dos raios solares- a tropica~ 
lidade - ainda devemos ter olhos para- os fatores como a 
nebulosidade e a própria poluição atmosférica. Esta poluição 
que nós criamos teria um valor negativo tão-gran4e, quanto 
o é positivo, a nossa característica de país tropicaL 

Em relação à radiação solar luminosa, além da miríade 
de utilidades que encontremos para ela, temos toda uma gama 
d~ llti~idades -~a energia promovida por estas radiações. Como 
exemplo, citamos apenàS -a telefonia a longo alcance e a refri
geração. Dispomos já de muitos mecanismos acionávei'S à 
energia solar e ainda, a cada dia, descobrimos novos equipa
mentos que podem ser acionados à base de energia solar lumi
nosa. 

Srs. Senadores, encarando o panorama mundial do pro
blema energético, verificamos que os sistemas de absorçãó 
se tornam cada vez mais competitivos, dada à sua flexibilidade 
no que se r~fe_re à fonte. quente responsável pelo acionamento 
do __ sistema. Essa fóqt~ pod~ ser o calor rejeítado por outros 
ciclos térmicos, ou fontes de hâixa temperatura, tais como 
os coletores solares planos. No caso de utilização de energia 
solar com este objetívo, é converliente estOcar energia dUrante 
o dia na forma de refrigerante líquido, de modo que o sistema 
possa trabalhar durante a noite, sem que se interrompa a 
refrigeração. Esta refrigeração solar se mostrà proniissorã, 
principalmente para produtos que não exijam teniperaturas 
muito baixas, onde a energia elétrica é j:iràfeitamente substí
tuída pela solar. Para regiões como o Nordeste, que conta 
com a radiação solar em abundância, este processo se apre~ 
senta como excelente opção. 

Na Alemanha, estão sendo desenvolvidos componentes 
de_m_aior eficiência na conversão de energia solar em elétrica, 
através da substituição do silício monocristalizado, pelo poli
cristalino. 

No Japão, descobriu-se uma substância siil.tética Com alta 
capacidade de armazenamento de energia e que possui a pro~ 
priedade de não se aquecer, o que afa~ta o inconveniente 
_de -se ter de controlar a energia calorífera:: para· aplicação 
posterior. Trata-se de um material facilniente transportável 
e que não oferece nenhum perigo, principalmente quando 
comparado com as substâncias empregadas na geração da 
energia nuclear. Mediante pesquisas, os japoneses esperam 
poder reduzir o custo das células fotovoltaicas a um centésimo 
do custo atual. 
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Na Unicamp e na Universidade de Campina Grande, 
a energia solar tem sido intensamente estudada. As pesquisas 
possibilitarão reduzir custos de produção de equipamentos 
solares, hoje um dos maiores obstáculos à sua utilização 

Devemos consíderar que, se a energia convencional é 
cara, então poderá valer a pena instalar sistemas de conversão 
da energia solar. Recentemente, o custo do aquecimento por 
gás, petróleo e eletricidade subiu tanto que os sistemas que 
utilizam a energia calorífera solar voltaram a ser p.tilizados. 
Esta realidade se aplica aos sistemas de aquecimento, de ilumi~ 
nação e mesmo de funcionamento de máquinas. -

Um sistema de energia solar pode ser pensado em termos 
de "mina de luz", transformável em eletricidade, emitida a 
nós gratuitamente, por nosso amigo Sol. Mesmo que o equipa
mento para a devi~a _conversão seja extremamente caro no 
início, por muitos e muitos anos~ não precisará- ser reparado. 
Os sistemas de captação de energia solar têm que ser simples, 
resistentes e baratos, de forma a fornecerem muitos anos de 
funcionamento sem fOrná-rein a Utilização da energia solar 
pouco rentável, ou até não-rentável. 

Japão, Israel, Austrália e Alemanha, por exemplo, já 
comprovam e já usam á rentabilidade da conversão_ da energia 
solar luminosa e calorífera, em energia elétrica. E -um sisteri:J.a 
muito simples e resistente, cujo custo é suficientemente baíxo 
para tornar a luz do Sol uma fonte de energia extremamente 
económica. 

Senhores, precisamos incrementar as pesquisas da energia 
solar: sua utilização e exploração. É necessário que utilizemos 
nossa característica nacional mais marcante- o tropicalismo. 
Bem mais do que o Primeiro Mundo, dispomos desta radiação 
solar. Façamos uso dessa vantagem económica: a densidade 
da radiação solar que a Natureza nos dá. 

Inegavelmente, Senhores, a energia solar não é uma pana
céiã. É uma alternativa limpa, renovável e segura, que dispo
mos em abundância e em cuja pesquisa devemos i:vvestir mais. 

Era o que tínhamos a dizer. Muito obrigado. (Muito 
bem!) 

o SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo ·a 
palavra ao -nobre Senador Guilherme Palmeira. 

O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL--:: AL. Pronun
cia o- seguinte discurso.)- Si-. Presidente, Sr'5 e Srs. Senado
res, o Executivo Federal e:ij;ará promovendo, ao longo desta 
semana, reuniões com os Secretários de Fazenda e Planeja
mento dos Estados para discutir as Emendas propostas à Cons
tituição Federal relacionadas à Dívida dos Estados e que fazem 
parte do chamado "Emendão". . . __ -" __ 

Estas reuniões constituem uma demonstração concreta, 
por parte do Governo, do seu interesse em promover um 
amplo debate em torno das Emendas propostas, particular
mente as que tenham conseqüências económico-financeiras 
para os Estados da Federação, numa atitude consistente com 
os seus ideais democráticos, das quais esperamos resulte em 
pontos de equilíbrio entre as esferas Federal e Estadual. 

Lamentamos, apenas, a ausência de representantes muni
cipais neste debate, ao mesmo tempo em que apelamos à 
Coordenação dessas. reuniões para que, através da inclusão 
da Associação Brasileira de Secretários de Finanças - AS
BRASF, não permita que os municípios Sejam privados de 
defender os seus interesses, pois só assim a democracia estaria 
sendo exercida na sua plenitude. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Não há mais 
oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar 
os trabalhos, designando para a sessão ordinária ~e amanhã 
a seguinte - -

ORDEM DO DIA 

-l-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 47, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos doart. 353, pará
grafo único do Re_gimento Interno). 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n• 47, de 1991 (n' 5.804/90,_na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que dispõe sobre a capacitação 
e competitividade do setor de informática e automação, e 
dá outras providências, tendo 

. PARECERES CONJUNTOS, proferidos em plenário, 
das Comissões: 

- de Assuntos Econômicos e de Educação, 1 ~ pronuncia
mento; favoráv~:::l ao projeto e às Emendas de n~s 6, 9, 10, 
i4, 18, 19, 21, 23 (':3l;pelo acolhimento parcial das Emendas 
de n,s 11_ e 17, nos termos de subemendas que oferece; contrá
J;"!o às de n9S 1 a 5, 7 ,_ 8, 12, 13, 15, 16, 20, 22, 24 a 30, 
32 a 36; e apresentando às de n9-'! 37 a 41; 2D pronunciamento 
(sobre as emendas de plenáriO): favorável às de n9s 42 e 47, 
acolhendo parcialmente à de n9 49, nos termos de subemenda 
que apresenta; contrário àS de n9' 43, 46, 48 e 51; e pela 
prejudicialidade das de n• 44, 45 e 50. 

-2-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 52, DE 1991 

(Incluído em Ordem d.o Dia nos termos do art. 353, pará
grafo único do Regimento Interno). 

Votação, em turno único, do Projeto de L_ei da Câmara 
n' 52, de 1991 (n' 912191, na Casa de origem), de iniciativa 

___ do. Presidente da República, que dispõe sobre as locações 
dos .imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes, 
tend-o -

Pareceres sob n9 279, de 1991, e de plenário, da Comissão: 
--~ de Constituição Justiça e Cidadania, to pronunciamen

to: favorável ao proj~to e às Emendas de n~s 8 a 13; pelo 
acolhimento parcial da Emenda n9 12, nos termos de sube
menda que oferece; contrário às âe n~"5 1 a 7, 9 a 11, 14 
à 18-e apieseiltando as Emendas de n9s 19 a 23-CCJ, de Reda
ção, 2• pronunciamento: favorável às Emendas de n"'s 34 e 
35 e contrário às de n~ 24 a 33. 

-3-
Redaçã.o Final 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 83, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos tertnosdo art. 353, pará
grafo único~ do Regimento Interno). 

Votação, em turno único, da redação final (oferecida 
pela Comissão de Diretora em seu Parecer n" 286, de 1991), 
do Projeto de Decreto Legislativo n• 83, de 1991 (n' 383/90, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova, 
a partir de 1» de novembro de 1983, a concessão outorgada 
à Rádio Arapuan Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
soDora na Cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba. 

(Dependendo de votação do Requerimento n~ 522, de 
1991, solicitando que a proposição seja submetida à votação). 
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-4-
Redaçã Final 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 84, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termOs do art. 353, pará-
grafo único, do Regimento Interno). _ 

Votação, em turno único,· da redação final (oferecida 
pela Comissão Dirfdora -em seu Parecer n~ 285, _de 1991), 
do Projeto de Decreto Legislativo n' 84, de 1991 (n' 389/90, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que oUtorga 
permissão à Rádio Difusora São Patrício Ltda. -para explorar 
serviço de radiodifusão sOnora em freqU.ênciã.- modulada na 
Cidade de Ceres, Estado de Gõi3.s. 

(Dependendo de votação do Requerimento n"' 524, de 
1991, solicitando que a proposição seja submetida à votação). 

-5-
Redação Final 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 85, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, pará-
grafo único, do Regi~ento Interno). . _. _ 

Votação, em turno úniCo; -da redação finãl (oferecida 
pela Comissão Diretora em seu Parecer ·n~ 2"84, de 1"991), 
do Projeto de Decreto Legislativo n'-85, de 1991 (n' 1191, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o·ato que outorga 
permissão ao Sistema de Comunicaç6Cs Jirofessor Vaifer 
Alencar Ltda. para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos. 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora, 
em freqüência modulada, na Cidade de Teresina, EstadO do 
Piauí. -- - -

(Dependendo de votação do Requerimento ·n9 523, -de 
1991, solicitando que a proposição seja submetida à votação). 

-6-
Redação Final 

PROJETO DE DECRETO LEGISLA TIVON' 86, DE 1991 

(I~c~_uíd() _e_m Ordem do Dia ·nos thlnos--do ·aiC353, fiará~ 
grafo umco, do Regimento. Interno). .. . 

Vota~ão, eiD; turno _ún~c~~ 1 da red_açãq_f~mil.(oJtle.cjda 
pela Comissão D1retora em seu PareCer· n9 282 de 19.91 do 
Projeto de Decreto Legislati':'o_n~ 86~_de 199l,' (n" Ú9( ~a 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a con- -
cessão outorgada à Radiodifusora de Cáê:eres Ltdà. para ex~ 
piorar serviço de radiodifusão sonora, em onda média na 
Cidade de Cáce{es, Estado do Mato GrosSo. · ____ ._' 

(Dependendo de votação do Requerimento n~ 525 de 
1991, solicitando que a proposição seja sÚbmetid·a à votação). 

-7-
Redaç-ão Final . . . . . . 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 87, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos tennos do art. 353 pará-
grafo único, 'do Regimento IntCrno). · ' 

Votação, em turno U_nico, da redaç?o final (ofer_ecida 
pela ::omissão Diret6rã em seu Par~cer n~ 281; de 1991), 
do Projeto de Decreto Legislativo n' 87, de 1991 (n' 3, de 
1991, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova 
a pennissão outorgada à Rádio Jornal Gazeta,de No_va Fribur~ 
go Ltda. para explorar serviço de radiodifiiSã"o sOD.Oni: em 
freqüência modulada, n~ Cidade de Noya Friburgo, Estado 
do Rio de Janeiro. -

(Dependendo de votação do Requerimento n' 526, de 
_l991,_solicitando que a·proposição seja submetida à votação). 

-8-

Redação Final 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 88, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do arL353, pará~ 
grafo único, do Regimento Interno). 

Votação, em turno único, da redaÇão final (oferecida 
pela Comissão Diretora em seu Parecer n9 183, de 1991), 
do Projeto de Decreto Legislativo n' 88, de 1991 (n' 4/91, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato outorga conces~ 
são à Rádio Clube de Inhapim Ltda. para explora~ serviço 
de radiodifusão sonora, em onda média, na Cídade de Inha~ 
pim, Estado de Minas Gerais. 

(Dependendo de votação do Requerimento n9 527, de 
1991, solicita.ndo que a pr_opos~ção seja s~bmetida â vo~ação). 

-11-
- -- - -- Redação Final 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 89, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, pará-
grafo único, do Regimento Interno)._ _ _ 

Votação, em turno único, da redação final (oferecida 
pela Comissão Diretora em seu Parecer n<;' 287, de 1991), 

--do Projeto de Decreto Legislativo n' 89, de 1991 (n' 5/91, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga 
permissão à Rádio FM 103 Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora, em freqüência rilódulada, -na Cidade de 
M_aravilha, Estado de Sa_nta Catarina. 
· · (Dependendo de votação do Requerimento n~ 528, de 
1991, solicitando que a proposição seja submetida â votação). 

- 10.::. 
~ . . , Redaçã() final _ _ _ , __ _ .. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 90, DE 1991 

(Incluído eril 0.1dem do Dia nos termos do art. 353, parã~ 
grafo único, do Re~mento Interno). 

Vota_ção, em turno único, da redação final (oferecida 
pela Comissão D_iretora_ ~m seu Parecer n9 288, de 1991), 
do Projeto de Decre~o Legislatiyo n9 90, de 1~91 (n9 6/91, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga 
concessão à Rio São Francisco Radiodifusão Ltda. para explo
rar serviço de radiOdifusão sonora, em onda média, na Cidade 
_de" Bom Jesus da Lapa, Estado da Bahia. 

(Dependendo de_ votação -do Requerimento n9 529, de 
1991, soJic_itá_ndo que a proposição seja submetida à votação). 

-11-
- __ . _ . . . Redaçjjo Final . . . 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVON'91, DE 1991 

-(Incluído em Ordem do Dia nos termOs do art. 353, pará~ 
·grafo único, do Regimento Interno). _ _ _ __ 

, :Vo!açã~. em t_urno único, dà redação final (ofer~cida 
pela Comissão Diretora em se1-1 Parecer n9 292, de 1991), 
do Projeto de Decreto Legislativo n' 91, <jê_1991 (n' 8/91, 
na Câmara dos Deputados); que aprova- o ato que renova 
a concessão da ~~dio CultUra de PaUlo AfOnso Ltda._para 
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora, em onda média, na Cidade de Pallfó-Afoflso;- EStadO 
da Bahia. 

(Dependendo de votação do Requerimento n9 530, de 
1991, solicitando que a proposição sejâ: submetida à votação). 
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-12-
Redação Final 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVON• 92, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos terriloS do-3.rt. 353, pará-
grafo único, do Regimento Interno)._ _ 

Votação, em tui-no único, da redação final (oferecida 
pela Comissão Diretora eril.-sei.CParecer n" 291, de 1991), 
do Projeto de Decreto Legislativo n• 92, de 1991 (n' 385/90, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato ·que outorga 
permissão à Rádio Ituberá Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão_ sonora na Cidade de ltuberá, Estado -da Bahia. 

(Dependendo de votação do Requerimento n' 531, de 
1991, solicitando que a proposição seja submetida.votação). 

-13-
Redação Final 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 93, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos-do art. 353, pará
grafo únicó, do Regimento Interno). 

Votação, em turno único da redação final (oferecida pela 
ComÀssão Diretora em Seu Parecer n"290, de 1991), do Projeto 
de Decreto Legislativo n' 93, de 1991 (n' 386/90, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato ·que renova concessão à 
Rádio Monólitos de Quixadá Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora, em onda média, na Cidade de Quixadá, 
Estado do Ceará. 

(Dependendo -de votação do Requerimento n' 532, de 
1991, solicitando que a proposição seja submetida ã votação.) 

-14-
Redação Final 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 94, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, pará-
grafo único do Regimento Interno.) _ _ 

Votação, em tuino--úniC-o, da redação final (oferecida 
pela Comissão Diretora erri seu Parecer n9 289, de 1991), 
do Projeto de Decreto Legislativo n• 94, de 1991 (n' 388/90, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o _ato que outorga 
permissão à Rádio Pássaro da Ilha FM Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora, em freqüência modulada, na 
Cidade de Guaranésia, Estado de Minas Gerais. -

(Dependendo de votação do Requerimento n9 533, de 
1991, solicitando qu.:.·? 9roposição seja -submetida ã votação.) 

-IS-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N'96, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos _termos do art. 353, pará-
grafo único, do Regimento Interno.) _ 

DiscusSão, em turno úniCo, do Projeto de Decreto Legis
lativo n• 96, de 1991 (n' 384/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão ã Oigariizaçãâ de 
Radiodifusão Trevisan Ltda. para explorar serviço de radiodi
fusão sonora, na Cidade de Pirassununga, Estado de São Pau
lo. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Educação.) 

-16-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NO 97, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, pará-
grafo úniCo, do Regimento Interno.) -

Diséussão, em turno úrtico, do Projeto de Decreto Legis
- lativo n• 97, de 1991 (n' 390/90, na Câmara dos Deputados), 

I 

que aprova o ato que renova ·a concessão.da Rádio Doze 
de Maio Ltda. para explorar, sem direitó""de exclusividade. 
serviço de radiodifusão sonora, em onda média, na Cidade 
de_São Lourenço D'Oeste, Estado de Santa Catarina. 

_ (Dependendo de parecer da Comissão de Educação.) 

-17-
PROJETO DE DECRETOLEGISLATIVO NO 98, DE 1991 

(Incluindo em Ordem do dia nos termos do art. 353, 
parágrafo único, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno úniCo, do Projeto de Decreto Legis
lativo n• 98, de 1991, (n' 391/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato qüe outorga pennissão à Rádio Clube de 
Canela Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora, 
na Cidade de Canela, Estado do Rio Grande do Sul. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Educação.) 

-18-_ . 
PROJETO DE DECRETO LEGISLA TIV6 Ne 99, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, pãrá
grafo únicO. do Regimento Interno.) 

---Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n• 99, de 1991 (n' 392/90, na Câmara dos Deputados), 
que a prova o ato que outorga pep11_issão ã Rádio Cultura 
de Guaíra Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora, 
na Cidade de Guaíra, Estado de Sào Paulo. -
· (Dependendo de parecer da éomissão de Educação.) 

-19-
PROJETO DE DECRETOLEGISLATIVO N• 100, DE 1991 

(Incluído-em Ordenl do Día nos termOs do--ar-t. 353,-pará~ -
grafo único, do Regimento Interno.) 

DiScU.são, em turno únicO~ do projeto de Decreto Legis
lativo n• 100, de 1991 (n' 396/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Divisa 
FM Stéreo de Ourinhos Ltda. para explorar serviço de radiodi
fusão sonora, em freqüência modulada, na Cidade de Duri
nhos, Estado de São Paulo. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Educação.) 

-20-
PROJETODE DECRETOLEGISLATIVON•101, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia n-os terinos do art. 353, pará
grafo único, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turnO único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n• 101, de 1991 (n' 397/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Modelo 
FM Indaiatuba Ltda. para explorar serviço de radiodifusão, 
em freqüência modulada, na Cidade de Indaiatuba, Estado 
de São Paulo. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Educação.) 

-21-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 46, DE 1990 

Discussão, em turno único, do Projeto de De_creto Legis
lativo n' 46, de 1990 (n' 170/89, na Câmara dos Deputados), 
que homologa o ato do Conselho Monetário Nacional que 
autOrizoU a emissão adicional de papel-moeda, no exercício 
de 1988, no valor de NCz570.900.000.000,00 (quinhentos e 
setenta bilhões e novecentos milhões de cruzados novos), ten
do 

PARECER FAVORÁVEL,sob n' 259, de 1991, da Co
missão 
- de Assuntos :EOOD.ômicos .. 
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-Z2-
REQUERIMENTO N' 459, DE 1991 

Votação, em turno único, do Requerimento n" 459, de 
1991, de autoria do_Senador Oziel Carneiro, so1icitcirido, nos 
termos regimentais, a transcrição, rfos Anais do SerúidO-Fede
ral, do artigo publicado no Jornal O Liberal, de Belém do 
Pará, edição de 18 de agosto corrente, intitulado "A Quem 
Decepcionam as Grandes Obras?" - -

- Z3-
REQUERIMENTO N• 494, DE 1991 

Votação, em turno único, do Requerimento n"' 494, de 
1991, de autoria do Senador Divaldo Suruagy, solicitando, 
nos termos regirnentaís, a tramitação conjunta do Projeto 
de Lei da Câmara n' 41, de 1991 (n' 1.62o/89, na Casa de 
origem) e do Projeto de Lei do Senado n• 47, de 1991, de 
autoria do Senador Mário Covas, que dispõe sobre o trabalho 
doméstico e dá outras providências. 

-24-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
N' 13, DE 1991 

(Incluída em Ordem do Dia nos termos do art. 358 do 
Regimento Interno.) 

Dá nova redação ao § 5• do art. 14 da ConstituiÇão Federal 
(1' signatário: Senador Ney Maranhão). · 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Está encer-
rada a presente sessão. -

(Lf!Vanta~se a sessão às 17 horas e 35 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MÁ
RIO COVAS NA SESSÃO DE 14-8-91 E QUE, EN
TREGUE Á REVISÃO DO ORADOR, SERIA' PU
BLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. MÁRIO COVAS (PSDB -SP. Pronuncia o seguin
te discurso) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, Sr' Otflia, DD. 
esposa de Pompeu de Sousa; Srs. familiares; senhoras e senho
res, cronista da História -p-ó lítica deste século, Carlos Castello 
Branco, conta que a~ _long? dos _m.e~~o~ da d~~d~ 9~ 30 
um jovem rapaz ceare-nse, Com seus vinte anos de idade, asso
mava à janela de um consultório de dentista no Rio de Janeiro. 
Fazia-o, com o inevitável temor, de que em aguarda sua 
vez de enfrentar o dentista e com a inquietude de quem é 
naturalmente inquieto. 

É possfvel revê-lo com as mãos às costaS~- balançarido 
o corpo e olhando para o horizonte que dali se descortinava. 
E, à frente, do outro-lado edifício, à janela, vislumbrou alguém 
a quem conhecia, diga-se de passagem, alguém que era até 
seu ídolo: o jornalista Américo Palha, com quem convivera 
no Ceará e qúe era figura obrigatóría na crónica-eleitoral 
desse Estado. Do reconhecimento ã sinalização, à gesticU
lação, à eufOria, que afinal fOí correspóridida de forma idênticii 
por aquele que estava na outra janela, entre o reconhecimento 
e a chegada de ambos à rua, foi um pulo. O abraço veio, 
carinhoso, forte, solidário, e·Pompeu disse: "Que prazer em 
vê-lo, Palha!" E Palha disse: ''que prazer em vê-lo, Orlan~o!" 
Só depois disso acontecer é que Pompeu verificou que Palha 
não era o Palha, e o interlocutor verificou que Pompeu nunca 
fora Oflarido. Ambos aprofundaram o abraço, porque o gesto 
de solidariedade ganhava uma dimensão ainda maior, na medi
da que se dava entre dois amigos recentes, entre dois desco
nhecidos de sempre, entre dois homens que se ligaram apenas 

pelo fato de serem sereshuma11os. E aí remata, Carlos Castello 
Branco, com aquela capacidade de síntese que Deus lhe deu: 
«Pompeu saiu às gargalhadas pela rua e pela vida". 

Os homens nascem com o peso- todos nós- do pecado 
original. A marca nem sempre é visível; ela se coloca ou 
se desloca aqui ou ali, desta ou daquela forma. Mas há homens 
que nascem como se em si o resgate do pecit4o ~niginal tivesse 
ocOrrido. Deus lhes reserva uma série de atributos que, afinal, 
complementam a sua personalidade e a sua missão histórica. 

- - Roberto Pompeu de Sousa Brasil nasceu_trazendo o nome 
de seu País no seu próprio nome; mas Deus lhe determinou 
o local certo para nascer: o fez acontecer no Estado do Ceará, 
numa cidade chamada Redenção. Comt;> todo~ __ sabem_ o Çeará 
libertou os escravos -qUatro anos antes do que o resto do 
Brasil o fizesse; e, dentro dá Ceará, -o primeiro município 
que o fez foi ex?tamente Redenção. Pprtanto, a idéia da inc!e
Pêtldência, da liberdade, da vinculação com a vida humana, 
em.Pompeu está presente na sua própria origem como pessoa 
humana. A .representação política compõe a crónica de su~ 
familía. O velho SenaQQrl:'ompeu, hoje patrono de um muni
cípio do Ceará, foi Sen~dQ{no Império, foi o primeiro Senador 
Pompeu, e era seu bisavó. Era filho e neto de médicos. E 
há quem diga até que, na origem de sua vida, a Medicina 
lhe foi uma alternativa de algum modo acalentada. 

Sem dúvida, o bom humor era a sua principal caracte
rística:. O -depoimento de Evandro Carlos de Andrade que 
com ele trabalhou durant~ muitot~mpo, testemunha taxativo: 
tudo lhe detonava a garg3.lhãdã:. 

- -Urri dia, no Diário Carioca, encantado com o texto q"iie 
anunciava para o dia seguinte - o -primeiro enforcamento 

_de mulher na Inglaterra depois de muitas décadas -ele quis 
publicá-lo acompanhado de fotografia da condenada. Mas não 
hav_ia. Mandou buscar no arquivo a pasta de fotos de pin-up 
girls. Escolheu a mais bonita, de maió e salto altO, e publicou-a 
de cima a baixo na primeira página-, ·como se_ fosse ·a quem 
-seria enforcada depois. ~ 

OctáVio Malta, que escrevia para o jornal Ultima Hora, 
fico_u indignado com o fa~_o. E protestou na ~uã· coluna, em 
Que fazia ã Critíca dos demais jornais. Pompeu ria desbraga
damente ao ler acrítica e juSfificava-~e_(;ie for_ma iinperiqsa: 
~'Em jornalismo não se pode ser acadêmico". 

A fejeiçao ao -academicismõ foi umá· ConStãnú~ na Sua 
-vTd~, til_1ha P:razer no 9~bate, na discussão das idéias, no con
fronto de natureza democrática. Mas não. discutia apenas pelo 
ptaier da discussão, era uma força envolvida sempre na busca 
de um objetivo, na busca de um resultado. É dele a frase: 
''Só vale a pena viver quando se tem uma luta por uma grande 
causa, caso contrário já não seria viyer, seria ·apenas existir". 

Effi 1986, quando fazia setenta anos de diade, declinou 
as suas duas únicas derrotas na vida_: __ a instauração no_ dia 
19 de novembro de 1937 do _Estado Novo e a decretação no 
dia 1" de abril de 1964 daquilo que ele denominava o "estado 
novíssimo". Todas as demais, até as que envolveram violências 
contra ele, não as considerou derrotas, porque foi capaz de 
transformá-las em vitórias. Apenas aquelas que atingiam o 
coletivo, com a dimensão de quem tem a grandeza para assu
mir como dano seu, aquele que atinge a todos, é que rigorosa
II!_ente fixava como derrotaS de natureza pessoal. 

O }ove~ -ce_arense nascido_ em 1916 -veio para o Rio ~m 
1931, fe"z a--Sua primavera no Ceará·, o seu ver~q no ·Rio, 
para vir praticar o Seu outono em Brasília. 

Foi homem sem invernos. não os teve e não os terá. 
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Começou a vida no Rio de Janeiro, como Professor no 
Colégio Pedro II, onde ministrava a matéria Português. Estu
dou Matemática com Pontes de Miranda, cujo curso de Filo
sofia freqüe"ritou. Namorou, naquela época, a juventude co
munista.- Augusto Frederico Schimidt, em Certa_ fase da sua 
vida, talvez o seu amigo mais íntimo, resgatou-o para o conví
vio da igreJa. 

Foi redator-chefe do JornalQ meio-dia. Foi dactilosco
pista do Ministério do Trabalho; trabalhou e mA Folha Carioca 
e a abandonou quando ela aderiu à Embaixada Alemã. Aos 
22 anos, chegava aquele jovem cearense à redação doDiário 
Carioca, o pequeno grande jornal, que faz parte da história: --
das lutas deste século neste País. _ 

Foi sucessivamente editor internacional, diretor de recta~ 
ção, diretor~geral, diretor~presidente, ali tendo permanecido 
até agosto-de 1961. Percorreu no jornal um caminho diferente 
dos demais. O foCa, normalmente, era conduzido à seção 
de esportes, para o estágio inicial. Pompeu de Sousa ganhou, 
desde logo, uma edito ria internacional. Nessa época, a ditadu~ 
ra namorava o nazifascismo, c Pompeu usava a sua coluna 
para dar estocadas na ditadura e para reivindicar um posiciona~ 
menta do Brasil junto às forças democráticas, no conflito mun~ 
dia L 

Mas a época não permitia essas veleidades. A violência 
logo mostrou suas garras e o DIP determinou ao jornal que, 
ou acabava a coluna, ou fechava o.jornal! Ao tempo, Roose~ -
velt foi capaz de entender que era preciso uma aproximação 
com_aAmérica-Latinae criou, conferindo a David Rockefeller 
a tarefa de presidir um Escritório de Coordenação de Assuntos 
Latino~Americanos. Era a política da boa vizinhança. Esse 
Escritório convidou algumas fi_guras, entre as quais - com 
um certo alívio para o regime ditatorial que prevalecía no 
País, Pompeu de Sousa foi incluído, para se transferir para 
os Estados Unidos. 

A partir daí, nos Estados Unidos, ele passou a fazer 
um programa de rádio onde usava o desdobramento e o not_i~ 
ciáió so_bre a Guerra, como instruri'ierttõ=--'a-diCiOnã.l pela sua 
permanente luta em favor _da liberdade e da d_emocracia. 

Volta ao Brasil. E nesse instante cria aqui um no_yo_ pro~ 
grama de rádio voltado para o noticiário do con_flito e se 
assessora bem. É seu assessor. como observador milit3.r, o 
então Coronel Humberto Castello Branco. 

Em 1945 conspirou para a queda do Estado Novo. Em 
1950, com Canrohert contra a posse de Getúlio. Em 1954, 
no célebre episódio do atentado _Carlos Lacerda, do quel de
correu a morte_r~q Major Vaz e, conseqüentemente, a instau
ração de um inquérito paralelo no Galeão, a-- preseriçã de 
Pompeu_ de Soúsa foi tão ativa durante. o _ínquérito, que os 
seus companheiros o chamavam com carinho, "o Presidente 
da República do Galeão". 

Mas a cabeça de Pompeu de Sousa voltara dos Estados 
Unidos, num convívio com que havia de mais moderno na 
técnica jornalística, explodindo de inovações·. E o seu tempo 
era de tal forma preenchido 9uc foi preciso dispor do intervalo 
de tempo do Carnaval dd" 1950, para que ele aproveitasse 
aqueles dias e estruturasse a reforma profunda que itía ·fazer 
em O Diário Carioca. É aí que nasce ou _se transporta para 
o Brasil as técnicas dolead, do sublead, docopydesk e até 
as regras, os manuais de redaçãõ. Mas com muita percepção 
e clareza convenceu~se que para: possibilitar uma reforma des
sa dimensão, era preciso trazer quem não tiveSse cOnstruído 
ao longo da vida o vício do uso. Portanto, montou urna equipe 
de focas, cujo perfil a hístófia se en-carregou de aemonstrar. 

Estiveram com ele, nessa reforma: Armando Nogueira, Evan
dro Carlos de Andrade. Jânio çle Freitas, José Ramos Tinhorã, 
Ferreira Gullar, Thiago de Melo. 

Deixa o Diário Carioca,e esta não é uma derrota, é uma 
decepção porque em 1961 a direção do jornal pressiona para 
que ele atenue o tom de um artigo feito, denunciando a pressão 
dqs _mili!ar~s contra a posse de João Goulart. 

Anos depois ele traduz o espírito que o impelia ao tomar 
essa decisão. "Nós, jornalistas, lutamos a vida inteira pela: 
liberdade de imprensa e o máximo que conseguimos é a Hber~ 
dade da empresa. Pouca gente como ele foi capaz de entender 
a pfõfundidade desse conceito. o dono do direito chamado 
liberdade da informação nãu é nem a empresa, nem mesmo 
o jornaJista, é o leitor, que tem o direito a receber a informação 
sem que sobre ela pese qualquer forma de censura. Foi o 
perigo que se fazia contra o leitor, contra um direito da cidada
nia que o fez demitir~se do Jornal onde nesta altura era Dire~ 
ter-Presidente. 

Anos depois, enfrentava a sua grande segunda decepção 
da vida. O observador militar que _o ajudara no programa 
de rádio, já então na Presidência da República, investe contra 

_Q __ s~u_ _cargo de Professor da Universidade de Brasüia. _Ele 
encabeça, para orgulho seu e da sua geração, uma lista de 
12 professores que são demitidos da Universidade, gerando, 
em contrapartida, uma solidariedade que faz com que 210 
professores se demitam. Conviveu com toda uma geração de 
jornalistas como Carlos Castello Branco, Fernando Sabino, 
Vinícius de Morais, Antônio Maria, Otto Lara Rezende, Paulo 
Mendes Campos-, Deodato Maia, Fernando Lobo, João Emí~ 
lio Falcão e recebeu a Chefia da Redação doDiário Carioca 
das mãos de Carlos_Lacerda. Talvez a sua mais expressiva 
manifestação seja de que "não é possível fazer nada sem pai
xão". Foi um homem permanentéltente carregado d_e senti
mentos mas, seguramente, o que o dominava e o que traduzia 
por antecipação a sua conduta era a paixão. Os ódios inesxiS
tiam ou eram apenas uma fachada eventual, absolutamente 
passageira, para -sustentar a paixão que, afinal, era o que 

. o motivava. Osvald de Andrade, com quem conviveu durante 
muito tem-po; O aco-riS-elhou a casar-se imediatamente ou mor~ 
reria de paixão. Casou~se com-o. Otília há 40 an_os e .com 
ela teve 4 íilhos; enviuvOU Cedo, antes- deste _casamet"!tO, e 
teve mais 2 filhos; deixa 8 netos. D. Otília e Pompeu conhece
ram-se no curso de Napoleão Laureano, o curso que ele deu, 
já pOrtador de um câncer terminal e, a aceitar o depoimento 
de Evandro Carlos de Andrade fOi ·uma paixão fulminante 
que, como toda paixão, aqui ou ali salienta Evandro - se 
Com a certeza de que a lava produz, no seu desdobramento, 

a_ m:_ais/ic;:t terf_a-para germinar o fruto. . 
"A Otüia, que, sentàda _ao rn_eu lado, _viu~me sempre 

entre as mil tan~fas de fazer o _i~esquecívelDiário Cariocade 
cada dia, rabiscar à máquina fõdOs- esseS bilhetinhos e mtiítos 
inais:" - - -

Essa é a dedicatória do seu livro, redigido recentemente, 
que retrata o período de sete meses do Governo de Jânio. 
quando ele, corno implacável jornalista político, enviava dia~ 

- riamente ao presidente dos bilhetinhos o bi1betinho do jorna~ 
lista. 

A reprodução desse livro, hoje, traz essa dedicatória: 
"À Otü.ia, que sentada ao meu-lado viu .. me sempre entre 

as mil tarefas de fazer o ine_squecível Diárió Carioca de cada 
dia, rabis_car à máquina todos-esses bilhetinhos e-muito mais." 

Há memória maiS digna do que essa? Há lembrança mais 
agradável do que essa? Há sonho a acalentar mais profundo 

' 
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do que esse? Pode uma mulher realmente, desejar, receJ?er 
do seu companheiro uma mensagem mai~_ carinhosa, que re
lembra a presença e não a ausência? Que .felembra o convívio 
e que divida o resultado?" Pompeu forprOfessor do primeiro 
curso de jornalismo em 1949' na matéria "técnica_do jornal 
e do periódico" na Faculdade Nacional de Filosofia, hoje, 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Fundou em 1961 
a extraordinária e rvolucionária experiência educacional cha
mada Universidade Federal de Brasília, ·coítra~Dvivêflcia
de Anísio Teixeira, Frei Mateus Rocha, Oscar Niemeyer e 
o nosso Darcy Ribeiro. _ . -· __ 

Aqui permaneceu durante algum tempo, até que a violên
cia o afastou da universidade. Foi para São Pãlllo editar fascí
culos para a revista Veja. Foi diretor da Editora Abril de 
1967 até 1979. Voltou para Brasíria, que adotara como sua 
terra, e em 1985 asSumiu a Secretaria de Educação do Distrito 
Federal, no Governo José Aparecido. Conviveu COJ!l intelec
tuais, artistas e músicos. Da sua fase inicial de Vída CliegOu 
a escrever, e aí com pseudónimo, "Críticas de Teatro". Mas, 
ainda uma vez é o seu sentido de liberdade que baliza esta 
passagem. Voltando dos Estados Unidos, depois de ter assis
tido Laurence Oliver, interpretando Shakespeãie e reconhe.. 
cendo que o teati'o no Brasil nada mais era do que uma diver
são para dep?is do jantar, ~e encanta, ~ri~eiro, com a crónica 
de Alvaro Lms e, em segmda, com a vtsao da peça de Nelson 
Rodrigues, o seu "Vestido de Noiva", que representou um 
marco de mudança no te-atro, completada não apenas pela . 
presença deste dramaturgo, como com a vinda para o Brasil, 
desse extraordinário Zieinhinsky. Ele qUe era um amante de 
Ésquilo, Sófocles, Eurípedes, O'Neill, Shakespeare e de Ib
sen, enfronha-se e envolve-se nesta nova ·revolução de natu
reza cultural. Isso o faz confrontar-se com a censura que logo 
investe contra a obra de Nelson Rodrigues·e, como os-tempos 
mudam, as novas tecnologias trazem novaS frentes d_e luta. 

É o cinema, através de Nelson Pereira dos Santbs e seu 
"Rio 40 Graus" qUe ofert~ce e convoca 'Pompeu de Sousa 
a um novo patamar de luta, contra a censura.-

Seu amor pela ~úSica era prqfundo. ,Conviveu'CcúTI-La~ 
martine· Babo, com Nílton Silva, com LupiScínio, que-àdmi
rava por lhe fazer agrado a dor de cotovelo do samba gaúcho. 
Cartola trabalhou com ele como contínuo no Diário Carioca. 

Nelson Rodrigues foi em certa fase da sua vi9a um dos 
seus mais chegados amigos. É depoimento de Pompeu que, 
à saída do jornal, pelo menos uma noite na semana, _eles 
caminhavam juntos ·até o final da Praia do FI3.mengo. 

Certo dia brigaram, e como toda briga de dois homens 
dessa dimensão, brigaram por um nada! Pompeu,_quando 
perguntado a respeito, brinq~.va: "O NelsOn nunca m.e perw 
doou ter tirado o ponto de exclamação dos títulos de jornal!" 
Mas, na realidade, a verdade repousava num outro fato tão 
pequeno como esse; ã pOsse ou O uSO de uma permanente 
para assiStir, em lugar privilegiado, essa pãiião que se chama 
futebol. 

Os que conviverani c-&m: ele, e com ele trabalharam, -lem
bram-se de dois tiques que lhe eram inseParáveiS: mordiscava 
a aliança de ouro enquanto pensava, o que fez com que a 
engolisse em du.as oportu_nidades sucessivas, e há os que se 
lembram dele batendo à máquina com o terrível hábito de 
manter uma gilete em cima da língua! 

Em 1955, com Lott, ficou com Jango e JK; em 1961 
foi ·secretário de Imprensa do Governo de TancredCf Neves, 
-que, quando Prirrieiro-Ministro, o convidou para essa tarefa. 

Sua presença em palácio, como acontece com todos os ·revolu
cionários, românticos, durou-pouco. 

Em 1979, chefiou o escritório político que comandou a 
candidatura do General Euler Bentes Monteiro. Em 1985 
foi Secretário de Educação do Distrito Federal e, finalmente, 
em 1986, Brasília, em nome deste País, convocou-o, como 
seu representante na Assembléia Nacional Constituinte. A 
militância política que começara Já no Ceará, antes--dos 20 

-·anos de idade, na Aliança Liberal, que, afinal, desaguou na 
Revolução de !930, desdobrara-se depois de 1945 na UDN, 
atrav~ da esquerda democrática. Posteriormente, na imensa 
aventura partidária em que se constituiu o Partido Socialista 
~rasileiro, comandado por João Mangabeira, antecipou sua 
presença na vida política convencionaL 

~'9 povo tanto serve para derrubar ditaduras corp.o para 
consolidar democracias . ., E Pompeu havia sido chamado para 
a tarefa que se apresentava: a de consolidar a democracia. 
- Reconhecia, rindo de si próprio, seus próprios defeitos 

e as dificuldades que tinha. E dele esta auto-análise: "Con
fesso, com muita hi.rinildãde; que não sou bem-dotado para 
o pragmatismo; sou ?té um sujeito simpáticO', nlas não sou 
bom negociador". 

· É possível cada um de nós lembrar-se de Pompeu de 
Sousa, transitando por esse espaço, sentado à Presidência 
da Mesa. Pompeu fazia de cada ato da sua vida um banquete 
de 500 talheres. Era íntegro, inteiriço; não era capaz de comer 
apenas com a boca, de falar apenas com o coração, de amar 
apenas com a al~a. Era alguém por inteiro, que ao falar 
sacudia cada um dos fios de cabelo. QUe muitas vezes se 
policiava, escondendo as mãos às costas, como se tivesse medo 
que elas se antecipassem à palavra e adiantassem o pensa
mento. Era, como ele próprio dizia, alguém que vive movido 
pela paixão. 

E foi assim que S. Ex• chegou a esta Casa, para o cnnvívio 
dos seus amigos. Tive a oportunidade, por ter sido Líder 
do meu Partido na Constituinte, -de conviver com S. Ex• como 
Constituinte. E Pompeu de Sousa deixou g-ravadas na história 
cOnstitucional deste País, 66 emendas da sua lavra. Não me 
atenho a todas. Mas há uma que mostra a dimensão desse 
homem e o nível do seu compromisso: 

"Nenhuma lei conterá dispositivo que possa consti
tuii." embaraço à plena liberdade de informação jorna
lística em qualquer veículo de comunicação social, ob
servado o disposto nesta Constituiçãc- " 

Não apenas a afirffi.ativa de que a iilfofmação- é livre 
mai_s do _que isso, a proibição de que qualqu'er lei possa, d~ 
alguma maneira, violentar a possibilidade do seu uso. 

Mas não bastou. Lembro:me ainda do dia em _que vota
mos neste Plenário a última das suas mensagens, à véspera 
de S. Ex• encerrar essa·etapa. Legislou sobre o art. 224 da 
Constituição que diz: · 

"Para os efeitos do disposto neste capítulo, o Con
gresso Nacional instituirá, como órgão auxiliar, o Con
selho de Comunicação Social na forma da lei." 

Este Senado aprovou o projeto de lei de autoria do Sena
dor Pompeu de Sousa, o Constituinte_, o homem, o jorn-alista 
o paladino da liberdade, a lei sobre a matéria que, afinal: 
representou o objetivo da sua vida. 

. ''Conheci. ''Papai Noel'', disse a pequena Raphaella, com 
d01s anos de Idade, sobrinha de Rita Nardelli, que foi sua 
assessora de imprensa, relatando à-famílía a Sua ida ao gabi
nete de Pompeu de Sousa. E, às vezes, me pergunto: há ~ 
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alguma coisa que possa sigitifiCar a aSPiráÇãO má1S-dfgna do 
que receber de uma criança a afirmãtíva de que -esteve com 
"Papai Noel? A criança e o_ idos_o não aceitam os padrões 
de censura que nós, tradicionalmente, nos auto impomos. 
Eles respondem pelo instinto aos _seus desejos, ao seu afeto 
e ao seu carinho. 

Nunca vi uma pessoa passar ao lado de Pompeu de Sousa, 
se ainda estivesse na faixa de idade da esperança, ou se já 
vivesse a época da razão que não o olhasse, qu-e não-o parasse, 
que não o cumprime-ntasse, QUe não o ã.carinhásse. Ele acabaM 
va cria-ndo em todos nós que com ele andávamos uma certa 
dose de ciúmes, pelo carinho com que era tratado, cujo troco 
era a exuberância do seu sorriso, era:·a gr3tidão do seu olhar, 
era a· simpatia da sua figura.- - ~ 

Em sua Ultima entrevista afirmou, com-· bom humor de 
sempre: "Agora sou um velhinho aposentado. Dou-me ao 
luxo de es_crever somente sobre o- que vi e não sobre o que 
eu fiz. Isto deixo para depois". 

Pompeu, como ninguém, aprendeu a lição de Vieira. Os 
homens que falam por ter viVído, por ter visto "faiein histó
ria", os homens que falam por saber "profetizam". Pompeu 
nesta primeira fase ia se dedicar à tarefa de fazer história, 
testemunha que foi de três gerações deste século; deixava 
para depois, como tarefa mais ampla, a imensa profecia que 
era o coloráriO da sua vida. 

"Sai Dutra, entre Góes'~. Com esta manchete, que era 
uma novidade na época, Pompeu revolucionou o seumomento 
histórico. Admitiu que o vdllo "nariz de! cer3.'; ·estava gasto 
e que o primeiro dos compromissos dos jornalistas erá com 
o leitor. 

E até disciplinava; para o futuro, o novo comPOrtamento 
da comunicação jorn_<~,lística. --

É preciso que o jornalista comprometiáá-SãtísfiiÇa a três 
aspectos: noticiar, interp)"etãf- e õpihar. Esta síntese- dará o 
instrumento pelo qual o jprnal e a notíCiã voltarão a Competir 
com outro meio de comunicação eletrónico, a televisão. 

Sem dúvida, se tempo lhe fora dado, espírito não lhe 
faltaria para iniciar essa noVa luta. Pouca gente co·mo ele 
entendeu com mais propriedade o dito popular: "Se todos 
os seus esforços foreni Vistos com indiferença nãO desanime, 
porque também o sol ao nascer dá um espetáculo todo especial 
e, no entanto, a maioria da platéia continua dormindo". 

Nunca se preocupou com o sono alheio, desde que a 
madrugada o levantava e a perspectiva do horizonte do dia 
lhe oferecia o instiuinental da sua luta. 

Às vezes, divago pensando como terá sido o seu encontro 
com Deus, porque certamente Pompeu está no céu. Imagino 
que ao chegar à porta, o velhinho de barbas brancas, a quem 
cabe a tarefa de disciplinar aquela entrada, São Pedro, deve 
ter visto aquela figura simpáfíca, de cabelos brancos, esvoa
çantes, qual poeta, e terá corrido rapidamente para consultar 
os alfarrábios da vida. Procurando nos arquivos, ·qúe ainda 
não se_ modernizaram, pois a informátiCa áinda- não chegou 
por lá, puxou a ficha de Pompeu de Sousa e imediatamente 
deve ter corrido ao Senhor. "Senhor1 há um homem aí que 
tem a figura do revolucionário, a VOcação do revolucionário, 
foi um homem que revolUcionou na· terra. Estou co-m medo 
de deixá-lo entrar." E o Senhor lhe respondeu: "Deixe-o 
entrar. Ele é um dos nossos~ Fez isso· por paixão, pelo -al:nor 
que dedicou a seus semelhantes, e porque acredita na liber-
dade". ____________ _ 

Morreu de parada cardíaca. O Senador Almir Gabriel 
foi quem me trouxe a notícia. No dia seguinte, ao encontrar 

Otília e ao abraçá-la, vi que a despedida não foi tão dolorosa. 
O médico, Dr. Campos da Paz, me contou que sofreu pouco 
fisicamente-. As mais- duras e resistentes ligas metálicas sofrem, 
com o uso constante, um fenômeno físico chamado "fadiga". 
E,_ logo, independente de sua dureza, rof!lpem. Havia de ser 
assim com Pompeu. Amou demais. E por amar demais, seu 
coração foi acometido de fadiga. ExCesso- de uso. Pela vez 
primeira, ao vê-lo no caixão, senti a ausência do seu sorriso. 
Estava sério. Era como se reverenciasse o desconhecido, do 
qual não duvidava, mas que nunca enfrentara. Era como se 
de repente sua permanente alegria interior não exigisse a exibi
ção dos dentes. Era como se de repente a nova tarefa o convo
casse, impedindo-lhe o riso e fortale_cendo-lhe a gravidade~ 
E hoje eu aqui deveria estar em nome do meu Partido para 
dizer alguma coisa em relação à memória de Pompeu. 

Gostaria de ser triste neste iilStante, para rilostraf a di
mensão da dor de cada um de nós. Mas que me perdoem 
todos, não consigo pensar em Pompeu sem manter a alegria. 
Só consigo lembrar-me dele pela semente que plantou, pela 
passagem, que deixou, por aquilo que construiu .. Só _consigO 
me lembrar do Pompeu de todos_nós, de cada um de nós. 
pela imagem que dele cada um de nós carrega em seu coração. 
Não há muito que possa faz-er, mas acho que, sem poder 
atingir o prin-cipal, busco miriimizar á dívida, pelo pagamento 
de parte dos_ juros, deixando, em nome do meu Partido a 
oração silenciosa e o desejo de que, nesta nova empreitada, 
Pompeu não perca na eternidade a imensa mensagem que 
fo"i capaz de transmitir à sua geiação. (Muito bem! Palmas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. NEL
SON CARNEIRO NA SESSÂ.O D7ô 14-B-9I, QUE 
SE REPUBLICA POR HAVER SA{DO COM IN
CORREÇÓES NODCN- SEÇÃO II- DE 15-8:91. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Para discu
tir.) - Sr. Presidente, peço a atenção deste Plenário, que 
se vai esvaziando, para o projeto que vamos examinar. 

Quero declarar, de início; a minha admiração, o meu 
respeito pelo Estado do Piauí, aos que ali vivem e trabalham. 
Estamos aprovando todos esses projetes sem ler os textos. 
Mas, só agora, neste projeto para o qual me pediu urgência 
urgentíssima, nOto' alguns trechos, qüe vou ler para que o 
Senado deles tome conhecimento. 

Diz o art. 12: 

·"Art. 12. ••••••••············••••H•··---···"-·~··•h·•······ 
§ 1~> O cargo e as funçOes constantes, respectiva

mente, dos Anexos I e III desta lei serão providos 
após a instalação do Tribunal Regional, com sede e~ 
Teresina, no Estado do Piauí, nos tennos da legislação 
em vigor." 

Não se diz expí-essamente, qUe o ingresso será mediarlte 
concurso público, o que temos exigido em outros pronuncia
mentos. 

"§ 211 OS valores das funções da tabela de gratifi
cação e· representação do gabinete do Tribunal Regio
nal do Trabalho da 22• Região são idênticos ao da 
mesma tabela do Tribun:;tl Superior do Trabalho.,. 

Ora, Sr. Presidente, equiparar os_ vencimentos dos servi
- dores do Tribunal Superior do Trabalho, que é a cúpula, 

aos do Tribunal Regional, é um exagero. V. Ex~ verificará 
que o é pela tã.bela no Anexo I. 
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O Dii'etor~Geral e o Secretário~Geral da Presidência têm 
um DAS~6; o Secretário do_Tribunal Pleno tem um DAS-5. 
Vejam V. Ex~s o que isso representa! Um assessor de juiz, 
bacharel em Direito, tem um DAS-5-.--

0 Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO ...:... Ouço V. Ex• coin prazer. 

O Sr. Jutaby Magalhães- O problema que vejo, confor-
me declarado no parecer, pelo Senador Chagas Rodrigues, 
é que já votamos neste plenário a criação do Tribunal Regional 
do Trabalho do Rio Grande do Norte. Será que os valores 
não são exatamente esseS? -

O SR. NELSON CARNEIRO '- Devem ser. 

O Sr. Jutahy MSgalhãeS- Se votamos, dando ao Rio 
Grande do Norte esses valores, creio que agora não temos 
mais o que fazer. Ou vamos modificar os valores do Rio 
Grande do Norte? 

O SR. NELSON CARNEIRO -~E vamos e<rntinuar erran
do? A meu ver, o Tribunal tem a iniciativa, mas não temos 
que aprovar o que de manda. 

O Sr. C~agas RodrJgues- Permhe~me V. Ex~ um aparte?-

0 SR. NELSON CARNEIRO- Ouço V. Ex• cem prazer. 

O Sr. Ch&gas -Rod~rigU.tS ~bin prinleirO lugãi, feconheço 
que V. Ex~ está dandõ a-tenção à matéria e submetendo à 
consideração dos Srs. Senadores o -q-ue entende ser correto. 
Se V. Ex• me permite, o art. 10, §-3\1, diz: 

"A investidura no_ Quadro Permanente de Pessoal 
da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 
22f Região depellde de aprovação em concurso público 
de provas, ou-de provas e títulos, ressalvadas outras 
formas legais de provimento." 

O texto que V. Ex• leu reaimente é genérico, _mas está 
aqui expresso. e não poderia ser-senão de acordo com a própria 
Constituição. - -

O SR. NELSON CARNEIRO~- De um lado, diz uma 
coisa; e de outro, diz outra. 

~ou. ~ntinuar, Sr. Pr,esipçnt.e. Vemos aqui, por exemplo, 
. que o asse~sor de j~iz, o bach;3.re_l em Direito, receberá DAS~ S. 

Ora, Sr. PreSidente, no Senado Federal há somente dois 
DAS~6.- Nã-O vamos criâr DAS~6 para sermos iguais ao Tribu
nal. 

o- que rião compreendo é que, devido ao Tríblmal Supe
rior do Trabalho ter um DAS~6. o do Piauí, o da Bahia~ 
o do Ceará devam ter, igualmente, um DAS-6. EVidente~ 
mente, são tribunais ·de graus diferentes, não são os mesmos 
graus. ___ ·- _ 

O Mlnisro do Supiei:no Tribunal Federal tem um venci
mento; o Ministro do Tribunal Superior de Justiça tem outro. 
Não pode· ser _o mesmo para· todo o Pa.ís, senão estaremos 
equiparando o Tribunat Superior do Trabalho aos tribunais 
regionais, e· éSsa nãO é inte'nÇão da lei, nem a do legislador. 

Não estou criticando o Piauí- tenho o maior constran
_gimento que_ se trate desse Estado, onde tenho mo_tivos de 
muita afeição pessoal- mas-. neste momento, está em exame 
o Tribunal do Piauí. 

Vejam;V. Ex•s que o art. 13 diz: 

"O Tribunal Regional do Trabalho, dentro de 90 
·dias, contados da in-stalação, abrhá concurso de provas 
e títulos para preenchimento das vagas de Juiz do Tra-

balho Substituto, depois de satisfeito o disposto no 
art. 5"' desta Lei." 

Mas não há nenhuma notícia sobre a abertura ou, ao 
menos, da determinação de se_ abrir logo um concurso para 
o preenchimento dos vários cargos que. são áiaâos por essa 
disposição. --

Emais: 

"Art. 14. Os servidores atualmente lotados nas 
Juntas de Conciliação e Julgamento, com jurisdicação 
no território da 22' Regíão, poderão permanecer no 
quadro de pessoal da 16• Região mediante opções escri
taS_ e retratáveis, manifestadas ào Presidente do Tribu
nal respectivo dentro do prazo de 30 dias contado da 
publicação desta lei." 

Não há nenhuma not(cia de concurso. 

O Sr. Chagas Rodrigues- Nobre Senador Nelson Carnei
ro, V. Ex~ me concede um aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO- Cotn~prazer, ouço V. 
EX'. 

O Sr. Chagas Rodrigues- V. Ex' sabe Que esse Tribunal 
está sendo desdobrado. Antes, o Piauí estava sob a jurisdição 
do Tribunal do Maranhã<;>. Entã<? 1 se é criado agora um n.ovo 
Tribunal, assim como estão sendo criados em todos os Estados 
-o de Sergipe também está aqui. ~ ~ 

O SR. NELSON CARNEIRO - E, mas têm os mesmos 
vícios. 

O Sr. Chagas Rodrigues -Veja V. Ex• que o servidor 
que trabalha no outro Tribunal. uma vez criado um novo 
órgão, tem o direito de opção; é um direito como o de permuta. 

· Isso sempre aconteceu, é praxe. 

O SR. ~NELSON CAR"NEJR(f'- Finalmente, ac;;,bamos 
incluindo um dispositivO qüe é--umi(Crítica ao pi6PHO Senado 
e uma das hipocrisias do nosso tempo. 

~eço aos Srs. Senador~ que vãp aproyar este projeto, 
qUe o façam conscientes do _que _estão aprovando. 

Dizoart.17: · ~ - ·~ 

"Não poderão ser nomeados a qualquer título, 
·para funÇõeS de gabinete, cargos em comissão ou fun
ções gratificdls da administração do Tribunal, parentes 
consangüíneos ou afins até o terceiro graU de Juiz, 
em atividade ou aposentado a menos de cinco anos, 
exceto os integrantes do quadro funcional, mediante 
concurso_ público." 

Ora, ainda hoje, na Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, retiramos esse dispositivo que cOnstava de um 
projeto que apreciávamos, por considerarmos uma hipocrisia, 
apenas; porque o que se deve combater é o mau funcionário, 
seja ele parente ou não; mas não se pode criar uma restrição 
a um parente, só porque é parente. Quer dizer, essa discrimi~ 
nação não está eni nenhum texto constitucional, é, pois, in
constituCional. Penso que pode ser até uma medida moraliza
dora, mas não é um texto para figurar numa lei -aprovada 
pelo Co~gresso, porque é flagrantemente inconstitu00J!al. 

O Sr. ~Chagas Rodrigues - Permite-me V. Ex• mais um 
aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO - Concedo o aparte a V. 
EX' 
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O Sr. Chagas Rodrigues - Con1:preendo a preocupação 
de V. Ex', mas somos um Poder; o Poder Judiciário é outro 
Poder. Os Poderes são harmónicos, mas são independentes. 
Este dispositivo que V. Ex•, até certo ponto, com ra:ião critica, 
é a reprodução ipsis literis do art. 17, .da Lei n' 8.215, de 
25 de julho de 1991, que cria o Tribunal Regiomil do Trabalho 
da 21~ Região, com sede em Natal, no Rio Grande do Norte; 
lei publicada, como disse, no Diário Oficial de 26 de julho. 
Veja, meu nobre colega, os constitucionalistas discutem sobre 
constituciOnãlidade. Muitas vezes o que um professor entende 
como inconstitucional, outro considera constitucional. São os 
tribunais que, em nosso País, têm o poder último de decidii 
a matéria

1 
Um Tribunal Superior, numa tese de constitucio·· 

nalidade duvidosa, enquanto uns entendem que é inconstitu,. 
cional, o próprio Tribunal pode julgar constitucional, mor
mente o Tribunal maior, na sua área trabalhista. Então, deve
mos permanecer com as nossas convicções, mas devemos res
peitar as do Poder Judiciário-. De modo que, embora entenda 
o posicionamento de V. Ex• faço o seguinte apelo: já que 
aprovamos todos os outros projetas com essas restrições, que 
aprovemos também este. Agora, quando legislarmos interna
mente, que o façamos de acordo com as nossas convicções 
em matéria de Direito Constitucional. 

O SR. NELSON CARNEIRO- Permita-me V. Ex•, mas 
apesar da grande admiração que lhe tenho, não posso insistir 
no erro, estando convencido de que estou em erro. Penso 
que essa disposição - como outras que estou lendo_ - não 
deve ser aprovada. Inclusive não posso concordar, Sr. Presi
dente, com o que diz aqui, que os valores das gratificações 
de representação de gabinete das Secretarias dos _Tribunais 
do Piauí, do Ceará, e--da Bahia, serão idênticos aos da tabela 
do Tribunal Superior do Trabalho. 

Há uma gradação, Sr. Presidente. O T_ribunaCSuperior 
do Trabalho é a cúpula da Justiça do Trabalho; a remuneração 
de um tribunal inferiOr é outra, como também o é a ·do Juiz 
do tribunal inferior. O Juiz do Supei'ior Tribunal de Justiça 
tem um vencimento inferior em 10% ao do Juiz do -Supremo 
Tribunal, e assim por diante, porque é precisO -mãiiter a grada
ção, inclusive no vencimento. Se atribuirmos o mesmo venci
mento do Diretor da Secretaria do Tribunal Superior do Tra
balho para o Diretor da Secretaria do Tribunal Superior· do 
Trabalho do Piauí, de Sergipe, de Alagoas, estaremos inver
tendo tudo. 

Se nós erramos quando aprovamos o texto do Tribunal 
do Rio Grande do Norte, chegou a hora de_ corrigir o erro! 

( Ou vamos insistir conscientemente no erro? Mesmo a inicia~ 
tiva sendo do Tribunal do Piauí, de Santa Catarina, de Ala~ 
goas, o nosso dever é corrigir o que está errado, não apenas 
sancionar. Se assim o fosse, não seria -riecesS~rio mandar o 
processo ao exame do Senado, nem da Câmara. 

De modo que, Sr. Presidente, são essas algumas das colo~ 
. cações que surgem num primeiro momento, não para critícar 
o Tribunal do Piauí, mas todos os tribunais que estão reprodu~ 
zindo essa matéria, a qual temos votado e apenas hoje fui 
advertido para esse fato. Se tivesse sido advertido no caso 

do Rio Grande do Norte, também teria ocupado a tribuna· 
para fazer a mesma crítica. Nós não podemos estar multipli
cando DAS-6, DAS-5. Em cargo de comissão, quem ganha 
menos ganha DAS-4. Aqu.i no Senado é um escândalo, quando 
se nomeia alguém DAS-3 .. Lá a menor gratificação é DAS-4. 
Em seguida, temos um DAS-6 e alguns DAS~5. 

De modo que, Sr. Presidente, embora eu não esteja pe
dindo o voto contrário de nenhum dos Srs. Senadores, reitero 
que não posso dar o meu voto favorável ao projeto. Sem 
nenhum desapreço aos nobres integrantes do Tribunal Regio
nal do Piauí ou de qualquer outro Estado do País. Quero 
deixar claro, apenas, que nesse momento trata-se do Piauí, 
e sinto que seja exatamente o Piauí, onde tenho tão grandes 
e tão gratas amizades, que eu seja obrigado, por dever de 
ofício, a fazer estaS considerações. 

ATO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO 
N• 8, DE 1991 

O Primeiro Secretário- do Senado Federal, no uso de 
suas atribuições regimentais e considerando a necessidade de 
alteração da estrutura infonnal da Subsecretaria de Adminis- -
tração de,Material e Património, resolve: 

Art. 1~ Ficalll; ti;ªnsferidos para as Subsecretarias de 
Engenharia e Serviços-..Uerais e Seção de Estafamento e o 
Setor de Confecção ~de Chaves, respectivamente. 

Art. 2~ O pessoal atualmente em exercício nas unidades 
de que trata o artigo anterior passa a ter lotação no respectivo 
órgão de subordinação. 

Art. 3~ A Subsecretaria de Administração de Material 
e Património tomará as providências para transferências de 
responsabilidade dos bens patrimoniais atualmente alocados 
às unidadas ora transferidas. 

Art. 4~ Este Ato passa a vigorar a partir desta data, 
revogando-se o Ato n9 18, de 1986 e demaís dísposições em 
contrário. 

Senado Federal, 29 de agosto-de 1991.- Senador Dirceu 
Carneiro,Primeiro Secretário~ -

PORTARIA DO PRIMEIRO SECRETÁRIO 
N• 33, DE 1991 

O Primeiro Secretário do Senado Federal, usando da 
competência que lhe confere o Regimento Interno, tendo em 
vista o que consta do processo n' 014261/91-0, resolve: 

Com a finalidade de cobrir as despesas com a aquisição 
de material e outras necessidades ao perfeito funcionamento 
da Barbearia, fiXar as taxas de serviço confonne a seguinte 
tabela·: 

Cabelo . ..... . .. ..... ....... ....................... Cr$1.200,00 
Barba ..................................... ,ó ......... Cr$850,00 
Unha . ....................... ..... ... ...... ...... ..... Cr$850,00 
Graxa .. .. .... .. .. .... .. ...... .. .. ...... .............. Cr$SOO,!JO 
A presente tabela vigorará a partir do dia 1 ~de setembro 

de 1991 e será afixada em local visível da Barbearia. 
Senado Federal, 29 de agosto de 1991. -Senador Dirceu 

Carneiro, Primeiro Secretario. 
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1- ATA DA 141• SESSÃO, EM 3 DÊ SETEMBRO 
DE 1991 

1.1 -ABERTURA 
1.2- EXPEDIENTE 
1.2.1 - A viso do Ministro de Estado da Infra-Estru

tura 
- N<? 504/91, encaminhando_ esclarecimentos pr~ta

dos pelo Ministério da Infra-Estrutura sobre os quesitos 
constantes do Requerimento n<? 336/91, de autoria do Sena-
dor Eduardo Suplicy. _ 

1.2.2 - Ofícios do Sr. I• Secretário da Câmara dos 
Deputados 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos 
seguintes prqjetos:· - _-_ - _: _- -- __ 

-Projeto de Lei da Câmara n' 73191 (n' 4.064189, 
na Casa de origem), do Tribunal de Contas da Uniã(), 
que dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas 
da União e dá outras providêõcias. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 74191 (n' 4. 771190, 
na Casa de- origem), de iniciativa do Senltor Presid_ente 
da República, que dispõe sobre a transformação do Centro 
de Educação Tecnológica da Bahia em Centro Federal 
de Educação Tecnológica da Bahia e dá outras providên
cias. 

1.2.3 --Pareceres 
Referentes às seguintes matérias~_ 
-Projeto de Lei do-Senado n• 140191, que "Altera 

dispositivos da Lei n' 8.078, de 11 de setembro de 1990, 
que ?i~põ~ ~?bre a proteção do consumidor e dá outras 
provtdenctas . _ _ -~--- --

-Projeto de Lei do Senado n' 156191, que "Dispõe 
sobre o registro dos partidos políticos e dá outras provi
dências". 

- Sobre "Questão de ordem formulada pelo Senhor 
Maurício Corrêa sobre a possibilidade regimental de ser 
adiada a discussão de Proposta da Emenda à ConstituiÇão 

n• 12/91, nos termos dos arts. 274 e 279 dQ Regimento 
-Iniei"llo". 

_ 1.2.4- Requerimento 
- N' 534191, de autoria do Senador Carlos Patrocínio, 

solicitando a tramitação conjunta dos Projetas_ de_ Lei da _ 
Cã\nara n•' 72189 e 40'/91. -

1.2.5- Ofícios 
___: N' 14191, do Presidente da Comissão de Consti

tuição, Justiça e Cidadania, comunicando a rejeição do 
Projeto de Lei do Senado n' 140191, que "Altera dispo
sitivós da Lei n' 8.078, de 11 de setembro de 1990, que 

-dispõe sobre a proteçã9 do consumidor e dá outras pr9vi-
dências... _ . _ -- · 

-N' 15191, do Presidente da Comissão de Consti
tuição, JustiÇa e Cidadania, comunicando a aprovação -do 
Projeto de Lei do Senado_ n• 156191, que "Dispõe sobre -
_9 re"gistro dos partidos políticOs e dá' outras providências''. 

1.2.6- Comunicação da Presidência . 
-~Abertura de prazo para interposição de recurso, 

por um décimo da composiçãb da Casa, para que os Proje
tas de Lei do Senado n'' 140 e 156191, sejam apr,,ciados 
pelo Plenário. 

1.2,7-- Requerimentos 
-N' 535191, de urgência para a Mensagem n• 215191, 

que au~o-riza a contratação de crédito externo de na_tur_eza 
finance1ra no valor de até y 12,832,000,000 (doze bilhoes, · 
oitocentos e trinta é dpis milhões de ienes japoneses), junto 
ao Overseas Economic Cooperation Fund- OECF, desti
nada ao financiamento patCial do __ Projeto de Expansão 
dos serviços de energia elétrica do sul do Estado de Goiás_. 

-No 536191, de autoria do Senador Levy Dias, solici
tando que sejam considerados como licença, por motivo 
de doença os períodos que menciona. Aprovado. 

1.2.8 --Comunicações da Presidência 
-Recebimento do Aviso n<? 472, do Presidente do 

Tr.ibunal de COD.tas da União encâminhando ao Senado 
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EXPEDIENTE 
CBNTRO GRÁPICO DO SI!NADO PEDERAL 

PASSOS PORTo 
Dirclor-Oenl do Seudo Federal 
AOACIBL DA SILVA MAIA 
Dire1or Ezcativo 

DIÁIUO DO COifGRI!SSO lfACIONAL 
lap<e110 sob ... p<>IIUbilldade ela Moa do Seudo Fcdenl 

CARLOS HOMERO VIEIRA NINA 
Diretor Adaiailtrativo 

ASSINATURAS 

WIZ CARLOS DI! llASI'OS 
Dire1or Iadutrial 

SciiiCIIral ··--·--·--·---·----·-·-·---·-·---··- C4 3.519,65 

FL0R1AN AUOUS'IO COUI1NHO MADRUGA 
l)iretor Adj .. to 

cópia da decisão do Plenário, acompanhada do.Relatório 
c voto do Relator, MiníSfrO LucianO Brandão Alves de 
Souza, bc.m como dos pareceres da titular da s~ IGCE 
e do Sr. ProcuradorMGeral, ao ter presente u prõcesso de 
acompanhamento da privatiZaçãõ da Usiminas. _..., 

-Designação da Comissão para emitir parecer sobre 
a Proposta de Emenda à Constitu1Ção"n' 15/91, que~ dá 
nova redação ao inciso V do art. 37 da Constituição Fe
deral. 

-Presen-ça m:l Casa do Sr. Telmo CamilO Vieíra, su
plente convocado da representação do Estado do Acre, 
em virtude de: iicença concedida ao titular, Senador Flavia
no Melo. 

1.2.9- Prestação de compromisso regimentai e Posse 
do Sr. Telrfl!!' Camilo Vieira -

1.2.10- Comunicação 
-Do Senador Telmo Vieira, referente à sua filiação 

partidária e nOme parlamentar. 
1.2.11 - Comunicações da Liderança do PMDB 
-De substitUIÇõeS de membros em -Comiss-ões Perma-

nentes. - -- --
1.2.12 ~Discursos do Expediente 

SENADOR TELMO VIEIRA - Investidura de S. 
Ex~ no mandato de Senador da República. Isolamento do 
Acre. 

SENADOR EDUARDO SUPLICY -Documentos 
recebidos da Secretaria do Tesouro Nacional concernentes 
à fiscalização da execução Çrçamentária no âmbito-do Exe
cutivo, pretendido por S. EX~ 

O SR. PRESIDENTE -Informando à Casa de enten
dimentos com ·o titular da pasta da Economiã, Fazenda 
e Planejamento, nO sentido de garantir preceito constitu
cional que autoriza aos Senadores po-deres para fiscalização 
da execução_ orçamentaria-e contas do Executivo. 

SENADOR JOSÉ EDUARDO :..... Ciíse brasileira, 
com ênfase para o- aspecto -politico. Defesa de reforma 
ministerial, objetivando a concretização do entendimento 
nacional e a governabilidade do País. - - - -

SENADOR HUMBERTO LUCENA, como Líder
Nota da Executiva do PMDB sobre a crise brasileira. 

1.2.13- Comunicação da Presidência 
Convocação de sessão conjunta a realizar-se hoje, âs 

19 horas, com Ordem do Dia que- designa. 

Tiragem 2.200 "'empbua. 

1.2.14- Requerimento 
~N' 537/91, de autoria do Senador Moisés Abrão, 

solicitando à Legião Brasileira de Assistência, através da 
MiniStra da Ação Social, informações que menciona. 

1.2.15-- Leitõia de Projeto 
Projeto âe Lei do Senado n" J08, de 1991, q~e "Dis~~e 

sÕbre a explicíüiÇâo, na ·carh~ira Nacional de Habilitação, 
da opção do portador pela condição de ser ou não doador _ 
d~ órgã9s para t!al}sp_lantes" _e.dá ~utr~~ providê1_1c~as. 

- --~- -- -1~2:úi- ReQUerinlento 
- N• 538/91, de urgência para o Projeto de Lei da 

Câmara· n? 72191, que autoriza o Poder Executiv_p a doar 
o imóvel que menciona ao Município de Campinas, Estado 
de São Paulo. 

L3~0RDEMDODIA 
Projeto de Lei da Câmara n" 47, de 1991 (n" 5.804/90, 

na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da Repú
blica, que dispõe sobre a capacitação e competitivíâade 
do setor de inforrilática e automação, e dá outras providên~ 
cias.. Aprovado cóm emendas e destaques, após usarem 
da pal~v.ra os Srs. Humberto Lucena, Mário Covas, Ama
zonino Mendes, Nelson Wedekin, Ronan TftO~ Cid Sabóia 
.ae Carvalho, Marco Madel, Oziel CarneirO, -António Ma~ 
ilz e Eduardo Suplicy. À Comissão Diretora para a reda"ção 
firiã[ - - - - - - -

Redação final das emeri.das do Senado ao Projeto de 
~ Lei da Câmara n• 47/91. Aprovada. À Câmara dos Depu· 

tados. ~ 

Projeto de Lei da Câmara n• 52, de 1991 (n~ 912/91, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da Repú~ 
blica, _que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos 
e os procedimentos a elas pertinentes. Votação adiada, 
nos termos do Requerimento n' 558/91, após parecer da 
Comissão de Cl:)!l~tituição, J~stlça e Ci~adaili3 s-qbre ques~ 
_t_~q de ordem do Senador Maurício Corrêat. tendo usado 
-da palavra os Srs. Maurício Corrêa e Élcio Alvares. 

Redação final do Projeto de ~ecreto Legislativo n9 

83, de 1991 (n• 383/90, na Câmara dos Deputádos), que 
aprova 'O ato- que ·renova, a partir de 1? de novembro de 
1983, a concessão outorgada à Rádio Arapuran Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora, na Cidade de João 
Pessoa, Estado da Paraíba. Aprovada, nos termos do Re
querimento n• 522/91. À promulgação. 
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Redação Final do Projeto de Decreto Legislativo n' 
84, de 1991 (n' 389/90, na Cãmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão ã Rádio Difusora- São 
Patrício Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sono
ra, em freqüência modulada, na Cidade de Ceres, Estado 
de Goiá_s. Aprovada, nos termos do Requerimento n9 

524/91. A promulgaçãrr. 
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n~ 

85, de 1991 (n' 1191, na Cãmara dos Deputados), que apro
va o ato que outorga permissão ao Sistema de Comuni
cações Professor V alter Alencar Ltda., para explorar, pelo 
prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de raQiodifusão sonora, em freqüêiicia, modulada, na 
Cidade de Teresina, Estado do Pi~u(Aproya~~' nos ter
mos do Requerimento n' 523/91. A promulgação. 

Redação final_d!J P_!'~jet9_ ~e .Q~creto ~~gislativo n~ 
86, de 1991 (n' 2/91, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que renova a concessão·ou~orgada à RadioDifusora 
de Cáceres Ltda., para e"Xplorar serviço de radiodifusão 
sonora, em onda média, na Cidade de Cáceres, Estado 
do Mato Grosso._Aprovada, nos termos do Requerimento 
n' 525/91. A promulgação. 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo no 
87, de 1991 (n' 3/91, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que renova a permissão outorgada ã Rádio Jornal 
Gazeta de Nova Friburg~_ Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora, em freqüência modulada, na Cidade 
de Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeiro. Aprovada, 
nos termos do Requerimento no 526/91. A promulgação. 

Redação final do Projeto de Decreto Legi~lat~\:'.9.-P.\) 
88, de 1991 (n>4/91, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que outorga concessão à Rádio Clube de_Inhapim 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sono-ra, em 
onda média, na Cidade de Inhapirn, Estado de Minas Ge
rais. Aprovada, nos termos do Requerimento n~" 527/91. 
À promulgação. 

Redação fmal do Projeto de Decreto LegiSlativo no 
89, de 1991 (n' 5/91, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que-outorga permissão à RádiO FM 103-Ltda., 
para explorar serviço de radiodifUsão sonOra:, earfreqüên
cia modulada, na Cidade de Maravilha, Estado de Santa 
Catarina. Aprovada, nos termos do Requerimento n~ 
528/91. À promulgação. · .. 

Reáação final do Projeto de Decreto Legislativo n~ 
90, de 1991 (n' 6/91, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que outorga c-oncessão à Rádio São Fr"ancisco 
Radiodifusão Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora, em onda média, na Cidade de Bom Jesus da Lapa, 
Estado da Bahia. Aprovada, nos termos do Requerimento 
n' 529/91. À promulgação. 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n9 

91, de 1991 (n'' 8/91, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que renova a concessão da Rádio Cultura de 
Paulo Afonso Ltda., para explorar, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora, em Onda média, 
na Cidade de Paulo Afonso, Estado da Bahia. Aprovada, 
nos termos do Requerimento n<::> 53_0/91. A promulgação. 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n9 

92, de 1991 (n' 385190, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à FM Ituberá Ltda., 

para explorar serviço de radiodifusão sonora, na Cidade 
de Ituberá, Estado da Bahia. Aprovada, nos termos do 
Requerimento n' 531/91. À promulgação. 

Redação final do_ Projeto de Decreto Legislativo n~ 
93, de 1991 (n' 386/90, na Cãmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova concessão à Rádio Monólitos 
de Quixadá Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
soTiora, em onda méQia, na Cidade de Quixadá, -Estado 
do Cear~á. Aprovada, nos termos do Requerimento n~ 
532/91. A promulgação. 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n' 
94, de 1991 (n' 388/90, na Cãmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Rádio Pássaro da 
Ilha FM Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sono
ra, ·em freqüência iriodulada, na Cidade de Guaranésia, 

__ Estado de Minas_G~rais_. Aprovada, nos termos do Reque
rimento n' 533/91. A promulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 96, de 1991 (n' 
384/90, na Cãmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga permissão ã Organização de Radiodifusão Trevi:. 
san Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora 
na Cidade de Pjr"assununga, Estado de São Paulo. Apro
vado, ap6s·parecer--da co·missão competente. À _Comissão 
Diretora para a redação final 

Redação final, do Projeto de Decreto Legislativo n' 
96/9!. Aprovada, A promulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 97, de 1991 (n' 
390/90, ria-Cã'mara dos Deputados), que aprova o ato que 
renova a concessão da Rádio Doze de Maio Ltda., para 
eXplorar sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusãO sonora em onda média, na, Cidade de São Lourenço 
o·oeste,-Estado de Santa Catafina: AProvado, após pare
cer da comissão competente. A Comissão Diretora para 

=a reda.Ção final. 
Redação final_ do Projeto de Decreto Legislativo n<? 

97/91. Aprovada. A promulgação. 
Proje"to de Decreto Legislativo n' 98, de 1991, (n' 

391/90, na Câmara dos Deputados), _que aprova o ato que 
outorga permissão ã Rádio Clube _de Canela Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora na Cidade de Cane:-

. la,_?stado do _Rio Grande_do Sul. AprQvado~ após parecer 
da comissão competente. A Comissão Diretora para a reda-
ção final. . . . 

. Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n' · 
98/91. Aprovada. À promulgação. . . . 

· · Projeto de Decreto Legislativo n' 99, de .1991 (n' 
392/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga permissão ã Rádio Cultura de Guaíra Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora na Cidade de Guaí
ra, Estado de Sãolaulo. Aprovado, após parecer da comis
são-competente. A Comissão Diretora para a redação final. 

Redação fin-al do Projeto de Decreto Legislativo n9 

99, de 1991. Aprovada. À promulgação. _ . 
Projeto de Decreto Legislativo n' 100, de 1991 (n' 

396/90, na Cãmara dos Deputados), que aprova o ato que 
renova a permissão outorgada à Divisa FM Stéreo de Ouri
nho:s Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora, 

. em._freqüêócia modulada, na Cidade de Ourinhos, Estado 
de São ]?aula. Aprovado, após parecer da comissão compe
tente. A Comissão Diretora para a redação final. 
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Redação final do Prc,;>jeto de Decreto _Legislativo n" 
100, de 1991. Aprovada, A promulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 101, de 1991 (n' 
397/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga permissão à Rádio Modelo FM lndaiatuba Ltda., 
para explorar serviço de radiodifLJsão, em freqüência ·mo
dulada na Cidade de Indaiatuba, Estado~ de~ São J:'aulo. 
Aprovado, após parecer da comissão competente. À Co
missão Diretora para a redação finaL 

Redação final do Pr~jeto de Decreto Legislativo n' 
101, de 1991. Aprovada. A promulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 46, de 1990 (n' 
170/89, na Câmara dos Deputados), que homologa o ato 
do Conselho Monetário Nacional que autorizou a emissão 
adicional de papel-moeda, no exercício de 1988, no valor
de NCz$570.900.000.000,00 (quinhentos e setenta bilhõe_s 
e novecentos milhões de_ cruzados novos), Aprovado. A 
Comissão Diretora para a redação final. 

Requerimento n• 459, de 1991, de autoria do Senac!or 
Oziel Carneiro., _solicit_a_n_do, nos termos re_gii!l_~nta!s, a. 
transcrição, nos Anai_s do_Senado Federai, do artigO-pu]:)li
cado no jornal O Liberal, de Belém do Pará, ediç_ão de 
18 de agosto corrente, intitulado "A Quem De_cepcionam 
as Grandes Ob.ras.'?.'~_. Aprovado. 

Requerimento n' 494, de 1991, de autoria~do Se~nador 
Divaldo Suruagy, ~olicitando, nÇ>s termos regimentais, ~ 
tramitação conjunta do_ Projeto de Lei da Câmara n~ 41, 
de 1991 (n' 1.626!89, na Casa de origem)~, do Projeto 
de Lei do Senado n' 47, de 1991, de autoria do Senaqor 
Mário Covas, que dispõe sobre o trabalho doméstico_ e 
dá outras providências. Aprovado. 

Proposta de Emenda à ConstituiçãO no 13, de 1991, 
que dá nova redação ao § 5• do art .. l4. da Consfitujç~o 
Federal (I• Signatário: Senador Ney Maranhão). Aprovada 
a continuação de sua tramitaÇão. · 

1.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem dó Dia 
-Requerimentos~n'' 5~5 e 538, de 1991, lidos no 

Expediente da presente. Aprovados. 
1.3.2- Comunicações da Presidência 
-Deferimento do Requerimento n' 519, de 1991, de 

autoria do Senador Fema"ndo Henriqúe Cardoso. · 
-Convocação de sessão extraordiná_ria ~- r~~}izar-se 

hoje, às 18 horas, com Ordem do Dia que designa,_ 
1.4- ENCERRAMENTO 

2- ATA DA 142• SESSÃO, EM 3 OE SETEMBRO 
DE 1991 

2.1 -ABERTURA 
2.2- EXPEDIENTE 
2.2.1- Requerimentos __ 
- N• 559!91, de urgência para a Mensagem n' 212!91 

(n' 435/91, na origem), do Senhor Presidente da Repúbllea, 
que encaminha ao Senado federal pedido de autorização 
para a República Federativa do Brasil contrair operação 
de crédito externo no· Valor de até y-7,596,000,000 (Sete 
bilhões, quinhentos e noventa e seis milhões e ienes japone· 
ses), junto ao Ç)verseas Econornic Cooperatíón Friild -:
OECF, destinada ao-financiamento parcial de PrOjetO de 
Irrigação do Nordeste, a ser executado pela Companhia 
de Desenvolvimento do Vale do São Francisco- CODE
VASF. 

- N• 560/91, de urgência para a Mensagem n• 213191 
(n' 436/91, na origem), do Senhor Presidente da República, 
submetendo à consideração do Senado Federal pedido de 
autorização para a República Federativa do Brasil garantir 
a operação -de crédito externo ao Estado de Minas Gerais, 
no valor de até Y 14,740,000,000 (quatorze hílhões e sete
centos e quarenta milhões de ienes japoneses), junto ao 
-Overseas Economic Cooperation Fund - OECF, desti· 
nada ao Financíament:O do Ja1ba II em Minas Gerais. 

· 2.3- ORDEM DO DIA 
Requerimento n?.455/91, do Senador Garibaldi Alvc~ 

Filho, solicitando, nos termos regimentais, a transcrição. 
--tlo-çArrats- do Senado, do Editorial publicado no jornal 
Correio Brazilie"nse, edição do dia 15 de agosto corrente, 
intitulado "Nunca Mais". Aprovado. 

2.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 
-Mensagem n• 212/91 (n• 435/91, na origem), em 

regime de urgência, nos term~~ do Requ<;_rimento no 559/91, 
·Iido no Expediente da presente sessão. Aprovado, nos ter· 
mos do Projeto de Resolução n" 57/91, após parecer da 
comissão competente. À Comíssão Diretora para a iedação 
finaL 

- Redação final do Projeto de Resolução n'' 57191, 
em regime de urgência. Aprovado. À promulgação. 

-Mensagem n• 213/91 (n• 436/91, na origem), em 
regime de urgência, O os termos do Requerimento n" 560/91, 
lido no Expediente da presente sessão. Aprovado, nos ter~ 
mos do Projeto ile Resólução ri• 58/91, após par<Ccer da 
comissão competente. À Comiss-âõ Diretorã para a redação 

~ finaL 
- Redação final do Projeto de Resolução n" 58/91, 

-em regime de urgência. AproVada. À promulgação. 
- ·2.3.2- Comunicação da Presidência 

-Convocação de sessão extraordinária, a realizar-se 
hoje às 18 horas e 10 minutos, com Ordem do Dia que 
designa. 

2.4- ENCERRAMENTO 
3- ATA DA 143• SESSÃO, EM 3 DE SETEMBRO 

DE 1991 
3 .. 1-ABERTURA 
3.2~EXPEDIENTE 
3.2.1 - Requerimentos 
~- N° 526!91, de urgência para o Projeto de Lei da 

Câmara n' 66!91 (n' 1.578/91. na Casa de origem), que 
-altera os valores dos vencimentos dos cargos efetivos e 
em comissão das Secretarias dos Tribunais Eleitorais e dá 

_outras. providências. 
N~ 562/91, de urgência para o Projeto de Lei da Câmara 

~ n• 69/91 (n' 1.581791, na Casa de origem), que dispõe sobre 
-a revisão dos vencimentos básicos dos MinistrOs do Tribu
nal Superior do Trabalho, dos Juízes dos Tribunais Regio~ 
nais do Trabalho, dos Juízes Presidentes de Juntas de Con
ciliação e Julgamento e dos Juízes do Trabalho Substitutos 
da Justiça do Trabalho, e dá outras providências. 

3.3- ORDEM DO DIA 
~· Requerimento n' 465!91, do Senador Esperidião 

Amin, solicitando, nos termos Regimentais, a transcrição, 
nos Anais do Senado Federal, do artigo publicado no jornal 
Folha de S. Paulo, de 20 de agosto corrente, intitulado 
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"Réquietn", de autoiii do jornalista- Jânio de Freitas. 
Aprovado. 

3.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 
-Projeto de Cei da Câmara n" 66191 (n' 1:578/91, 

na Casa de origem), em regime de urgéncia nos termos 
do Requerimento n" 561/91, lido no Expediente da presente 
s~ssão. Aprovado, após parecer da comissão competente. 
A sanção-. 

-ProjetoU. Lei aaTitinara n'~~~l (n' 1.581/91, 
na Casa de origem), em regime de urgé~cJª"nci~ te~os 
do Requerimento n" 562/91, lido no Expediente da presente 
sessão. Aprovado, após parecer da comissão competente. 
À sanção. · 

3.3.2- Comunicação da Presidência 
-ConvocaÇãO de seSsãO extraordinária, ã realiz:u-se 

hoje às 18 horas e 15 minufOs. com Ordem do Dia que 
designa. 

3.4 -ENCERRAMENTO . . -
4- ATA DA 144• SESSÃO, EM 3 DE SETEMBRO 

DE 1991 
4.1 -ABERTURA 
4.2- EXPEDIENTE 
4.2.1 - Requerimentos _ _ _ 
- N' 563/91, de urgência para o Projeto de Lei da 

Câmara n" 70/91 (n' 1.584/91, na Casa de origem), que 
dispõe sobre a revisão dos vencimentos básiC-Os~ dos Minis~ 
tros do Superior Tribunal Militar e dos Juizes da Justiça 
Militar Federal, e dá outras providências. 

- N' 564/91, de urgência para o Projeto de Lei da 
Câmara n" 71191 (n' 1.585/91, na Casa de origem), que 
dispõe- sobre a revisão dos vencimentos básicos_ dos Mem
bros da Defensoi:ia-de-Ofício.da Justiça Militar, e dá outras 
providências. ----- --- ---- - - ----=--

4.3- ORDEM DO DIA 
Requerimento n' 501/91, de autoria do Senador José 

Eduardo, solicitando, nos -termos regimentais; 3. -trãns-Cfl
ção, nos Anais do Senado Federal, do artigo publicado 
no jornal A Gazeta Mercantil, edição de 27 de agosto de 
1991, de autoria do Sr. Sérgio Reis, intitulado "O que 
esperamo·s do Brasil quando ele chegar à maioridade". 
Aprovado. 

4.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 
-Projeto de Lei da Câmara n" 70/91 (n' 1.584/91, 

na Casa de origem). em regime de urgência nos termos 
do Requerimento n' 563/91, lido no Expediente da presente 
~ssão. AproVado, ·apOS -parecer da comissão competente. 
A . - --- - ---- ----- ----sançao. _ _ ____ .. _ . 

-Projeto de Lei da Câmara n' 71/91 (n' 1.585/91, 
na Casa de origem), em regiro~ de ~rgênciil J;t.Ós_ t~ImOs 
do Requerimento n' 564/9f, lido no Expediente da presente 
s~ssão._Aprovado, após parecer da comissão competente. 
A sanção. -- -

4.3.2- Comunicação-da PreSiaênda __ 
-Convocação de sessão extraordinária, a realizar-se 

hoje às 18 horas e 20 minutos, com Ordeni_ do Dia que 
designa. -

4.4- ENCERRAMENTO 
5- ATA DA 145• SESSÃO, ÉM 3 DE SETEMBRO 

DE 1991 
5.1-ABERTURA 
5.2- EXPEDIENTE 

--- 5.2.1 -- Requerimentos 
--N' 565/91, de urgência para a Mensagem n' 214191, 

do Senhor Presidente da_Repúblic~, enc:imínhandO.ao Sê
nado Federál pedido de autorização p-ara a República Fede
rativa do Brasil contrair operação de crédito externo no 
valor de até Y 28,889,000,000,junto ao Overseàs Economic 
Cooperation Fund-OECF, destinada ao financiamentO pâr
cial do Programa de Expansão do Porto de Santos. 

-: N• 566/91, de urgêncüi paia i! Mensagem n' 21.5/91, 
do_Senhor Presidente da República, submetendo à conside
ração- do Senado Federal, pedido de autorização para- ·a 
República Federativa do Brasil garantir a operação de cré
dito externo no valor de até Y 12,832,000,000, junto ao 
Overseas Economic C<rop·eration Fund:OECF, destinada 
ao fin3ndamenfo paiCiãl dos serviços de energia elétrica 
do sul do Estado do Goiás, _ · .. 

S.3- ORDEM DO DIA 
~Requerimento n' 483/9f, do Senador Nelson Car· 

neiro, solicitando, a retirada, em caráter definitivo, do 
Projeto de Lei do Senado n~' 20/91, de sua autoria,- que 
isenta da incidência do Imposto de Renda os rendimentos 
provenientes de aposentadoria e pensóes. Aprovado. 

5.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 
-Mensagem n' 214/91 (n' 437/91, na origem), em 

. regime de urgência nos teimas do Requerimento n~ 565/91, 
· lido no Expediente da presente sessão. ~provado,_ nos ter
mos do Projeto de Resolução n' 59/91, após parecer da· 
_co~issão competente. À Comissão Diretora paràa·re_da:Ção 
final. 

- Redação finai do Projeto d~ Resolução n' 59i<il, 
em regime de urgência. Apro-Vã.do. A promulgação. 

-Mensagem n' 215/91 (n' 438'/91, na origem), em 
reg~IJle de urgência nos termos do Requerimento n" 566/91, 
lido no Expediente da presente sessão, fiCando p~ejudicado 

~O Requerimento n~ 535/91,_ lido em sessão anterior. Apro· 
vado, nos termos do Projeto 'de Res_oh.ição n(> 6_0/91, ap_ó_s- , 
parecer da comissão competente. _A Comis~ão Diretora 
para a redação final. 

- Redação final do Projeto de Resolução n' 60/91, 
em regime de urgência. Aprovado. À promulgação. _ 

5.3.2- Discursos após a Ordem do Dia _ 
SENADOR NELSON CARNEIRO- O problema 

dos menores de rua. 
SENADOR MÁRCIO_ LACERDA- Falência do 

sistema previdenciário. - - -
_ SENADOR MOISÉS ABRÃO- Reitera11do reque· 

rimento de informações, insatisfatoriamerife respondido 
pela ~BA, ~oncew~nte a convênios e_ re-Cursos aplicados 
por aquela entidade no Estado do Tocantins. 

- SENADOR CÉSAR. DIAS- Momento político bra· 
-sileiro. 

_"5.3:3-- DesignaÇão da Ordem dO Dia-da-P~ó~i~a ses
são 

5.4- ENCERRAMENTO 
6- RETIFICAÇÕES 
-Ata da 64• Sessão, realizada em 21·5-91. 
-Ata da 65• Sessão, realizada em 22,5-91. 
7- CONSELHO DE SUPERVISÃO DO PRODASEN 
-Ata do Conselho 
8- MESA DIRETORA 
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9- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 
10- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA

NENTES 

SUMÁRIO DA ATA DA 64• SESSÃO, 
REALIZADA EM 21-5-91 

Retificações 

Na publicação do Sumário, félta no DCN (Seçâo 
II} de 22-5-91, na página n' 2429, 3• coluna, no item 

1.2.7- Comunicação da Presidência, inclua-se por 
omissão o seguinte: 

-~Designação dos membros da comissão tem
porária destinada a analisar, bem como acompanhar 
as atividades da Conf~rência das Nações Unidas para 
o Meio Ambiente e Desenvolvimento - EC0-92. 

Na mesma página e coluna, após o item LZ.7 
-Comunicação da Presidência, inclua-se por omis
sãu o-seguinte: 

1.2.8 _.:.:. __ Discursos do Expediente 

Ata da 141~ Sessão, em 3 de setembro de 1991 
1 ª Sessão Legislativa Ordinária, da 49ª Legislatura 

Presidência dos Srs, Mauro Benevides, Alexandre Costa e Dirceu Carneiro 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESEN-
TES OS SRS. SENADORESc - _ 

Affónso C3niargõ.:........ Alexandre Costa..:._ Aluizio Bezerra 
- Amazonino Mendes - Bení Verã.s - Carlos PatrocíniO 
-César Dias- Chagas Rodrigues_- Cid Sabóia de Carvalho 
- Dario Pereira-- Dirceu Carneiro - Eduardo Suplicy -
Elcio Álvares - Garibaldi Alves - GersO:n -CanlãJã -:- Gui
lherme Palmeira - Henrique Almeida - Humberto Lucena 
-João França-João Rocha-José Eduardo -José Fogaça 
--José Paulo Bisol- Jutahy M_~galhãe_s-:_- L~~oisier Maia 
- Levy Dias~ ~ourival Baptist~- rvfagno BaCe!ar_-:- M~n-
sueto de Lavor- Márcío Lacerda--: Marco Mac1el - Mau
rício Corrêa - Mauro Benevides - Meira Filho ~ Moisés 
Abrão - Nabor Júnior - Oziel Carneiro -_ Pedr9 -sim,on 
- Rachid Saldanha Derzi" - Raimundo Lira - Ronaldo 
Aragão -: _Ronap __ Ti~o ~_Ruy Bacelar - Vall!lir _Campelo 
-Wilson Martins. 

O SR. PRJ;:SIDENTE (Mauro Benevides) -:-Alista de 
presença acusa o comparecimento de 45 Srs. s:oadores. Ha
vendo número regimental declaro aberta a sessao. 

Sob a proteçãó- ae DeuS, iniCiamo.s nos_sos trabal~ps. 
O Sr. 1' Secretário procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

AVISO 

A VISO DO MINISTRO DE ESTADO 
DA INFRA-ESTRUTURA 

N~ 504/91, de 28 de -agos-to últimO, encaminhando es_clare
cimentos prestados pelo Ministério da Infra-Estrutura sobre 
os quesitos constanteS do Requerimento n~• 336, -de i991, de 
a1,1toria do Senador Eduardo Suplicy. 

(Encaminhe-se cópia aO reijuerente.) 
OFÍCIOS 

OFÍCIOS DO SR. I• SECRETÁRIO DA CÂMARA 
DOS DEPUTADOS 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguin
tes projetos: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 73, DE 1991 
(N9 4.064/89, na Casa de origem) 

(Do Tribunal de Contas da União) 

Dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas 
da União ~ dá outras providências. 

? ~o~gresso Nacional decreta: 

TÍTULO I 
Natureza, Competência e Jurisdição 

CAPÍTULQJ 
Natureza e Competência 

Art. 1 ~ Ao Tribunal de Contas da União, órgão de con
trole externo, compete, nos termos da Constituição Federal 
e_ na forma _estabeleçiàa nesta lei: 

I- julgar as contas dos administradores e demais respon.:. 
sáveis por dinheiros, bens e valores públicos das unidad.es 
dos poderes da União e das entidades da administração indire
ta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantida 
de pelo poder público federal, e as contas daqueles que derem 
caus-a·a perda, extravio ou outra irregularidade de que result~ 
dano ao Erário; - _ _ -_ 

II -proceder, por iniciativa própria ou por solicitaçãO 
do Congresso Nacional, de suas Casas ou das r_espe_ctivas CO
missões, à fiscalização contábil, finaricei:ra, orçamentáfiã,·ope.:: 
racional e patrimonial das unidades dos poderes da União 
e das demais entidades referidas no inciso anterior; -

III -apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presi
dente da República, nos termos do art. 36 desta lei; 

IV- acompanhar a arrecadação da receita a cargo da 
União e d_as entidades referidas no inciso I deste artigo, me
diante inspeçõeS e auditorias, -ou por meio de demonstrativos 
próprios, na forma estabelecida no Regimento Interno; 

V -apreciar, para fins de registro, na forma estabelecida 
no Regimento Interno, a legalidade dos atas de ~dmissão 
de pessoal, a qualquer título, na administração-direta e indire
ta, incluídas as funções -institiJ-_ídas e mantidas pelo poder públi
co federal, executadas as nomeações para cargo de provimento 
em comissão, bem como a das concessões_ de aposentadorias; 
reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que 
não alterem o fundamento legal do ato concessório; 
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:VI- efetuar, observada a leg_islação pertinente, o cálculo 
das quotas referentes aos fundos de partidpãÇão a que alude 
o parágrafo único do art. 161 da Constituição Federal, fiscali
zando a entrega dos respectivos recursos; 

VII -emitir, nos termus do § 2' do art. 33 da Constituição 
Federal, parecer prévio sobre as contas do Governo ~e Terri
tório· Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar de 
seu recebimento, na forina estabelecida no Regimento ln
temo; 

VIII- representar ao-poder competente sobre irregula
ridades ou abusos apurados, indicando o ato inquinado e defi
nindo responsabilidades, inclusive as de Ministro de Estado 
ou autoridade de nível hierparquico equivalente; 

IX- aplicar aos responsáveis as sáriçô'es prevista nos 
arts. 55 a 59 desta lei; · 

X- elaborar e alterar seu Regimetft6 Interno; 
XI -eleger seu Presidente e seu Vi ce-Presidente, e dar-

lhes posse; _ _ _ __ _ 
XII- conceder licença, férias e outroS ãiã.stamentoS -aos 

ministros, auditores e membros do Ministério Público junto 
ao Tribunal, dependendo de inspeção por jUnta ffiédi~ a 
licença para tratamento de saúde por prazo superior a -6 (seis) 
meses; · · · -

XIII- propor ao Con~resso Nacional a fixaç_ão de venci
mentos dos ministros, ã.udttores e membros do Ministério-Pú
blico junto ao Tribunal; 

XIV- organizar sua Secretaria, na forma estabelicida 
no Regimento Interno, e prover-lhe os cargos e empregos, 
observada a legislação pertinente; 

XV- propor ao Congres·so·Nacional a criação, transfor
mação e extinção de cargos, empregos e funções do Quadro 
de Pessoal de sua Secretaria, bem como a fixação da respec1;iva 
remuneração; 

XVI- decidir sobre denúncia que lhe seja encaminhada 
por qualquer cidadão, partido político, associação ou sindi
cato, na forma prevista nos arts. 51 a 53 desta lei; 

XVII- decidir sobre consulta que lhe seja formulada 
por autoridade competente, a respeito de dúvida suscitada 
na aplicação de dispositiVos legais e regulam~ntares ~ncer
nentes a matéria de sua competência, na formã estabelecida 
no Regimento Interno. -- --- -- ------- . · _ ---- --

§ 1~' No julgamento de contas e na fiscalização que lhe 
compete, o Tribunal decidirá sobre a legalidade, a legitimidade 
e a economicidade dos atos de gestão e das despesas deles 
decorrentes, bem como sobre a aplicação de subvenções e 
a renúncia de receitas. 

§ 29 A resposta à consuftã a que se refer~ O iiicisoXVII 
deste artigo tem caráter normativo e constitui prejulgã.niento 
da tese, mas não do fato -ou-caso concreto. 

§ 3' Será parte essencial das decisões do trlliU:nal ou 
de suas Câmaras: - - ~ -

I-o relatório do Ministro-Relator, de que constarão, 
na íntegra, as conclusões da instrução (do Relatório da equipe 
de auditoria ou do técnico responsável pela análise do pro
cesso, bem como do parecer das chefias imediatas, da Unida
des Técnica) é do Ministério Público junto ao Tribunal; 

II- fundamentação com que o Ministro-Relator anali
sará as questões de fato e "de direito; 

III -dispositivo com· qUe o Ministro-Relator decidirá so
bre o mérito do processo. 

Art. 29 Para o desempenho de sua competência o Tribu
nal receberá, em cada exercíCiO, o rol de responáveiS e suas 
alterações, e outros documentos ou informações cjtie consi-

derar necessários, na forma e-stabelecida no Regimento In
terno. 

Parágrafo único. O Tribuilal poderá soHcitár ao MiniS
tro de Estado supervisor da área ou à autoridade de nível 
hierárquico equivalente outros elementos indispensáveis ao 
exercício de sua competência. 

Att. 39 Ao Tribunal de Contas da União, no âmbito 
de sua competência e jurisdição, assiste o poder regulamentar. 
podendo, t::m conseqUência, expedir atas e instruções norma
tiVaSSobr(;! matéria de suas atribuiÇões e sObre a organização 
dÕs -prOcessas· que lhe devam ser submetidos, obrigando ao 
seu cu:nlpiimento, sob pena de responsabilidade. 

' ·- CAPITULO II 
·Jurisdição 

Art. 49 O Tribunal de Contas da União tem jurisdição 
própria e privativa:, em todo o teirit6rio rlãdónal, sObre as 
pessoas e matérias· SUjeitas à_ sua competênciá. · 

Art: 59 A jurisdição do Tribunal abrange: 
__ J ~qualquer pessoa física, órgão ou entidade a que se 

_!ef~te: ~º--inciso J do art. l 9 desta lei, que utqiz_e, a~ecade, 
guarde, gerencie ou adn_-li_nistre- dinhii!O~, _p~ns e _valores públi
cos--o.:rPeiOs ·quais a União responda, ou que. em nome desta, 
assumª- obrigações'de natureza pecuniária; 

II -aqueles que derem causa a perda, extravio ou outra 
ir:reg~,IIaridade de que resulte dano ao Erário; 

III- os diri"gentes ou liquidantes das empresas encam
pã.das ou sob intervenção ou ·que de qualquer modo venham 
a inte~rar, provisória ou -permanentemente, 6 património da 
União ou de outra entidade pública federal; 
- IV- os responsáveis pelas contas nacionais das empresas 
supranacioiiais de_ cujo capital sacia! da_ União partícipe, de 
forma direta oU indireta, nós termos do tratado constitutivo; 

V- os responsáveis por_ entidades dotad~s d~persona
lidade jurídica de direito privadO qu_e recebam contribuições 
parafiscaís e prestem serviços de interesse público ou- social; 

VI- todos aqueles que lhe devam pre~tar contas ~u ~jos 
a tos estejam sujeitos ã sua fiscalização por expressa disposição 
de lei; 

VII- os responsáveis pela aplicação de quaisquer re_cur
s_os repassados pela União, mediante convênio, acordo, ajuste 
ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Fe
deral ou a Município; 

VIII - os sucessores dos administradores e r:espondáveis 
a que se refere este artigo, até o limite do valor do património 
transferido, nos termos do inciso XLV do art. 59 da Consti
tuição federal. 

TÍTULO II 
Julgamento e Fiscalização 

CAPÍTULO I 
Julgamento de Contas 

SEÇÃOI 
Tomada e Prestação de Contas 

Art. 69 Estão sujeitas à tomada de contas e, ressalvado 
o disposto-no inciso XXXV do art. 59 da ConstituiÇão Federal, 
só por decisão do Tribunal de Contas da União podem ser 
liberadas dessa responsabilidade as pessoas indicadas nos inci
sos I a VI do art. 5' desta lei. 

Art. 79 As contas dos administradores e responSáveis 
a que se refere o ·artigo ·anterior serão anualmente submetidas 
a Julgamento do Tribunal, sob a forma de tomada ou prestação 
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de contas, organizadas d~ acordo_con}. normas_est~belecidas 
em instrução norrri:ativâ. · · · ~-

Parágrafo único. Nas tomadas ou pn::stações de contas 
a que alude este artigo devem ser ÍI:Jcluídor:. toçlos os recursos 
orçamentáriOs e extra-orçarileiltários, gerido~ ou não pela· Uni
dade ou entidade. 

Art. 89 Diante da omissão no dever de prestar contas, 
da não comprovação da aplicação dos recursos repassados 
pela União, na forma prevista no inciso VII do art. 59 desta 
lei, da ocorrêncfi de desfalque ou desvio de dinheiros, bens 
ou valores públicos ou, ~inda, da práti_Ca- de qualquer ato 
ilegal, ilegítimo ou antk~con9J?.iCo de que resulte dan() ao 
Erário, a autoridade administratiVa competente, -sOb ·pena-de 
responsabilidade solidária, deverá imediatamente adotar pro
vidências com vistas à instauraçãO da tomada de contas espe
cial para apuração dos fatos, identificação dos_ responsáveis 
e quantificação do dano. 

§ lo Não atendido o_ disposto no caput deste artígo, 
o Tribunal determinará a instauração da tomada de contas 
especial,_ fixando prazo para cumprimento dessa decisão. 

§ 29 A tomada de contas especial prevista no caout deste 
artigo e em seu§ 19 seiá, desde lOgo, encaminhada _ao Tribunal 
de Contas-da União para julgamento, se o daria causado ao 
Erário for de valor igual ou superior à quanfi~ para e~se efeito 
fixada pelo Tribunal em cada ano civil, na forma estabelecida 
no RegimentO Interno. __ _ 

§ 39 Se o dano for de valor inferior à qua.ntia referída 
no parágrafo anterior, a tomada de contas-especial se-ài. anexa
da ao processo da respectiva tomada ou prestação de contas 
anual do administrador ou ordenador de despesas,_ para julga-
mento em conjunto. -

Art. 99 Integrarão a tomada ou prestação de contas, 
inclusive a tomada de contas especial, dentre outros elementos 
estabelecidos no Regimento Interno, os _s_eguinte?: 

I- relatório de gestão; _ _ _ _ 
II- relatóriO do tomador de contas, quando couber. 

SEÇÃOII 
Decisões em Processo de Tomada ou 

Prestação de Contas 
Art. 10. A decis-ãO em p!Ocesso de tomada ou prestaçãO 

de contas pode ser preliminar, defin1tiva oU terminatiVa. - : 
§ I' Preliminar é a decisão pela qual o Relator ou 6 

Tribunal, antes de pronunciar-se quanto ao mérito das contas_, 
resolve sobrestar o julgamento, ordenar a citação ou a audiên
cia dos responsáVeiS ou, ainda, determinar outras diligê_ncias 
necessárias ao saneamento do processo·: - ~ ------ -

§ 2' Definitiva é a decisão pela qual o Tribunal julga 
as contas regulares, regulares com ressalva, ou irregulares. 

§ 39 Terminativa é a decisão pela qual o Tribunal orde
na o trancamento das contas que forem consideradas iliquidá
veis, nos termos dos arts-. 20 e 21' desta lei. 

Art. 11. O relator presidirá a instrução do processo, 
determinando, mediante despacho singular, de ofício ou por 
provocação do órgão de instrução ou do Ministério Público 
junto ao Tribunal, o sobrestamento do julgamento, a citação 
ou a audiência dos responsáveis, ou outras providências consi
deradas necessárias ao saneamento dos autos, fixando prazo, 
na forma estabelecida no Regimento Interno, para o atendi
mento das diligências, após o que·submeterá o efeito ao Plená
rio ou à Câmara respectiva -para decisão de mérito. 

Art. 12. Verificada irregularidade nas contas, o Relator 
ou o Tribunal: 

-----·---

I- defjniiá-a responsaPilidªde individu;:tl ou solidária pe
lo ato de gestáo inquinado_; 

II- se houver débito, ordenará a citação do responsável 
para, no prazo estabele:çido no Regimento _ln~~J11o, apresentar 
defesa ou recolher a quantia devida; 

III -,.,.._se não houver débito, determinará a audiência do 
responsável para, no prazo estabelecido no Regimento Inter
no, apresentar razões de justificativa; 

IV- adotará outras medidas cabíveis. _ 
§ 1" O re_sponsáVel cuja defesa for rejt!itada pelo Tribu

nal será cientificado para, em novo e improrrogável prazo 
estabelecido 110 Regimento Interno, recolher a importância 
devida. 

§ 29 Reconhecida _pelo Tribunal a bq~-fé, a liquidação 
tempestiv3 dO débito atualizado monetariamente sanará o pro
cesso, se não houver sido observada outras irregularidades 
nas contas. 

§ 3o O responsável que não- atender à citação ou à au
diência será considerada revel pelo Tribunal, para todos os 
e_feitos.~ dando-se prosseguimento ao processo. 

Art. 13. A decisão preliminar a que se refere o art. 
11 desta Iei poderá, a critério do Relator, ser publicado no 
Diário Oficialda União. 

.. Art. 14. O Tribunal julgará as tomadas ou prestações 
de contas até o término do exercício seguinte àquele em que 
estas lhe tiverem sido apresentados. _ 

Arf. -15~ Ao julgar as contas, o Tri'l:?unal decidirá se 
estas são regulares, regulares com ressalva, ou irregulares. 

Art. 16. As contas serão julg~das_: 
I- re_gulares_, quando expressarem, de forma clara e ob

jetiva, a eXatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, 
a legitimidade e a econo~icidade dOs a tos de gestão do respon
sável; 
_ II-!egulJ:!res com ressalva, quando e_vi9,enciareJ!1 impro

priedade ou qualquer outra falta de natureza fonnal, ou ainda 
prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo ou a~tieconómico 
que não seja de natureza grave e que não represente injustiw 
ficado dano ao Erário; 

III- irregulares, quando comprovada qualqu_er das se
guintes ocorrências: 

a) omissão no dever de prestar contas; 
b)_ gra~e infração a norma legal ou regulamentar de natu

reza contábil, financeira, orçamentária, Operacional e patri
monial; 

_c) injstificado dano ao_ Erário, decorrente de ato de ges
tão ilegítimo ou antieconómico; 

:- _d) desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores pú-
blicos. _ 

Parágrafo único. O Ttil:?unal pod~_rá julgar irregl!lares 
as contas no caso de reincidência no descumprimento de deter~ 
minação de que o responsável tenha tido ciência, feita em 
processo de tomada ou prestação. de contas. 

SUBSEÇÃO I 
Contas Regulares 

Art. 17. Quando julgar as contas regulares, o Tribunal 
dará quitação plena ao responsável. 

SUBSEÇÁO II 

Contas Regulares com Res~lva 

Art. IR. Quafldo julgar as contas reguiares com ressal
va, o Tribunal dará quitação ao responável e lhe determinará, 



Setembro de 1991 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçâo II)' . Qllaftii-f6íiá 4 -5555 

ou a quem lhe haja sucedido 1 a adoção de medidas necessárias 
à correção das impropriedades ou faltas identificadas, de mo<:lo 
a prevenir a oconêilcia~ de outras semelhantes. 

SUBSEÇÃO III 
Contas Irregulares 

Art. 19. Quando julgar as contaS irregulares, havendO 
débito, o--Tribunal condenará o responsável ao pagamento 
da dívida atualizada monetariamente, acrescida dos juros de 
mora devidos, podendo, ainda, aplicar-lhe a multa prevista 
no art. 55 desta lei. 

Parágrafo único. Não havendo débito, mas com-proVada 
qualquer das ocorrências previstas nas -alíneas ___ a e b, e -c 
do inciso ill do art. 16 desta lei, o Tribunal aplicará ao respon
sável a multa ·prevista no incfso I do art. 56 desta lei. · 

SUBSEÇÃOIV 

Contas Iliquldáveis 
Art. 20. As COntas serão consideradas iliquidáveis 

quando caso fortuito ou de força maior, corÍlprovadamente 
alheio à vontade do responsável, tornar materialmente impos
sível o julgamento de mérito a que se refere o art. 16 desta 
~. . . 

Art. 21. O Tribunal ordenará o trancamento das contas 
que forem consideradas iliquidáveis e-o-conseqüente arquiva~ 
menta do processo-. · 

§ 1' Dentro do prazo de 5 (cinco) anos contados da 
publicação da decisão terminativa nO Diário Oficial da União, 
o Tribunal poderá, à vista de novos elementos que considere 
suficientes, autorizar o desarquivamentodo processo-e deter
minar que se ultime a respectiva tomada ou- prestaÇão d-e 
contas. 

§ 29 Transcorrido o· prazo· referido no parágrafo ante
rior sem que tenha havido nova decisão, as contas serão consi
deradas encerradas, com baixa na responsabilidade do admi
nistrador. 

SEÇÃOIII 
Execução das Decisões 

Art. 22: A cit3ção, a audiência, a coiilurticaçâó-de dili- · 
gência ou a notificação ·rar'se-á: - · - · - ·· 

I -mediante ciência· do Regimento Interno;--
II- pelo correio, mediante carta registrada, com aviso 

de recebimento; 
III -por edital publicado no Diário Oficial da União, 

quando o seu destinatário iiáõ for localizado. 
Parágrafo único. A comunicação de rejeição dos"funda

mentos da defesa ou das razóes.de justificativa será tra-nSmitida 
ao responsável ou interessado, na forma prevista neste artigo. 

Art. 23. A decisão definitiva será formalizada nos ter
mos estabelecidos no Regimento Interno, por acórdão, cuja 
publicação no Diário Oficial da União constituiiã: 

I-no caso de contas regulares, certificado de quitação
plena do responsável para com o Erário; 

II- no caso de contas regulares com ressalva, certificado 
de quitação com determinação, nos termos do art. 18 desta 
lei; 

III- no caso de contas irregulares: 
a) obrigação de o responsável, no prazo estabelecido no 

Regimento Interno, comprovar perante o Tribunal que reco
lheu aos cofres públicos a quantia correspondente au débito 
quc lhe tiver sido imputado ou da multa cominada, na forma 
prevista nos arts. 19 e 55 desta lei; 

b) título executivo bastante para a· cobrança judiCial da 
dívida decorrente do débito ou- da multa, se não recolhida 
no prazo ·pelo responsável; 

c) fundamento para que a autoridade competente prÕce
da à efetivação das sanções previstas nos arts. 58_ e 59 desta 
lei. 

Art. 24. A decisão do Tlibu_nal, de que resulte impu~ 
tação de débito ou cominação de multa, torna a dívida líquida 
e certa e tem eficácia-de título executivo, nos termos da alínea 
b do inciso III do art. 23 desta lei. 

-ArL 25. O responsável será notifiCado para, no prazo 
estabelecido no Regimento Interno, efetuar e comprovar o 
recolhimento da dívida a que se refere o art. 19 e seu parágrafo 
único desta lei. 

Parágrafo único. A notificação será feita na forma pre
vista no art. 22 desta lei. 

Art. 26. Em qualquer fase do processo, o Tribunal po
derá autorizar o recolhimento parcelado da importância devi
da, na forma estabelecida no Regimento Interno, incidindo 
sobre cada parcela os correspon-dentes acréscimo legais. 

Parágrafo único.- A falta de recolhimento de qualquer 
parcela importará o Vencimento ãntecipado dO saldo-devedor. 

Art. 27. Comprovado o recolhimento integral, o Tribu
nal expedirá quitação do débito ou da multa. 

Art. 28. Expirado o prazo a que se refere o caput do 
art. 25 desta lei sem manifestação do responsável, o Tribunal 
poderá: · 

I- determinar o desconto integral ou parcelado da dívida 
nos vencimentos, salários ou proventos do responsável, obser
vados os limites previstos- na legislação pertinentes; ou 

II -autorizar a cobrança judicial da dívida por inter
médio do Ministério Público junto ao Tribunal, na forma 
prevista no inciso III do art. 78 desta lei. 

Art. 29. A decisão terminativa, acompanhada de seus 
fundamentos, será publicada no Diário Oficial da União. 

Art. 30. Os prazOs referidos nesta lei OOritam~se da da-
ta: 

I- do recebimento pelo responsável ou interessado: 
a) da citação ou da comunicação de audiência; 
b) da comunicação de rejeição dos fundamentos da defe-

sa· ou das razões de justificativa; -
c) da comunicação de diligência; -
d) da notificação; 
II- da publicação de edital no Diário Oficial da União, 

quando, nos casos indicados no inciso anterior, respoÍlsável 
ou l.teressado não for Jocalizadores; 

III -nos demais cã.sos, salvo disposição legal expressa 
em_contiário, da p_ublicação-da decisão ou do acórdão no 
Diário Oficial da União. 

SEÇÃOIV 
Recursos 

o Art. 31. Em todas as etapas do processo de julgamento 
de contas será assegurada ao responsável ou interessado ampla 
defesa. 

-Art. 32. De decisão proferida em processo de tomada 
ou prestação de contas cabem recursos de: 

I---:- reconsideração; 
II- embargos úe declaração; 
III·--· revisão. 
Parágrafo único~ ·Não- se cOnhecerá de recurso inter

posto: fora do prazo, salvo em razão da superveniência de 
fatos novo~ nã fõ-r~a -previstá no Regimento Interno: 
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Art. 33. O recurso de reconSideração, que terá efeito 
suspensivo, será apreciado por quem houver proferido a deci
são recorrida, na forma estabelecida no Regimento Interno, 
e poderá ser formulado por escrito, pelo responsável ou inte
ressado, ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal dentro 
do prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma prevista 
no art. 30 desta lei. 

Art. 34. Càbem embargoS de declaração para corrigir 
obscuridade, omissão ou contradição da decisão recorrida. 

§ 1' Os embargos de declaração podem ser opostos por 
escrito pelo responsável ou interessado, ou pelo Ministério 
Público junto ao Tribunal, dentro do prazo de 10 (dez) dias, 
contados na forma prevista no art. 3o--ctesta lei. 

§ 29 üs embargos de declaração suspendem os prazos 
para cumprimento da decisão embargada e para interposição 
dos recursos previstoS nos _i(u:isos I e III do ãi1. 32 desta 
lei. 

Art. 35. De decisão definitiva caberá recurso de revisão 
ao Plenário, sem efeito suspensiVo. íhterposlO pór-escrito pelo 
responsável, seus sucessores, ou pelo Ministé-rio Público junto 
ao Tribunal, dentro do prazo de 5 (cin~o)_ an!)s,_ c_ontados 
na forma prevista no íncíso III do art. 30 _desta lei, c fun
dar-se-á: 

I -em erro de cálculo nas contas; 
II- em falsidade ou insuficiência de documentos em que 

se tenha fundamentado a decisão recorrida; 
III- na superveniência de codumentos novos com eficá-

cia sobre a prova produzida. -
Parágrafo único L A decisâo que der provirDento a recur

sos de revisão ensejará a correÇáo" de todo e qualquer erro 
ou engano apurado. 

CAPÍTULO II 
Fiscalização a Cargo do Tribunal 

SEÇÁO I 
Contas do Presidente da República 

Art. 36. Ao Tribunal de Contas da União compete, 
na forma estabelecida no Regimento Interno, apreciar as con
tas prestadas anualmente pelo Presidente da República, me
diante parecer prévio a ser elaborado em 60 (sessenta) dias 
a contar de seu recebimento. 

Parágrafo único. As contas consistirão nos balanços ge
rais da União e no _relatório do órgãc;> central do Sistéma de 
controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos 
orçamentos de que trata o § 5' do art. 165 da Constittiiçáo 
Federal. 

Art. 37. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, 
bem como qualquer de suas comissões, poderão convocar 
ministro do Tribunal de Contas da União para prestar, pessoal
mente, informações sobre assunto previamente determinado, 
importando crime de responsabilidade a ausência sem justifi
cação adequada. 

Parágrafo único~ As Mesas da Câmara dos Deputados 
e do Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos 
de informação ao Presidente do Tribunal de Contas da União, 
importando crime de responsabilidade a recusa ou Q_não aten
dimento ilo prazo de 30 (trinta) dias. 

SEÇÁO II 
Fiscalização exercida por Iniciativa do 

Congresso Nacional 

Art. 38. Compete, ainda, ao Tribunal: 
I- realizar por iniciativa da Câmara dos Deputados, do 

Senado Federal, de comissão técniCa ou de inquérito, inspe
ções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamen
tária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas 
dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário e nas entidades 
J.a administração indireta, incluídas as fundações e sociedades 
intituídas e mantidas pelo poder público federal; 

II- prestas as informações solicitadas pelo Congresso 
Naciçna!, por qualquer de suas Casas, ou por suas: Comissões, 
sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, opera
cional e patrimonial e sobre resultados de inspeções e audito
rias realizadas; 

III-emitír, no prazo de 30 (trinta), dias contados do 
recebimento da solicitação, pronunciamento conClusivo sobre 

-matériã que seja submetida a sua apreciação pela Comissão 
mista permamente de S_enadores e Deputados, nos termos 
dos §§ 1' e 2' do art. 72 da Constituição Federal. 

SEÇÁO III 
-Atos SujeitoS a Registro 

Art. 39. De conformidade com o preceituado nos arts. 
59, inciso XXIV, 71, incisos II e III, 73 in fine, 74, § 29, 
96, inciso I, alínea a, 97, 39, §§ l"'e 29 e 40, § 49 da Constituição-
Federal, o Tribunal apreciará, para fins de registro ou reexa
me, os atas de: 

I- admissão de pessoal, a qualquer título, na adminis
tração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e 
f!J:antidas pelo poder público, excetuadas as nomeações para 
cargo de provimento em comissão; 

II -concessão inicial de aposentadoria, reformas e pen
sões, bem como de melhorias posteriores que tenham alterado 
o fundamento_ legal do respectivo concessório inicial. 

Parágrafo único. Os- atas a que se refeie este artigo 
serãollpreciados pelo Tribunal na forma estabelecida no Regi
mentQ Inte_mo. 

Art. _ 40. O Relator presidirá a instrução do processo, 
determinando, mediante despacho singular, por sua ação pró
pria e direta, ou por provocação do_ órgão de instrução ou 
do MinistériO Público junto ao Tribunal, a adoção das provi
dências consideradas necessárias ao csaneamento dos autos, 
fixando prazo, na forma estabelecida no Regimento_ Interno, 
para o atendimento das diligências, apóS _o que sUbmeterá 
o feito ao Plenário ou à Câmara respectiva para decisão de 
mérito. 

SEÇÁOIV 
., Fiscalização de Atos e Contratos · 

Art. 41. Para assegurar a eficácia do contrai~ e para 
instruir o julgamento das contas, o Tribunal efetuará fiscali
zação dos atas de que resulte receita ou despesa, praticados 
pelos responsáveis sujeitos à sua jUrisdição, comp"etindo-Ihe 
para tanto, em especial: 

I-acompanhar, pela publicação no Diário Oficial da 
União, ou por-outro meio estabelecido no Regimento Interno: 

a) a lei relativa ao plano plurianual, a lei de diretrizes 
orçamentárias~ a lei orçamentária anual e a abertura ô.e crédi
tos adicionais; 

b) os editais de licitação, os contratos, inclusive adminis
trativos, e os convênios, acordos, ajustes ou outrós iriStru
mentos congêneres bem çomo os. atos-referidos_no-art. -38 
desta lei; 

II- realizar, por iniciativa própria; hã fói'mà eStabele
cida no Regimento Intem<?, inSpeçóes e auditorias de mesma 
natureza que as previstas no incisO I do art. 38 desta lei; 
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III- fiscalizar·,- na formá estabelecida no Reginlen~o In
terno, as contas nacionais das empresas _supran-acionais ·cte 
cujo capital social a União pa-rticipe, de forma direta ou indíre
ta, nos termos do tratado constitutivo; 

IV- fiscalizar, na forma estabelecida !10 RegimCllt6-In
terno, a aplicação de quaisquer recursos repassados p_ela 
União mediante convênio, acordo, ajuste oU outros fnStru
mentos congêneres, ·a Estado, ao Distrito Federal ou a Muni-
cípio. · · ---· · 

§ lo As inspeções e auditorias tle que trata esta Seção 
serão regulamentadas no Regimento IntCrno e realizadas por 
servidores da Secretaria do Tribunal. 

§ 2~ O Tribunal comunicará às auforid~des cOmpeten
tes dos poderes da União o resultado das inspeções e auditorias
que realizar, para as medidas saneadoras das impropriedades 
e faltas identifiCadas. -- - --

Art. 42. Nenhum processo, documento ou ii_tfoinúição 
poderá ser sonegado ao Tribunal em suas inspeções ou audito-
rias, sob qualquer pretexto. ----

§ 1" No -caso-de sonegação, o Tribunal assinará_ prazo 
para apresentação dos documentos, informações ~ esclareci~ 
mentes julgados necessários, comunicando o fato ao MinístfO 
de Estado supervisor da área ou à autoridade de nível hierár
qutco equivalente, para as medidas cabíveis. 

§ 2~ Vencido o· prazo e nãó c-umprida a exigência, o 
Tiibunal aplicará as sanções previstas no ilJ.ciSo -vi do art. 
56 desta lei. 

Art. 43. Ao proceder à fiscalização de que trata este 
Capítulo, o Relator ou o Tribunal: _ _ 

I - determinará as providências estabelecidas no Regi
mento Interno, quando não apurada transgressão à norma 
legal ou regulamentar de natureza cont_:il?il, financeira, orça
mentária, operacional e-patrimonial, ou for constatada, tão-so
mente, falta ou impropriedade de caráter formal; _ 

II -se verifícaro=a-ocoriêncíã de irregularicl~de quanto 
à legitimidade Ou ecõnolnic1dade, determinará a audiência 
do responsável para, no- prazo estabelecido no Regimento 
Interno, apresentar razões de justificativa. .., ---

Parágrafo único~ - Náo elidi~o 9_ fundamento da impug
naçãO",· o Tribunal aplicará ao responsável a multa prevista 
no inciso III do art. 56 desta lei. 

Art. 44. Verificada a ilegalidade de ato çu contrato, 
o Tribunal, na forma estabelecida no Regimentà Interno, assi
nará prazo p_ara que o responsável adote a,s prOVidêncülSlleCes~
sárias ao·eX:ã.to cumprimento da lei, fazerido indicação eXpn!s~
sa dos dispositivos a serem ·observados. 

§ 19 No caso de ato administrativo, o-Tribunal, se não 
atendido: 

I - sustentará a execução do ato impugnado; 
II - comunicará a decisão à Câmara dos Deputados 

e ao Senado Federal; -
III - aplicará ao responsável a multa previstâ Ô.o inCisO

ll do art. 56 desta lei. 
§ 2~ No caso de contrato, o TribufiãT, s~e-ri"ãO atep.dido,. 

comunicará o fato ao-Congfesso N3.cional, a qu-em compete 
adotar o ato de sustação e solicitar, de imediato, ao Poder 
Executivo as medidas cabíveis. 

§ 39 Se o CongreSsO Nacion3i ou o Poder Executivo, 
no prazo de 90 (noventa) dias, não efetivar as medidas prew 
vistas no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a respeito 
da sustação do contrato. -- --------

Art. 45. Ao exercer a fiscalização, se configurada a -
OC9rrência de desfalque, desvio de bens ou outra irregula-

'riüade de que resulte dano ao EtáiiÕ. o -Tribunal orde~ará, 
desde logo, a conversão do processo em tomada de contas 
especial, salvo a hipóteSe prevista no art. ~7 desta lei. 

Parágrafo único. O processo de tomada de contas espe
cial a que se refere este artigo trarnita"rá em separado das 
respectivas contas anuais. 

SEÇÃOV 
Pedido d_e Reexame 

-- ArL 46. De decisão proferida em processos concernen
tes às matérias de que tratam as Seções III e IV deste Capítulo, 
caberá pedido de reexame, que terá eféito suspensivo~ 

Parágrafo único. O pedido de reexarne reger-se-á pelo 
disposto no parágrafo único do art. 32 e no art. 33 desta 
lei. 

CAPiTULO III 
Çontrole Interno 

Art. 47. Os Poderes Legislativo, Executivo e'Jucticlário 
m~nterão.cle_ forma_ integfada, sistema -de controle interno, 
com a finalidade- de:-

1- avaliar o cumprimento das metas previstas no plano 
plurtanual, a execução dos programas de g()V~plO e dqs Ç>rça
men-tos da União; 

_ II:- comprovar a legalidade e avaliar os re_~llltadost quan
to à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira 
e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, 
bem como da aplicação de recursos públicos por entidades 
de direito privado; 

III - exercer o controle das operações de crédito, avais 
e garantias, bem como dos_ direitos e haveres da União; 

IV -apoiar o controle externo no exercício de sua missão 
institucional. 

Art. 48. No apoio ao controle externo, os órgãos inte
giantes do sistema de controle interno deverão exercer, dentre 
outras, as seguintes atividades: 

I -organizar e executar, por iniciativa própria ou por 
determinação do Tribunal de Contas da Uniãe, programação 
trimestral de auditorias contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial nas unidades administrativas sob 
seu' controle, enviand9 ao Tribunal os respectivos relatórios, 
na fOrma estabelecida no Regimerito Inte-rno; 

II - realizar auditorias nas cOntas dos_ responsáveis sob 
seU controle, emitindo relatório;-certificado de auditoria e 
parecer; 

III - alertar formalmente a autoridade administra-tiva 
competente para que instaure tornada de contas espeCial, sem
pre que tiver conhecimento de qualquer das ocorrências refe
ridas no caput do art. gc:- desta lei. 

Art. 49, Os responsáveis pelo controle interno, ao to
rnarem conhecimento de qualquer irregularidade ou_ ilegali
dade, dela darão ciência de imediato ao Tribunal de Contas
da União, sob pena de respo-nsabilidade ·solidária. 

§ P Na comunicação ao Tribunal, o_dirigent~ do_órgão 
competente indicará as providências adotadas para evitar ocor
rências semelhantes. 

§ 29 Verificada em inspeção ou auditoria-, ou no jlllgaw 
menta de contas, irregularidade ou ilegalidade que não tenha 
sido comunicada tempestivamente ao Tribunal, e provada a 
Qmiss~o, o çlirigente do órgão de controle i.nterno, na qual~
dade de responsável solidário, ficará sujeitO às sànções pre
vistas para a espécie nesta lei. 
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Art. 50. .o:_Míriistro dC Estado supervisor da área Ou 
a autoridade de nível hierárquico equivalente emitirá, sObre 
as contas e o parecer do controle interno, expresso e indele
gável pronunciamento, no qual atestará haver tomado conhe
cimento das- conclusões nele contidas. 

CAPÍTULO IV 
Denúncia 

Art. 51. Qualquer cidadão, partido político, associação 
ou sindicato é parte legítima para denunciar irregularidades 
ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. 

Art. 52. A denúncia sobre matéria de competência do 
Tribunal deverá referir-se a administrador ou resp-onsável su
jeito_ à su~ j~risdição. ·sér ·redigida em linguagem cl~ra ,e;_o~je
tiva, conter o nome legíVel d_o_ denuncil:!-nte, sua qualificação 
e endereço, e estar acompanhada de prova ou indício concer~ -
nente ao fato.-denunciado ou à existência de ilegalidade ou 
irregularidad_e. _ _- _ - __ ------.- .. _- _ .. ___ , "--·~ .. 

Parágrafo único. O Regime-nto lnterno disporá sobre 
a tramitação do processo de denúncia. - - . 

Art. 53. No res!l;uardo dos .. direitos e garantias _indivi~ 
duais, o Tribunal dará tratamento sigiloso às denúncias forrou~ 
ladas, até dedsão defini~íVa sobre a matéri~. 

§ J<:> Ao decidii, caberá ao Tribunal manter ou não o 
sigilO quanto ao objeto _e à autoria da denúncia: ___ -· 
. § 29 O- deriunciante Dão ·se sujfdt3fá a· qualquer sanção 
administrativa~ cfvel ou penal, em decorrência da denúncia, 
salvo em caso de comprovada máfé. 

CAPÍTULO V 
Santões 

SEÇAOI 
. Disposição Geral 

Art. 54. Q Tribunal de Contas da União poderá aplicar 
aos adminiStradores_ ou responsáveis, na forma estabelecida 
na lei e no Regimento Interno, as sanções previstas neste 
Capítulo. 

SEÇÃO II 
Multas 

Art. 55. Quando o responsável for julgado em débito, 
·poderá ainda o Tribunal aplicar-lhe multa de até 100% (cem 
.por cento) do valor atualizado do~ano ~_usado a9Erário. 

Art. 56. O Tribunal poderá aplicar multa de até 1.000 
(mil) vezes o Maior V3Ior de Referência, ou outro valor tmitá
rio que venha a substituí~lo em virtude de dispositiVo' legal 
superveniente, aos responsáveis pôi":- -· _ ~- · ____ .· _: _ ~:-· · 

I- contas julgadas irregulares de qtie não i-esulte débito, 
nos termos do parágrafo único do art. 19 desta lei; 

II - ato praticado com grave infração a riõrma legal 
ou regulamentar de natureza contábil, finapceira, orça1_11en~ 
tária; operacional e patrimonial; 

III - ato de gestão ilegítimo ou antieconómico de que 
resulte injustificado dano ao Erário'; --

IV -não atendiinento, no prazo fixado, sem causa justifi
cada, a diligénCüi do relator ou a decisão do Tribunal; 

V- obstrução ao livre exercício das inspeções e audito
rias determinadas; 

VI- sonegação de processo, documento ou infonnação, 
em inspeções ou auditorias realizadas pelo Tribunal; 

VII- reincidência no descumprimento_ de determinação 
do Tribunal. 

§ 1 o:o Ficará sujeito à mU:iia prevista no capUt deste aftig"o 
aquele qu-e--deixar de dar curriprimento a cte-cTSão do Tribunal, 
salvo motivo justificado. 

§ 2<:> No caso de extinção do Maior Valor de Referência, 
enquanto não for fixado por lei outro valor unitário para 
substituí-lo, o Tribunal estabelecerá parâmetro a ser utilizado 
para o cálculo da multa prevista neste artigo. 

§ 3' O Regimento Interno disporá sobre a gradaÇão 
da multa prevista no caput deste artigo, em função da gravi
dade da infração. · 

Art. 57_, O débito decorrente de multa aplicada pelo 
Tribunal de Contas da União nos tennos _d_o_ art. 55_ desta 
lei, quando pago ap6s o seu vencimento, será atualizado mone
tariamente na data do efetivo pagamento. 

. Art. 58. $_em prejUízo das __ sançõe's previstas na seção 
ante'rior e das-penalidades administrativas, -aplicáveiS pelas 

-autáridades cOmpetentes, por irregularidades constatadas pelo 
Tribunãl de Contas da União, sempre que este, por maioria· 
absoluta de seus membros, considerar grave a infração Come~ 
tida,_o responsável ficará iriabilitado, por um periodo que 
variará de 5 (cinco) a 8 (oito) anos, para o exercício de cargo 
em comissão ou_ função de confiança no âmbito da Adminis~ 
!ração Pública. 

Art. 59. O Tiíbunal poderá, por intermédio do Minis· 
téi"iOPúblico, solicitar à Advocacia-Geral da União ou, confor
meco caso, aos. dirigentes das entidades que lhe_sejam jurisdi
ciOnadas, as medidas necessárias-ao arresto dos bens dos res
ponsáveis julgados em débito, devendo ser ouvido quanto 
à liberação dos bens arrest~dos e sua restituição. 

TÍTULO III 
Organização do Tribunal 

CAPÍTULO I 
Sede e_ Ç~n:-Põsição 

Art. 60. O Tribunal de Contas da União tem sede no 
Distrito Federal e compõe~se de 9 (nove) ministros. 

- _ Att. 61. Os minis~o~. em suas ·ausênCiaS e impedímen~ 
tos_ por motivo de licença, férias ou outro afastamento legal, 
serão_ substituídos, mediante convocação do Presidente do 
Tribunal, pelos auditores, observada a ordem de antigUidade 
no cargo, ou a maior idade, no caso de idêntica antigüidade. 

§ 19 <;>s auditores serªo também convocados para subs
tituir ministros, para efeito de quorum, _sempre que os titulares 
Comunicarem, ao President~ do Tribunal ou da Câmara fes
peciiva, a impossibilidade de comparecimento à sessão. 

§ 2<:> Em caso de Vacância de cargo de ministro, o Presi
den~ _do Tribu_nal conyocará auditor para exercer ~s funções 
inerentes aó cargo vago, até riõvo Provimen'to, observado ·o 
critério estabelecido- no caput deste artigo. 

- Art: 62. Funciona junto ao Tribunal de Contas da 
União o Ministério PúblicO, na forma estabelecida nos art$. 
77 a 81 desta lei. 

Art. 63 .. O Tribunal de Contas. da União disporá de 
Se_cretaria para_ atender às atividades de apoio técnico e admi~ 
nistrativo, necessárias ao exercíciO de sua competência. --

CAPÍTULO II 
Plenário e Câmaras 

Art. 64. O Plenário do Tribunal de Contas da União 
dirigido por seu Presidente, terá a competência e o funciona~ 
mento regulados na forma estabelecida em lei e no Regimento 
Interno. . 
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Art. 65. O Tribunal de Contas da União póderá divi- CAPÍTULO IV 
dir-se ~m Câmaras, mediante deli-beração da maioria absoluta Ministros 
de seus ministros titulares. ·Art. 69: -· ns miniStroS dO"TilbUI13t de Contas da Ú~ião 

§ 1" Não será objcto de deliberação das Câmaras· máté- - d 
ria da competência privativa do Plenário, ã ser ·definida no sera~ ~omea os dentre brasileiros que satisfaçam os seguintes 

reqms1tos: 
Regimento Interno. -- ·- -·-o .·.:--; I-!ermaisde35(trint3ecinco)·em.enosde65(sessenta 

§ 2~ A competência, o número, a composiÇão, a presi- e ciD.co) anos de idade; 
dência e o funcionamento das Câmaras serão ·regidados. no II- idoneidade moral c repLftação ilibada; 
Regimento Interno. · _:.. .. :. · · -- ·.. ... . . UI. -.no.tórios_.conhecimentos jurídicos, contábeis, eco-

Art. 66. O Tribunal fiXará, nci ··RegimC[itõ- Iiiú!iflo, ·a· nõmicós e finariceirOs oU de.administração públíca; 
período de funcionamento das sessões e o recesso que enten- . IV- contar mais de. 10 ( dez)anos de exercício de função 
der convinicntc, sem ocasionar a interrupção total de seUs ~~.de efetiva ati~idade profissional qu~ eXija os conhecimentos 
serviços. · ·- · ~ ·- -~·.::.__-_:....:_ · mencionados no inciso anterior. 

CAPÍTULO III 
Presidente e Vlce-Pre.Sidente 

Art. 70. Os ministros do Tribunal de Contas da União 
serão escolhidos~ 

I -lf3 (um terço) pelo Presidente da República, com 
Art. 67. Os ministros elegerão o Presidente e o Vice:

Presidente do Tribunal para mandato cortespondente-a 1 (um) 
ano civil, permitida a reeleição apenas por-1 (um) período 
de igual duração. 

__ apro_vaç~o ~(} Sena~o .F~~e!al, sen_do 2 (doi§) alternaqa_mente 
-dentre "auditores e membros do MinistériO Público jllntó ao 

. Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Plenário, segundo 
os critérios_de antigüidade e merecimento; 

§ 1" A eleição realizar~se-á em esàUtfrilO sé.Ci-do, na-: 
última sessão ordinária do mês de· dezeffibi-0~·-ou~· em éaso
de vaga eventual, na primeira s~ssão ordiná"fí.a· apóS Sua oCor
rência," eXigída a presença de, pelo menos, 5 (cinco} rriiiliStrós 
titulares, inclusive o que presidir o ato. · · 

§ 29 O Vice~Presidente substituiiá o PresideD.te em SU·ãS 
ausências ou iinpcdímentos e éxercerá· as fliriÇ.ões. dC tOirC
gedor, cujas atribuições serão as estabelecidas no Re_iiménto 
Interno. . · . 

§ 3~ Na ausência ou impedirnent~-dO Vice-Presiderite 
o Presidente será substituído Pelo nifuiStro mais alltigo e~ 
exercício no cargo. . . ____ . .. . . . · -

§ 49 O eleito para a ·vaga' que ·oCôrr~r··âriteSd.(úérffiiflo 
do mandato exercerá o cargo no período restante. · 

§ 5o Não se procederá a nova eleição se a vaga ocorrer 
dentro dos 60 (sessenta) dias anteriOres ao térrit1ncf d.o niail~ 
dato. 

§ 6• A eleição do Presidente precederá ã do Vice-Pre, 
sidente. -- . . 

§ 7~ Considerar-se~á eleito o ministrO qúe Obtive! a 
maioria dos votos. Nã() alcançada~ esta, proceder-se-á a novo 
escrutínio eritrc os 2 (dOís) mais votadOs, decidindo~se afínal 
entre esses, pela antigüidade no cargo de ministro do Tribunal, 
caso nenhum consiga a maioria dos votos. . 

§ 89 Soniente os· ministros titulafes~ airida que_ em _gOZo 
de licença, férias, ou ausentes com causa juStifiCada, poderão 
tomar parte nas eleições, na forma estabelecida no Regimento 
Interno. ·· .. 

Art. 68. Comp-ete ao PreSidente; dentre outras atribui
ções estabelecidas no Regimento Interno: 

I -dirigir· o Tribunal; 
II- dar posse aos ministros-;aúditores·;·Ineiribros do Mi

nistério Público junto ao Tribunal e dirigentes daS unidades 
da Secretária, na forma estabelecida rio Regiril.entO (fl.te-rno; 

III- expedir a tos. de nomeação, admissão, exonitaç-a:c;, 
remoção, dispensa, aposentadoria e loutros atos relativos aos 
servidores do Quadro de Pessoal da Secretaria, os quais se-rão 
publicados no Diário Oficial da União e no Boletim do Tribu~ 
nal; 

IV- diretamente ou por delegação, movimentar as dota
ções e os créditos orçamentárioS próprios· e praticar·o·s atas 
de administração financeira, orçamentária e patriiri0Di3.rne
cessários ao funcionamento do Tribunal. 

· II-2!3 (dois terços) pelo Congresso Nacional. 
Art. 71. OS miniStrOS do Tribuilal de Contas da União 

terão"as mesmas gar"a._ntias, prerrogativas·, impedimentos, ven~ 
ci111entos e vantagens dos ministros do Superior. Ttibunal de 
Justiça e somente poderão aposentar-se com as vantagens 

: dO _cargo quando o tiverem exercido efetiVanl.ente por mais 
de 5 (cinco) anos. · · · 

·· .. - ,-!'arágrafó Un!i::o. ·_·o·s rilfn'íSt.ro~_do. 'Tij~u_ri_àLg9:zàr~o das 
segtJ.mtes garantias e prerrogativas: · . 

I- vitaliciedade, não podendo perder o cargo senão por 
sentença judicial transitada em julgado; · 

. II - inamovibilidade; 
--III -ifredu-tibllidade de vencimentOs, observadO, quan~ 

t()à remun~~ação, o ·disposto nos art~. 37, XI, 150, II, 153, 
III e 153, § 2', I, da Constituição Federal; 

IV_- aposentadoria, com proventos integrais, compulso~ 
.iíánien·te·aos 70 (serlta) anos de idade ou por invalidezCmripro
vada, e facultativ·a a·pós 30 {trinta) anos de Servíço, contadoS 
na forma de lei, observada a ressalva prevista no caput, in 
fine, deste artigo. , 

Art. 72. É vedado ao ministro do Tribunal de Contas 
da União: 
- I -exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo 
ou fy.nção, salvo urna de magistério; 

-- II - exercer cargo :técnico ou de direção de sociedade 
civil~· associação· ou futidação, de qualquer natureza ou finali~ 

·dade, salvo de associação de classe, sem remuneração;· 
·III -:-_exe_rcer comissão· remlmetada ou·não~ inclUsive em 

órgãbs ·ae · OOiltio_le da administr_ação direta ou indireta, ou 
em concessionárias de serviço público; 

IV -exercer profissão liberal, emprego particular, co~ 
mé·rcto·;-ou partícipar de socied3.de comercial, exceto como 
acionista ou.COtista·sem ingerência; . . 

V- celebrar contrato com pessoa jurídica de direito pú
blico, empresa pública, sociedade de economia mista, funda
ção;··sociedade instituída e mantida pelo ·poder público ou 

1 empresa concessionária de serviço público, sal~o quando o 
:contrato obedecer a normas uniformes para todo e qualquer 
contratante; 

· VI -dedicar-se à atividade polítíco-partidáda. 
Art. 73 .. Não podem ocupar, simultaneamente, cargos 

de ministro, parentes consangüíneos ou afins, na linha reta 
ou na colateral até o segundo grau. 
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Parágrafo único. A incompatibilidade decorrente da 
restrição imposta no caput deste artigo resolve-se: 

I- antes da posse, contra o último nomeado ou contra 
o mais moço, se nomeados na mesma data; 

II- depois da posse, contra o que lhe deu causa; _ 
III- se a ambos imputável, contra o que tiver menos 

tempo de exercício no Tribunal. 

CAPÍTULO V 
Auditores 

Art. 74. Os auditores, em número de 3 (três), serão 
nomeados pelo Presidente da República, dentre cidadãos que 
satisfaçam os requiSifos exígí9os para o ca_rgo de ministro 
do Tribunal de Contas da União, mediante concurso público 
de provas e títulos, observada a ordem de classificação. 

Parágrafo único. A comprovação do efetivo exercício 
por mais de 10 (dez) anos de cargo da carreira de Controle 
Externo do Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal cons
titui título computável para efeito do concurso ã que se refere 
o caput deste artigo. __ _ _ 

Art. 75. O,auditor, quando em substituição a ministro, 
terá as mesmas garantiaS, vencimentos e impedfmentos do 
titular e, quando no exerdcio das demais atribuições da judica
tura, as de juiz de Tribunai_Regional F~der~l. _ _ 

Parágrafo único. O aUditor, quando nãQconvocado pa
ra substituir ministro, preSidirá à instrução dos processos que 
lhe forem distribuídos, relatando-os com proposta de decisão 
a ser votada pelos integrantes do Plenário ou da Câmara para 
a qual estiver designado. ----"- __ .,~-'~-

Art. 76. O auditor,-depois de empossado, só perderá 
o cargo por sentença judicial transitada em julgado. 

Parágrafo único. -Aplicam-se ao auditor as vedações e 
restrições previstas nos art~. 72 e 73 desta leí. 

CAPÍTULO VI 
Ministério Público junto ao Tribunal 

Art. 77. O Ministério Público junto ao Tribuna_! de 
Contas da União, ao qual se aplicam os prinCípiOs institu
cionais da unidade, da indivisibilidade e da independência 
funcional, compõe-se de I (um) procurador-geral, 3 (três) 
subprocuradores-gerais e 4 (quatro) procuradores, nomeados 
pelo Presidente da República, dentre brasileiros, bacharéis 
em Direito. 

§ 1"' O procurador-geral, nomeado em comissão, será 
escolhido dentre os subprocuradores-gerais, tendo tratamento 
protocolar e vencimentos correspondentes ao cargo de minis
tro do Tribunal. 

§ 29 A carndia do Ministério Público junto ao Tribunal 
de Contas da União é constituída pelos cargos de subprocura
dor-geral e procurador, este inicial e aquele representando 
o último nível da carreira, não excedendo a 10% (dez por 
cento) a diferença de vencimentos de_ uma classe para outra, 
respeitada igual diferença entre os cargos da _subprocurador-
geral e procurador-geral. _ _ . 

§ 39 O ingresso na carreira far-se-á no cargo de procu
rador mediante concurso público de provas e títulos, assegu
rada ~ participação- da Ordem dos Advogados do Brasil em 
sua realização, e observada, nas nomeações, a ordem de classi
ficação, enquanto a promoção ao cã.rgo de subprocurador
geral far-se-á, altemadamente, por antigüidade e merecimen
to. 

Art. 78. COmpetem ao procurador-geral junto ao Tri
bunal de Contas da União, em sua missão -de guarda da lei 

e fiscal de sua execução, além de outras estabelecidas no 
Regimento Interno, as seguintes atribuições: 

I- promover a defesa da ordem jurídica,. requerendo, 
perante o Tribunal de Contas da União, as medidas de inte-
resse da Justiça, da AdministraÇão e do Erário; -

II- comparecer às sessões do Tribunal e dizer de direito, 
verbalmente ou por escrito, em todos_ oS assuntos sujeitos 
à decisão do Tribunal, sendo obrigatória sua audiência nos 
Processos de tomada ou prestação de contas e nos concer-
nentes aos atas de admissão de pessoal e de concessão de 
aposentadorias, reformas e pensões; 

III- promover, junto à Advocacia-Geral da União ou, 
conforme o caso, perante os dirigerites das entidades jurisdi
cionadas do TriÇunal de Contas da União, as medidas previstas 
no hlciso II. do art. 28 e no art. 59 desta lei, remetendo-lhes 
a documentação e instruções_ necessárias; 

IV- interpor os recursos permitidos em lei. 
Art. 79. A subprocuradoros-gerais e procuradores 

compete, por delegação do procurador-geral, exerce! as fun
ções previstas no artigo anterior. 

Parágrafo único. Em caso de vacância e em suas ausên
cias e -impedimentos por motivo de licença, férias ou outr(} 
afastamento legal, o procurador-geral será substituído pelos 
subprocuradores-gerais e, na ausência destes, pelos procura
dores, observada, em ambos os casos, a ordem de antigüidade 
no cargo, ou a maior idade, no caso de idêntica antigüidade, 
fazendo jus, nessas substituições, aos vencimentos do cargo 
exercido. 

Art. 80. O MínistédO Público contará com o apoio ad
ministrativo e de pessoal da Secretaria-do Tribunal, conforme 
organização estabelecida no Regimento Interno. . 

Art. 81. Aos membros do Ministério Público junto ao 
Tribunal de Contas da União aplicam-se, subsidiariamente, 
no que couber, as disposições da Lei Orgânica do Ministério 
Público da União, pertinentes a direitos-, garantias, prefroga
tivas, vedações, regime disciplinar e forma de investidura no 
cãrgo inicial da carreira. 

CAPÍTULO VII 
Secretaria do Tribunal 

SEÇÃOI 
_ Objetivo e Estrutura 

Art. 82. À Secretaria incumbe a prestação de apoio 
técnico e a execução dos serviços administrativos do Tribunal 
de Contas da União. 

§ l9 À organização, atribuições e normas de funciona
mento da Secretaria são as estabelecidas no Regimento In
terno. 

§ 29 O Tribunal poderá manter unidades integrantes 
de sua Secretaria nos estados federados. 

Art. 83. Fica criado, na Secretaria, diretamente subor
dinado à Presidência, um instituto que terá a seu cargo: 

I- a realização periódica de concursos públicos de pro
vas ou de provas e títulos, para seleção dos _candidatos a 
matrícula nos cursos de formação requeridos para ingresso 
nas carreiras do Quadro de Pessoal do Tribunal; 

II -a organização e a administração de cursos de níveis 
superior e médio, para formação e aprovação final dos candi
datos selecionados nos concursos referidos no inciso anterior; 

III -a organização e a administração de cursos d~ treina~ 
mento e de aperfeiçoamento para os servidores do Quadro 
de Pessoal; 
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IV- a promoção e a organização de simpósiOs-, S_eininá· 
rios, trabalhos e pesquisas sobre questões relacionadas com 
as técnicas de controle da adminiStração pública; 

V- a organização e adlninistração de Diblioteca e de 
centro de documentação, nacional e internacional, sobre dou~ 
trinã., técnicas e legislão pertinentes ao ·controle e questões 
correlatas. __ 

Parágrafo único. ____ _O Tribunal regulamentará em resolu-
ção a organização, as atribuições c as normas de funciona
mento do instituto referido neste artigo. -

SEÇÃO II 
OrçamentoS 

Art. 84. O Tribunal de Contas da Uflião encaminhará 
ao Poder Executivo ãs propostas aprovadas-pelo Plenárto refe
rentes aos projetas de lei relativas ao plano plurianual, às 
diretrizes orçamentárias- e ao orçamento anual. 

§ 1"' Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um 
exercício financeiro póder-à ser iniciado pelo Tribunal sem 
prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que o autorize. 

§ 2"? A proposta rCfCrcnte ao projeto de lei de diretrizes 
orçamentárias a que se refere O caput deste -ait1go compreen~ 
derá as metas e prioridades do Tribunal e incluirá as despesas 
de qapital para o exercício__subseqüCilte. - - - --

§ 39 A proposta referente ao Projeto de -lei orçariien~ 
tária anual do Tribunal: -

I- correlacionará os recursos programadOs [iír30 exer
cício do controle com os recursos a serem controlados; 

II- será fundamentada em análise de custos e na de
monstração dos recursos necessários ao desempenho de suas 
competências; 

III -somente poderá ser alterada pelos órgãos técnicos 
competentes com a prévia audiência do Tribunal. 

TÍTULO IV 
Disposições Gerais e Transitórias 

Art. 85. O Tribunal de Contas da União encaminhará 
ao Congresso NaciOnal,_ tii.mestral e anUa-lmente,~ Telaiório 
de suas ativiaaáes. - - - ---

Paiágrafo único.- No relatório anuaC O 'fribun~l 3pre~ 
sen~ará análise da evolução dos custos do controle e de sua 
eficiência, eficácia e ec_onomicidade. 

Art. 86. Os a tos relativos a despesas de natureza reser
vada serão~ com esse caráter, examinados pelo Tribunal, quC 
poderá, à vistas das demonstrações recebidas, ordenar a verifi
cação in loco dos correspo-ndentes documentos conrprobató
tios, na forma estabelecida no Regimento Interno. _ 

Art. 87. A título de racionalização administrativa e eco~ 
nomia processual, e com o objetivo de_ evitar que o _custo 
da cobrança seja superior ao valor do ressarcimento, o Tribu
nal poderá determinar, desde logo, o arquivamento do pro~ 
cesso, sem cancelamento do débito, a cufo pagamento cmiti
nuará obrigado o devedor, para que lhe possa ser dada qui~ 
tação. --- --- -- - ~ -

Art. 88. É vedado a rninistio, aUditor e membro do 
Minis-tério Público júnto ao Tfibunal intervir em processo 
de interesse próprio, do cônjuge ou de pª"rente, consangüíneo 
ou afim, na linha reta ou na colateral até o ~egundo grau. 

Art. 89. Os ministros, auditores e membros do Minis· 
tério Público junto ao Tribunal têm prazo de 30 (trinta) dias, 
a partir da publicação do ato_dc nomeação no Diário Oficial 
da União, prorrogável por mais 60 (sessenb) dias, no máximo, 
mediante solicitação escrita, para posse e exercício no cargO. 

Aft. 90. As atas das sessões_do Tribunal serão publica~ 
das, na íntegra, sem ónus, no Diário Oficial da União. 

Art. 91. As publicações editadas pelo Tribunal são as 
definidas no Regill).entÇ> Interno. 

Art. 92. O Boletim do Tribunal de Contas da União 
é con~iderado órgão oficiai. _ _ 

Art. 93. O Regimento Interno do Tribunal somente po~ 
derá ser aprovado e alterado pela maioria absoluta de ~eus 
tiiiriistros titulares. 
·~ .Ar!. 94. QTJ:ilmn.al de Contas da Uniao poderá firmai 

acordos de cooperaçãO com os Tribunais de Contas dos Esta~ 
dos_,_ do Distrito_ Federal, dos Municípios, ou dos Conselhos 
ou Tribunais de Contas dos M_unicípios, na forma estabelecida 
nQ_Regimento Interno. 

Art. 95. . A Fundação Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística ou _entidade CO!J:g~nere farã publicar no Diário 
Oficial da União, ate o dia 31 (trinta e um) de agosto de 
cada ano, ~--para os fins previstos no inciSO Vl do art. 19 
des_ta lei, a relação das populações por Estados e Municípios. 
~- § 1' Os interessados,dentro do prazo de 20 (vinte) dias 

da publicação, poderão apresentar reclamações fundamen
tadas à Fundação IBGE, que decidirá conclusivamente. 

. § 2' Até o dia 31 (trinta e um) de outubro de cada 
ano a fundação IBGE encaminhará ao Tribunal de Contas 
da União_ a relação referida neste artigo. 

Art. 96. O_ Tribun{ll9e_ Contas_da União prestará auxí~ 
lia à CoriliSsão Mista do Congresso Nclcionaf incumbida do 
exame do endividamento externo brasileiro, nos termos do 
art~ 26 do Ato das DisposiçõeS- Constituciciiiais TranSitórias. -

Art. 97. O processo de escolha de ministro do Triburial 
de Contas da União, ~m caso 9e vaga ocorrida ou _que venha 
a ocorrer após a promulgação da Constituição de 1988, obede-
cerá ao seguinte critério: - --- -

I- na primeira, quarta e sétima -vagas, a esColha- caberá 
ao Presidente da República, devendo recair as duas últimas, 
respectivamente, em auditor e membro do MinistériO Público 
junto_ ao Tribunal; 

II_- na segunda, terceira,_ quin.ta, sexta, oitava e nona, 
a escolha será da competência do Congresso Nacional; 

III- a partir da décima -Vaga, reinicia-se o processo pre~ 
visto nos incisos anteriores, observada a alternância quanto 
à -escOlha de auditor e membro do Ministério Público junto 
ao Tribunal, nos termos do inçiso I do § 2"? do_art. 73 da 
ConStituição Federal. 

Art. 98. Aos ministros do Tribunal de Contas da _União_ 
que, na data da promulgação da Constituição Federal de 1988, 
preenchiam os requisitos necessários à aposentadoria com as 
·vantagel_l.s_.do cargo, n~o se aplica a ressalva prevista no art. 
71, caput, in fine, desta lei. 

Art. 99. Fica assegurada a situação do membro do Mi· 
nistério Público juntá ão Tribunal de Contas da União nomea
do, em cOmissão, an_teriormente à vigência desta lei. 

-Árt. 100. À distribuição dos processos observará os 
princfpios da publicidade, da al_ternatividade e do sorteio. 

Art. _101. Os at6s processuais, audiências e sessões se
rão públicos, salvo quando coloquem em risco a intimidade 
e·o interesse·coletivo. 

Parágrafo único. Os átoS, audiências e sessões que fo
rem efetuadas reservadamente terão o concurso das partes 
envolvidas, se assim o desejarem seus advogados, podendo 
consultar os autos e pedir certidões dos mesmos. 

· Art. 102. O Tnbunal d<> CQiltas da União ajustará o 
exame dós processos em curso às disposiçõeS desta lei. 
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Art. 103. No prazo de 90 (noventa) dias, a contar da 
entrada em vigor desta lei, o Tribunal encaminhará ao Con
gresso Nacional projeto de lei dispondo sobre o quadro pró
prio de pessoal de sua Secretaria, com a observância-dos princí
pios constitucionais pertinentes e, especialmente, das seguin
!lifS diretrizes: 

I- regime Jurídico único; 
II- previsão das respectivas estrutura orgânica e atribui-

ções; · 
III -condicionamento, como indispensável à investidura 

em cargo ou emprego, â prévia aprovação em concurso público 
cte provas ou de provas e títulos, bem como em cursos organi
zados na forma preconizada no inciso II do art. 83 desta lei; 

IV- provimento dos cargos em comissãO e funções de 
confiança por servidores do quadro próprio de pessoal; 
. V -competência do Tribunal para, em relação aos car-
gos em comissão e funções de confiança: -

a) estabelecer-lhes o escalonamento, segundo a legisla-
ção pertinente; -

b) transformá-los e e reclassificá-los em consonância com 
os parâmentros previstos- na lei de diretrizes orçamentárias; 

VI -fixação da respectiva remuneração, observados os 
limites orçamentários fixâãos, os níveis de remuneração adota
dos para os servidores do Poder Legislativo e~ no que couber, 
os princípios reguladores do Sistema de Pessoal da União; 

VII -previsão de que os servidores sob o regime da 
legislação trabalhalhista, quando aproveitados em cargos do
quadro de pessoal, contarão, para todos os efeitos, o- tempo 
de serviço anteriormente prestados ao Tribunal, naquela quali
dade. 

Art. 104. Esta lei entra em vigOi" na dãta de sua publi-
cação. . . 

Art. 105. Revogam-se as disposições em contráríO, em 
especial o Decreto-Lei n' 199, de 25 de fevereiro de 1967. 

MENSAGEM N' 02-GP/89 

A Sua Excelência, o Senhor 
Deputado Paes de Andrade 

Brasflia, 27 de outubro de 1989 

DD. Presidente da Câmara dos Deputados 
Nesta 

Senhor Presidente, 
Temos a honra de submeter à apreciação do Poder Legis

lativo, por intermédio de V. Ex•, nos termos do art. 96,_ incisO 
ll, ele o art. 73 da Constituição da República Federativa do 
~rasil, o anexo Projeto de Lei Orgânica desta Corte de Cóntas·; 
acompanhado de justificativa. - -

2. Informamos, na oportunidade, que n Projeto foi 
aprovado, por unanimidade, pelo Plenário deste Tribunal, 
na Sessão Ordinária de 25 do corrente mês. 

Colhemos o ensejo para reiterar a V. Ex• a expressão 
do nosso apreço e da nossa estima. - Alberto Hoffmann, 
Presidente. 

LEGISLAÇÃO CITADA -
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL · · · ·· · · · ·· --· ·· · · ·-· · · · · ·-· · · · ·· Ti:r'üLo. ii · · · · · · · ·-""""---··-~ · · ·· 
Dos Direitos e Garantias Fundamentais 

CAPÍTULO! 
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos 

••••• ·- •• ·-· •••••••• -~-~ ... .,. •••• -.- ••• --~· •••••••• -• .;.o. •• .-. ............. -............... . 

Art. s~ Todos são iguais perante a lei, sem distinção 

de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos es
trangeiros residentes no Páfs a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, 
noS termos seguintes: 
.................................... '" ..... ··-·.······ ·······-···-··············· 

- XL V- nenhuma pena passará da pessoa do condenado, 
podendo à obrigação de reparar o dano e a decretação do 
perdimento de bens ser, nos termos da lei. estendidas aos 
sucessores e contra eles executa-das, até o limite do valor 
do património transferido; 

·········· ········ ··············:rfriJi.ü.íir······-·············-···-· .. ·· 
Da Organização do Estado 

······························cA:Pi:rü"Co·v···· ........................ .. 
Do Distrito Federal e dos Territórios 

·································;;iiçxc;·ii·--··-····-····-··············· 
Dos Territórios 

Art. 33. A lei disporá sobre a organização administra-
tiva e- JUdiciária dos Territõríos. . - '- ,. o 

§ 2"' As contas do Governo do Território serão subme
tidas ao Congresso Nacional, com parecer prévio do Tribunal 
de Contas da União. 

·····························e::;,:Pirui:.õ-vii"·········-········<->······ 
Da Administração PúbUea 

SEÇÃOI 
Disposições Gerais 

Art. 37. A administraç~o pública direta, indireta ou 
fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, 
também, ao seguinte: -

XI - a lei fixará o limite máximo e a relação de valoi"és 
entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, 
observados, como limites máximos e no âmbito dos respectivos 
poderes, os· valores percebidos como remuneração,--em espé-· 
cie, a QUalquer título, por membros do Congresso Nacional. 
Ministros de Esta_do e Ministros do Supremo Tribunal Federal 
e seus correspondentes nos- Estados,- no Di~trito Federal e 
nos TerritórioS, e, nos-MunicípiOs, oS valores perCebidOs como 
ref!lurie~iÇ3.o, em espécie, pelo prefeito; 

Da Organizasão dos Poderes 
CAPITULO I 

Do Poder Legislativo 

''''.!'''!••••••······················································· .. ········ SEÇÃOIX 
Da Fiscalização Contábil, 

Financeira e ~rçamentária 

·············································-·································-
Art. 72. A Comissão mista pernümente a que se refere 

o art. 166, § 19, diante de indícios de despeSas não autorizidas 
ainda que sob a forma de investimentos não programado; 
ou de subsídioS não aprovados, poderá solicitar à autoridade 
govetifãTi:teptal responsável queJ no prazo de cinco dias, preste 
os esclareCimentos necessários. 



Setembro de 1991 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) . Quarta-feira 4 5563 

§ 1 \> Não prestados os esclarecimentos, ou conSiderados 
estes insuficienteS, a ComiSsão solicitará ao TribUnal prOnun
ciamento conclusivo sobre a matéria, rio prazo de trilita diãs. 

§ 2\> Entendendo o Tribunal irregular a despesa, a Co
missão, se julgar que o gasto possa causar· dano irreparável 
ou grave lesão à economia -pública, proporá ao Congresso 
Nacional sua sustaç"ão;- ----

TÍTULO VI 
Da Tributação e do Orçamento 

CAPÍTULO I 
Do Sistema Tributário Nacional 

SEÇÃO II 
Das Limitações do Poder de Tributar 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas 
ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípíos: -

I- exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; 
II- instituir tratamento desigual entre contribuintes que 

se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer dis
tinção em razão de ocupação profissional ou função por eles 
exercida, independentemente da denominação jurídica dos 
rendimentos, títulos ou direitos. -

SEÇÃO III 
Dos Impostos da União 

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: 

III -renda e proventos de qualquer natureza; 

§ 29 O imposto preVíStõ "ilO-iflciso III: 
I- será informado pelos critérios da generalidade, da 

universalidade e da progressividade, na forma da lei; 
·································sEÇXCi.vi ............................... . 

Da Repartição das Receitas Tributárias 

Art. 159. A União entregará: 
I- do produto da arrecadação dos impostos sobre renda 

e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industria
lizados, quarenta e sete por cento na seguinte forma: 

a) vinte e um inteiros e cinco décimOs por ce-nto ao Fundo 
de Participação dos Estados e do Distrito Federal; 

b) vinte e dois i.õ.teiros e cinco décimos por centO ao 
Fundo de Participação dos Municípios; ---- - --

c) três por cento para aplicação em programas de finan
ciamento ao setor produtivo das regiões Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste, a traves de -suas ínstituiÇões financeíril.S de cará
ter regional, de acordo com os·ptanos regionais de desenvol
vimento, ficando assegurada ao semi-á-rido do Nordeste a me
tade dos recursos d_estinados _a região, na forma que a lei 
estabelecer. 

II -do produto-da arrecadação do impostp sobre_ produ
tos industrializados, dez por cento aos Estados e ao Distrito 
Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas exporta
ções de produtos industrializados. 

§ 1• Para efeito de cálculo da entrega a ser efetuada 
de acordo com o previsto no inciso I, excluir-se-á a parcela 
da arrecadação do imposto de renda e proventos de qualquer 
natureza pertencente aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios, nos termos do disposto nos arts. 157, I, e 158, 
L 

§ 29 A nenhuma unidade federada poderá ser destinada 
parcela superior a vinte por cento do montante a que se refere 
o inciso II, devendo o eventual excedente ser distribuído entre 
os demais participantes, mantido, em relação a ess-es, o critério 
de partilha nele estabelecido. · 

§ 39 Os Estados entregarão aos respectivos Municípios 
vinte e cinco por cento dos recursos que receberem nos termos 
do inciso II. observados os critérios estãbelecidos no art. 158, 
parágrafo único, I e II. 

Art. 161. Cabe à lei complementar: 
I- defini.n/alor adicionado para fins do disposto no art. 

158, parágrafo único, I; 
II- estabelecer normas sobre a entrega dos recursos de 

que trata o art. 159, especialmente sobre os critérios de rateio 
dos fundos previstos em seu inciso I, objetivando promover 
o equilíbrio sócio-econômico entre Estados e entre Municí
pios; 

III- dispor sobre o acompanhamento, pelos beneficiá
rios, do cálculo das quotas e da liberação das participações 
previstas nos arts. 157, 158 e 159. 

Parágrafo único. O Tribunal de Contas da União efetua
rá o cálculo das quotas referentes aos_ furidos de participação 
a qu~ alude Q jnciso II. 

SEÇÃOU 
Dos Orçamentos 

Aú. 165. Leis de- íiiídativa do POder ExecutiVo esiabe-. 
lecerão: -

§ 5<:> A lei orçametária anual coinpreenderá: 
I- o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, 

seus fundos. órgãos e entid_ades da_ ad~inistraçiio direta e 
indireta, inclusive fundações instituídas e manditas pelo_ Poder 
PúbliCo; 

II -o orçamento de investimento dasJ ~mpresas em que: 
a União, 9ireta ou indiretamente, detenha a maioria do capital 
social com direito a voto; 

UI- o orçamento da seguridade social, abrangendo !O
das as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração 
direta ou indireta, bem como os fundo_s e fundações instituídos 
e mantidos pelo Poder Público. 

........ ~- ......... ~ .... -~~:.é~·.~::~ ... ·_:~·._.-·_ .. _._·-:_·-·········~ ........... ~ ..... . 

ATO DAS DISPOSIÇÕES 
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS 

Art. 26. No prazo de um ano a contar da promulgação 
da ~onstituiçáo, o Congfes-so Nilcionãl promoveiá, através 
de comissão mista, exame analítiCo e pericial dos atos e fatos 
geradores do endividamento externo brasileiro. 

§ 1' A Comissão terá a força legal de Comissão parla
mentar de inquérito para os fins de requisição e convocação,-. 
e atuará com o auxílio do Tribunal de Contas da União. 

§ 29 Apurada irregularidade, o Congresso Nacional 
proporá ao Poder ExecutivO a declaração de nulidade do ato
e encaminhará o processo ao Ministério Público Federal, que 
formalizará, no prazo de sessenta dias, a ação cabível. 

- :··, 
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Art. 29. Eilqu"anto nâo ãproVádas as leis complemen~ 
tares relativas ao Ministério Público e a Advocacia-Geral da 
União, a· Ministério Público Federal, a Procuradoria~Gefal -
da Fazenda Nacional, as Consultarias Jurídicas dos Ministé~ 
rios, as ProCuradorias e Departamentos_ Jurídicos de autar~ 
quias federais com_ representação própria e os membros das 
Procuradorias das Universidades fundacionais públicas conti
nuarão a exercer ~uas atividades na área das respectivas atri~ 
buições. 

§ 5° Cabe à atual Procuradoria-Geral da Fazenda Na
cional, diretamente ou por delegação, que- pode ser ao Minis~ 
tério Público Estadual, representar judicialmente a União nas· 
causas de natureza fiscal, na área da respectiva competência, 
até a promulgação das leis complementares previstas neste 
artigo. 

' ••• ~~"""'--"""'~· .-.-•••• :•-.--:;-;:;. ~. •· .: ... .--.-.~-- • ..;.-. .-. ·''". • • • .~ ;.:;.,;-""n•·n-:•~~ .-,.-.., •••""-

DECRETO-LEI N' 199, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1967 

Dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas 
da União e dá outras pro\'idências. 

................................................................................. 

PROJETO DE LEI DÁ CÂMARA N• 74, DE i991 
(N'4.77!/90, na Casa de Orige-ni) · · 

(De iniciativa do Senhor Presidente da República) 

Dispõe sobre a transformação do Centro de Educa~ 
ção Tecnológiea da Bahia em Centro Federal de Educa
ção Tecnológic8 da Bahia e dá outras providências. -

O COngreSSO-J\!âçionãi_(iecfeta: - - ~~-:~ 
Art. I • O Centro de Educação Tecnológica da Balii~, 

na cidade de Simões Filho, Estado da Bahia, criado pela Lei 
n• 6.344, de 6 de julho de 1976, fiea transformado em Ceritro 
Federal de EducaçãoJ:ecnológica da Bahia. - - _ .: 

Parágrafo únicu. - O Centro Federal de Educação Tecno
lógica da Bahia é aUtarquia de regime especial, nos termos 
do art. 4• da Lei n• S.SAO,_de 28 de novembro de 1968, vinculada 
ao Ministério da Ed1,1caç_ão, detentora de a_utopomiaadminis
trativa, patrimonial, -financeira, didátiCa e disciplinar, e é regi
da por esta lei, por seu~ est~t~~os e regimentoS. -

Art. 29 O Cenifq t_eni os seguintes ob jetivos: 
I - ministrar ensino em grau superior: 
a) de graduação e pós-graduação, visando à formação 

de profissioinais em e.ôge~h&;ria industrial e tecnólogicos; 
b) de licenciatura P!ena e curt~, yis~nd_o à formação de 

professores e espe~i~ista~ par:a_ as disciplinas especializadas 
no ensíno de 29 grau_e no_~ curso~ de formc:!ção de _tecnólogos; 

II - ministr~r ensirlo de 2~ grau, visando à formação· 
de auxiliares e técnicos industriais; 

III - promover cu!s-os de extensão, aperfeiçoamento e 
especialização, objetiv_ando a atualização profissional na área 

. -· . -· . 

e consUltivo o COnselho Diretor, compostO de seté membros 
e rêspectivos ~uplentes, nomeados pelo Ministro da ~duçação, 
sendo_ doís répresentantes do Ministério da Educação, um 
representante da Federação das Indústrias do Estado da Bahia 
_e _ _qJ!atrÇ) representantes da Instituição, indicados na forma 
regimental. __ _ _ __ _ _ _ -

- ParágT~fo Úfl:lcc?. O Centro terá um Diretor-Geral, que 
será O Presidente do Conselho Diretor, nomeado pelo Presi
dente da República, por indicação do Ministro da Educação, 
-ob~~~a_do o art. _16 da Lei n9 5.540; de ZS de novembro de 
1968, alterado pela Lei -n' 6.420, de 3 de junho de 1977, 
e revigorado pela Lein• 7.177,_de 19 de dezembro de 1983. 

Art. 49 O pat~imónio do Centro será constituído: 

I - pelos bens do Centro de Edueação Tecnológica da 
Bahia; _ _ __ ~ 

. _ll- p~IÕ_s -bens e direitos que vier a adquirir; e 
... -:'llJ-~ pelos saldos de exercíG.ios financeiros anteriores. 
-:--~'-Ali:: s~ os recUCsos firi3neéifos dO Centro serão prove-

nintes de: 
I -dotações- orçamentárias; 
II - doações, auxílios e subvenções; 
III - remuneração de serviços ·prestados; e 
IV- taxas, emolumentos e anuidades que forem fixados 

pelo Conselho Diretor. ~~in ob_servâ:r;tcia da legislação especí
. fica sobre a matéria. -

Art. 69 A expansão e a manutenção do Centro serão 
asseguradas basicamente por recursos consignados pela União 
à conta do orçamento do Ministério da Educação. 

Art. 7" O Centro terá suas atribuições específicas, sua 
estrutura administrativa e ·a competência dos seus órgãos esta
belecidos nos estatutos e regiinentos- aprovados na forma da 
lei. 

Art. 89 O Centro terá Quadro de Pessoal próprio, e 
a proposta de fixaçãO da lotação, assim como a c-ontratação 
de pessoal, observarã_o a legisla~ão em v~gói:'. 

Art. 99 O MiniStério da Ed-ucação promoverá, no prazo 
de noventa dias, a elaboração dps estatutos e regimentos ne
cessários à implantação do Centro. --

Art. 10. Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 11. Revogam~se as disposições eril contrário. 

MENSAGEM No 949, DE l989 

Excelentíssímos SenhoreS-MembrOs do Congresso Nacio~ 
nal: 

Nos termos do_ art. 61 da Constituição Federal, tenho 
a hon_ra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelên~ 
ciaS, ãcOinpanhado de exposição de motivos do Senhor Minis
tro de Estado da Educação, o anexo projeto de lei que "dispõe 
sobre a transformação do Centro de Educação Tecnológica 
da Bahia em Centr_o_federal_de Educação TecnológiCa da 
Bahia_e d_á outras providências". _ 

Brasília, 20 de dezembro de 1989. ~José Sarney. 

EXPOSIÇÃO DE MOTNOS N• 214, DE 1• DE DEZEM
BRO DE 1989, pO SENHQR MINISTRO DE ESTADO 
DA EDUCAÇAO. 

técnica inâustriaJ; _ _ -.. -Ex.celentfssimo Senhor Presidente da República: 
IV- realizar pesquisas na área tê~icã iitdUS_triai; esÜmu~ Com o propósito de desenvolVer a edu_cação técnica no 

lando atividades criadoras e estendendo seus benefícios_à __ Cõ~ País.,.9Ji_mizaúdo a qualidade do ensino profissionalizante, foi 
munidade, mediante cursos e _serviçoS._ _ ~ -~ ~-~-- ·~-_-criado e_n;t_30_d~ junho de 1978, a Lei n~ 6545, que transformou 

Art. 3" _A admin~stração superior do CCntro te rã _como algumas Escolas Técnicas Federais eni Centros Federais de 
órgão executivo a Diretoria-Ge:rai e como órgão deliberativo Educação Tecnológica. > 
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Esse documento define os Centros com os objetivos de: 
I - miniStrar ensi-no em grau superior; · -- -- -
a) de graduação-e pós-·gradução, visando à formação de 

profissionais em erigei1haria industrial e tecnólogos; 
b) de licenciatura plena e· curta, com vistas à formação 

de professores e especialistas para as disciplinas especiã.lizadas, 
no ensino de 2~' grau e dos cursos ~e formação de tecnólogos; 

II- ministrar ensino de 2o grau, com vistaS à "fO-rmação 
de auxiliares e técnicos iridustriaiS;- --

III - promover cursos de extensão, aperfeiçoamento e 
especialização, objetivando a atualização profissional na área 
técnica industrial; 

IV- realizar pesquisas na área técnica iridustrial, estimu
lando atividades criadoras e_ estendendo seus. benefícios- à co-
munidade, mediante cursos e serviços. _ 

A Lei no 6.344, de 6 de julho de 1976, que criou o Centro 
de Educação Tecnológica da Bahia, autarquia de regime espe
cial de conformidade com o art. 49 da Lei n9 5.540, de 28 
de novembro de 1968, vinculada ao Ministério da Educação, 
assegurou o objetivo de: 

I-ministrar cursos em caráter intensivo e terminal. con
ducentes à formação de tecnólogos; 

II -formar pessoal docente destiitado ao ensino no, cur
sos de formação de tecnólogos; 

III- desenvolver outras atividades necessárias ao cum
primento e aperfeiçoamento de seus objetivos. 

Como pode ser observado nos dois documentos, as difi
culdades ali definidas poderiam ser idênticas, não fora a pro
posta dirigida ao CEFET, o que o caracteriza como uma unida
de avançada e inovadora nos nossos dias, levando-se em conta 
todo um atendimento que poderá ofe.recer ao -mercado de 
trabalho em seu constante processo de transformação tecno
lógica. 

Desta forma, conSiderando que o _Centro de Educação 
Tecnológica da Bahia: 

a) já é uma unidad_e de nível superior; 
b) está limitado à formação de tecnólogos; 
c) possuí instalação física e eqUipamentOS para o ensino 

técnico; 
d) já dispõe de_ pessoal docente e administrativo eril seu 

quadro; 
e) que o pleito em questão, justifica-sê pela necessidade 

de ampliação dos objetivos do atual Centro, no sentido de 
viabilizar também a habilitação plena dos_atu_ais_ profissionais; 

f) considerando ainda que, a transformação pretendida 
não implicará em aumento de despesas de quaisquer espécies. 

Submeto a Vossa Excelência o projeto de lei de transfor
mação do Centro de Educação_ Tecnológica -da Bahia, em 
Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia. 

Reitero a Vossa Exc_elê_ncia os protestos do mais profundo 
respeito. --Deputado _Carlos Sant'Anna, Ministro da Edu
cação. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI No 6.344, DE 6 DE JULHO DE 1976 

Cria o CeiJ.trO de Educação Tecnológica da Bahia 
e dá outras providências. 

O Presidente da .República: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancio-

no a seguinte lei: __ 
Art. 1 ~ Fica criado o Centro de Educação Tecnológica 

da Bahia com sede em Salvador. Estado da Bahia_, com a 

firúilidade de _çlesenvolver, inclusive com a cooperação de uni~ 
vetsidades e instituições interessadas, cursos de formação de 
tecnólogos, em nível superior, para fazer face às peculiaridades 
do mercado de trabalho da região. 

Art. za O Centro de_Educaç.ão Tecnp_lógica da Bª~ia 
será uma autarquia de regime especial, de confonnida._de com 
o art. 49 da Lei n~ 5.540, de 28 de novemb:r:o de_1968, vinculf!da 
ao Ministério da Educação e Cultura, detentora de autonomia 
patrimonial, administrativa, financeira, didática e disciplinar. 

Art. 3~ Ao Centro de Educação Tecnológica _da Bahia 
caberá: 

I::..__ minfsfrar cursOs -em caiáter·fnfe·nsNo e te-ntlina1 con
ducentes à formação de tecno16gos; 

II - formar pessoal docente destinado ao en_sino nos 
cursos de formação de tecnológos: 

III - desenvolver outras atividades necessárias ao cum
primento e aperfeiçoame'nto de seUs --objetivos. 

Parágrafo úniCo. O Centro de- Educação Tecnológica 
da Bahia poderá instalar cursos independentemente da apre
ciação prévia do Conselho Federal de Educação, que poste
riormente os reconhecerá para todos os efeitos, podendo, 
ainda, suprimir ou- suSpender cursos quando o mercado de 
trabalho manifestar sintomas de saturação. 

· Art. 4<:> O patrimônio do Centro de Educação Tecno
lógica da Bahia se"rá -cbristituído: 

I ,:_ pelos bens e direitos qUe lhe forem incorporados 
em virtude de -ato dos poderes públicos ou que o Centro 
aceitar, oriundos de doações ou legados; 

II- pelos be11:s e direitos que_ o:Ce_nti"o vier ·a adquirir; 
III -pelos saldo_s dos exercícios financeiros ant~rj_9re_s. 
Art. 59 .Os recúrsos_finailCeíros do Centro de Educação 

Tecnológica da Bahia serão provenientes de: 

I- dotaçãO que lhe fo-r anualmente consignada no Orça-
mento da Unioão; _ _ 

II - Çoações, auXílioS_ e subvenÇões que lhe venham 
a ser feitos Ou cóncealâos pela União, Estados e Municípios 
ou por quaisquer entidades públiciS ou priVadas; 

_ _ III- remuneração de serViços prestados a entidades pú
blicas ou particulares, mediante convênio ou cóntratos espe

-Cíficos; 
IV- taxas, emolumentos e anuidades que forem fixadaS 

pelo Conselho_ Diretor, com observância da legislação especí
fica sobre a matéria; 

V -resultado das operações de crédito e juros bancários; 
VI - Receitas eventuais. 
Art. 69 A expansão e a manutenção do Centro de Edu

cação Tecnológica da Bahia se_rão asseguradas_ basicamente 
por recursos-consignados_ anualmente_jJeJa UniãO à conta do 
Orçã.mento do Ministério da Educação e Cult:ur-ª-' 

Art. 79 A Administração Superior do Centro de Educa
ção Tecnológica da Bahia será exercida por um Conselho 
Diretor, composto de 6 (seis} membros e respectivos suplen
tes, todos nomeados pelo Presidente da República, sendo 
2 (dois) representantes do Ministério da Educação e Cultura, 
1 (um) representante da Secretaria de Planejamento da Presi
dência da República, 1 (um) representante do Ministério da 
Indústria e do Comércio, 1 (um) representante do Governo 
do Estado da Bahia e 1 (um) representante da Superinten-

__ dência do Dese.nv.olvifi1.~nto do Nq-tdeste .. _, _ _ . _ . 
Parágrafo úniCo. p Diretor-Qe~al do Centro, nóineado 

J}elo -Presidente da República, por indicação do Ministro da 
Educação e Cultura, será o Presidente. do Conselho. Diretor. 
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Art. go O Centro de Educação Tecnológica da Bahia 
terá Tabela Peroianente de Pessoal regida pela legislação tra~ 
balhista, organizada de acordo com o sistema de classificação 
de cargos de que trata a Lei n" 5.645, de 10 de dezembro 
de 1970, devendo, para esse efeitO, propor a fixação da respec
tiva lotação, ouvido o órgão central do Sistema de Pessoal 
Civil da Administração Federal. 

Parágrafo úriico. A contnltaçãO de pess_~al,_nos empr~
gos constantes da tabela a que se refere este artigo, será feita 
mediante concurso público, na forma da legislação em vigor. 

Art. go O peSsoal atualmente contratado pelo convênio 
firmado entre o_ Ministério da Educação e Cultura e a Funda
ção Centro de Educação Técnica da Bahia, continuará a pres
tar serviços ao órgão ora criado, na situaçãO em que se encon
tra, podendo concorrer à inclusão na Tabela Perm~nente ,de 
Pessoal, de que trata o art. so des~a lei, observada a SIStemática 
de classificação de cargos vigente. 

Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, no 
corrente exerctcio, crédito _especial no valor de 
Cr$10.000.000;00-(dez milhões de cruzeiros), para atender 
às despesas de constituição, instalação e imediato fuf!-Ci~na
mente do Centro. 

Art. 11. As atribuições específicas do centro, sua es
trutura administrativa e a competência de_ seus órgãos serão 
estabelecidas nos Estatutos, aprovados por decreto do Poder 
Executivo. - --· 

Art. 12. Esta lei entrará em vigor Da data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em coritráiiO. - c • -

Brasília, 6 de julho de 1976; 155° da Independência e 
88o da República. -ERNESTO GEISEL ~ Mário Henrique 
Simonsen - Ney Braga - Severo Fagundes Gomes - João 
Paulo dos Reis Velloso- Maurício Rangel Reis. 

LEI No 5.540, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1968 

Fixa normas de organização e funcionamento do 
ensino superior e sua articulação com a escola média, 
e dá outras providências. 

CAPÍTULO I 
Do Ensino Superior 

...... A.";t_· . 4~· . 'A~r~~-i~~;~·i~i~&~ -~. ~~~~t~-b~i~~i;;;~~t~;·d~ ~~;;_ 
no superior isolados constituii'-se-ão; quãrido oficiais, em au
tarquias de regime especial ou em fundações de direito público 
e, quando particulares, sob a forma de fundaç_óes ou asso
ciações. _ :. _ _ ··- __ - -_ · -· ."~~- : . 

Parágrafo úfliCO. ---o iegínfe ·cspe~cial previsto obedecerá 
às peculiaridades indicadas nesta lei, inclusive quanto ao pes
soal docente de nível superior, ao qual não se aplica o disposto 
no art. 35 do Decreto-Lei n' 81, de 21 de dezem.bro de 1966. 

...... A-~~.-.ii ... A. ~~~~~Çã~···ct~ ·R~i·;~~~~-~ ~Vi~-~~ R;it~~~;·d~ 
unive"rSídades e Diretores e VicC-Dii'etores de unidades uni
versitárias ou estabel_ecimentos isolados far-se-áCom obser- .. 
vãncia dos seguintes princípios: 

I - o ReitOr e- o ViCe-Reitor da universidade oficial 
serão nomeados pelo respectivo GovernO e-esColhidos de listas 
de nomes indicados pelo Conselho Universitário ou colegiado 
equivalente; 

II - quando, na administração superior universitária, 
houver órgão deliberatiVo para a_s atividades do_ensino e pes
quisa, -principalmente se cOnstituído de element?s escolhi~os 
pelos Departamentos, a lista a que se refere o Item antenor 

será organizada em reunião conjunta desse ó.rgão e do Conse
lho Univers.tário ou colegiado_equiValente; 

III - o Reitor e o Diretor de universidade. unidade 
universitária ou estabelecimento isolado, de caráter particular, 
serão escolhidos na forma dos re-spectivos estatutos e regi
mentos; 
... IV - o Diretor de Unidade universitária---ou estahele

cimento isolado quando qficial,_ s~rá escolhido conforme esta~ 
belecido pelo respectivo sistema de ensino. ·salvo nos casos 
previstos no § 1"' deste artigo. . .. 

§ 19 Os ReitOres, Vice-ReHores, DiretõreS -e Vice-Di
retores das instituições de ensino superiof, inantidas_ pela 
União, salvo o disposto no§ 39 deste_artigo •. serão indicados 
e1nJistas de- seis nOmes pelos respectivos colegiados e nomea-
dos pelo Presidente da República. _ _ _ 

§ 2"' Será de quatro anos o mandato dos Reitores, Vice
Rdtores, Diretores e Vice-Diretores, vedado o exercício de 
dois mandatos consecutivos. 

§ 3o (Vetado). 
§ 4\' Ao Reitor e aq _Dirc;:tor ca~~r~ ~lar pela manu

tenção da ordem e disciplina no __ âmb_i_to _de suas atÍ'ibuiçõ_es, 
respondendo por abuso ou omissão. 

............ ~· .... ' ·-·. -· ~-. "-·' ..... .., ..... ~ ........... ···~ ..... ~~"~ .......................... ~ .-. ·~ .... -

LEI N• 6A20, DE 3 DE JUNHO DE 1977 
Altera atern9 s.s4o, de- :is de-novem_bl-o d-e-t96-s 1 

que "fixa normas de organização e furicionamento do 
ensinO superior e sua· arüculação_ com a escola média, 
e dá oUtras providêóéiáS". - · - · 

Art. Jí' O art. 16 da Lei no 5.5.40, Qe 28 de no:verDbro-
de }968, passa a ter a_segu~nic.:; r~~a_S?ç:, ·. -- -

''Art. 16. A nomeação-de Reitores e Vice-Rei
toresde Universidades, e de Diretores e Vice-Díretore_s 
de unidades universitárias e de estabelecimentos isola
do_s de ensino superior, obedecerá ao seguinte: 

I - o Reitor e o Vice-Reitor de" Universidade 
oficial serão nomeados pelo Chefe do Poder Executivo, 
escolhidos em listas· prepara·das "por um Colégio Elei
to-ral espeCial, constituído da reunião do Conselho Uni
versitário e dos_órgáos colegütdos rnáxitnos.de ensino 
e pesquisa e de administração~ Ou eqúivafente;-

11 ~os Dirigentes __ d.e Universid3;des ou_~st_ab~I~-
-= ____ :·CimentOs isolá.dos paitíCulares serão eScolhidos na for

ma dos re_spectivos estatutos- e regirrii.::iitOs; 
III ~ o Diretor e o -Viéé-Direfót de _estabeleci

mento iSOhtdo de ens.illo superior mantído pela União 
quando constituído em autarquia seráo-notheaâOs pelo. 
Presidente da República e no_caso de Diretor e Vice-Di
retor de unidade universitária, pelo Ministro da Educa
ção e Cultura, escolhidos _em lista preparada pelo res
pectivo colegiado máximo; 

TV- nos dema:íS casos, o Diretor será escolhido 
conforme estabelecido pelo respectivo sistema de en-
sino. -

§ lí' Ressalvado o caso.d.o.inciso II deste artigo, 
as listas a que se refere este artigo serão sêxtuplas.-

§ 2~ No caso de instituições de ensino _superior 
mantidas pela União, será de4 (quatro) anoso mandato 
dos dirigentes a que se refere este artigo, vedada a 
recondução _ao _mesmo .cargo, ob~ervado nos demais 
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casos o que dispuserem os respectivos estatutos ou regi
mentos, aprovados na forma da legislação vigente. 

§ 3" No .caso de instituições federais, a organi
zação das listas para escolha dos Vice-Reitores, Dire
tores e Vice-DiretOres de unidades universitárias, 
quando se tratar de universidades, e dos Vice-Dire
tores, na hipótese de estabelecimentos isolados, será 
feita até 4 quatro meses depois da posse dos respectivos 
Reitores ou Diretores, confoime o Caso. 

§ 49 Além do V ice-Reitor, as instituições de ensi
no superior mantidas pela União poderão dispor de 
Pró-Reitores, Sub-Reitores, Decanos ou autoridades 
equivalentes, designados pelo Reitor, ãt~ o máxiino 
de 6 (seis), englobadamente, conforme dispuserem os 
respectivos Estatutos. '-'~ -· 

§ 59 Ao Reitor e ao Diretor caberá zelar pela 
manute'nção da ordem e disciplina no âmbito de suas 
atribuições, respondendo por abuso ou omissão." 

Art. 29 São respeitados os mandatos dos dirigentes das 
instituições de ensino superior mantidas pela União, nomea
dos pelo Presidente da República e em exercício na data desta 
lei. 

§ 1 ~ ·No caso de vacância do cargo de V ice-Reitor, antes 
da metade do mandato do Reitor, a lista a que se refere 
o § 3•. do ar!. 16 da_Lei n' 5.540, de 28 de novembro de 
1968, com a redação dada pelo art. !•desta lei, será imediata
mente organizada e o mandato do Vice-Reitor que vier a 
ser nomeado expirará 4 (quatro) meses após o ténniiJ.ci do 
mandato do Reitor. 

§ 2~ No caso de a vacância dar-se na segunda metade 
do mandato do Reitor; este designará Vice-Reitor pro tem pore 
até a nomeação do novo, 

§ 39 O procedimento previsto n·os parágrafos anterioréS 
será observado em relação aos Diretores e Vice-Diretores 
de unidades universitárias e Vice-DiretoreS de estabelecimen
tos isolados, cabendo ao Reitár, no- caso -dos Diretores, e 
Vice-Díretores de unidades universitárias, e ao Diietor, no 
caso do Vice-Diretor de estabelecimentos isolados, a desig
nação pro tem pore até a nomeação ~o novo. 

Art. 39 Esta lei entrará erit vigOr na· data de sua publi
cação e será regulamentada pelo Poder ExecutivO dentro de 
90 (noventa) dias. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

LEI N• 7.177, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1983 

Dispõe sobre a escolha de dirigentes de fundações 
de ensino superior, e dá outras providências. 

O Presidente da República: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancio

no a seguinte lei: 
Art. 1"' Fica revigorado, para a escolha e nomeação dOs 

dirigentes de fundações de ensino superior, instítufdo ou man
tidas pela União, o disposto no art. 16 da Lei n• 5.540, de 
28 de novembro de 19M; alterado pelo art. 1• da Lei n' 6.420, 
de 3 de junho de 1977. 

Art. 29 Os dirigentes de fundações de ensino superior 
nomeados pelo Presidente da República na forma d:i Lei n"' 
6.733, de 4 de dezembro de 1979, deverão, no prazo mínimo 
de 6 (seis) e máximo-de 8 (oito) meses; à"-pãrtir'do início 
de vigência da presente lei, promover a indicação da lista 
séxtupla a que se refere o dispositivo legal ora revigorado. 

1: 

Parágrafo -úníco. Qs atuais_diiigerifes de fundações pO- """'· 
- derão figurar na liSta .S.C$:xtupla a que se refere este artigo 

(vetado), sem que isso implique enl réCoild_ução. - --
Art. 39 Esta Iei e_rit_ra em vigor na data de sua publi

cação. 
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

JOÃO FIGUEIREDO, Presidente da República- Esther de 
Figueiredo Ferraz. 

LEI N• 6.545, DE 30 DE JUNHO DE 1978 

Dispõe sobre a transformação das Escolas Técnicas 
Federais de Minas Gerais, do Paraná e Celso Suckow o 

da Fonseca em Centrõs Federais de Educação Tecno
lógica e dá outras proVidências. 

O PreSidente da República: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancio

no a seguinte lei: 
Art. 19 As Escolas Técnicas Federais -de Minas Gerais, 

com sede na Cidade de Belo Horizonte; do Paraná, com sede 
na Cidade _de Curitiba; e CelsO _Su_ckow da Fonseca, com 
sede na Cidade do Rio de Janeiro, criadas pela Lei n9 3.552, 
de 16 de feVereiro de 1959, alt_~rada pelo Décreto-Lei n9 796, 
âe -27 de agosto de 1969, ·aut~iizadas _a orga~izar-e ~istrar 
cursos de_ curta duração de Engenharia de _Operação, com 
base no De-creto-Lei n9 547, de 18 de abril de 1969-, ficam 

-fiáiiSfõim-adas em Centros Federais de Educação Tecnológica. 
- - ---- J>aTágTafO único. Os Céni_~ó_s Fede_rais de Educação _Tec-

nológica de que trata teste artigo sãO autarquias de regime 
espeClã.l, nos termos do art. 49 , da Lei n9 5.540, de 28 de 
novembro de 1968, vinculadas ao MiniStério da Educação 
e -Cultura, detentores de autonomia adminíSirativa, p~ltrimo
nial, financeHa, didática e disciplinar, regendo-se por esta 
lei, set.is Estatutos e Regimentos. -- -- -

Art. 2"' Os Centros Federais de Educação Tecnológica 
de que trata o artigo anterior têm os se_gumteS -óbjetiVos: 

1-- miriiStrar enSino em graU superior: · 
-a) de .graduação e pós-graduação, visando à formação 

de profissióniiiS em erigenharia industrial e tecnólogos; 
- b) de licenciatura plena e curta, com vistas -à foi-mação 

de professores e especialistas para as disciplinas especialízadas 
no ensino de 2? grau e dos· cursos de formação de tecnólogos; 

II - ministrar ensino de 29 grau~ corri vistas à foillJ.ação 
de auxiliares e técnicos industriais; ----

~ -~m :.::..~promover cürsõs ·éJe extensão, aperfeiçoamento e 
especialização, objetivando a atualização profissional na área 
técnica- industrial; 
-- --N- realizar pesquisas na área técnica industrial, estimu
lando atividades criadoras e estendendo seus benefícios-~â co
munidade mediante cursos e serviçoS. _ 

-Art. 3" A administração sup'erior de cada Centro terá 
como órgão executivo a Diretoria Geral e como ·órgão delibe
rativo e consultivo o Conselho Diretor, sendo_ este composto 
de sete membros e respectivos suplentes, todos nomeados 
pelo Ministro da Educação e Cultura, sendo dois represen
tantes do Ministério da Educação e Cultura, um representante 
da Federação das Indústrias do respectivo Estado e quatro 
representantes da instituição, indicados na forma regimental. 

· - Parágrafo únicO.- : Cada Centro terá um Diretor-Geral, 
nomeado pelo Presidente da República, por indicação do Mi
nistro da Educação e Cultura, obedecida a Lei n9 6.420, de 
3 de junho de 1977, que se áo Presidente do Conselho Diretor. 

Art. 49 O património de cada Centro Federal de Educa
ção Tecnológica será constituído: 
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I- das atuais instalações, áreas, prédios e equipamentos 
que constituem os bens patrimoniais das respectivas Escolas 
Técnicas Federais, mencionadas no art. 1" desta lei; 

II- pelos bens e direitos que vier ã adquirir; 
III - pelos saldos de exercícios financeiros anteriores. 
Art. 5" Os recursos financeirns de Caàa CentrO- serão 

provenientes de: 
I - dotaç6es que lhe forem anualmente consignadas no 

Orçamento da União; 
II - doações, auxilias e subvenções que lhe venham 

a ser feitas nu cori:cedidas pela União, EstadoS e Municípios, 
ou por quaisquer- entidades públicas ou privadas; 

III- remuneração de serviços prestados a entidades pú
blicas ou particulares, mediante convênios ou contratos espe
cíficOs; 

IV -taxas, emolumentos e anuidades que forem fixados 
pelo Conselhor Diretor, com observância da legislação especí
fica sobre a matériã;--

V -resultado das operações de crédito e juros bancários; 
VI - receitas eventuais. 
Art. 6° A expansão e a manutenção dos Centros Fede

rais de Educação Tecnológica serão asseguradas basicamente 
por recursos consignados anualmente pela União à conta do 
orçamento do Ministério da Educação e Cultura. _ 

Art. 7"~ Os Centros terão suas atnOuições específicas, 
sua estrutura administrativa e a cotnpetênciã dos órgãos _esta
belecidos nos Estatutos e Regimentos aprovados nos termos 
da legislação aplicável. 

Art. s~ Cada Centro institUído por esta lei -terá Tabela 
Permanente de Pessoal regida pela legislação trabalhista, orga
nizada de acordo com as normas da Lei n9 5.645, de 10 de 
dezembro de 1970, e legislação complementar, devendo a 
proposta de fi_xação da lotação obedecer às normas legais 
vigentes. _ _ __ _ 

Parágrafo único. A contratação de pessoal, nos empre
gos constantes da tabela a que se refere este artigo, será feita 
na forma da legislação em vigor. 

Art. 9~ Ficam transferidos para cada Centro, respecti
vamente, os recursos anualmente destinados às Escolas Técni
cas Federais referidas no art. 1"~ deSta lei. 

Parágrafo único. Caberá aos atuais ordenadores de d_es~ _ 
pesas, até .a implantação dos Centros, a movimentação dos . 
recursos. 

Art. 10. O Ministério da Educação e Cultura promo-. · 
verá, no prazo de noventa dias, a elaboração dos Estatutos 
e Regimentos necessários à irilplantaçáo de cada Centro. 

Art. 11. Esta lei entrará em vigor na çiat~ de sua publi
cação. 

Art. 12. Revoga'rn~se as disposições ~m contrário. 
Brasília, 30 de junho de 1978; 157• da Independência 

e 90' da República: - ERNESTO GEISEL - Euro Brandão. 

(A Comissão deEducaçdo.) 

PARECERES 

PARECER N• 294, DE 1991 

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
sobre o Projeto de Lei do Senado n• 140, de 1991, que 
"Altera dispositivos da Lei n' 8.078, de II de setembro 
de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor 
e dá outras providências''. 

Relator: Senador Maurício Corrêa 
Vem ao exame desta comissão, em _caráter terminativo, 

o Projeto de Lei ~o Senado no 140, de 1991, de autoria do 
ilustre SenadOr Frahcisco-Rollemberg, que-prop6e-a:·-aiteração 
de ,clispositivos da Lei n• 8,078, de ll de setembro de 1990, 
que "insthuiu o Código de Defesa do Consumidor. 

A matéria encontra amparo no art. 24, inciso VIII da 
CQnstituiÇãó"Feâeral, que atribui competêncía à Uriião para 
legislar sobre proteção ao consumidor, e no art. 48, do mesmo 
texto constitucional, que estabelece ao Congresso Nacional 
a_at_ribuição de dispor sobre todas as matérias de competência 
da União. 

As providênciaS -propostas no projeto recaem sobre três 
dispositivOs- do Código de Defesa do Cgnsumidor, a saber, 
conforme justificação do autor: 

1') "alteração da redação do art. 70 ... ,transfor
- mando a pena privativa de liberdade em pena pecu

niária indenizatória; mais branda, mas igualmente efi
caz, além de mais facilmente implementáveL .. ·~; 

2"~) modifiCação da redação do inciso I do art. 76, 
suprimindo-se a expressão - em époCa de grãve crise 
econômica - "porquanto a expressão não é passível 
de um tratamento objetivo pelo Poder Judicíário, já 
que não há parâmetros quantitativos definidores nem 
qualquer medida formal previamente anunciável que 
declare a ocorrência de grave crise econôrnica"; 

3") supressão-do inciso II do art. 78, que possibilita 
a impoSiÇão -de pena de "publicação em órgãos de co
municação de grande circulação ou audiênçia, às expen
sas do condenado, de notícia sobre os fatos e a condena
ção", considerando que tal medida traz _conseqüências 
danosas ao infrator, desmoralizando-o publicamente, 

---- ~m expressa violaçãp ao princípio constituCional de pro-
- ~----=--teção à dignidade humana. -

Isto posto, entendemos que as modificações preconizadas 
no projeto visam ao aperfeiçoamento do Código de Defesa 
_do Consumidor, tornando-o mais adequado às relações de 
consumo no Brasil, pelo que somos de opinião favorável quan
to ao seu mérito. 

_De outra parte, inexistindo óbices constítucionais ou de 
-juridicidade, e estando a matéria de acordo com a boa técnica 
legislativa, concluímos pela aprovação do presente projeto 
de lei. 

Sala das Comissões, 28 de agosto de 1991. - Nelson 
Carneiro, Presidente - Maurício Corrêa, Relator - José 
Fogaça- Valmir Campelo- Antônio Mariz, (Vencido)

~ Oziel_Car11eiro --Amir Lando- -Alfredo Campos - Jntahy 
Magalhães, (Vencido) --Josaphat Marinho, (Vencido) -
Carlos Patrocínio, (Abstenção)_- Francisco _Rollemberg, 
(Abstenção)- Chagas Rodrigues- Magno Bacelar. 

VOTO EM SEPARADO, VENCIDO, DO SENADOR 
JUTAHY MAGALHÃES, NA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇAE CIDADANIA 

Encaminha voto_ em separado para o PLS n~' 140, 
de 1991, de lnicfativa do Senadoi- Francisco Rollemberg, 
que "Altera dispositivo da Lei n9 8.078, de 11 de setem
bro de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor 
e dá outras providências". 

Autor: Senador Jutahy Magalhães 
Em cumprimento ao preceito _r~gimental_ foi encaminhado 

à Comissãu de Constituição, JUstiça e Cidadania o Projeto 
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de Lei do Senado n~ 140, de 1991, de iniciativa do nobre 
Senador Francisco Rollemberg, versando sobre alterações_na 
Lei n"' 8_._078, que dispõe sobre a proteção do consumidor 
e dá _outras providências: - --

0 Relator, Senador Maurício COrrêa, proferiu o seu pare
cer segtJ.ndo o qual entende ser viável a aprovação da propo
situra, uma vez que seu amparo constitucional é inequívoco. 

Ainda que perfeitO o raciOcínio no que taiige à-constitu
cionalidade da matéria, julgamos que- a abordagem é equivo
cada quanto ao mérito, õão_dispensando algumas conside
rações de natureza histórica, económica, jurídica e psicossocial 
capazes de modificar:_a_ ~Ssência da argumentação e, conse-
qüentemente; as conclusões da análise do mérito~- -

Isto porque o mérito da questão deverá, no nosso enten
der, ser analisado a partir de outras premissas, de estreita 
vj.ncU.lação com essas condicionantes. Do ponto de ~is ta histó
rico/económico, ó modelo de desenvolvimento, que ensejou 
o abuso do poder económico secular, devidamente respaldado 
pela impunidade assegurada por artifíciOs inStítutiohais decor
rentes de um Direito falho e distributivo de. privilégios àS 
classes dominantes, para as quaiS a eXiStência de penas pecu
niárias de valor quase simbólicos tem servido para justificar 
condutas ilícitas, a partir da constatação de que é mais vanta
joso pagar as multas e persistir nas práticas les_ivas . .Do prisma 
psicóssoeial, a limitada educação política, entravando o exer
cício de cidadania dentro de padrões mínimos de _çonsciência 
social. Estes são fato(es que rião podem e não- devem ser 
esquecidos. ____ _ 

Ao aprovar o Código de Defe-sa do ConSüd:lidor, o Poder 
Legislativo estava consciente, após quase dois anos de exaus
tivo diálogo com os diferenteS segine-iltOs da sociedade civil, 
que exatamente por Se configurar num elemento concreto 
de justiça social, a no_va Lei presumia O af~~~ameruo-ae antigas 
e perversas formas de sustentação que historicamente prevale
ceram nas relações de __ consumo no Brasil. Esta__ ruptura só 
seria po-ssível se pudesse contar com um referenci_al básico, 
apoiado numa legislação moderna, rigQrosa_e clé!-ra, que viesse 
para valer e não apenas para compor mais uma peça no emara
nhado jurídico rotineiramente passível de se_r contornado, e 
em-parte responsável pela impunidade que grassa rio País. 

Infelizmente não aprovamos o Código ídeai, mas o possí
vel. O poder econômicO fm1ement.e organiZáâ('t cOnseguiu-
conter alguns dos avanços mais expr_ess_~vo~. _ __ -~---- : - . 

Nestes, a questão da dosimetria das penas ocupou a maior 
parte das discussões e representou perdas importantes em 
relação a parâmetros estabelecidos pela ONU e IOCU e im
plantados em outros países em estágio de de_senvolVhpento 
similar ao nosso; em que pese tais questões, p6t se refeiífem 
a princípios universais de Direito, prescindirem de vinculação 
ao estágio de desenvolvimento_ dq,-País, que por mais impor
tante que possa ser não serve de elemento de gradação para 
o respeito a valores universais: 

Aliás, sobre esta questão, quem melhor S:é prOnUnciou 
foi O professor Luiz Amaral, ex-presidente_ do CNDC, em 
excelente estudo publicado no Correio Braziliense de 18-6-89: 

"Tanto quanto a Lei da Ação Civil Pública (Lei 
n"' 7 .347/85) que representou um ruptura iniCial no indi
vidualismo do nosso Direíto- Processual, o Código re
presentará sensível ruptura no liberalismo individua
lista de nosso_ Ditei to Substantivo ou Material. Não 
se desvanece,_é certo,_a, lil?erdad~ econômica, mas pel~ 
priricípiO da intervenção mínima necessária ioipede-se 
que os economicamente fortes i.'eduzam ou anulem _a 

_ liberdade dos economicamente fracos. A declaração 
de que todos são livres é .ociosa quando ·apenas alguns 
podem viver essa liberdade. No que tange à liberdade 
de contratar ela é cada vez mais, na economia inoderita, 

--úffi exe-rcíciO vedado à grailde niã.ssa consumidora. Que 
liberdade há para quem desconhece as_ regras básicas 
do mercado, os produtos e seus similares e os preços 
e seuS componentes. Que liberdade há para quem está 
sob pressões diversas (publicidade subliminar, rótulos 
e embalagens atrativos etou -enganadçlfas, monopólios, 
ínsufieiência sãlarial etc ... ). Que liberdade resta para 
quem ignora o sentido_ das conseqüências jUrídicas de 
cláusulas adredemente arquiteütdas pelo economica
mente mais forte? Como se vê, a liberdade contratual 
ou a autonomia da vontade, amiúde, não passa de más
cara para a vontade unilateral; é por isso mesmo que 
este velho princípio (enquanto absoluto} acha-se a ca
minho___do __ museu __ das belas utopias jurídicas. Sucede 
que para que houvesse liberdade efetiva de contratar 

-seria preciso que todos foss.em, não apenas juridica
mente, mas socialmente iguais, o que necessariamente 
não ocorre, uiiia vez que a sociedade se diVide em 
grupos, uns dispondo de poder econômico e outi.'os 
sequer de sufiéieitte saláriO. O antepiOjeto nãda faz 
senão reconhecer a necessidade social de se _distinguir 

----o .que é efetívamente diferente, ·para clúe'3 igUaldade 
(longe de prejudicar o mais fraco) se traduza no trata
menta de.sigual e equilibrado das pessoas (empresas 
e consumidores) e situações que são de fato desiguais. 
Por outro lado, estes preceitos inspiradores não nasce
ram lá fora, originariamente de qualquer ato de criação 
espontânea, constituem, isto_ sini, -expressãO riiâi.S Ou 
menos elaborada dos interesses em conflito (!hering) 
e das mutações jurídico-êconômico-sociaiS já ampla
mente observadas por grandes juristas (Ripert em 1947, 
Bett!-em 1953,'Sàvatier em 1967)." 

Especificamente, no tocante à dosimetria penal, objeto 
mesmo do PLS n"'140/91, ensina o eminente professor: 

"O antej>rojetO pTevê coino pena máxima cin-co 
anos de reclusão que pode ser cumulada ou substituída 

- _ pela multa e abre ao juiz um leque amplo de opções 
punitivas, desde interdição de direitos·, publicação dos 
fatõs, suspenSãO de direitos e prestação social alterna
tiva (esta bem adequada à necessidade de recurso para 
a educação do consumidor). Todas essas opções podem 
ser cumuladas à reclusão e m:ulta, como eodem ser 
aplicadas como alternativa mais adequada. E evidente 
que a pena máxima será aplicada em graves situações, 
o que atê_, para alguns, pode se verifiCar insuficiente, 
segundo a proporcioi:Ialidade entre lesividade e pena 
máxima. · 

Já o DL-n• 869/38; bem como a lei de economia 
popular (Lei n' 1.521151) cominam penas de dez anos 

. _de reclusão para algumas fraudes. No Código Penal 
(de 1940) a saúde pública (art. 270) está protegida (re
médios .e alimentos) por penas "de prisão" de cinco 
a 15 anos_( dolo) e dois anos em caso de crime culposo 

_ (negligê(lcia, imperícia- e imprudência) e, n.a hipótese 
do_ arl._ 272 ·a pena varia de dois a seis anos. Como 
se vê~ a Anieprojeto "=ão · f<?i éXigétite demais nestes 
termos. 
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É interessante notar,- por Outro lado;- cOmO-nosso 
Difeitõ Penal tem sido rigoroso com os fracos e manso 
com os fortes, ou tem sido menos zeloso na proteção 
do bem ou interesse coletivo, do que- no resguardo 
do bem ou interesse particular, individual. Vejamos 
exemplos destes casos: o art. 176: diz que quem "Tomar 
refeiçãO em- restaurante" ou tomar ônibus ... sem dispor 
de recursos para o pagamento poderá ser punido con1 
até dois meses Ce prisão. Neste dispositivo penal em 
que se protege :::: patrim6ni0 individual do dono do 
restaurante ou do Õl.aibus, sequer nossa histórica crise 
de desemprego e fome serviu de "álibi" (como a crise 
económica tem 'ller,.írJo aos empresários) ao seu d~stina
tário certo: CfUe jamais· deixará de ser uxp. II?!s_~r<:). Uma 
pessoa que furte (att. 155, § 1') coisa móvel de pequeno 
valor (uma lata de leite em supermercado/um ovo de 
páscoa ... ) poderá ter pena de até quatro anos, sendo 
que o juizpoderá (e não deverá) reduzi-Jade 1/3 a 
2/3, ' 4se o criminOso for prifnário". Como reclamar 
de cinco anos para quem lucra com a lesão de tantos? 

Na tutela do patrimôuio individual (furto/roubo) 
o Código Penal prevê penas de oito a dez anos de 
reclusão (art. 155, §4' e 157). Um cheque sem fundos, 
por exemplo, pode render até cin~-~-~o~_~e prisão 
(jamais para um não-póbre na prática).- Enquanto tal, 
uma fraude no comércio (art. 175) que pode gerar (qua
se sempre gera) dano a múltiplos patrimónios, a pena 
é de até dois anos ou a mera multa (repassada para 
os consumidores).'' 

É evidente que o estudo foi elaborado à época do PLS 
n? 97/89, posteriormente transformado no Substitu~ivo n9 

3.683~. que- resultou aprovado e, onde o abrandamento das 
penas acabou por excluir tota!mc nte as possibilidades d~ penas 
de reclusão e permitiu apenas dc..~enções cuja dosimetria máxi
ma foi fixada em dois anos (arts,_63, 64,65 e 68), eliminando, 
assim, via pena de reclusão, a utilização do poder dissuasório 
representado pela perda do bem mJ.ior que é a liberdade, 
mesmo para os casos onde as relações de consumo ocouern 
em flagrante violação dos tiirPÍi0'S. i (n.tegridade e à saúde 
do consumidor. ---

Se, por um lado, estas conce3só~s, inevitáVeis quando 
se trata do estabelecimento de instmmentos disciplinadores 
cuja aplicação diz respeito a toda a população, por tratar 
de proteger interesses difusos, coletivos e universais, traduzi
ram-se em perdas e mutilações, p0r outro, o Código co~so
lidou avanços inegáveis em seu- curto período de vigênci'il. 

Pela primeira vez em nosso_quase sempre- triste País, 
a defesa do consumidor é algo nacionalmente palpável. 

A responsabilidade política e jurídi~ que recai" sobre 
os parlamentares no apoio "irrestrito à sua aplicãÇão transcende 
os interesses do residual que ainda se opõe à fiirneZa que 
a sociedade exige na sua aplicação. 

Restringir os justos aváiiÇos ConquíStadO's por esta socie
dade, através da aprovaçãb da Lei n" 8.078, quaridó-a sua 
vigência ainda é tão recente, só Servirá para revertei- os resul
tados positivos colhidos nestes cinco rnE-'it!s de existência con
creta da lei e para transformar, de vez, e~n Código de-Direitos 
Aparentes um instrumental que, conforme atestam as estatís
ticas dOs órgãos de defesa do consumidor em todo o Paf~, 
tem servido a uma modificação acelerada nas relações de con
sumo, rumo ao respeito e à dignidade que devem caracterizar 
o exercício da cidadania. 

Qualquer retrOcesso no-Título_II-:- Das Infraçõ~s Penais 
- remeterá a matéria a uma situaÇãO de quase impunidade, 
porquanto as _pena·s ali estabelecidas são,_ em n;tuitos casos, 
inferiores mesmo àquelas prescritas pélo Código Penal Brasi
Jeiro - de 1940 _- tendo sido fixadas de ~aneira generosa, 
justamente para permitir maior elasticidade aos juízes na hora 
da sentença. · 

Igualmente! entendemos ser irrelevante a argumentação 
em prol da modificação da redação do inciso I do art. 75, 
em função da alegada componente de natureza subjetiva intro
duzid~ pela expressão "grave crise éooit6niica", uma vez que 
hoje tal conceito tem contpreensão nadon.arrespaldada em 
atos do EJ<ecutivo (alguns devidamente legitimados pelo Le
gislatiyo) para justificar superiores razões de Estado, exceções 
e, muitas vez, -pérolas do casuísmo, além de medidas onde 
o conceito serve de justificativa de aceite imediato, ampiO 
e irrestrito para mudanças da política económica de plantão. 

A Stll?~tituição da expressão por "calamidade", limita o 
âmbito dos direitos t:onquistados. 

Do mesmo modo, a supressão do inciso II, do art. 78, 
que possibilita a imposição de pena de "publicação em órgãos 
de comunicação de grande audiência, às expensa_s do conde
na4o, de n9tícias sobte o.s fatOs e a condenação,'' é evidente~ 
mente-; deSiqtiiiibradora das obrigações das partes em bene-
fício do poder econômico. - -
- O objetivo do inciso é claramente_ penal e se constitui 

em prática de inegáVel poder dissuasório, fazendo parte do 
arcabouço legal estudado em legislação comparada de outros 
países; guardando eCJt:·dta correlação com a obrigatoriedade 
de contrapropaganda (contemplada pelo Código) e com a 
necessidade de contrapartida dos cadastros do Serviço de Pro
teção ao- Crédito e seus correlatas. 

Finalmente, entendemos que modificar o Código ·no- ~o
menta em que os vetos preSidenciais nãO foram ·sequer aprecia
dos e quando o seu curto período de vigência ainda não esgo
tou o natural processo de acomodação do mercado, consti
tU:i~se-em- atitUde preciPitada, cujo ónus fatalmente recairá 
sobre os consumidores. 

Da firmeza e da convicção que os-parlamentares tiverem 
de que fi~eram e aprovaram um bom .Código, dependerá em 
grande escala o sucesso do seu alcance e efi~ácia. 

Qualquer recuo prematuro só servirá à reYersão _das _ex
pectativas até agora positivamente canalizadas ao curnprimen:. 
to das regras ajustadas e, psicologicamente, servirá à causa 
do abuso do poder ec<5nôifiico, à desorganiZação das relações 
de consumo e à certeza da impunidade. 

Ante o exposto, e Observadas as superiore_s r~ões ci_ç_ 
justiça social e de conveniencia -quanto à maior eStabilidade 
normativa, somos pela rejeição do PLS n? 140/91. 

Sala das Comissões, 28 de agosto de.1991. -:--- Senador 
Jutaby Magalhães. 

PARECER N• 295, DE 1991 

·oa Comissão de Constituição, JU.stiça e Cidadania, 
sobre o Projeto de Lei do Senado n• 156, de 1991, que 
"Dispõe sobre o registro dos partidos políticos e dá 
outras providências". 

Rcla.tor: Senador Mansueto de Lavor 
O Projeto de Lei em-epígriifC~ de autofia cfõ nobre Sena

dor Jutahy Magalhães, disciplina a aquisição da personalidade 
jurídica por partido político. 

A proposição tem o méritO de adequar a legislação parti .. 
dária ao texto constitucional em vigor que, a par de assegurar 
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aos partidos autonomia para definir sua estrutUra, organização 
e fuhcionamento, determina que os mesmos adquirem persa-_ 
nalidade jurídica na forma da lei civil. 

Do exposto, concluímos que o Projeto, além de constitll
cional, jurídico e de boa técnica legislativa, é também opvr
tuno, pelo que somos favoráveis à sua aprovaÇão. 

Sala das Comissões, 28 de agosto de )991. - Nelson 
Carneiro, Presfdente- Mansutto de Lavor, Relator- Juta 'Jy 
Magalhães (Abstenção) - Chagas Rodrigues - Oziel C•r
neiro - Alfredo Campos - José Fogaça - Magno Bacelar 
- Francisco Rollemberg - Antônio Mariz - Amir Lando 
- Maurício Corrêa - Valmir Campelo. 

PARECER N• 296, DE 1991 

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
sobre "Questão de ordem formulada pelo Senador Mau
rício Corrêa sobre a possibilidade regimental de ser 
adiada a discussão de PEC, n~ 12, de 1991 nos termos 
dos arts. 274 e 279 do Regimento Interno". 

Relator: Senador Elcio Álvares 

I - Do Relatório 

O Senhor Senador- Maurido Corrê&., primeiro signatário 
da PEC -n9-12, de 1991, formulou questão de ordem, na primei
ra das cinco sessões consecutivas de discussão, a que foi subme
tida a Proposição, após a deliberação do Plenário quanto ao 
prosseguimento da tramitação (art. 358, § 2• do Regimento 
Interno desta Casa). -

A matéria da questão de ordem versa sobre a aplicabi
lidade da norma geral contida no art. 274, combinado com 
o art. 279, da Lei Interna - adiamento_da discussão -. à 
proposta de emenda à Constituição. 

A Presidência desta Casa proferiu decisão no sentido 
da inadmissibilidade da aplicação da disposição geral ao caso 
específico da proposta de emenda constituciOnal, em razão 
das normas especiaiS qUe iégulam esse tipo de proposição, 
as quais teriam prevalência - porque específicas - sobre 
as regras de caráter genériCO do Regim-ento, indeferindo, des-
tarte, a questao de ordem. · 

Inconformado com a decisão da Presidência, o nobre 
Senador Maurício Corrêa recorreu do despacho de s_. _Ex~ 
o Sr. Presidente do Senado Federal, a esta Comissão, iMpli
cando o sobrestamento da decisão da Mesa. 

Em razão do recurso interposto, a Presidência, com fulcro 
no art. 408 do Regimento do Senado Federal, solicitOu audiên
cia desta Comissão, Objetivando a correta exegese do texto 
regimental. 

II - Da Apreciação da Matéria 

A questão de ordem foi suscitada com base no art. 403 
do Regimento Interno e provocada pelo descorihecimeniO do 
Requerimento s/n•, datãdo de 7-8-91, no qual o preclaro Sena· 
dor Maurício Corrêa pleiteava, fundado na previsão do art. 
372 e no art. 274, b, combinado com o art. 279, c, todos 
do mesmo Diploma Regimental, o adiamento da discussão 
da PEC n• 12/91 para a data de 6-9-91. 

Consoante anotaçóes·constantes ãs fls. 4 do l?rocesso (não 
numeradas, porém contadas a partir da primetra folha que 
compõe o processado da PEC.n• 12/91, verifica-se que, em 
6~8-91, foi aprovado q prosseguimento da tramitação da Pro
posição e, em 7-8-91, íilcluíd~ em_ O~dem do Dia, pãra a 
primejra sessão de debate, das cinco sessões previstas para 

o -primeiro turno de discussão, nos termos do art. 358, § 2~' 
do_ Regimento desta Casã. -

__ Fundada no fato de que o Requerimento fora apresentado 
na primeira das cinco sessões consecutivas de discussão, em 
primeiro turno, da PEC - ou seja, em 7-8_-91 - a Mesa 
o desconheceu, respaldada, para tanto, no § 29, do art. _358 
da Lei Interna, conforme foi-informa-do, ao ·insigne Senador 
Requerente, pelo Sr. Secretário"-Geral da Mesa. 

Consultando a legislação citada, constatamos que o § 
29, do art. 358 do Regimento Interno, reza o seguinte: 

"Art. 358. ·--······-····································· 

§ 29 Aprovado o prosseguimento, a matéria s-erá 
considerada incluída em Ordem do Dia, em fase de 
discussão, ein primeíro tUrno; durante cinco sessões 
ordinárias consécridvás, quando poderão ser oferecidas 
emendas, assinadas por um terço, no mínimo, dos 
membros do Senado." 

Por outro lado, preceitua o art. 372 da Lei Interna: 

"Art. 372. Aplicam-se à tramitãção dü propos
ta, no que couber, as normas estabelec.ldas neste Regi
mento para as demais proposições." (~ifos no,;!'Qs). 

E, prescrevem os arts. 274, b e 279, ~-, do Est.'ltuto 
regimental: 

"Art. 274. A discussão não será iilterromolda, 
salvo_ para: -

b) adiamento para os fins previstos no art. -279; 

Art. 279. A díscussão, salvo nos projetosem re
gime de urgência e o disposto no ar-t. 349, pOderá ser 
adiada, me<itante deliberação do Plenário, a requeri
mento de qc2-lquer Senador ou comissão, para os se-
guintes fins: · 

c) ser realizada em determinado dia; 

A redação do § 29 do art. 358 do texto regimental, asse
vera, textualmente, que ~ fase âe discussão, em primeiro tur
no, se dará " ... durantt! cinco sessões ordinárias consecuti-
vas ... " . 

Recorrendo ao "Di.cionário Brasileiro Globo", 4' ed., 
Ed. Globo, Porto Alegre, 1985, para melhor compreensão 
da norma regimentaJ, enccmtramos os seguintes significados 
para os vocábuios da lingua portuguesa. 

Consecutívo - que segue oUtro; ·sucessivo; imediato; 
Sucessivo - l'efere~te .iJ sucessão; hereditário; qUe veni' 

-~_epois ou em seguida; C0!1S_e~utivo; sem interrupção; con
tínuo; 

Contínuo- que nãc: ccsr.a; ininterrupto; seguido; suces
sivo. 

À primeira vista, portanto, podemos ser levados ao enten
dimento, nos termos expt;eSE\ldoS pela Presidência desta Casa, 
da inaplicabilidade, à propo~ta de emenda constitucional, da 
previsão do art. 279 do Regüuento. 

--Ocorre, porém, que procedendo a uma leitura sistemática 
do texto regimental nos dep~ramos com a norma inculpida 
no seu art. 363, a qual, ao prever o segundo turno de discussão, 
estabelece que ocorrerá em " ... três sessões ordinárias ... ", 
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e, em nenhum momento, faz menção ao fato de serem, essas 
sessões, consecutivas ou não. 

Esse tratániento diferenciado, conferido péiO legislador, 
ao segundo turno em relação ao primeirO--turno de discussão, 
da proposta de emenda constitucional exige, dest3:_ Comissão, 
interpretação unificadora, haja_ vista o caráter injustificável 
da distinçãO. - -- - -

Para tanto, pois, necessário se faz que retomemos a ariá
lise do comando do art. 279, da Lei Interna, para extrairmos 
o real alcance dessa -norma. 

Cinco são as hipóteSes previstas no art. 279 para a suspen
são da discussão e todas elas com um só objetivo: proporcionar 
um exame mais acurado da matéria, evitando, dessane, preci
pitações do Senado Federal no seu laborJegislativo. 

E são, apenas, dois os casos excetuado_~ pelo art. 279, 
aos__quais o seu comando não se aplica: os projetas em regime 
de urgência e a hipótese do art. 349 (que dispõe sobre a 
realização de diligência nos projetes em regime de urgência), 
o que evidencia a "mens Iegr,Iatoris" de, ~4)~eJlte, não propor
cionát a' SUspensãO da faSe-ae disCUssão- vi$and0 a um exame 
mais aprofundado da proposição - nos ~sos implicadores 
de matéria que estej3: tranlita-fldO e.~ r_egime _de urgência. 

Ora, é inquestionável- até porque de todo inconcebível, 
por ilógico - que a proposta de emenda à Const~tuiÇão não 
é passível de tramitação no regime de urgência, em face da 
complexidade que a matéria ilo mais das vezes, implica e 
em razão do seu elevado quorum que, no regime de urgência, 
poderia inviabilizar a apreciação da proposta. 

Em se tratando de proposição não suscetível de ser apre
ciada em regime de urgência e Dão tendo sido, expressamente, 
excetuada no art. 279, à proposta de emenda à Constituição, 
parece-nos, poderá ser aplicada a regra de suspensão da diSCt!S
são; visto que não vislumbramos o empecilho único, que o 
Regimento interpõe, para a interrupção dessa fase, qual seja: 
a urgência.-- - - - -- -

III- Do Voto 

Em razão da leitura sistemática do Regimento Interno-
do Senado Federal, e reconhecendo o mérito- da matéria -
provocada pela Preocupação com a independência do Poder 
Judiciário- é o riOsSo Parecer pela procedência da questão 
de ordem. 

Sala das Comissões, 28 de agosto de 1991..- Nelson 
CarneirO, Presidente -=--- EICio Álvares, Relator - Alfre~o 
Campos - Valmir Campelo - Cbagas RodrlgÜes - .lutahy 
Magalhães- José Fogaça- Josaphat Marinho- Oziel Car
neiro - Mauricio Corrêa - Antônio Mariz - Magno Bacelar 
- Francisco Rollemberg. 

O SR. PRESIDENTE (J'.rauro Benevides)-: O expedien· 
te lido vai à publicação. 

Sobre a mesa~ requerimento que vai ser lidO pelo Sr. 
19 Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 534, DE 1991 

Nos termos do art. 258, do Regimento Interno, r~_queiro 
a tramitação conju-nta dos P_~ojetos de Lei da Câmara ri.972189, 
que "torna obrigatóriã a menção de grupo sangüfneo rios docu
mentos de identificação ciVil e nas carteiras nacionais de habili
tação expedidas pelo Conselho Nacional de Trânsito" e 40/91, 

-~-·· -~--- ...... ---

que "torna obrigatória a indicaç~o dQ tipo e do fatqr sangüfneo 
nasLédUlaS de Identidade", por versarem matéria análoga. 

Sala das Sessões, 3 de setembro de 1991. - Senador 
Carlos Patrocínio. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O requeri
- mente que acaba de ser lido se~á publicado e: posteriormente 
inclUído effi Ordem do Dia, nos t_ermos.do art. 255~ inciso 
II, letra c, n" 8 do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, ofícios que serãQ lidos pelo Sr. 19 Secre-
.tárió:- - - - ----- -- - -

São lidos os seguintes: 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA 

· Of. n• 014/91CCJ 
Brasflia, 29 de agosto de 1991 

serlhor 'Presidente 
Nos táiDO-s regimentais, comunicO a V. Ex~ que esta 

Comjssão r~jeitou o PLS n9 140, de 1991, de autoria do Sr. 
Senador Francisco R611emberg, que "altera dispositivos da 
Lei n' 8.078, de 11 de setembro <!e 1990, que dispõe sobre 

-a- piofêÇáo- do CO!J.Sumidor e dá outras providências, na reu
niuao de 2ll ae agosto' de 1991. . 

Na oportunidade renovo a V. Ex~ meus protestos de eleva
d~ _e~tim~ e.consideração.- Senador Nelson Carneiro, Presi
-dente. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO; 
-JUSTIÇAE CIDADANIA 

Of, n' 015191 C_fJ 
Brasilia, 29 de agosto de 1991 

Senhor Presidente 
Nos t~rmos r~imentais, comunico a V. ~~·-t_ que esta 

Comissão- ãpiovõii o PLS n"" 156, de 1991, de autoria do Sr. 
Senador Jutahy Magalhães, que "dispõe-sobre o registro dos 

_partidos políticos e dá outras providências." na reunião de 
28 de agosto de 1991. 

- Na oportunidade renovo a V. Ex• meus protestos de eleve
da e estima e consideração. -Senador Nelson Carneiro, Presi

-dente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Com rele· 
rência aos expedientes que acabam de ser lidos, a pres"idência 
comuniCa ao Plenário que, nos termos do art. 91, §§ 29 a 
s~ do Regimento Interno·,- -abrir-se-á o prazo de cinco dias 
para interposição de recurso, por um décimo da _composição 
da Casa, para que os proJetas de lei do Senado n9s 140 e 
156, de 1991, sejam apreciados pelo Plenário. 

Esgotado esse prazo sem int_erposição de recurso, as pro
posições serão remetidas à Câmãra dos Deputados. (Pausa.) 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. _1 9 

Secretáiio. · · - · - - · · ·- -- --

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 535, DE 1991 

Requeremos urgência nos t~rmos do· art. n9 336 alínea 
c do Regimento Interno do Senado Federal para a Mensagem 
215, de 1991 que autoriza a contratação de crédito externo 
de natureza financeira no valor de até y 12,832,000,000 (doze 
bilhões, oitocentos e trinta e dois milhões de ienes japoneses), 
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juntO ao Overseas Ecoilóllnc ___ COoperation Flihd -- OECF;· 
destinada ao financíamento-pafcial dó pfojeti) de expãi1São 
dos serviços de energia elétrica d9 sul do Estado de GoiáS. 

Sala das Sessões, J de setembro de 1991.--- HwDberto 
Lucena - Fernando Henrique Cardoso - Marco Maciel -
Magno Bacelar. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- O requeri
mento que acaba de ser lido será submetido ao Plenário após 
a Ordem do Dia, rios termos do art. 340, item II, do Regimento 
Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será liao pelo Sr. 1 ~ 
Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 536, DE 1991 

Senhor Presidente. _ 
Nos termos do art. 43, I, do Regimento Int~fno do -senado 

Federal, requeiro sejam considç_radas como-_l_içença autori
zada, por motivo de saúde, confoníle atestados_~médico_s inclu-
sos, os períodos abaixo discfimiriados: -

1: Mês de Março de 1991: dias 14, 15, 18, 21, 22, 25, 
26, e 27; 

2.-Mês de Abril de 1991; dias 19, 22, 26, 29 e 30; 
3. Mês de Maio de 1991: dias 2, 3;6, 27, 28, 29, e 31; 
4. Mês de junho de 1991: dias 7, 10, 11, 12, 13, 14, 

17,21,e24. __ _ 
Brasilia, 3-de setembro de 1991. -Senador Levy Dias. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O requeri
mento está dcvídamente instruído com o atestado médicp pre
visto no art. 43, inciso I, do Regimento Interno. 

Em votação. o requerimento. 
Os Srs • .senadores que o aprovam queirãm permanecer 

sentados. (Pau~a) __ _ 
Aprovado. 
Fica concedida a licença solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro BeneVídes)- Através do 
Aviso n''472, de 28 de agosto de 1991, o Presidente do Tribunal 
de Contas da União em:am_i_nbot.UJ.O Senado cópia da decisão 
do Plenário, acompanhada do relatório e vo_to do _Relator, 
Ministro _Luciano Brandão_Aives~de Souza, ·bem como dos 
pareceres da titular da s~ IGCE e do Sr. PrQ_curador-GeraJ, 
ao ter presente o processo_de acompanhamento da_ privati
zação-da Usiminas. 

A matéria será enviada à CornissâO:de Assuntos. Econó
micos, para conhecimento~ e, em cópia, à Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadânia, para anexar_ ao pr-ocesso do Pro
jeto de Decreto Legislativo n• 82 de 1991. 

O Sl.l.. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -,- Na sessão 
do dia _1-4 de agosto ·último, -foi lida a Proposta de Emenda 
à Constituição n' 15, de 1991, que dá nova redação ao iniciso 
V do art. 37 da Constituição Federal, tendo como !•_signatário 
o Senador João Rocha. 

A Présidência, em obediência ao disposto no art. 356 
do Regimento Interno e, de acordo com indicaÇõeS das lide
ranças, designa a seguinte Comissão para eniítir pareCer sobre 
a matéria_:_- -

PMDB 

-Alfredo Çampos 
Cid Sabóia de Carvalho 

_César Dias 
José Fogaça 
Pedro Simon 

Odacir Soares 
~rancisco Rollemberg 
Dariq_ Pere_ira 

José Richa 
Almir Gabriel 

José Eduardo 

PFL 

PSDB 

PU\ 

PTB 

Louremberg Nunes Rocha 

PDT 

Lavoisier Maia 

PRN 

Áureo Mello 

PDS 

João França 

PDC 
Moisés Abrão. 

•' O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Srs. Senado
res, encontra-se na Casa o Sr. Telmo Camilo Vieira, suplente 

-convocado da Representação-do Estado do Acre em virtude 
de licença concedida ao titular, Senador Flavian~ Melo, que 
se acha enfermo. - - - -- - - -

- ~· EX' e~caminhou à Mesa o -diploma que será -publicado 
na forma regtmental. -

É o seguinte o diploma encaminhado: 
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~·Designo os 
Srs. Senadores Nabo r. J ún.ior, Ch~gas Rodrigues e_ Alexandre 
Costa, para-compor a coinissãa que deVerá introdUzir S. Ex'-' 
em plenário, a fim de prestar o compromisso regimental. 

A Presidência solicita aos Srs. Senadores e visitan_tes que 
se encontram nas respectivas tribunas que permaneçam de 
pé. a ·fim de ouvir o compromisso que será proferido pelo 
novo Senador Telmo Camilo Vieira.(Pausa.) 

Acompanhado da Comissão, O Sr. Telmo Camilo Vieira 
dá entrada no recinto, prestando junto à Mesa o seguinte 

compromisso regimental: . . _ . . _ 
. "Prometo guardar a Constituição Federal e as leis 

do País, desempenhar file e lealmente o mandatp de 
Senador que o povo me conferiu c sustentar a ·união, 
a üitegridade e a independêrlcia do Brasil." 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -,Declaro em
possado Senador da República o nobre Sr. Telmo Camilo 
Vieira, que integrará, no Senado, a representação do Estado 
do Acre. A partir deste momento _S__. Ex~ passará a participar 
dos traba:hos da Casa. (Pausa.) 

Sobre a mesa, comunicação qUe vai ser-lida pelo Sr. lo 
Secrétário. · ·· ·-. · · 

E lida a seguinte: 

Senhõr- Presidente, _ 
Tenho a honra de comunicar a 'vossa Excelência, à ViSta: 

do disposto no art. 7~ do Regimento Interno, que assumindo 
nesta data a representação do Estado do Acre, adotarei o 
nomç parlamentar abaixo Consign~do c integr~rei a bancada 
do PMDB -At· · . ~-. 

Atencio~ament~ sau"dações~ _:·Telmo Can).ilo Viei~a. 
O SR. P~ij:SIDENTE (Maum Benevides) -A comuni-

cação lida vai' à,publicação. =-: _,. ~ 

Sobre a 'mesa, comunicações -que vão ser lidas pelo Sr. 
1" Secretário. - - -- -_L 

Sãõ lid';J-S a~ seguintes:_ 

Brasma, 3 de setembro de 199} 
.Senhor P~es.i4ente, , • 
,Atendendo ao disposto no Regimental dest_a Casa, tenho 

a honra de comunicar a Vossa Exéelênciã. ·a índicaç·ão do Se
nhor Senador Wilson Martin's a integrar as Comissdes de As
suntos Sociars c de Serviços Oe Infra-Estrüturaz-Como~titular, 
substituindo-me nas referidãs Coiííissõc~s. e como súplente, 
nas Comissões -de Assuntos Econõ.micos-'i:: Edu.caçáo, s,ubsti
tuindo os Senhores Senadores Garibaldi Alves c Onofre Qui
nan, respectivamente. 

Ao ensejo renovo--a Vóssa Excelência os -protestos de 
alta estima e distinta consideÍ'ação.- SeDado r Humbe'rlo Lu-
cena, Líder do PMDB. · 

'Brasma, 3 de set~mbro de 1991 
Senhor Presidente, 

. Em obediência ao diSpOSto no Regimento InternO desta 
Casa, tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência a iridiCa
ção do Senhor Senador Telmo Yi_eira para integrar as Comis
sões de Educação, de Servíços de Infra-Estrutura e __ Mista 
de Orçamento como_tit_ul_ar, .e as Comissões de Assuntos So
ciais e de Relações Exteriores e de DefeSa Nacional, como 
Suplente, em substituição ao Senhor Senador Flaviano Melo, 
em licença para tratamento de saúde. 

Ao ensejo renovo a Vossa Excelência os protestos· de 
alta estima e distinta consideração. -Senador Humberto Lu
cena, Líder do PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Serão feitas 
as SJ-1-bstituições solicitadas. . . 

-A Presidência consulta os nobres-Senado(~s Eduardo Su
plicy e José Eduardo se concordam com a com!lniçaçã.o inadiá
vel a ser feita pelo novo Senador, cuja solicitação chegou 
a mim através do Senador Nabor Júnioc_j_p_<!US.a.) 

Os Senador_cs Eduardo Suplicy eJosé Eduardo, inscritos 
com anterioridade, garantem a oportunidade_ ao Senador Tel
mo Camilo Vieira para que ocupe a tribuna neste momento. 
S. Ex\ segundo o Senador Nabor Júnior, te_m uma _comuni-
cação u.rgente a fazer à Casa. -

Copcedo a palavra ao nobre Senador Telmo Camilo Viei-
ra. 

O SR. TELMO VIEIRA (PMDB- AC. Para uma comu
nicação inadiável. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, confesso-me tomado de profunda emoção ao 
ocupar pela primeira vez a tribuna desta Casa. --

Confesso também que, apesar de honrado por estar inves
tido no cargo de Senador da República, não posso deixar 
de lamentar as condições em que o faço, tendo em vista o 
estildQ.de saúde do nobre SenaQor FlaviailO Melo. 

Devo confessar, ainda, que a alegria de estar aqui não 
suplanta as preocupações com os graves problemas que estão 
a afligir o nosso povo, o descrédito de nossas instituições, 
nele incluído o Poder Legislativo. 

Preocupa-me mais airida as ações do Poder Executivo 
no sentido de institucionalizar a chantagem política, numa 
tentativa inqualificável de pressionar o Congresso Nacional 
a subjugar-se à sua vontade e sede incontrolável de poder. 

Dcv·o--aqu"i parabenizar os Presidentes da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal pelos posicíónaffientoS-assu
midos e ações efetivas de moralização da classe política brasi-
leira~--- ____ - _ -o =-- -~ . 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a transitoríe_dade do man
dato_ que hoje passo a exercer não_ s_erá_ um fator inibidor 
-de_ minha atuação parlamentar e pÕiíticã. M:{nha voz não será 

~-calada, não ser~ omissa quando o momento assim o exigir. 
Venho de um Estado pequeno, paupérrimo, condenado 

que foi a um isolamento injustificável e a urria discrirnfriaçãO 
iniperdoávçl por parte dos órgãÇS púhlicos federais. 

Vçnho de um Estado de bravos, do único Estado. que 
se incpniorou ao território braSileiro por opção ... 

O Sàftgué- de noSsos- antepassados foi ô pa·ssàporfe Usado 
para alcançar a cidadania brasileira. 

Lutamos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, para que tivés
semos -em -m:fss-a Pátria uma mãe gentil e caridosa e não uma 
madrasta má e impiedosa. ' ' 

O Sr. Nabor JúniOr- Permite-me V. Ex~ um .aparte? 

O SR. TELMO VIEIRA- Ouço o aparte do nobre Sena
dor Nabor Júnior. 

O Sr. Nabor Júnior- Nobre Senador, no momento em 
que V. Ex• assume a função de Senador da República, pelo 
período em que o Senador Flaviano Melo requereu licença 
para tratamento de saúde, desejo; em primeiro lugar, lamentar 
essa cirCunstância, que V. Ex~ já citou _em seu pro·n:unciainento, 
e, ao mesino tempo, apresentar a V. Ex~ os meus cumpri
mentos e votos de boas-vindas a· esta Casa, que representa 
a Federação brasileira. E dizer, ainda mais, que confio na 
serena atuação.de __ V_. Ex~ aqui no Congresso Nacional, em 
defesa de nosso Estado, e do generoso ·povo acreano, que 
conferiu a mim e a V. Ex•, o mandato para representá-lo 
aqui nesta Casa. Meus parabéns a V. Ex~ 
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O SR. TELMO VIEIRA- Agradeço a V. Ex•, Senador 
Nabor Júnior, pelo aparte. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, temos sofrido, ao longo 
de nossa existência, as piores privações por conta de uma 
odiosa e injustificável discriminaç-ão. ,- ___ _ 

O Acre precisa sob!eviver. O Acre precisa que seus ir
mãos maiores o-ajudem a se firmar no contexto da Federação 
brasileira para se- tornar um Estado pujante e _determinante 
de ações desenvolvimcntistas. Não podemos, so_b _r:~enhuma _ 
hipótese, sucumbir ante -à política malsã de- internacionalização 
da Amazônia, através de uma tentativa de inviabilizar as ações 
dos Estados que compõem aquela fabulosa região. 

Os EstadoS amazónicos clamam por socorro! 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o nosso Estado sofre boje 

com a incidência da malária cada vez mais crescente e atingín~ 
do proporções incontroláveis, por conta de uma atitude suicida 
de desestruturação do órgão encarregado do s~u combate e 
pro.!venção, no caso, a Sucam. Se não fosse suficiente, Rio 
Branco, a Capital, depara~se com um surto de febre tifóide 
que vem deixandO um rastro de dor e desespero nas famnias 
de menor poder aquisitivo, Justamente as que são atingidas 
pela moléstia. Tudo isso e mai~ ainda, a ameaça do cólera 
que já es_tá invadindo nossªs fronteiras, 

Sr. Presidente, Srs. Se"nadore_s, sabemos e somos cons
cientes de que a Nação brasileira atravessa uma crise sem 
precedentes, que requer sacrifícios de toda a sociedade. No 
entanto, a minha gente de lá já vem pagando um preço muito 
alto por ter optado pela cidadania brasileira. Urge que o Poder 
Central volte os_ olhos para o Acre e o abençoe como um 
filho. . . . . . --- -

Era o que tió.ha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Concedo 
a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr.PreSidente, Srs_. -~-enador~s, ve_nho, 
mais uma vez, solicitar o empenho de V. ~x• diante da descon~ 
sideração do Governo Feder:if, ·que vem te:ntando limitar<ls 
possibilidades do Senado em c~mprir uma d~ ~uªs pripcjpais 
atribuições, prevista nos arts. 49_, inciso X, e 70 4a Cons~ituição 
Federal: a de fiscalizar e- controlar, diretanlente, os atos do 
Poder Executivo, inCluídos os da adminisi:~ação f~direta. 

Em comunicação que me foi enviada pel~ Departamento 
do Tesouro Nacional, cuja cópia segue em an:~o. _éS~o~ sendo 
infOrmadO de que foi deferid9 _o _pedido de ~enha, por mim 
solicitado, para obter acessõ .ão Sistema Integrado de Adminis
tração Financeira da União - SIAFI, em seu nível 9 de possi~ 
bilidades de consulta. 

Para minha surpresa, entretanto, o DTN resolveu refor~ 
mular o nível 9 de acesso írrestrito, em dois subníveis, como 
se verifica da nota DTN COSIS/n• 382 - item 3 (cópia em 

solídadas. A diferença entre este acesso e o anterior 
é que, neste caso, obtêm-se informações no mesmo 
nível como são apresentadas no Orçamento Geral da 
União aprovado pelo Congresso Nacional (Quadro de 
Detalhamento da Despesa- QDD)." 

E, estranhamente, Sr. Presidente, o Se_nado Federal, co_!l
forme a Nota DTN/COSIS/N' 383, item 6 (cópia anexa), que 
antes dispunha de acesso irrestrito ao Siafi, teve seu acesso 
rebaixado para o Nível 9 Gerencial, pois ent~ndem 95 t~cnicos 
do DTN serem as informações genéiicas suficientes para o 
desempenho de nossas atribuições parlamentares. 

Não é possível, Sr. Presidente, que um auditor do Tribu
nal deCantas da União, que, segundo o art. 71 da Constituição 

-Federal, auxilia o Congresso Nacional no controle externo 
dos atos do Executivo, venha a ter difcito a maior acesso 
a informações do que um membro do Senado Federal a quem 
compete, por determinação constitucional, a responsabilidade 
de fiscalizar o Governo. 

Assim, venho reiterar a V._ Ex~_a impq~tâncía <;!e a Presi~ 
dência do Senado garantir juilto à Presidência da República 
o pleno acesso do Congresso Nacional ao nível mais completo 
de detalhamento de informações das unidades governamentais 
junto_ao Sistema Integrado de Administração Financeira. 

Se isto não for assegurado, estaremos impedidos de exer~ 
cer, na plenitude, o mandato que o povo nos conferiu. Temos 
que lutar para garantir as prerrogativas que nos são outorgadas 
pela Constituição. 

Não podemos admitir que o Governo fale em praticar 
seus atos c.om transparência, ao mesmo tempo em que se 
utiliza do argumento "segurança" para impedir que o Con
gresso Nacional saiba, em detalhes, corno administrar os recur-
sos do povo. -

· Ao ensejo, rei.tero a V. :Ex~ os protes_tos de consideraçã.o 
e apreço~ _ - - -

Sr. Presidente, passo às mãos de V. Ex' os documentos 
da Secretaria do Tesouro Nacional, onde está explicado que 
o Senado Federal vai ter acesso ao Nível Gerencial 9, com 
menor grau de informação do que o liberado aos auditores 
do Tribunal de Contas da União, os seja: como se o Senado, 
que é o principal responsável pela fiscalização dos atos do 

.Executivo, pudesse ter menor grau de informação do que 
os'auditores do Tribunal de Contas da União. , 

Agradeço ao Senador José Eduardo Andrade Vieira a 
gentileza de ter permitido a inversão de oradores. 

· · ·Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
EDUARDO SUPL!CY EM SEU DISCURSO: 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 

NOTA DTN/GAB N• 385 
anexo), a saber: Em 28-8-91 

"Nível 9 Auditor- acesso irrestrito, tanto a nível Assunto: Ofício n" 74/91 -Senador Eduardo Suplicy- Con~ 
sintético quanto ·analítico, destinado aõs operadores sulta sobre o Sistema Integrado de Administração Financeira 
pertencentes aos quadros dos Controles Externo_ e ln- _ SIAFI. 
terno com atribuiçóes de Controle e Auditoria. Com A respeito do expediente anexo de autoria do Sr. Senador 
este nível, o operador pode acessar todas as informa- Eduardo Suplicy, encaminho a V. s• notas anexas da Co_orde~ 
çóes contábeis." naçãó Geral de Sistemas e Métodos deste Departamento, a 

" Nível 9 Gerencial -restrito -a dados cOiiS()fi~- - respeito go funcionamento_do Sistema Integ~ado de Adminis-
dados ao nível do OrçainentO Geral da l)nião, desti- tiação Financeira- SIAFI. - · 
nado a todo_s 05 gestores públicos que -necessíteiii, para Valho~me do ensejo para apresentar protestos de estima 
0 desempenho de suas atividades, de informações con- e consideração. - Roberto Figueiredo Guimarães. 
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Ofício no 7 4/91 tem acesso.- Os níveis de acesso hoje existentes permitem 
BrasOia, 14 de agosto de 1991 as seguintes abordagens aos dados: 

Excelentíssimo Seilhor 
Dr. Marcílio Marques Moreira _ 
DD. Ministro de Estado da Economia, FaZenda e Planeja
mento 
Esplanada dos Ministérios, Bloco P 
70048 - Brasílía -DF 

Senhor Ministro-; --
ConSiderei de suma importância quando, em abril último, 

a meu pedido, o Miriistérió da Economia, de pronto, proveu 
a ligação de terminal de modo_ a poder meu gabinete a cessar 
ao Sistema de Acompanhamento FirianCeii'á- d-a União -
SIAF, da forma mais detalhada possível e sem qualquer resM 
trição. _ _ _______ _ ___ _. _ 

O acesso a essas ·infOrmações de maneira detalhada é 
de vital importância, não apenas para o acompãnhameilto 
da execução orçamentária~ maS ~ambém para--que Se possa 
planejar, de forma consciente, construtiva e responSáVel em 
relação ao ExecutivO, sobre como fixar a despesa e a receita 
para o exercício futuro. 

Entretanto, quãl não foi o meu espantO ao constatar, 
nesta última segunda~feíra, que uina vez_ acionado o sistema, 
o menu principal estava a omitir 70% das possibilidades de 
consulta. · 

Diante deste fato, cons_ultados técnicos da Secret.iria do 
Tesouro, foi fornecida a informação de que por ordein supe~ 
rior o- Congresso Nacional teria, apenas, acesso aos-_dados 
consolidados da execução orçamentária do Tesouro Nacional, 
o que inviabiliza qualquer acompanhamento responsável so
bre o que é feitO com o dinheiro público. 

Assim, Senhor Ministro, venho, respeitosamente, reque-
rer que seja restabelecido o acesso pleno e detalhado ao Siste- , 
ma - SIAF, para que possa o Congresso Nacional cumprir ' 
de forma adequada suas atribuições constitucionais. 

Ao ensejo, reitero· a Vossa Excelência os protestos de 
consideração e apreço. --Senador Edu,a_l;"dQ_ Matarazzo Su
plicy. 

Nota 
DTN COSISIW 382 

-:-Nível 1 - Somente registra ou consulta dados 
referentes- ã própria-UÇJ. EXé~plO: o técnico que acessa 
o sistema para efetuar um -pag"ãmento através de Ordem 
Bancária. - - -

-Nível 2 - Nível 1 + consulta e regiStro de 
dados referentes às UG pelas quais seja o responsável 
pela entradã de dados (UG off-line). Exemplo: o opera· 
dor de ·uma UG que possUi terminal e_ntrando com 
dados relativos a uma UG do mesmo órgão que não 
possui terminal. 
- .:____ Níver3 - Níverl + consulta ao_s dados refe

rentes a todas as UG q-ue -CõflStiti.lam -o Seu õrgão, 
incluindo os dados cqnsolida_dos para o referido órgão. 
Exemplo: uM operador que possua este nível de acesso 
pode consultar os dados de_ todas as UG do órgão ao 
qual pertença. 

-Nível 4 - Nível 1 + consulta aos dados refe
rentes às-UG em relação às quais· ãfu"e cori'IO setorial 
Co-nf?~il,,Auditora ou Orçamentária. Exemplo: o ope
rador de uma Secretaria de C_Oritrole Inieinô-pode aces
sar as infonnaÇões-de todas as UG de se_u Ministério, 
para fins de auditoria. - -

-:-NíVel_ 5 - ~~vel. 1 + co1:1su~ta aos __ d~dos de 
tqdas as UG que fntegr-em seu órgão e órgãos subordi
nados. Exemplo: um operador que possua este nível 
pode acessar as informaçõeS- de todas as UG de seu 
órgão e dos órgãos a ele subf:?rdinados. -:-~ . 

-Nível 6 - Nível 1 + consulta aos· dados de 
- --·todas as UG da Unidade da Federação em que esteja 
--- -localizado. Exemplo: operadores das Delegacias do Te-

sóU.ro Nacional nos Estados~ 
-Nível? - Nível 1 + consulta aos dados de 

t6dã-S iis UG vinCulaçias à sua UG. Ex~mplo: um opera
dor que possua este_ nível de ace_sso pode consultar 
os dados. das UG vjriÇ~J'!das a su~ pq Jl!ravé.s.de ~ª"º~_la 
definida a nível do sistema. 

-Nível 8 -Não utílízàdo. 

Em 27·8-91 ,._ 

""'""NíVel9- Nívell +-acesso amplo. Com este 
~nível, um operador-pode consultar todos os dadQsanalí
-ficos (aocurnentos- de_ entrada -de dados) e sintéticos 
(dados consolidados) de todas as UG de tQdos os órgãos 
do sistema, incluindo documentos contábeis corno Or
dem Bancária·_:_ OB e Nota de Empenho- NE., 

ASSUNTO: Sistema de acesso ao SIAFI. 
Senhor Diretor do Tesouro Nacional, 
O Sistema Integrado de Administração Finariceirà do Go

verno Federal- SIAFI, concebido e administrado pelo De· 
partamento do Tesouro Nacional - DTN e processado pelo 
Serviço Federal de Processamento de Dados - SI;:RPRO, 
é o sisrem_a in_fofrnatizado que contabiliza e ~ntrola toda 
a execução orçarnentáríá e -ffriãnceira da União, em tempo 
real, através de terminais instalados por todo o Territ6iio 
Nacional. Através destes terminãis, OS:bpeiãdoresdasdiversas 
Unidades Gestores- UG, dos MinistériOS ou-aemais órgãos 
integrantes do sistema, fazems~us registros e su'as COnsultas. 

2. Para utilizarem o-Sistema-, os-oper:adõies são creden
ciados através de seu CPF, ao qual é vinculada um. a senha 
secreta pessoal e intransferível, sendo que a utilização- desta 
acarreta responsabilidades previstas no Manual de Despesa 
da União. O credenciamento faz-se por perfil (Executor, Au
ditor e GCfericial, por exemplo) e por nível de acesso, os 
quais definem o conjunto de transações, que nada mais são 
do que entradas e saídas, em tela, que incluem ou consultam 
informações no banco de dados do Sistema, ao·qual o operador 

3~ Com vistaS a aumentar a seg-urança, o controle e 
a credibilidad~ do Siafi, o Departamento do Tesouro Nacional 
vem estudando os critérios de determinação dos níveis de 
acesso~ O priineiro passo foi a reformulação do acesso definido 
pelo Nível 9, que passou a ser dividido _em dois sub-níve.is, 
quais sejam: · -

-NíVel 9 Auditor- acesso irrestríto, tanto -a nível 
sintético quanto analítico, destinado aos operadores 
pertencentes aos quadros dos Controles Externo e In
terno com atribuições -de CQntrole e A~ditoria. Com 
este nível, o operador pode acessar todas as informa
ções de quaisquer contábeis. 

-Nível 9 Gerencial - restrito a dados consoli
dados ao nível do Orçamento Geral da União, desti· 
nado a todos os gestores públicos que necessitem, para 
o desempenho de suas atividades, de infOrmaÇões con

. solidadas. A diferença entre este- acesSO e ó àõ.ter1or 
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é que, neste caso. obtém-se informações no mesmo 
nível como são apresentadas np _Orçamento Geral da 
União aprovado pelo Congresso Nacional (Quadro de 
Detalhamento da Despesa- QDD). . . 

4. Finalmente, é importante ressaltar _que o acesso às 
informações está assegurado a todos, de ac.ordo __ c_om o art. 
5'", Inciso XIV da Constituição Federal. Não obstante, é pre
ciso regulamentar o acesso às informações, pelos funcionários 
públicos, através dos terminais do Siafi. Esta regulamentação 
está sendo elaborada pelo Departamento do Tesouro Nacional 
(reformulação da lN STN/n' 22, de 22 de dezembro de 1986) 
e ser4, em breve, apresentada para apreciação superior. 

A consideração de V. s~-Rainer Weiprecht, Coordena-
dor-Geral de Sistemas e Métodos. __ 

Nota 
DTN COSISIN' 383 

Em 27-8-91 

ASSUNTO: Ligações de terminais para ·acesso'ao Siafi. 
Senhor Díretor do Tesouro Nacional, _ 
O Siafi constitui um SiStemâ iOfegradQ de acompanha

mento das atividades relacionadas com a administração finan
ceira dos recursos da União, que centraliza e uniformiza o 
processamento da execução orçamentária, recorrendo a técni
cas de elaboração eletrônica de dados, _com o envolvimento 
direto das unidades executonls- e setoriais, sob a supervisão 
do Departamento do Tesouro Nacional e resultando na inte
gração dos procedimentos conseqüente~_ essencialmente, à 
programação financeira, à contabilidade e à admímstraçáo 
orçamentária. - - -- __ 

2. O Siafi, co·mo um siSteiria que.integl-a toda a Adminis
tração Pública Federal, possui terminais de acesso distribuídos 
entre todos os seus ·usuários, coriStifuindo hoje um universo 
que abrange 216 órgãos da administração direta e indireta-, · 
num total de 4.052 Unidades Gestoras- UG, com um quanti
tativo de 27.659 operadores credenciados nos diversos níveis 
de acesso_ permitidos, que utilizam-se dos terminais para' efe
tuar a entrada de dados contábeis ou para consultas referentes 
às atribuições de seus cargos. 

3. Os órgãosinfegnin.tes do Siafi atuain em âuas modali
dades: total ou parcial. A modalidade total processa toda 
~ ex~cução orçamentária e financeira _na forma padrão Siafi, 
mclumdo o uso do Plano _de Contas da União, que encerra 
todo o processo' de contabilização do órgão que atua nesta 
modal_idade. A modalidade parcial obriga oS 6iiãos integran
tes. a mcorporarem seus balancetes mensais no Siafi, para 
efeitO de consolidação da execução orçalílentária e-_finãnceira 
e publicação do Balanço Geral da União. Para a adniinistração 
direta, a utilização na modalidade_ total é obrigatória, Serido 
que 3" administração indiretà deve integrar o Siáfi -peto menos 
na forma parcial, sendo-lhe facultada também a possibilidade 
de utilização total. 

4. Integram o universo Siafi a Presidência d3. República, 
na modalidade total, com 34 órgãos, 395 Unidades Gestoras 
e 130 usu~rios cadastrados; o Congresso Nacional, na modali
dade parcial, sendo que o Sen~do Federal possui 3 Unidades 
Gestoras e 25 usuários cadastrados e a_Çâma_ra d_os Deputados, 
2 Unidades Gestoras e 19 usuários credenciados. -· 

5. O Senado Federal acessa o Siafi -via interconexão 
da rede do Prodasen com a rede Siafi, sendo que, fiSicamente, 
todos os terminais da rede Prodasen podem acessar o Siafi. 
Contudo, para a efetivação deste acesso, ê necessária-a forma

.lização do pedido de credenciamento de usuários ao Departa-

menta do Tesouro Nacional, que analisa o pedido e define 
o nível de acesso necessário às atribuições destes usuários. 

6. Por estes critérios, o pedido do Senàdof EduardO 
. Suplicy, formalizado pelo Ofício n' 34/91 do Senado Federal 

(em anexo), foi deferido, sendo a ele atribuído o nível de 
ãceSSO 9, perfil Gerencial, necessários ao cumprünentó de 
suas atribuições parlamentares. · 

7. É possível concluir, portanto, que a_ definição dos 
usuáriõs que devam acessar o Siafi" ê de co~petência dos 
órgãos, em função de sua ativídade e/ou necessidade je entra
da de dados e consultas (a exemplo das Ciset, TCU, Congresso 
Nacional). O Departamento do Tesou~ro_Nãciói:tal vem aten
dendo a todas as demandas, não existindo-nenhum? limitãçgio 
quãfifO ao· quantitativo de pessoas que possam acessar o sis~e
ma, ficando a cargo do DTN a definição- do nível de acesso 
ao mesmo, o qual deve ser compatível com o- nível de atribui
ções -do requerente. 

À conside_r_ação de~,_ s~-Rainer Weiprecht, Coordena
dor-qer_~l de Sis~emas e Métodos. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Diante do 
-novo pronunciamento d~ nobre Senador Eduardo_ Suplicy, 
a Presidência comunica a S. Ex• e à Casa que já tem expediente 
pronto, para remessa ao Sr. Ministro Marct1ió Marques Morei
ra, no sentido de ser garantido o acesso do Senaç)o Federal 
às informações do Siafi. Ainda -ontem, o Presidente convocou 
a Diretora Executiva do Prodasen, Dra. Regina Célia Félix 
Borges, para que essa matéria ·seja resolvida de vez, Como 
S.- Ex~, o Titular da Pasta da Economia, Fazenda e Planeja
mento se encontra ausente_do País,_ em viagem, pelo exterior, 
em missão oficial no Japão, estamos diligenciando no sentido 
de que, antes mesmo da chegada do Titular daquela Pasta 
ministerial, o assunto tenha sido solucionado, garantindo-se, 
portanto, ao Senado Federal, a sua prerrogativa de fiscalização 
e_controle sobre os atas do Executivo, não apenas em torno 
da execução orçamentária·, mas, também agora, em termos 
da própria elaboração- orçamentária. 

São lances que se inserem entre aqueles que, no âmbito 
do Congresso Nacional, devem ser utilizados da forma mais 
ampla possível, para que isso permita aos Senadores da Repú
blica o desempenho ainda melhor das suas tarefas parlamen
lares~ 

Concedo a palavra ao-n-obre Senador José Eduardo. 

O SR. JOSÉ EDUARDO (PTB- PR. Pronuncia o s~g~in-
te discurso. Sem revisão do orador.)~ O_Sr. Presidente, 
Srs. Seiladores: a crise política dos últimos dias, provocada 
pela forma atabalhoada, desastrada até, com que Sua Exce
lência o Presidente da Republica, Fernando Collor de Melfo, 
tem tentado impor sua própria reforma constitucional ao COn
gresso Nacional, está revelando uma perigosa paralisia dos 
três Poderes da República. 

O Poder Executivo não tem mais mágicas a apresentar 
ao distinto público, para detú o processo corrosivo da infla
ção, que-, como um_ verme, acelera a decomposição da econo
mia. O anúncio de que o Presidente da República pretende 
convocar o Con~elho da República, recursÇJ_ constitucional pa
ra os_mo~entos de_crise aguda, é, por si só, sinal inequívoco 
çl~ que o Governo Federal não sabe mais que iniciatiVas tomar 

- pa·ra desatolar os vagões da produção do atoleiro da crise, 
ao mesmo tempo recessiva e inflacionária, em que se encon
tram. 

Outra prova da incoerêncía do Poder ExecutivO é a ado~ 
ção de uma política de altas taxas de juros, enquanto os preços 
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continuam congelados. As taxas de juros, elevadas como es
tão, mostram que o Governo" cóntinüa adotando uma Política 
recessiva de combate à inflação, tentando forçar a redução 
de seus índices pelo achatamento salarial e pela queda do 
consumo, provocada pela perda de poder aquisitivo da popula
ção. Orá, se a política é essa, seria coerente liberar, e não 
tabelar os preços dos produtos disponíveis no mercado. 

Da mesma forma, este Poder Legislativo não apresentou, 
ainda, à Nação; um projeto político capaz de mobilizar as 
forças da sociedade brasileira para a porta de saída para vários 
impasses institucionais, colocados como obstáculo ao reencon
tro do rumo da prosperidade. A crise brasileira é, fundamen
talmente, política, Sr. Presidente, Srs. Senadores. 

Na quinta-feira da semana passada, o ilustre Líder do 
PSDB no Senado Federal, Senador Fernando Henrique Car
doso, revelou uma conversa dele com um capitalista interna
cion-al, em resposta a um aparte. Nessa conversa, segundo 
relato do nobre Senador paulista, o intetlocutor deu o diagnós
tico da doença crônicã. qUe- abala o organismo económiCo' do 
Brasil de nossos dias: a indefiil1Çí"ó. · -

O diagnóstico é"ji.istJSsiíno,-liã.vemõs de reCOiiheCer.Nós--;--
brasileiros, simplesmente não sàbemos o que queremos, e 
vivemos urha crise de identidade que nos faz marcar pãssó, 
no momento em que os outros pafses do mundo, inclusive 
alguns-da América Latina, já escolheram seus caminhos. Me
tade do Brasil é estati:iã:rite, nacionalista e ainda não fofdevida
mente convencida do malogro_da utopia comunista na Europa 
Oriental e na União SoViétiCa. em-dissoluçãO: A-Outra méiade 
é liberal, quer viver dentro das regras de liberdade do mercado 
e já se convenceu de que, no competitivO mundo da Tet:ce~rã
Revolução Industrial, não há mais lugar para o inócuo confUto _ 
ideológico. A verdad~ira guerra pelo progresso e bem-estar 
económico se trava no campo da competência. 

A paralisia do Poder Legislativo encontra sua explicação, 
fundamentalmente, no fato de nenhuma dessas duas bandas 
da Nação ter predomfnio--palítico sobre a outra. O trem do 
novo mundo do avanço científico_ e tecnológico já partiu da 
estação, mas a metade estatizante do Brasil não está deixandO 
o País embarcar nele. Essa indiscutível divisão do B"râ.Sil em 
dois pedaços nítidos tem seus efeitos- ·agraVâ.dos pela falta 
de representatividade do Congresso, causada pelo sistema elei
toral distorcido do voto proporcional, obrigatório· e de legenda 
e pela composição desproporcional das bancadas federais dos 
~tactos Federais. · 

O Poder Judiciário não tem, da mesma forma, corisciênéía 
da profundidade do pântano moral em que está imersa a socie
.dade brasileira. Nossa política não dispê>e da mínima eficiêricia 
para provar delitos ocorridos e recorre, quase sempre, ao 
abuso da tortura para arrancar confissões de crimfnoS_os_ _e 
inocentes. A Justiça, lerda e burocratizada, permite uma situa
ção revoltante de impunidade. O advogado Ilson· Esc6ssü1. 
da Veiga, símbolo vivo da malversação dos recursos sagrados 
da Previdência Social, foi solto por falta de provas, apesar 
de haver afrontado o juiz c_om o cinismo de um silêncio iit"â.cei
tável. O contraventor-Aniz.Abraão David;O Anisio deNilópO-
Iis, acusado de mais um homicídio, passeia sua impunidade 
pelas páginas dos maiores jornais do País. - · - -

Diante desse quadro de paralisia crônica, a tetltãç-âo_- é-
propor medidas de caráter estrutural, que levam tempo para 
ser adotadas, mas têm efeitos permanentes riã solUÇão desses 
problemas. Não desenho as raízes estruturais da crise conjun._ 
tural brasileira. Nem poderia. Tenho manifestado, desta tribu
na, minha indignação contra a mistificaç~o de velhos proble-:_. 

mas que afligem o Brasil, e tentado apontar algumas soluções 
viáveis, tais como as reformas eleitoi"ais e tributária, neces_
sárias -no bojo de uma ampla modificação do texto constitu
cional, atualmente em vigor. 

As reformas estruturais têm, contudo, um prazo de matu
ração muito grande, para que o Brasil possa suportar os efeitos 
da crise atual. Uma reforma constitucional, ao contrário do 
que pensam os articuladores políticos do governo Collor, pode 
levar anos para ser feita. 

O Sr. ValmirCampelo- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. JOSÉ EDUARDO - Concedo u aparte ao nobre 
.Senador Valmir Campelo, com muito prazer. 

O Sr. Valmir _Campelo- OuÇo, coffi ilteriÇãO; o discurso 
importante que V. Ex' traz hoje a esta Casa. O moineilto, 
realmente, é oportuno para que nós, aqui, possamos discutir 
os rumos do nosso País. Vejo e comungo da mesma tese 
que V. Ex' levantou, de que a crise e muitO mais" pó lítica 
do-=_que econômica. Entendo, também, nobre Senador José 
Eduardo, que antes de o Presidente da República convocar 
o Conselho da República, Sua Excelência deveria convocar 
oS partidos políticos -para que, nutria -áffipla discussão, com 
a participação de todos os partidos polítfCOs, discutíssíriids 
e dissecássemos os problemas, realmente, políticos, que aten
tam a nossa Nação. Só assim, todos nós, que pertencemos 
a partidos políticos, seriamOs-co-resporiSáVeis pOr e"sta admi
niStração que af está. Nobre Senador, parabenizo V. Ex~ pela 
oportunidade de esta Casa discutir um tema tão relevante 
para o nosso País. 

O .SR. JOSÉ EDUARDO- Muito obrigado, nobre Sena
ctqr. ;>ffiradeço a V" EX' pelo aparte" 

_, S:r. ·Presidente, Srs. Senadores, enquanto isso, não pode
mos deixar os problemas cotidianos tornarem a situação políti
ca, social, económica e financeira do Brasil pior do que já 
éLE_- ninguém tenha dúvida -ela é muito ruim. 

· -É preciso, portanto, que as forças vivas -da sociedade 
brasileira dêem sua contribuição para que os vagões da prospe
~~ade sejam retirados do atoleiro e voltem aos-trilhos. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Permite.-me V. Ex~ 
um aparte? 

O SR- JOSÉ EDUARDO- Concedo.o aparte ao nobre 
Seriador Cid Sabóia de Carvalho, com m.uito praZer.-' · 

" " 

-0 SR. Cid Sabóia de Carvàlho - -ESI:"iimoS ouVindo a 
análise que V. Ex' faz. Evidentemente, estamos tratando de 

-um:a:cátástrofe. Muita gente fala do caos. O Senador Fernando 
H~~rique Cardos_o_ falou, prevendo o caos e a ingovemabi
lid~de. Como eu disse ontem, na tribuna desta Casa, acho 
que estamos no caos e também já eStaínós' ilã ingovemabi
lidade. É preciso, no entantO, Senador José Eduardo, distin- · 
guir algumas situações na análise que agora é feita sentam 
de rD.odÕ tão douto e tão inspirado, por V. Ex~ Não podemos 
cólffundir as instituiçõe-s corri_ os homens que as vivenciam 
e repretani:- Há--de se ter algu-m cuidado nas referências ao
Poder JudiciáriO, ao POder Executivo, ao Poder Legislativo, 
poi"(jtie, muitas vezes, havemos de distingllír as falhas humanas 
cóm· o devido respeito para evitar que possamos, de certo 
modo, atingir a essência dos poderes, ating'ir as -instituiÇóes
do Poder consti_tuído. O Poder Judiciário deve ser intocável, 
muito -embora os seus membros - juízeS, desembargadores, 
ministros - ess_eS Sim, tenham sua conduta sempre possível 
de um exame, de um análise e erraRdoofaça-se a devida puni-
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ção. V. Ex~ mencíonou que a crise deve determinar uma refor
ma constitucionaL Nisso, discordo de V. Ex~, porque não 
podemos ter uma Constituição ao sabor de crises. Sempre 
que houver uma crise, altera-se --.t Constituição! AchO_ que 
a reforma constitucional brasileira mais essencial se fez não 
sob o título de reforma, mas através de uma Assembléia Nacio
nal Constituinte. Naquela oportunidade, aqui recebemos a 
sociedade brasileira: mulheres, negros, comerciantes, explora
dores dos_ canais de rádio e televisão, militares, civis, médicos, 
advogados, membros-do Ministério Públiço. -os trabalhQs da 
Assembléia Nacional Constituinte frirain reít6S escutarido-se 
a palavra, a voz da própria sociedade., Se o .. Brasil ingressa 
numa crise, o instrumento de_comedirnento da crise é a Consti
tuição. Não podemos ãiterar a Co1_1~ti~!,!j.ção ao _sabor _do fra
casso de um estilo governamental. ,Na verdade, o que fracassou 
foi o estilo govermuhC:mtal do Seflhor Fernando CoJlor de 
Mello. Isso é o que fracassou, não ã. Constituição. FrancasS-am
os homens, não a lei! Aí está a grande difereil_ça e a diverg~ncja 
que tenho para com V. Ex~ NenhtJ!lla_ç_rise_~~Onô~iCf!_deyff 
dar origem a umã. reforma constituéionaL SQ_o que pode dar 
origein a_ uma -reforma constituC!onal é a necessidade de se 
alterar o Estado, cofio pessoa Jurfdka, a-d Sabor da det~~mi~_ 
nação popular. Ainda mais, haveríainOs advertido V. E~~ no 
sentido de que não há uma AsSembléia Constituíhte proXima
mente programada. _l{á um engano eno_rme nó Br<:!sil. O que 
vamos examinar, 'Cm fUturo plebiscito, será áloi"mae-o sis-tema 
de governo. No mais, tudO o que se .queira, terá que sei
através dã.s emendas constitucionai_s,_nãójftr·aves dª-quela revi
são, com o CoiigresSo-Nãcionil fazendo as alterações e adapta
ções que sejam determinadas pelo Povo nas urnas ptebis_ci
tárias: No entanto, o- discurso de V. Ex~ tem uma lucidez 
extraordinária e uma sinceridade de exame. Apenas diria que 
nessa hora, digamos, altera-se a ConstituiÇão para--atihder 
ao fracasso do Governo. E por cjue não se pensa que o Presi
dente deve renunciar·? Não seria maiS fácil- uma renúnCia presi
dencial do que uma reforma constitucional? Não seria tint 
sacrifício meDos Cf61orostrpara a Nação? Essa problemática, 
Ex\ é muito séria: Mas não posso me··alongar dentro do 
discurso de V. Ex~ aproveitando, no entanto, para~touvar 
a sua inteligência e a-dariàãde que traz ao Senado na aborda
gem de assuntos importantes. Muito obrigado. 

O SR- "JOSÉ EDUARDO- Agradeço a\Í. Ex• o ap~rte. 
Contudo, aproveito para ~sciarec~f .gue não proponho uma 
reforma na ConstituiçãO Como V. Ex~ verá mais ã.diante, até 
pelo contrário. Na análise do problema· eu çligo q1,1e a nossa 
crise, pela sua profundidade, contemplaria até uma refor.ma 
constitucional que demandaria _!tlu_i_t~:l t~lppo. E que, dada 
a agudez da crise, nós n3:o -~ispomos desse tempo. A sol!lç_ão 
qu-e- apontarei em -següida; espci'o, mirecerá_O_ aP6icfde V. 
Ex• 

Para tanto, elas precisam considerar que existe um g!=>ver~ 
no constituciánalmente instituído, eleito pelo povo- em -pleito 
direto e de dois turnos~ portanto,. com todas as- condições 
de legitirilidade para comandar o processo. Neste momento 
de dificuldades, mais do que nunca, é preciso respeitai a sObe--
rana vontã.de do povo brasileiro, manifestada e:m- e_le_i_Ç_#o _liy_f~_ 
e indiscutível. Qualquer propOSta de_ red~ç_ãq_ QU __ çi~vio_ de 
poder do Governo~ legitimamente escolhido pela socie4~çle,_ 
só pode ser considerada uma·manifestação-gól_()lsta, da mesma 
forma que não se póde, por conta· da Crise, atribuj!" mais 
poder ã Presidência da República do_g?e Ú'_que já lhe é confe
rido pela Constituição vigente. 

Não é patriótico propor, agora, a alternativa parlamen
tarista como a panacéia universal. Em primeiro lug?r-, porque 
o Presidente da República foi -eleito pari comandar o Poder 
Executivo, e esta legislatura do Congresso para cumprir fun~ 
ções legislativas, sem direitos nem .obrigações de natureza 
aâministrativa. Em segündo lugar, porque o sistema parla
mentar de governo não contém, em si mesmo, nem poderia 
conter, os segredos universais para a solução de todas as crises. 

-o Sr. Chagas Rodrigues - Permite-me V. Ex" um breve 
aparte, nObre Senador? 

O SR. JOSÉ EDUARDO - Pois não, Senador Chagas 
Rodrigues. 

o Sr. "Cli3gas ROdrigl.ies--....:..-- NObre seflador, felicito v. 
Ex~ pelo coraj()S() di~curso. Esta é uma Casa democrática, 
·onde:cada uni de nós tem o direito, e até o dever, de defender 
teses. No entanto, quando V. Ex~ diz que não é patriótico 
propor agora a alternativa parlamentarista como uma panacéia 
universal, se V. E~ me permite, eu, que sou um velho parla
mentari_sta, não encontro entre ()S _pa_rlam_~!!_t_aristas ninguém 
qUe, prímeiro,proPo.nha O parlament_~Jjsmp como panacéia. 
O partarileõtarísrrio seria um novo regime polítíco ou um novo 
sistem-a de governo para aprimorar as instituições políticas, 
vale dizer, a democracia política, como alicerce e como instru
mental para atingirmos as grandes reformas sociais e_ econó
miCas. E, em segundo lugar, o parlamentarismo, não o deseja
mos agora. Queremos que o parlamentarismo seja implantado 
depois do atual período presidenc~al. N~ _q~ais, CO!lCP~do ~OID: 
V.~ em prii:tcfpio, e o cumprimento pelo discurso patriótico · 
que está proferindo. 

O SR. JOSÉ EDUARDO- Agradeço a V. Ex•, Senador 
Chagas Rodrigues. 

A adoção -írrefletida d_e uma __ mudança de sistema de go
vernO, sem ·autorização popular, só "pOderia agravar, ainda 
mais,_ a crise, levando-a a um indesejável desenlace de natu
reza aventureira e autoritária. 

O Brasil precisa acostumar-se com a idéia de que o Go- _ 
vemo Collor tem mais três anos e-meio de mandato, que 
devem ser cumpridos até o último dia, para que esse regime 
democrático passe ·a ser uma realidade definitiva, não uma 
p~visori_~dade sem fim. 

O Sr. Nelson Carneiro - V. Ex~ dá licença para um 
aparte? 

O SR. JOSÉ EDUARDO - Pois não, Senador Nelson 
Carí1eira: 

O Sr. Nelson Carneiro-- Eu iria íiltel-rompê:IO-em seU
brHhante discurso, rnã.s já o fez o Senador Chagas Rodrigues. 
Quero apenas referir a V. Ex~, citando um notáy_~l disçurso 
de ~aul Pilla, no dia em que fofpiomi.ilgada a Emenda Parla
mentarista- de 1961, em que ele sustenta que, somente na 
hora da crise, é possível uma solução como esta que foi naquele 
tempo-alvitrada e que, se as circunstâncias justificiiem; Pode 
se_r ªlv~tra_da novamente. A própria República encontrou um 
País parlamentarista. A crise, no entanto, determinou que 
se convertesse em preS:ídencialismo. Portanto, mesmo nos mo
mentos de crise, é_ preciso buscar o remédio certo: seja ele 
parlamentarismo-ou presidencialismo ou, ainda,_a soma desses 
dois sistemas. Já dizia CaStro Nunes, no Supremo Tribunal 
Federai, que nãb há formas ortodoxas para o sistema parla~ 
mentarista. Elas são diferentes em vários países do mundo. 
Se V. Ex~ vir· o que ocorre na Alemanha, ficará surpreendido, 
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porque -é inteiramente diferente do que ocorre no·parlamen
tarismo da França e de Portugal. De modo que, com a devida 
vénia, nos rnomentos_de crísc é que os homens públicos podem 
buscar a solução, qualquer que seja, ainda que implique na 
mudança do sistema de governo. Sem dcsmerece_r o brilhante 
discurso de_ V. Ex~, é a contribuição de quem tein aCOmpa
nhado esses sessenta e tantos anos de vida pública. 

O SR. JOSÉ EDUARDO- Nobre SenadorN!'lson Car
neiro, vosso aparte enriquece o meu discurSo. 

O Sr. Affonso Camargo- V. Ex~ me permite tim aparte, 
Senador José Eduardo? 

O SR. JOSÉ EDUARDO - Pois não, Senador. Áffonso 
Camargo. - -

O Sr. Affonso Camargo ~ Só para completai um pouco 
essa exeges_e da sua passagem parlamentarista no discurso. 
Acredito que não há nenhuma contradição entre o _que V. 
Exa está dizendo e o nosso movimento a favor do parlamen
tarismo, porque nunca dissemos que o parlamentarismo seria 
a soluçãc de todos os problemas do Brasil, muito menos em 
24 horas. Também não pretendemos, de forma alguma, adota_r 
o parlamentarismo sem a co-nsult_a popular, que é exatamente 
o que V. Ex~ diz aqui. Creio~ pela seqüência do seu discurso, 
que V. Ex3 vai chegar à conclusão de que o parlamentarismo 
não resolveria o caso, como V. Ex~ mencionou, de, no meio 
da crise, o Congress·o-se reunire_ implantar, agora, o parlamen
tarismo à revelia da opinião pública, como se fosse resolver 
todos os problemas. Acredito que, dentro da minha visão, 
não há nenhuma contradição entre as suas preocupações e 
o que nós, o Senador Nelson Carneiro, o Senador Chagas 
Rodrigues e _eu, querert!_o~:_ que cr parlamentarismo seja umã 
coisa tranqüila. programada. Nin_guém pretende diminuir o 
mandato do Presidente Collor. E exatamente por isso que 
acredito que V. Er- trará alguma outra solução, dentro _do 
presidencialismo, ainda durante o mandato do_ Presidente Fer
nando Co!lor de Mello. 

O SR. JOSÉ EDUARDO- Agradeço-o ãparte de V. 
Ex~ Não poderia deixar de incluir os comentários i rCSpéito 
do parlamentarismo, quando é um tema extreffiãmente pol~
mico e·que está, praticamente, na pauta de tod.as as discussões 
da Casa, e que tem, em seu bojo, como o_bjetivó final, juSta
mente garantir o bom funcionamento das instit_u-içõe~s ãe~o-
cráticas brasileiras. : 

O Sr. José Richa- V. EX~ me permite um aparte, ainda 
sobre o tema parlamentarismo, já -que V. Ex~ o aborda em 
seu discurso? 

O SR. JOSÉ EDUARDO ...: Pois nãO, nÔbre Senador 
José Rícha. 

O Sr. José Richa- Comtiil.go-da mesrila opiniáõ Uo Sena
dor AffOnsõ- Camargo, no sentido de que não há_nenhuma 
contradição entre o nosso movimento e o_ que v: Ex· está 
dizendo. O que V. EX~ manifesta aqui é à d3.ra 'preOcupação 
de que, se_ eventualmente o .Congrçsso estivesse pensando 
no parlamentarismo, ele não poderia f3zê-lo sem consulta 
popular. Isso já está absolutamente superado. Acho que é 
unanimidade entre todos os parlamentaristas que o Corigresso 
não pode. O CongreSSo já teve,;quando Constity.inte, quando 
Congreªso Constituinte· à. ópo:rfunidade, se quísesse_, porque 
tinha delegação popular, de implantar um novo sistema de 
governo. Entretanto,- na hora em que o Congresso Consti
tuinte abdicou dessa possibilidade_, dessa capacidade, e trans-

feriu-a para o povo, o Congresso não pode mais, agora, cassar 
a 1,.'0ntad~_ popular. adotando-o à sua ~evelia. Isto é ponto 
pacífico, é unânime entre os parlamentaristas. Segundo,_ nin
guém deseja implantá-lo antes de concluído o período do 
Presidente_ Collor. Apenas reforçando os argumentos que o 
Senador Affonso Camargo acaba de colocar- e parece que 
não há nenhuma contradição entre o que pensamos e o que 
V. Exa está enunciando -gostaria _9.~ lembrar que_ eu próprio 
estou propondo uma emenda que visã a antecipar a realização 
do plebiscito. Com que propósito? Exatamente para prevenir 
aquilo que V. Ex~ tão lucidamente aquradverte, que é a 
possibilidade de, de repente, a classe: política, até inadverti
damente, transmitir ao povo a informaÇão deformada ou indu
zir a__ opinião pública, deformadamente, a imaginar que o parla
mentarismo seja o remédio para todos os males~_ Então, até 
para evitar isso, estamos tentando ou propondo a discussão 
no Congresso Nacional da antecipação do plebiscito para o 
começo de 1992, para que, aí, sim, tenhamos condições de 
preparar o País para a prática parlamentarista a partir de 
janeiro de 1995. Era o que eu q!Jeria colocar. Cm_nprimento 
V. Ex• pelo brilhante discurso. analisando a atual cris_e, que 
é realmente explosiv_a e que tem que merecer a atenção do_ 
Congresso Nacional, que é o único instrumento legítimo nesta 
altura, já que há quase uma falência das instituições, cabendo 
a ele discutir a criSe- e propor soluçõeS, e V~ Ex~ é um dos 
mais qualificados para iniciar esse debate. 

O SR. JOSÉ EDUARDO- _Agradeço a V. Ex• pelo apar
te, nobre Senador José Richa. 

Diante desseS fatos- a premência da crise conJUntural 
e a inconveniência de propostas para aumentar ou reduzir 
poderes de quem quer qoe seja - é preciso considerar a 
evidência ·de o sistema de_governo ser presidencialista, de 
acordo com indiscutível preceito constitucional. No sistema 
presidencialista· de governo, o verdadeiro canal de comuni
cação entre a autoridade constituída e a sociedade que a consti
tuiu é o ministe:do. Os iiirnlstros são~ O~; interlocutores i:fõ 
Presidente da República e estão por ele autorizados a se comu-
nkcir com a sociedade ciyil._ _ _ J 

__ Se isso é verdade, Sr. Presidente, Srs. Seriadores, o pri
meiro passo a ser dado p3:ra se resolver a crise conjuntural 
que confunde e assusta o Brasil de hoje é uma profunda refor
ma mi.ri:isterial. Somente com a mudança ampla, geral e irres
trita de seus ministros, Sua Excelência o _Pre~idente da Re_p_t}:: 
blica tOrnar-se-á apto a promover a necessária conciliação 
nacional, instrumento político indispensável para o enfrenta
menta deis impasses administiãtivos do momento. A reestru
turaÇãO do Poder Executivo, a partir da refOima, é, da mesma 
maneira, á única opÇão para a reconquista da áeâibilídade-, 
necessária para que o Governo Federal reconquiste a confian
ça da população. 

Antes de justificar essa proposta, gostãria de esclarecer 
que não pretendo confundir reforma ministerial com mais 
Uma Substituição no comandO âa econOmia naCionaL Não 
estou entre aqueles que pregam o- rodízio permanente dos 
ministros da economia como solução-para todos os problemas 
naCionais. Se é verdade que a crise económica nacional está 
longe de ter sido resolvida, não se pode, de outro lado, cobrar 
reSultados positiVOS a-Ciirto prazo da atual equipe formuladora 
q~ política ec<.mômica bra~~le!r~,_ pois_da é herdeira dos resul
tados nefastos _das diretriiés amadoras-e autorítárias de seus 
antecessores~ _ _ . ~ 

Leio, com espanto, os jornais e vejO Que, mais ufna Véz, 
um ex-ministro da Fazenda, ou da Economia, se transforma 
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em oráculo daquilo que não se conseguiu fazer, quarido estava 
no governo. Agora, pretende-se transformar a professora Zé
lia Cardoso de MeJlo numa heroína sabetudo, esquecendo-se 
de que muito foi feito, mas pouco resulfou útil das providência~_ 
adotadas pela professora e seus discípulos. O atual Ministro 
ainda não teve tempo seq-uer de implementar medidas corre
tivas à má herança recebida. Portanto,. qualquer_ cobrança 
em sua direção seria iiijusta e, portanto, não seria 1,1ma atitude 
construtiva. 

O mesmo não Se pode dizer de -Outras pastas, não -tão 
decisivas, mas certamente importantes na avaliação da crise 
naciOnal. A triste verdade, Sr. Presidente, Srs. Senadores,_ 
é que parte considerável da crise conjuntural quC a~ravessamos 
é resultado da ineficiência e· aa falta de represe!!J'ª-tividade 
do ministério D.omeado pelo Presidente Fernando Collor de 
Mello. Exemplos não seriam capazes- de esg,otar _as _críticas 
ao atual Ministério, mas resultaria ocioso- comentar-. desta 
tribuna, a atuação dos principais auxiliares do Presidente da 
República, um a um, neste cenário de dificuldades. 

A tragédia brasileira é que o Estado brasileiro vive uma 
crise profunda, na raiz da quaJ estão a incompetência e o 
isolainento do primeiro escalão do Governo Collor" Não im~ 
porta discutir aqui "qúais as origeifs- desSe is-ólaffi.ento, que 
remontam ao fosso aberto, na campanha presidencial, entre 
o ex-Governador de A lagoas e as elites políticas e económicas 
nacionais. O que importa, agora, é-êoflstrúir"i.Jma ponte para 
cruzar o pântano da paralisia, a que parecemos estar conde~ 
nados. A viabilidade da construç<lo dessa ponte pode_ser c_om~ 
provada pelo lúcido pronunciamento do nobre Líder do-PSDB 
nesta Casa, Senador Fernando Henrique CardoSo, n~ quinta
feira passada, e, mais ainda, n~ _análise serena e coere,ntç . 
de S. Ex~ naS páginas amatefas· da -reVisJa v_eja desta s~_m_an'!. 
Os políticoS brasileiros não se fecharam ao diál()go. E, agora~ 
o Presidente da Rcptíb1ica precisa responder aos acenos feitos 
desta tribuna, com uma atitude firme e coerente com os princí
pios por ele pregados na campanha eleitoral de 1989 e em 
seu discurso de posse. -- _ _ _ 

O PreSidente deveria anunciar_ um ministério_ comple~ta~ 
mente reformul:ido, tendo como base, não suas idiossincrasias 
pessoais, mas, ao contrário, a aprovação majoi'itáriii"da ~s_§_c!e~ 
dade. Para enfrentar a crise, como é necessária, Sua Exce
lên-cia precisa reunir os melhores nomes disponíveis na socie
dade, e esses nomc·s teriam a obrigação de aceitar o encargo, 
sob pena de receber a pesada acusação de maus brasileiros, 
por nãO se terem empenhado pa_ra_!"~Solver a cr~se. __ En(yeg; 
de convocar o Conselho da República, F_ernándo CoU_y_~ de 
Mello tem a obrigação, até pelos 35 milhões de -votos que 
recebeu no segundo turno da ele!ção_ presidencial de 1989, 
de reunir os melhores jogadores e colocá~los nas_ posições 
certas, usando suas atribuições constitucionais de tecnico -da 
seleção, escolhido por vontade soberana da maioria do povo 
brasileiro. - ---

0 Sr. Garibaldi Alves Filho - V. Ex~ me permite um 
aparte? 

O SR. JOSÉ EDUARDO - Ouço o aparte de V~~Ex•, 
nobre Senador Garibaldi Alves Filho. 

O Sr. Garibaldi Alves Filho ....: Senador José Eduardo, 
estou ouvindo atentamente o discUrso de v. Ex\ é veictade 
que não desde o início, mas a- partir da hora em que V. 
Ex~ prega uma reforma ministerial, uma ampla reform_~ mi_n,is
terial. Eu, na qualidade de Senador do PMDB~ tambégt tenho 
essa mesma visão que V. Ex~ tem a respeito do Ministério 

do-atual Presidente Collor. Apenas, permita-me V. Ex+, acho 
difíci1 esse apelo de V. Ex~ encontrar eco no Palácio do Pla
nalto, porque falta humildade ~o Presidente da República. 
Sua E~celência, recentemente, disse que as soluções dos pro
blemas nacionais estavam agora entregues ao Congresso-. por~ 
que a parte do Governo já havia sido feita. Por isso, acho 
difícil o Presidente _Collor fa_zer uma autocrítica, e a reforma 
de um ministério nasce de uma autocrítica qu_e o Presidente 
faz a respeito do seu Governo. Daí por-·que comungo ÇOJ!l 
as preo_cupações de V. E~ Creio que seria necessária uma 
ampla reforma ministerial, mas, ao mesmo tempo, sinto-me 
_de~animado pela iippossibilidade de o Presidente fazer uma 
af!.!Ocrftica e mudar o seu ministério, pela falta de humildade 
de Sua Excelêi).çia. M_uito obrigado. 

O SR. JOSÉ EDUARDO - Agradeço a V. Ex• -pelo seu 
aparte, Senador Garibaldi Alves Filho. Respondo com o dito 
popular: "Água mole em pedra dura tanto bate até que fura". 
Espero que ela abra uma perspectiva de algo acontecer neste 
nosso País. Além disso, devemos manter acesa a chama da 
esperança até o final da eternidade, se assim pode~se dizer. 

Essa atitude seria a única capaz de afastar, definitiva~ 
me_nt_e, o fantasma da ingovernabilidade, palavra assustadora 
que rondou o ar seco da Esplanada dos Ministérios na última 
-semana. Pois a reforma ministerial permitirá, também, ao 
Presidente, se reaproximar das forças políticas e dos partidos 
representados na Câmara dos Deputados e aqui no Senado 
Federal, promovendo a conciliação nacional, com a qual so~ 
nhava o ex-Presidente Tancredo Neves. Tal atitude porá fim, 
ainda, ao processo de deterioração política, provocado, nos 
útimos dias, pela tentativa do Presidente de afrOntar o Con~ 
gresso, ao estilo janista, recorrendo a uma política de governa
dores ou convocando o Conselho da República, o que só 
pode é provocar um natural susto em todos os brasileiros. 

A palavra g~yernal;lilidade só terá sentido, se o ministério 
estiver afinado com o Cong-reSSO. Não por vivermos n':l!D regi
m<:_; _p_ªrla_mentar d~ governo, pois isso não -é vúâadelro. Mas 
porque, de acordo com o regime constitucional vigente, só 
será possível ao governo navegar na crise, sem afundar, se 
estabelecer um _canal permanente de entendimento com o 
Poder Legislativo~ Esse canal, contudo, permanecerá obstruí~ 
do, se os dois Pode_r:es, cqnjugados, não ouvirem, cq~ aten- _ 
ção, os sinais emitidos pela opinião pública. Tais ·sínais sáo 
claros. Uma pesquisa do Ibope, publicada no domingo pelo 
jornal O Globo, evidencia a preocupação dos brasileiros com 
a çorrupção nos altos escalões do governo Çollor. 

A reforma ministerial precisa, então, ser realizada, na 
profundidade necessária, para _que o govet:_no ~eadquira -sp.:i 
credibilidade pública. Tal credibilidade está amarrada, indis
soluvelmente, à respeitabilidade do ministério a ser indicado. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a tensão política dos últi
mos diª--S_$9 poderá ser aliviada se Sua Excelência o Senhor 
Presidente da República tiver --ª-----nece_g;á_riª-hurniJllitde para 
refórriiuhu completamente o primeiro escalão de seu governo. 
Para isso, ele precisa levar em conta, em primeiro lugar, a 
notória competência dos brasileiros que podem ser convo
cados a dar sua contribufção ao País, neste momento de_perple~ 
Xiçla<;Ie e ~ndefipjção ... ToQa a .S.ociedãde Ch;iT brasileira precisará 
~star conv~pci_da de que os homens escolhidos serão os melho
res para suas funções, t~mbém porque terão de ser cidadãos 
acima de qualquer suspeita, do ponto de vís~a moral. E esses 
ó.iiõ poderão ficar, da mesma- forma, surdos às vozes deste 
~ªriÊ-mepto,_p_ois de suª __ çomunicação com- o_Poder Legislativo 
deperiderá a govemabilidade tão desejada e tão necessária. 

-. ~· 
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Esses brasileiros não terão como dizei_ não a _esse apelo. 
Pois, parodiando John Kennedy, mlo é hora de estarmos pen
sando o que o Brasil pode fazer por nós. A situação é grã:Ve 
demais. E temos de pensar no que podemos fazer pelo Brasil. 
Somente assiilf6Brasil terá condições de reencontrar a trilha 
do desenvolvimento com democracia, da qual, nestes dias 
de angústia e perplexidade, parecemos nos haver perdido de 
vez. 

O Sr. AmazoninO Mendes- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. JOSÉ EDUARDO- Com prazer, ouço V. Ex• 

O Sr. Amazonino Mendes -Ilustre Senador, nos últimos 
dias, esta Casa tem õuvído discursos monumentaiS~ e· parece 
que a crise acicata, mexe. Nesta Casa, os Senadores, por 
várias ótiCis, têm abordado o tema, s_obrt:tudo da __ crise, com 
essa característica de monumentalidade. Assistiriios ao discllrM 
so do Senador Fernando Henrique Cardoso com esta Casa 
ouvindo em silêncíõ: Todos saíram daqui em meditação pro
funda, não há dúvidal Embora em atitude parcial, o ilustre 
Senador Marco Maciel nos brindou com uma belíssima-peça, 
quando quase que isolado, defendia seus pontos de vista em 
uma questão muito tumultuosà, que era exatamente a questão 
salarial em que esta Casa votava a htoque de caixa' .. parece-
me, inclusive, negando o sistema federativo ern que este Sena
do, sobretudo, a representação dos Estados deste País. Pare
cia, naqUele momento, que estávamos definindo a unicameM 
ralidade. Problemas os mais variados, os mais difíceis, têm 
assolado as nossas consciencíaS. Hoje, é V. Ex~ que vem à 
tribuna. Homem independente, brilhante, competente, sériO, 
estudioso. que traz a sua abordagem e centraliza a sua pr-eóCU
pação numa questão, a meu ver, superestrutural, que diz res
peito -ã reforma miitisiei"ial. CtiriõSaineD.te;até de forma indi
reta, adotando a tes_c dos parlamentaristas, que é a queda 
dos gabinetes quando surgem crises desta ord~rn- Embora 
V. Ex~ faça a ressalva que a eleição do Presidente da República 
legitimada por mais de 35 milhões de votos, em dois turnos, 
nos remete a respeitar" o seu mandato até o final, no que 
jUlgo V. Ex~ ·acertadíssimo. Todavia, ilustre Senador José 
Eduardo, V. EX~ quatido se refere à propalada reforma consti
tucional, remeto meu pensamento às últimas palavras do ex
Presidente José Sarney, quando declarou à Nação que este 
País nãó_t_eria condição de governabilidade..._Respeito profun· 
damente todos os no-ssos Constituírites, aqUdes que elabo
raram esta Cãrta-~ respeitO, SObretudo, o artigo que nos coman
da revê-la em tempo oportuno, mas uma coisa se impõe: 
é-impossível emprestar "à letra fria da lei constitucional condi
ções de superioridade à forrie," à miséria, ao desespero, ao 
desgoverno, à incapacidade organizaciOnal, estrutural, admi
nistrativa que passamos. Na verdade, quando se fala no fra
casso do atual Presidente da República; fíCO rile Tndagando 
-se proceder esse fracasso- qual o Presidente da República, 
após um ano e meio, 'em tais drCuilStãnCüis estaria reCebendo 
os aplausos gerais da Nação e desta Casa? Louvo as palavras 
de V. Ex•, sobretudo, pela preocupação, pela oportunidade 
com que são proferidas, mas me filio, e muito, âs palavras 
do ilustre Senador Fernando Henrique Cardoso, quando trou
xe, a meu ver, a solução perfdül- pa:ra esta: crise, que é _o 
entendimento. O ente-ndimento põr renúncias de parte a parte, 
urna só objetivação, uma só procura, um só rumo, que, afinal 
de contas, com palavras do próprio Senador, não temos mais 
perspectiva de passarmos do fundo do poço, porque lá nós 
estamos. Agora a questão é deixarmos de pertencer ã triste 
relação dos países do terceiro mundo, já para o quarto mundo. 

Aqui vai a minha palavra de estímulo, os meus cumprimentos, 
ilhantes Senadores desta Casa, cujo pronunciamento, certa

---mente, estará enriquecendo a preocupação de tantos quanto 
nesta Casa querem o bem desta Nação. Muito obrigado. 

O SR. JOSÉ EDUARDO - Agradeço o aparte de V. 
Ex\ Senador Amazonino Mendes, que me lembra a obser
vação do Senador Ronan Tito, há alguns dias, quando, justifi-

- cando a mudança na Cartã., nos lembrava que ela foi élaborada 
sob a emoção da reinstalação da democracia no País, quer 
dizer, saímos de alguns exageros do autoritarismo para outrõs 
exageros. A nossa observação é que não podemos, de novo, 
incidir no mesmo erro de elaborar mudanças conjunturais, 
s-ob'a emoção de uma crise de dificUldades que não são perma
nentes, com toda a sua profundidade e agudeza ocasionais, 
e é iSl<f que nos preocupa. 

OSrMOnofre QUinan-Permite V. Ex~ um aparte, nobre 
Senador? 

O SR. JOSÉ EDUARDO --Senador Onofre Quínan, 
ouço V. Ex' . . . . 

O Sr. Onofre Quinan - N(>bre senador, não é possível 
que _uma Naç~o t_ão rica como o _Brasil entre numa crise tão 
giande_-Como esta cifétando todos os segmeiiiOs dasociedade. 
Pàiii--qUe -istotenha acontecido, e e&tá aconteéeD.do, é bem 
possível que as autoridades, ao estabelecerem as diretrizes 
do Governo, erraram nessas diretrizes, porque, se não tives
sem errado nessas diretii.ZeS, provaVelmente não estaríalnos . 
numa crise tão profunda como a que estamos~ atingindo todos 
os segmentos da sociedade. Quero, nesta oportunidade, reafir
mar que uma das soluções para o Brasil e para o povo brasi
~eiro, sem dúvida alguma, será a retomada do desenvolvi
mento e da produção. Não teremos outro caminho se não 
for através da produção. A produção tem que voltar a qualquer 
custo. Da mesma forma com que o Governo- combateu a 
inflação com todas as armas e com todo o vigor, temos que 
protege~ a atividade produtiva com o mesmo Vigor e com 
as mesmas armas. O Presidente do Banco Central, na semana 
passada, elevou consideravelmente as taxas de juros com o 
pretexto de __ deter a inflação. Sem dúvida nenhuma, S. Ex• 
c_ometeu um grande erro quando bateu, mais uma vez, nesta 
tecla errada que outros Ministro_s já vinha~ b~ten4o. Portan
to, a lata taxa de juros·, inibe a produção e, sem dúvida nenhu
ma, continua o processo recessivo. Muito obrigado. 

O SR. JOSÉ EDUARDO - Agradeço o aparte de V. 
Exi, concordando iniéirarriente com as suas colocações. 

Estamos torno aquela tripulação de um balão furado, 
rião- é possível alcançar o furo para tapar o buraco por onde 
o gás está escapando, e a cada cinco minutos é preciso jogar 
um tripulante para fora condenando-o â morte para- salvar 
o restante da tripulação. Logo estaremos matando o último 
tripulante para ma:J?ter ? balão andando vazio e sozinho no 
espaço. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. José Eduardo, o Sr. 
Mauro Benevides, Presidente, deixa a cãdeira da presi· 
dência, que é ocupada pelo Sr. Alexandre Costa, 1~ 
Vice-Presidente. -

Durante o discurso do Sr. José Eduardo, o Sr. 
Alexandre Costa, ]'! Vice·Presidente, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Dirceu Carneiro, 
19 Secretário. 



5584 Quarta-feira 4 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao II) Setembro de 1991 

O SR. PRESIDENTE -(DTrceu Carneiro) - Antes de en
trarmos na Ordem do D1a-, concedo a palavra ao nobre Sena
dor Humberto Lucena, como Líder, por cinco ntifti.ftos. 

O SR. HUMBERTO LUCI':NA (PMDB-- Píl. Cómo 
Líder, pronuncia o ·seguinte discurso.)- Si-. Presidente, Srs. 
Senadores, leio, para ·-que c-onste dos Anais do Senado, a 
seguinte Nota emitida na manhã de hoje, pela Comissão Exe
cutiva Nacional do PMDB. 

Partido do Movimento Democrático Brasileiro 
Diretório Nacionãl -·Brasília 

NOTA DACU~ISSÃOBXECUTJVA NACIONAL 
DOPMDB 

O PMDB vem manifestar su-a preocupaçãO diánte dO 
agravamento da crise nacional. O País vive-- um _momento de 
perplexidade em face da persistência dos problemas de ordem 
económica, política e social que se aprofundam sob o peso 
da deterioração dos valores morais, o desalento e a falta de 
perspectivas que tomam conta da opiníão -pública. 

GovernO e SoCiedade devem -buscar soluções viáveis, duw 
radouras e compatíveis com o Estado de Direito demoCrátko. 
Fiel à sua história~ O PMDB rechaça quaíquer propo~ta Ctue 
busque saídas para a crise fora da legalidade, rompendo o 
equilíbrio dos poderes ou ferindo direítos indiViduais-e sOciais. 

O PMDB não renuncia aO papel que lhe cabe como parw 
tido de oposição: Dete_ntor da maior ban~çi_a no"' CoQgr~sso 
Nacional, sem abrir mão da sua iiidcperldência, jilrlülis recusou 
ao País e ao Preside:I?-te as c~ndições necessárias ao equilíbriO 
ihstitucfiú1al e à govemabilidadc. _ __ -_, ___ ~ 

Reconhecemos a wavidade d;:t crise do EStado, exaurido 
em suas finançaS~ prisioiteiro' de priviJégios, inibidor das iniciaw 
tivas da sociedade e incapaz de orientar uma estratégia de 
desenvolvimento. - - -

As pro.postas anunciadas pelo Governo, consubstanciãdas 
no Emendão, mostramwse inadequadas e insufidelites-à ilátUw 
reza da crise. _ _ __ _ __ 

O mais grave da crise, no eritanto, é a ã.t.iS:ênCi<l"da éficáda 
políticã tio seü -enfrentamento. O entendimento nacion3.I é 
o caminho que podemos trilhar. Não há soluções fora do 
amplo diálogo interpartidário, em consonância permanente 
com os anseios_da sociedade. 

O PMDB é ul_ll_a_ força con~trutiva."· S_e·m particiPãT dO 
Governo, estamoS abertos ao- diálogo e dispostos a buscar, 
juntamente com totlas as forças políticas e sociaiS-,- soluções 
negociadas e compartilhadas, no interesse da Nação. 

O sistema constitucíorial vigente impõe_-ao Presidente da 
República a responsabilidade, a inidatíva e a liderança do 
processo. 

Acreditamos no Brasil e no trabalho ~o seu povo. A 
nós brasileiros, cabe a díreção do nosso destino. 

Brasi1ia, 3 de setembro de 1991 
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Alfredo Campos·- -Arriir Lando - Antonio Mariz -

Aureo Me !lo-Carlos De'Cãrli- Eduardo Suplicy- Esperi
dião Amin- Epitácio Cafeteira-Telmo JOeirO- Francisco 
Rollemberg - Hugo Napoleão - Iram Saraiva __ - Irapuan 
Costa Júnior - João Calmon.- Jonas Pinheiro - Josaphat 
Marinho - José Richa - Lúcídio Portella - Mário Covas 
- Nelson Carneiro - Nelson Wedekin - Onofré Quinan 
-Teotónio Vilela Filho. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -A Presidência 
convoca sessão· conjunta a realizar-se hoje, às 19 horas, no 
Plenário da Câmara dos Deputados, destinada à apreciação 
de vetos presidenciais. 

Sobre a mesa, requerimento que scÚá lido pelo Sr. 1 o 

Secretáro. 
É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 537, DE 1991 

Requeiro, nos termos do art. 50, § 2", da Constituição 
Federal e do art. 216 do Regimento Interno do Senado Fedew 

. .ral, sejam solicitadas à Legião Brasileira de ASsistência, atraw 
vés da Ministra da Ação Social as seguintes inform~ções: 

__ Q~ais _os convênio_s ~rm.ados _pela LBA com q Estado 
do Tocantins e municípios nos ands 89, 90 e 91 com os respec
tivos valofes e correspondentes obras físicas a serem edifi
cadas; 

Quais foram os_ recursos aplicados diretamente pela LBA 
no Estado do Tocan,tins nos anos citados, com seus respectivos 
valores, programa e obras físicas. 

Justificação 

Reiteramos, nos seus estritos .t~rmos~ o Requerimento 
n'-' 335/91, vez que as informações prestadas pela Legião Brasiw 
feira de Assistência - LBA, não atendem o soJicitado no 
referido documento. 

A resposta recebida representa uma grande desatenção 
aó SenadO Federal pois a mesma se constitui em cópias xerox 
de alguns balancetes mensais e não faz menor referência às 
indagações contid;:ts no requerimento. _ _ 

se formos considerar como-válido o doc_umento que juntaw 
rrios··ao· presidente, melhor agiria o Legislador se estirpasse 
da Constituição brã.Sileira a figura do requerimento de infor
mações q-ue se encontra regulãdo rio § 29 dO _seu art. 50. 

Sala das Sessões, 3. de setembro de 1991. - Senador 
Moisés Abrão. 

(A Comissão Diretora) 
O Sr. Dirceu Carneiro, 19 Secretário, deixa a cadei

ra da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mauro Bene
vides, Presidente. 

. O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O requeri
menfO lido vai ao exame da Mesa para decisão. 

Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 1" 
Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 308, DE 1991 

DisPõe sObre a explicitação, na Carteira N acio.;al 
de Habilitação, da opção do portador pela condição 
de ser ou não doador de órgãos para transplantes e 
dá outras providências. 

O Congresso Naç_ional decreta;. 
_ Art. 19 Os portadores da Carteira Nacional de Habili

tação deverão explicitar ~ sua opção pela condição de doador 
ou não de órgãos para transplantes. 

Parágrafo único. Será.criado, na Carteira Nacional de 
Habilitação, espaço apropriado para a opção referida no caput 
deste artigo. 

Art. 29 Compete ao Ministério da S~úde definir as ca
raCterísticas que serão explicitadas na opção e as condições 
de retirada de órgãos para transplantes. 
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Art. 4'1 EstaJei e~tra em vigf)r na data de sua publi-
cação. 

Art. 59 Rcvogãm-se -as disposi~ões em contr.áfio. 

Justificação 

Os avanços científicos dos últimos tempos tornar-am. os 
transplantes de órgãos humanos parte importante das técnicas 
médicas. Hoje já é possível faze-r transplantes renais, cardía
cos, hepáticos, de pulmão, pâncreas, pele, tecido hemato
poiético, córnea, tecido nervoso e músculo esquelético. O 
número de candidatos a transplantes é pelo menos, dez vezes 
superior ao de pacientes que os recebem. Ademais-. é-preciso 
não esquecer que um paciente tem, geralmente, condições 
fisiológicas potenciais para rctransplantes, uma segunda e ter
ceira· vez, no caso de falhar o primeiro. 

Pesa, de um lado, as sempre crescentes necessidades de 
transplantes e, uma vez que a tecnologia é disponível, do 
outro lado deverão estar os doadores potenciais. Este é o 
ponto-chave; quem pode ser um doador potencial? 

A substituição do conceito de "morte cardíaca" por "mor
te cerebral" veio iridicar o caminho para a solução do proble
ma, uma vez ·que abriu a possibilidade de os órgãos serem 
obtidos de doadores em condições circulatórias ideais, sem 
a necessidade de aguardar a parada cardíaca, fato que sempre 
impunha um período variáVel de anoxia normotécnica até 
que o órgão pudesse ser retirado. Tal exigência trazia conse
qüências, na maior parte das vezes, fatídicas para o trans
plante. A não necessidade de _se aguardar esse período, uma 
vez caracterizada a "morte cerebral", permite que-se obtenha 
para transplantes órgãos viáveis que histocompatíveis, tornam-
seguro o resultado da cirurgia. --

Mas, como essa substituíção poderia possibilitar o aumen
to do número de doadores? Ocorre que os acidentes de trânsito 
são responsáveis :Pela maioria das mortes ocorridas em idade 
produtiva, quando os órgãos estão, via de regra, em boas 
condições para transplantes. _ 

O número de mortos em acidentes de trânsito representa 
um importante contingente na mortalidade geral do País, a 
qual, por si, Jã -e -alta: oscila de 4,4 por mil habitantes em 
Brasília a 9,4 em João Pessoa (dados das capitais para 19b0). 

Muito se tem falado do rápido crescimento das ciaades: 
o processo de urbanização é ·acelerado. OS novo~ habitanles 
que chegam às cidades se envolvem no sistema "consumisla" 
e passam a adquirir bens de consumo, entre eles o·automóvel, 
aumentando a circulação--de veículos. Não existindo uma ''traM 
diçã_o automobilística", podeMse constatar um baixo nível de 
educação para o trânsito, por parte de motoristas e pedestres. 
Daí, uma boa parte dos acidentes. 

Aliam-se ao fato, os períOdos de congestionamento do 
tráfego; as questões ligadas às condições de conservação das 
pistas; a agitação e tensão da vida moderna. 

Resultado: um número alarmante (e crescente) de aciden-
tes de trânsito fatais. - ---

Que sirvam, então, pelo menos, para proporcionar uma 
esperança de recuperação da saúde aos que permanecem vi
vos, angustiados com a expectativa de um órgão para trans
plante. 

Entretanto, a Lei n~' 5.479, de lOMS-68, torna necessária 
a autorização_ expressa do de cu jus ou da famffia ·para-se efetuar 
a remoção de órgãos para transplantes. Aguardar a manifes
tação da família significa perder um tempo vital para o êXito 

do transplante; perdeMse mais do que o que se ganhou com 
a substituição do conceito de _"morte can;líaca" por "morte 
Cerebral". Por que não exigir a declaração manifesta da opção 
antes do desfecho fatídico, que ninguém espera que aconteça 
consigo, mas que pode ocorrer a qualquer momento? E a 
sua vontade estará expressa em sua carteira Nacional de Habi
litação, doCumento que, em sendo motorista. obrigatoriamen-
te transporta consigo. -

A lei em pauta tem esse sentido humanitário e corajoso. 
'É um apelo à solidariedade humana. É uma das maneiras 
de viabilizar os processos de preparação e ativação dos esque
mas operacionais de detecção e remoção de órgãos para trans
plantes. 

Sala das Sessões, 3 de setembro de 1991. - Senador 
Francisco Rollemberg. 

LEG/SLA-ÇÃ/JCTTADA 
LEI N" 5.479 DE 10 DE AGOSTO DE 1968 

Dispõe sobre a retirada e transplante de tecidos, 
órgãos e partes de cadáver para finalidade terapêutica 
e científica, e dá outras providências. 

........................................... ·-· .. ·- ..... ·-· ~--. ·-·-· _ ... -.. --.-.. -· .-.. ·- -

(A- Comlssão de Collstltulção, JUStiça e- Cidadania 
- decisão terminatíl1a.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) .:.._ O projeto 
lido será publicado e remetido à comissão cOmpetente. 

Sobre a mesa, requerimento que- seiá lido pelo Sr. P 
Secretário. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 538,DE 1991 

Requeremos urgência, nos termos do art. 336, alínea c, 
dO Regimento Interno;--pi i~ o Projefõ dC~"Lei-aa -Çâmara 
n" 72 de 1991_, que autoriza o Poder Executivo a- doar o imóvel 
que menciona ao Município de Campinas, Estado de São 
Paulo. 

Sala das Sessões, 3 _de _setembro de 1991. -Fernando 
H. Cardoso .:..;, -='Mãllrícío Cori-êa - Eduardo Suplicy - Cid 
Sabóia de Carvalho - Ney Maranhão - Alfonso Camargo. 

··O SR. PRESIDENTE (Mauro Ben-evides)-__ ó requeri
mento que acaba de ser lido será submetido ao Plenário ap6S 
a Ordem do Dia, rlqs termos go_;ut. 340, it~m_II, d9 Re_gjmerito 
Interno. - - -- ----- -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Esgotado 
o tempo destinado ao expediente._ 

Passa-se ã 

Item 1 

ORDEM DO DIA 

I 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N" 47, DE 1991 

(Incluído em Ordem do _Dia nos termoS 
do art. 353, parágrafo único do Regimento Interno): 

VotaçãO, em turno único, do Projefó-- de Lei da 
Câmara ri• 47, de 1991 (n• 5.804/90, na Casa de origem), 

_de iniciativa do Presidente da República, que dispõe 
sobre a capacitação e competividade do setor de infor
mática- e aütomação, e dá outiãs providências, tendo 

PARECERES CONJUNTOS, proferidos-em-ple
nário, das Comissões: 
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- de Assuntos Econômicos e de Educação, 1 ~ pro
nuncJamento: favorável ao projeto e às Eme_nd_as de 
n~ 6, 9, 10, 14, 18, 19, 21, 23 e 31; pelo acolhimento 
parcial das Emendas de n..s 11 e 17, nos termos de 
subemendas que oferece; contrário âs ·cte nj)S 1. a 5, 
7, 8, 12, 13, 15, 16, 20, 22,24 a 30,32 a 36; e apresen
tando às de n9

5 37 a 41; 2~ pronunciamento (sobre as 
emendas de plenáriO): favorável às de no:P 42 e 47; aco
lhendo parcialmente à de no 49, nos termos de_ sube
menda que apresenta; contrário- às de n9

1 43, 46, 48 
e 51; e pela prejudicialidade das de n~ 44, 45 e 50. 

A Presidência esclarece à Casa que o Prazo final de trami
tação da matéria se exaure ho dia 10 de setembro de 1991. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária 
de 28 de agosto passado. 

Sobre a mesa, requerimentos de destaque que serão lidos 
pelo Sr. 1' Secretário. · · 

São lidos os_-seguintes: 

REQUERIMENTO N' 539, DE I99I 

Nos termos do art. 312, alínea c::, do Regimento Interno, 
requeiro destaque para apro-vação da emenda n~" 8, autor ~ 
Senador Ronani tito - ao PLC 47/91. 

Sala das Sessões,3 de setembro de 1991. - Ronan Tito. 
REQUERIMENTO N' 540, DE 1991 

Nos termos do art. 312, alínea c, do Regimento Interno, 
requeiro destaque para aprovação da emenda n" 46, autor 
-Senador César Dias, ao PLC 47/91. . · 

Sala das Sessões, 3 de setembro de 1991. --César Dias. 

REQUERIMENTO N• 54t, DE 1991 

Nos termos do art. 312, alínea c::, do Regimento Interno, 
requeiro destaque para aprovaç_ão d~_ eJ!lenda n~" 48, autor 
- Senador César Dias -..:...._ ao- Projeto de Lei da Câmara n9 

47/91. 
Sala das Sessões, 3 de setembro de I991. - César Dias. 

REQUERIMENTO N• 542, DE 1991 

Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno, 
requeiro destaque para apróVaÇão da Emenda n~" 50, ao Pro
jeto de Lei da Câmara n' 47 de I991 que dispõe sobre a 
capacitação de competitiVidade do Setor de Informatica e Au~ 
tomação, e da outras providênchls. 

Sala das Sessões, 3 de setembro de 1991. - Seiiador 
Amazonino Mendes. 

REQUEIUMENTO N• S43, DE 1991 
Solicito destaque para yotação e!fl separado da Emenda 

n' 6 apresentada ao Projeto da Lei da Câmara n' 47, de 1991. 
Sala das Sessões, 3 de setembro de 1991. - Senador 

Mário Covas. 

REQUERIMENTO N' 544, DE 1991 
Solicito destaque para votação em separado da Emenda 

n' 9 apresentada ao Projeto de Lei da Cámara n' 47, de 1991. 
Sala das Sessões, 3 de setembro de 1991. - Senador 

Mário Covas. 

REQUERIMENTO N• 545, DE 1991 
Solicito destaque para votação em separado da Emenda 

n' 10 apresentada ao Projeto de Lei da Cámara n' 47, de 
1991. 

Sala das Sessões, 3 de setembro de 1991. - Senador 
Mário Covas-

REQUERIMENTO N• 546, DE 1991 
Solicito destaque para votação em separado da -Emenda 

n9 11 apresentada ao Projeto de Lei da Câmara n~ 47, de 
1991. 

Sala das Sessões, 3 de setembro de 1991. - Senador 
Mário Covas. 

REQUERIMENTO N' 547, DE I991 

Solicito _dest~que para votação em separado da Emenda 
n~ 14 apresentada ao Projeto de Lei da Câmara n9 47, de 
1991. 

Sala das Sessõe.s, 3 de setembro de 1991. - Senador 
Mário Covas. 

REQUERIMENTO N• 548, DE 1991 

Solicito destaque para votação em separado da Emenda 
n' 17 apresentada ao Projeto de Lei da Câmara n' 47, de 
1991. 

Sala das Sessõ_es, 3 de setembro- de 1991. - Senador 
Mário Covas. 

REQUERIMENTO N• 549, DE I991 

Solicito destaque para votação em separado da Emenda 
-n~-_ts apresentada ao Projeto de Lei -da Câmara nÇ> 47 de 
1991. , 

Sala das Sessões, 3 de setembro de !991. - Sen~dor 
Mário Covas. 

REQUERIMENTO N' 550, DE I99I 

Solicito destaque para votação em separado da Emenda 
n• 19 apresenta ao Projeto de Lei da Câmara n' 47, de 1991. 

Sala das Sessões, 3 de setembro de 1991. - Senador 
Mário Covas. 

REQUERIMENTO N• 551, DE 1991 

Solicito destaque para votação em separado da Emenda 
n~_ 2_1 apresentada ao Projeto de Lei da Câmara nÇ> 47, de 
1991. 

Sala das Sessões, 3 de setembro de 1991. - Senador 
Mário Covas. 

REQUERIMENTO W 552, DE I99I . 

Solicito destaque para votação em separado da Emenda 
n" 23 apresentada ao Projeto de Lei da Câmara n9 47, de 
1991. .. .. . .. .. . .. - . . 

Sala das Ses:::õcs, 3 de setembro de 1991. - Senador 
Mário Covas. 

REQUERIMENTO N' 553, DE I991 

Solicito destaque para votação em separado da Emenda 
n~ 31 apresentada ao Projeto de Lei da Câmara n~ 47, de 
1991. 

Sala das Sessões, 3 de setembro de 1991. - Senador 
Mário Covas. 

REQUERIMENTO N• 554, DE 199I 

Solicito destaque para votação em separado da Emenda 
nÇ> 44 apresentada ao Projeto de Lei da Câmara n9 47, de 
1991. 

Sala das Sessões, 3 de setembro de 1991. - Senador 
Mário Covas. 

Art. 3" O Poder Executh;-o regulam~ntará a presente 
lei no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar àa data 
de sua publicação. 
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REQUERIMENTO N• 555, DE 1991 

Solicito destaque para votação em separado da Emenda 
n"' 45 apresentada ao Projeto de Lei da Câmara n~ 47, de 
1991. - -

Sala das Sessões, 3 de setembro de 1991. - Senador 
Mário Covas. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação 
o requerimento do nobre Senador Mário Covás, de destaque 
para votação em separado da Emenda n9 6, apresentada ao 
Projeto de Lei da Câmara n" 47. 

Os Srs. Senadores que o ap-rovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria a que se refere o destaque será oportunamente 

apreciada. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação 
o requerimento do nobre_S_enador Mário Covas, de destaque 
para votação em separado da Emenda n9 9, apresentada ao 
Projeto de Lei da Câmara n• 47. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) -

Aprovado. 
A matéria a que se refere o destaque será oportunamente 

apreciada. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação 
o requerimentO do-nobre Senador MáriO Covas, de destaque 
para votação em separado da Emenda n~' lO, apresentada 
ao Projeto de Lei da Câmara n~ 47. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

A matéria será destacada. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação 
o requerim-ento dL:: destaque do nobre senador Mário COvas, 
para votação em separado da Emenda n~ 11, apresentada 
ao Projeto de Lei da Câmara n' 47. -

Os Srs. senadores que o aprovam queiram perm-anecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

A matéria será destacada. 

O SR: PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação 
o requerimento de destaque do nobre Senador Mário Covas, 
para votação em separado da Emenda n" 14, apresentada 
ao Projeto de Lei da Câmara n" 47. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovad_o. 

A matéria será destacada. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação 
o requerimento de destaque-do nobre Senador Mário Covas, 
para votação em separado da Emenda n"' 17, apresentada 
ao Projeto de Lei da Câffiãra ri." 47. 

Os Srs. senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

AprovadO._ 

A matéiia será de,c;ta~da. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação 
o requerimento de destaque do nobre Senador Mário Covas, 

para votação em separado da Emenda n~ 18, apresentada 
ao Projeto de Lei da Câmara n"' 47. 

Os Srs. senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

A matéria será destacada. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação 
o requerimento de destaque do nobre Senador Mário Covas, 
para votação em separado da Emenda n~' 19, apresentada 
ao Projeto de Lei da Câmara n"' 47. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

A matéria será destacada. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação 
o requerimento de destaque do nobre Senador Mário Covas, 
para votação em separado da Emenda no 21, apresentada 
ao Projeto de Lei da Câmara n• 47. 

Os Srs. Seriãdores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

- A matéria Será destacada. 

O SR._PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação 
o requerimento de destaque do nobre Senador Mário Covas:, 
para votação em separado da Emenda n9 23, apresentada 
ao Projeto de Lei da Câmara n• 47. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

A matéria será destacada. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação 
o requ-erimento de destaque do nobre Senador Mário Covas, 
para votação em separado da Emenda n"' 31, apresentada 
ao Projeto de Lei da Câmara n"' 47. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queir~m permanecer 
sentad_os. (Pausa) 

Aprovado. 

A matéria será destacada. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Em votação 
o requerimento de destaque do nobre Senador Mário Covas, 
para votação em separado da Emenda no:> 44, apresentada 
ao Projeto de Lei da Câmara n' 47. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

A matéria será destacada. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação
o_requerimento de destaque do nobre Senador Mário Covas, 
p-ara votação em separado da Emenda n9 45, apresentada 
ao Projeto de Lei da Câmara n• 47. 

Os Srs. Senadores qUe o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

A matéria será destacada. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Votação do 
projeto, sem prejuízo das e·mendas e dos destaques agora 
lidos e aprovados. 
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O Sr. ~umberto Lucena- Sr. Presidente, peçO a palavra 
para ~ncammhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Líder, Senador Humberto Lucena para 
encaminhar a votação. ' 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Para enca· 
minhar a votação.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, eSfe_ 
projeto de lei é polêmko, embora saibamos que, na Câmara 
dos Deputados, houve um acord__o _geral das Lideranças do 
Governo e da Oposição, em torno do texto que estamos apre
ciando. 

No momento cm que o Senado Federal vai decidir sQ}Jre 
a matéria, iniCialmente, cabe-me ressaltar o excelentetr-ibalhÜ 
do nobre Relator, Senador José Eduardo, que procurou,justa
mente por se tratar de uma proposição complexa, estabelecer 
um amplo diálogo, não só com as Lideranças dos diversos 
partidos nesta Casa, mas também com os Senadores de uffi 
modo geral, sobretudo com aqueles que apresentaram emen
das tentando alterar o projeto de lei da Câmara dos Depu-
tados. . - . ~ 

A bancada do PMDB reuniu-se para debater a matéria 
com o Senador José Eduardo, Relator, como também com 
o Deputado Luiz Henrique, que foi o seu Rel~tor na câmãra 
dos Deputados. -

O nosso propósito não fõi oU fio senão O de bUScã.r manter 
o texto da Cámara dOs Deputados, sem prejuízo da aprovação 
de emendas do Senado que viessem a aperfeiç_oá-:-lo. _ 

A Câmara dos Deputados, duas linhas mestras caracte
rizaram o projeto ali aprovado: a primeírã, àe que, sein effibif
go de se manter a extinção da reserva do mercado da informá~ 
tica no País, para 1992, procurou-se incentivai, de acor-do 
co~ a letra 7 o espf~to da ConstitUição FCderal, a empresa 
nacional de mformáhca. E, além disso, também insistiu-se 
na necessidade de que se ampliasse o colegiado do Conselho 
Nacional de Informática, de tal sorte que tivesse uma maior 
rc:_rresentatividade, de vez que ali estarão presentes, agor~, 
nao apenas representantes do Governo, mas também dos 
produtores, dos usuários c dos trabalhadores. 

Muita gente tem feito a crítica de que o Conin, depoiS 
~a aprov~ção deste p~ojeto de lej, na Câmara dos Deputados, 
f1cou muitO amplo, com o número de vinte e cinco membros. 
Mas o importante, Sr. Presidente-, Srs. Senà'dOies, é que isso 
resultou de um acordo das lideranças, que, a esta altura, nós, 
do Senado Federal, temos que honrar. 

No que tange aos incentivos, o projeto originàriO da Cá~ 
mara dos_ Deputados estabelecia, textualmente: 

'"'Art. 7"! As pessoas jurídicas pod~rãõ deduzir 
até 1% (um por cento) do Imposto de Renda devido, 
desde que apliquem diretamente, até o vencimento da 
cota única ou da última cota do iiJ:lposto, ígual impor
tância em ações novas, inalienáveis-pelo prazo de dois 
anos, de empresas brasileiras de capital nacional de 
direito privado que teilham como atividades, úníci--Ou 
prinCipal, a produção de bens e serviços de informática, 
vedadas as aplicações em empresas de um mesmo con~ 
glomerado económiCO.-., -- - -

O nobi'e Relator, Senador José Ed~~9-01 .iniCialm-ente, 
pensou pura e s~mplesmen_tc:_ suprimir eSte disposhivo do pro
jeto de lei da Câmara. Mas, nO encontro que manteve com 
a Bancada do PMDB no _Senado, S. Ex~ anuiu em manter 
o incentivo, embora o subdiv-idindo cm duas partes, através 
das Emendas n"!s 37 e 38, as quais fiCaram assim redigidas: 

A primeira diz: 
••(Emenda n·• 37) _ _ 

_ (substituinoart. 7ndoPLCn~47de1991,aexpres
sao 1% (um por cento) por "0,5% (meio por cento"'). 

Justificação 
A redação ora proposta tem_ por objetivo liberar 

recursoS-para aplicação mais produtiva no eStímulo ao 
desenvolvimento da empresa brasileira de capital na
cional do setor de informática, sem eliminar uma fonte 

---ae capitalização dessas empresas e, ao mesmo tempo, 
_sem elevar a renúncia fiscal do Estado. · -

S. Ex~ acrescia, nOs esclaiecirrientos que p.os prestou, __ que, 
pela sua experiência de empresário, havia Sempre unl risco 
de que os incentivos fiscais destinados à capitalização de em
presas tivessem seus recursos desviados. 

Por isso .mesmp, sug_e_riu essa emenda e_, também, a Emen
da n" 38, assim redigida: 

••EMENDA N• 38 

Acrescente ao PLC nn 47, de 1991, o artigo se
guinte: A rt. .;.;___-As- pessoas- jurídicas usuárias fiifais de 
bens de informática poderão deduzir, até o Hmite de 
0,5% (meio por cento) do Imposto de Renda e proven
tos de qualquer natureza devido, o valor devidamente 
comprovado dos _gastos realiza4os com _a aquisição de 
bens de informática produzidos por empresas brasi
leiras de capital nacional e que sejam parte integrante 
de projetes próprios de informatização." 

Justificação 

O objetivo da emenda aditiva proposta é destinar 
os recursos poupados pela redução da porcentagem 
do Imposto de Renda aplicável na éapitalização da em
presa brasileira de capital nacional do setor de informá
tica. Tais recursos serão produtivamente aplicados para 
estimular a difusão do uso da informática no País, em 
benefício da produção das empresas de capital nacio
nal." 

Em suma, a primeira emenda Visa a benefidãr as empre
sas brasileiras de capital nacional do setor produtivo, e a segun
da, os usuários que passarão, a adquirir bens das empresas 
brasileiras de capital nacional. 

No que se refere ao incentivo dos 5% destinados à pes
quisa o nobre Relator, Senador José Eduardo, propôs duas 
emendas: a de n~ 40 e a de n~ 41, que, em resumo, mantém 
o incentivo dos 5%, mas, estabelece, no parágrafo único do 
aif. 11, o seguinte: 

··No mínimo 2% (dois por cento) do faturamento 
bruto mencionado no ·caput deste artigo deverão ser 
aplicados ou em convênio com centros ou institutos 
de pesquisa ou entidades brasileiras de ensino, oficiais 
ou reconhecidas." 

Ao justificar' essa mudança, diz o relator: 
"O objetivo da_ emenda ora proposta é garantir 

o mínimo de aplicação em pesquisã e desenvolvimento 
que envolva os centros de pesquisa e centros _universi~ 
tários do País. 

AO elaborarem ós seus Proj"êiOs dê aPlicações dos 
5% de faturamento brUto em pesquisa e desenvolvi
mento, as empresas brasileiras de informática incluirão, 
nece~sariamente, um m_fp.ímo de r~çursoS- para serem 
repassados à universidade brasileira e demais ·centros 
ae pesquisa do Pa_ís_." 
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, essas emendas tiveram 
o apoio da Bancada do PMDB, na sua reunião com o nobre 
Relator. E, bem assim, acho que, também, conseguirá a 
anuência de _outras Lideranças partidárias no Senado Federal, 
inclusive a do PSDB, c}ue, natUralmente, neste assunto terá, 
aqui, a pontificar a Pãlavra do Senador Mário covas, cjiie~ 
além dessas alterações, vai defender, no mérito, algumas 
emendas cujos destaques foram requeridos por· S. Ex\ para 
os quais nós pedimos a atenção deste Plenário. 

Além disso, também, o nobre Relator vai esclarecer alguR 
mas emendas meramente de redação, no intuito de tentar 
adequá-las melhor ao texto da Câmara. 

Em suma, Sr. Presidente, Srs. Seria-dores, fica claro que 
a nossa posição é no sentido de aprovar, basicamente, o pro
jeto de lei da Câmara dos Deputados, com as modificações 
a que me referi, que foram aprOvadas pela minha Bancada, 
na reunião que manteve com o nobre Relator da matéria. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevidcs)- Em votação 
a matéria. - -

O Sr. Mário Covas - Sr. Presidente, peço ·a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) .,.-Para encami
nhar a votação, concedo a palavra ao nobre Senador Mário 
Covas. 

O SR. MÁRIO COVAS (PSDB- SP. Para encaminhar 
a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente. Srs. 
Senadores, apenas uma rápida intervenção;- Sr. Presidente, 
até porque apareço como autor de uma série de de_staques. 
No momento isto não ocorre por meu intermédio, pelo menos, 
mas neste caso específico, o qUe ptOcurê!i traduZir foi exata
mente aquilo que me parece tenha sido a combinação efetuada 
como ponto pacíficO, para que todos os partidos do Senado 
votassem e aprovassem o projeto de lei que vem da Câmara, 
acrescido de dois dispositivoS, que, afinal, perpassem por cinco 
emendas do Relator, mediante as quais -o incentivo de 1% 
para investimento em ações da empresa de informática fica 
desdobrado em duas parcelas: uma, de meio po-r cento, para 
aplicação diretamente na empresa; e outra, de meio por cento 
para eventual compra de equipamentos. 

E, por outro lado, há outra emenda que determina, no 
nosso entender muito sabiamente- fizemo-s iStO com õ-Conhe
cimento de causa que nos oferece hoje com um convíVio muito 
grande com as universidades, com os centros de pesquisas 
e a Comissão de Inquérito,_ de Ciéncia e Tecnologia -que 
obriga que, dos 5% para investímento em -cienCia e Tecno
logia, feito pelas empresas para gozar dos benefícios fiscais, 
dois dos 5%, ou seja, 40% do total, necessariamente fenham 
que passar por dentro da universidade e dos institutos de 
pesquisa. - -

No encontro entre as Lideran-ças dos vários partidos, ficou 
acertado que esse era ponto comum. Foi acertado também 
naquela reunião que, a partir daí, em relação às demais emen
das, cada Senador, ou cada partido, individualmente, faria 
a sua defesa. -

Sr. Presidente, pedimos destaques envolvendo as emen
das n•' 6, 9, 10, 14, 18, 19, 21, 23, 31, 11 e !?,~que têm 
parecer favorável ou parcialmente favorável do Relator; as
sim, ou elas são objeto de destaque ou serão votadas e apro
vadas globalmente, o que muda o critério de acordo. 

É evidente que cada uma dessas emendas, pelo seU-res
pectivo interessado, pode ser sustentada individualmente, mas 

os destaques foram feitos para deixar o projeto e_ as emendas 
aprovadas exatamente nos termos daqNilo que foi conven
cionado. 

Por outro lado, tendo em vista a segunda prerrogativa 
de que cada Parlamentar, e cada Senador em particular, pode
ria suStentar iilâividualmente as emendas que lhe pare-cessem 
razoáveis, apresentamos -e essa é a razão fundamental por 
que estou falando neste_ instante - dois destaques para vota
ção de duas emendas que foram apresentadas em plenário. 
São, respectivamente, as Emendas n~s 44 e 45. 

A Emenda n~ 44 dá uma nova redação ao caput do art. 
4~ que passará a ter a seguinte redação: 

''Para as empresas que cumprirem as exigências 
para o gow de benefícios definidos nesta lei, e somente 
para ~s b.~ns de informática e ã.utomáção fabricados 
no Pa1s ... 

_O que pretende essa emenda? Ela define que o_ benefício 
é_direcionado para a empresa e não para o produto, o que 
eyita _ _qualquer discussão futura, seJa da natureza interna, s~ja 
de natureza externa, deixando bem- claro que o benefiCiário 
da isenção, ou do incentivo fiscal, é a empresa e não o produto. 

Pare(:e-nos fundamental. _Quero- crer até que a Relator 
tenha concordado com essa necessidade, Isso sanaria uma 
difiCuldade que, a rigor, não altera o texto na sua auséncia. 

o· o texto dizia: ··somente para os bens de informática 
etc." Agora: para as empresas que cumprirem as exigências 
para ~ gozo de_ benefícios definidos nesta _lei e somente para 
os bens de informática ... , e-aí CÕnfínha_õ_ teXto antefiOr. 

O objetivO - volto a inSistir - pretende direcioriar o 
incentivo para a empresa e nãO para o produto. 

E, finalmente, a Emenda n9 45, que é uma emenda rela
tiva a alterações no art. 10, que envolve os incentivOS fiSCais, 
com o objetivo de fixar em sete anos o seu prazo e de estabe
lecer que durante esse_ período de sete anos poderão ser conce
didos, alternativamente, os benefícios da lei ou os benefícios, 
por exemplo, de que trata o art. 40 das DisposiÇões Transi
tória_s_ da Constifuiçâo, relativos a Zoqa Frà.n_c_a de Manaus_. 

Dig-a-se, de passagem, Sr. Presidente, que estamos ten
tando nos valer de uma modalidade regimental que possa 
satisfazer ponderações com as quais o Senador Amazonino 
Mendes esteja de acordo, no sentido de tentar dar ao § zo 
uma outra redação que- não' é·sUbStandalriú~nte- diferente da 
que está aqui. -- -- - - - - -

A rigor, Sr. -Presidente, estas são as duas emendas para 
as quais pedimos destaque e para -as quais estamos ·voltados 
com particular empenho. 

_No restante, os destaques têm meramente como objetívo 
dar ao texto e ao parecer do Relator a dimensão do acordo 
que foi feito entre as Lideranças. 

Sr. Presídente, ç-r?- o que eu tinha a dizer. (Mu_ito be!)l!) 
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 

a palavra ao nobre Senador Amazonino Mendes, para encami
nhar a votação. 

, O SR. AMAZONINO MENDES (PDC ~ AM, Para enca· 
mii:Ihar a votação. Sem revisão do orador.) -Se Presidente, 
Srs. S_enadores, como ficou claro, trata-se de um projeto egres
so- aa Câmara dos Deputados~ exaustivamente discutido pelas 
Lideranças, que aqui nos chegou_ e que também foi exaustiva
mente discutido _nas comissões próprias. 

Em verdade, apresentamos solicítação de destaque para 
a Emenda n9 50, a rigor, --mUito parecida com a Emenda n; 
45, à qual se reportou, há pouco, o Senador Mário Covas. 
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No fundo, objetiva~se. com amhas as emendas~ tão-so-
mente disciplinar eventual equívoco no que diz respeito à 
acumulação de incentivos fiscais que a lei prevé, a lei que 
veio aprovada da Câmara. __ _ 

A Emenda n~ 45, apresentada pelo ilustre Senador Mário 
Covas; parece-me que disciplina a matéria coin competência, 
salv_o, evidentemente - em função do prazo açodado e da 
rapidez com que todos fomos obrigados .a tratar da matéria 
--algum problema de redação que, acredito, como disse o 
próprio Senador, poderia ser contemplado nesta reunião e 
resolvido tão-somente con_foqne a praxe da Casa. 

Com isto, a emenda cujo destaque solicitei, ficaria preju
dicada, porque em grande parte C<?incide ,com a Emenda n'' 
45, que preencheria. por completo em sua inteireza, a solução 
das nossas preocupações. _ _ _ · 

De tal sorte que a nossa posiÇão com relação" à matéria 
é de que se aprove o projeto c'om veio·da Câmaia dos Depu
tados, ressalvados os destaques ora ertl discussão, s-obretudo 
em relação à Emenda n'? 45, do ilustre Senador Mário Covas, 
significando que o destaque da Emenda n'-' 50, ficaria preju
dicado. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Continua 
em votação a matéria. (Pausa.) 

O Sr. Nelson Wedekin- Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. ---

0 SR- PRESIDENTE (Mauro Benevidcs) - Co~cedo 
a palavra, para encaminhar a votação, ao nobre SenadOr Nel
son Wedekin. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT- SC.Paraencami
nhar a votação. Sem revisão do orado:r;.}- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, o PDT também se manifesta na mesma linha 
e na mesma direção dos argumentos dos Sep.ador~ Humberto 
Lucena, Mário Covas e Ainazoniho Mendes. O_ entendimento 
do PDT é de que o Projeto de Lei de Informática .que veio 
da Câffiá.ra dos Deputados era satisfatório. Não se quer discu
tir exatamente o mérito do fim da reserva de mercado,_ mas 
o fato é que, até em 3tenção às muitas vozes que Se levantaram 
contra a reserva de mercado, entendendo que essa era uma 
proteçáo exagerada e_ uma protcção que tendia, eventualmen
te, a um atraso na evolução dos bens de infonnát.ica no nosso 
País. Nós do PDT, entretanto, entendemos que _a Câmara 
redigiu um bom projeto, procurando manter _4ura!J.te a_lgum 
tempo ainda a reserva de informática, e na seqüência,_ man_ter 
alguns ince~tivos e estímuloS ao produtor nacional de bens 
de informática, como, aJiás, fazem todos qs países do mundo. 

Nós, do PDT, temos severas reservas_ em relação às teses 
neoliberais, em relação -ã tese i:le que precisamos internacio
nalizar o mercado, de que a raiz ou a chave da prosperidade 
e do desenvolvimento é simpl~~mente escancarar as nossas 
fronteiras. 

Nosso entendimento é o de que o produtor nacional, 
seja· ele de bens de informática ou de qualquer outro bem, 
precisa e deve receber· e mereéer alguma espécie de proteção. 

A experiência internacional de todos os-países bem suce
didos, sejam eles os Estados Unidos ou os da Comunidade 
Econômi~- Européia, sejam os chamados TigreS Asiáticos 
ou o Japão, todos estes países, de algum modo, resguardaram 
os interesses do produtor nacional, pelas mais variadas formas 
de proteção, seja eia·a.reserva de mercado, seja ela a proteção 
alfandegária, sejam elaS estímulos e incentiVós ele to_da sorte, 

de toda espécie para a evolução (ecnológica desses bens tão 
estratégicos para o del'.envolvimento de qualquer país. 

Nosso entendimen!o, portanto, do PDJ, é de que o pro
jeto -que veio da Câmara, que foi o resultado de um amplo 
acordo de todas as Lideranças partidárias, tanto das de Oposi
ção _como das do Governo, um entendimento que, também, 
permeou o diálogo com as várias entidades ligadas ao setor. 
Este projeto que veio da Câmara é, a nosso juízo, satisfátórici. 
Por essa razão, encaminhamos na mesma linha, na mesma 
direção daqueles que antes se manifestaram, no sentido de 
votar na essência, na base. aquele projeto que veio da Câmara, 
com as alterações que foram suscitadas basicarriente pelos 
Senadores Humberto Lucena, Amazonino Mendes e Mário 
Covas. _ _ 

Estã é a posição do PDT nesta questão. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Continua 
em votação a matéria. 

O Sr. Ronan Tito- Peço a palavra, Sr. Presidente, para 
encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Ronan Tito. 

O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Para encaminhar 
a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, desejo sa:Jientar que a nossa agricultura continua 
sendo penalizada em mais ou menos 44%, quer dizer, o produ
tor produz 100 sacas, entrega 44 e fica com apenas 56. Esse 
confisco é bem maior do que ocorria ao tempo do João sem
te"rta, que provocou aquela mudança de governo na Inglaterra 
e, mais tarde, o novo parlamento. No entanto, continuamos 
a acreditar que a agricultura deve ser. penalizada, Sr. Presi
dente, pois embora o Presidente do Banco do Brasil tenha 
au_to_rizado, agora, a liberação dos recursos que votamos aqui 
no Congresso Nacional, mas a preferência para os mesmos 
está sendo para os agricultores inadimplentes. E o Banco 
do Brasil está sendo, assim, muito gentil concedendo uma 
taxa subsidiada de 18,2% reaiS, 18,2% reais, repito! Então, 
com relação à notícia de que _estão sendo liberados recursos 
para agricultura, quero apenas prevenir que, a continuar dessa 
maneira, no próximo ano, continuaremos com os computa
dores que tínhamos há 16 anos e iremos importar de alimentos, 
como importaremos neste ano, o montante de mais de 2 bi
lhões de dólares. _Justamente este País que foi, tradidonaf
or _ de_grãos, concorrendo com a Europa, com os Estados 
Unidos e com o Japão. Tais países entretanto reservam 300 
bilhões de dólares, por ano, para subsídios à agricultura. De
nunciamos esse fato no GATT, no Parlamento Europeu;e, 
por várias vezes, desta tribuna. A agricultura, que é subsidiada 
em todo o Mundo, aqui no Brasil é superpenalizada. E agora 
tivemos uma notícia que eU diria "auspiciosa", de que serão 
liberados recursos para a agricultura, principalmente para os 
inadimplentes, com juros de 18,2%. Enquanto isso, criamos _ 
subsídios e mais subsídios para os outros _setoresJ Daqui a 
uns dias iremos nos alimentar com o quê, Sr. Presidente? 
A nossa produção, que já atingiu 73 milhões de toneladas:_ 
no ano passado, segundo os dados oficiais, foi de 57 milhões 
de toneladas e segundo levantamentos paralelos, 53 milhões 
de_ toneladas. A nossa produção está cã.indo numa média de 
10 milhões de toneladas_ por ano. A continuar assim, Sr. Presi
dente, e vamos ver o que haverá para o povo comer! 

Foi anunciada a segunda importação de alimentos,_ e Q _ 

Brasil continua nessa luta, nesse exercício- eu diria de pouca 
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imagiitação -=---- repetfndo os erros do passado como um cachor
ro correndo atrás do_ rabo. Muito obrigado, Sr. _Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Continua 
em votação a matéria. · 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Presidente, peço 
a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvides) --Concedo 
a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDE- CE. 
Para enCaminhar. Sem revisão do orador.)--:- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, estamos votando, hoje, finalmente _a Lei da 
Informática. Antes, e mima invcisâo não perfeitamente justifi
cada, estivemos aqui eXarilinarido o Planin, que deveria ser, 
pela lógica, uma lei posterior a esta e não anterior. De qual
quer maneira, Sr. Presidente, chegamos a est~ momento da 
maior importância para -o Senado Federal e, graças a Deus, 
com tempo para exame, porque, inclusive, quanto a esta maté
ria nos demos a comodidade de podermos reunir a Bancada 
do nosso Partido, de ouvirmos opiní_q~s ·de pessoas doutas 
da matéria, téCnicos- do assunto, de promovermos reuniões 
com o Relator enfim, de termos aquele tempo de que tanto 
se ressente esta Casa nO exame de matériãs tão importanteS. 
De tal forma que o voto que vamos dar agora, dentro de 
alguns instantes, sê-lo-á feito com muita traitqüilidade e com 
total consciência porque, afinal de contas. a matéria foi devida
mente examinada. 

Há uma certa modernidade, e esse é o termo do momento, 
naquilo que v~io da Câmara dos Deputados. Pelo menos, 
podemos dizer que este projetO de lei guarda as dimensões 
ideológicas do País, neste exato momento. Daí por que, Sr. 
Presidente, nesta discussão que-ro apoiar o que vem da Câniara 
com os d~vidos reparos e pedindo a atenção do Senado Federal 
para os destaques que foram requeridos pelo nobre Senador 
Mário Covas. - -

Toda essa matéria é da maior importância. e esperamos 
hoje resolver nesta Casa esta questão, dando ao País o que 
ainda lhe falta - mesmo já tendo o Planin - que' é uma 
lei mais genérica, uma lei mais· s~,~bstap.tiva com relação à 
informática no Brasil. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Líder Marco Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL _::_ PE. Para encaminhar 
a votação; Sem revisãn do orador.) - Sr. Presidente, Sis.· 
Semidores, o Senado se prepara para votar uma lei que é, 
reconhecidamente, de extrema importância para· o País, sobre
tudo em seu projeto de modernização e desenvolvimento. 

É evidente que se trata de um projeto que teve a inicia:Iiva 
no Poder Executivo e foi, posteriormente, aprovado na Câma
ra dos Deputados do qual resultou ·o substitutivo, ao final, 
e:qviado à consideração dq Senado. 

O que eu gostaria de dizer, Sr._ Presidente, em rápidas 
palavras, no encaminhamento do projeto e resguardando para 
manifestar-me· sobre os destaques e emendas posteriormente, 
é que a nossa Bancada votará a favor do referido projeto. 
Entende que, embora não seja o ideal, ele já consegue resolver 
algumas pendências que vêm, de alguma forma, estigmati-
zando a política de informática em vígor. -- -

M_as, não posso deixar de salientar que, evidentemente, 
ainda não é a lei com a quãl sOnháVamos. A lei que pudesse 

dar à informática o- iinpulso que ela me_rece, sobretu-do s~_ 

considerarmos que_9 Mundo vive_, hoje,um9: grande rey_olução 
científico-tecnológica e tem no desenvolvimento da informá
tica, e de modo especial_na microeletrónica um dos pontos 
de maior significação. _ 

Mas, Si'. Presidente, sem querer me alongar ~m c_onside
ra_ções, gostaria de dizer que a manifestação da nossa Bancada 
é a favor da aprovação do projeto, n!ssal~_ados, obviamente, 
os destaques e as emendas e sobre eles, nos reservamos o 
direito de nos manifestar por ocasião da votação da _matéria. 

Era o que gostaria de dizer, Sr. Presidente. 

O Sr. Oziel Carneiro- Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Líder Oziel Carne-iro. 

_ O SR. OZIEL CARNEIRO (PDS- PA. Para encaminhar 
a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs-. 
Senadores o PDS tarilbem-assumiu, na reuri.iãd de Lideranças, 
o compromisso de aprovar o projeto qüe vem da Câmara 
com as duas emendas acatadas pelo Relator. E, aqui rio Plená
rio, a nossa Bancada, ao examinar cada emenda, vai assumir 
a sua.aprovação ou a sua rejeição. -- -_ --

É evidente que, em se tratando de ·avanço tecnolÓgico 
da informática; esperávamoS que ~o -País pudeSse-; jâ a esta 
altura, fazer uma lei que nos possibilitasse, o mais rápidO 
possível, avançar cm informática. se defendemos alguns meca
nismos que possam proteger aqueles pioneiros que, no Brasil, 
investiram na indústria de computação, evidentemente não 
podemos aceitar que se prolonguem, por mais tempo, certas 
vantagens e incentivos que, sem dúvida, não irão contribuir 
para que o País dê esse grande passo no sentido de se atualizar, 
conforme está a inforritática hoje evoluída nos países mais 
adiantados. 

De qualquer maneira, a lei é um avanço e o PDS vai 
votar pela sua aprovação. -

O Sr. Antônio Mariz - Sr. Presidente, peço a Piilavra 
para encaminhar. 
- · · O SR. PR""ESIDENTE- (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra a V. Ex~ 

O SR. ANTÓNIO MARIZ (PMDB - PB. -Para eiicami: 
nhar. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senado
res, tive oportunidade de encaminhar a votação desse projeto 
da- Câmara, no sentido da aprova-çã-o, por ocasião em que 
a:ntatéfia veio a" este Plenário, antes di,is emendas então apre
sentadas, que determinam a sua volta agora. 

Gostaria de enfatizar as razões que nos levam a esse 
voto de apoio ao projeto de lei da ínfonilática. Tratá-se, na 
verdade, de um instrumento essencial à consolidação da indús
tria brasileira nesse setor. 

O Governo Federal tem adotado posiÇões conflitantes 
oom a linha. que vem sendo seguida nos últimos anos neste 
País. Tanto assim que, na mensagem preSidencial e nó projeto 
que a acompanhava, visava o Poder Executivo, praticamente, 
liquidar essa indústria, na medida em que a supressão pura 
e_~imples da reserva de mercado e dos incentivos fiscais ou -
de outra natureza equivaliam a isso. 

-Quando se faz a análise comparativa do que se realizou 
em outros países, os que alcançaram. relativamente a auto-sufi
ciência, como é o caso do Japão, dos Estados Unidos, ou 
de outras nações, a exemplo da Coréia, situada, hoje, no 
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topo dos que dominam a- tecnologia da informática, da_migg_ç
letrônica, vemos que não foi diferente o caminho por eles 
seguido, senão o do apoio dÇ>s seus r~spcctivos governos. _ 

Países com o compromisso nítido com o livre mercado, 
como é o caso dos Estados Unidos, construíram a sua indústria 
nesse setor da eletrônica, da informática com grandes incen
tivos oficiais. Na verdade, o Governo foi o grande cliente 
da indústria americana. Foram os grandes programas de Go
verno que permitiram a formação das empresas que, hoje, 
têm o controle dessa tecnologia de ponta. 

Poderiam ser citados alguns desses projetas_._ Por ocasião 
do lançamento do primeiro Sputnik pela Uniâo SovíCtfca, 
em 1957, oS Estados Unidos, chocados pelo avanço da potên
cia rival, lançaram dois grandes projetas: o Minutenlan c o 
Apollo que foram entregues às empresas Texas Instruments 
e Fairchild- CircuitoS-Integrados. 

Nesses projetas foram aplicados cerca de 900 milhões 
de dólares e isso tem constituído a bas_e_ do desenvolvimento 
dessa indústria. 

Programa recente do Presidente Ronald Reagan, o cha
mado Guerra nas Estre_las_, Strategic Defense lnitiativ_c é o_utra 
fonte ampla e, diria mesmo, inexaurível de recursos para o 
programa de microelctrônica, de informática, de equipamen-
tos dos Estados Unidos. . 

O japão chegou a decretar reserva d~ mercado ein -f955-
para contrapor-se à concorrência invencível, insustentável da 
IBM americana. 

Num livro chamado O Tabuleiro da Eletrônica, L'échi
guier de l'éléctronique, de Jean Mizrahi, está relatado o episó
dio. O Japão protegeu c protege o seu mercado. O próprio 
Imperador chegou a lançar o apelo nacion~l: "co~prc_ Japo
nês". 

Da mesma forma fez a Coréia. Uma ordem presidencial 
estabeleceu a reserva de mercado nos momentos cruciais e 
decisivos da implantação da sua indústria nessa área tecnoló
gica, ao contrário do que supõe o Governo bra&ileiro que 
tem se submetido, diria, de forma vexatória às imposições 
do Fundo Monetário Internacional quando busca a integração 
ao mercado internacional por meios equíVocOS', =-cotnprome
tendo o seu mercado interno, abrindo indiscflnlTOádamente 
as suas fronteiras económicas, derrubando as_barrciras alfan
degárias, prestando-se à proposição de um Código de Proprie
dade Industrial que, na verdade, compromete a capacidade 
brasileira de alcançar as suas próprias patentes, as suas pró
prias marcas e n seU-pr6prió-desenvolvimento; submetendo-se 
à iinposiçâO. do reconhecimento das patentes de processo e 
também de produtos farmacêuticos; praticando uma indiscri
minada política de desestatização, buscando quebrar os mono
póllos do Estado em áreas_ estratégicas da econom_~ do País. 

Tudo isso representa uma política equivoCadã, poÍ"que, 
na verdade, as grandes nações, os grandes estados pe_r:x:na
necem na defesa acirrada, na defesa dura, aspera dos seus 
próprios interesses. 

Tenho em m~os um trabalho jornalístico, uma reporta
gem e tambt!m um artigo de Gilson Schwartz, publicado 
na Folha de S. Paulo de 8 de dezembro de 1990, que demonstra 
com números, com informações, com quadros explicativos 
que os grandes países simulam, simplesmente, o livre comér
cio, mas que, na verdade, substitui a derrubada das tarifas 
alfandegária por barreiras não-tarifárias. Essas barreiras são 
de dois tipos: 

"a) quantitatiVas 
quotas globais 

quotas ~l;:tterias 
licenciamefltO I-estrito 
conteção voluntária de exportações 
embargos 
demanda governamental 
comércio estatal 
índices da nacionalização 
restrições na área de comunicações e 
propaganda." 

b) afetam preços e custos 
Taxas 
exigências de depósitos prévios 
exigências antidumping 
subsídios à substituição de 
importações 
restrições de crédito aos 
importadores 
benefícios fiscais à substituição de 
importações 
custos internos de transporte 
discriminatórios 
reserva de mercado 
regulamentação sobre embalagens e 

- -rótulos 
exigências médico-sanitárias 
padrões industriais e de segurança 
procedimentos de classificação 
alfandegária 
regulamentações sobre abertura de_ 
informações 
ajuda governamental a esforços da 
P&D nacionais 
medidas de controle cambial 
políticas de proteção regional 
monopólios estais (por exemplo, 
armamentos) 
efeitos de escala gerados pela 
demanda do governo 

São políticas que visam, exclusivamente, a preteç-ão do~ 
seuS mercados internos. São Conhecídos õs conflitos entre 
a autoridade americana _e a autoridade japonesa, porque o 
Japão jamais se deixou dobrar na defesa dos seus interesses 
económicos. 

Um quadro extremamente elucidativo mostra como se 
elevaram percentualmente essas barreiras que üiterferem com 
os produtos, sejam industriais ou agrícolas. 

Aqui, um Pequeno exemplo: em 1966 a Comunidade Eco
nômica Européia estabelecia barreiras nã_o-tarifárüiS-p-ãra 38% 
dos produtos alímentícios. Em 1986, esse percentual subia 
para 58%. Entre os países desenvolvidos, os números estão 
próximos. Em 1966, 36% dos produtos alimentícios tinham 
barreiras não-tarifárias. E esse~ percentuais subt~am. e.m 1986, 
para 53%. _ . 

Em matéria de produtos têxteis-e tr-ansPOftt!S,-esses lide
ram o protecionismo dessas nações. A Comunidade Econô~ 
mica Européia, em têxteis e vestu;iiiOs, fazia inddir barreiras· 
não-tarifárias em 5%, ein apenas, desses produtOS~ E~ise índice
subiu para 90%, em 1986. 

Cito esses· dados,- Si. ~residente,, Srs. ___ Senadóres, pãi-a 
mostrar não sei se a ingenuidade ou a má-fé dos que pregam 
uma política desaçaimaâa, de integraçáO da _economia brasi
leira, sem se preocupar em preservar o-parque industrial cons-
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truído com enormes sacrifíCios do povo brasileiro, sem se 
preocupar em favorecer a agricultura nacional. Ainda há pou
co, aqui, referia-se o Senador Ronan Tito à queda continuada, 
em dois anos consecutivos, da produção agrícola, fruto,justa
mente, dessa política de negar subsídios para cortejar os donos 
do mundo, os grandes me_gablf?cos _ec()~nômicos,_ qUe -fa:ierri 
o discurso liberal, mas que sabem protcgcr~se, que exigem 
dos países periféricos, dos países em desenvolvimento o COrte 
absoluto dos seus subsídios ~grícolas, mas ·que os preservam 
nas suas atividades económicas._ Japão, Coiiniiiidade Econô
mica Européia c Estados Unidos persistem na política_ de subsí-
dios à sUa agricultura. _ _ _ 

O Brasil, como eu dizia, não sei se ingenuaO'fente -ou 
de má-fé,-Curva.:se a essas iniposiçõeSfõ.fmuladas basiCamente 
pelo Fundo Monetário Internacional, mas, também, por ou
tros organismos que estão sob inegável controle das grandes 
potencias económicas. o GATT, a Orga-niZâ.ÇõeS~da~ N?ções 
Unidas, e por aí afora. __ 

Por tudo isso, Sr. Presidente, Srs. Send_o_res, é que estou 
certo de que se impõe ao Senado aprovar o projeto da Çâmara, 
que é ele mesmo um_cQmpromisso, é ele mesmo _um acordo 
de interesses, é ele mesmo uma visão negociada da questão 
da política de informática. para que essa indústria_n_ascente, 
mas já em larga medida institucionalizada e capacitada, possa 
agora, com a cessação da reserva de mçrcado_,_ ç:::nfrentar c 
vencer a comp-etição internacional. MUlto Obfiga-do-. - -

O Sr- Eduardo Suplicy -Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP. Para encami
nhar. Sem reviSão do orador.) -Sr. Presídente, SnL senaâO
res, nós também quererriós, eril nónie do Partido dos Trabalha
dores, seguir o entendimento de ~provar o projetO da Câmara 
dos Deputados, aceitando as proposições do Senador Mário 
Covas que foram introduzidas e também aceitas pelo PMDB, 
PDTePSDB. 

Sr. Presidente, eu gostaria de esclarecer que encaminhei 
à Mesa requerimento para que se aprove, preferenciiilmente, 
a Emenda n9 49, ao invés -da subemenda à Emenda n\' 49, 
para que o art. 16 fique -com a seguinte Yedação: 

"'A introdução de novas tecnologias, que digam 
resp-eito à automação de processos produtivOs, deverá 
ser apreciada por comissão páritãr1a-de caráter consul
tivo constituída de empregados e empregadores, ou. 
na falta desta, pelos respectivos sindicatos." 

O Senador José Eduardo, como Relator, a:ceiio"U--a intro
dução esclarecedora que aqui estava, inclusive, de acordo 
com o espírito do projeto de lei que veio da Câmara, para 
que esse diálogo entre empregados e empregadores se dê 
em caráter consultivo 1 mas como algo importante na hora 
de se introduzir processos de_ automação_. Não há necessidade 
de se dizer conforme determinar, em ambos .os_ casos, a lei 
que regulamentar o art. 7~_,_ inciso XXVII, da Co_nstitujç_ão 
Federal. Por que não há necessidade? Porque não se trata 
de lei complementar. Se ali se diz "conforme a lei", não 
precisa haver uma lei complementar. Esta é.a lei que já vai 
regulamentar esse necessário diálogo entre trabalhadores .e 
empresários nos divers"os p·rocessos· de introdução de Iiovàs 
tecnologias. 

Eis, portanto. o esclarecimento que av_alio como impor
tante, para _ser dado aos Senadores, por ocasião da votação. 
Obrigado. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Continua 
eni votaçãO. (Pausa.) 

Não_ havendo mais nenhum S_e_nador que deseje encami
nhar a matéria, pasSamos à votação do projeto, sem prejuízo 
das emendas e destaques requeridos. 

Os Srs. Senadores que estiverem de acordo queiram per
maD.ecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
,sabre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. ln 

Secretário. 

É lido e aprcivado o seguhlte 

REQUERIMENTO N• 556, DE 1991 
Nos_termos do art. 312, alínea c, do Regimento Interno, 

requeiro destaqüe para aprovação da Emeflda n" 43, aO Pro
jetO de Lei da Câmara n~ 47/91. 

Sala das Sessões, 3 de setembro de 1991.- Marco Maciel 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Votação em 
globo das Emendas n~1 37 a 41, 42 e 47, de parecer favorável. 

Os Srs. Senadores que as aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pª-Usac) 

Aprovadas. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Votação em 
glo_bo das Emendas de n'• 1 a 5 7 12 13 15 16 20 22 
24a30;32a-35,43.e51,depare~er'conÍrári~ .. , ' ' ' 

Os Srs. senadores que as aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Rejeitadas. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a me-
sa, requeritnertlo cjue será lido pelo Sr. 1~ Secretário. -

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 557, DE 1991 

Nos termos do __ art. 312, alínea c, do Regimento Interno, 
requeiro preferência para votação da Emenda n~ 49, oferecida 
ao PLC 47/91, sobre a subemenda a ela oferecida. 

Sala das Sessões, 3 de setembro de 1991. - Eduardo 
Suplicy ~ ~ 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Passa-se à 
votação da Emenda n~ 49. 

Em votação a emenda. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiiarit -permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~Passa-se ii 
apreciação das emendas destacadas. (Pausa.) 

Em votação a Emenda n9 8, do nobre Senador Rónan 
Tito. 

Os Srs. Senadores_ que a aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

--0 Sr. Marco Maciel --Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~Com a pala
vra o nobre Senador. 

~ ~O SR. MARCO MACIEL (PEL. ~ PE. Para encaminhar 
a votação. Sem revisão do oradoi:) -Sr. Presidente, gostaria, 
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neste instante, de manifestar a minha posição favorável à 
emenda do Senador Ronan Tito, que, de alguma forma, faZ 
um aperfeiçoamento - disso não tenho a menor dúvida -
por se tratar de projeto_ de lei que acabamos de aprovar, 
oriundo de substitutivo da Câmara. sabe-v. EX-.- ciu~-a einenda 
do Senador Ronan Tito vai permitir a concessão de um pràzó 
para adaptação entre aquilo que fixei por ocasião da lei que 
estabeleceu o plano de informática e o início do regime d_a 
nova lei. Daí por- que, Sr. Presidente, a minha posição e 
a de nossa Bancada é no sentido do acolhimento da emenda, 
da proposição do Senador Ronan Tito. ·· 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Continua 
em votação a matéria. (Pausa.) 

Os Srs. Senadores que a: aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

A emenda do nobre Líder Ronan Tito foi rejeitada. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação 
o destaque, solicitado pelo nobre Senador Mário Covas, para 
a votação em separado da Emenda n"? 9. 

Em votação-a Emenda n9 9. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 

O Sr. José Eduardo- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Com a pala-
vra o nobre Senador. · 

O SR. JOSÉ EDUARDO (PTB -PR. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, uma vez que foi"apro
vada a Emenda n9 49, do Senador Eduardo Suplicy, esta tem 
que ser eliminada, porque está prejudicada. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O nobre 
Senador José Eduardo entende que a Emenda n9 9, em razão 
da decisão anterior, estaria alcançada pelo instituto da prejudi
cialidade. 

O Sr. Marco Maciel - Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Concedo 
a palavra ao nobre Senador. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pela ordem, sem 
revisão do orador.) -Sr. Presidente, quero apenas manifestar 
a minha concordância com a opinião do -senador José EdUar
do. Também entendo que a emenda ficou prejudicada. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- AMes.a vai 
proceder à verificação, a fim- de prOferir a decisão que _mais 
se compatibilize com as normas regimentaiS e com o entendi-
mento da própria Mesa. (Pausa.) . . . 

A verificação prõCedid_a pela Mesa indica estar absoluta
mente certa a interpretação do nobre Senador José Eduardo. 
Assim, o instituto da prejudicialidade incide sobre a Emenda 
~9. . 

Passa-se à votação da Emenda n9 6, do Senador Mário· 
Covas, cujos destaques já foram aprovados. 

Os Srs. Senador_es que a aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

O Sr. Mário Covas- Sr. Presidente~ peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)-Tem a pala
vra V. Ex~ 

O SR. MÁRIO COVAS (PSDB - SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, essas emendas são para 
rejeição. Todas elas tinham um parecer favorável do Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~votação em 
separado, nobre Senador, segundo o requerimento. 

Quem votar "sim" aprova a emenda, e quem votar "não'" 
rejeita-a. 

O SR. MARCO MACIEL ·~Sr. Presidente, peço a palavra 
p~la ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Tem a pala
vra V. Ex~ 

. O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, essa emenda está preju
dicada, e, por iss_o, gostaria que V. Ex~ fizesse gestões junto 
à assessoria da Mesa. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~ A Presi
dência, mais umã vez, vai informar 3.os Srs. SenadoreS que, 
talvez até o dia 30 deste mês, com a informatização da Secreta
ria-Geral da Mesa, essa dúvida não mais remanescerá porque 
o próprio computador responderá com absoluta precisão e 
C6fil a· celebridade exigida pelo Plenário. Até o dia 30, estare
mos assistíndo à informatização da Secretaria-Gerilfda Mesa. 

O Sr. Marco Maciel- Sr. Presidente, peço- a palavra 
pela ordem. 

o·sR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Tem a palá-
vra V. Ex• · 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) -Sr. Presidente, pretendo esclarecer 
esse ponto. Na realidade, houve destaque para que fossem 
retiradas, fossem expungidas todas as alíneas do § 2o do art. 
19 Posteriormente, Sr. Presidente, decorrente de acordo, aqui, 
com Lideranças dos Partidos de Oposição, nomeadamente 
.PMPB_ e PSDB, entendemos que se deveria retirar apenas 
a alínea c, e aprovamos um destaque que determina seja feita 
a ablação da alínea c do § 2<:> Daí por que, em função da
aprovação desse destaque, entendemos que isso provocou a 
prejudicialidade do destaque que V. Er anuncia agora. 

Esse é o meu entendimento, salvo melhor juízo, enquanto 
a informatização não nos esclarece com a presteza que V.
Ex• anuncia e-espero- possa ser um dos marcos da adminis
tração de V. Ex• nesta Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Enquanto 
isso;. v. Ex• supre a falta da máquina da informática. 

O Sr. Mário Covas - Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Tem a· pala· 
vra V. Ex• 

O SR. MÁRIO COVAS (PSDB- SP. Pela ordem. Sem 
r~viSão do orador.) -Sr. Presidente, sem a pretensão de 
ser um computador, embora estejamos votando a Lei de Infor
m~tica, sobretudo sem a pretensão de suprir a lacuna já preen
chida pe!o Senador Marco Maciel e até porque o destaque 
que pedtmos é para rejeição, não entendo que a emenda 
esteja prejudicada. 

Há um dispositivo que Contêm inúme·ras alíneas. Votou-se 
~ma emenda que tirou uma das alíneas. Esta emenda objetiva 
ttrar as restantes. Prejudicada não está. Votarei contra mas 
creio que não está prejudicada. ' 
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O Sr. Marco Maciel - Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR~ PRESIDENTE (Mauro B_enevides)- Tem apala
vra V. EX' 

O SR- MARCO MACIEL (PFL- PE. PeJa ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, se _o SenadQ,r Mário 
Covas me permitr, eu go~statíá_dc fazer uma observação. 

Na proporção em que entendemos anteriormente que 
devemos tirar uma alínea, há de se pressupor que, conseqüen
temente, as demais estão ni.antidas. 

O Sr. Mário COvas-- -Sr. Presidente, entendo que o 
que se inverteu foi a maneira de votar. O que-tiraVa o máximo 
deveria ser votado em primeiro lugar, de tal maneiia que, 
se aprovado, tiraria essa. 

O SR. MARCO MACIEL - Mas a ordem dos fatores 
não altera o produto. 

O Sr. MãriO ·covas - Houve uma inversão: votamos, 
primeiro, o acessório para depois votarmos o fundamental. 
Mas o fato de não termos aprovado, de termos retirado uma 
das alíneas não signifíca que- n·ão possamos retirar· por 'outra 
emenda as demais alíneas.. . . 

O SR. MARCO MACIEL - Se o Senador Mário Covas 
concordasse comigo, iSso garantíria a- econo-mfa processual. 
Já que foi votado assim, tenho a impress-ão.-;-. -- - . 

O SR: PRESIDENTE (Mauro Behevides):::_· A Secreta
ria-Geral da Mesa compulsa, neste instante, o projeto para 
que se chegue, realmente, a uma dcfiniÇ-áo diante da dúvida 
suscitada no PlenáriO dos pontos de vista controvertidos do 
nobre Líder Marco Maciel e do nobre Líder Mário Covas. 

O SR. MARCO MACIEL- ·sr. Presidente, penso que 
o Senador Mário Covas está aqui presente para manifestar 
opinião em contráriO. S. Ex• já concordou que, com a retirada 
da alínea c, conseqüentemente, as-deriiaiS estão rnantídas. 

O Sr. Mário Covas- Tomemos o~ínverso, Sr. Presidente. 
Suponhamos que, quando se votou aquela outra emenda, fica
ria prejudicada, porque nesse -caso não se·-poderiatítar todas, 
quando uma já tinha sido mantida. Mas, no instante em que 
se aceitou a retirada de uma, não há nada que impeça um 
pedido de retirada das demais, até porque é um destaque 
para votação em separado. O que se fez foi votar Uma parte 
em separado, e, agora, quer-se votar o restante. 

Volto a insistlr-, Sr. Presidente, que sou· contra. Mas, 
do ponto de vista processual, não há dúvida de que ela não 
foi prejudicada. _ o 

O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, peço-a·p-"alavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Tem a pala-
vra V. Ex• - -- --------- ---- _ 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Para enca-' 
ri:J.inhar a votação. _Sem revisão do orador.)- Sr. ~residente, 
Srs. Senadores, estou de pleno acordo com o Senador Mário 
Covas, porque o_art. 1~. riõ seu§ 29 , estabelece v'ariàs alíneas, 
de a até h. E, por uma efnenda já aprovada, suprimimos 
a alínea c. 

A Emenda n9 6, em votação neste instante, destaca-da 
com parecer favorável do nobre Senador Mái-io COvas, mas 
devendo ser rejeitada, diz: - = 

"Suprima-se do § 2", do art. 1'-', as alíneas de a 
a h, dando-se ao referido parágrafo a seguinte reda
ção". 

-- Na verdade, Sr. Presidente, tratam-se de situação distin:
tas. Portanto, entendo que devemos votar ·contra a emenda 
que obteve parecer favoráv_el do relator e dá uma nova redação 
ao que está escrito nas várias alíneas do § z~ do art. 19 

Estou de acordo com o Senador Mário Covas. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O nobre 
L:~de~ Marco Maciel ~ambér:n_ entende_d~sta me_sma forma? 

O Sr. Marco Maciel - Sr. PreSidente, ainda continuo 
·com o meu ponto de vista. Enlendo que, ao aCe'itàr a ininha 
interpretação, garantiríamos maior_ agilidade na votação. 

Mas, já que há divergências, nada a opor. Apenas teremos 
que fazer maiS uma votação, a meu ver, desnecess~riamente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Rejeitada a emenda, está aproVado o destaque. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE) -Contra o meu 
voto, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação 
o requerimento de destaque para a Emenda n9 10, do Projeto 

_çte __ Lei da Câmara n"' 47, de autoria do nobre Senador Mário -CoYàs: · ·· - · - - ·- · - -
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em votação 
requerimento de destaque para a Emenda nç 11. 

_ _:_Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Rejeitado. 
- O Sr~ Mário CovaS- Sr. Presidente, peço a palavra 

pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo. 
a palavra a V. Ex~ -

O SR. MÁRIO COVAS (PSDB- SP. Pela ordem. Sem 
reviSão do orador.) - Sr. Presidente, há uma subemenda 
do relator em relação à Emenda n~ 11, com parecer favorável, 
que não foi votada. • 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- A subemen
da está prejudicada. 

--Havia uma anotação da própria Mesa no requerimento" 
respectivo. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE)- Sr. Presidente, 
neste caso, peço que faça constar o meu voto favorável à 
Emenda do Senador César Dias, que se" converteu em uma
subemenda do Relator, Senador José Eduardo. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Consignar
se-á a manifestação- contrária de V. Ex~ 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Votação em 
separado da Emenda n' 14. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecei' 

sentados. (Pausa.) 
Rejeitada. 
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~-Votação em Aprovado, com voto contrário do Senador Mário Covas. 
separado da Emenda n" 17 e respectiva subemenda. o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Requeri-

Em votação. menta de destaque para a Emenda 0°44, de autoria do Senador 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer Mário Covas. 

sentados_. (Pausa.) - Em votação. 
Rejeitada. Os Srs. Senadores que estiverem de acordo queiram per-
Fica prejUdiCada a subemenda. m·anecer sentados. (Pausa.) 
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevidcs) .... Em voiação Aprovado. 

o requerimento de destaque para a Emenda n<> lR, de autoria o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) _:_ Requeri-
do Senad<_?r Mári~~~ovas. ... . ---~ ---· :- menta de destaque para a Emenda n"' 45. 

Os Srs. Semidorcs que o aprovam queiram permanecer Em votação. 
sentados~ (Pausa._)___ Os Srs. Senadores que estiverem de acordo queiram per-

Rejeitado. - maneçer s_eqtados. (Pausa.) 
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -_'Em votação Rejeitado. 

o requerimento de dCS:taque para a Emenda no 1?,- de autoria o SR .. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Requeri-
do Senador Mário Covas. - ~- - ---~---~ -;_ mentodedestaqueparaaEmendan~46,deautoriadoSenador 

Os SrS. Senadores que o aprovam queiram permanecer César Dias. 
sentados. (Pausa.) 

RejCüad-o. O Sr. Marco Maciel -- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação 
o requerimento de destaque para a Emenda no 21, de aut<>ria O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -- Concedo 
do Senador Mário Covas. - a pala via a V. Ex~-

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perm-anecer O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Pela ordem. Sem 
sentados. (Pausa._J _ reris.ão_do orador.) --Sr. Presidente, sou a favor da aprovação 

Rejeitado. da emenda do nobre Senador CésiiTDias. A meu ver; a emen-
0 sR;I'RESlOENTE (Mauro Benevides) -Em votação da aprimora, está muito claro o projeto. 

o requerimento de destaque para a Ernen~ª-n\' 23, de_~utoria _Q SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação. 
do Senador Mário Cóvas. Os Srs. Senadores que çstivere_rp de acordo queiram per-

Os .Srs. Senadon!s que o -aprovam Ctueiram -Permánecer manecer sentados. (Pausa.) 
sentados. (Pausa.) Aprovado. 

Rejeitado. -o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Requeri-
O SR. PRESIDENtE (Mauro Bcnevides) _ E:m votação mente de destaque para a Emenda n9 ~.de autoria do Senador 

César Dias. o requerim-ento de dest.aque para a Emenda n9 31, de autoria 
do Senador Mário Cvvas. -- _Em votação. 

Os Srs. Senadores que 0 aprovam queira-m pemüirieCer Os Sis. Senadores que estiverem de acordo queiram per-
sentados. (Pausa.) _ _ manecer sentados. (Pausa.) 

Rejeitado. - - - - Rejeitado. 
O SR. MARCO MACIEL - Sr. Presidente, meu voto O Sr. Marco Madel - Sr. Presidente, peço a P'al:r.ra 

pela ordem. __ - .~ - é favor~vel._ 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) _:Concedo- O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Consignar-
a palavra ao nobre Senador. se.:á·a manífc:~stação de V. Ex~ 

O SR. MARCO MAC!EL (PFL- PE. PeJa o(dem. Sem 0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)_-:- Em votação 
revisão do orador.)- Sr. !-'residente, mais uma vez, na minha requerimento -de destaque para a Emenda n~ 50, de autoria 
opinião, trata-se de emen<.la já prejudicada. do Senador Amazonino Mendes. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
O SR. PRESIDENTI'. (Mauro Bencvides)- Rejeitado, sentados. (Pausa.) 

portanto, com o esclarecimento do nobre Senador. 
-~~Rejeitado. 

O SR. MARCO MACJEL- Pr•ojuclicada, porque estamos O Sr. Amazonino Mendes -Sr. Presidente, peço a palavotando duas _vezes a mesma emenda. vra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Quod abu;;- 0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) _Tem a pala-

dat non nocet. V. Ex~ O sabl., como bom latinista-que é. vra v. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bénevides) _:_-Em votação O SR. AMAZONJNO MENDES (PDC _ AM. Pela or-
o requerimento de destaqt.i<~ para a Emenda n9 43. A Mesa dem. Sem revisão do orador._ Sr. Presidente, eu já havia 
~C:::~~~~- no dever de chamar a atenção do Plenário para esta pedido_ desistên~ia desse destaque. A matéria já foi votada, 

os srs. SeriãdõreS"qUc 0 ap,.oVam quCirafn _j;er~ã~-e}er. _ ~ ~ef.cidentemente, como tem argüido o Senador Marco Ma-
sentados. (Pausa.) _ _ "~ __ -~·--

A Presidéncia indaga se há algun encaminhamento __ de _______ O_SR.PR!l.SIDE.NTE(MauroBenevides) :..:_"AsEmendas 
Lideranças? (Pausa.) n"' 44 e 45 estão alcançadas pelo instituto da prejudicialidade. 
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O Sr. Mário Covas - Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Tein a pala· 
vra V. Ex~ 

O SR. MÁRIO COVAS (PSDB -SP. Pela ordi;m. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, V. Er acabou de dizer 
que a Emenda n'? 44 está prejUdicada? Mas ela foi aprovada. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - o· parecer 
é pela prejudicialidade. 

O SR: MÁRIO COVAS- Mas a Emenda n' 44 foi votada 
e aprovada; a de n" 45, sim, foi rejeitada. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O nobre 
Senador Mário Covas eStá absOlutamente com a razão. 

O SR. MÁRIO COY AS - Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Mauio-Benevides) =Aprovado 
o projeto com as emendas. 

A matéria vai à Comissão Díretora para a redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Sobre a me· 
sa, parecer da Comissão Diretofi, ofere-cendo a redação final 
da matéria, que será lido pelo Sr. 1"' SecretáriO. 

É lida a seguinte 

PARECER N' 297, DE 1991 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final das emendas do Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara n' 47, de 1991 (n• 5.804, de 1990, 
na Casa de origem). 

A Comissão Diretora apreSenta a iedação final das emen
das do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n' 47, de 1991 
(n' 5.804, de 1990, na Casa de origem) que dispõe sobre 
a capacitação e competitividade do setor de informática e 
automação, e dá outras providências. 

Sala de Reuniões da ComisSão, 3 de setembro de 1991. 
- Mauro Benevides PreSidente - Dirceu Carneiro, Relator 
Alexandre Costa, Ractrld Saldanha Derzi. 

ANEXO AO PARECER N' 297, DE 1991. 

Redação final das emendas do Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara n' 47, de 1991 (n' 5.804, de 1990, 
na Casa de origem), que dispõe sobre a capacitação 
e competitividade do setor de informática e automação, 
e dá outras providências: 

EMENDAN' 1 
(corresponde ã emenda no 42 de Plenário) 

Na alínea b do § 2"' do art. 1"', no inciso II do art. z~ 
e no art. 11 do projeto, onde se diz "venda" e "vendas" 
diga-se "comercialização"e ''comercializações". __ 

EMENDAN'2 
(correspondente à emenda n9 43 de Plenário) 

Suprima-se a ·alínea c do § 2"' do art. 1"' do Projeto. 

EMENDAN'3 
(corresponde à Emenda n~ 39 das Comissões) 

Dê-se ao inciso II do art. 2"' do projeto a seguinte redação: 

"Art. 29 

II- progxamis ·de pesquisa e desenvolvimento, 
a serem realizadq:i p.o País, conforme o estabelecido 
noart.11." 

,E~1ENDA N' 4 
(corresponde' à Emendan' 44 de Plenário) 

Dê-se ao caput do' ar' .. 4{· do projeto a seguinte redação: 

"Art. 4~ Para aS empresas que cumprirem as exi
gências para o goi:ó de benefícios, definidos nesta Lei, 
e, somente para os bens de informática e automação 
fabricados_ no País, com" níveis de valor agregado local 

·-compatíveis com as t.":uacterfsticas de cada produto, 
serão estendi_Q.os pelo- prazo de sete anos, a partir de 
29 de outubro de 199:2, os benefícios de que trata esta 
Lei n' 8.191, de 11 de junho de 1991." 

EMENDAN'5 
(corresponde ã Emenda n~ 37 das Comi!:sões) 

-NO ari. 79 do projeto onde se diz "1% (u1t1 _r~;:,_r:cento)", 
diga-se "0,5% (meio por cento)". 

EMENDAI:'·6 
(corresponde às em~ndas n.,s 40 e 41 das Com1:-;~_õ~s) 

Dê-se ao art. 11 do projeto a segúinte redação: 

''Art. 11. Para faz.::r j:.H) ac.s.:JenefícioS--prêvistos 
nesta Lei, as empresas que tt:.nh:Jm como finalidade, 
única ou principal, a proCt:.~ii.c de. bens e serViços de 
informática deverão aplicar. anuf\lmente, no_ mínimo 
cinco por cento do seu fatus·,:.mento bruto no mercado 
interno decorrente da com-:rcializa.ção d~ bens e servi· 
ços de informática (deduzido::; •.:::.3 1.~ibutos correspon
dentes a tais comercializaçêes), em atividades de pes· 
quisas e desenvolvimento a serem: realizadas no País, 
conforme projeto elaborado pela:; próprias empresas. 

Parágrafo único. No mínimo 1tois por cento do 
faturamento bruto mencionados no caput deste artigo 
deverão ser aplicados em convênie> :it.trri ce·ntros ou insti
tutos de pesquisa ou entidades }•rM:i:leiras de ensino, 
oficiais ou reconhecidas." 

EMENDA N'7 
(corresponde -à -emenda n"' 46 de f',_:náiiO) 

Dê-se ao art. 12 do projeto a seguinte ;·edação: 

"Art. 12.- Para os efeitos d€:st~1 Lei, nãO se consi
dera como atividade de pesquisa e desenvolvimento, 
a doação pura e simples de bens e serviços de informá
tica, ressalvados os casos de doações que estejam vincu
ladas a instituições brasileiras de ensino que atendam 
ao disposto nos incisos I e II do art. 213 da ConstitUição 
Federal, ou a centros de pesquisa mantidos por pessoas 
jurídicas de direito púb!ko no Brasil. O valor de equi
pamentos não deverá ul~rapassar vinte e cinco por cento 
do valor total dos projerus, que deverão ser submetidos 
à Secretaria da Ciênda -e Tecnologia da Piesídência 
da República." 

EMENDA N'8 
(Corresponde à emenda n' 47 · Plenário) 

D~-se ao art. 13 do _ProJeto, ~ _segu~nte ~eda~_ão:-

"Art. 13. O Conselho Nacional de Informática 
ç: _Automação - CONIJ'I _é constituído por dezesseiS 
membros nomeados pelo Pr~sidente da República, e 
terá a seguinte composição: -· ·-· 
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I- representantes governamentais; 
a) Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas 

e Secretários da Administração Federal, da Ciência 
e Tecnologia, c do Desenvolvimento Regional da Pre
sidência da República; 

b) um Secretário Nacional de cada um_ dos se
guintes ministt!riOs : da Economia, Fazenda e ?l3.neja
mento; da Infra-Estrutura; da Educação; e das Rela
ções Exteriores. 

IT -representantes de entidades _não-_g9verna~ _ 
mentais: 

a) um representante da Sociedade dos Usuários 
de Informática e Telecomunicações~ SUCESUJNacio-
nal· · 

' b) um representante, em conjunto, da Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ci~ncia - SBPC e Socie~ 
dade Brasileira de Computação - SBC; 

c) um representante da Confederação Nacional 
da Indústria- CNI; -

d) um representante da Associação Brasileira da 
Indústria Eletro-Eietrônlcá :--ABINEE; · 

e) um representante da Associação das E}npresas 
Brasileiras de Software e Serviços de Informática- AS~ 
SESPRO; 

f) um representante d2 Aswciação dos Profis
sionais-de Processamento de Dados- APPD; 

g) um representante da Asso-Ciação Bra-Sileira da 
Indústria de Computadores e PeriféricoS~ ABICOMP; 

h) um representante, em canj"unto, da Conselho 
Federal da Ordem dos Advogado!. do Brasil - OAB 
e do Instituto dos Advogados Brii~iJciros - IAB_._ 

§ 1" A Presidência -do CO!J~dtw Nacional de In
fonnática e Automação - CONI!'( cabe _aO_~_ecfetário 
da Ciência· e Tecnologia da Presid~ilCia· aª_República, 
que coordenará os trabalhos do Coí~gi_'!_do. 

§ 2" O Regimcnt6 Intení1.1 -~t..f Conin será defi
nido pelo Poder Executivo, por JÚOposta do Conin, 
aprovado pela maioria ·ctos seus membros; 

§ 3" Os membros nâo-governãm.:!nfaiS, a que se 
refere o item II, serão indicados ~-o;· suas respe-ctivas 
entid.,dcs, cm listas tríplices. A .. luração do mandato 
de ta1::. membros será de três anos. 

§ 4" O mandato dos membros do Conin, cm 
qualquer hipótese, se extinguirá c:c-m o mandato do 
Presidente da República que os nomear ... 

EMENDAN"9 
(corresponde à emenda n" 49 - Picr~ário) 

Dê-:se ao art. 16 do Projeto a seguinte reda_ção: 

HArt. 16. A introdução de novas· tecnologias 
que digam respeito à automação de processos-produ
tivos deverá~ ser ·aprecülda por cOmissão paritária, de 
caráte"r conSiiltfvo, constituída de empregados e empre
gadores ou, na falta desta, pelos respectivos sindica
tos.·· 

EMENDAN" 10 
(corre-sponde à emenda nn 38 das Comissões) 

Onde couber, acrescente~sc o seg-uinte artigO: 

"Art. As pessoas jurídicas usuári~s fi~ais de 
bens de infOrniática poderão deduzir, até o limite de 
meio por cento do Imposto de Renda e proventos de 
qualquer natureza devido, o-valor devidamente com-

prõvado de gastos realizados com a aquisição de be~s 
de informática:, produzidos por empresas brasileiras de 
capital nacioi~:al, e que sejam parte integ~ant_e de proje
tas próprioS de informatização." 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em discus
são a redação final. (Pausa) 

Não havendo quem queira fazer uso da palavra, está 
encerrada a discussão. -

Em votação.-· · _ 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

-sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
A matéria Voltará à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 2: _ 
---- - ,PROJETO DE LEI DA éÃMARA 

N" 52, DE 1991 
(Incluído em Ordem do Pia nos termos 

do art. 353, parágrafo único do Regimento Interno) 
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 

Câmara n~' 52, de 1991 (n~ 912/~l, __ n~ __ Casa de o_!_i.g~m)"' 
de iniciativa do Presidente da Repdblicã, que dispõe· 
sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedi
mentos a elas pertinentes, tendo 

PARECERES, sob n'279, de 1991, e de plenário, 
da Comissão: 

- de Constituição, Justiça e Redação, 1~ pronun· 
ciamento: favorável ao projeto e às Emendas de n"~ 
8 a 13; pelo acolhimento parcial d;i Emenda no;> 12, 
nos termos de subemenda que oferece; contrário às 
de n"'~ 1 a 7, 9 a 11, 14 a 18 e apresentando as Emendas 

.de n,s 19 a 23-CCJ, de Redação, 2"'- pronunciamento: 
favorável às Emendas de n9s 34 e 35 e contrário às 
de n• 24 a 33. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária 
de 28 de agosto último. · 

Antes de se passar à apreciação da matéria, a Presidência 
concede a palavra ao nobre Senador Cid -~ab~ia de C;trvalho, 
para proferir pareCer':Pela Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania. sobre questão de ordem levantada na sessão 
ordinária de ontem pelo Senador Maurício Corrêa. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE. 
Para proferir parecer.)- Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Sena.dores, 
na sessão- de ont~m, o nobre Senador Maurício Corrêa levan
tou QUeStãO de ordem, durante a discussão _do Projeto de 
Lei da Câmara n"' 52191, que dispõe sobre as locações de 
imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes. Susten
tou o ilustre parlamentar que, em se tratando de projetos 
com tramitação urgente, desde que emitido o parecer da co
missão competente no prazo regimental, não haveria como 
admiti! novas emendas de Plenário. Porque·assiiri -não enten
deu o Presídente Alexandre Costa, o Senador Maurício Corrêa 
recorreu para a Comissão de Constituição, Justiça e -Cida
dania. 

Todos sabemos que houve urna questão de prazo, já devi
damente esclarecida, sobre a publicação do parecer da Com is-_ 
sã.o de Constituição, Justiça e C~dad3.n1a. 

. Cumpre~~e, designado pel? pr~e:s~~ente ct.aquele. órgão,
examinar hipótese, à luz dos dts:posttlvos reg.tmentais. E o 
que passo a fazer. ... . . ~ _ 

O PLC 52!91, distribuído a refenda com1ssao, teve seu 
parecer ali aprovado no vigésirn? qua~o dia coritado do recebi-
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mento do projeto no S_enado (art. 375, III, do Regimento). 
Ocorre, entretanto, que este Parecer somente foi lido no expe
diente de 28 de agosto, ou seja, no trigésimo dia de seu recebi· 
mento nesta Casa. Somente nesse dia o Plenário dele tomou 
conhecimento, já que a publicação das decisõ_es das ComisS:ões 
só ocorre quando lidas no expediente da sessão do Senado, 
sob pena de impedir que os senadores, que não integram 
determinada comissão, e não teil_ham participado de seus tra· 
balhos, possam colaborar, através de emendas, na elaboração 
da futura lei. Por isso, o citado art. 375 dispõe: 

"IV- publicado o parecer e diStribuído em avul· 
SOS, decorrido O Ínterstício i-eginletJ.tal, O projeto será 
incluído na Ordem do Dia; V - não sendo emitidos 
os pareceres no prazo fixado no incisO III (25 dias), 
aplica-se o.disposto no art. 172, II, d." 

Não basta que o parecer tenha sido votado no prazo 
regimental, no âmbito da Comissão. É indispensável que tenha 
sido publicado o parecer e distribuído em avulsos, a tempo 
de dele conhecerem todos os Srs. Senadores. Não foi o que 
aconteceu evidentemente, Daí a decisão_ correta da Presidên· 
cia, aplicando, à hipótese, a disposição do art. 172, Il, d, 
do Regimento Interno. Dispõe o art. 172: 

A inclusão em Ordem do Dia de proposição em 
rito -normal, sem que esteja instrUída com pareceres 
das comissões a que hou~er sido distribuída, só é admis-
sível nas seguintes hipóteses: -

II- por ato do Presidente, quando se tratar: d) de pro
jeto com prazo, se faltarem virite- dias para o seu término. 
Ora, no vigésimo quinto día, não foi lido o Pa_reccr_da Comis
são Técnica em plenário e dele só tinham_ conhecimento os 
que haviam participado da votação naquele órgão. O pará-
grafl)_ ~nico do art.172 encerra a divergência: -

Nas hipótes_e:s das alioeas c e d __ do inciso II, o projeto 
emendado voltará à Ord,ein do_ Dia d.~ _segunda sessão ordi· 
nária subseqücnte, salvo se o encerramento da discussão se 
der no penúltimo dia do prazo ou da sessão l~gislativa, caso 
em que a matéria terá a mesma tramitação prevístã para o 
caso do art. 336, h; hipótese que não ocorre oa espécie. Os. 
45 dias da urgCncia somente se extinguem a 12 do corrente. 
O PLC foi incluído na_O_rdcm do Dia em tempo hábil e recebeu 
várias emendas do plenário. O relator sobre elas opinou, c 
inclusive sugeriu duas outras, que lhe_ pareceram indispen
sáveis para aperfeiçoar a proposição. Embora não seja rele
vante para a conclusão, neste_ caso o o[erecimerito de emendas 
pelo plenário não excederá o prazo fiXado de45 dias, c possibi
litará que a proposição posSa, eVcritualinente,-ooin o acolhi
mento de emendas, traduzir o real pensamento da Casa, neste 
tormentoso problema das locações de imóveis. 

Com a devida vênia do ilustre Senador Maurício Corrêa, 
não h,á, a meu ver, como deixar de apoiar a decisão da Mesa. 

E o meu parecer, Sr. Presidente, que conclui pela manu
tenção da decisão do Senador Alexandre Costa. que, na oca
sião, presidia a sessãO plenária do Senado Federal, reconhe
cendo, no entanto, o parecerista de agora, o zelo e a capaci
dade de observaçã-o do Senador Maurício Corrêa - que fez 
a questão de ordem preocupado exatamente com a norma
lidade do proccsso_administrativo, mas foi trafdo por um deta
lhe que não era de seu conhecimento e que dizia respeito 
â publicação, por leitura da sessão do c_QIDpetente parecer 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania- o parecer 
conclui, finalmente, pela manutenção total da perfeita decisão 
do Senador Alexandre Costa. ---

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- A Casa toma 
conhecimento, assim, da decisão proferida pela douta Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania sobre questão de 

. ordem suscitada pelo nobie Líder Maurício Corrêa, em razão 
de decisão do Vice· Presidente da Casa, Senador Alexandre 
Costa. -

O Sr. Maurício Corrêa- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

~O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra a V. Ex~ 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, concordo com 
o parecer dado pelo Senador Cid.Sabóia. dG Carvalhq. 

Quando suscitei a questão de ordem, não era do meu 
conhecimento que a Comissão de Constituiç-;)fo, JustiÇa e Cida
dania -através da sua Secretaria ou a Mesa, não sej_l} q'l,!:em 
incumbe essa tarefa- não_ tivesse providenciado ou publicado 
o respectivo parecer. Portanto, quando a matéria ·chegou ao 
conhecimento d.o Plenário, não tendo sido publicado_ o pare
cer, ficava o Senador afastado da prerrogativa da apresentação 

__ -de emendas. Daí por que, lido o parecer em plenário, esse 
fato se ajusta. Ainda tenho algumas dúvidas, Sr. Presidente, 
com relação, especificamente, ao art. 375. Mas vou~me permi
tir, posteriormente, levantar questão, de forma mais estudada 
t:!_ mais refletida, sobre os projetos que são examinados por 
nós, com base no art. 375 do Regimento; portãnto, com fulcro 
no art. 64 da Constituição, quando o Presidente da República 
poderá solicita{ urgência para apreciação de projetes de sua 
iniciativa. Mas, nesse aspecto, concordo com a questão de 
ordem- r~pondida pelo Senador Cid Sabóia de Carvalho. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)-A Çasa regis
tra a manifestaçãO do nobre Líder Maurício Corrêa. 

O Sr. Élcio Álvares - Sr. Pr_esidente, pe·ço a palavra, 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra V. Ex• -

O SR. ÉLCIO ÁLV ÀRES (PFL- ES. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.)- Quero esclarecer um_ ponto que deve 
ser enfocado. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia, ciosa do cumprimento dos prazos, realizou, inclusive, 
sessão extraordinária, na quinta-feira, para apreci3.r a Lei do 
Inquilinato. E por um mOtivo muito" forte.: a Lei dO Inquilinato 
é, por inteiro, de mérito da Comissão de ConstituiÇão, Justiça 
e Cidadania. Nós çumprimos o praoz~. :nve a oportunidade 
de assinar o parecer na sexta-feira; e a Coniissão examinou, 
percucientemente, a matéria. Deve ter havido algum proble
ma na remessa do projeto da Comissão de ConstituiçãO-, Jus
tiça c Cidadania para a Mesa. Tive oportunidade de ser o 
relator das emendas oferecidas em_plenário. Entendi fazer 
este registro, porque um dos_ pontos mais 'enfocados durante 
a reunião da Comissão de Coristituição, J uStiÇ3. -e Cidadania 
não poderíamos permitir que uma lei desta importância viesse 
a plenário sem apreciação dos integrantes da Comissão. E 
isso ocorreu. É importante para nós que a comissão deu cabal 
desempenho a sua tarefa de apreciar lei tão importante como 
essa. 

Infelizmente. parece-me, à priineira vista, que o proble
ma ocorreu na tramitação administrativa. Quero fazer ó regis· 
tro de que o nobre Senador Maurício Corrê~ ~oi um dos mais 
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dedicados no debate junto à comissão, esclarecendo, inclusive, 
vários aspectOS da proposta que estava chegando ao nosso 
conhecimento. 

Então-é preciso que fique, para conhecimento do Plená
rio, o registro de que a Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania cumpriu os seus prazos. Fizemos uma- reunião 
extraordinária na quinta-feira, e eu tive oportunidade, na con
dição de relator designado da subcomissão, de assinar o pare
cer na sexta-feira. 

Infelizmente, parece-me que a tramitação aaminist"rativa 
não cumpriu o prazo, conforme era desejo de _todos os inte
grantes da comissão. Este projeto não poderia entrar em ple
nário sem a apreciação competente da comissão devída. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- A Casa fica 
inteirada da manifeSrãção do nobre Senador Elcio Álvares. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. I~' 
Secretáriõ-. -- - -

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 558, DE 1991 

Nos termos do art. 375, VI, do Regiment_O Tiitcrno, re
queiro adiamento da votação do Projeto de Lei da Câmara 
n' 52; de 1991. 

Sala das Sessões, 3 de setembro de 1991. - Humberto 
Lucena. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência esclarece à Casa que o requerimento se acha albergado 
no art. 375, iterri VI: "o adiamento de discussão ou de votação 
não poderá ser aceito por prazo superior a 24 horas;" 

Em razão disso, a matéria voltará à apreciaçãO rias próxi
mas 24 horas. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 3: 

Redação Final 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N' 83, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 
353, parág-rafo "único, do Regimento Jnte_rno.) 

Votação, em turno único, da redação final (ofere
cida pela Càmissão de Dirétorià é-m'-Seu -Parec_er no 
286, de 1991), do Projeto de Decreto Legislativo n~ 
83, de 1991 (n'' 383/90, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova, a partir de l"de novembro 
de 1983, a concessão ·outorgada à Rádio Arapuan Lt
da., para explorar serviço de radiodifusão sonora na 
Cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba. 

(Dependendo de votação do Requerfmento no 522, 
de 1991, solicitando que a proposição seja submetida 
à votação.) 

Em votação o-Requerimento n~ 522, de 1991, lido em 
sessão anterior. - --

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. 
(Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da reda

ção final. 
Em votação. 

os· Srs. Senadores que estiverem de acordo_com_a redação 
final queiram penrtãilecet sentados. (Pausa.) 

· Aprovada, com o~ votos contrários dos nobres Senadores 
Jutahy Magalhães, Cíd Sabóia de Carvalho, Chagas Rodrigues 
e Nelson Wedekin. 

A ma_téria vai à promulgação. 

É a seguinte a redação fínal aprovadã: 
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 

no 83, de 1991 (n~ 383, de 1990, na Câmara dos Depu
tados.) 

A Comissão Dirctora apresenta a redação final do Projeto 
de Decreto Legislativo n" 83, de 1991 (n" 383, de 1990, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova, a 
partir de 1'' de novembro de 1983, a concessão outorgada 
à Rádio Arapuan Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora na Cidade de João Pessoa, Estado da Para1ba. 

Sala de Reuniões da Comissão, 29 de agosto de 1991. 
-Alexandre Costa, Presidente -Dirceu Carneiro,Relator 
-Rachid Saldanha Derzi - 1-r:am Saraiva. 

ANEXO AO PARECER N' 286, DE 1991 

Faço saber que o Congresso Naci_Qnal aprovou, e 
eu, Presidente, do Senado Federal, nos termos 
do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o se
guinte 

DECRETO LEGISLATIVO N' , DE 1991 

Aprova o ato que renova, a partir de I D de novembro 
de 1983, a concessão outorgada à Rádio Arapuan Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão sonora na Cidade 
de João Pessoa, Estado da Paraíba. 

O COngresso Nacional decreta: 
Ar_t. 1 ~ É- aProvado o ato ~ que se refere o Decreto 

n• 98.111, de 31 de agosto de 1989, que renova por dez anos 
a concessão outorgada à Rádio Arapuan Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora, em onda média, na Cidade 
de João Pessoa, Estado da Para1ba. 

Art. 2~ Este decreto legislativo entre em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 4: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N'' 84, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 
353,_ parágrafo único, do Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, da redação final (ofere
cida pela Comissão Diretora em seu Parecer n~ 285, 
de 1991), do Projeto de Decreto Legislativo n~ 84, de 
1991 (no 389/90, na Câmara dos Deputados}. que apro
va o ato que outorga permissão ã Rádio DifusOra São 
Patrício Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüênci3 modulada nã Cidade de Cen!s, 
Estado de Goiás. 

(Dependendo de votação do Requerimento n~ 524, 
d_~ J291, solicitanQo que a proposiç_ª-o seja submetida 
à votação.) 

Em votação o Requerimento n~ 524, de 1991, lido em 
sessão anterior. _ __ _ 

OS Srs. Senadores que o-aprovanl permaneçanl sefltados. 
(Pausa.) 

Aprovado. - _ 
Áprovado o requerimento, passa-se à apreciaÇão da reda

ção final. 
Em votação. 
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Os Srs. Senadores que a aprovam queiram perm-anecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovada, com votos contrários dos nobres Senadores 
Jutahy Magalhães, Cid Sabóia de Carvalho, Chagas Rodrigues 
e Nelson Wedekin. 

O Sr. Nelson Wedekin- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Tem a pala
vra _o nobre Senador. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - O- PDT se âôstém não "it.penas 
na aprovação dessa matéria, mas também em todas as demais 
que dizem respeito _à apfovaçã"o -ae conCessão_ de funciona
mento de emissoras de rádio. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Manifes
tam-se da mesma forma os no_bres_ Senadores Pedro Simon 
e Irain Sai-aiva. --

A matéria vai à promulgação. 

É a seguinte a redação final aprovada: 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n! 84, de 1991 (n' 389, de 1990, na Cãlnara dos Depu
tados.) 

Faço saber que o Congresso ~acional aprovou, e eu, 
3Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 

48, item 28, do Reginiento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N' , DE 1991 

Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Difu
sora São Patrício Ltda., para explorar serviço de racHo• 
difusão sonora em freqüência modulada na Cidade de 
Ceres, Estado de Goiás. 

O Congfesso Nacional decretª-: -~- _ ~ 
Art. 1» É aprovado o ato_a que se ·refere a Portaria 

n• 132, de 15 de agosto de 1989, do Ministro. de Estado das 
Comunicações, que outorga· permfssâ:o à- Rádio tiifüSo!a São 
Patrício Ltda., para explorar, pelo prazo_ de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço·-de radiodifusão sonora· em 
freqüência modulada na Cidade de Ceres, Estado de Goiás. 

Art. 2~ Este decreto legislativo entra em vigor ria data 
de sua publicação. · · 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 5: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N• 85, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia rios teóltoS do art. 
353, pãtágrafo úrtiéo, do Regi~_entQ Intenlo.) 

Votação, em turno úniCo,-âa redação final {ofere
cida pela ComissãO-DirefOra em seu Parecer n" 284, 
de 1991), do Projeto de Decreto Legislativo n" 85, de 
1991 (n' 1191, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga permissão ao Sistema de Comuni
cações Professor V alter Alencar Ltda., para explorar 
pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora, erri frecj"üência 
modulada, na Cidade de Teresina, Estado do_ Piauí. 

(Dependendo de votação do Requerimento no 523, 
de 1991, solicitando que a proposição seja submetida 
a votação.) · 

Em votação o ReqUerimento -~-523, de 1991, lido em 
sessão anterior. 

__ Os Srs. S_eiladores que o aprovam permaneçam sentados. 
(Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da reda

ção final. 
Em votação. 

. . Qs Srs. Senador~s. que a _aprovam qu~iram permanecer 
sentados. 

Aprovada. 
A matéria vai -ã promulgação. 

É a seguinte a redação final aprovada: 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
_ n~ss, de 1991 (n' 1, de 1991, na Câmara dos Deputados). 

-Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e e-u, 
PreSidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 
48, do Regi~ento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGJS.LATI\ÍO N• ,DE 1991 
Aprova o ato que outorga permissão ao Sistema 

de Comunicações Professor V alter Alencar Ltda., para 
explorar' pelo prazo de dez anos, sem dÍreito de exclusi
vidade, serviço de radiodüusão sonora em freqüência 
modulada na Cidade de Teresina, Estado do Piauí. 

O Congress-o Nacional decreta: 
Art. 1 o É aprovado o ato que outorga petmissão ao 

Sistema de Comunicações Professor Valter Alencar Ltda., 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de raiodifusão sonora em freqüência modulada 
na Cidade de Teresina, Estado do Piauí, a que se r6"fere a 
Portaria n"' 56, de 6 de março de 1990, do Ministro de Estado 
das Comunicações. 

Art. 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor 11a data 
.de sua publicação. · · · 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Item 06: 

PROJETO DE DECRETO 
-LEGISLATIVO N' 86, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 
353;parágrafo único, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, da redação final (oferecida 
pela Comissão Diretora em seu Parecer n"' 282, de 1991, do 
Projeto de Decreto Legislativo n• 86, de 1991 (n' 2/91, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a con
cessão ou~orgada à Radiodifusora de Cáceres Ltda., para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora, em onda média. na 
Cidade de Cáceres, Estado do Mato Grosso. 

(Dependendo de votaçãodo Requerimento n• 525, de 
1991--;- SOlfcltalldo que a (>roposiçâo Seja submetida a votação.) 

Em-votação o Requerimento n" 525, de 1991, lido em 
sessão anterior, 

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. 
(Pausa.) 

-Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se â apreciação da reda

Ç"ão final. 
Ein votação. 

_ Os Srs .. Senadores __ que_ a aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
A matéria vai â pyomulgação. 
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É a següintc a redação final aprovada: 

Redação final do Projeto de Decre~O .. i ... ;giSiativo 
n•86, de 1991 (n•2, de !991, na CâmaradosJlepiitados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprc:~~S>li,.f~.~.u Presi
dente do Senado Fed~ral, nos termos do ãrt. 4.8,, item 28, 
do Regimento Interno~ promulgo o seguinte ":~ --

DECRETO LEGISLATIVO N• , DE .i't91. 

Aprova J ato que renova a concessâ&,.';.~tutorgada 
à Radiodifusora de Cáceres Ltda., para e.!plorar servi
ços de radiodifusão sonora em onda niédJ"Q018 Cidade 
de Cáceres, Estado do Mato Grosso. - .. - ., 

O Congresso-NaCional decreta: _ _; - _ 
Art. 1" É ã.pr6"1'aao o ·ato a que se refere .. o Decreto 

n• 98.435, de 23 de novembro de 1989,-qíie renová por dez 
anos, sem direito de exclusividade, a partir de 15 de dezembro 
de 1987, a concessão outorgada __ à Radiodifusora de.CáCeres 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média na Cidade de Cá.ceres, Estado do Mato Grosso. 

Art. 2~ Este decreto legislativo entra em vigor: na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 07: 
PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO N• 87, DE 1991 
(Incluído em Ordem do Dia nos termOs do art. 
353, parágrafo único, do Regimento lnierno) 

Votação, em turno único. da re:-dação final (oferecida 
pela ComisSão-niietora em ~cu Parecer n9 281, de 1991}, 
do Projeto de D~creto Legislo.tho n~ 87, de 1991 (no 3, de 
1991, na Câmara dos Deputado~~~. que aprova o ato· que renova 
a permissão outorgada à Rádio Jornal Gazeta de Nova Fribur~ 
go Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora, em 
freqüência modulada, na Cidade d.c Nova Friburgo, Estado 
do Rio de Janeiro. 

(Dependendo. de votação do Requerimento n9 526, de 
1991, solicitando que a proposição ~c~a submetida a votação.)· 

Em votação· o RequerimentO .'.~- 526, de 1991, lido em 
sessão anterior. · · 

OS -Srs. Seriaaores·queo aprovam permaneçam sentados.. 
(Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, paS."i~· 2e a apreciação da reda

ção final. 
Em votação. 
Os Srs. Seriadores qUe estivcre'Ji' .Jé acordo queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

É a seguinte a redação final aprovada. 
Redação final do Projeto de Decreto· Legislativo 

n• 87, de 1991 (n• 3, de 1991, na Câmara dos Deputados.) 

Faço saber que o CongresSo Nacional aprovou, e eu, 
Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, Ttem 
28, do Regimento Inter:go, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO W ,DE 1991 

Aprova o ato que renova a permissão outorgada 
à Rádio Jornal Gàieta de Nova Friburgo ·Ltda.; para 
explorar serviço d.c radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Nova Friburgo, Estado do Rio 
de Janeiro. 

O Congre~S:o Nacional decreta: 
Art. 1 ~ É aProvado o ato a que se refere a Portaria 

. n~ 4, de 2 de janeii"o de 1990, do Ministro de Estado das 
Comunicações, que renova por dez anos, a partir de 28 de 
junho de 1987, a permissão outorgada à Rádio Jornal Gazeta 
de Nova Friburgo Ltda., para explorar, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora em freq?ncia modulada 
na Cidade de Nova Friburgo, Estado do Rio c!e Ja1_1eiro. 

Art. 2~ Este decreto·Iegislativo·entra em vigor na data 
de sua publicação. · 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 8: 
PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO N• 88, DE 1991 

I.Õcluído em Ordem dÜ.Dia nos termos do art. 
353, parágrafo tínicO, dO Regimento Interno) 

''Votação, em turno único da redação fínal (ofere-
cida pela Comissão_Diretora em seu Parecer n~·283, 
de 1991), do Projeto de Decreto Legislativo n' 88 de 
1991 (n' 4/91, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga concessão à Rádio Clube de Inhapim 
Ltda., para explorar serviço de rádio difusão sonora, 
em onda média,_ na cidade de Inhapim Estado de Minas 
Gerais. 

(Dependendo de votação do Requerimento n~ 527 
de 1991, solicitando que a proposição seja submetida 
à votação.) 

Em votação o Requerimento n9 527, de 1991, lido em 
sessão anterior. 
--···c OS Sis: Senidores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Passa-se à votação da redação final. 
Os Srs. Senadores--' que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada 
A matéria vai à promulgação. 

É a seguinte a redação final aprovada. 
RedaçBo fioal do Projeto de Decreto Legislativo 

n•88, de 1991 (n•4, de 1991, na Câmara dos Deputados). 

Faço saber que o·congresso Nacional aprovou e eu, Presi
dente do Senado Federal, nos termos do art. 48 item 28, 
do Re~im_~nt~ In~erno, pro!ll.U~~o o seguinte, 

DECRETO LEGISLAtiVO N' , DE 1991--

Aprova o &to que outorga concessão à Rádio Clube 
de lnhapim Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na Cidade de Inbapim, Estado 
de Minas Gerais. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 ~ É aprovado o ato a que se refere o Decreto 

n~ 99, 129, de 9 de. março de 1990, que outorga concessão 
à Rádio Clube de Inhapim Ltda., para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade Serviço de radiodi
fusão sonora em onda média na Cidade de Inhapim. Estado 
de Minas Geiais. · · · 
. Art. 2~ .Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 9: 
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Redação Final 
PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO n' 89, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 
353, parágrafo único, do Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, da redação fin3l (o_fere-
cida pela Comissão Diretora em Seü Parecer n"' 287 
de 1991), do Projeto de Decreto Legjsláiivo n• 89; d~ 
1991 (n• 5/91, da Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga permissão à Rádio FM 103 Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusãO sonora, ein fre
qüência modulada na Cidade de Maravilha, Estado 
de Santa Catarina. 

(Dependendo de votação do Requerimento n' 528 
de 1991, solicitando que a proposição seja submetida 
â votação.) 

Em votãÇão o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovàm queiram-:-Permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se ã votação da redação 

final. 
Os Srs. Senadores que a aprovãln queiram pérmanec~r 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

É a seguinte a redação final aprovada. 
Redação final do Projeto de Decreto Legb;;lativo 

n9 89, de 1991 (n~ 5, de 1991, na Câmara dos Deputados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e e~ 'I? resi
dente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28~ 
do Regimento Interno, promulgo o seguinte -

DECRETO LEGISLATIVO-N• , DE 1991-

Aprova o ato que outorga permissão à Rádio }~M 
103 Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na Cidade de Maravilha, :E.~ta-
do de Süüta Catãrioa -- . ---- ------------

0 Congresso Nacional decreta:- - . - - -- - --
Art. ll' É aprovado o ato a-que se refere a Portaria 

nl' 113, de 9 de março de 1990, do Ministro das Comunicações, 
que outorga permissão à Rádio FM 103 Ltda .• para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, o serviço 
de radiodifusão sonora em freqüênch modulada na Cidade 
de Maravilha, Estado de Santa Cat~.rina. 

Art. z;o Este decreto legislati\IO entra em vigor-na -data 
de sua publicação. - -- --

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 10: 

Redação Final 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 90, 
_ DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos terrrlos do art. 
353, parágrafo úniéo;· do Regimento Interno). 

Votação, em turno único da redaç_ão finar (ofere:-_ 
cida pela C01nissão Diretora çm seu _:Parecer nl' 288, 
de 1991), do Projeto de Decreto Legislativo n• 90, de 
1991 (n' 6/91, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga concessão à Rio São Francisco Radio
difusão Ltda. 1 para explorar serviço de radiodifusão 

sonor~-~. ~m. onçfa mé.çlia, na Cidade de Bum Jesus da 
Lap&, F~;J:ado da Sªhia. __ _ __ 

(Dependendo de votaç_ão dv Requerimento n' 529, 
de 1991_. solicitando que a proposição seja submetida 
à votaçao). · 

Em votaç-ãO _o requerimento. -· · . 
Os Srs. senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento; passa-se à votação da redação 

fi~. •· . 
Os Si's. Se~~_dores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (paus•.). . 
Aprovada. _, 
A matéria Va~-~ promulgação. 

Ê a se.g:l~i~te a redação final aprovada: 
Redaç.ã() final do Decreto Legislativo n~ 90, de 1991 

· (n• 6, de 1991, na Câmara dos Deputados). _ 

DECRE'!.O LEGISLATIVO!'<\ DE 1~91 

Aprove. Ó: ato que outorga concessão à Rl11 São Fran
~isco Radiod~f~são Ltda., para explorar serviço de ra

--diodifusão wn:,ra em onda média na. Cida{ 1! de Bom 
Jesus da Lap.1, Estado da Bahia. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Ê aprovada a outor_ga de concessão ~. Rio São 

Francisco Radiodifusão Ltda .• para explorar, peio ;·n:zo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em onda ntédia na Cidade de Bom Jesus daLapa. 
~stado da Bahia, a que se refere o Decreto nl' 98;'Ô17, de 
9 de agosto de 1989. · · 
_ - Art. 2l' Este Decreto Legi§lativo entra em vigor na data 

de su_a publica~~o. ___ _ 
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item_ll: 

Redação Final 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 91 
-bE199l-- - ' 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos_ do art. 
353, ·parágr~fo" úitico, do Reginie_ilto Interno). 

-- Votação, em turno único, da redação final (ofere
cida pela Comissão Diretora em seu Pã.recú n~ 292 
de 1991), do Projeto de Decreto Legisla!.ivo n• 91, d~ 
1991 (n• 8/91, na.Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato.que renova a concessão da Rádio Cuffura de 
Paulo. Afonso Ltda., para explorar, sem direito de ex,. 

_ clusivtdade, serviço de radioçlifusão sonora, em onda 
média, na Cidade de Paulo Afonso,_ Estado da Bahia. 

(Dependendo de votação do Requerimento n• 530, 
de 1991, solicitando que a proposição seja submetida 
à votação). . . _ _ . . _ 

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

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. _ . _ _ 
Ap-roVado o requerimento, passa-se à votação-da redação 

final. 
Os Srs~ Senadores que a aproVãm- queira~ permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
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É a seguinte a redação final aprovada: 
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 

n•91, de 1991 (n• 8, de 1991, na Câmara dos Deputados). 
AXEXO AO I'ARECER N' 292, DE 1991 . 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu 
... rc ....... -••• ~.~··· Presidente do Senado Federal, nos termos 
do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o se-
guinte -- -~-

DECRETO LEGISLATIVON', DE 1991 
Aprova o ato que renova a concessão da Rádio 

Cultura de Paulo Afonso Ltda., para explorar, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na Cidade de Paulo Afonso, Estado 
da Bahia. 

O Congresso" Nacional decreta: __ _ 
Art. -1'' É aprovado o ato que renova por dez anos, 

a partir de 19 de julho de 1987. a concessão da Rádio Cultura 
de Paulo Afonso Ltda., outorgada através do Decreto n" 
79.831, de 21 de junho de 1977, para explorar, sem direito 
de exlusividade, serviço de radiodifusão s_onora em onda mé
dia na Cidade de Paulo Afonso, Estado da Bahia, a que se 
refere o Decreto n" 98.953, de 15 de janeiro de 1990. 

Art. 2~ Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 12: 

Redação Final 
PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO N' 92, DE 1991 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 

353, paragrafo úriico. do Regimento Iriterrio). _. 
Votação, em turno único, da redação final (ofer:e

cida pela Comissão Diretora em seu Parecer n" 291, 
de 1991), do Projeto de Decreto l~_egis_lªtivo_ I!~ 92, de 
1991 (n" 385/90, na Câmara dosDe[mtados), que apro
va o ato que outorga permissão à Rádio Ituberá Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão sonora na Cidade 
de Ituberá, Estado da Bahia. 

(Dependendo de votação do Requerimento n• 531, · 
de 1991, solicitando que a proposição seja submetida 
à votação). 

Em votação o requerimentO. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se â votação da redação 

final. 
Os Srs. SeiiidOresque a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai ã promulgação. 

É a seguinte a redação final aprovad3: 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 92, de 1991 (n• 385, de 1990, na Câmara dos Depu
tados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, 

, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 
28, do Regimento Interno, promulgo o seguint~: 

DECRETO LEGISLATIVO N•, DE 1991 
Aprova o ato que outorga permissão à Rádio FM 

ltuberá L_t(fa., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora na cidade de ltuberá, Estado da Bahia. 

O Congú!ss<fNaCíonal decreta: 
Art. 1~ É aprovado o ato a que se refere a Portaria 

n" 91, de 9 de março de 1990, do Ministro de Estado das 
Comunicações, que outorga permissão à Rádio FM Ituberá 
Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusiviçjade, serviço de radiodifusão sonar~ em freqüên
cia modulada na Cidade de Ituberá, Estado da Bahia. 

Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de_ sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 13: 

Redaçâo Final 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N• 93, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do_art. 
353, parágrafo único, c!o Regimento Interno). 

Votação, em turno único, da redação final (afere~ 
cida pela Comissão Dii"etora em seu Parecer n" 209, 

-~de 1991), do Projeto de Decreto Legislativo n' 93,de 
1991 (n" 386/90, na Câmara dos Deputados), que apro· 
va o ato que renova concessão ã Rádio Monôlitos de 
Quixêidá Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora, em onda média, na Cidade de Quixadá, Estado 
do Ceará. 

(Depend_endo de votação do Requerimento n'! 532, 
de 1991, solicitando que a proposição seja submetida 
à· votação.) 

Em votação o_requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam que_iram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
AprOvado o requerimento, passa-se à votação aa redação 

final. 
-- -Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

b a seguinte a redação)inal aprovada:_ 
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 

n• 93, de 1991 (n• 386, de 1990, na Câmara dos Depu
tados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, 
Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48 item 
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO W ,DE 1991 

Aprova o ato que renova concessão à Rádio Monó
litos de Quixad&__Ltda., para explorar serviço de radio
difusão sonora em onda média na Cidade de Q uixadá, 
Estado do Ceará. 

O Congresso Nacional decreta: _ 
Art. 1" É aprovada a renovação de concessão à Rádio 

Monólitos de Quixadá Ltda., para explorar pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora ~em ondã média na Cidade de QuiX.âdá, Estado dO 
Ceará, a que se refere o Decreto n<:> 98.485, de 7 de dezembro 
de _1989. 

Art. 2~ Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvides)- Item 14: 

Redação Final 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N''94;DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 
353, parágrafo úniCo do Regimento Interno). 

Votação, em turno único, dà-rcdação final (ofere-
cida pela Comissão Diretora eril seu-- Pafecer n" 289, 
de 1991), do Proje-to de Decreto Legislativo n° 94, de 
1991 (n" 388/90, na Câmara dos Deputados);que apro
va o ato que_ outorga permissão à Rádio Pássaro da 
Ilha FM Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora, em freqüência -nlõdulada, na Cidade de Guara
nésia, Estado de Minas Gerais. 

Em votação o re·querimento. _ 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
A1)rovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à votação da redação 

final. 
os Srs. Sendorcs que a aprovam queham permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

É a seguinte redação final aprovada: 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 94, de 1991 (n' 388, de 1990, na Câmara dos Depu
tados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, 
, Presidente do Senado Federal, nos termos do_ art. 48, 

item 28, do Regimento Interno, promLilgo o seguinte 

DECRETOTEGTSI:ATIVO No , DE !991 
Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Pássa

ro da Ilha FM Ltda., para expl()rar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada na Cidade de 
Guaranésia, Estado de Minas Gerais. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 '' É aprovado o ato a que se_ refere a portaria 

n• 59, de 26 de junho de 1989, do Ministro de Estado das 
ComunicilçõeS, ·qUe oútorga permissão· à Rádio Pássaro da 
Ilha FM Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão- sono rã em 
freqüência modulada na Cidade de Guaranésia, Estado de 
Minas Gerais. - · 

Art. zn Este decreto lcgislativ<i entra em vigoi na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benvidcs) Item 15: 
15 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N·· 96, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dfa TIOS termos do art. 353, 
parágrafo úrifco;do Regimento Interno.) 

DiscUSsão;:em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 96, de 1991 (n' 384/90, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão 
à Organização de_ Radiodifusão TrCvísan Ltd;:t., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora na Cidade de 

Pirassununga. Estado de São Paulo. (Dependendo de 
parecer da Comissão de Educação.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jonas Pinheiro para 
proferir o parecer da Comissão de Educação. 

O SR. JONAS PINHEIRO (PTB - AP. Para proferir~ 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senãdores, chega a estaco
missão, para parecer, o Projeto de Decreto Legislativo rio:> 
96, de 1991 (n• 384-B, de 1990 na Câmara dos Deputados), 
que •'"apráva o at~ que o_utorga permisSão à OI"_gan_iz_ação de 
Radiodifusão Trevisan Ltda., pãra e"Xj)forar serviço de radi()di
fusão Sonora na cidade de :Pirassununga, Estado de São Paulo. 

Por meio da Mensagem Presídencial n' 270, de 1990, 
o Excelentíssimo Senhor Presidente da República submete 
ao Congresso Nacional, nos termos do art. 49, inciso XII, 
combinado com o § I• do art. 223 da Constituição Federal, 
ato que outorga permissão de exploração de canal de freqüên
cia modulada, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de 
exclusividade, ato- este constante da Portaria n~ 90, de 9 de 
março de 1990, publicada no Diário Oficial da União, de 13 
de março de 1990. 

A documentação anexada à_Iy:Iensagem Pr(!sidencial infor
ma que das empresas que acorreram ao Edital n~' 93/90 foram 
consideradas aptas a receber a permissão, formalmente habili
tadas, as ~eguintes: 

:....:.go- FM Stcreo Ltda; 
-Rede Jocam de Comunicação Ltda; 
- Bley e Wohnrath Sistema de Cofilunicaçãõ Ltda; 
-Rádio Paranda Ltda; 
-Organização çle Radiodifusão Tre_visan Ltda, e 
-Rádio Brasil de São Paulo Ltda. 
A referida documentação informa ainda qtie o processo 

foi examinado pelos órgãos técnicos· do então Ministério das 
Comunicações, constatando-se que a empresa vencedora aten
de ãs exigênciaS do Edital e aos requisitos da legislação especí
fica de radiodifusão. 

É a seguinte a composição acionária da vencedora, Orga-
nização de Radiodifusão Trevisan Ltda.: - - · · 

I -Waldir Trevisan- 12.600 cotas 
2 ~Maria José B.Trevísan -12.600 cotas 
3- Welson Trevisan- 16.800 cotas 
~Total: 42.000 cotas· 
O presente projeto, apreciado pela ComisSão de Ciência 

e Tecnologia, Comunicãção e Informática clã Câmarâ dos De~ 
putados, recebeu parecer favorável de seu relator, Deputado 
Vivald9 Barbosa, e aprovação unânime daquela comissão. 
Submetido à Comissão de Constituição e Justiça e de Reçlação 
daquel<l_ Casa foi aproVadO qu-anto ã. Sua técnica legislativa, 
cons~ih.icionalidade e juridicidade, contra o voto do Deputado 
Hélio Biçudo e com restrição dos Deputados Luiz Clerot, 
Roberto Magalhães, Vital do Rego e Luiz Carlos Sil_ntos •.. 

Já no Senado esteve à disposição dos srs. senadores nesta 
Comjssão de Educação para recebimento de emendas, no 
prazo regimental, não tendo recebida quaisquer reparos. 

2 - Voto do relator 
Diante da regularidade dos procedimentos e do testemu

nho ministerial de que a Organização de Radiodifusão Trevi
san Ltda. atende a todos _os requisitos técnicos e legais para 
reCebimento da permissão, opinamos pela aprovação do ato, 
na forma do presente projeto de decreto legislativo. 

- É o parecer, Sr. Presidente. 
Sala das Comissões, _ . -Presidente -_Levi, 

Dias, Relator. 
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcncvides) - O parecer 
conclui favoravelmente à mat~ria. 

Em discussão_ o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo_quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. - -
Os. Srs. Seriadores que o aprovam qudrarn permãnecer 

sentados. (Pausa.) .· · ·· ·· · 
Aprovado. 
A matéria vai à Comíssã(ÇDiretoni para a redação -final. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvides)- Sobre a mesa 
parecer da Comissão Diretora oferecendo redação final da 
matéria. que será lido pelo Sr. 1 o Secretário. 

É lido o seguinte: 

PARECER N• 298, DE 1991 

(Da Comissão Uirctora) 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 96, de 1991 (o• 384, de 1990, na Càmara dos Depu
tados). 

A ComiSSãô"Diretora ãpresenta a rcdação final do Projeto 
de Decreto Legislativon" 96; de 1991 (n" 384, de 1990, na 
Câinani. dos Deputados), que aprova o ato que outorga per
missão à Organização de Radiodifusão Tre_v_isan Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade clç PírassU-
nunga, Estado de São Paulo.----- --- · 

Sala de Reuniões da Comissão, 3 de Setembro de 1991. 
-Mauro Beoevides, Presidente - Dirceu Carneiro, Relator 
- Alexandre Costa - Racbid Saldanha Derzi 

ANEXO AO PARECER N'298, DE 1991 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 96, de 1991 (n• 384, de 1990, na Câmara dos Depu
tados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, 
, Presidente do Senado Federal, nos termos do 

art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte: 

DECRETO LEGISLATIVO W , de 1991 

Aprova o ato que outorga permissão à Organização 
de Radiofúusão Trevisan Ltda., para explorar serviço 
de radiodirusão sonora na cidade de Pirassununga, Esta
do de São Paulo. 

Art. 1\' É apToV<ldo o ato a que se --feíere _a_ Portaria 
n• 90, de 9 de março de 1990, do Ministro de Est'ado das 
Cómuniéações, que outorga perrilissão à" Orgarifzação de Ra
diodifusão Trevisan Ltda, para explorar. pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em freqúêricia modulada. na cidade de Pirassununga, 
Estado de São Paulo. 

Art. 29 Este decreto legislativo entra em- ~gor-na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -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 ·petitümecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

U SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 16: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N" 97, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, 
parágrafo único. do Regimento Interno). 

Discussão, cm turno úrii"co, do Projeto-de Decreto 
Legislativo n" 97, de !991 (n'' 390/90, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
da Rádio Doze de Maio Ltda., para explorar, sem' 
direito de exclusividade. serviço de radiodifusão sono
ra, em onda média, na Cidade de Sã1..1 Lourenço D'Oes
te, Estado de Santa Catarina. (Dependendo de parecer 
da Comissão de Educação.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Aureo Mello, para 
proferir o parecer da Comissão de Educação. 

O SR. AUREO MELLO (PRN - AM. Para proferir 
o parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, chega a esta 
comissão, para parecer, o Projeto de Decreto Legislativo n\' 
97. de 1991 (n" 390-B. de 1990 na Câmara dos Deputados). 
que "aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio 

-Doze de Maio Ltda., para explorar, sem direito de _exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na 
cidade de São Lourenço D'Oeste, Estado de Santa Catarina", 
com a seguinte composição acionária: 

I. Cirio Hippler - {!.250 cotas 
2. João Ferrarese - 8.250 cotas 
3. !ris Hippler- 8.250 cotas 
4. Cleris Salete Wink Ferraiese - 8.250 coias 
Total- 33.000 cotas 

Por meio da Mensagem Presidencial n\' 202, de 1990,_ 
o Excelentíssimo Senhor Presidente da República submete 
ao Congresso Nacional ato de renovação _de concessão de 
~?Cploraçãq de canal de onda m_édia, nos termos do art 49, 
Inciso XII, combinado com o§ 1" do arL :!23~ da Constituição 
Federal, ato este constante_ do Decreto n" 99.048, de 7 de 
março de 1990, publicado no Diário Oficial da União do dia 
8 de março de 1990. . .. 

A documentã.ção anexada à mensagem presidencial infor
rna __ _que o processo foi examinado pelos órgãos _competentes 
daquele ministério, constatando-se que a entidade suprameo
cionada atende às exigências mínimas para sua renovação. 

.- O _ _prese~te projeto foi e?'amii_1!:ldo pelt;i Corn,issão de CiêQ
óa e Tecnologia, C9p1unicação e Informática da Câ,mara dos 
Deputados. tendo tido parecer favorável de seu relator, Ro
berto Augusto, lido e subscrito por seu substituto, Deputado 
Hélio Rosas e aprovação, com·restrições-das ,Peputadas Cris
tfna Tavares- e Irma Passõni, daquela comissão. 

Na Comissão de Constituição e Jusdça e de Redação 
daquela Casa, a presente propositura foi considerada adequa
da, com emenda, contra o voto do Deputado Hélio Bicudo. 
Votaram com restrição os Deputados Vital do Rêgo, Luiz 
Clerot, Roberto Magalhães e Luiz Carlos Santos. 

Emenda apresentada por essa comis-são: 

"Acrescente-se ao art. 1" do pro.Jeto a seguinte 
expressão final: "'a que se reft!re o Decreto no 99.048, 

. de 7 de.março de 1990." .. . 

Já no Senado, esteve, nesta comissão, à disposição dos 
Srs. Senadores para recebimento de emendas. no prazo regi-
mental~ não tendo recebido quaisquer reparos. · 



Setembro de 1991 DIÁRIO DG CONGRESSO NACIONAL (Seçao II) Quarta-feira 4 5607 

2. Voto do relator 

Diante da regularidade dos procedimeÕtos_e-do testemu
nho ministerial de que a empresa Rádio Doze de Maio Ltda., 
atende a todos os requisitos técnicos c legais para sua renova
ção, opinamos pela aprovação do ato~ na forma do presente 
projeto tle decreto legislativo. 

É o parecer, Sr. PreSidentê: 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -.0 parecer 
é favorável. 

Passa-se â discussão da matéria, em turno único~ (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. - - __ 
Os Ses. Senadores _que o àprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A- matéria vai à comissão -diretora para a rcdação final. 

O SR: PRESIDENTE (Mauro Bencvides)- Sobre a me· 
sa, parecer da comissão diretora oferecendo a reda_ção fillal 
da matéria que será lido pelo Sr. 1' Secretário. ·· 

É lido o seguinte: .· " 

PARECER N• 299, DE 1991 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto Legi&lativo 
n• 97, de 1991 (n' 390, de 1990, na Câmara doi Depu
tados) 

A Comissão Diretora apresenta a redáÇ3o fin3r·d(, iiO]~to 
de Decreto Legislativo n• 97, de 1991 (n'390, de 1990. na 
Câmara dos Deputados), que aprova o-ato que renova a conR 
cessão da Rádio Doze de Maio Ltda,., para explorar, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonor~ em 
onda média na cidade de São Lourenço D'Oeste, EstadO de 
Santa Catarina. · 

Sala de Reuniões da Comissão, 3 de setembro de 1991. 
-Mauro Benevides, Presidente- Alexandre Costa, Relator 
- Rachid Saldanha Derzi - Dirceu Carneiro. 

ANEXO AO PARECER N• 299. DE 1991 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n~ 97, de 1991 (n~ 390, de 1990, na Câmara dos Depn
tados). 

Faço saber que o Co-ngre-sscY Nacional aprovou, c eu, 
, Presidente do Senado Federal, nos termos do 

art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte. 

DECRETO LEGISLATIVO N" , de 1991 

Aprova o ato que renova a concessão da Rádio 
Doze de Maio Ltda., para explorar, sem direito de excluR 
sividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média 
na cidade de São Lourenço D'Oeste, Estado de Santa 
Catarina. 

Art. 1"' É aprovado o ato que renova Por dez anos, 
a partir de 28 de setembro de 1989. a concessão da Rádio 
Doze de Maio Ltda., outorgada através da Portaria n"' 802, 
de 21 de setembro de 1979, para explorar, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média 
na cidade de São Lourenço D'Oeste, Est;tdo de S_an_taCata
rina; a ·que se refere o_ Decreto n"' 99.048, de 7 de mafço 
de 1990. · -

Art. 2" Este decreto legislativo entra cm vi_gor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvides) -Em discus
são a redação finaL (Pausa.) 

Não havendo quem queira fazer uso da pnlavra, encerro 
a discussão. -

Em votação. 
Os Srs. Senadores que ã aprov_am queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
·· Af)tóYada. 

A matéria vai à promu!gação. 

O SR: PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 17: 

PROJETO DE DECRETO 
LEffiSLATIVO N' 98. DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 
353. parágrafo único, do Regimento Interno). 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 98. de 199.1, (n" 391/90, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio Clube de Canela Ltda., para explorar serviço 
de radiodifus_ão sonora na cidade de Canela, Estado 
do Rio Grande do Sul. (Dependendo de parecer da 
Comissãõ de Educação.) · 

A Presidêncía solicita ao nobre Senador Dario Pereira 
o parecer da Comissão de Educação. 

O SR. DARIO PEREIRA (PFL - RN. Para proferir 
parecer.)- Sr. -Presidente. Srs. Senadores: 

I - Relatório 

C.hcga a esta c_oO]issão, para parecer, o Pioje_to de Decrck 
to Legislativo n' 9:', de !991 (n' 391,B. de 1990 na Câmara 
dos Deputados)_, tpe '"aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio Clube de Canela Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonor.a_na cidade de Canela, no Estado do RJO 
Grande do Sul"". 

Por meio da Mensagem Presidencial n~" 254, de 1990, 
o Excelentíssimo Senhor Presidente da República submete 

___ ao Congresso Né~:donal atQ que outorga permissão de exploR 
ração de canal de freqüência modulada, nos termos do art. 
49. inciso XII, combinado CX>m o§ 1' do a (I. 223, da Consti
tuição Federal, ato ess.e constante da Portaria n" 082, de 9 
de março de 1990, publicada no Diário Oficial da União do 
dia 12 de março de 1990. 

Sua Excelência faz acompanh<tr sua mensagem de expo
sição de motivos onde o ~.:ntão Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações ~scJarcce:_ 

"No prazo estabelecido pela lei, acorreram as seR 
guintes entidades: Rádk, Clube de Canela Ltda. e RáR 
dio FM 88.5 Ltda. - ME 

Submetido o asS'J::ltO ao exame dos órgãos compe
tentes deste ministério. as conclusões foram no sentido 
de que, sob os aspectoS técnico e jurídiCo, a_s entidades 
proponentes satisfizer2màs exigêp~i?S do edital e aos 
requisitos-da legislaçih..1 c:::pecífica da radiodifusão." 

Coube, então, ao Sr. Min~::;.tro de Estado das ComuniR 
caçóeS, nos ferni6s do art. 16 c---~-~us parágrafos do_ RegulaR 
menta dos Serviços de Raê_ind!fusão, coin a redação dada 
pelo Decreto n"' 91.837/85, dewnninar a vencedora. 

Eis a composição acionária d~ vencedora: 
Rádio Clube de Canela ~~t:..h 
I -Pedro Raymundo Dias-··· 2.999.500 cotas 

· 2 -Carlos Ádyr Selback -· 218 cotas 
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3- Ruy Vi~ na Rocha- 218 cotas de radiodifusão sonora na cidade de Canela, Estado do Rio 
4- Dante Bertoluci- 16 cotas Grande do Sul. 
5- Gody Albuquerque Lopes de Souza --16 cotas Sala de Reuniões da Comissão, 3 de setembro de _1991. 
6 - Lito Guida Huyer - 16 cotas - __ Mauro Benevides, Presidente -Alexandre Costa, Rela!Or 
O presente projeto foiexaminado pela ç-OffiissãO d!! Ciên- -Dirceu Carneiio, Rachid Sãldanha D-erzi. 

cia e Tecnologia, ComuniCação e Informática da Câmara dos 
Deputados, tendo sido aprovado, por unanimidade, parecer 
favorável de seu relator, Deputado Paulo Pimentel. 

Submetido à Comissão de Constituição e Justiça e Reda
ção, foi ele aprovado, contra o voto do Deputado Hélio Bicu
do, quanto à sua técdca legislativa e constitucionalidade. Os 
deputados Vital do Rtgo. Roberto Magalhães, José Luiz Cle-
rot e Luiz Carlos Santo.s votaram com restrição.- -

Já no Senado, este"Ve o projeto em análise_ nesta Comis
são, à disposiÇão dos srs. Senadores para recebimento de 
emendas, no prazo regimental, não tendo recebido quaisquer 
reparos. -

II - Voto do relator 

Diante da regularidade dos procedimento-s e do testemu
nho ministerial de que a Rádio Clube de Canela Ltda atende 
a todos os requisitos técnicos e legais para recebimento da 
permissão, e lamentando que ainda vigore a alínea a do art_~go 
16 do Regulam--·nto dos Serviços de Radiodifusão, instituído 
pelo Decreto n" 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a 
redação dada pelo Decreto n' 91.837/85, que diz, verbis: 

§ 3" Constitui ãtá de livre t!sColha dO Pfesident~
da Repúhlica à outo"rgã de concessão, e dÓ Ministro 
de Estado das Comunicações a outorga· de permissão, 
para exploração de serviço de radiodifusão." -

opinamos pela ãprovação do ato, na forma do presente 
Projeto de Decreto Legi!'latívo. -

É o parecer, Sr. Prcr:idente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) .~ Passa-se à 
discussão do parecer, em turno único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, e-ncerro a d~scussão. 
Em votação. 
Os srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 

Aprovado. . . . . . _ . 
A matéria vai à Comissão Di~etora, para a redação final. 

O SR. PRESII>ENTE (Mauro Benevides) _:::.Sobre a me-
sa, parecer da comissão diretora oferecendo a redaçã.o final 
da matéria, que será lido pelo Sr. 1" Secretário. 

É lida a seguinte 

PARECER N• 350, DE 1991 
(Da COmiSSão Diretora) 

Redação final do Projeto de Deaeto Legislativo 
n• 98, de 1991 (n' 391, de 1990, na Câmara dos Depu
tados) 

A Comissão Diretora apreseriia-a redação finaí do Projeto 
de Decreto Legislativo n' 98, de 1991 (n' 391, de 1990, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorgª per
missão à Rádio Clube de Canela Ltda para explorar serviço 

ANEXO AO PARECER N' 300,DEI991 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n' 98, de 1991 (n' 391, de 1990, na Câmara dos Depu
tados), 

Faço saber que o Congresso Nacional aproVOu, e- eu, 
, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 

48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte. 

DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1991 

Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Clube 
de Canela Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora na cidade de Canela, Estado do Rio Grande 
do Sul, 

Art. 1 ~ É aprovado o ato a que se refere a Portaria 
n• 82, de 9 de março de 1990, do Ministro de Estado das 
Comunicações, que outorgá periil"iSsãO-à Rádio Clube de Ca
nela Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos., .sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada, na cidade de Canela, Estado do Rio Grande 
do Sul. 

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 
_ de sua publicação. . _ 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em discus
são a redação final. (Pausa.) 

· ·Não havendo quem queira fazer uso da palavra, encerro 
a discussão: 

Em votação. _ -· _ 
. - Os_ ~i_s. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. _ . 
A-matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 18,. 

PR()JETO DE DECRETO . 
LEGISLATIVO N• 99, DE 1991 

(IIlcluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, 
parágrafo único, do Regimento Interno) 

_____ Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legisfativo n' 99, de 1991 (n' 392/90, na Câmara dos 
Dep~tados), que aprova o ato que outorga permissão 
à Rá9io Cultura de_ Guaíra Ltda., para explorar serviço 
de rsdiodifusão sonora na Cidade de Guaíra, Esta:do 
de São PaUlo. (Dependendo de parecer da Comissão 
de Educação.) 

A Presidência solicita do nobre Senador Aureo Mello 
o parecer da Comissão de Educação. 

O SR. AUREO MELLO (PRN - AM. Para proferir 
parecer.) -Sr. Presidente. Srs. Senadores, 

1 - Relatório 
Chega a esta Comissão; para parecer, o Pfojeto de Decre

to Legislativo n• 99, de 1991 (n' 392-B, de 1990 na Càmara 
dos Deputados} que ''aprova o ato que outorga permissão 
à rádio_ Cultura de Guaíra Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora na cidade de Gaufra, Estado de São Pau
lo", composta societalmente da seguinte forma: 
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Rádio Cultura de Guaíra Ltda 
1. Rubens Cotrim Machado ................. 40.000 cotas 
2. Anna Maria Silva Cotrim Machado ..... 40.000 cotas 
3. Alfredo Carlos Braga Sampaio .......... 40.000 cotas 
4. Rosangela Braga Sampaio ............... :"40.000 cotas 

Total 160.000 cotas 

Por meio da Mensagem Presidcncjal nn 255,_d_e 1990, 
o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbliot submete 
ao Congresso Nacional, nos tcrmo_s do ~rt. 49, _inciso XII, 
combinado como o § to do art. 223, da Constituição Federal, 
ato que outorga p~rmissão de exploração de canal de freqüên
cia modulada, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de 
exclusividade, ato este constante da Portaria no:> 78 de março 
de 1990, publicada no Diário Oficial da União de 12 de março 
de 1990. 

A documentação anexada à Mensagem Ptesidencial infor
ma que das empre..o;;as que acorreram ao Edital n"' 21/89 foram 
consideradas aptas a receber a permissão, as seguintes, formal-
mente habilitadas · 

- FM Guafra Som Brasil Ltda.; 
-Rádio Cultura de Guafra Ltda. e 
-Rádio Paranda Ltda. 
A referida documentação. informa ainda que o processo 

foi examinado pelos órgãos técníCos do então Ministério das 
Comi.miCações, constatando-se que a empresa vencedora aten
de às exigências do Edital e as requisitos da legi§lação ~spec~-
fica de radiodifusão. ·· - ·· -···- .-·, ·· ·~· · 

O presente projeto,".apreciado peia Coinissãó de Ciência 
e Tecnologia, Cõmuil1Cãção e Informática da Câmara dos De
putados, recebeu parecer favorável de seu relator, Deputado 
Paulo Pímentel e aprovação unânime daquela ComissãO. Sub
metido à Comissão à Comissão de Constituição e JUstiça e 
de Redação daquela Casa, foi ele aprovado quanto a sua 
técnica legislativa, constitucionalidade e juridicidade contra 
o .voto do Deputado Hélio Bicudo e com restrições dos Depu
tados Roberto Magalhães, José Luiz Clero!, Luiz Carlos San
tos e Vital do Rego. 

Já no Senado, esteve à disposição dos Srs. Senadores 
nesta Comiss.ão ·de Educação para recebimento de emendas, 
no prazo regimental, não tendo rece]Jido quaisquer reparos. 

2 - Voto do Relator 

Diante da regularidade dos procedimentos e do testemu
nho ministerial de Que ã "Rádio- CultuT3 êfe "Gúà.ífa Ltda. 
"atende a todos os -re-q-uisitos técnicos e legais p3ra recebi
mento da permissão, opinamos pela aprovação do ato, na 
forma do presente projeto de decreto legislatiyo. 

É o parecer. Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) - Passa-se à 
discussão do projetO, em turno único. · · · · 

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 vãi à Comissão Diietora, para .a redação·final. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Sobre a me-
sa, parecer da Comissão DirCtora oferecendo a_~edação final 
da matéria que será lido pelo Sr. }9 Secretário~ " ·· 

Ê lido (I seguinte 

PARECER N• 301, DE 1991 
(Da Comissão Diretora) 

Redaçã.G final do Projeto de Decreto Legislativo 
o~ 99, de 1~91 (n~ 397,_ de_ 199_0, na Câmara dos Depu
tados) 

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto 
de Decreto Legi,lativo n• 99, de 1991 (n" 392, ·de 1990, na 
Cãfu~ra dos Repot~do~), que _aprqva o ato que_ outorga per
missão à Rádio Cultura ~-e Guaírã. Ltda., para explorar s~rviço 
de-iãi:l.iodifU.São ·son._or:l na cidade. de Guaíra, Estado de São 

-Paulo. 
Sala de F~euniões da ComisSão, erit 3 de setembro de 

1991. - Mauro Benevides, Presidente -Alexandre Costa 
- -D~:.;~u C31-Dd..rO;)tetator -·Rachid-Saldarlha Derzi. 

-ANEXO AO PARECER N• 301, bE 1991 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 99, de 1991 (n" 392, de 1990, na Câmara dos Depu
fados).-- -

Faço saber que o Coo1gresso Nacional aprovou, e eu, 
··~·~~~-~ ...... ··~··H···• P.re...~det"ite do Senado Federal, nos termos 
do.art. 48, item 28, do Rc.gi11_1en_to Jnterno, promulgo o se
guinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1991 

Aproya_o.~~~? CJ.Ue ou!orga per.:m_is~ão, à R~dio Ç~!_!:~
.. r.a. de Guaíra L_tda/ para explorar serviço de radiodi
···ri..tsão sOn9râ riá cidad~ de Ç"auír.a, ~s-tadi de São Paulo. 

Art. I~ É aprovado (' ato a que se refere a Portaria 
n" 78, de 9 de março de 1990, do Ministro de Estado das 
Comunicações, que outorga pennissão à Rádio Cultura di! 
Guaíra Ltda; para explorar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, s.erv1ço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, na cidade de Guaíra, Estado de São 
Paulo. 

Art. 2\'> Este Decreto Legislativo entra em vigor ·na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Ein discus-
são a redação final. (Pausa.) -

Não havendo quem queira fazer uso da palavra, encerro 
a discussão. -·· -

Em votação. 
-.. -Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vaJ=ã "PfO"niulgação. 

.O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 19: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N'' 100, DE !991 

(Incluído em Ordem do Dia noS termos do. art. 
353, parágrafo único, do Regimento Interno). 

Discussão, em turno único, do Pr9jeto de Decreto 
Legislativo n' 100, de 1991 (n'' 396190, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a permissão 
óllforgada à DiVisa FM StériO de Ourinhos Ltda. para 
explorar serviço -de radiodifusão sonora em Jteqüência 
modulada, na Cidade de Ourinhos, Estado de São Pau
lo. (Dependendo de parec_er da Comissão de Educa
ção.) 
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Solicito do nobre Senador Áureo Mello o parecer da 
Comissão de Educação. 

I - Relatório 
Chega a esta Comiss-ãó para-parecer, o-Projeto de Decreto 

Legislativo no 100, de 1991 (no 396-B, de 1990 na Câmara 
dos Deputados), que "Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Divisa FM Stério de Ourinhos Ltda. 2ara explorar 
serviço de radiodifusão snrltrrã:, em freqüénda ·modulada, na 
cidade de Ourinhos, Estado de São Paulo". · · 

É a seguinte a comp_OsiçlíO aciOnãria da pêrmissioilária: 
1. Alfredo Carlos Braga Sampaio -250 cotas 
2. Cícero Braga Sampaio - ~5o-·cotas 

500 cotas 
Por meio de Mensagem Presidencial n9 659 de 19_89, o 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República submete ao 
CongresSo Nacional ato de renoVaçãO áe permissão de expio~ 
ração de canal de freqüência modulada, nos termos do art. 
49, inciso XII, combinado com o§ 1" do art. 223 da Consti
tuição Federal, ato este constante da Portaria n~ 157, de 15 
de setembro de 1989. 

A documentação anexada à Mensagem Presidencial infor
ma que o processo foi examinado pelos órgãos técnicos daque
le Ministério, -constando-se que a entidade supramencionada 
atende às exigências mínimas para sua renovação". 

O presente ProjetO fOi examinado pela Comis-são de Ciên-
cia eTeénologia, COmunicação e _In{ormá_tica_da Câmara dos 
Deputados, tendo tido parecer favorável de seu relator, Depu
tada Bete Mendes, e aprovação, por unariímídade, daquela 
Comissão. - --

Submetido à Comissão_ de Constituição e JUstiça e de 
Redação daquela Casa, o presente Projeto foi COnSiderado, 
contra o voto_ do Deputado Hélio Bicudo, com a seguinte 
emenda: 

~'Acrescente-se ao art. to a seguinte expressão final: "a 
que se refere a Portaria no 157, de 15 de setembro de 1989, 
do Ministro de Estado das Comunicações." ~ 

Já no Senado, esteve, nesta ComiSSão, à disposiÇão dos 
Srs. Senadores para recebimento de emendas, no ·prazo regi
mental, não tendo recebido quaisquer reparos. 

II - Voto do Relator 
Diante da regularidade dos procedimentos e do testemu~ 

nho ministerial de que a empresa Divisa FM Stéreo de Ouri
nhos Ltda. atende a todos os requesitos técnicos _e legais para 
sua renovação, opinamos pela aprovação do ato, na forma 
do presente Projetõ de Decreto Legislativo. - ·-

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) - O parecer 
conclui favoravelmente à maférià. ·---- -

Passa-Se â discussão do projeto, tem turno úilico. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a quem peça a palavra, encerro 

a discussão~ -
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
A matéria vaiá Comissão Diretora pata a··redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a me-
sa, parecer da Comissão Diretora, qUe-Súá naopelo Sr. J9 
Secretário. · -

É lida a seguinte: 
PARECER N• 302, DE 1991 

(Da ComisSãO Diretora) 

Redação final .c;J.o. Pr:-ojeto_ de_ Deçreto _Legislativo 
n~ 100, de 1991 (n~ 396, de 1990, da Câmara dos Depu
tados) 

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto 
de Decreto Legislativo n' 10(), de 1991 ~ (n° 396, de 19~10, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a per
miSsão outorgada à Divisa FM Stéreo de Ourinhos_ Ltda. para 
eXplõ-rar serviÇO de radiodifusão sonora em freqüéncia modu
lada na cidade de Ourinhos, Estado de São Paulo. 

Saia de Reuniões da Comissão, 3 de -seterribro -de 1991. 
-Mauro Benevides, Presidente- Alexandre Costa- Dirceu 
Carn~iro - Relator - Rachid Saldanha Derzi. 

ANEXO AO PARECER Ne 302, DE 1991 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n" 100, de 1991 (n~ 396, de 1990, na Câmara dos Depu-
tados). ~ · · · ~ 

Faço saber que o _Congresso Nacional aprovou, e 
eu, , Presidente do Senado Federal, nos termos 
çf.o art. 48, Item 28, do Regimentointerno, promulgo o se

-guinte 
DECRETO LEGISLATIVO N" . DE 1991 

Aprova o ato que renova- a permissão outorgada 
à Divisa FM Stéreo de Our_inhos Ltda._ para explorar 

. serviço de-1:-ã.diodifusão-Sonora em freqüência modulada 
ri& cidade de OUrinhos, ESt~dO -de SãO ~a_ulo.- -- -

Art. 1~ É aprovado o ato que renova por dez anos, 
a partir de 3 de janeiro de 1989, a permissão outorgada à 
Divisa FM Stéreo de Ourínhos Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüêncla mOdulada na cidade 
de Ourinhos, Estado de Sãp__,Paulo, a que_se refere a Portaria 
no 157, de 15 de setembro de 1989, do Ministro de Estado 
das Comunicações. 

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

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em discus-
são a redação finaL (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. senadores que a aprovam queirám permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai â promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 20: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO No 101, DE 1991 

-(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 
353, parágrafo único, do Regimento Interno). 

Discu-ssão~ em tUrnO úiiícri;do Projeto de Decreto 
Legislativo no 101, de 1991 (n' 397/90, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio Modelo FM Indaiatuba Llda., para explorar 
serviço de radiodifusão, em freqüêricia modulada, na 
Cidade de Indaiatuba, Estado de São Paulo. (Depen
dendo de parecer da Comissão de Educação.) 
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Solicito do nobre Senador Jonas Pinheiro o parecer da 
ComisSão de Educação. 

O SR:-JONAS PINHEIRO (PTB- AP. Para emitir pare
cer.) - Sr. Presídente, Srs. Senadores: 

PARECER DE PLENÁRIO 

I - Relatório 

Chega a esta Cotnissão, para p-arecer, o Projeto de Decre
to Legislativo n' 101, de 1991 (n' 397-B, de 1990 na Câmara 
dos Deputados) que "aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio Modelo FM lndaiatuba Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão em freqüência modulada, na cidade de Indaia
tuba, Estado de São Paulo", composta societariamente da 
seguinte forma: ' --

1. Leosmar Gonzales Martinez 2.400 cotas 
2. Nancy Maria Cerávolo Aprá - 2.400 cotas 

4.800 colas 
Por meio da Mensagem Presidencial n<? 777, de 1989, 

o Excelentíssimo Senhor Presidente da República submete 
ao CongreSso Na-cional ato que outorga permisSão de expio-· 
ração de canal de freqüência modulada, nos termos do art. 
49, inciso XII, combinado com o§ I' do art. 223, da Consti
tuição Federal, ato esse constante da Portaria n~ 220, de 9 
de novembro de 1989, publicada no Dlário Oficial da União 
do dia 10 de novembro de 1989. 

Sua Excelência faz acompanhar sua Mensagem de Expo
sição de Motivos onde_ o_ então Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações esClarece: 

"Submetido o assunto ao exame dos 6rgãos com
petentes deste Ministériõ, as cOnClusões foram no sen
tido de que, sob os aspectos técnico e jurídico, as enti
dades proponentes satisfizeram ãs exigências do Edital 
e aos requisitos da legislação específica da radiodifuSãO, 
exceto as empresas que menciona." 

Coube então ao Senfiór Ministro de Estado das Comuni' 
cações, nos termos do art. 16 e seus parágfãfos do Regula
mento dos Serviços de Radiodifusão, COm a redação dada 
pelo Decreto n9 91.837/85, determinar a vencedora. 

O presente Projeto foi examinado pela Comissão-de Ciên
cia e Tecnologia, Comunicação-e Informática da Câmara dos 
Deputados, tendo sido aprovado _por unanitriidade parecer 
favorável de seu Relator Deputado Atila Lira. 

Submetido_ à Comissão de Constituição e Justiça e Reda
çãO, foi ele aprovado, contra o voto do Deputado Hélio Bicu
do, quanto à sua técnica legislativa e constitucionalidade. Vo
taram com restrições os Deputados Vital do Rego, José Luiz 
Clerot, Roberto Magalhães e Luiz CarlOs SantoS. 

Já no Senado, esteve o Projetó errdüiâ.lis~ nesta Comis
são, à disposição dos Srs. Senadores para recebimento de 
emendas, no prazo regimental, não tendo recebido quaisquer 
reparos. 

II - Voto do Relator 

Diante da regularidade dos procedimentos e do testemu
nho ministerial de que a Rádio Modelo FM Indaiatuoa Ltda. 
atende a todos os requisitos téCnicos e legais para recebimento 
da permissão, opinamos pela aprovação do ato, na forma 
do presente Projeto de Decreto Legislativo. 

É o parecer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer 

conclui favoralmente à matéria. 

Passa-se 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 perman-ecr 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vafà Corilissão Díreiüra para-a re"dação final. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a me-
sa, parecer da ComiSsão Diretora, que será lido pelo Sr. 19 
Secretário. - -

É lido o seguinte. 

PARECER N' 303, DE 1991 

(Da Comissão Diretora) 

_ Redação final _do Projeto de Decreto Legislativo 
---n' 101, de 1991 (n• 397, de 1990, na Câmara dos Depu

tados) 

A Comissão Diretora apresenta a redação finai do Projeto 
de Decreto Legislativo n' 101, de 1991 (n' 397, de 1990, na 
Câmara dos Deputados), qué aprova o ato que outorga per
missão à Rádio Modelo FM Indaiatuba Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão em freqüéncia modulada na cidade 
de Indaiatuba, Estado de São Paulo. 

Sala das Reuniões da Comissão, 3 de setembro de 1991. 
-Mauro Benevides, Presidente- Dirceu Carneiro, Relator 
- Alexandre Costa - Rachid Saldanha Derzi. 

ANEXO AO PARECER N' 303, DE !991. 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n' 101, de 1991 (n' 397, de 1990, na Câmara dos Depu
tados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, 
Pr~sid~nte do _Senado Federal, nos termos do art. 4_8, item 
28, do Regimento Interno, promulgo o_s_eguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N' , DE 1991 

Aprova o ato que outorga permissão ã Rádio Mo
delo FM lndaiatuba Ltda. para explorar serviço de ra~ 
diodifusão em freqüência modulada na cidilde de Indaia~ 
tuba, Estado de São Paulo. 

Art. 19 É aprovado o ato a que se refere a Portaria 
n' 220, de 9 de novembro de 1989, do Ministro de Estado 
das Comunicações: qUe outorga: permissão à- Rádio Modelo 
FM lndaiatuba Ltda. para explorar, sem direito de_exclusi
vidade, pelo prazo de dez anos, serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, na cidade de Indaituba, Estado de 
São Paulo. 

Art. 2~ Este Decreto Legislativo entra em vigor ria data 
de sua püblicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - 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 perman-ecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
-A m~téria vaf à promulgação. 
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 21: 

PROJETO DEDECRETO 
LEGISLATIVO N• 46, DE 1990 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 46 de 1990(n' 170/89, na Câmara dos 
Deputados), que homologa o ato do Conselho Mone
tário Nacional que autorizou a emissão adicional de 
papel-moeda, no exercício de 1988, no valor de 
Ncz$570.900.000.000,00 (quinhentos e setenta bilhões 
e novecentos milhões de cruzados novos), tendo 

PARECER favorável, sob n•259,de 1991, da Co
missão 

- de Assuntos Económicos. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária 
- - - -

anterior. 
Passa-se à votação do projeto, em turno-únicct-(Pausa.) 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. _ 
A matéria vaf â Comissão Diretora parã a redação final. 

É o seguinte o projeto -aprOV3do: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLA.TIVO 
N• 46, DE 1990 

(N• 170/89, na Câmara dos Deputados) 

Homologa o ato do Conselho Monetário Nacional 
que autorizou a emissão adicional de papel-moeda, no 
exercício de 1988, no valor de NCz$570.900.000.000.00 
(quinhentos e setenta bilhões e novecentos milhões de 
cruzados novos.) 

O Congresso Nacional decreta: - ___ . 
Art. 1" Fica homologado o ato do Conselho Monetáno 

Nacional que autorizou a emissão de papel-moeda, n~ e~er
cíciode 1988, no valor de NCz$570.900.000.000,00 (qumhen
tos e setenta bilhões e novecentos milhões de cruzados novos). 

Art. 2"' Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 22: 

Votação, em turno único; do Requerimento n" 459, 
de 1991, de autoria do Senador Oziel Carneiro, solici· 
tando, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais 
do Senado Federal, do artigo publicado no jornal O 
Liberal de Belém do Pará, edição de 18 de_ agosto 
corrente, intitulado "A Quem Decepciona~- a~ -~r_a~_-__ 
des ObrasT-~. 
Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. . . -
Será feita a transcrição sohc1tada. 

É a seguinte a matéria cuja transcrição é solicitada: 

O Liberal 
Belém, domingo, 18 de agosto de 1991 

A QUEM DECEPCIONAM AS GRANDES OBRAS? 

A Belém - Brasília foi chamada de estrada para onças. 
A Transamazónica, de rodovia que leva da miséria ao -nada, 

e a grande cruz -fOrinada na floresta pela Transamazôn-icã 
e a _Santarém - Cuiabá foi apelidada de chafaris federal; 
alusão às obras sem sentido, que consomem dinheiro muni
cipal, como são oschafarizes_e as pracinhas sem função social. 
Na sexta-feira, o Secretário do Desenvolvimento Regional, 
o que seria o antigo MinistrO do Iilterior, Egberto -Batista, 
disse em Belém, na reunião do Condel da Sudam, que "essas 
obras, muitas-vezes, só trazem decepção". 

A frase do alto funcionário federal foi o Iecho do i}ue 
ele disse aos governadores da região, após sepultar as espe
ranças de conclusão da hidrovia Araguaia - TocaJ:!t!ns e da 
pavimentação das BR-230-e 163. A facilidade verbal do secre-

- tário contrasta flagra-ntemente com as aspirações dos paraen
ses mais que qualquer outros- amazônidas, visto que essas 
obras inconclusas enraízam-se no Pará. Estado que, em vez 

-de benefícios, só vem colh-endo problemas com os· resultados_
da inédita intervenção federal em seu território, numa época 
em que só era possível notici~r as decisões do governo central. 
Que_stíoná-las, era pecado mortal. _ 

-- Ao ãnunciar o ãbandono dessas obras: o secretário usou 
o termo "decepção". Bem poderia ter explfcado a quem elas 
decepcionam. Antes de tudo, desencantam o Brasil como um 
todo, haja viSta os custos asfroilõmicos que representam. Mas 
a grande decepção não é Eropriamente do Governo brasileiro, 
e_sse ente aético, como classificou-o Deputado Delfim Netto. 

.A frustração recai, em primeiro lugar, sobre os milhares de 
colonos atraídos e insistentemente chamados pelo Governo 
para encontrar nas terras da Amazônia a terra da promissão. 
Abandonados na mata há muitos anos, pelo- descaso, agora 
estão solenemente entregues à própria sorte, a partir das pala-
vras do secretário. - - - - -

Para um Estado como o Pará, tido hoje como campeão 
da violência rural a "decepção" de.Egberto Bati~ta não poderá 
chegar em hora pior. É como se õ Governo da União tivesse 
mandado o seguinte recado: .. Nós invadimos o território de 
vocês e, sem pedir licença, abocanhamos mais de 70% de 
suas terras, inventamos uma colonização que, de início, sabía
mos daria em nada, incentivamos nlilhare_s de famílias de todo 
o Brásil a buscar o solo paraense, abandonamos a maioriã 
delã.S~- e -agora decidiffios anunciar-lhe~, na solenidade do fo
rum regionãrda Sudam, qt,~e nada ~emos com isso; fiQuem 
com os problemas sociais, oom- ·as brigas pela posSe da teri-a-. 
com a violência e com o inchaço das periferías das cidades 
pelos expulsos do campo". 

Estranho anúncio, no momento em que o Governo, ainda 
que de modo camuflado, para satisfazer às pressões interna
cionais, se· empenha pela conclusão da rodovia Acre- Pará, 
perm"itindo ligar a Amazônia ao Pacífico, pãra 1ãcilita~ a_s 
~XpOtt<iÇões para o Oiiente, leia-se Japão. É o Brasil eterna
mente olhando para fora de suas fronteiras, deixando a Ama
zônia deitada em indesejável berço de sofrimento, É a velhís
sima noção de uma econorriia de exportações em detrimento_ 
do mercado interno. Coisa que o Prim-eiro Mundo incentiva, 
mas sabe e pratica o inverso, que nenhum país progride exPor
tando sem mercado internO. Ao invés de resgatar a dívida 
-contra{da com o Pará, o Governo central nos joga na concor
data social. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)--:: Item 
23: 

Votação, em turno ünico, do Requerimento 
n9 494, de 1991, de autoria do Senador Divaldo Surua-
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gy, solicitando, nos termos regimentais, a tramitação 
conjunta do Projeto de Lei da Câmara n' 41, de 1991 
(no 1.626189, na Casa de origem), e do Projeto de Lei 
do.Senado n" 47, de 1991, de autoria do Senador Mário 
Covas, que dispõe sobre o trabalho doméstico e dá 
outras providências. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram peimanecer 

sentados. (Pausa.) _ 
O Projeto de Lei da Câmara n" _41 e o Projeto da Lei 

do Senado n<:> 47 passarão a tramitar em conjunto. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 24: 

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO No 13, DE 1991 

(Incluída em Ordem do Dia nos _tetmos do art. 
358 do Regimento Interno.) 

Dá nova redução ao§ 5o do art. 14 da Constitüição 
Federal (lo signatário: Senador Ney Maranhão). 

A Corilissão incumbida do exame da proposição não emiR 
tiu o parecer sobre a nova redação do § s~- do art. 14 da 
Constituição Federal. 

Em votação o prosseguimento da tramitação da Proposta 
de Emenda à Constituição nn 13, de 1991. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria constará da pauta da sessão ordinária de ama-

nhã, em fase de discussão. · 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Passa-se ·à 
votação do Requerimento n<:> 535, de 1991, de urgência lido 
no Expediente para a mensagem n?O 215191. 

Os SrS. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria a que se refere será "i:il.cluída na Ordem do 

Dia da segunda sessão ordinárià Sub~eqüeil.te. -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Passa,se à 
votação do Requerimento· n9 53&, de 1991, de urgência lido 
no Expediente para o Projeto de Lei da Càmara no 72, de 
1991. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria a que se. refere_ será incluída na Ordem do 

Diá da segunda sessão ordinária subseqüente. 
O Sr. Marco Maclel- Sr. Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bertevides}-Tem a pala
vra V. Ex~ 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) -Sr. Presidente. pelo que percebi, aproR 
varam a urgência "c" para um projeto a respeito do qual 
foi sOlicitada uma urgência "b'". Então, por·ecóflomià proCesR 
suai, gostaria de solicitar- a V. Ex~ que determinasse a votação. 
para a mesma proposição, da urgência "b", porque se _trata 
de matérias que foram- e-riffegues-à-Mesa. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência esclarece ao nobre Líder Marco Maciel_que, na sessão 
que pretendemos realizar às 18_b.oras e 30 minutos, será lido 
o requerimento que favorece- com o rito previsto na a1ínea 
b do nosso Regimento a apreciação dessa matéria, o qUe 

alcançará com_ a prejudicialidade, porque, de um prazo mais 
dilatado que a alínea c do Regimento. 

O SR. MARCO MACIEL- Sr~ Presidente, já que V. 
Ex~ antecipa essa decisão, o que registramos ·com satisfação, 
g-ostaria de solicitar de V. Ex-, tendo em vista a urgência 
da matéria, reconhecida pelo próprio Plenário, qu-e as quatro 
proposições que dizem respeito a empréstírilos externos que 
o Brasil contrairá com o governo japonês dentro do Plano 
Nakasone sejam incluídas nas sessões extraordinárias, confor
me. aliás, foi assim solicitado por maioria expressiva dos Srs. 
Senadores. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Se realmente 
-chegar à Mesa requerimento na forma regimental, não há 
dúvida que a Mesa adotará as providências solicitadas por 
V. Ex• · 

O SR. MARCO MACIEL- Sr. Presidente, entregamos 
requerimento -à Mesa logo no início da sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- A Mesa de· 
terniínarfprovidências à Secretaria ROera! da Mesa, e compro
vada, como se espera, a informação de V. Ex\ sempre-muito 
lúcido e preciso, proceder-se-á como V. Ex~ deseja, já que 
se trata de matéria importante para o País. 

O SR. MARCO MACIEL -Sr. Presidente, não desejo 
i_nterrompêRio, mas quero dizer a V. Ex'' que os nossos requeri
mentos foram entregues à Mesa antes das propostas que disR 
J?Õem sobre os aumentos dos tribunais. Gostaria de deixar 
claro isso, para os devidos fins, e para que sobre esse assunto 
não paire nenhuma _dúvida sobre o que estou afirmando. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- A Casa dili· 
genciará pata que as matérias ·sejam ·apreCiadas, e ficaremos 
hoje tantas sessões quantas necessárias para a apreciação des
ses empréstimos a que alude V. Ex~ e do_ aumente dos tribunais 
superiores que demandam o Congresso Nacional e já tiveram 
as suas proposições aprovadas pela Câma~ dos Dei?utados. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência comunica ao Plenário que, nos termos do art. 43_, inciso 
II, § 2" do Regimento Interno, defe~e o Re_querimen_to n~ 
519, de 1991, do Senador Fernando Henrique Cardoso, lido 
no dia- 30 de agosto _último e que não foi votado em duas 

_ se_ss_ões consecutivas por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência consUlta os nobre Senaàores JutahY Mãgalhães e Cid 
Sabóia de Carvalho se ainda des_ejam fazer uso da palavra 
na presente sessão, porque se houver desistência, a Presidência 
convocará imediatamente uma sessão extraordinária para a 
apreciação das matérias agora· mencionadas pelo nobre Líder 
Marco Maciel. Entretanto, se os nobres senadores desejarem 
brindar a Casa com os seus pronU.nClam-ehtõs; ·sempre brilhan
tes, não há dúvida de_que prosseguiremos corii os nossos traba
lhos. 

O ·sr. JutahyMagalhães- Sr. Presidente, vou brindar 
a Casa com o meu silêncio. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- V. Ex• vai 
nos deixar frustrados não ocupando a tribuna. Por outro lado, 
favorecerá a votação_dessas.-matérias. nas sessões extraordi
nárias. Da me·sma forma acredito que pensa o nobre Senador 

_ Cid Sabóia de Carvalho, momentaneamente ausente deste 
Plenário, o que por si já significa uma demonstração de aquiesR 
cência ao apelo da Mesa. 
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência convoca sessã_o extraordinária a realizarMse hoJe, ~s. 
18 horas, com a seguinte 

ORDEM DO "UfA 

Votação, em turno único, do Requerimento n? 455, 
de 1991, do Senador Garibaldi Alves Filho, solicitando, 

nos termos regimentais, a transcrição, nns Anais do 
Senado, do Editorial publicado no jornal Correio Brazi

- liense, Edição do dia 15 de agosto corrente, intitulado 
''nunca mais". 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Nada mais 
havendo a tratar, declaro encerrada a sessão. 

(Levanta-se_a sessão às 17 horas e 50 minutos.) 

Ata da 142~ Sessão, em 3 de setembro de 1991 
1 ~ Sessão Legislativa Ordinária, da 49~ Legislatura. 

EXTRAORDINÁRIA 
Presidência do Sr. Mauro Benevides 

AS 18 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SE
NADORES: 

Affonso Camargo - Alexandre Costa - Alfredo CaJl_l
pos- Aluizió Bezerra- Amazonimo Mcnde_s ....:...-Aimir Lan
do- Antonio Mariz- Áureo Mello- BeniVeras- Carlps 
De'Carli- Carlos Patrocínio- César !)ias- Cfi~gas Rodri
gues - cid Sabóia de Carvalho -Dario Pareira __ - Pirc~u 
Cámeiro - Divaldo Suruagy - Eduardo Suplicy - Elcio 
Álvares- Esperidião A mim- Epitácio Cafeteira- Telnio 
Vieira- Francisco Rollemberg- Garibaldi Alves- Gerson 
Camata- Guilherme Palmeira-Henrique Almeida_:__ Hugo 
Napoleão - Humberto Lucena -Iram Saraiva - Irapuan 
Costa Júnior- João CalmQn- João França- João Rocha 
- Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José Eduardo -
José Fogaça - José Paulo Biso! -:-- José Richa - Jutahy 
Magalhães- Lavosier Maia~ Levy Dias-- Lourival Baptista 
- Lucídio Porte lia - Magno Bacelar- Mansueto de Lavor 
-Márcio Lacerda -Marco Maciel - Mário Co.vâS- Mau-
rício Corn~a - Mauro __ Bcrievides - Meira Filho - Mpis~s 
Abrão- Nabor Júnior- Nelson Carneiro- Nelson Wede
kin - Onofre Quinan-- Oziel Carneíro - Pedro Si_mon 
- Rachid Saldanha Dcrzi - Raimundo Lira = Ronaldo 
Aragão.- Ronan Tfto::..:.. Ruy Bacelar - -Teotônio Vilela 
Filho- Valmir carnpclo- W-ilson Martins. -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 68 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

so'b a p'fõteção de Deus, iniciamOs nOssos trabalhos .. 
Antes de ser procedida a leitura do Expediente, a Presi

dência deseja registrar a presença, ria Tribuna_ de Honra da 
Casa,- do Sr. Emb.aixador B,a.ena Soares~ q u_e, _ çpm __ e7(eJ11Plar 
dedicação e brilho e;xcepcional, representa o nosso País como 
Secretário-Geral da Organização dos Estados America?OS. 

É uma figura exponencial da diplomacia brasileira. (Pau-
sa) 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 
}'? Secretário. -

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N• 559, de 1991 

Requeremos urgência, nos termos do art. 336, alínea b, 
do regimento Interno, para a Mensagem no 212, de 1991, 

. r_e~ativa. à so~icitação de_ autorização do Senado Federal para 
:·co-ntratação-de empréstimo e~tern9: peJa União, no v~lor de 

y 7 ,596,000,00. . . 
Sala das Sessões, 3 de setembro de 1991. ~Raimundo 

Lira - Marluce Pinto -_ João Rocha - Elcio Alvares -
Hugo Napoleão- Marco Maciel- Diva! do Suruagy- Jonas 
Pinheiro - Dario Pereira - Henrique Almeida - Mauro 
Benevides - Iran Saraiva - Chagas Rodrigues_- Josaphat 
Marinho- Humberto Lucena -Alfredo Campos- Antonio 
Mariz -Eduardo Suplicy- Francisco Rollemberg -José 
Eduardo- Valmir Campelo - __ Gerson Camata_- Nelson 
Carneiro- Carlos De'Ca'rli- César Días- Maurício C_orrêa 
--Fernando Henrique - João Calmon -_ Almir Gabriel 
- Aureo Mello - José Richa - Oziel Carneiro ~ Almir 
LaUdo - Carlos Patrocínio - Levy Dias - Nabor Junior 
- Onofre Quinan - Magno Bacelar - Ney Mar.o;1nhão :
Ronaldo Aragão- Moisés Abrão- Mário Covas- Lourival 
Batista- João França·- Guilherml -::tlmeira- Ronan Tito 
-Me ira Filho -José Richa. 

REQUERIMENTO N• 560, de 1991 

Requeremos urgência, nos termos do art. 336, alírlea b, 
do Regimento Interno, para a Mensagem n" 213, de 1991, 
relativa à solicitaÇão de autorização do Senado Federal para 
contratação de empréstimo externo pela União, no valor de 
y 14,740,000. . 

Sala das Sessões, 3 de setembro de 1991. - Réliiriu-ndo 
Lira - Marluce Pinto -'João Rocha - Marco Maciel -
Elció Alvares - Josaphat Marinho - Hugo Napoleão -
Jonas PinheirO --Divaldo Suruagy- Dario Pinheiro- Hen
rique Almeida - Iran Saraiva - Rachid Saldanha Derzi -
Humberto Lucena- Chagas Rodrigues- Alfredo Campos 
- Levi Dias - José Eduardo - Francisco Rollemberg -
Eduardo Suplicy- Gerson Cama! a - Jutahy Magalhães
Walmir Campelo - Mauro Benevides - Nelson Carneiro 
- Fernando Henrique - -Aimir Gabriel _:__ Jóão --Caliilón-
-José Richa- OzielÇarneiro- Levy_Dias ~ _Nal!or Junior 
~ Magno Bacelar - Onofre Quinam - Ney Mar~nhãO _
Ronaldo Aragão- Moises Abrão- Mário Cuvas -_ Lourival 
Baptista~ João França- Ronan Ti_tO--:-:- ~eira Filho. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Os requeri
mentos que acabam de ser lidos serão apreciados após a Or
dem do Dia. 
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Beni V eras 
- Aureo Mello - Carlos D'Carlli - Nelson Carneiro -
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Votação, em turno único, do- Req uerimentb n" 455, 

de 1991, do Senador Garibaldi Alves Hlho., solicitando, 
nos termos (egimentafS:, a -tiãnscrição, nos ~nais c;I_o 
senado, do editorial publicado no jornal Correio BraZi
Iiense, edição do dia 15 _de ago_s_to corrente, in.titulado 
"nunca mais". 

Em votação. 
Os Srs~ Senadores ·que o aprovam queiram permanec-er 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. _ 
Será feita a transcrição solicitada. 

É A SEGUINTE A MATÉRIA CUJA TRANSC[(J. 
ÇÃO É SOLICITADA: 

Correio Braziliense 
Brasflia, quinta-feira, 15 de agosto de 1991 

NUNCA MAIS 

O País, na data de hoje, vive o dia da libertação dos 
cruzados confiscados à população brasileira, surpreendida pela 
estratégia de impacto do Governo Collor ao lançar mão da 
poupança popular, num gesto ousado, tendo como objetivó 
maior a contenção dos ativos financeiros, sUporte di base 
para o tratamento de choque contra o delíriõ Jriilacionário. 
Sem dúvida alguma, os trilhões de cruzados postos sob a tutela 
do Banco Central constituíram a carga heróica de- pólvora 
para o tiro único- que seria desfechado contra o desafio da 
inflação. 

Não importa, nessa altura dos aconte_cimentos, discutir 
os méritos ou deméritos de uma decisão extrema, nem mesmo 
avaliá-la em suas causas oo questionar os resultados obtidos 
- se -os positiVos ·ou ·neg-3tíVoS -, importa asSinalar que o 
sacrifício imposto àS populações que confiaram ao poder públi
co a guarda de suas precárias eCononiias aiilda está por ser 
proclamado em seu juízo maíot. Isto porque a inflação perma
nece alta e ronda o poder de compra dos assalariados, exacer
bada a sua ferocidade diante da indigência -de uma política 
salarial, que até aqui não recuperou para quem vive do traba
lho a certeza de os ganhos mensais serem Suficientes para 
assegurar o dever e o haver no final de cada mês. O fato 
foi consumado e agora ressurgem os horizontes abertos pela 
recuperação dominial da poupança de cada cidadão. 

O baraço do confisco está parcialmente desativado. Muito 
embora as regras da libertação ainda contingendem a plena 
mobilização daquilo que cada um entregou em holocausto 
ao Plano Collor L Vale assinalar a abertura aos contingentes 
que poderão sacar valores míniitioS paiã-iiSo autôriorilo, sem 
limitações na sua destinação, sejã qiiãl for a opção dos titu
lares. 

Aceite-se para os devidos registres históricos que o con
fisco tenha tido lastros de intelígência para justificá-lo. Toda-_ 
via, não se credencie tal postura para· justificar semelhantes 
procedimentos no futuro, nurila ação para a qual a sociedade 
não delegou poder a quem quer que seja e tampouco admite 
a sua repetição para novas propostas salvadoras. _ 

Confisco nunca mais· .=..:... eis o Clamor que explode em 
todos os segmentos sociais -chamados ex oficio a uma adesão 
compulsória, autoritariamente· imposta ao País em março de 

1990, para viabilizar uma política_ de salvação nacional em 
que os- fatores de sustentação se fundamentam nas relações 
de mercado de cuja incidência fiscal a receita -da União retira 
os seus haveres legitirilamente--. 

Fora desse determinismo fiscal não existe espaço para 
as aventuras e incertezas de uma política que concilie nos 
seus desdobramentos finais -o contingeiidaniento de valores 
livremente dispostos num regime confiável sob guarda da 
União; Fica: proscritO, para todo o sempre, qualquer proposta 
que arbitrariamente busque mobilizar o que é de estrito dorní
nio--iildividual para dissolvê-la num anódino gerenciamento 
estatal. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência comunicã aos Srs. Senadores que serão realizadas mais 

-duas sessões na tarde de hoje. 
Solicito aos Srs. senadores que se encontram em seus 

respectiVOs gabinetes que se desloquem imediatamente- para 
o plenár!_o, a fim de garantir quorum para a apreciação- dessas 
matérias: - - - -

Além dos empréstimos agora referenciados, há também 
o reajuste salarial dos Tribunais Superiores. 

Como já foi Votado o para o SuperiOr Tribunal de Justiça 
-e o Ministério Público da União, outros tribunais superiores 
aguardam a manifesta-ção do Senado Federal, já que a Câmara 
dos Deputados o fez na semana transata. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Beiievides) - Passa-se à . 
apreciação- do Requeiirilento n? 559, de 1991, de urgência, 
lido no Expediente, para a Mensagem n~ 212191, relativo a 
pleito da União. 

~m votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam -queiram permanecer 

sentados. (Pausa.} 
AProvado. 
Aprovado o requerimento, passa-se ã apreciação da maté

ria, que depende de _parecer dª Comissão_ de Assuntos Econó
micos. 

Sobre a mesa, parecer da Comissão de Assuntos Econô
rilic~s, que será lido.pelo Sr. 1~ Secretário._ 

E lido o segumte: 

PARECER N• 304, DE 1991 

Da Comissão de Assuntos Econômicos sobre a Men· 
sagem n9 212, de 1991, (n9 435, na origem), do Senhor 
Presidente da RepúbUca, que encaminha ao Senado Fe
deral pedido de autorização para a República Federativa 
do Brasil contrair operação de crédito externo no valor 
de até Y 7,596.000.000 (sete bilhões, quinhentos e no
venta e seis milhões de ienes japoneses), junto ao Over
seas Economic Cooperation Fund - OECF; destinada 
ao finaDciamento parciaJ de Projeto de Irrigação do 
Nordeste, a ser executado pela Companhia de Desenvol
vimento do Vale do São Franc~o - CODEV ASF. 

Relator: SenadOr Dario-Pereil-a 

Mediante a Mensage-m n(' 435, de 1991; na origem, renu
merada como 212 na Casa, o Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Senado Federal pedido de autori
zação para a República Federativa do B_rasil contrair operação 
.de crédito externo no valor de até y 7,596,000,000 (sete 
bilhões e quffihentos e noventa e-seis milhões de ienes japone
ses), jmtto ;10 Overseas Econo~iC CQOperatio"n- Fund -
OECF, 9.estinada ao financiamento parcial do Projeto _de Irri"-
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gação do Nordeste, a ser executado pela Comparihia de Desen~_ 
volvimento do Vale do São Francisco- CODEVASF. 

Acompanha a Mensagem do Senhor Presidente da Repú
blica. Exposição de Motivos n" 338, do Senhor Ministro_ de 
Estado da Economia, Fazenda e Planejamento, n-a qual escla
rece que a coop·era~ção financeira " ... decorre de Acordo, 
por Troca de Notas, entre os governos brasilejrq _e japOnês, 
datado de 10-11-89, aprova-ao pelo Decreto Legislativo n9 32. 
de 25-10-90 c promulgado pelo Decreto n' 28, de 26-2-g1". 

Informa ainda o Senhor Ministro que o erilpréstiffio obe
decerá às seguintes condições financeiias.: 

Valor: Y 7,596,000,000 (sete bilhões e quinhentos e no-
venta e seis milhões de ienes japoneses). ___ _ 

Prazo: 25 (vinte e cinco) an-os. - -
Carência: 7 (sete) anos, ContadoS ctã-data da assinatuia 

do contrato. -
Juros: exigfve!s semestralmente, mesmo durante a carên

cia, ã taxa de 4% a.a., para Tranche I (Y 7,462,000,000), 
referente a obras civis e equipamentOs, e~:r,25% -a.a~. para 
Tranche II (Y 134,000,000), referente a serviços de consul-
taria; -

Amortização: em 37 (triiita e sete) prestaÇ6es semestrais 
nos segl!~ntes __ valores: Tranch~ I: ª- primeira no yalor_ de Y 
201,700,000 e as restantes de Y 201,675,000; Trauche II: Y 
3,644,000 no primeiro vencirnentoi; e y 3,621,000 no-s deiTiai§; 

Data Final pari DeserllbolsO: 7- (sete) anos, a partir da 
data de efetiVidade do contrato. 

Acompanha igua,Imente a Mens~gem, conforme _disposto 
na alínea i, parágrafo 3• artigo 4' da Reso!u.ção.' 96189 (modi, 
ficada pela Resolução n• 45/90), Parecer n' 858/91 da Pro~cura
doria-Geral da FaZenda nacional que concll1i que ..... ~Jorma
lidades prévias a contratação, prescritas na Constittü_ç4_o_feâe
ra1, na Res_olução n9 96/89 do Senado Federai e no Decreto-Lei 
n<.> 1.312/74, como se acharem em vigor, e nos demais dispo
s~tivo.~ legais e regulamentares, foram integralmente obede
ctdas ,_ 

Por sua vez, o Parecer n~ 256, de 1991: do Departamento 
do Tesouro Nacional, assinala que a operação sob exame 
está contida dentro dos limites de endividamento previsto 
na Resolução n' 96/89, modificada pela Resolução n' 45/90 
e que o projeto a que se destinam os recursos consta do 
Plano Plurianual para o perfodo 1991-1995 (Lei no 8.173, de 
30-1-91). 

Em razão_do exposto, nosso parecer é favorável à autori
zação da operação de crédito nos termos do seguinte. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 57, DE 1991 

Autoriza a República Federativa do Brasil a con
trair empréstimo extern_o, no valor de até Y 
7,596,000,000 (sete bilhões e quinhentos e noventa e 
se1s milhões de ienes japoneses); junto ao Overseas. Eco
nomic Cooperation Fund - OECF, destinada ao finan
ciamento parcial do Projeto de Irrigação do Nordeste, 
a ser executado pela Companhia de Desenvolvimento 
do Vale do São Francisco- CODEVASF. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É autorizacla, na forma da Resolução n~ 9_6, 

de 15 de dezembro de 1989, do Senado Federal, alterada 
pela Resolução n' 45, de 19 de outubro de 1990, a contratação 
de empréstimo externo, da Repu'bhca Fe~erahva do Bras1l 
junto ao OverseaS EConorilic Cooperation Fund - OECF, 
nos termos do Acordo promulgado pelo Decreto n9 28, de 
26-2-91. 

Art. 2~ A operação de crédito autorizada no artigo 19 
terá como finalidade o financiamento pareia] do Projeto de 
Irrigação do Nordeste, a ser executado pela Companhia de 
Desenvolvimento dQ_yale do São Francisco- CODEVASF. 

Art. 3~ A referida operação deverá obedecer às seg~:!_in
tes condições fínanceiras: 

I) valor: Y 7 ,596;000,000 (sete bilhões e quinhentos e 
noventa e seis milhões de ienes japoneses); 
· II) Prã.zo: 25 (vinte e cinco) ailõs; 

III) carência: 7 (sete) anos, contados_dfl. data da assinatura 
do contrato; 

IV) juros: exigíveis semestralmente, mesmo durante a 
carência, à taxa de 4% a.a. parã Tranche I. (Y 7,462,000,000), 
referente a obras novas e equipamentos, e 3,_25% a. a. para 
Tranche li (Y 134,000,000), referente aserviÇos de consul-
taria; -

V) amortização: ~m 37 (trin!a e sete) prestações semes
trais, nos seguinttis valores: Tranche I: a primeira no valor 
de Y 201.700,000 e as restantes de Y 201,673,000; Tranche 
II: Y 3,644,000 no primeiro vencimento, e Y 3,621,000 nos 
demais; _ _ __ 

VI) data final do desembolso: 7 (sete) anos, a partir da 
data de efetívidade do contrato. 

_ Art. 4~ A autorização de que trata esta resolução será 
exercida no prazo de 12 (doze) meses a contar da data 

de sua publicação. 
Art. -5" Esta resolução entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Safa das Comissões, 3 de setembro de 1991.- Raimundo 

L-irª' Presidente- Dario Pereira, Relator- Henrique Almei
da_- Jteni V eras - Roy Bacelar - João Rocha - Elcio 

Alvares - Meira Filho - Guilherme Palmeira - Mário 
Covas - Moiséis Abrão - José Eduardo - Eduardo Suplicy 
- Maurír1o Corrêa - Wilson Martins. 

O SR_ !'RESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer 
é favorável e conclui pela apresentação de Projeto de Resolu
ção no valor de 7 bilhões de iens japoneses, a ser executado 
pela Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Fran
cisco,~CODEVASF. 
- Completada a -instrução da matéria, passa-se à discussão 
do projeto, em turno único. 

Em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo queiram per-

manecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão Diretora para-a-redàção final. 
O SR. !'RESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a mesa 

parecer da Comissão Diretora oferecendo redação final à ma
téria, que será lido pelo Sr. 1" Secretário. 

É lido o seguinte: 

PARECER N• 305, DE 1991 

(Da Comissão Dil-etora) 

Redaç3o final do Pro,ii:tu de Resolução n~ 57, de 
1991. 

A Comissão Ditetora apresenta a redação finá! do Pi6jeto 
de Resolução n" 57, de J991, que autoriza a República Federa
tiva do Brasil a contrair emprésfimo externo, no yalor de 
até Y 7,596,000;ooo (sete bilhões e quinhentos e noventa e 
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seis milhões de yenes jap-oneses),_jU.nto ao OVerséas-Economic 
Coopenition Fund - OECF, destinado ao funcjoriameitto 
parcial o Projeto de Irrigação do Nordeste, a ser executivo 
pela Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Fran
cisco- CODEV ASF. 

Sala de Reuniões da Comissões, 3 de setembro de 1991. 
- Mauro Benevides, Presidente -Dirceu Carneiro, Relator 
- Lucídio Portela - Iram Saraiva. 

ANEXO AO PARECER N" 305, DE 1991 

Redação final do Projeto de Resolução n~ 57, de 
I991. . . 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e cu, Presi
dente, nos termos do art. 48, item 28, do regimento Interno, 
promulgo a seguinte -__ _- o _ 

RESOLUÇÃO N'' , DE 1991 

Autoriza a república Federativa do Brasil a contrair 
empréstimoexterno, no valor de até Y 7,596,000,000 
(sete bilhões e quinhentos e noventa e seis milhões de 
yenes japoneses), junto ao Overseas Econoritic Toope
ration Fund- OECF, destinado ao financiamento par
cial do Projeto de Irrigação do Nordeste, a ser executado 
pela Companhia de Desenvolvimento do Vale do São 
Francisco- C_ODEVASF. 

Art. 1"' É autorizada, na forma da resolução n'' 96, de 
15 de dezembro de 1989, do S.enado Federal, altera (lapela 
Resolução n"' 45, de 19 de outubro de 1990, a contratação 
de empréstimo externo, da República Federativa do Brasil 
junto ao Overseas Economic Cooperatiort Fund - OECF, 
nos termos do acordo promulgado pelo Decreto nn 28, de 
26 de fevereiro de 1991. -

Art. 2~> A operação de crédito autorizada no art. 1 '-'terá 
como finalidade o financiamen-to parcial do Projeto de Irriga
ção ?o Nordeste, a ser executado pela Companhiã de Desen
volvimento do Vale do São Francisco- CODEVASF. ·· 

Art. 3" A referida operação-deverá obedecer às seguin
tes condições financeiras: 

a) valor: Y 7 ,596,000,00() (sete bilhões e quinhentos e 
noventa e seis milhões de ienes japoneses); -

b) prazo: vinte e clncóanoS; --
c) carência: sete anos, contados da data da assinatura 

do contrato; 
d) juros: exigíveis semestralmente, mesmo durante a ca

rência, à taxa de 4% a.•Cifara Tranche I. (Y 7 ,462,000,000), 
referente a obras novas e equipamentos, e 3,25 a.a. para 
Tranche II (Y 134,000,000), referente a serviços de consul
taria; 

e) amortização: eiri~trinta c sete prestações Semestrais, 
nos _seguintes valores_ Tra:nclte_l:_a primeira no valor de Y 
201,700,00 e as restantes de Y 201,673,000: Tranche II: Y 
3,644,000 no primeiro vencimento;·e Y 3,621,000 iios demais; 

t) data final do desenbolso: sete anos, a partir da data 
de efetividade do contrato. 

~rt. 4" A autorização de que trata esta Resolução será 
exercida no prazo de doze-meses a contar da data de sua 
publicação. 

Art. s~ _ Esta Res_olu_ção entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro benevides)- Em discussão 
a redação final. (Pausa.) . 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 

OsSrs. Senidores que estiverem de acordo queiram per-
manecer sen~adQs. (Pausa.) 

Aprovada. 
A m~téria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - !'assa-se à 
apreciação de Requerimento n" 560, de 1991, de urgência, 
lido no Expediente, para Mensagem da Câmara dos Depu
tados n" 213/91, relativa a pleito da União. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que estiverem de_acordo pennaneçam 

sentados. (Pausa.) _ 
Aprovado. _ . ·--- . 
Aprovado o rt'!querimento, passa-se à apreciação da maté

ria, que depende de parecer da Comissão de Assuntos Econó-
micos. - _ - - - - ~ 

Sobre a mesa-, parecer da Coffiissão de Assu_ntOs Econô- -
micos, que será lido pelo Sr. ]\'_Secretário. 

E lido o s_eguinte: -

PARECER N• 306, DE 1991 

Da Comissão de Assuntos Económicos sobre a Men
sagem n• 213, de 199I (Mensagem n• 436, de 28-8-91, 
na origem) do_Senhor Presidente da República, subme
tendo à consideração do Senado Federal pedido de auto
rização para a República Federativa do Brasil garantir 
a operação de crédito externo ao Estado de Minas Ge
rais, no valor de até Y 14,740,000,000 (quatorze bilhões 
e seteCentos e quarenta milhõeS de ienes japoneseS), jun
to ao Oversas Econo.rn_ic CQOjJeration Fund - OECF, 
destinada ao financiamento do Jalba II erii MiDas--Ge
rais. 

Relator: Senador Ronan Tito 

Com Mensagem n~ 436, de 1991, renumerada como 213, 
de1991, na Casa, o Senhor Presidente da Repúblíca submete 
à có-ifSiâeração do Senado Federal pedido de autorização para 
a República Federativa do Brasil garantir a operação de crédi
to externo ao Estado de Minas Gerais, no valor de _até Y 
14,740,000,000 (quatorze bilhOeS e seteCi:mtOS-e -quarenta mi
lhões de ienes japoneses), Junto aO OV_erseas Economic Coo
peration Fund- OECF. destinada ao financiamento parcial 
do Jaíba II, a ser executada pela Fundação Rural Mineira 
- RURALMINAS, Companhia Energética de Minas Gerais 
- CEMIG, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais -
BDMG e SeCretaria de Estado do Planejamento e Coorde
nação Geral de Minas Gerais --SEPLAN/M_G. 

Acompanha a Mensagem n~ 413, a Exposição de Motivo~-
n'337, de 28-8-91, do Senhor Ministro de Estado da Econo
mia~ Fazeri.da e Planejamento, que esclarece ser a referida 
operação financeira decorrente de "Acordo, por Troca de 
Notas, entre os governos brasileiros e japonês, datado de 
10-11-89, aprovado pelo Decreto Legislativo n" 32, de 
25,10-90, e promulgado pelo Decreto n" 28, de 28-2-91." 

Informa, ainda, o Senhor Ministro que o empréstimo 
terá as.s_eguintes condições finan-ceifas: - _- - = 

"Valor: Y 14,740,000,000 (quatorze bilhões e setecentos_ 
e quarenta milhões de ienes japoneses); 

Prazo: 25 (vinte e cincO) anos, contados da data de assina
tura do contrato; 

Carência: 7 (sete) anos, contados da data de assinatura 
do -contrato; ---

Juros: exigíveis semestralmente, mesmo durante a carên
cia, à taxa de 4% a.a., para Tranche I (Y 14,225~000,000). 
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referente a obras civis e equipamentos, e 3,25% a.a., para 
Tranche II (Y 515,000,000), referente a serviços de consul
taria; 

Amortização: em 37 (trinta e sete) prestações Semestrais, 
nas _seguintes valores: Tranche 1:_ a primeira no v_alor de Y 
384,476,000 e as restantes-de Y385,459,000; Tranche II: Y 
13,952,000 no primeiro--vencimento e Y 13,918,000 nos de
mais; 

Data final para desembolso: 8 (oito) anos, a partir da 
data da efetividade do contrato." 

Acompanham a Mensagem, os Pareceres da Procuradoria 
Geral da Fazenda Nacional n• 859191 e do Departamento~ do 
Tesouro Nacional n9 257, de26-8-91 (em anexo), que concluem 
pela observância dos dispositivos legais e regulamentares exigi- _ 
dos pela Constituição Federal, na Resolução n• 96/89 (prorro
gada pela Resolução n• 45/90), do Senado Federal, no Decre-
to-Lei n• 1.312174, e na Portaria MEFP n• 497190. ~ · ~ 

O mutuário é o Estado de Minas Gerais, e a Asseinbléia 
Legislativa do Estado autorizou, mediante a Res_olução n9 

4.501, de 22-8-88, a contratação do empréstimo e o Orçamento 
Estadual/91 já consigna re~ursos para o desenvolvime_nto de 
algumas atividades rel_ativas _à implantação do Projeto. Os 
itens nâo finaiiciadOS- integrafmente pelo OECF ____:.- eletrifi
cação e crédito rural- terão su? con~rfipartida assnm,iâa pela 
CEMIG e pelo BDMG, respectivamente, que providenciarão 
nas datas próprias, o aporte financeiro iequerido. 

A garantia a ser prestada pela União está contida nos 
limites de endividamento previsto e a situação do mutuário 
junto_ â _-União é de regularidade, bem como quanto às demais 
entidades do Poder Público Federal. 

Nestas condições opinamos -pela autorizaçãO da garantia 
ã operação, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 58, DE Y991 ~ 
Autoriza a República Federativa do Brasil a garan

tir o contrato de empréstimo externo a ser celebrado 
entre o Estado de Minas Gerais e o Overseas Economic 
Cooperation Fund - OECF. · o 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1• É autorizado na forma da Resolução n• 96189, 

prorrogada pela Resolução n• 45190, do Senado Federal, a 
garantia da República Federativa do Brasil ao contrato de 
empréstimo externo a ser celebrado enu·_e o Estado de Minas 
Gerais e o Overseas Economic Cooperation-Fund- OECF, 
no valor de até Y 14,740,000,000 (quatorze bilhões, setecentos 
e quarenta milhões de ienes japoneses). . 

Parágrafo único. O empréstimo referido neste artigo des
tina-se ao financiamento parCial do Jaíba II, a ser executado 
pela Fundação Rural Mineira --., R URALMIN AS, Com pa
nhia Energética de Minas Gerais-CEMI G, Banco de Desen~ 
volvimento de Minas Gerais- BDMG e Secretaria de Estado 
do Planejamento e Coordenaçã<:i"Geral e decorre do Acord-o, 
por Troca de Notas, entre os govérnos brasileiros e. japonês, 
datado de 10-11-89, aprovado pelo Decreto Legislativo n• 32, 
de 25-10-90, e promulgado pelo Decreto n• 28, de 26-2-91. 

Art. 39 A operaÇãO Obedecerá ãs seguintes condições 
financeiras: 

Valor: Y 14,740,000,000 (quatorze bilhões e setecentos 
e quarenta milhões de ienes japoneses); 

Prazo: 25 (vinte e cinco) anos; 
Carência: 7 (sete) anos, contados da data de assinatura 

do contrato; 

Juros: exigíveis se__rt_1estraimente, mesmo durante a carên
cia, â taxa de 4% a.a_, para Tranche I (Y 14,222,000,000), 
referente a obras civis e equipamentos, e 3,25% a.a. 1 Tranche 
II (Y 515,000,000), referente a_ s·erviçps de consultOria; 

Amortização: em 37 (trinta e sete) prestações seriiestrais, 
no.s seguintes :va.lpr~_s: Tranche I: a pri_I)leira no valor de Y 
384,476,000 <>~as ~rêstantes de Y 385,459,000; Tranche U: Y ~ 
13,952,000 no primeiro vencimento e Y 1J~218,000 nos de
mais; 

Data firlal p-3.ra désembolso: 8 (Oito Y anos, a partir da 
data da efetividade do contrato. 

Art. 39 A autorização do contrato de que trata esta 
Resolução será exercida no prazo de 12 (doze) meses, a contar 
de sua publicação. 

Art. 4n Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 
~ ~ Sala d_as Comissões, 3 de Setembro de 1991. -Raimundo 
Lira, Presidente - Ronan Tito -,Relator - :~!:leio Álvares 
-,DariQ_P~reira ~ Meira Filho---:-:-_ João Rocha- Henrique 
Allneida - Beni V eras - Wilson Martins - Maurício Corrêa 
- Moisé~ Almio - José Eduardo - Mário Covas - Eduardo 
SuplicY - Rui Ba~elar - Guilherme .f'a_Im_eir~_ 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer 
conclui pela apresentação do Projeto de Resolução n9 58, 
de 1991, que autoriza a República Federativa çlo Ih:a_sil a 
garantir empréstimo externo a sei ieiebrado entre o Estado 
de Minas Gerais e o Overseas :Economic CoopC:ration -Fund 
-OECF. 

Completada a instrução da matéria, passa-se â discussão 
do projeto, em turno único. 

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 ã Comissão Diretora para a redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Sobre a mesa 
parecer da Comissão Diretora oferecendo redação final â ma
téria que será lido pelo Sr. 1"' Secretário. 

É lido o seguinte: 

PARECER N• 307, DE 1991 
(Da Comissão Dil-etora) 

Redação final do Projeto de Resolução n9 58, de 
~1991. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n"' 58, de 1991, que-autofiza a República Federa
tiva do Brasil a garantir o_ con~tato de empréstimo- "externo 
a ser celebrado entre o Estado de Minas Gerais e o Overseas 
Econonlic Cooperation Fund- OECF. 

Sala de Reuniões da Comissão, 3 d.e setembro de 1991. 
-Mauro Benevides, Preside~te - Dirceu Carneiro, Relator 
- Lucídio Portela - Iram Saraiva. 

ANEXO AO PARECER N• 307, DE 1991 

Redação nri3I do Projeto de ResOlução D" 58, de 
1991. 

Faço saber qUe o Senado Federal aprovou, e eu, 
__ 1-Presidente, n<_>s termos do art. 48, item 

28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte _ 
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RESOLUÇÃO .N• , DE 1991 

Autoriza a República Federativa do Brasil a garan
tir o contrato de empréstimo externo a ser celebrado 
entre o Estado de Minas Gerais e o Overseas Economic 
Cooperation Fund- OECF. 

Art. }9c É autorizada, na forma da Resolução n~ 96, 
de 15 de dezembro de 1989, do Senado Federal, prorrogada 
pela Resolução n• 45, de 19 de outubro de 1990, a garantia 
da República Federativa do Brasil ao contrato de empréstimo 
externo a ser celebrado entre o Estado de Minas e o Overseas 
Economic Copeeration Fund - OECF, no valor de até Y 
14,740,000,000 (quatorze bilhões, setecentos e quarenta mi
lhões de ienes japoneses). 

Parágrafo único. O empréstimo referido neste artigo 
destina-se ao financiamento parcial do Jaíba II, a ser executado 
pela Fundação- Rural M.ineira - Ruralminas, Companhia 
Energética de Minas Gerais - Cemig,- Banco de Desenvol
vimento· de Minas Gerais =-BDMG- e Secretaria de Estado 
do Planejamento e Coordenação Geràl e decorre do acordo, 
por troca de notas, entre os governos bra.sileiro ·e japonés, 
datado de 10 de novembro de 1989, aprovado pelo Decreto 
Legislativo n• 32, de 25 de outubro cte 1990, e promulgado 
pelo Decreto n<:> 28, de 26 de fevereirõ de 1991, 

Art. 29 A operaç-ão de crédito obedecerá às seguintes 
condições fin8.nceiias: - - -

a) valor: Y 14.740,000,000 (quatorze bilhões e setecentos 
e quarenta milhões de ienes japoneses); -

b) prazo: vinte e cinco anos; 
c) carência: ·sete anos, contados da data de assinatura 

do contrato; 
d) juros: exigíveis seni.estralmente, mesmo durante a ca

rência, â taxa de 4% a.a. para Tranche L (Y l4,222,UOO,OOO), 
referente a obras civis e equipamentos, e 3,25 a.a. para Trán
che II (Y 515,000,000), referente a serviços de consultoria; 

e) amortização:· em trinta e sete prestações semestrais, 
nos seguintes valores TranC~~- I: a primeira ·no valor de Y 
384,476,00 e as restantes de Y 385,459,000: Tranche II: Y 

13,952,000 no príffieiro venciinento, ·e Y 13,918,000 nos de
mais; 

O data final do desembolso: oito anos, a partir da data 
da efetividade do contrato. 

Art. 3<:> A autorização do contrato de que trata esta 
Resolução será exercida no prazo de doze meses a contar 
de sua publicação. 

Art. 49 Esta Resolução_ entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em discus-
são a redação final. (Pausa.) . 

Não havendo qUem peça a p-alavra, encerro ·a discussão. 
Em votação. 
Os Si-S.. Senadores que estiverem de acordo queiram per-

manecer sentados. ((Pausa.) _ . 
Aprovada. 
A matéria va_i ã_ promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A Presi
dência convoca sessão extraordinária a realizar-se fioje às 18 
horas e 10 minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 
REQUERIMENTO N• 465, DE 1991 

Votação, em turno único, do Requerimento n<?465, 
de 1991, de autoria do Senador Esperidião Amin, solici
tando, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais 
do Senado Federal, do artigo publicado no Jornal Folha 
de S. Paulo, de 20 de agosto cOrrente, intitulado "ré~ 
quiem", de autoria do jornalista Janio de Freitas. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Está encer-
rada a sessão. -

(LevantaMse a sessão às 18 horas e 8 mirwtos.) 

Ata da 143~ Sessão, em 3 de setembro de 1991 
1• Sessão Legislativa Ordinária, da 49• Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência do Sr. Mauro Benevides 

ÀS 18 HORAS E 10 MINUTOS, ACHAM-SE PRESEN-
TES OS SRS. SENADORES: . . ..... . 

Affonso Camargo- Alexandre Costa -Alfredo Camos 
- Aluizio Bezerra - Amazonino Mendes - Amir Lando 
-Antonio Mariz- Áureo Mello _.:.... Berif Yeras ~Carlos 
De'Carli- Carlos Patrocínio- César Dias-:- Ch_agas R~odri
gues -Cid Sabóia de Carvalho - DariQ .. P~reira - Dirceu 
Çarneiro - Divaldo Suruagy -Eduardo Sufllicy - Elcio 
Alvares - Esperidião Amin - Epitácio Cafeteira - TeJmo 
Vieira- Francisco Rollemberg- Garibaldi Alves -_Gerson, -
Cama ta,..,...:_ Guilherme Palmeira- Henrique Alnieida- Hugo 
Napoleão - Humberto _Lucena - Ir~m .. Saraiva - Irapuan 
Costa Júnior- João Calmon- João França~ João Rocha 
-Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho -José Eduardo -

José Fogaça - José Paulo Biso! - José Richa - Jutahy 
Magalhães - Lavoisier Maia - Levy pj-ªs_ - Lourival Bap
tista·- LucídíO PorteHa - Magno Bacelar - Mansueto de 
Lavor - Márcio Lacerda -Marco Maciel - Mário Covas 
___: Maurício Corrêa - Mauro Benevides - Meira Filho -
MoiSés Abrã-6- Nab6r ·Júriior-=-- Nelson CaiTieiro ~Nelson 
Wedekin _:_Onofre Quirian....:... Oziel-Cameiro-Pedro Simon 
....:..:. Rachid Saldanha Derzi - Raimundo- Lira - Ronaldo 
Aragão - Ronan Tito - Ruy Bacelar .;_ -'fe9_tônio Vilela 
Filho- Valmir Campelo- Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -.A lista de 
presença acusa o comparecimento de 68 Srs-. Senadores. Ha
vendo número regímental, declaro aberta a sessão. 
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SOb a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 

Subrc _a mcs~. requerimentos que serão lidos pelo Sr. 
1" Secretário. 

São lidos os seguinte~ 

REQUERIMENTO N" 561, DE 1991 
Requeremos urgência. nos lermos d<{ãit:~,-336J aÚn~ã " 

", do Regimento InternO, para o PrOjeto de Lei da Câmara 
n" 66, de 1991, que altera os valores dos vençiinentos dos 
cargos efetivos e cm c9missão da~ Secretarias dos Tribunais 
Eleitorais c dá outras providênçtas. __ 

Sala das Sessões, 3 de setembro de 1991. --Jonas Pinhei
ro- Humberto Lucena- Marco Maciel-{rapuan Costa 
Junior- Fernando Herique Cardoso- Henrique Almei
da- Lourcmberg Nunes Rocha --:-Rachjd Saldanha Derzi ~ 
Dirceu Carneiro- Chagas Rodrigues_- Hug9 Napoleão
Carlos De'Carli- Amazonino Mend_es -Julio Campos
José Eduardo- Eduardo Suplicy- Mansueto de Lavor
Meira Filho --Espcridião Amin- Iram Saraiva- Beni V e
ras- João Calrnon- João Rocha- E leio Álvares- Ronan 
Tito- Mario Cov-as~ Wilson Martins- Raimudo Lira
Hydekel Freiras- Valmir Campelo- Alexandre Costa
Arnir Lando- Mauro Benevides- Carlos Patrocínio
João França- Antonio Mariz- Telmo ViC"ira- Marluce 
Pinto- Lourival Baptista- Dado Pereira- Alfredo Cam
pos- Onofre Quinan -José Fogaça- Levy Dias- Pedro 
Simon -Jutahy Magalhães- Ruy Bacelar- Nelson Car
neirO- Affonsô" Carnargo ~José Richa- Magno Bace
lar --Aluizio Bezerra -Nelson Wedckin- Cid Sabóia de 
Carvalho. 

REQUERIMENTO N• 562, DE 1991 

Requeremos urgência, nos termos do art. 336, alínea " 
", do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Càmara 
n'·' 69, de 1991, que dispõe sobre a revisão dos vencimentos 
básicos dos Ministros do Tribunal Superior do Trabalho, dos 
Juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho, dos Juízes Presi
dentes de Juntas de Conciliação e Julgamento e dos Juízes 
do Trabalho Substitutivos da Justiça do Trabalho, e dá ourras 
providências. 

Sala das Sessões, 3 de setembro de 1991. -Jonas Pinhei
ro- Humberto Lucena- Marco Maciel- Irapuan Costa 
Junior- Fernando Henrique Cardoso- Henrique Almei
da- Louremberg Nunes Rocha- Rachid Saldanha Der:?:i
Dirceu Carneiro- Chagas Rodrigues - Hugo Napoleão -
Carlos De'Carli- Amazonino Mendes- Julio Campos
José Eduardo- Eduardo Suplicy- Mansueto de Lavor
Meira Filho- Esperidião Amin- Iram Saraiva- Beni V e
ras- João Calmon -João Rocha -E leio Álvares- Ronan 
Tito- Mario Covas- Wilson Ma-rtins- -Raimundo _Li
ra- Hydekcl Freitas- Vai mi r Campclo- Alexandre Cos, 
ta-:- Amir Lando- Mauro Bencvides- Carlos Patrocí
nio- João Fi"anÇa ·~ Aritonio Mariz- Telmo_ Vieira
Marluce Pint~ - Lourival Baptista- Dario Pe"ridra ~ .Al
fredo_ Campos-o-nofre _o-uínan·- José Fogaça- Levy_ 
Dias- Pedro _Simon -Jut~Qy Magalhã~§_--:-:_Ruy Bacelar
Nelson Carneiro- Affonso Camargo- José_ Richa- Mag
no Bacelar- Aluizio Bezerra- Nelson Wedekin- Cid Sa-
bóia de Carvalho. ~ · · ~~ 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) -Os requeri-
mentos lidos serão votados após a Ordem ao Dia. -

Passa-se à - -

ORDEM DO DIA 
Votação, em turno único, do Requerimento nç 465, 

de 1991, de autoria do Senador Esperidão Amin, solici
tando. nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais 
do Senado Federal, do artigo publicado no jornal Folha 
de S. Pau~o, de 20 de Jtgo_sto corrente, intitulado "Ré
quie_m'_', de a_utor:_ia_ do jorn~lista Jânio de. _Freitas. 

Em votaçãO. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Será feita a transcrição solicitada. 

É a seguin_te a m~téria cuja transcrição é solicitada: 

~JANIO DE FREITAS 
Réquiem 

- Entre as discuss_ões ideológicas, filosóficas e sociológicas 
em tom<;> da pere?troika, por certo há uma fres_~a p~l~ qual 
introduZir uma consideração maiS simples, ou simplória mes
ffiQ_,_c_mais dire_ta: a Era Gorbatchev nasceu e desenvolveu-se 
como ~entativa de organizar a_ sociedade, e portanto o Estado, 
segundo as aspirações da própria sociedade. __ 

O golpe que derrubou Gorbatchev é a voz viva da história 
repetindo, mais uma vez, para todos os_que lhes negam aten
ção, o quanto é difícil associar o povo à vida política de um 
país. Desde domingo. Gorbatchev pertence â galeria dos que 
tentaram. 

Ainda muito antes de sua ida ao _encontro do Grupo 
dos Sete -a confraria dos sete donos do mundo -, levando 
o seu apelo dramático e inútil por apoio das grandes nações, 
Gorbatchev já enunciara vezes incontáveis, diante dos mais 
diferentes_ interlocutores, a _necessidade de compreensão do 
Ocidente para o problema soviético. Não há como supor que 
os donos do mundo não q tenham compreendido, nem tenham 
previsto a tragédia agora consumada. São experiente_s demª-is, 
informados demaiS e frios demais para que não tenham visto. 
com toda a objetividadc, 9 processo que se desenrolava à 
sua frente. E diante do qual mantiveram-se apenas como teste-
munhas privilegiadas. . 

Os donos do mundo não- ouviram, nunca ouvem a voz 
do mundo. Nem as de seus respectivos povos. Agem como 
ins~rumentos das grandes estratégias, não dos povos, mas dos 
Estados. O que Gorbatchev lhes expunha, e eles já sabiam 
_ainda melhor antes mesmo destas expedições, não lhes retra
tava senão o desmoronar da Grande Potência Soviética, da 
concorrente, da cidadela que até então conduzira a segunda 
metade do mundo. 

_ Dar a Gorbatchev o apoio por ele necessitado para levar 
adiante a perestroika seria, ant~~_de !i.!dC?, abrir a perspectiva 
da Grande Potência Soviética ainda mais potente, uma grande 
riqueza material fertjlizada pela .liberdade. A percepção dos 
grandes "homens" de Estado, que melhor seria chamar de 
'rbbós_do Estado, não falhou: as Doutrinas de_Segurança Na
~jonal, estas cercas farpadas que aprisionam a civilização; ou
tra vez impuseram suas leis à_S aspirações da humanidade. 

"Derrubaram Gorbatchev". Na veloz tonteira que a pri
meira notícia pro_vçcou, vi_Ge-Oige Bush, o inglês John Major, 
o alemão Helmut Kohl, em linha telefônica trípliCe, trocando _ 
informações na noite de domingo: Caiu mestria? Cáiii_ sim. · 
SeJTI risco de_ retorno?! C9isa defi_nitiva. -E cada_ quar tOm-ou 
então sua taça de champanhe. Presente antecipado de Miter
rand. 
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Àquela hora, Gorbatchev passara já da distenção para 
o sono profundo, permitido pelo silêncio que afinal encon
trava: os uivos das hienas, o chocalhar das dentaças das hienas 
já não soavam à_ sua volta. Ensurdeciam o coração de Moscou. 
Para logo depois ecoar nas almas dos_ democratas de todo 
o mundo. 

OSR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)-Vaí·se passar 
à apreciação do Requerimento n~ 561191, de urgência, lido 
no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara n• 66/91. 

Em votação o requerimento. __ _ 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Passa-se à discussão da matéria. 
Discussão, em -turno único, do projeto, Que· altera os 

valores dos_ vencimentos de_c_argos efetivos e eril comissão 
da Secretaria dos Tribunais Eleitorais, e dá outras providên
cias. 

(Dependendo do parecer da Comissão de Assuntos Eco
nômicos.) 

Solicito do nobre Senador Cid Sabóia de C_arv;tlho o pare
cer da Comissão de Assunt_os· Econômic_os. 

A Presidência indaga de S. Ex• se o parecer é favorável 
ou contrário. -

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE. 
Para emitit {fãfecer.)- Si:'. Presidente, o parecer é favorável, 
por razões óbvias, à extensão dos efeitos da_lei. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer 
conclui favoravelmente à matéria_. 

Completada a inst!Ução d3. matéria, passa-se à votaÇã-o 
do projeto, em turno único.--

Os Srs. Senadores que estiverem de acordo queiram per
manecer sentados. (Pausa ) 

Aprovado. 
A matéria vai à_sanção; 

É o seguinte o projetO aprovado: 

~PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 66, DE 1991 
(N• 1.578/91, na Casa ~de Origem) 

Altera os valores dos vencimentos dos cargos efeti
vos e em comissão das Secretarias dos Tribunais Eleito
rais e dá outras providências. 

O Congresso NaciOnal decreta: 
~Ar[_ 1 o As tabelas de vencimentos dos cargos efetivos 

-dos servidores das Sectetarias do Tríbunal SUpeiioi Eleitoral 
e dos Tribunais Regionais EleitOiãi"S~brangidos pelo Plano 
de Classificação de Cargos da Lei n'' 5.645, de 10 de dezembro 
de 1970, e decorrentes da aplicação da Lei no 7.961, de 21 
de dezembro de 1989, passam a vigorar, -a-partir de 1.,., de 
maio de 1991, com os valores constantes do Anexo I desta 
lei. - - ---

Art. zo A tabela de vencimento dos cargos em comissão 
do Grupo-Direção e- Assessorarrú!nto Superiores--DAS, das 

-Secretarias do Tribunal SuperiOr Eleitoral e dos Tribunais 
Regionais Eleitorais-, -a partir die l9 de maio de 1991, é a 
constante do Anexo II desta lei: 

Art. 3? Aplicam-se as disposições desta lei aos proVen
tos dos servidores aposentados bem como aos valores das 
pensões de beneficiáiios dos servidores falecidos. 

Art. 4" As despesas resultantes da execução desta lei 
correção -à conta das dotações consignadas no Orçamento da 
União.-

Art. 59 Esta lei_ entra em vigor na -data de sua publi
cação. 

Art. 6" Revogam-se as disposições em contrário. 

ANEXO I "DA LEI NO , "DE DE DE 199 l 

TABELA DE VENCIMENTOS APLICÂVEIS AOS CARGOS DO SISTE~~ 
DE CLASSIFICAÇ1C.O DE CARGOS INSTI'l'"UlOO PELA LEI NO 5.645ii0 

.WtVZL SUPERIOR »lVEL INTERMEDL\RIO N!VEL AUXILIAR 

Referi~- Cr$ Referên- cr• Referên- Cr> 
e ia ci• ela 
01 112.527,35 12 67.516,44 03 cs. 760,96 
02 i16.15tJ,82 13 69.386,10 04 46.762,.67 
03 119.890,69 u '71-307,.96 os 47-786,.84 .. 123-.751,14 15 73.283,26 06 -48.833,.07 
05 127.735,53 16 '75.112,79 o r 49.902,60 
06 131.8-48,-49 17 77 .3!J8,56 08 50.995,12 
07 136.093,69 " 79.SC2,08 •• 52.111,99 •• i40.475,56 19 ar. 745,31 lO 53.252,71 •• 144.998,91 20 84.009,26 ll sc.:.ng,og 
lO 149:-667;-41 21 86"";"335,95 1> 55."610.-26 
ll 154 .. 486,76 22 88.726,89 13. 5&.827,95 
12 159-460,93 23 91.18-4,60 u 58.072,39 
13 154.595,11 24 93.709,95 15 59.344,42 
14 1..69.894,89 25 t6 .. 305,82 16 60.643,41 
15 175 .. 365,25 26 98.!J73~42 17 61 •. 971, 78 
16 181 .. 011,72 27 101 .. 714,58 lB 63.328,79 
l7 llli.B40,0l 28 104.531,93 19 64.715,39 .. 192 .. 856,14 .. 107.426,99 20 66.132,50 .. l!t!J .. 065,43 30 110.402,85 21 67.580,83 
2'!: 205.:475,16 ll llJd_~o. 11 22 &9.060 ,39 
21 212.091,30 32 116 .. 603,40 23 70,572,42 
22 21B.92o,ss. 33 119 .. 833,25 24 72.ll7 ,68 
23 2-25 .. 969',53 34 123 .. 152,17 25 73.697,16 
2. 233 .. 24.5, 76 .. 126 .. 563_,11 26 75.311,15 ., 240. 755,99" 27 76.!160,07 

•• 78.6-4.5,60 

•• IC.JG7 ,13 
30 t:Z.lt7 ,55 
31 h.9l!t.,~3 .. -15. 763el.l 
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Ntvel 

DAS-I 
DAS-2 
DAS-3 
DAS-4 
DAS-5 
DAS-6 

ANEXO II DA LEI DE DE 1991 

Funções de Confiança 

Direção e Assessoramento Superiores • DAS 

Vencimento 

122.650,00 
142.985,00 
166.515,00 
196.212,00 
227.539,00 
263.427,00 

% 

60 
70 

.. 75 
80 
85 
90 

Cr$ Cr$ 
Represelitaçao Retribuição 

73.590,00" 196.240,00 
100.089;50 .•. "243.074,50 
124.886,25 291.401,25 
156.969,60 353.181 ,60 
193.408,15 420.947,15 
237.084,30 _5oo.si1 ,30 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Passa agora 
à apreciação do Requerimento nn 562191 de uTgênc:_ia, lido 
no Expediente, para o Projeto de Lei da _Câmara nn 69/91. 

Em votaçãO o re-qUerinie-nto. 
Os Srs-. Senadores que estiverem de acordo queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. .. .· .. . · 
Passa-se à apreciação da matéria, que c;!ispõe sobre a 

revisão dos vencimentos básiC(fs- âos Ministros do Tribunal 
Superior do Trabalho, dos Juízes dos Tribunais Re~i?n~is 
do Trabalho dos Juízes Presidentes de Junta de Conciltaçao 
e-Julgament~ e dos Juizes do Trabalho Substitu~C?_S_ da Justiça 
do Trabalho, e dá outras providências . .(Dependendo de pare-_ 
cer da Comissão de AssuntOs Económicos.) 

Solicito do nobre Senador Cida Sabóia de Carvalho o 
parecer da ComissãO de Assuntos Económicos. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE. 
Para profeiir parecer. SeU?- revisão do orador.)- Sr. Presi~ 
dente, Srs. Senadores: ~- --

Pelas razões muito claras, é indiscutível a extensão dos 
efeitos da lei de aumento de vencimentos dos s~rvidores públi
cos federais a esses tribunais. 

Por isso, o parecet é favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O parecer 
conclui favoravelmente à matéria. ___ _ 

Completada a i:Ostrução da matéria, -passa-se à discussão 
do projeto, em turno único. (Pausa.) .- :.. 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a d1~ç_u~ao. 
Em votação. -

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pcnnanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

Ê o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 69, DE 1991 
(N" 1.581!91; na Casa de Orlg~m) --· •c~c·c, 

-bisP-óe s~b~~ a revisão do~--venc-i~entos básicos dos 
Ministros do Tribunal Superior do Trabalho, dos Juízes 

-; d,os Tribunais Regionais do Trabalho, dos Juízes Presi
dentes de Juntas de Conciliação e Julgamento e dos 
Juízes do Trabalho Substitutos da Justiça do Trabalho, 

~ e dá ou~ras providências. 

O CongressO Nacional decreta: 
· · Art. 1 ~ Os vencimentos básicos dos Ministros do Tribu:.: 

nal Superior do Trabalho, dos Juízes dos Tribunais Regionais 
do Trabalho, dos Juízes Presidentes de Juntas de Conciliação 
e Julgamento e dos Juízes do Trabalho Substitutos da Justiça 
do Trabalho ficam reajustados em 30% (trinta por cento) 
a parti_r de 1\' de maio de 1991. 

Art. 2'·' Aplicam-se aos Magistrados aposentados as dis
posições desta lei. 

Art. 3'' As despesas decorrentes da execução desta lei 
correrão à conta das dotações orçamentárias respectiVas. 

Art. 4'' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 5'' Revogam-se as disposições em contrário-. 
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi

dencia convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 
18 horas e 15 minutos, com a seguinte 

ORDEM DO PIA 

Votação, em turno único, do Requerimenton·' 501, 
de_l991, de autoria do Senador José Eduardo, solici
tando, nos termos Regimentais, a transcrição, nos anais 
do Senado Federal, do artigo publicado no jornal A 
Gazeta Mercantil, edição de 27_dc agosto de 1991, de 
autoria do Senhor Sérgio Reis, intitulado "o que cspe-

-__ :amos do Brasil quando ele chegar à maioridade". 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Nada mais 
havendo a tratar, declaro encerrada a presente Sessão 

(Li!vantO-se a sessüo às 18 horas e 14 minutos.) 

Ata da 144~ Sessão,· em 3 de setembro de 1991 
1~ Sessão Legislativa Ordinária, da 49~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência do Sr. Mauro Benevides 

As 18 HORAS E 15 MINUTOS, ACHAM-SE PRESEN-
TES OS SENHORES SENADORES: .. 

Affonso Camargo - Aleícandre Costa- Alfredo Cam, 
pos- ...;_AJuizio Bezerra:-- Arn:azonino~Mendes ~ Amir Lando 
-Antonio Mariz- Aureo Mello - Benf V eras ~ Carlos_ 
De'Carli- CarlOs PatrOcínio- César Dias ---::.-Chagas Rodri
gues - Cid Sabóia de. Carvalho - Dario Pereira - Dirceu 

Carneiro - Divaldo Suruagy - Eduardo Suplicy - Elcio 
Ál_var:~~- Esperidião. Amin - Epitácío Cafeteira -Telmo 
Vieira- Francisc-o ROifemberg- Garíbaldi Alves- Gerson 
Cama ta- Óuiiherme Palmeira- Henrique Almeida- Hugo 
Napoleão -Humberto Lucena - Iram Saraiva - Irapuan 
Costa Júnior- João Calmon- João França- João Rocha 
-Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho -José Eduardo-



Setembro de 1991 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quarta-feira 4 5623 

José Fogaça - José Paulo Biso! - José Richa - Jutahy 
Magalhães- LavoisíCf Maia- Lev Dias- Lourival Baptista 
- Lucídio Porte lia - Magno Bacelar- Mansueto de Lavor 
-Márcio Le_cerda ......:.... Marco Maciel- Mário Covas- Mau-
rício Corrêa - Mauro Benevides - Mcirã- Filho - Moisés 
Abrão- Nabor Júnior,:...._ Nelson Carneiro- Nelson Wede
kin - Onofre Quinan - Oziel Carneiro - Pedfõ Sfinon 
- Rachid Saldanha Derzi - Raimundo Lira - Ronaldo 
Aragão - Ronan Tito - Ruy Bacelar - Teotôniõ Vilela 
Filho- Valmir Campelo- Wilson Martins. --

0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Ã lista de 
presença acusa o comparccirriento de 68 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a seSsão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos Pcio Sr 

l'·' Secre-tário, -- _· 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N• 563, DE 1990 

Requeremos urgência~- nõs termos do art. 336, ãlínea " 
". do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara 

n"' 70, de 1991, que dispõe sobre a revisão dos vendnientos 
básicos dos Ministros do Superior Tribunal Mílitar e dos Juízes 
da Justiça Militar Federal, e dá outras providências. 

Sala das Sessões, 3 de setembro de 1991.- Jonas Pinheiro 
-Humberto Lucena -Marco Maciel- Irapuan Costa Jú
nior - Fernando Henrique Cardoso - Henrique Almeida 
- Louremberg Nunes Rocha - Rachid Saldanha Derzi -
Dí.f_ceuca-rneító _::Chagas R_o_dr_igues- Hugo Napol~~o ·
Carlos De'Carli -- Amazonino Mendes- Júlio Campos -
José Eduardo - Divaldo Suruagy - Man_sueto _de Lavor 
- Meira Filho - Esperidião Amin - Iram Sã.faiva .....:.... Beni 
V eras - João Calmon - João Rocha - Elcio Álvares -
Ronan Tito - Mario Covas....;;.... Wilson Martins - Raimundo 
Lira - Hydekel Freitas - Valmir Campelo ~ Alexandre 
Costa - Amir Lando -Mauro Benevides - CarloS Pa-tro~ 
cíniO --João França - António Mariz - Telffio Vieira -=-
Marluce Pinto- Lourival Baptista _:.-Dario Pereira- Alfre
do Campos - Onofre Quínan- José Fogaça - Levy Dias 
-Pedro Simon- Jutahy Magalhães- Ruy Bacelar- Nel
son Carneiro - AffOris'o Camargo -José Richa ::.._-Magno 
Bacelar- Aluízio Bezerra........:.... Nelson Wedekin- Cid Sabóia 
de Carvalho. 

REQUERIMENTO N• 564, DE 1990 

Requeremos urgência, nos termos do art. 336; "alíneà " 
", do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara 
n9 71, de 1991, que dispõe sobre a revisão dos_ vencimentos 
básicos dos Membros da Dcfensoria~de~Oficio da Justiça Mili-
tar, e dá outras p·rovidências. _ 

Sala das Sessões, 3 de setembro de 1991. -Jonas Pinheiro 
-Humberto Lucena -Marco Maciel- Irapuan Costa Jú
nior --Fernando Henrique Cardoso ___,_Henrique Almeida 
- Louremberg Nunes Rocha - Rachid Saldanha Derzi -
Dirceu Carneiro - Chagas Rodrigues - Hugo Napoleão -
Carlos De'Carli - Amazonino Mendes -Júlio Campos -
José Eduardo - Eduardo Suplicy - Mansueto de Lavor -
Meira Filho - Esperidião Amin - Iram Saraiva - Beni 
V eras - João Calmon -João Rocha - Elcio Álvares -
Ronan Tito -Mario Covas _:_-Wilson Martins - Railnundo 
Lira - Hydekel Freitas - Valmir Campelo - Alexandre 
Costa - Amir Lando - Mauro Benevides - Carlos Patro-

cínio - João França - Antônio Mariz - Telmo Vieira -
Marluce Pinto- Lourival Baptista- Dario Pereira- Alfre
do Campos - Onofre Quinan- José Fogaça ~ Levy Dias 
-Pedro Simon -Jutahy_Magalhães- Ruy Bacelar- Nel
son Carneiro - Affonso C amargo- José Richa Magno Bace- · 
lar - Aluízio Bezerra - Nelson Wedekin - Cid Sabóia 
de Carvalho 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benev.ides)- Os requeri
mentos que acabam de_ ser lidos _serão .YQ_tados após a Ordem 
do Dia, na forma do art. 340, item II, do Regimento Interno: 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

_ Votação, em tur~o único, do requerimento nn 501, 
de 1991, de autoria do Senador José Eduardo, solici
tando, nos termos regimentais, a transcriÇão, nos anais 
do Senado Federal, do artigo publicado no jornal A 
Gazeta Mercantil, Edição de 27 de agosto de 1991, 
de autoria Senhor Sérgio Reis, intitulado "O Que- eSpe
ramos do Brasil quando ele chegar à maioridade". 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa) _ 
Aprovado. 
Será feita a transcrição solicitada. 

É a seguinte a matéria <::uja transcrição foi solici· 
tada: 

Terça-feira, 27 de agosto de 1991 -Gazeta Mercantil. 

Q QUE ESPERAMOS DO BRASIL QUANDO 
ELE CHEGAR À MAIORIDADE 

:f' Sérgio Reis 
_____ O que o_Brasil vai ser quando cr~scer? O que nós quere

mos que o Brasil seja quando crescer? 
Juscelino Kubitschek, em sua campanha para a Presi

dên?ia em 1955, pediu a Abrãao Kasinski, grande sonhador 
e cnador da Cofap, a maior indústria brasileira de autopeças: 

"~ais que se_u voto, preciso de você depois de eleito 
para, Junto com seus companheiros de São Paulo, criarmos 

--·a indústria automobilística nacional". DepoíS veio cobrar, 
criando o Grupo ExecUtivo da IndUstria Automobilístrwri 
(GEIA), motivando empresários brasileiros a repetirem a Co
fag e construir o sonho da indústria de autopeças, que permi
tiu, mais tarde, termos o carro nacional. O Brasil de quarenta 
anos atrás era uma colónia, feliz, mas que economicamente 
não existia. Era üm simples fornecedor de matérias-primas 
agricolas. Um país vivendo no litoral, de costas para o seu 
interior. Kubits.chek conseguiu transforma este pais agrícola 
no berço de uma economia que chegou a ser a oitava do 
mundo ocidental. E _como conseguiu essa proeza-? 

Eramos melhores do que hoje? Mais competentes, mais 
equipados? Muito pelo contrário. E ramos 50 milhões de habi
tantes, com meia dúzia de universidades e 20_a_30 mif uiliversi
tários. Tínhamos menos de mil quilómetros de estradas asfalta
das. Hoje, por exemplo, temos 1,6 milhão de quilômetros 
asfaltados. Kubitschek conseguiu especificar, em um piOjefo 
de metas, muito simples, alvos a serem conquistados. Metas 
* Diretor de comunicação e marketing do Bamerindus. 
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que simbolizavam o sonho da maiOria dos cidadãos brasileiros. 
Mas, o mais importante, o maior sonho que ele, como Hder~ 
transmitiu a cada brasileiro, foi autocofiança, o sonho de que 
seríamos capazes de fazer. Nos contaminou com a esperança, 
deixamos "dormida, eternamente cm ~~rço esplêndido" e pas~ 
sarnas a construir um país que permitisse nossos sonhos. Pro~ 
duzimos, na época, o futebol campeão do mundo, com Pelé, 
em 1958. Produzimos a bossa nova. Produzimos Antônio Ma~ 
ria, Stani~lau Ponte Preta, cronistas, jornalistas,_ profissíonais 
e políticos de primeira linha. Mesmo assim, falar em indUstria 
nacional, na época, era I milhão de vezes pior do que falar 
das "carroças brasileiras" de hoje. Fosse o que fosse, o "feito 
no Brasil" era uma chaga, o "bom" era o produto Íillportado. 
Estava nascendo a indústria nacional. 

Sou um profissional de comunicação e markcdng, com 
a responsabilidade de ter quase 35 anos de_ quilometragem 
e que aprendeu, na estrada, e especialmente no Paraná, que 
as coisas sãO feitãs por "fazedOres", por gente que faz._ Com 
fatos, com cimento, ferro e aço, cobrindo espaço nessa imen~ 
sidão brasileira. Mas que aprendeu_ também que para fazer 
é preciso, antes de tUdo, sonhar. 

Um dia, numa cidadezinha ·do interiof paranaensc, um 
rapaz de vinte e poucos anos; tendo trabalhado todo o tempo 
no armazém de seu pai, vendo os moradores da região, seu 
jeito de vir, sonhou seu sonho de fazer umfi: casa bancária. 
Era um região pobre, o único banco ficava a um dia de viagem, 
e a única forma de aqueles moradores se ajudarem a si mesmos 
era juntar suas -pequefÚlS-ecOiwmias e começar a financiar 
aqueles, que eles sabiam cornpete·ntes para aumentar a produ~ 
ção. Do sonho do rapaz veio à luz a cooperativa que reunia 
as economias de todos no mesmo sonho. Nascia o Banco 
Popular e Agricola do Norte do Paraná_, em 1928, semente 
do hoje terceiro maior banco brasileiro, o primeiro em câmbío 
do País e o segundo em rede de agência: 1.350 delas em 
todo o Brasil. O Bamerindus nasceu do sonho de de "seo" 
Avelino e de seus companheiros. Se quisermos um exemplO 
em nível mundial. Solchiro Honda, que morreu na semana 
passada, com quase 90 anos, era um mecânico que, terrriiiiãda 
a Segunda Guerra Mundial, começou a juntar biciclet-ªs despe~ 
daçadas e a reconstruí~las. Em 1948, montou sua primeira 
motocicleta e lhe deu um nome singular, que representava 
sua vida, sua crença, seu jeito de ser: "Sonho". De seu sonho, 
ele fez a maior fábrica de motos do mundo. Depois, fez auto~ 
móveis. E a H onda anualmente, fatura a US$ 30 bilhões. 

É preciso sonhar. Apesar de o nosso país viver a cada 
24 horas_. A cada dia. Da boca para o estôm_ago, para n_ãQ 
falar nos intestinos. De farol baixo, não noS permitimoS so
nhar. Nos acostuma fomos forçados, e nos deixamos confor
mar, com a "meia boca", com a "meia sola", como o mais" 
ou menos". com estradas e ruas esburacadas Como escolas 
e hospitais descquipados. Abandonados. Com baixa qualidade 
de serviços. -com múSicao e letras ruins. Com futebol de es
treante_._ Com indignidade. Com carátcr duvidoso.: O impor
tante é só o "aqui e agora". Se conseguimos nos __ alimentar, 
vestir e dormir, sobreviver mais um dia, ótinio, Poderia eStar 
pior. Poderia estar desempregado. Poderia ter quel;>~ado. Po~ 
deria ter sido roubado e assaltado. Poderia ter_ o filho seqües~ 
trado. Poderia estar precisando ser internado em um dos nos~ 
sos hospitais. Poderia. Quando sonhamos, o fazemos _com 
os milagres da "sorte grande". 

A incompetência de nossos dirigentes, -com- raríssimas 
exceções, é a base da trag~dia brasileira. Somos um povo 
ótimo, sim, mas com dirigentes da dimensão _de bobos da 

corte! O maior problema dos dirigentes deste país, em todos 
os_ níveis, é a indigência de suas idéias. de seus alvos_. Ela 
nós conduz ao exercício de não sonhar. E quando sonhamos, 
O fazemos com muito medo, sem contar para ninguém, como 
se fosse algo pessoal e inatingível. E quando abrimos mão 
de sonhar, começamos a morrer, nos tornamos moribundos, 
mortos ambulantes. 

Temás exemplos; bons e fartos, a seguir. Os ímigranti:is, 
por exemplo, que chegaram há cem _anos, sem conhecer a 
língua, os costumes, nada. Aos trambolhões, atravessaram 
o oceano e aqui construíram seus sonhos, que é a realidade 
de nossa terra, de nossa gente, de nosso chão. Sem _seguro, 

__ sem fundo de garantia, sem retorno, sem governo! Nós, que 
fomos a matriz da realização dos sorthos _de tantos povos, 
hoje pcidemos os melhores de nossos filhos, que ainda não 
desistiram de fer sonhos e esperanças, mas vão concretizá~ los 
em outros países. E são brasileiros da melhor qualidade, mas 
qtle perderam a capacidade de sonhar em seu país. E saber 
que isto custarão caro a uma nação pobre! Quanto temos 
perdido porque desistimos- de sonhar, de per~eguir nossos 
sonhos com fé, planejamento, preparo, trabalho, autocon
fia-nça, oUsadia trabalho ... O povo do Brasil nos últimos anos 
parece o povo judeu nos quarenta anos de deserto à procura 
da "terra prometida". Um povo sem rumo,_ sem saber para 
onde vai, onde quer chegar. E o que é pior. Sem moisés. 
E isto acontece com um povo formidável. Demasiadamente 
trabalhador. Temos os menores índices de absenteísmo com
parados com qualquer país do Primeiro Mundo. Não sei quem 
o C nem porque espalhou que brasileiro é vagabundo. A histó~ 
ria não é bem ~sta. A capacidade realizadora do empresário 
e do trabalhador brasileiros _está refletida, por exemplo, na 
Yashica brasileira, que tem índices de _produtividade_ supe~ 
rioresàos da mesma empresa no Japão. Somos iguais ã todos. 
Com uma capacidade de comunicação humana incrível. Basta _ 
ver o·PaJ~- que-fQtnO~ capazes d_e construir em tri11ta anos, 
apesar de tudo. 

Os sonhos são para ser realizados. Eles nos diferenciam 
e nos colocam acima dos animais deste planeta. Só resolve~ 
remos os nossos problemas se levantarmos o farol de nossa 
fé em busca de horizontes maiores, mais amplos, se tivermos 
um sonho para lutar por ele, para correr atrás dele. Se não 
fizermos uma pesa autocrítica com relação ao nosso-país e 
seus dirigentes, nem nossos filhos ou netos entrarão na terra·
que um dia sonhamos. Vamos, desde já, ter coragem de sonhar 
os nossos sonhos. Vamos lutar pela sua realização. Vamos 
ter coragem de dizer "não". dar um basta ao desfile de bestei~ 
ras, demagogias c idéias rasas de nosos "lideres'', que assolam 
o País. Vamos construir uma nação, onde a liberdade e a 
dignidade, a solidariedade e pelo menos um pouco de inteli~ 
gênda co"exiStain. ViúnoS coristruir cõm as próprias mãos, 
com o governo, sem governo ou apesar do governo. É uma 
tarefa de duas, três gerações, não há impoifânCia. Vamos 
fazê~lo __ como plantadores de árvores. Com as mãos, um país 
feito com as nossas mãos. Com o s_uor de nosso trabalho 
e a inteligência de nossos sonhos. E quando lhe perguntarem 
o que você vai ser quando crescer, você poderá dizer: "Cida~ 
dão de primeira classe, como todos os brasileiros! O Brasil, 
então, terá crescido. 

O SR. PRESIDENTE _(Mauro Benevides) - Passa-se, 
agora, à apreciação dõ Requerimento n~ 563/91, de urgência, 
lido no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara n' 70/91. 

Em votação o requerimento. 
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Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentad9s. 
(Pausa) · - · -

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da maté

ria, que dispõe sobre a revisão dos vencimentos· básicos dos 
Ministros do Superior Tribunal Militar e dos Juízes de Justiça 
Militar Federal, c dá outras providências. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de Car
valho, para proferir o parecer da Comissão de Assuntos Eco
nômicos. 

O SR. CID SABÓIA DE. CARVALHO (PMDB- CE. 
Para proferir, parecer._ Sem revisão do orador.)- Sr. Presi-
dente, Srs. s-enadores: --

Pelas razões dos pareceres anteriores, este também é fa
vorável, porque é inequíVOca a necessidade e O imperativo 
legal de serem, por outra lei, adotado os mesmos efeitos da 
lei que concedeu aumento aos servidores públicos federais, 
com os respectivos reajustamentos, reexariicis e novas elabora
ções d_e tabelas. 

O parecer é. favorável, sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~ 0- parecer
conclui favoravelmente. 

Completada a instrução da matéria, passa-se--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 pertnaneçer 

sentados (Pausa) 
Aprovado._ 
A matéria vai à sanção 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 70, DE 1991 
(N• 1.584/91, na Casa de origem) 

Dispõe sobre a revisão dos vencimentos básicos dos 
Ministros do Superior Tribunal Militar e ·dos Juízes 
da Justiça Militar Federal, e dá outras providências. 

o·congresso Nacional decreta;__ __ _ __ _ 
Art. 1~ Os vencimentos básicos dos MiriistrOs do Supe

rior Tribunal Militar e dos Juízes da Justiça Militar Federal 
ficam reajUstados em 30% (trintá porcento) a partir de 1" 
de maio de 1991. 

Art. 2• A verba de Representação Mensal dos Magis
trados de que trata esta lei continua a corresponder aos percen
tuais estabelecidos pelo Decreto-Lei n• 2.371, de 18 de novem
bro de 1987. 

Art. 3" Aplicam-se aos Magistrados aposentados e aos 
beneficiários dos falecidos as _disposições constantes desta lei. 

Art. 49 As despesas resultantes da execução desta lei 
correrão à conta das dotações consignadas no Orçamento da 
União. 

Art. 5o Esta lei entra em vígor na data ·de sua publi
cação. 

Art. 6-:> Revogam-se as disposições cm contrário. 

_ _ _ Qs_$rs~ Sj!iiadõ!es que o aprovam -permaneçam se-irtãdos. _ 
(Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da maté

ria que dispõe sobre a revisão dos vencimentos básicos dos 
membros da Defensaria-de-Ofício da Justiça Militar, e dá 
outras providências. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de Car
valho para proferir o parecer da Comissão de Assuntos Econô
micos. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB_- CE, 
--Para proferifparecer.)- Sr. PresidCnte, pelas razOes dciS

outroJ pareceres, igualmente,_este é favorável. 
E o parecer, Sr. Presidente. 

--·o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- O parecer 
conclui favOravelmente. __ 

_ Cqmplet~da a instrução da matéria, passa-se à discussão 
do projeto;em turno único. (Pausa.) 

_N'~q___lw_vendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. · 
Os Srs: Seriéidores que o aprovam· queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
-Aprovado. 

. _A mcitéria vài â sa-nção. 
É o seguinte o projeto_aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 71, DE 1991 
(N• 1.585/91, na Casa de origem) 

Dispõe sobre a revisão dos vencimentos básicos dos 
membros da Defensoria-de-Ofício da Justiça Miliu\r, 
e dá outras providências. 

- O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• Os vencimentos básicos dos Membros da Defen· 

soria-de-Ofício da Justiça Militar ficam reajustados em 30% 
(trinta por eento) a partir de 1• de maio de 1991. 

Art. 2~ Aplicam-se aos Membros da Defensaria-de-O
fíCio da Justiça Militar aposentados e aos beneficiários- dos 
falecidos as disposições constantes desta lei. 

Art. 3~ As despesas resultantes da execução desta lei 
correrão à conta das dotações consignadas no Orçamento da 
União. 

Art. 49 Est-:__Iei -~ntr_a e~ vigor _na ciat~ de sua publi- _ 
cação. 

Art. s~ Revogam-se as disposições_em contráriO": 

O SR, PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 

-18 horas e 20 minutos, com a seguinte: 

ORDEM DO DIA 
Votação, em turno único, do Requerimento n9 483, 

---- -ãe 1991, do Senador NelSon Carneiro, SOlicitando, nos 
termos regimei:tta'is~-a -r"etirada, em caráter defínitíVO, 
do Projeto de Lei do Senado n" 20, de 1991, de sua 

-aulõrlà~ que-isenta ·aa iilcidência do ImpOsto de Renda 
os rendimentos provenientes de aposentadorias e pen
sões. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Está encer· 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Passa-se, 
agora, à apreciação do Requerimento n\' 56_4791~ de _urgência, 
lido no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara dos 
Deputados n'' 71, de 1991. · ·· --rada a sessão. ------

Em votação. (Levanta-se a sessão às 18 horas e 19 minutos.) 
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Ata da 145~ Sessão, em 3 de setembro de 1991 

P Sessão Legislativa Ordinária, da 49~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência do Sr. Dirceu Carneiro 

ÀS 18 HORAS E 20 MINUTOS, ACHAM-SE. PRESEN-
TESOSSRS. SENADORES: - - ---

Affonso Camargo - Alexandre Costa - Alfredo Cam
pos- Aluízio Bezerra;- Amazonino Mendes-:- Amir Lando 
-Antônio Mariz - Aureo Mel1o - Beni V eras -Carlos 
De 'Carli- Carlos Patrocínio - CéSaruras----:-·thagas Rodriw 
gues - Cid Sabóia de Carvalho ~- Dar:iõ Páeira _:___ Dirceu 
Carneiro - Divaldo Suruagy -_ Eduardo Suplicy -- Elcio 
Álvares - Esperidião Amin - Epitifcio C~feteira -Telmo 
Vieira- Francisco_ Rollemberg- Garibaldi Alves- Gerson 
Camáta- Guilherme Palmeira- Henrique Almeida- Hugo 
Napoleão - Humberto Lucena - Iram Saraiy!J_- Jrapuan 
Costa Júnior- João Calffion- João França- João Rocha 
- Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José -Eduardo -
José Fogaça - José Paulo Biso! - José Ricna - Jutahy 
Magalhães - Lavoisier Maia - Levy Dias -:-1:-2-~ri_yal B~p
tista - Lucídio Portella - Magno Bacelar- Mansueto de 
Lavor- Márcio Lacerda -Marco Maciel - Mário Covas 
- Maurício Corfêa - Mauro Benevides - Meira Filho -
Moisés Abrão ~ Nabor Júnior- Nelson Carneiro- Nelson 
Wedekin - Onofre Quinam - Oziel Carneiro- Pedro Si
mon- Rachíd Saldanha Derzi-Raimundo Lira- Ronaldo 
Aragão - Ronan Tito .:...._ Ruy Bacelar - TeotóniO Vilela 

· Filho- Valmir Campelo- Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - A lista de 
presença acusa o _comparecimento de 68 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteçâo de Deus, -iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 

19 Secretário. · 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N• 585, DE 1991 

Requeremos urgência, rios termos do art. 331?, alínea b, 
do Regimento Interno, para a_ Mensagem n" 214, de 1991, 
relativa à solicitação de autorização do Senado Federal para 
contratação de empréstimo externo pela União~ no valor de 
y 28,889,000. 

Sala das Sessões,3 de setembro de 1991. -Jonas Pinheiro 
-Humberto Lucena -Marco Maciel- Irapuan Costa Jú
nior - Fernando Henrique Cardoso - Henrique Almeida 
- Louremberg Nunes Rocha- Rachid_SaldanJ:la Derzi
Dirceu Carneiro- Chagas Rodriguçs -:-:_Hugo Napoleão
Carlos De'Carli - Amazonino Mendes --Júlio Campos -
José_ Eduardo- Eduardo Suplicy- Mansueto de Lavor
Meira Filho - Esperidião Amin - Iram Sarajv~ - Beni 
Veras- João Calmon --João Rocha- Elcio Alvares
Ronan Tito - Márío Covas - Wilson Martins - Raimundo 
Lira - Hydekel Freitas - Valmir Campelo - Alexandre 
Costa - Amir Lando - Mauro Benevides - C3rlos Patro
cínio -João França ___;_António Mariz -Telmo Vieira -

Marluée -Pinto - Lourival s'aptista- Dario Pereira -:---- Alfre
do Campos - Onofre Quinan - José Fogaça - Levy Dias 
-Pedro Simon- Jutahy Magalhães- Ruy Bacelar- Nel

=son-carneiro - Affonso Camargo -José Richa -Magno 
Bacelar- Aluízio Bezerra- Nelson Wedekin- Cid Sabóia 

--de Carvalho. 

REQUERIMENTO N• 566, DE f991 

Requeremos urgência, nos termos do art. 336, alínea b, 
do Regimento Interno, para a Mensagem n9 215, de 1991, 
relativa à solicitação de autorização do Senado Federal para 
contratação de empréstimo externo pela União, no valor de 
y 12,832,000,000. 

Saladas Sessões, 3 de setembro de 1991. -Jonas Pinheiro 
-Humberto Lucena -Marco Maciel- Irapuan Costa Jú
nior - Fernando Henrique Cardoso - Henrique Almeida 
- Louremberg Nunes Rocha - Rachid Saldanha Derzi -
Dirceu Carneiro- Chagas Rodrigues- Hugo Napoleão
Carlos De'Carli - Amazonino Mendes - Júlio Caffipos
José Eduardo - Eduardo Suplicy - Mansueto de Lavor -
Meira Filho - Esperidião Amin - Iram Saraiv~ - Beni 
V eras -João Calmon --João Rocha - Elcio Alvares -
Ronan Tito -Mário CovaS- WilSo"ri Martins- Raimundo 
Lira - Hydekel Freitas ----=- Valmir Campelo - Alexandre 
Costa - Amir Lando - Mauro Be.nevides - Carlos Patro
cínio - João França - Antôni() Mariz - Telmo Vieira -
Marluce Pinto - Lourival Baptista- Dario Pereira- Alfre
do Campos - Onofre Quinan - José Foga_ça - Levy Dias 
-'-Pedro Simon -Jutahjl Magalhães- Ruy Bacelar---: Nel
son Carneiro - Affonso Camargo - José Richa - Magno 
Bacelar- Alufzio Bezerra- Nelson Wedekin ~Cid Sabóia 
de Carvalho. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Os requeri
mentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, na forma 
do Regimento. 

Passa-se à 
ORDEM DO DIA 

VotaçãO, em turno úOico, do RequerimentO n9 483, 
de 1991, do Senador Nelson Carneiro, SOifcitaiido, nos 
termos regimentais, ã re"âtada, em caráter definitivo, 
do Projeto de Lei do Senado n• 20, de 1991, Qe sua 
autoria, que isen~a da incidência do Imposto de Renda 
os rendimentos provenientes de aposentadorias e pen
sões. 

Em VOtação o requerimentO, em turno únicO. 
- Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 
· Aprovado. 

O Projeto de Lei do Senado n•20, de 1991, será definitiva
mente arquivado. 
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O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneíro) ,...- Vai,.se passar 
agora à apreciação do Requerimento ri' 565191, de urgência, 
lido no Expediente, para a Mensagem n9 214/91, relativo a 
pleito da União. - - -

Em votação-. _ 
Os Srs. Senadores. que o aprovam queírãm pé-rriianecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciaçãO da maté

ria,-que depende de parecer da ComissãO de Assuntos Econô
micos. 

Sobre a mesa, parecer da Comissão de Assuntos Econô
micos, que será lido pelo Sr. 1 o Secretário. 

É lido o seguinte: 

PARECER N• 308, DE 1991 

Da Comissão de Assuntos Económicos, sobre a 
Mensagem n• 214, de 1991 (Mensagem n• 437, de 
28-1-91, na origem), do Senhor Presidente da República, 
encaminhando ao Senado Federal pedido de autorização 
para a República Federativa do Brasil contrair operação 
de crédito externo no valor de até Y 28,889,000,000 
(vinte e oito bilhões, oitocentos e oitenta e nove milhões 
de ienes japoneses) junto ao Overseas Economic-Cõope
ration Fund- OECF, destinada ao fmanciamento Par
cial do Programa de Expansão do Porto de Santos. 

Relator: Senador Mál"io Covas 
A Mensagem n• 214, de 1991, que encaminha ao Senado 

Federal pedido de autorização de crédito externo no valor 
de até vinte e oito bilhões, oitocentos e oitenta_ e nove milhões 
de ienes japoneses, tem como objetivo o fiilimCiamento parcial 
da implantação do Projeto de Expansão do Porto de Santos, 
decorrente de acordo, por Troca de Notas, aprovado pelo 
Decreto Legislativo n• 32, de 25-10-90e promulgado pelo 
Decreto n' 28, de 6-2-91. 

O contrato apresenta como mutuário a Companhia Docas 
do Estado de São Paulo, empresa pública vinculada ao Minis
tério da Infra-Estrutura, e como mutuante a instituição Over
seas Economic Cooperatiori Fund- OECF. 

As condições financeiras do empréstimo são descritas da 
seguinte foiina: - -- --

.- valor do fmanciamento: Y Z8,8"89,000,000Tviiiie e oito 
bilhões, oitocentos e oitenta e nove milhões de ienes japo
neses); 

- prazo: 25 (vinte e cillcó)"anos; 
- carência: 7 (sete) anos, contados da data de assinatura 

, do contrato; 
-juros: exigíveis semestralmente, mesmo durante a ca

rência, à taxa de 4% a.a., para Tranche I (28,580,000,000) 
referente a obras civis, e 3,25% a.a., para -Tránche II (Y 
309 ,000,000) referente a serviços de consultaria; 

- amortização: em 37 (trinta·· e: séle}"J)festações semes
trais, nos seguintes valores: Tranche I - a primeira no valor 
de Y 772,448,000 e as restantes de Y 772,432,000; Tranche 
II - Y 8,364,000. no primeiro vencimento e Y 8,351,000 nos 
demais; 

- data final para desembolso: 6 (seis) anos, a partir da 
data da efetividade do contrato. 

Conforme os Pareceres anexos PGFN/COFin• 860191 da 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e DTNICOREFIDI
REF n" 259, da Secretaria do Tesouro-Nacional~ acreditamos 
que as. exigências apresentadas pela Resolução n' 96, de 1989 

(modificada pela Resolução n' 45, de 1990) estão atendidas 
e nestas condições opinamos no sentido de ser autorizada 
a operação nos termos do seguinte: l'. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 59, DE 1991 

Autoriza a República Federativa do Brasil a cofl:" 
trair operação de crédito externo no valor de até Y 
28,889,000,000 (vinte e oito bilhões, oitocentos e oitenta 
e nove milhões de ienes japoneses) junto ao Overseas 
Economic Cooperatlon Fund- OECF, destinada a fi
nanciar, parcialmente, a expansão do Porto de Santos. 

O -Senado Federal resolvé 
Art. 1~ É autorizado, na forma da Resolução n9 96,-· 

. de 15 de dezembro de 1989, do Senado Federal, alterada 
pela Resolução n• 45, de 19 de outubro de 1990, a contratação' 
de operação de crédito externo no valor de até Vi· 
28,889,000,000 (vinte e oito bilhões, oitocentos e oitenta ~ 
nove milhões de ienes japi::>ileses) junto ao Overseas ECohOrtdc_ 
Cooperation Fund - OECF, com a finalidade de financiar, 
parcialmente, a expansão do Porto de Santos, nos termos-'· 
do Decreto n' 28, de 6 de fevereiro de 1991. '•' 

Art. 2Q A operação de crédito autorizada no art. 1"-·-
apresenta as seguintes característicaS: -- -

__ I- mutuário: Comparlhiã- Docas do EStado de São Pau
lo, conforme Parecer DTNICOREFIDIREF n' 259, de 
28-8-91; -

II- prazo: 25 (vinte e cinco) anos; 
_III- carência: 7 (sete) anos, contados da data de assinaJ:n 

t_u_ra do_contrato; _ _ __., 
IV --juros: exigíveis semestralmente, mesmo durante a~ 

carencia, à taxa de 4% a.a., para Tranche I (Y 28,580,000,000/ 
referente a obras civis, e 3,25% a.a., para Tranche II (~ ~' 
309,000,000) referente a serviços de consultaria; 

V - amortização: em 37 (trinta e sete) preStações sem e~ 
trais, nos seguintes valores: Tranche L- a primeira no valof 
de Y 772,448,000 e as restantes de Y772,432,000; Tranche" 
TI ---' Y 8,364,000 no primeiro vencimento e Y 8,351,000 nos 
demais; 

_VI- data fmal para desembolso: 6 (seis) anos, a partir 
_da data de efetividade do contrato, _ ___ li 

Art. 3Ç> _ A autorização de que trata esta resolução será·. 
exercida -no pi-azo de 12 (doie) meses, a contar de sua publi-
dlçáo. - - -- _ 

-Art. 4Ç> Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

-Safa das Comissões, 3 de setembro de 1991. -Raimundo 
Lira, Presidente - Mário Covas, Relator - Henrique Almei· 
da - Meira Filho - Dario Pereira - José Eduardo - Moisés" 
Abrão - Maurício Corrêa - João Rocha - Guilherme Pai· 

·liteira - Wilson Martins - Ruy Bacelar - Eduardo Suj>licf 
- Ronan Tito - Elcio Álvares. ' 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O parecei' 
conclui pela aprovação do Projeto de_ Resolução nÇ> 59, dcir 
1991, que autoriza a República Federativa do Brasil a contra-_ 
tar operação de crédito externo no valor de Y 28.889.000.()()(f 
(vinte e oito bilhões, oitocentos e oitenta e nove milhões 
de ienes japoneses), junto ao Overseas Economic Cooperation 
Fund,- OECF, destinada a financiar parcialmente a expan
são do Porto de Santos. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à aiscussãó 
do projeto, em turno único. (Pay.sa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 

" 1•. 

rr ,, 
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Em--votação~ _ _ 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. _ _ ___ . __ . . --~-- _ 
O projeto vai à COmiSsão Diret6ra para -a- tC-dação final. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Sobre a mesa 
parecer da Comissão Direfofã~ oferecendo a-re.dação final 
da matéria, que será lido pelo Sr. Jo Secretário. 

É lido o seguinte: 

PARECER N• 309, DE !991 
(Da Comissão DiretOia) 

Redação final do Projeto de Resolução o? S9, de 
1991. 

A Comissãô [iiietora apfcSenta-á !edaÇãolinafctO Projeto 
de Resolução n'' 59, de 1991, que autoriza a República Federa
tiVa do Brasil a contrair operação de crédito externo, n9 valqr 
de_ até Y 28.889.00D,OOO-(vinte e oito bilhões e- oitocentos 
e oitenta e nove milhões de y_en_<:_s japoneses), junto ao _Overw 
seas Economic Cooperation Fur!d -OEcF, destiri:itda ã finan-
ciar, parcialmente, a expansão do Porto de Santos. ___ _ 

Sala de reuniões áã comr~são, 3 de_ Setembro de, 1991. 
- Cailos oe'Carli - Presidente, Dirceu Carne"ii·o, Relator 
- Iram Saraiva - Rachid Saldanha Derzi. 

ANEXO AO PARECER N' 309, DE 1991 

Redação final do_ Projeto de Resolução n~ 59, de 
1991. 

Faço saber que o Senado Federai ãprovou e eu, 
Presídentc, nos tennos do art. 48, item 28, do Regi

mento Interno, promulgo a seguinte: 

RESOLUÇÃO N" , DE 1991 

Autoriza a República Federativa do Brasil a con
trair operação de crédito externo, no valor de até y 
28,889,000,000 (vinte e oito bilhões e oitocentos e oitenta 

e) amortização: em trinta e sete prestações semestrais, 
nos seguintes valores Tranche ~: a primeira no valor de y 
772,448,00 e as restantes de Y 772, 432,000: Tranche II: Y 
8,364,000 no primeiro vencimento, e Y 8,351,000 nos demais; 

f) data final para desembolso: seis anos, a partir da data 
de efetividade do contrato. _ - - " 

Art. 3o A autorização de que trata esta resolução será 
exercida no prazo de doze meses a contar da data de sua 
publicação. 
-- -Art. 4'- Esta resoluçãÓ entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Em discussão 
a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Serfadores que a aprovam ··queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A m::itéfía vai à -pr~mulg~çªo~ •. 

O SR. PR-ESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Passa-se à 
apreCiação- do Requerimento n~ 566/91, de urgência, lido no 
expediente, para a Mensagem n~ 215~ âC 1991, relativo a pleito 
da União. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Fica prejudicado o Requerimento n' 535,.de 1991, apro

vado em sessão anterior. 

O SR. PRESIDENTE (Dlieeu Carneiro) _.:.Passa-se à 
apreciação da inatéfia;-que depende de pãrt!cer da Comissão 
de Assuntos Econômicos. 

Sobre a rne_s.l parecer da Comissão de Assuntos Econôw 
micos que será liciv pelo Sr. P Secretário. 

É lido o seguinte: 

e nove milhões de ~enesjaponeses) junto ao Overseas PARECER N• 310, DE 1991 
Economic Cooperation Fund - Oit"CF, destinada a fi- Da Comissão de Assuntos Económicos, de 1991, 
nanciar, parcialmente, a expansão do Porto de Santos. sobre 3 Mensagem 0~ 215 (Mensagem 0 ? 438, de 1991, 

Art. 1" É autorizado, na forn-ia da Resolllçâo n9 96, na origem), do Senhor P('esidente_da República, subme-
de 15 de dezembro de 1989, do S_enado Federal, alterada tendo à consideração do Senado Federal, pedido de auto-
pela ResoluÇ'".:io n" 45, de 19 de outubro de 1990, a contratação ri_zação _para a República Federativa do Brasil garantir 
de operação de crédito externp, no v·al_or _çl,e, a~é y a operaão de cré-dit.!>_ ~xter_no -~9 valor de até Y 
28,889,000,000 (vinte e oito bilhões, oitocentos e oitenta _c - 1~,832,000,000 (dole bilbõoes, oito.centQs _e tr;iota e dois 
nove milhões de ienes japoneses}, junto ao OvCrseits_ ECono- lnilhQ:esdeienesjaponeses),juntoaoOverseasEconomic 
mie Cooperation Fund - _OECF, com a finalidade _de finan- Cooperation Fund- OECF, destiitada ao fmanciamen-
ciar, parcialmente, a expansão do Porto de Santos, nos termos _to parcial dos serviços de energia elétrica do sul do 
do Decreto n'' 28, de 6 de fevereiro de 1991. Estado de Goiás-

Art. 29 A operação de crédito autorizada no art. 1~ . Relator: Senador João Rocha 
apresenta as seguintes caractcrfstíca:s: - Com a Mensagem n" 438, de 1991, 0 Senhor Presidente 

a) mutu~rio: Companhia Docas do Estado de São Paulo, da República submete à apreciação do Senado Federal pedido 
conforme Parecer DTN/COREF/DIREFn\'259, de 28 de agos- de autOrizãção para a República Fedf:rativa do Brasil garantir 
to de 1991; - a operaÇão de crédito ·externo,_ no valor de até Y 

b) prazo: vinte e cinto anos; 12,832,000,000 (doze bilhões, oitocentos e trinta e dois milhões 
c) carência: sde anos, contados da data de assinatura de ienes japoneses), firrilada entre a Ov_erseas Economic Coo-

do contrato; peratiQn_ Fund - QECF e as CentraiS ElétriCas de Ooiás 
d) juros: exigJ-1ds seme~tr'!Jmente, me"smo duránú! a ca-- - CELG. · . 

rência, à taxa de 4t-~ a. a. pãra Tranche-r: (Y 28,58\LIJPO_,__Q_QQ)~---~ _A_c_Qmpanha a Il)en~ag_e~ presidencial, Exposição de Mo-_ 
referente _a ob!~::,- tivis"~ e <3',25 ti."a~ ·pafá Tranche II (Y tivos no 340, -dO Seriftor Ministro de Estado da Economia, 
309,000,000), referente a serviços de consultaria; Fazenda e Planejamento, na qual se esclarece que a operação 
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referida decorre de acordo, por troca de notas, entre os gover~ 
nos brasileiro e japonês, datada de 10-11-89, aproVado pelo 
Decreto Legislativo n" 32190 e prOmulgado pelo Decreto o<:> 
2Ml. . .. -

A operação terá as seguintes condições fin_anceíras: 
Valor: até Y 12,832,000,000 (doze bilhões, oitocentos 

e trinta e dois milhões de_ ienes japoneses); 
Prazo: 25 (vinte e cin"ci:>rãnos; 
Carência: 7 (sete) anos, contados .da data de assinatura 

do contrato; 
Juros: exigíveis semestralmente, mesmo durante a ~rên

cia, à taxa de 4% a.a., para Tranche I (Y 11,615,000,000) 
referente a obras civis, e 3,25% a.a., para Tranche II (Y 
217 ,000,000) referente a serviços de consultoria; 

Amortização: em .37 (trinta e sete) prestações semestrais, 
nos seguintes valores: Tranche 1: a primeira no Vãlor de Y 
313,952,000, e as restantes de Y 313,918,000: Tranche II: 
Y 32,924,000 no primeiro vencimento e Y 32,891,000 nos 
demais; 

Data final para desembolso: 6 (seis) anos, a partir da 
data de efetividade do contrato. 

As exigênciaS constantes das Resoly.ções n"s 96/89~ altera
da pela Resolução n~ 45/90, e 58/90, foram satisfeitas pelos 
esclarecimentos constantes dos Pareceres DTN/COREF/DI
REF n" 258/21 e PGFN/COF/n• 861191, anexados ao processo. 
Assim sendo, o empréstimo destinado às CentraiS Elétricas 
de Goiás- CELG complementará o Projeto de Eletrificação 
Rural do Estado de Goiás -1988/1996, que vem sendo execu
tado com recursos do PRONI/Bird (Empréstimo Bird -
2950/BR) do Ministério da Agricultura, dos consumidores, 
e da própria CELG. . . 

Foram igUalmente cumpridos os esclarecimentOs quanto 
à sitUaÇão do mutuário- a CEL.G ::-junto à União, e_ contra
garantias a serem vinculadas à operação. 

O processo inclui ofício do Governo de Goiás (Of. G 
105/91, de 23-8-91), no qual é pleiteada junto ao Senado, 
nos termos da Resoluçãon" 58, a exclusão das garantias presta
das pelo Estado de Goiás em operação de crédito a OECF, 
dusJimites_ de endiyidamento fixados para o Estado. O parecer 
do Departamento do Tesouro Nacional deixa claro que a 
CELG, como tomadora, não está SUjeita aos limites previstos -
naquela resolução. Ainda assim, está clara a contragarantia, 
ao aval da União, pelo Governo de Goiás, mi. forma de cotas 
de transferências federais a que se refere o art. 159 da Consti
tuição Federal. 

Nestas condições opinamos pela autorização da garantia 
à operação nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 60, DE 1991 

Autoriza a República Federativa do Brasil a garan
tir o contrato de emptéstiiilo externo a ser celebrado 
entre a Centrais Elétricas de Goiás S.A. ...:.. CELG 
- e o Qyerseas Economic Coopeiation -Funâ -
OECF. 

O Senado Federal resolve: 
Art. I• É autorizada na forma da Res0lução ni 96/89, 

modificada pela Resolução n" 45/90~ do_ Senado F_ed_e.ral, a _ 
garantia da República Federativa do Brasil ao contrato de 
empréstimo externo a se:r: celebrado entre a Centrais J;.lé~ricas 
de Goiás -CELG e o Overseas Economic Cooperation Fund 
- OECF, no valor de até Y 12,832,000,000 (doze bilhões, 
oitocentos e trinta e dois Inilhões de ieJ).es japoneses). --

Parágrafo único. o-empréstimo referido neste artigo des
tina-se~_à_çomplemelltai;ão do financiamento dos serviços de 
eletrificação rural no sul do Estado de Goiás e decorre do 
acordo, por troca de notas, firmado entre os governos brasi
leiro e japonês, em 1Q-11-89, aprovado pelo Decreto Legis
lativo n• 32/90. e promulgado pelo Decreto n• 28/9!. 

Art. 2•'. A operação obedecerá as seguintes condições: 
Valor: até Y 12,832,000,000 (doze bilhões, oitocentos 

e trinta e dois milhões .de ienes japoneses); 
Prazo: 25 (vinte e. cinco) anos; , 
Carência: 7 (sete) anos, contados da data de assinatura 

do contratO; 
Juros: exigíveis seinestrahnente, mesmo durante a carên

cia, à taxa de 4% a.a., para Tranche I (Y 11,6!5,000,000) 
referente a obras civis, e 3,25_% a.a., para Tranche II Y 
32,924,000 nos demais; 

Amortização: em-"37 (trinta e sete) prestações semestrais, 
nos seguintes valores: Tranche I: a primeira no valor de Y 
313,952,000, e a:s restantes de Y 313,918,000:· Tranche II: 
Y 32,924,000 no primeiro vencimento e Y 32,891,000 nos 
demais; 
. Data final de desembolso: 6 (seis) ariOs, a partir da data 

de efetlvidade do contrato. 
Art. 3~> A autorização de que trata esta resolução será 

exerJ;ida no prazo de 12 (doze) meses, a contar de sua publi
cação-. 

Art. 4\' Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala das Comissões, 3 de setembro de 1991. -Henrique 
Almeida - Moisés Abrão - Raimundo Lira, Presidente -
Wilson Martins - Maurício Corrêa - Dárlo Pereira - Elclo 
Alvares- Mário Covas- RonanTito- BeniVeras- Eduar
do Suplicy. 

O ·sR PRESIDENTE (Dirceu Cameiro) - O parecer con
clui pela apresentação do Projeto de Resolução n• 60, de 
1991, que autoriza a República Federativa do Brasil a garantir 
contrato de empréstimo externo~ a- ser celebrado entre as 
Centrais Elétricas de Goiás S.A. - CELG - e o Overseas 
Ecooomic Cooperatlon Fund- OECF. 

Completada a instruçãO da matéria, passa-se à discussão 
do projeto, em turno único. (Pausa.) 

Não havef!dO quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai ã ComiSsão Diretora para redaçãn final. 

O SR. PRESIDENTE (Di•ceu Carneiro)- Sobre a mesa 
parecer-da Comissão Diretora, oferecendo a- redação final 
da matéria, que será lida pelo Sr. 1~ Secretário. 

É lido O seguinte: 

PARECER N• 311, J:I.E 1991 

(Da Comissão Diretora) 
Redação final do Projeto de Resolução n' 60, de 

1991. 

Â Comissão Diretora aprese'nta a redação final do Projeto 
de Resolução n• 60, de 1991, que autoriza a República Federa
tiVa do Brasil a garantir o contrato de empréstimO externo 
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a ser celebrado entre a Centrãis Elétricas ·de GÜíás ~.A. -
CELG e o Overseas· Economic-Coopcration Fund-:- OECF 

Sala de Reuniões da Coini.Ssãõ, 3"-âê ~e-tembro de 1991. 
- Carlos De'Carli, Presidt!ntc - Dirceu Carneiro, Relator 
- Rachid Saldanha Derzi. 

ANEXO AO PARECER N" 31i, 'I) E i991 

Redac;ão final do Projeto de Resolução n~ 60, de 
1991. 

Faço saber que o Senado Federai aprovoU,- e eu, Presi
dente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, 
promulgo a seguinte 

RESOLtfÇÃO·w ,DE 1991 

Autoriza a República Federativa do Brasil a garantir 
o contrato de empréstimo externo a ser celebr~d~ entre 
a Cenlrais Elétricas de Goiás S.A. - CELG - e o Over· 
seas Economic Coopefation Fund - ÓECF. -

Art. 1·: É-autorizada, na forma da Resolução n" 96, 
de 15 de dezembro de 1989, do Senado Federal, modificada 
pela Resolução n" 45. de 19 de outubro del990, a gar_,mtia 
da República Federativa do Brasil ao contrato de Cf!lpréstimO 
externo a ser celebrado entre a Centrais Elétricas de Goiás 
- CELG .e-o Ovcrseas Economic Cooperation_ Fu-nd -
OECF, no valor de até. Y 12,832,000,000 (doze billlões, oito· 
centos __ e trinta c dois milhõ.es de ienes japoneses). 

Parágrafo ünico. O empréstimo refe_ridt?. _!leste artigo 
destina~se à complemc~ntação do firianciamento dos serviços 
de cle.trificação ru·ral no sul do Estado de Goiás e decorre 
do acordo, por troca de notas, firmado entre os governos 
brasileiro c japonês, de 10 de novembro de 1989, aprovado 
pelo Decreto Legislativo n' 32, de 25 de outubro de 1990, 
e promulgado pelo Decreto n' 28, de 26 de fevereiro de 1991. 

Art. 2n A operação obedec_erá J)s_ seguintes condições 
financeiras: - -

a) valor: Y 12.832,000,000 (doze bilhões, oitocentos e 
trinta _c dois milhões de ienes japoneses); 

b) prazo: vinte e cinco anos; __ - · · 
c) carência: sete anos, _contados_da data de assinatura 

do contrato; _ ___ -
d) juro - exigíVeis ~emestral_m_entc, m~smo durêuJte, a 

dréncia, à taxa de4o/c a.a. para Tranche L(Y 11,615,000,000 
referente a obras c equipamentos, e 3,25 -a.a._ para Tranche 
II (Y 217,000,000), referente a serviços de consultaria; . 

e) amortização: értl trinta e sete prestações semestrais, 
nos seguintes valere::. Tranche_ 1: a primeira no valor de __ y 
313;952,00 e as restantes de Y 313,918,000: Trancbe_ !1.: Y 
32,924,000 no primcíro vencimento, e Y 32,891,000 nos de· 
mais; __ 

f) data final do desembolso: Sc_is anos, a partír da data 
de efetividade do contrato. 

Art. 3'' A.autorizaçâo de que trata esta Resolução será 
excrcidJ. no prazo de doze meses a contar dã- data dt: sua, 
publicar~á'J. _ _, - - - -

AJt. 4·.> Esta R~:solução entra cm Vtgor na data de sua 
publicação. 

O SR PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -,.Em discussão 
a redação final. (Pausa.) . --

Não havendo quem peça a p_alavr_a ,_ t:mccrro ~ ..:d!~cussão. 
Em votação. . __ _ _ . -··-- ";: _ __ - . 
Os Srs. Senadores que o aptbvarít queirãm permanecer 

sentados. (Pausa.) 

Aprovado . 
. A matéria vai à promulgação: 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Há oradores 
inscritos. concedo a palavra a-o nobre Senador Nelson Car~ 
neiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - SL Presidente, Srs. SeiJA<jores, ao 
ocupar a tribuna para fazer meu breve pronunciamento, lem~ 
bro as palavras de John Donne, registradas em idos anos 
do século XVL 

Diz ele: 

.... A_ morte de qualquer homem me amesquinha, 
porqUe faço parte da Humanidade; portanto, nunca 
manda saber por quem os sinos dobram. Eles dobram 
por ti:" 

Esse trecho, que inspirou o título do romance de Heming~ 
way "Por quem os sinos dobram", me ocorreu a propósit? 
da correspondência a mim encaminhada pelo Centro Brasi
leiro para a·Infância e Adolescência. Acom-panham o ofício 
os seguintes documentos: 

a) Cópia ~a parte geral e -das referências ao Brasil no 
Relatório da Anistia Internacional; . . 

b) Cópia da Moção de Repúdio ao Brasil aprovada pelo 
Parlamento Europeu reunido em St~~bourg; - -·-·- _ 

c) Cópia da resposta do Governo brasileiro à ~oção do_ 
Parlamento Europeu; _ 

d) Texto da professora Tânia da Silva Pereira s_obre o 
Estatuto da Criança e do Adolescente em sua relação com 
a Convenção Internacional dos Direitos da Criã.nça; 

e) O editorial da Folha de S. Paulo de 19·7-91 "O Brasil 
tem razão"; e 

_ O Artigos d(;! imprensa brasileira que registram as reper
cussões da Moção de Repúdio ao Brasil aprovada pelo Parla-
melltO"Eúropeu·. . 

Sr. Presidente, tal qual Hemingway, que, chocado diante 
do bárbaro espetáculo de iJlllã~ m~ta!!º_o,_trmão _na cruel e 
sáligr'énta Gue·rra CívifEspanhola, confesso meu abalo emo~ 
cional ao me dar conta de que vivemos uma guerra civil decla
rada em nossa sociedade. Os texto-s a n1im encaminhados 
deixam registrado, indelével, um quadro monstruoso, capaz 
de envergonhar a mai~_!:'_fut_a e ins~n_síve_I soc_iedade. 

_ Refiro-me ao ·massatre dos meninos de rua. São sete 
mjlhóes de __ crinaças sós, desamparadas, famintas. Entregues 
a seu destino e ao arbítrio de algozes,_capazes de torturá-los, 
mutilá~ los ou crivar-lhes o -corptY de balas. Senl esperança 

. e sem perdão, elas per~mbulam pelas ruas. 
-- A irilptenSa-da-última semana divulgou denúncias de que 
a adoção de crianças e a matança de meninos de rua estariam 
relacionadas ao transplante de órgãos. Fonte segura, barata. 
Quem reclamará? 

· · Por certo não será a fami1ia. A polícia, até agora, tem~se 
_revelado omissa, inoperante, às vezes cúmplice. A sociedade, 
na esperança de livra-se do bandido de amanhã, mantém-se 
indiferente, sem cobrar providências concretas contra esse 
desC?-I<!bro:Como 6 avestruZ,_ que enterra a· cabeça à espera 
de- que o perigo pa-sse, nós fingimOs ignora:_r O_problema e 
teimamos em não lhe dar solução. _ _ __ 

No entanto, Sr. Presid~r;r.te, e_nquanto nós fingimos de 
cegós,:o mUndo tenl os~ytho_s em nós. _ _ __ ---:- --

--A-propóSitO, Ielõ trecho <fa corr~spondência recebiçla do 
Centro BraSileirO para ã Infândã e a Adolescência: 
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"Corno a dívida externa dos países em _desenvol
vimento, a reestruturação- dos sistemas de segurança 
coletivos, a preocupação com o meio ambiente, com 
o narcotráfico e a AIOS, a questão dos ·direitOS huma
nos, de um modo geral, e a dos direitos da criança, 
em particular. são hoje conSíderados Comunalidades, 
Isto é-, temas que figuram de modo permanente na 
agenda da comunidade internacional 

Nunca foi tão grande, na vida brasileira, ã ·qistância 
entre o país legal e o país real. O Estatuto da Criança 
e do Adolescente é uma lei garantista, avançada, e 
da qual o Brasil não poderá recuar, sem romper com 
os princípios e concepções-sustentadores da Convenção 
Internacional dos Direitos da Cri:lnça,-já aprovada pelo 
Congresso Nacional e ratificada pelo Presidente daRe-
pública. · · 

Ao contrárío do que pensam importárite:S segmen
tos da sociedade e do Estad.o brasileiros, o respeito 
aos direitos humanos de todos os cidadãos, inclusive 
dos adolescentes em conflito com a lei em razão do 
cometimento de ato infracional, não é produto automá
tico da justiça sotfal. Isto significa Que Os direitos da 
pessoa humana são vistos hoje co'rhO urna pré-condição, 
um fator de propulsão para a luta em favor dos direitos_ 
coletivos: os direitõS ecónômicos, os direitos soCiais 
e culturais." 

Sr. Presidente, Srs. Senadore_s: 
Nenhuma corrente é mais forte que seU elo mais fraco. 

EnfrentemOS cOm- COfagem.·--a-questão dos InenfúõS de -n.ia. 
Tenhamos vontade política. Prender não resolve. Matar não 
adianta. Deinos-lhe um choque de educação. Só a escola pode
rá vislumbrar-lhes algum futuro. 

Só assim, conscientes de que os sinos não dobram por 
eles, mas por nós, poderemos ambiciona-r um país seguro 
e jtist<fpàra nossos filhos. _ -··~----· 

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Márcio Lacerda. 

O SR. MÁRCIO LACERDA (PMDB- MT. Pronuncia 
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente;Srs_ SenadOreS,- a inca
paCidade histórica;· os escândalos do passado e do presente 
que envolvem a Previdência Social brasileira revelam clara
mente não_s6 a profunda crise social e moral que continuamos 
vivendo, como também a total falta de respeito, o patrocínio 
da impunidade e o -descaso das políticaS governamentais em 
fornecer respostas adequadas e honestas, visando _ _à busca do 
ordenamento do sistema como um todo. 

A virtual falênda do sistema previdenciário ......:.noje prega
da, desejada e incentivada nõ seio do próprio Gõverrio e 
entre grupos económicos poderosos-qu-e arquitetam a sua pri
vatização- revela igualmente urna grande torcida em direção 
do "quanto pior melhor". Não resta dúvida, Sr. Presidente, 
Srs. Seiiadores, de que o sistema preVidenciário brasileiro 
é vítima de um grande "complô", que se desenha há vários 
anos. Assim. é pfeds:O·ser llieficiente, corrUpto e inOperante 
para que se criem as condições ideias para a sua transformação 
em empresa capitalista. Além disso, também faz parte do 
plano desmoralizar o Estado perante a sociedade. A retórica 
é a de que o Estado se apresenta como completamente incom-
petente para dirigir o órgão. · 

Na verdade, a desorganização ge_ral __ da Previdência faz 
parte da crise estrutural de nossa sociedade, -doS- elementos 

perversos que alimentam essa crise e que mantêm o Brasil 
como um país do Terceiro Mundo, retardado economicamen
te, profundamente deformado no campo social e desarticulado 
em termos de metas e objetivos a atingir. Para se ter uma 
idéia do g~ave desencontro, o Brasil nunca teve um projeto 
de Nação e o Governo atual não tem nenhum projeto de 
sociedade. O que existe são Vagas idéias, ãSSim mesmo elabo
radas_apressadarnente em cima dos palanques, no fervor da 
última campanha eleitoral qUe elegeu o atual Presiderite da 
República. Dessa maneira, se· não existe projeto nacional e 
muito menos projeto governamental, as políticas setoriais não 
funcionam ou funcionam precariamente, como é o caso, por 
exemplo, da Previdência e de_ todo o sistenia de saúde. Por 
sua vez, como consequência, a população é maltratada, padece 
nas filas, é engapada, os in3tivos ganham uma ·miséria como 
pensão-e, para conipletar eSte quadro caótico, conVivei1Yrevol~ 
tados com urna burocraCia arCaíca e com uma ·corrupção endê
mica. 

Os instrumentos de política social são, ·portanto, vergo
nhosos em nosso País. As análises e estatístiCas mundiais que 
o digam, quando colocam o Brasil entre os países mais injustos 
do mundo em indicaçio_res sociais e distdbuição de renda. 
Se recordarmos, por exemplo, os dados do IBGE referentes 
à_distribuição da riquesa nacional no início das duas décadas 
passadas, 1970 e 1980 -período em que a economia brasileira 
apresentou taxas elevadas de crescimento do PIB -, vamos 
n()S deparar com a verdadeira fotografia do Brasil, hoje agra
vada também pela rece5são. Eni 1970, 82,3% da população 
detinham 41,2% da renda total; enquanto em 1980, 64,4% 
da população detinham 22,3% da renda total. No outro extre· 
mo, em 1970, 5% da populaçã<> apropriavam-se de 34,1% 
da renda; enquanto em 1980, 12% da população apropria
vam-se de 52% da renda global. Não há dúvida, portanto, 
de que nesse período, a situação de mais de metade da popu
lação brasileira piorou, enquanto que para um décimo da 
população o eiufquecimento foi acentuado. O atenuante nada 
animador neste período, foi que, se em 1970, 82,3% da popu
lação se enquadravam em rendimentos de até 2 salários míni
mos, em 1980, aquele percentual caiu para64,4%. Fica portan
to claro que o quadro distributivo piorou e, corno já sabemos, 
a tendência de 1990 permanece igual, castigada ainda mais 
pela inflação, pelo desemprego, pela política de achatamento 
salarial e, finalmente, pela recessão que permanece. 

Dada a relevância do tema Previdência e da forma distor
cida como ele tem sido apresentado ao povo pelas autoridades, 
é importante dizer que não devemos perder nenhuma oportu
nidade para: 19 - Colocar· de maneira clara para a população 
as ,de_terminantes reais da "falência" _4o sistema; 2"- Situar 
e dimensionar a natuféza, o alcance- e os limités_ das modifi
cações que estão sendo propostas através da Lei de Custeio 
e Benefício, em vias de regulamentação, e de outras medidas 
que eventualmente sejam estabelecidas pelo Governo; 39 -
Sugerir e inCChtiVãf ãÇOes c~onCtetaS de melhoria de atendi
mento, por exemplo, através da mobilização social e da pres
são política e mesmo administratiVa, como vem ocorrendo 
em meu Estado; 49 - Forçar o aparecimento de alternativas 
à política previdenciária, de modo a subsidiar a atuação polí
tica nesta questão. 

Está mais do que patente, Sr. Presidente, Srs. SenadOies, 
que o presente desequilíbrio do sistema previdenciário nacio
na1 não pode ser corretamente entendido sem relacioná-lo _ 
cóin a atual política económica recessiva-, com a iriadimplência 
crescente da União, efu relação ao custeio do sistem3;, e com 
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as distorções da sua estrutura interna d_e funcionar;lç::mto, res
saltando-se o atendimento ao segurado nos guic~~..ês!. as enor
mes filas_ c a política de assistência inédica vigente, que é 
simplesmente vergonhosos. _ 

No que se refere às formas de participação dos Estados, 
no _sentido de contribuírem para a atualização da legi_slação 
previdenciária, é vital que se acelere o debate sobre a criação 
de mecanismos de avaliação e acompanhamento da ação esta
taL Não no sentido ac obstaculizar o desenvolvimento das 
políticas _de Governo purP. c simplesmente. mas de transformar 
o que é hoje ur.1 proc:r·:.w decisório fechado e excludente 
em algo que possibilite 1nn melhor tratamento ao se,S!-Irado. 
No Estado do Mato Grosso, por exemplo, essa forma de 
pressão, visando a benefidar os aposentados e pensionistas, 
vem sendo exercida pela !JCópria Diretoria de Benefícios do 
IPEMA T. No que se refere_ ao pagamen1a dos beneíícios e 
aposentadorias, a referida Diretoria está propondo a rr..udança 
do sistema de pagamento, que é feito através de contraclteque, 
por cheque-salário, que será enviado pelo correio para a r..!si· 
dência do pensionista. É preciso louvar tal iniciativa poic;üe, 
além de racionalizar o funcionamento do órgão, poupu os 
aposentados e- pensionistas de irem buscar o comrach~4ue 
em um lugar._sacarem o dinhdco em outro, submeten!,'10-se 
a enormes filas, o que é uma ver::la::kira via crucis para peSwas 
idosas. 

Além dessas iniciativas, é importante que grupos sociais 
ou organ-izações representativ;;•s d"a sociedade e Qa própria 
Previdência, coordenados entre si e não is_oladamente, fon:.l!,n 
as soluções alternativas aos pádróes de intervenção govetf~a:
mental hoje vigentes no campo ~ocial. Esta são as ações qrie, 
a meu ver, teriam amplas condiÇÕes de se imporem ao longo 
do tempo e que ajudariam a estabelecer uma nova política 
de Previdêncía para o Brasil. De resto, o aprofundamento 
da democracia, a anulação das disparidades_ sociais e, sobre
tudo, o exercício pleno da cidaQ.ania, sãc inquestíonavelment~; 
os vetares determinantes do mvdc·_!o de sociedade que precis.1 
ser edifícado cm nosso País. Lonl;e disso, é continuar vivend1..' 
de improvisações. :! sacrifica: o desenvolvimento, compro
meter_ o futuro e coniiriU.ar· relegando à mafs injusta margina-_ 
!idade a maioria de nossa p:opulaçãv, que merece respeito 
e-dignidade. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro} - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Moisés Abrf'io. 

O SR. MOISÉS ABRÃO (PDC- TO. "Pronuncia o se
g_4irite~ disCurso.) -Sr. PreSI9ent~, ~t"· _S~_nadores, na. sessão 
dO dia· 26 de junho próximo ·passado apresentei um Requeri
mento de Inform-ações que, deferido pela Mesa, tomou o 
n' 335191. · · 

No referido requerimento solicitava â -LBA, atr~_vés d~
Ministra da Ação Social as seguintes inFr,:mações: 

"Quais os converlfOS firffi& .. 1os pela LBA com o 
Estado do Tocantins -e Municípió~ nos anos 89, 90 ·c 
91 com os respectivos valores e t:.t'·rrespondentes obras 
físicas a serem edificada5; 

Quais foram os re:.:ursos apli~..-.-::~"!os-âiretamente- pe
la LBA no Estado do Toca-ntins n::i~ anos citados, com 
seus respectivos valores, prograi~a c obras físicas." 

Na sessão de 26_ de_ agosto, a Presidência" dos trabalhos 
comunicou o recebimento -da reSposta ao meu requerimento 

determinando sua- juhtada ao processado e enviando cópia 
para meu conhecímento. 

Ao m':tmi!.o:-ar a cópia da resposta que foi enviada ao 
Senado e a mim entregue, verifiq"Ueí que em nã_aa foi atendida 
a minha solicitaçãoencampada pela Mesa do Senado Federal. 

O que _n:-:ebi, Sr. _Preside_nte, foi cópia xerox do que 
me parece ser balancetes mensais da representação da LBA 
no Estado de Tocantins em que se relaciona pagamentos efe
tuados a diversa:-; pessoas, sem mencionar a que título, além 
de compras efetLtadas no com_ércio local e até de Brasma, 
sem especificar o que foi comprado e a que se destina. 

Não diz nada sobre as obras físicas edificadas e nenhuma 
referência também aos convênios e programas, solicitados em 
meu requerimento. 

Sr. Presidente, _o Congresso Nacional passa por crucial 
fase de afirmação, em que não podemos- sob pena de agra
varmos ainda mais a já grande descrença da opinião pública 
no Legislativo --permitir que sejam desprezados os dispo
sitivos constitucionais asseguradores da nossa fiscalização aos 
atas da administração pública. 

Não se trata aqui, Sr. Presidente, do aproveitamento 
oportunista de um quadro conjuntural em que os espaços 
dos. jornais se abrem para os ataques desferidos à LBA nacio
nal. 

O citado Requerimento de Informações de minha autoria 
antecedeu a essa onda de suspeições e visava unicamente em
basar documentalmente denúncias de irre_gularidades na a.dmi
nistração regional daquela entidade no Tocantins. 

- ~~d8: J!lais nada _!llenos do qu_e o_ cu91primento dos deveres 
inerentes ao cargo honrosamente outorgado pelo povo do 

. meu Estado, que ~ãQ se pode ver usurpado pela irresponsável 
omissão de infOimações por parte do órgão _questionado. 

Por estes motivo& solicito a Presidência da Casa que reite
re COm firmeza O envio das il}formações soliCitadas no Requeri
mento n" 335/91, pois a insatisfatória resposta, um claro artifí
cio para burlar o prazo legal, se constitui num profundo desres
peito ã mais alt~Câmara Legislativa do País. 

Nesse sentido estou encaminhando ã Mesa novo Requeri
mento de igual teor,_esperaqdo que receba da Presidência 
da Casa um tratamento urgente e prioritário, com a adver-

- tê_ncia de que o Senado não transigirá, nessa nova oportu
nidade oferecida, quanto às comunicações legais impostas aos 
que pensam poder desrespeitar impunemente o Poder Legis
lativo-do País. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE. (Dirceu Carneiro) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador César Diás. - --

0 SR. CÉSAR DIAS (PMDB- RR. Pronuncia o seguinte 
discu_rso)__-_ S~. Presiden!~· Srs. Sepadores, não podemos 
conv1yer con;t. .esse ímpãsse atual, é chegado o momento de 
d_ecisãq dentr.o .do Executivo, com vistas a um governo de 
união naciOnal, ou continuare_mos a ca-minhar" na contramão 
da história, e rumo a -Uma cris-e instituCiOnal, o que não pode
mos permitir. 

A esperança de uma aliança transparente perante a Na
ção, com a determinação firme -de levar esse País rumo ao 
desenvolvimento. é o que nos sustenta nos difíceis momentos 
qlie estamos vivendo_._ -~ _ 

Governo é governo, ôposição é opOsição mas a crise 
é de todos. ' 

Q!-lerer, nesta altura dos acontecimentos, restringir o de
bate ao plano das responsabilidades, buscando, como sempre 
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se fez, ao longo da nossa história, um inimigo pUblico para 
expiar todas as culpas e aplacar as frustrações cpletivas é, 
no míniino, uma postura imatura e demagógica~ 

O componente externo do problema é por demais conhe~ 
cido; os desvios inteiiios, também, não podem ser negados; 
mas o que, em verdade, importa, é buscar a saída. 

Uma solução que acima de todos o_s tecnicismos leve 
~m conta as peculiaridades do momento político que-'estamos 
vivendo, onde, a bem da verdade, o diálogo é a saída de 
todas as saídas. 

Este diálogo, sinónimo de participação_ e desprendimen~ 
to, exige uma capacidade de ouvir, ceder e compor e, além 
disso, uma consciência de que o bem comum é mais importante 
que todas as divergências e todos os passados. 

Só o diálogo será capaz de restaurar a credibilidade das 
instituições; Só ó diálogo permitirá a c-oordenação dos esforços; 
só o diálogo emprestará ao Governo a ~riatividade pãra supe-
rar a crise. - -

A mais irresponsável das críticas é, ainda, muito melhor, 
para o País, que a atitude passiva e oportunista dos expecta-
dores da crise. - -~ 

É preciso, entretanto, estabelecer _uma ponte efetiva entre 
o fascinante universo das-idéias, onde -tudo é só pensar, e-
o desafiante mundo do fazer, onde tudo é só trabalho. 

Não pagaremo:s nossas· dívidas, apenas, com a retórica 
dos bem-intencionados; não equilibraremos nossa balança, 
apenas com o peso das denúncias; não Sairemos de? negãtivo, 
apenas, por equações nratemáticas. - -

Que ninguém se julgue a salvo por si mesmo, porque, 
juntos ou separados, chegaremos juntos onde quer que seja. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, tenho certeza de que o 
espírito do Presidente da República busca o encontro a esse 
entendimento. Pois o espíritO público reside em dedicar o 
coração a um grande ideal e por ele viver todos os dias de 
uma vida. Conhecer a glória e o poder, sem fechar os olhos 
para as mãos humildes que sustentaram a caminhada, essa 
é a verdadeira visão do homem público, ·sobretudo do político 
que conhece a dimensão da problemática brasileira_ e _com 
ela convive, inclusive, como fator de plailejamento, pois o 
tempo renova as pessoas e as idéias. 

Esse Governo que ê o· 1• após 30 anos, legitimamente 
constituído, tem por dever a preservação do esta~?- d~m~
crático e das nossas instituições. Se fizetrrios um corte na 
nossa história e a torriarri:IOS- a partir de 193U, qUan-do começa 
o Brasil contemporâneo, vamos encontrar várias Revoluções 
- a de 30 a de 32, a de 35, a de 64; vários golpes de estado, 
de 37 de'45 de 54, de 65, de 68, de 69, estados de sítio, 
estad~ de gu~rra, prisões, cassações de direito, eXílios, tribu
nais de exceção; duas C?!JStit~içõeS pfófiiU.Ig~?as por ~ssem
bléias Constituintes, uma por Congresso aleiJado? ma1s duas 
outorgadas; o suicídio de um Presíde~~e, a renúncía de outro, 
a deposição de vários; este incompleto esboço retrata a_ profun
didade das nossas anomalias e a gravidade das nos~as, molés
tias; mais da metade desses.55 anos transcorreram- em Estado 
de Fato. 

O diagnóstico para solução dos _nossos proble_ma~ -~-~iii! 
pies o difícil é reconhecermos de fato os nossos .. e!ros, pots 
o id~al acordo os _homens_ para o sentido de existir, mas são-~ 
os desafios que o impulsionam à vida. -

Estes_ desafios não se m"iiriifêStam-; apenas, no plano visível 
da sociedade, pois a g~ande luta do homem é com o seu 
mundo interior, onde idéias, sentimentos e disposições, muitas 

vezes contlitantes, compõem um complexo quadro de incer-
tezas. - _ _ _ _ _ _ _- _ 

o- somatório destas fragilidades, destes humanos senti
mentos de dúvida, destas fraquezas individuais, geram a maior 
ou menor capacidade de uma sociedade resisür e vencer coleti
vamente os seus problemas objetivos. 

O estado visível de uma sodedde, acima do conjunto 
de circunstâncias que a: cercam·, espelha o grau de equilíbrio 
alcançado por todas as forças individuais. , 

Governar é, antes de tudo, trabalhar com essa realidade. 
Um grande engano é_pensar que as elites podem escrever, 

sem procuração, a história das massas, porque não existe for-
mulação, por mais sábia, que possa prescindir da vontade 
coletiva durante o _s·eu desdobramento. Eis por que existem 
leis que nascem mortas, planos que não saem dos papéis, 
metas que não são atingidas_._ _ 

O grande desafio de um gove_mo é estabelecer o elo de 
confiança com o seu povo e isso só é possível com participação 
e respeito que nascem via entendimento. 

O Brasil ainda tem esperança e aguarda um gesto de 
solidariedade, para que se possa vencer a inflação e a crise 
de desconfjança, sem terrorismo, porque a coerência de hoje 
será a saída do amanhã, e a solução será política. 

Muito obrigado. (Muito bem!) 

O SR- PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, 
designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 52, DE 1991 
· (Incluído em Ordem do Dianos termos do 
art. 353, parágrafo único do Regimento Interno). 

Votação, em turno único, do Projeto de L~i da Câmara 
n• 52, de 1991 (n' 912191, na Casa de origem), de iníciatíva 
do_ Presidente da República, que dispõe sobre as locações 
dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes, 
tendo 

PARECERES, sob n' 279, de 1991, e de plenário, da 
Comissão: 

- de Constituição, Justiça e Cidadania, 1' pronunciamen
to: favorável ao projeto e às Emendas de n<?" 8 a 13; pelo 
acolhimento parcial da Emenda n"' 12, nos termos de sube
menda que oferece; contrário às de n9s 1 a 7, 9 a 11. 14 
a 18 e apresentando as Emendas de n" 19 a 23-CCJ, de Reda
ção, 29 pronunciamento: favorável às _Emendas de n~ 34 e 
35 e contrário ãs de n" 24 a 33. · 

-2-

SUBSTJTUTIVO DA CÂMARA AO PROJETO 
DE LEI DO SENADO N• 2, .DE 1988 

Discussão, em turno único, do substitutívo da Câmara 
ao Projeto de Lei do Senado n• 2, de 1988 (n' 315/88, naquela 
Casa), de autoria do Sen~dor Affonso CamargO, que altera 
dispositivos da Lei n• 5".682, de ·21 de julho de 1971 - Lei 
Orgânica dos Partidos Políticos, tC!JdO 

PARECER, sob n• 250, de 1991, ela Comissão 
-;_-de Constituição, Justiça e Cidadania, contrário. 
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-3-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO c 

N9 13, DE !991 

Discussão, em prhneiro turno, da Proposta de Emenda 
à Constituição n"' 13. de 1991, de autoria do Senador Ney 
Maranhão e outros Senhores Senadores, que dá nova redação 
ao § 5' do art. 14 da Constituição Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cai'néirõ)' :__ Está encer:" 
rada a sessão. _ _ 

(Levanta-se a sessJo às 18 horaS e 25 niilzuios.)' · 

RETIFICAÇÕES 

ATA DA 64• SESS:ACJ;REALIZADA 
EM 21 DE MAIO DE 1991 . 

(Publicada no DCN- Seção II-- de22-5-91) 

Na página n' 2431, 2• coluna, na ementa do Projeto de 
Lei do Senado n• 146, de 1991, 

Onde se lê: 
Dispõe sobre normas-aplicáveis aos consórcios-ou fundos 

mútuos para aquisição de bens imóveis duráveis ou bens mó
veis. 

Leja-se:-
Di~põe sobre nOpnas_ap)icá~e_iS aos co-nsOrCiaS ou fundos 

mútuos para aq u·isição de bens móveis duráveis ou bens imó
veis. 

ATA DA 65• SESSÃO, REALIZADA 
EM 22 DE MAIO DE 1991 

(Publicada no DCN - Seção II - de 23-5-91) 

Na página n<? 2482; 2~-COluna, -ímedíat.a:nente após a legis
latura citada que acompanha o Projeto. de Lei do Senado 

~~~Na página, 2484, 3' cOluna, imediatamente após a legisla
ção citada que acompanha o Projeto de Lei do Senado n~ 
!54, de 1991, que altera a redação do inciso I do art. 13 
e dos caputs do arts. 14 e 20, da Lei n' 7.827, de 27-9-89, 
que regulamenta o art. 159, inciso I, alínea c, da ConstituiçãO 
Federal, institui o Fundo ConstituciOnal do Norte FNO, o 
Fundo Constitucional do Nordeste ~ FNE e o Fundo Consti
tucional de Financiamento do Centro-Oeste - FCO e dá 
outras providências, inclua-se por omissão o seguinte des
pacho: 

(À- Comissão de Assuntos Económicos - decisão 
terminativa) -

-Na página n? 2485, 2~ coluna, imediatamente após a legis
lação _citada que acompanha o Projeto de Lei do Senado n<? 

· ·155, de 1991, que altera dispositivo da Lei n' 7.976, de 27 
de dezembro de 1989. que "dispõe sobre o refinanciamento 
pela União da dívida externa de responsabilid~de dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive suas entidades 
da administração indireta, e dá outras providências", inclua-se 
por omissão o seguinte despacho: 

(A Comissão de Assuntos Econômicos- decisão 
termilüitiva:) 

Na página nY 2496, 2' coluna, no ·despacho do Projeto 
de Lei do Senado n' 157, de 1991, que autoriza o Poder Execu

_·tivo a criar a Escola Técnica Federal de Cacoal, no Estado 
de Rondônia. 

Onde se lê: 

(A Comissdo de Assuntos Económicos- decísdo 
terminativa.) 

Leia-se: 

(A Comissão de Educação - decisão terminativa.) 

n' 153, de 1991, que altera a redação <k• § 19 do art. 4' e CONSELHO DE SUPERVISÃO DO PRODASEN 
o§ 29 do art. 11, da Lei n'7 .827, de 27-9-89, que regulamenta Ata da U8• Reunião 
o art. 159, inciso I, alínea c, da Constituiç:ilO Federal, institui . . . . ,.. . . 
o Fundo Constitucional do Norte - FNO o. Funco ConstitU- Ao pnmeuo dia do mes de Julho de mil novecentos e 
cional de Financiamento do Nordeste....:. FNE e-O-Fundo noventa e um, às dezesseis horas, na sala de reuniões da 
Constitucional de Financiamento do Centro.:.oeste _- FCO ___ Diretori~ Ex_ecutiva do Prodasen, t:eúne-se o Conselho de 
e dá· outras providências, inclua-se por omissão 0 seguiiite · Supen:isão do Pro~asen, sob a Presidência d<;> Exm" Sr~ ·Se?a
despacho: - - - - -- -- - dor _Duceu Carneiro._ Comparecem à reumão os SenhOres 

Conselheiros Dr. José Passos Pôrto, Vice-Presidente, Dr. Fer-
(A Comissão de Assuntos EcomJmicos- decisão d D y · nan o Arruda Moura, r. amll e Sousa Outra e Dr.' Regina 

terminativa.) -- - Célia Peres Borges, Diretora-Executiva do Prodasen. Deixa 
Na mesma página e coluna, na ementa dCI_Projeto de de _ccmparecer, por motivo justificado, o Dr. José ~rios 

Lei do Senado n" 154, de 1991, · ·Alves dos Santos. Iniciando a reunião, o Senhor Presidente 
Onde se lê: coloca em apreciaçãO: a Ata da reunião anterior. dispensando 
Altera a redação do inciso I do art. 13 ~-do_s caputs dos a sua )eitura, a qual é aprovada por unanimidade. Prosse-

arts. 14 e 20, da Lei n' 7.827, de 27-9-89, 1''< regulamenta guindQ, passa-se a analisar o processo PD-0384/91-7. Trata-se 
o art. 159. inciso I, alínea c, da ConstituiÇão r~.::leral, institui de pl'oposta daS~ Diretora-Executiva no sentido de ser altera-
o Fundo Constitucional do Norte- FNO, o Fundo Constitu- da a fo::ma de_ remuneração dos ocupantes de função gerencial 
cional do Nordeste - ~E, e g _Funçlo Cor;tstitJJ.cíõnat de do Prodasen. Comª palavra o relator da matéria, CollSelhdro 
Financiamento do Centro-Oeste-::- fCO, e dá outras provi- Fernando Arruda Moura, lê o seu parecer, no qual apresenta 
dências. as dúvidas levantadas pelo Senhor Presidente relativas à pro-

Leia-se: posta, as quais, no mesmo parecer, são por ele- clarificadas, 
Altera a redação do inciso I do a_!'t. 13 _e dos caputs dos di~nte ~e informações prestadas anteriormente pela S~ Dire-

arts. 14 e 20, da -Lei 0~ 7.827, de _27-9~89;_ que regúiainenta -to-ra-Executiva. A-pos analisarem o assunto, os Senhores Con-
o-art. 159, inciSo r. alínea c, da COnstituiÇão F"edeial, -institui selheiros decideJl! aprovar, por unanimidade, a proposta de 
o Fundo Constitucional do Norte- FNO, o Fundá Ci>nstitu- mudança na sistemática de pagamento da gratificação dos 
c;onal do Nordeste- FNE e o Fundo Constitucioiial de Finan- ocupantes de função gerencial do Prodasen, fixando nJveis 
clamento do Ceritr<f-beã_te c- FCo-e dá ouii:i:ls= Piüvidências. ~· •. , idênticos aos adotados pelo Cegraf e Senado Federal no que 
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se refere ao seu pessoal do Quadro Permanente, sendo esta 
decisão consubstanciada pelo Ato n' 3/91 do Senhor Presidente 
ndo, é colocado em apreciação o processo PD-0270/91·1, que 
trata da Concorrência n~ 01/91 para contratação de serviços 
de aluguel com manutenção e assistência técnica de microcom
putadores PC AT-286 e PC AT-386, em cujoprocedimenio 
licitatório sagrou-se vencedora a empresa Microperiféricos In
dústria- e Comércio de Periféricos Ltda. o- relator da matéria, 
Conselheiro Yamil e Sousa Outra, lê o seu parecer, manifes
tando-se favorável à homologação da referida Concorrência, 
tendo em vista os esclarecimentos fornecidos pelaS~ Diretora
Executiva em sua exposição de motivos constante do processo 
em questão e o cumprimento de todas as exigências e fcirmali-

dades legais relativas àquele procedimento. A matéria e anali
sada, sendo o parecer aprovado por unanimkiade. Nada mais 
havendo a tratar, o Senhor Presidente enterra a reun:ão. E, 
para constar, eu, Ana Maria Merlo Maren~o. Secretária do 
Conselho de Supervisão, lavrei a presente Ata que subscrevo 
e, após lida e aprovada, vai assinada pelo Senhor Presid~nte 
e demais membros do Conselho. 

Brasília, I<:> de julho de 1991. -Senador Dirceu Carneiro, 
Presidente - José Passos Pôrto, Vire-Presidente - Yam.il 
e SOusa Dutra, Conselheiro -Fernando Moura, Conselheí_fO 
- Regina Célia Peres Borges, Diretora-Execti.tiva do p?.,.. 

dasen. 
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ANO XLVI- N° 119 QUINTA~FEIRA,~l>ESETEMBRÜDE 1991 BRASíLIA- DF 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

I - ATA DA 146• SESSÃO, EM 4 DE SETEMBRO da Convenção entre os Governos da RepúblicaF~derativa 
DE 1991 do Brasil e a República da Coréiã ctestinidã a evitar a 

1.1- ABERTURA dupla tributação e prevenir a evasão fiscal em matéria de 
1.2 _EXPEDIENTE impostos sobre a renda, feita em duplicata em Seul, em 

7 de março de 1989. 
1.2.1- Ofício do Sr. 1• Secretário da Câlllara dos De- · .:..::. Projeto de Decreto Legislativo n• 77/91 (n• 

pulados 3_03/B/90, na Cãmara dos Deputados), que aprova o texto 
Encaminhando à revisão do Senado autógrafo do se- do Acordo, por troca de Notas para Modifii:ação do Regi-

guinte projeto:_ - - -- me Operacíorlal do- AcOrdo sobre TranSPortes Aére-os, de 
-Projeto de Lei da Câmara n' 75/91 (n' 1.591191, 6de julho de 1976, celebrado entre o Goyerno da República 

na Casa de origem), que dispõe sobre a revisão dos venci- ,c;lq Brasil e o Governo do Reino dos Países Baixos, em 
mentes básicos dos Desembargadores do Tribunâl de Jus- Brasília, a 17 de agosto de 1989. 
tiça do Distrito Federal e d_os Territórios, dos Juízes _de l.2.3- Leitura de projetos 
Direito e dos Juízes de Direito Substitutos e _dá outras -Projeto _de Lei do Senado n~ 309(91, de aUto i-ia 
providências. do Senador Francisco Rollemberg, que dispõe sobre a pro r R 

1.2.2- Pareceres rogação por 180 dias dos vencimentos das contas de água, 
Referentes às seguintes matérias: luz, telefone, gás eil~nad~, impostos, taxas e prestações 
--Projeto de Lei do Senado n~ 72/91, que cria os do Sistema Financeiro de Habitação ao trabalhador ampaR 

Bônus para Proteçãó-Ambiental, e dá outras providências. rado pelo Seguro Desemprego, e dá outras providênciã.s.-
- Projeto de Lei do_ Senado n9 3/91, que autoriza -Projeto de Lei do Senado_ n<? 310/91, de autoria 

oabatimentodasdespesasdeinstruçãoparaefeitó"decálcu- do Senador Márcio Lacerda, que define o crime na infrinR 
lo do Imposto de Renda. gência ao § 1• do art. 37 da Constituição Federal e dá 

-Projeto de Lei da Cãmara n' 23/91 (n' 4-:978-B/85, outras providências. · · · 
na Casa de origem}, que dispõe sobre o Seguro ObrigatóriO · · 1.2.4- Requerimento 
de Danos Pessoais causados por embarcações ou por sua - N9 567/91, de autoria do Senador Almir Gabriel, 
carga e dá outras providências. S.oli.Cit3.ndo.licença para se afastar dos_ trabalhos da Casa 

-Projeto de Decreto Legislativo o9 46/9_0 (n9 170/89, nos dias 4 e 5 de setembro do corrente ano. Aprovado. 
na Câmara dos Deputad_os), que homologa o ato do Canse- 1.2.5- Ofícios 
lho Monetário Nacional que autorizou a emissãO ãdicional - N9 12/91, do Presidente da Comissão de Assuntos 
de papelRmoeda, no exercício de 1988, no valor de NCz$ Econõniico_S, Coinunicãndo a aprOvação -dO -Projeto de- Lei 
570.900.000.000,00. do SeDado_ n9 72/91, que cria os Bônus para Proteção Am-

- Projeto de Decreto Legislativo n9 80/91 (n9 94RB, biental-BPA, com o fim de proporcionar a porte adicional 
de 1989, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto de recursos ao Fundo Nacional de Meio Ambiente, insti-
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EXPEDffiNTE 
CBNTRO ORÁPICO DO smrADO PEDIIRAL 

PASSOS POKI'O 
Dire1or.Qenl do Sendo Fedenl 
AOACIEL DA SILVA MAIA 
Dire1or E:lecvtivo 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
illpreao sob JeOpi)IIAbilidadc ela Mea do Seudo Fedenl 

ASSINATURAS CARLOS HOMERO VIEIRA NINA 
Dirdor Admilliltratiuo 
LUIZCARLOS DB BASTOS 
DUelor Jadlll1rial 

Semestral --···--··-···-·-····-···-·--··-···--·-·--·--····· .. ·-·-·-···- Cr$ 3.519,65 

FLORIAN AUGUSTO COUI1NHO MADRUGA 
Diretor Adju10 Tiragem 2.200 cxcmplarcs. 

tuído pela Lei n' 7.797, de 10 de julho de 1989; e dá outras SENADOR IRAM SARAIVA- Veto presidencial 
providências. - à isenção do imposto na compra de automóvefs pordefi-

- N~ 13/91, do Presidente da Comissão de Assuntos ciente físico. 
Econômicos, coritunicaD.do a aprovação do Projeto de Lei SENADOR MEIRA FILHO --Elogios a:· corlceitos 
do Senado no 3/91, que autoriza o abatimento das despesas do jornalista Ary Cunha, no sentido de se repensar a Im-
de instrução para efeitO de cálculo do Imposto de Renda. prensa em defesa do Brasil. em sua coluna publicada no 

1.2.6- Comunicações da PresidêriCia -- co-rreio Braziliense de hoje. 
-Abertura do prazo de 5 dias para in1etp6siçã6 de SENADOR AMIR LANDO- Crise brasileira. 

recurso, por um décimo da composição da Casa, para que 1.2.8- -Requei-imento 
os Projetas de Lei do Senado n?5 3 e 72, de 1991, sejam - N~> 568/91, de autoria do Senador Francisco Rollem-
apreciados pelo Plenário. ~ berg, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado, do 

..:..... Prazo para apresentação de emendas ao Projeto artigo "O negócio e ser pequeno". de D. Lourenço de 
de Lei da Câmara n" 23, de 1991. Almeida Prado, publicado no Jornal do Brasil de hoje 

-Recebimento do Aviso n' 1.191-A, de 30 de agosto 4-9-91. 
último, do Sr. MinistrO da Economia, Fazenda e Planeja- 1.2.9- Leitura de projétos 
mento, encaminhando ao Senado cópia do documento da -Projeto de Resolução n'~ 61/91, de autoria do Sena-
despesa relativa ao primeiro pagamento por Conta do con- dor Magno Bacelar, que acrescenta parágrafo único ao 
trato celebrado entre a República Federativa do Brasil artigo 337 do Regimento Interno do Senado Federal. 
e o Citibank N.A, no valot de trezentos e cinqüenta inil -Projeto de Lei do Senado n'.' 311/91, de autoria 
dólares americanos, para regularização dos juros da dívida do Senador Ruy Bacelar, que altera dispoSitivos do Decre-
externa brasileira devido no período de 198W1990. to· Lei n' 2.300, de 21 de novembro de 1986. 

1.2.7- Discursos do Expediente -Projeto de Lei do Senado n~' 312/91, de autoria 
SENADOR MAGNO BACELAR~ Regime de ur· do Senador Humberto Lucena, que dá nova redação ao 

gênciaparaosprojetosdecmendaàConstitUiçãoqtic!VISáip art. 4'.>, _caput? § 1" e alíneas c e d, da Lei n~ 5.768, de 
operacionalizar a Revisão Constitucional em 1983. 20 de dezembro de 1971, que altera a legislação sobre 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES -"Análise do distribuição gratuita de prêmios, mediante sorteio, vale
último Relatório Anual do Banco do Brasil, relativo ao - brinde ou concurso, a título de propaganda, estabelece 
ano de 1990. Retrospectiva da Economia neste período. _ normas de proteção à poupança e dá outras providências. 

SENADOR CHAGAS RODRIGUES-~Considera· -Projeto de Lei do Senado n' 313/91, de autoria 
çóes sobre a nova lei salarial e o no_vo salái"io niíninio -do Senador Nelson Wedekin, que concede isenção no Im~ 
estabelecido. Combate à sonegação fiscal. - posto sobre Produtos Industrializados- IPI, para os veícu-

SENADORAFFONSO-CAMARGO,coomoLíder- los destinados ao uso de representantes comerciais autó-
Apoiamento da Bancada do PTB ã poSição eXpreSs3da nomos. 

pelo Senador José Eduardo em pronunciamento feito, i1a 1.2.10- Requerimento . 
sessão de ontem, a respeito dQ entendimento nacional. - N~ 569/91, de autoria do SeD.ador Ruy Bacelar, soli-
0 momento político brasileiro. -"~> - _ - citando licença para afastar-se dos trabalhos da Casa, pelo 

SENADOR MAURÍCIO CORRt:A, como Líder - prazo de 15 dias. Aprovado. 
A atual crise brasileira, e a crülÇáO-de condições propícias 1.2.11- Discursos do Expediente (continuação) 
para o entendimento nacional. SENADOR HUMBERTO LUCENA- Justificando 

SENADOR RONAN TITO, como Líder- Defesa a Projeto de Lei do Senado n' 312, de 1991, apresentado 
da liberação imediata de recursos para o cu~steio agrícola. na presente sessão ~r S. Ex~ 

SENADOR JUTAHY MAGALHAES, pela or- ~ SENADOR MÁRIO COVAS~Reparos a artigos 
dem-Necessidade da criação-de subcomiss_ão daComis_- p_ublicados no jornal O Globo de hoje, imputando a S. 
são de Assuntos Económicos para" eStudo do __ programa Ex• responsabilidade na aprovação de emendas_ do interesse 
de privatização. - - -- - de lobistas. 
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1.3- ORDEM DO DIA 
Projeto de Lei da Câmara n' 52, de 1991 (n' 912191, 

na Casa de origem), de iniciativa do Pi-esidente __ qa ~epú
blica, que dispõe sobre as locações dos i0i6vds urbanos 
e os procedimentos a elas pertinentes, Aprovado com 
emendas, destaque e_ subemenda, após usarem da palavra 
os Srs. Élcio Álvares, Humberto Lucena, Jo~~phat Mari
nho, Chagas Rodrigues, Jonas Pinheiro, Maurício Corrêa, 
Oziel Carne(ro, TOsé Pau!() Biso!, Eduardo Suplicy e Ney 
Maranhão. A ComissãO Diretora para redação final. 

Redaçã<rfinal das emendas do Senado ao Projeto de 
Lei da Câmara n' 52191. Aprovada. À Câmara dos DepÚ· 
tactos. --- -

Substitutivo ad ProJétoa.e-Ld ·ao--senado_ O~> L d~ 
1988 (n' 315/88,naquera Casai, de aiúorlado Senador 
Affonso C3.margo, que altera dispositivOs da Lei n~' 5.682, 
de 21 de julho de 1971 -Lei Orgânica dos Pariídos Políti· 
cos. Discussão adiada nos termos do requerimento n~ 
582/91. . 

Proposta de Emenda à Constitúição n~- 13;-de--I991, 
de autoria do Senador Ney Maranhão e outrOs Senhores 
Senadores, que dá nova redação ao § s~ d9 art. 14 da 
Constituição Federal. Em fase de discussão (1' sessão). 

1.3.1- Comunicação da Presidência 
ConvoCação de sessão extraordinária, a_ r~alizar-se ho

je, às 20 horas e 18 minutos, com Ordem do Dia Que 
designa. · · 

1.4- ENCERRAMENTO 

2- ATA DA 147• SESSÃO, EM 4 DE SETEMBRO. 
DE 1991 

2.1-ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1 - Requerimento 

- N' 583/91, de urgência para o Projeto- de Lei da 
Câmara n~ 75/91, que dispõe sobre a reviSão dos venCi
mentos básicos dos Desembargadores do Tribunal de Jus
tiça do Distrito Federai, e_ dos TértitõrioS;- doS Juízes de 
Direito e dos Juízes de Direito SuOstituto, e dá- Outras 
providênciaS. -

- N' 584/91, de autoria do Senador João França, soli· 
citando licença para afastar-se dos trabalhos da Casa nos 
dias 5 e 6 de setembro do corre~ te ano. Aprovado. 

2.3- ORDEM DO DIA 
ReqUerinientO n-~ 440/91, de_ autorida do _Senador A~ir 

Lando, solfCíta.O.do a tra11:scrição,-n·os Anais do Senado Fe
âefal, da matéria publicada no jornal Folha de S. Paulo, 
edição de 4 de agosto de 1991, do Jornalista Geraldo Mello 
Mourão, intitUlada "A Impostura Ecológica". Aprovado. 

2.3.1- Matéri_a apreciada após a Or~_em _.:!o Dia_ 
_ -- -Projeto de Lei da Câmara no 75/91, em regime de 
urgência, nos termos ~o Requeriment_o_n~ 583/_21, lido no_ 
Expediente da presente sessão~ Aprovado, após parecer 
da comissão competente. À sanção. -

2.3.2- Discursos após a Ordem do Dia __ 
SENADOR GUILHERME PALMEIRA-Críticas 

à imprensa quanto às notícias veiculadas, na última semana, 
sobre a Sr~ Rosane Co1lor . 

. SENADOR DIVALDO SURUAGY-:- Lei de Dire· 
trizes e Bases da Educação,_ a ser votada _em ,_setembro. 
O Ensino Básico no BrasiL Custos 'dos CíEP como base 
para os custos dos futuros CIAC. _ __ 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Apelo em fa· 
vor da liberação de recursos para a recuperação, manu
tenção e retomada das obras do metró do Rio de Janeiro. 

SENADOR CÊSAR DIAS- 21)i .áriiversáriÕ da As
sociação Nacional das Instituições do Mercado Aberto 
(ANDIMA). . . . . . .. .. . . . . c •• 

SENADOR NELSON ·wEiiEKIN- Previsão de 
crescimentO zero no O!Çamento da União pafâ~o próximo 
ano. Comparação- entre· as verbas alocadas ã Presidência 
da RepúbliCa e àquelas destinadas à CâDüúà- dOs Deputados 
e ao Senado Federal. 

·--- SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- 80' aníver· 
sário do Dr. Laura Britto Porto. 

2.-3.3 -~ Designação da Ordem do Dia da próxüna ses-
são 

2.4-:- ENCERRAMENTO 
3 - DISCURSO PROFERIDO J':M SESSÃO ANTE

RIOR 
tio Sr. FúnandO-Í-ienrique CardoSo, pronunciadO na 

sessão de 29·8·91. 
4.- ATOS DO PRESIDENTE 
N~ 659 a 664, de I991 

. 5- ATAS. DE COMISSÕES 
6- MESA DIRETORA 
7- LÍDERES E VICE·LÍDERES DE .PARTIDOS 
8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA· 

NENTES 

Ata da 146~ Sessão, em 4 de setembro de 1991 
P Sessão Legislativa Ordinária, da 49~ Legislatura 

Presidência do Srs.: Mauro Benevides, 
Alexandre Costa e Dirceu Carneiro. 

As 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESEN-
TES OS SRS. SENADORES: . 

Afforiso Camargo -Alexandre Costa - Alfred<> Campos 
-:----Aiuízio Bezerra- Amir Lando --Antonio Mariz-- Beni 

V eras- Carlos De'Carli- Carlos Patrocínio- César Dias 
~Chagas Rodrigues - Cid Sabóia de Carvalho - Darcy 
Ribeiro- Dirceu Carceiro- Divaldo Suruagy- Dario Pe
reira- Esperidião Amim - G~ribaldi Alves ~ Guilherm~ 
Palmeira - Hélio Campos - Henrique Almeida - Hugo 
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Napoleão -Humberto ·Lucena -Iram Sãfaiva ·::.:.... Iraf,uan 
Costa Júnior- João Calmon- João_Fran_ça_-:- João Rocha 
- Josaphat Marinho - José Eduardo - José Fogaça -
José Paulo Biso!- José Richa- Jutahy Magalhães- Lavoi
sier Maia-Levy DiaS_- Lol.!rival Baptista-Lucídio Porte lia 
-Magno Bacelar - Mansueto de Lavor - Márcio Lacerda 
- Marco Maciel --Maurício Corr-êa - Mauro Benevides 
- Meira Filho- Nabor Júnior- Nelson_ Carneiro_- Nelson 
Wedekin- Ney Maranhão~ O'ztei Ca-rneiro -_E_edro_Simon 
- Rachid Saldanha Derzi - Raimundo Lira - Ronaldo 
Aragão - Ronan Tifo ..CC Ruy Bacelar - Valmir Campelo 
-Wilson Martins- Telmo Vieira. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -A~ lista de 
presença acusa o comparecimento de 58 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sess·ão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 1' Secretário pràeederâ à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFÍCIO 
Do Sr. 1~ Secretário da Câmara dos Deputados, encarilinbmido 
à revisão do Senado autógrafo do seguinte projeto: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 75, DE 1991 

(n• 1.591/91, na Casa de origem) 
(Do Tribunal de Justiça do Distrito Federal) 

Dispõe sobre a revisão dos vencimentos básicos dos 
Desembargadores do l'ribunal de Justiça do Distrito 
Federal e dos Territórios, dos Juizes de Direito e dos 
Juízes de Direito Substitutos e dá outras providências. 

O Congresso Naciqnal decreta: 
Art. 19 Os vencimentOs básicos dos DeSemb-argadores 

do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, 
dos Juízes de Direito e dos Juízes de Direito Substitutos ficam 
reajustados em 30% (trin-ta pOr cento) a partir" de-I'-' de maio 
de 1991. 

Art. 2" Aplicam-se aos Magistrados aposentados as dis
posições desta lei. 

Art. 3~ As despesas resultantes da execução -desta lei 
correrão à conta das dotações orçamentárias respectivas. 

Art. 4'-' Esta lei entra em vigor na data de _sua -publi
cação. 

Art. 5_<.> Revogam-se as disposições em contráiíO~ ·--

Mensagem no 1191 
Brasflia, 22 de agosto de 1991 

Senhor Presidente:_ -'=---- -_ 

Tenho a honra- de encamíriliar à elevaaa-apreciação aoS
ilustres Membros das Casas do Congresso Naciqnal, nos ter
mos do art. 96, II, b, da ConstituiÇão Federal, o Incluso- ante
projeto de lei, acompanhado da justificaçáci--petriíiente, dis
pondo sobre a revisão dos vencimentos básicos dos Ministros 
do Superior Tribunal de Justiça, dos Juízes dos Tribunais 
Regionais Federais, dos Juízes Federais, e dos Juízes Federais 
Substitutos, em face da decisão do Supremo Tribunal Federal, 
em Sessão Administrativa de 20 de agosto do corrente ano. 

Valho~me do e·nsejo para reafirmar a Vossa Excelência 
protestos de elevada consideração. - Ministro AnMnio Tor
reão Braz, Presidente do Superior Tribunal de Justiça. 

Excelentíssimo Senhor 
Doutor lbsen Pinheiro 
DD. Presidente da Câmara dos Deputados 
Brasflia - DF. 
~Mensagem no 1191 

Brasilia---,-DI' 22 de agosto de 1991 
S.e:nhor_ Presídente, 
Tenho a honra de_ encaminhar à __ elevada apreciação dos 

Ill!.~tre~ _M~mPros d~_=Çasa_~_ do CQn.gr~~o N~_ignal, _n_q§ te_r:
mqs_nQ art. _ _96, II, b, da Con~tituíÇãO fe_derai 1 _0 inç_l_uso_ ant~
projeto de lei, acompanhado da justificação pútfnente, dis
pondo sobre_ a revisão dos vencim~n,to~ báSiCOS dos Desembar_
gadores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Terri
tórios, dos Juízes de Direito e dos Juízes de Direito_-_S_ubsti
tutos, em face da decisão do Supremo Tribunal Federal, em 
Se_ssão Administrativa de 20 de agosto do corrente ano. 

Valho-me do ensejo para reafirmar a Vossa Excelência 
protestos de elevada consideração. -Desembargador Valtê
niQ Mep(les Card(fflo,Presideilte. 
EXm~ Senhor -
Doutor lbsen Pinheiro 
D_O_. Pr:eside.nte Qa Çãmara dQs Deputados 
Nesta 

ANTEPROJETO DE LEI 

Dispõe sobre a revisão dos vencimentos básicos dos 
Ministros do Superior Tribunal de Justiça, dos Juízes 
dos Tribunais Regionais Federais, dos Juízes Federais 
e dos Juízes Federais Substitutos da Justiça Federal, 
e dá outras providências. 

O Presidente da República faço saber que o Congresso 
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1'-' Os vencimentos básicos dos Ministros do Supe
rior Tribunal de Justiça, dos Juízes dos Tribunais RegionaiS 
Federais, dos Juízes Federais e das Juízes Federais Substitutos 
da Justiça Federal ficam reajustados em 30% (trinta por cento) 
a partir de 19 de maio de 1991. 

Art. 2'-' Aplicam-se aos Magistrados aposentados as dis
posições desta lei. 

Art. 3'-' As despesas resultantes_ da execução desta lei 
_correrão â_c_onta das dotações orçamentárias respectiVas. 

Art. 49 Esta lei entra eril- vigor na data de sua publi~ 
cação. 

Art. 59 
Brasília, 

República. ~ 

Revogam-se as disposições em contrário. 
de de 199 170" da Independência e 103' da 

Justificação 

o_ anteprojeto- de lei_ que ora submeto à apreciação das 
-Câmaras deliberativas do Congresso Nacional _dispõe sobre 
a revisão dos vencimentos básicos dos Ministros do Superior 
Tribunal de Justiça, dos Juize-s dos Tribunais Regionais Fede
rais, dos Juízes Federais e dos Juízes _Federais Substitutos. 

A--referida proposição decorre de anteprojeto de lei sobre_ 
idêntica matéria, remetido a essa Augusta Casa, pelo insigne 
Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal, em face 
de deliberação de seu_ Plenário em sessão Açlro.inistratjva de 
20 de agosto fluente. 

Ante o exposto, faço anexar a esta exposição o inteiro 
teor do anteprojeto- de justificação pertinente, oriundos da 
Suptema Corte, cujOs fundamentos aplicam-se ã presente irii-
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ciativa, em razão da natureza comum da competência constitu
cional de ambos os Tribunais - a atividade jurisdicional. 

Brasília, 22 de agosto de 1991. 

CONSTITUIÇÁO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

1988 
• • • • • • • • • • •• • • • • • • •• • •• •-•-•••• •••"'--+•"""• • •• • • • • • • >• • • •' ~~~ ... .....,.-m ~-~--~~~•••••• 

TÍTULO IV 
Da Organização dos Poderes 

CAPÍTULO l!l 
Do Poder Judiciário 

SEÇÂO I 

Disposições Gerais 

Art. 96. Compete privativamente: 

n --~~-s~p;~;~yr-i·b~~';j·p;ct;iaí~-a~~-T~Jb:~~i;·s~p-;~j~·;;~ 
e aos _Tribunais de Justiça propor ao Poder Legislativo respec
tivo, observado o disposto no art. 169: 

b) a ~;i·~Çã~-~-~-~;ti~-Çã~-d~~~~;~;-~; a ;j~~~f~·%~-~~~ci~~ent~~ 
de seus membros, dos juízes, inclusive dos tribunãis inferiores 
onde houver, qo~ §_erviços auxiliares e os dos juízOs que_lhe; 
forem vinculados; 
• • • • • •• • ~--•• • • ,·,-, •• • <• Ô • ,-,, u'~ ... - '• '"""; • • .-~.-. • -~ ;~ •• ~ •: ~:.,: ;:::.:-::,-:>;:"'~M~~-• 0 

......................... ; ' ...... ; ...... ~t ;;.;~ , •• ~ • .. : • ~~-~;-:· •....•• ; ----~- _:_..._.__.. ___ _ 

(A ComissãO de Assuntos Econômicos.) 

PARECERES 

PARECERN•_;J]J,J)!> !991 

Da CoitifsSio-- de- assuntos económicos sobre o Pro
jeto de Lei do Senado n~ 72, de 1991, que "cria os 
Bónus para Proteção Ambiental, e dá outras providên
cias". 

Relator: Senador José Eduardo 
!. O Projeto de Lei do Senado n•72, de 1991, de autoria 

do Senador Carlos De'Carli, "Cria OS Bónus_ para Proteção 
Ambiental- BPA", com o fiin de proporcionar oparte adicio
nal de recursos financeiros ao Fundo Nacional de Meio Am
biente, instituído pela Lei n• 7.797, de 10 de julho de 1989. 

2. Nos termos propostos, o BPA seráUm trtuió 9e emis
são do Tesouro· Nacional, nominativo e negoCiáVel somente 
com expressa autorização do Poder Executivo. O valoi do 
Bônus será corrigido de acordo com o índice oficíal de ·atua]i
zação monetária e rendeiá juros anuais de 6%, pagáveis quan
d_o_ do resgate do título. O prazo máximo de resgate será 
de 20 anos, de acordo com a programação financeiro-or_ça
mentária estabelecida em lei. 

3. O BPA poderá-ser utilizado na compra de _ã.ções de 
empresas públicas que venhani a ser desestatizadas, assim 
como .ser convertido em investimento nas áreas, setores e 
prazos determinados em lei de iniciativa do Poder Executivo. 

4. O Projeto de Lei propõe a conversão de títulos da 
dívida pública interna e externaem BPA, nas çondições que 
especifica: 

_19 - através d~ utilização de títulos vencídos da dívida 
pública externa, pelo seu valor nominal, desde que a parcela 
restante do valor de aquisição dos Bónus seja paga em moeda 
nacional ou estrangeira conversível; _ 
... 29 ~por intúmédio da utiÜzação de títulos da dívida 

pública, inclusiv~ TDA vencido ou vincendo, para quitar até 
80"% do valor total da aquisição da BPA, sendo o restante 
pago em moeda estrangeira conversível; 

-, 3~- através da utilizaç_ão ~e tít~lo~. da dívida pública para 
quitar até 50% do valor da aquisição do BPA, caso o restante 
seja pago em moeda nacional, inclusive com cruzados retidos; 

49- permitindo ao Poder Executivo autorizar a conver
são de títulos da dívida pública externa vinCenda,-de até 5 
anos, em BPA; 

59- permitindo que os pagamentos de juros ou _amorfi:. 
zação; rro·s próximos Sanes; aos pOrtado-res de títUlos da dívida 
pública, possam ·ser destinados_ à integração de parcela devida, 
em_ moeda nacional. nas conversões acima _referidas. Nesse 
caso·, a· Lei Orçamentária da União específicará a dotação 
destinada à cobertura da operação. - -

5. O resgate dos BPA somente poderá ser feito após 
_5.anos de sua emissão, admitida, ainda, a sl}a ~J!Ve~são em 
iiivestímentos progranlâd_os no Plano Plurianual da União. 
O Projeto estabelece também que o resgate dos Bónus fica 
"vinculado a total investfmeflto nas -áre-as. setores e prazos 
determinados em Lei". 
;"-:,~-;6 . ...Ainda conforme o_ Projeto de Leí, pelo- menos 80% 
P,psjnvestimentos an.uais; oriún.dos dos resgates do BPA, serão 
destinados a projetes de desenvolvimento regional (SUDAM 
e SUDENE), "com preservação ambiental garantida, nas re
giões Norte e N orçleste do Pais". Al~rn disso, terão prioridade 
na alo.cação dos recursos os projetes e setores que aboser
verem maior quantidade de mão~de-obra, especialmente o 
artesanato, e que forem localizados nas bacias e várzeas ama
zónicas. - - -

7. O PLS preconiza, outrossim, a modifiCação do incisO 
11 do Artigo 2• da Lei 7.797, de 10-7-89, explicitando que 
além das pessoas físicas e jurídicas nacionais, tambérri as es
trangeiras_ poderão contribuir Co·m recUrso-s para o Fundo Na
cional do Meio Ambiente, nas formas já previstas na referida 
Lei, ou seja, através de doações, csmtribuições em d~nheiro,_ 
bens móveis e imóveis. 

8. O Projeto propõe, por fim, acreScentar um parágrafo 
ao art. s~ da Lei nç 7. 797, determinando que pelo menos 
50% dos recursos financeiros do Fundo Nacional do Meio 
Ambiente sejam aplicados "na preservação de reservas ecoló
gicas públiCas ou --priVadas, desde que estas últimas façam 
parte de fundações ou entidades sem fins lucrativos e voltadas 
pata a preservação do meio ambiente". -~-~-

9-. No prazo regimental, não foram apresentadas emen-
das ã proposição em exame. · 

10. Como vimos, a iniciativa propõe meios para gerar· 
recursos financeiros adicionais ao Fundo Nacional do Meio 
Amb_iente. O. aperte adicional de recursos virá através da 
conversão de Títulos _da Dívida Pública interna e externa em 
BPA- um título de emissão exclusiva do Tesouro Nacional, 
de longo prazo e com juros reais de 6% a.a. - desde que 
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parte do valor da aquisição do Bônus sejã- feita-em- moéda 
nacional e/ou moeda estrangeira. 

As parcelas do valor de aquisição da BPA quitadas em 
moeda (nacional ou estrangeira) constituirão' recursos adicio
nais do Fundo Nacional do Meio Ambiente, que deverão 
ser a ele prontamente repassadas. 

11. Embora a proposição-não estabeleça limites para con
versão, há de se concluir, pelo seu conteúdo, que o próprio 
mercado o fará, uma vez que os credores dos títulos públicos 
(a serem convertidos e sem deságio), receberão um Bônus 
de longo prazo, (de até 20 anos), com juros reais de 6% 
a.a., além de terem que desembolsar parte do valor do Bónus 
em moeda corrente (nacional ou estrangeira). Caso haja resga
te antecipado, o credor terá que se submeter a projetes de 
investimento em áreas, setores e prazos determinados em lei. 
Alternativamente, o credor poderá converter o BPA em ações 
de estatais que forem privatizadas. 

Quanto à destinação proposta para os re_cursos, a propo
sição é duplamente feliz. Em primeiro lugar, por tentar am
pliar a massa de recursos destinados à proteção do meio am
biente em nosso país; em segundo lugar, por priVilegiar os 
projetas para a Região Norte e Nordeste, especialmente aque
les com maior absorção de mão-de-obra. 

Em nosso entendimento, o prazo máximo de resgate do 
Bônus deveria ser ampliado para 25 anos, criando-se, assim, 
maior espaço à administração da difícil situação fin3.nceira 
do setor público. 

Julgamos oportuna a possibilidade de conversão de títulos 
vencidos da dívida pública externa por BPA. Todavia, ao 
invés de exigirmos que parte ao- valor da aquisição de BPA 
(com Títulos de dívida externa) seja feita em moeda nacional 
ou estrangeira, entendemos que a conversão deveria ser feita 
por 90% do valor nominal do título vencido da díViaã pública 
externa. Ou seja, além de incorporarmos um deságio em favor 
do país, tornaríamos a operação mais factível e, inclusive, 
mais atrativa em termos de mercado financeiro. -

Em face do exposto, e considerando que a iniciativa não 
enfrenta óbices de índole regimental e jurídico-constitucional, 
o parecer é pela aprovação do PLS n• 72, de 1991, com as 
seguintes emendas de nossa autoria: -

Emenda n" 1-CAE 
Dê-se ao inciso II 3• do art. 2• do PLS n• 72/91 a seguinte 

redação: 
" 
III- será resgatado no prazo máximo de 25 (vinte e cii:tco) 

anos, de acordo com programação financeirO-Orçamentária 
estabelecida em lei de iniCíitiv3. do Poder Executivo." 

Emenda n• 2-CAE 

Dê-se ao art. do PLS n~ 72/91, a seguinte redação: 

''Art. 39 _Na aquisição do BPA, títulos vencidos da dívi
da pública externa brasileira poderão ser utilizados por no 
máximo 90% de seu valor nominal." 

É.o nosso Parecer. 

Sala das Comissões, 3 de setembro de 1991. -_Raimundo 
Lira, Presidente --José Eduardo, Relator - Meira Filho 
- Guilherme Palmeira - Marco Maciel - Ronan Tito -
Elcio Alvares - Dario Pereira --João Rocha ---Wilson Mar
tins - Moisés Abrão -- Maurício Corrêa - Mário Covas 
--Henrique Almeida- César Dias. 

TEXTO FINAL APROVADO PEL_A COMISSÃO DE 
ASSUNTOS ECONÓMICOS 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 12, DE 1991 

Cria os Bónus para Proteção Ambiental - BPA, 
com o tUri de proporcionar apoi1e adicional de recurso 
do Fundo Nacional de Meio Ambiente, instituído pela 
Lei o~ 7. 797, de 10 de julho de 1989, e dá outras provi

-dências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 ~ Fica criado o Bônus para Proteção Ambiental 

-BPA, com o fim de proporcionar aporte adicional de recur
sos financeiros ao Fundo Nacional de Meio Ambiente, insti
tuído pela Lei n• 7.797, de 10 de julho de 1989. 

§ 19 O BPA é título de emissão do Tesouro Nacional, 
nominativo e somente- negociável com autorízação expressa 
do Poder Executivo. 

§ z~ O valor do BPA será integralmente corrigido de 
acordo com o índice oficial de atualização monetária. 

§ 3• O BPA renderá juros anuais de 6% (seis por cen-
to), pagáveis iõtegralmente no resgate do título. _ 

Art. 2• O BPA, obedecidas as disposições desta Lei: 
I -poderá ser como pagamento de ações das empresas 

do setor público que venham a ser desestatizaâas; -
II- poderá ser convertido, mediante resgate, em investi

me-nro- nas áreas, seteies e prazos determinados em lei de 
iniciativa do Poder Executivo; 

_ IJJ _-:- será_ resgatad9 no prazo máx~~o _sre 25_ (vinte __ e 
cinco) anos, de acordo com programação fínanceiro-orçarrie_n
tária estabelecida em lei de iniciatiVa do Poder Executivo. 

Art. 39 Na aquis1çãá do BPA, títulos vencidos da dívida 
pública externa brasileira poderão ser utilizados, por no máxi
mo 90% (noventa por cento) de seu valor nominal. 

§ 1~ Os títulos da dívida pública, inclusive T.D.A venci-~
doou vincendo, poderão quitar até 80% (oitenta pot cento) 
do valor total da aquisição-; se a quantia restante por paga 
em moeda estrangeira conversível. 

§ 2' Os títulos da dívida pública poderão quitar até 50% 
(cinqüenta por cento) do valor total da aquisição, se a quantia 
restante for paga em moeda nacional, inclusive cruzados reti
dos. 

§ 39 O Poder EXeCutivo poderá aiitodzai""a_-utilização 
de títulos vincendos da dívida pública externa brasileira, de . 
até 5 anos, para os ~ns prevfstos neste artigo. 

· § 4~ Os portadores dê títulos da dívida pública- poderão 
·corívénciúh_àl' COííf o Poder Executivo-- brasileiro que paga
mentos futuros a serem por ele efetuados nos -próximos cinCo 
anos, a título de juros ou de amortização do principal, sejam 
destinados total ou parcialmente a integralizar a parcela devida 
em moeda na aquislçoão de BPA, nos term_os .deste artigo. 

§ 5~ A Lei Orçamentária da União devera prever desta
cadamente, a cada _ano, a dotação total a ser de_stinada à 
cobertura das operações de que trata o parágrafo anterior. 

?G6o As parcelas pagas em moeda nacional ou estran
_geira, referidas- neste artigo, constituem recursos do Fundo 

· Nacion-al de Meio Ambiente, criado pela Lei n9 7.797, de 
10 de julho de 1989, e devem ser, tão logo recebidas, imediate 
e in(egral~ente a ele repassadas. 

Art. 49 O BPA poderá, mediante resgate, ser conver
tido em investimento, de acordo_ com programação previa
mente estabelecida no Plano Plurianual da União. 
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§ 19 Somente poderá ser resgatado título com mais de 
5 anos de·emfssão, ficandO o resgate vinculado a total investi
mento nas áreas, setores e prazos· determinados em lei. 

§ 29 Parcela não inferior a 80% (oiterita_por cento) dós 
investimentos anuais deverá ser aplicada em projetes de De
senvolvimento Region:al--SUDAM e SUDENE- compre
servação ambiental garantida, nas·regiões Norte e Nordeste 
do País. 

§ 39 Os setores e prOjetes que absorvere-m ma"iOr quanti
dade de mão-de-obra, e localizados nas bacias e várzeas ama
zónica, resguardados em qualquer caso a proteção e o controle 
ambiental, terão priofiâade na alocação dos recursos, arreca
dados pelo BPA, priorizando-se sempre o artesanato. 

Art. 5' O inciso II do artigo2' da Lei n' 7.797, de 
10 de julho de 1989, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"II- recursos resultantes de doações, contribui
ções em dinheiro, valores, bens móveis e imóVeis, que 
venha a receber de pessoas físicas e fufídíc"aS~-inclusive· 
estrangeiras." 

Art. 6• Ao artigo 5• da Lei n' 7.797, de 10 de julho 
de 1989, fica acrescentado o seguinte parágrafo 3"'~ 

.. § 3"' Parcela não inferiOr a 50% ( cínqüenta pór 
cento) dos -recursos financeiros de que trata esta Lei 
será aplicada na preservação de reservas ecológicas pú
blicas ou privadas, desde que estas últimas façam parte 
de fundações ou entidades sem fins lucrativos e voltadas 
para a preservação-do meio-ambiente. •• 

Art. 1~ Esta Lei ent!·a-em -vigor na data de sua publi-
cação. --- - -

Art. 89 Revogarri-se as disposições em contráiiõ ... 
Sala das Comissões, 3 de setembro de 1991. -

-Presidente. 

PARECER N• 313, DE 1991 

Da Comissão de Assuntos Económicos, sobre o Pro· 
jeto de Lei do Senado n' 3, de 1991, que "autoriza 
o abatimento das despesas de instrução para efeito de 
cálculo do Imposto de Renda''. 

Relator: senador Dario Pereira 
A presente proposição- visa restabelecer o abatimento 

das despesas de instrução da base de cálculo do Imposto de 
Renda das pessoas físicas, na fOrma de dedução, de determi
nado valor, por beneficiário (o contribuinte, seus dependentes 
ou menore.s que crie ou eduque). 

A dedução, ou abatimento, das despesas de instrução 
da renda auferida pelo contribuinte, para fins de cálculo de 
base tributável, vem sendo no Brasil não s_ó tradicional, mas 
também um irilperativo da nossa realidade sócio~econômica, 
considerando-se, conforme inclusive o afirma o autor do Pro
jetO, ser a questão educacional um dos nossos grandes desa
fioS. 

A legislação tributária brasileira, obedecendo aos câno
nes do Imposto de Renda, quais sejam, aqueles determinantes 
de que a incidênda do imposto deve dar-se sobre a renda 
efetiva (o total dos rendimentos com a dedução dos valores 
necessários à percepção deles e à manutenção da sua fonte 
produtora), sempre acolheu o abatimento das despesas de 
instrução da base de cálculo do imposto (ver o artigo 81, 
do Decreto n' 85-480/80- Regulamento do Imposto de Ren-

da, consolidando o disposto nos De_Cretos-Leis n~ 1.493n6 
e 1.584n7). 

Sob o manto_ de _simplific3.ção"- do sistema de apuração 
do imposto, a Lei fl"' _7.71~ deixou de contemplar diversos 
abatiri:tentos e deduções, anteriormente consagrados na legis
lação tributária, dentre eles os relativos às despesas com instru
ção . 

.Portanto, é justo e necessáriO O reStabelecimento da possi
bilidade de abater-se da renda auferida pelas pessoas físicas, 
impermitindo-se a tributação sobre parcelas destinadas à ma
nutenção (preservação e desenvolvimento) da fonte produ
tora, observando-se a sistemática própria do Imposto de Ren
da- não incidência sobre gastos necessários feitos pelo contri
buinte (vejam-se o Decreto-Lei n' 5.844/43 e a Lei n' 154/47) 

Somos, pois, pela aprovação do Projeto. 
Sala das Comissões, 3 de setembro de 1991. -Raimundo 

Lira, Presidente - Dario Pereira, Relator - Marco Maciel 
- Wilson Martins - Mário Co_vas - Ronan Tito - Elcfo 
Álvares-- João Rocha- Meira Filho - César Dias- Henri
que Almeida- Levi Dias- Ney Maranhão- Moisés Abrão. 

.. PARECER N• 314, DE 19!11 

Da Comissão de Assuntos Econômicos ao Projeto 
de Lei da Câmara n~ 23, de 1991, (n9 4.978-B/85, na 
Casa de Origem) que "Dispõe sobre o Seguro Obriga
tório de Danos Pessoais causados por embarcações ou 
por sua carga e dá outras providências". 

Relator: Senador César Dias 
Objetíva a presente prOposição, de iniciativa do Poder 

Ex~cutívo, a "DispOr sobre o S~g_uro Obrigatório de Danos 
PesSoais c3:iJsadOS por embarcações ou por sua cafga••. 

O projeto foi enviado para apreciação do COngresso Na
ciçmal em 1985, acompanhada da Mensagem n9_ 93~ eril que 
o então Presidente da República, João Figueiredo, assim se 
posicionou: - - -- - ' ' 

"A iniciativa está fundamentada no Seguro Obri
gatório de Responsabilidade Civil do Transportador 
Hidroviário, previsto ·na alínea I)"" do art. 20 do Decre
to-Lei n' 73, de 21-11-66 ( ... ). Todavia, a experiência 
demonstra que esta modalidade de seguro, nos termos 
em que foi concebida, vinha sendo operada de forma 
deficiente, com reflexos negativos tanto para os segura
dos como para o mercado segurador( ... ). Em decor
rência disso, o Conselho Nacional de Seguros Privados 
- CNSP, mediante a Resolução n' 15/81, suspendeu 

--- -temporariamente a comercializaçãO daquela modali-
dade de seguro até que fossem reVistas as nOrmas vigen
tes( ... )." 

A medida sugere, destarte, modificações- estabelecendo 
as normas básicas que deverão regular o seguro em questão, 
ao mesmo tempo em que amplia o alcance social da cobertura, 
desvinculando o direito de indenizaçãÇ) ao -princfpio- da apura
ção deculpa. 

-Na Câmara ·dos Deputados, foram oferecidas emendas 
pelas ComiSSões de- Constituição, Justiça- e -de Redação, e 
pela Comissão de Viação e Transporte, Desenvolvimento Ur-
bano e Interior.- · 

De plano, diga-se que o Projeto ãcha-se plenamente ade
quado aos ditames da Lei Maior, sem que se lhe possa opor 
óbices, bem como às emendas apresentadas. Além disso, acha
se plenamente conveniente e oportuno, sobretudo no que 
se refere ao seu alcance social e económico, já que, no desvio-
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cular o direito de indenização do princípio de apuração -de 
culpa, promove uma maior rapidez na liquidação dos siniStros, 
minimizado, assim, as reclamações e açóes, nas áreas adminis
trativa e judicial. 

Ante o exposto, opinamos pela aprovação da iniciativa. 
Sala das Comissões, 3 de setembro de 1991.- Raimundo 

Lira, Presidente --César Dias, Relator - Melra Filho.
João Rocha - Dario Pereira - Elcio Álvares ~ Ronan Tito 
- Eduardo Suplicy - Levy Dias - Ney Maranhão - Wilson 
Martins - Maurício Corrêa - Guilherme Palmeira - Ruy 
Bacelar. 

PARECER N• 315, DE 1991 
(Da Comis-são Diretora) 

Redação f"mal do Projeto de Lei Decreto Legislativo 
n• 46, de 1990 (n• 170, de 1989, na Câmara dos Depu
tados). 

A Comissão Díretora apresentá a redaÇão fiõ.ai do Proje!o 
de Decreto Legislativo n• 46, de 1990 (n• 170, de 1989, na 
Câmara dos Deputados), que homologa o ato do Conselho 
Monetário Nacional que autorizou a emissão adicional de pa~ 
pel-moeda, no exercíciõ--de 1988, no valor de 
NCz$570.900.000.000,00 (quinfientos e setenie bilhões e nove
centos milhões de cruzados novos). 

Sala de Reuniões da Comissão, 4 de setembrO de 1991. 
-Mauro Benevides, Presidente - Dirceu Carneiro, Relator 
- Rachid Saldanha Derzi - Lucídio PorteUa. 

ANEXO AO PARECER N• 315, DE 1991 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n' 46, de 1990 (n~" 170, de 1989, na Câmara dOS~ Depu~ 
lados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e 
eu, , Presidente do Senado Federal, nos termos do 
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1991 

Homologa o ato do Conselho Monetário Nacional 
que autorizou a emissão adicional de papel-moeda, no 
exercício de 1988, no valor de NCz$570.900.000.000,00 
(quinhentos e setenta bilhões e novecentos milhões de 
cruzados novos). 

Art. 19 É homologado o ato do Conselho Monetário 
Nacional que autorizou a emissão de papel~moeda, no exer~ 
cicio de 1988, no valor de NCz$570.900.000.000,00 (quinhen
tos e setenta bilhões e novecentos milhões de cruzados novos). 

Art. 2~ Este Decreto Legislativo entra em vigo·r na data 
de sua publicação. 

PARECER N• 316, DE 1991 

Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa NacioR 
nal, sobre o Projeto de Lei Decreto Legislativo n~ 80, 
de 1991 (n' 94RB, de 1989-CD), que "Aprova o texto 
da Convenção entre os Governos da República Federa
tiva do Brasil e a República da Coréia destinada a evitar 
a dupla tributação e prevenir a Revasão fiscal em maté
ria de impostos sobre a renda, feita em duplicata em 
seul, em 7 de março de 1989". 

Relator: Senador José Rlcha 
Em obediência ao determinado no art. 49, inciso I. da 

Constituição Federal, veio ter a esta Câmãra Alta, para apre
ciação, o Projeto de Decreto Legislativo n• 80, de 1991 (n' 

94-B, de 1989-CD). a'tima epigrafado, o qual passamos a rela-
tar~ -

2. As convenções destinadas a evitar a dupla tributação 
e a prevenir a evasão fiscal em matéria de Imposto de Renda 
representam instru:nentos bilaterais modernos de estímulo ao 
comércio internacional, na medida em que concorrem direta
mente para fomentar os fluxos de capital e de investimentos 
diretos ente dois países. Tal fomento explica-se pelo fato de 
os rendimentos produzidos dentro do Estado Contratante pas
sarem a ser tributados em apenas um rlos Estados e não em 
ambos. Essa é a tónica para a viabilização prática de conven
ções dessa natureza. E a "Convenção", ora objeto de nossa 
atenção, não foge ã regra. 

3. A "Convenção" procurou atingir um universo tribuw 
tável_possível, arrolando no seu texto rendimentos de bens 
imobiliários, lucros de empresas (inclusive de navegação marí
tima e aérea), empresas associadas, dividendos, juros, royai~ 
ties, ganhos de capital, etc., para finS de imposição tributária 
na área de Imposto de Renda. Ressalte-se, ainda, no seu 
texto, a indicação didática dos "Métodos para eliminar a dupla 
tributação" (artigos XXIII), onde os residentes - ora, do 
Brasil, ora da Coréia- saberão antecipadamente qual o Esta
do Contratante que tributará os seus rendimentos. 

4. Julgamos, pois, a "Convenção" em tela, nos termos 
em que está vazada, atinge o seu primordial objetivo, que 
é o .de evitar a dupla tributação internacional na área do 
Imposto de Renda, ao mesmo tempo em que previne a sua 
evasão fiscal. Ambos os casos, é claro, no interesse da intensifi
cação das relações comerciais entre o Brasil e Cor_éia. 

5. Além do mais, tal qual registra a Exposição de Motivos 
MRE/DPF/DAI/123/EFIN-LOO-N05/1989/2, também concor
damos em que a presente Convenção" ... proporcionará condi
ções mais vantajosas ao desenvolvimento da navegação marí
tima e aérea, ao intercâmbio de serviços de profissionaiS libe
rais e de atividades de artistas e desportistas, bem como à 
expansão das atividades culturais, através do intercâmbio de 
professores e estudantes". Para tanto, deverão contribuir as 
boas relações políticas- e diplomáticas existentes entre os dois 
países. 

· 6. Por outro lado, louve-se o texto do Decreto Legislativo 
em questão, quando sujeita "à aprovação do Congresso Nacio
nal quaisquer atos de que possa resultar em revisão da Conven
ção, bem como aqueles que se destinem a estabelecer ajustes 
complementares". __ _ - , --

7. Tendo em vista o acima exp()sto, somos pela aprovação 
da "Convenção entre os Governos aa República Federativa 
do Brasi1 e a República da Coréia destinada a evitar a dupla 
tributação e prevenir a evasão, em matéria de impostos sobre 
a rençia, feita em duplicata em Seul, 7 de março de 1989". 

E o nosso parecer, s.m.j. 
Sala das Comissões, 4 de setembro de 1991. - Irapuan 

Costa Júnior, Presidente- José Richa, Relator- Francisco 
Rollemberg- -José Paulo Bisol- Valmir Campelo- Chagas 
Rodrigues- Jonas Pinheiro- Pedro Simon - Nabor Júnior 
- Ronan Tito. 

PARECER N• 317, DE 1991 

Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacio
nal sobre o Projeto de Decreto Legislativo n~ 77, de 
1991 (n9 303RB, de 1990-CD), que "Aprova o texto do 
Acordo, por troca deNotas, para modificação do regime 
operacional do Acordo sobre Transportes Aéreos, de 
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6 de julho de 1976, celebrado entre o Governo da RepúM 
blica do Brasil e o Governo do Reino dos Países Baixos, 
em Brasília, a 17 de agosto de 1989". 

Relator: Senador Guilhenne Palmeira 
O Senhor Presidente da R.epi:iblica, através da Mensagem 

n9 497, de 1990, e de conformidade com o art. 49, inciso 
I, da Constituição Federal, submete aos Senhores membros 
do Congresso Nacional, ac-ompanhado da ExposiçãO de Moti~ 
vos do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, 
o "TeXto do Acordo, por troca de Notas, para a mo~~ficaçáo 
Po regime operacional do Acordo sobre TransporteS Aéreos, 
de 6 de julho de 1976, celebrado entre o Govemo da República 
Federativa do Brasil e o Governo do Reino dos Países Baixos, 
em BraSJ1ia, a 17 de agosto de 1989." Esclarece, ainda, Sua 
Excelência, que uo referido acordo possibilita a inclusão de 
cláusula sobre a segurança da aviação --baseada no texto 
padrão recomendado pela Organização da A viação Civil ln ter· 
nacional (OACI)- no acordo aéreo bilateral". 

A matéria, ao transitar pela Câmara dos Deputados, foi 
aprovada pelas suas comissões de Relações Exteriores, Consti· 
tuição e Justiça e de Redação e de Viação e Transporte, 
Desenvolvimento Urbano e Interior, culminando com a edição 
do Decreto Legislativo n' 303-B, de 1990, agora ·no Senado 
Federal sob o n' 77, de 1991, para exame. 

De conformidade com a Exposição de Motivos DTC/ 
DAI!DE-I/140/ETRA-L00-H23, de 19-6-90,do Senhor Mi: 
nistro de Estado das Relações Exteriores, a-nexa -ao proces
sado, o Conselho da Organização de_ Aviação Civil "Interna
cional (OACI) já havia aprovado em julho de 1986 Resolução 
no sentido de que todos os Estados Contratantes fizessem 
constar dos seüs acordos bilaterais sobre transportes aéreos, 
'"cláusla específica Sobre segurança de aviação". A solicitação 
da citada organização internacional é, portanto, de validade 
incontestável, em face do compromisso que possui a aviaÇão 
comercial com a segurança dos seus transportados. Adita, 
ainda, a referida Exposição de Motivos, que "Reconhecendo 
a validade das preocupações da Organização de_ Aviação Civil 
Internacional com a ameaça constituída por a tos ilícitos contra 
a segurança da aviação, o Governo hrasileiro nem, desde 
1986, procurando incluir, nos novos Acordos de Transportes 
Aéreos celebrados, a cláusula preconizada pela OACI, ao 
me_smo tempo em que vem negociando a inserção da cláusula 
nos Acordos anteriormente concluídos, como no presente caso 
do Acordo_ sobre Transportes Aéreos com os Países Baixos, 
de 1976. 

Julgamos, pois, que o texto do "Acordo" ora em exame 
por esta ComisSão, atinge, nOs termos em que está V-azado, 
o seu primordial objetivo, qual seja, o desestímulo à prática 
de atos ilícitos contra a segurança da aviação. Por outro lado, 
estamos convictos que o prese-nte ato internacional contri
buirá, ainda mais, para incrementar as relações entre o Brasil 
e o Reino dos Países Baixos.-

Em face do acim-a exposto, votamos pela aprovação inte· 
gral do texto do "Acordo; por troca de Notas, para a modifi
cação do regime operacional do Acordo sobre Transportes 
Aéreos, de 6 de julho de 1976, celebrado entre o GovernO 
da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino 
dos Países Baixos, em Brasília, a 17 de agosto de 1989", 
que acabamcrs de relatar, nos termos do Decreto Legislativo 
n' 77, de 1991. 

Ê o Parecer, salvo melhor juízo. 
Sala das Comissões, 4 de setembro de 1991. -lrapuan 

Costa Júnior; Pr~sidente - Guilherme Palmeira, Relator -

Jonas Pinheiro- Pedro Simon- José Ricba- Nabor Júnior 
- Ronan Tito - José Paulo Bisol - Valmir Campelo -
Chagas Rodrigues. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- O expediente 
lido vai a publicação. 

_Sobre a mesa, projetas que serão lidos pelo Sr. 19 Secre
tário. 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 309, DE 1991 

Dispõe sobre a prorrogação por 180 dias dos venciM 
mentos das contas de água, luz, telefone, gás encanado, 
impostos, taxas e prestação do sistema financeiro de 
habitação ao trabalhador amparado pelo Seguro Desem
prego, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 O trabalhador beneficiado pelo seguro·desem

prego, nos termos da Lei n' 7.998, de 11 de janeiro de 1990, 
terá prorrogado por 180 (cento e oitenta) dias os vencimentos 
das contas de água, luz, telefone~ gás encanado, impostos, 
taxas e prestações do sistema finaõCeirO da hiDhação. 

Art. 29 Às contas de que trata o artigo anterior, não 
incidirão juros e multas por ocasião de sua quitação. 

Art. 39 Os custos financeiros decorrentes da prorroga
çãO de pagamento prevista no art. 19 desta lei poderão ser 
computados como despesas operacionais Qela_s _empresas con
cessionárias de serviço público e .iD.stituiç-ões Integrantes do 
Sistemã Financeiro da Habitação. 

-Art. 49 O Poder Executivo regulamentará esta lei no 
prazo de 90 (noventa) dias da data de sua publicação. 

Art. 59 Esta lei entra_ em vigor na <:fata de sua publi
CãÇão.-

Art. 6~ Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

O seguro desemprego fof, sem dúvida alguma, uma das 
grandes conquistas da classe trabalhadora. Principalmente, 
nesta fase crítica que o País atravessa, esse benefício vem 
aliViando as dfficuldades pelas quais passam os trabalhadores 
desempregados. 

Entretanto, cabe·nos salientar, tal benefício é ainda irri
sório, e nem sempre atende a todas as necessidades básicas 
daquele que hoje se encontra sem emprego. Não raras vezes, 
é privado de serviços básicos, tais como luz, água, gás e telefo
ne porque o auxíliO seguro-desemprego mal dá para fazer 
frente às despesas com a alimentação sua e de sua familia. 

Assim sendo, julgamos que o amparo do Estado deva 
ser ampliado a_ fim de que a dignidade do trabalhador seja 
preservada. 

Para tanto, estamos apresentando este projeto de lei que 
tem por objetivo complementar o benefício existente. 

--Trata-se, na verdade, de uma adequação necessária e 
realista entre o que o seguro-desemprego pode propiciar ao 
trabalhador e o que as necessidades básicas para a sobrevi
vência exigem dele. 

Não estamos criando uma benesse ao desempregado com 
o intuito de onerar mais ainda o Estado. Estamos sim, sendo 
atentos e sensíveis à sítuação que o .desemprego inflige ao 
trabalhador. 
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Estas razões da apresentação deste projeto de lei, para 
cuja aprovação espefamos·contar com o 3poio doS e-ritine~tes 
Pares desta Casa. -- - - -----

Sala das Sessões, 4_ de setembro d~ 1991. -:- Senador 
Francisco Rollemberg. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N' 7.998, DE 11 DE JANEIRO DE 1990 

Regula o Programa do Seguro-Desemprego, o 
Abono Salarial, institui o Fundo de Amparo ao Traba
lhador- FAT, e dá outras prOvidências. 

Art. 1" Esta· Lei regula o Programa do Seguro-Desem
prego e o abono de que tratam o inciso II do art. 7", o inciso 
IV do art. 201 e o att. 239, da Constituição Federal, em 
como institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador- F A T. 

(A Comissão de Assuntos Económicos_- Decisão 
Terminathia.) ------

PROJETO DE LEI DO SENADO Ne 310, DE.I991 

Defme o crime na infringência ao § 1 ~ do art. 37 
da Constituição Federal, e dá outras providências. 

O Congresso NaCioilaf deáeta: 
Art. 1<:> Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. -312 

do Código Penal: 

"§ 4" Presume-se o peculato do adminiStrador 
que contratar ou ordenar o pagamento de publicidade 
em que conste nome, símb?lO ou image.m q_Ue caracte
rizem promoção pessoal de autoridade ou servidor pú
blico." 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 3~-- Revogam-se as disposições em cOntrário. ----õ-

Justificação 

Ao estabelecer normas basilares para a· Administração 
Pública - tanto para a Uniâo quanto para os EstadOs, o 
Distríto Federal e os Municípios - preScreve o § 19 do art. 
37 da Constituição Federal: -

"§ 1 o A publicidade dos a tos, programas, obras, 
serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter 
caráter educativo, informativo ou de oríentação social, 
dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens 
que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou 
servidores públicos.~· 

Malgrado a clareza da proibição contida na parte finai 
do transcrito preceito constitucional, sua violação não está 
sendo punida. 

Os fatos demonstram que autoridades, tanto federais 
quanto estaduais e rriuilicipais, estão ínfrirlgifldo a -_pi:cüb-ição 
constitucional de mencionãrerit seus nomes. ou SlnihofOs ou 
imagens associados a ·suas pesSoas, -na diVulgãÇão de atos; 
programas, obras, serviços o_u campanhas: Eiatamente tais 
procedimentos foram coibidos pelos Constituin.tes de -1988; 
porquanto configuram atõs iffiorais e ilegais- para a Adminis
tração Pública e de interesse pessoal das pessoas que se promo
vem com dinheiros públicos. 

Vários são Os instrumentos usados para as inconstitu
cfõnais promoções de pessoas investidas em cargos de autori
dade, merecendo destaque os seguintes: 

a) publicidades remuneradas de a tos, realizações ou pro
messas de governo, como se fossem noticiários, ãtravés de 
rádios, televisões, jormlis e revfS:tãs~ -Cabendo observir _que 
os meios de divulgação tem por função noticiar os -fafos de 

-interesse público. 

b) entrevistas remuneradas em programas televisionados 
ou de rádio-difusão, como se tivessem sido gratuitamente pro
curadas por produtores de programas. 

c) destaque dos nomes de autoridades em placas refe
rentes a obra~_e serviços em realização: 

' , '"7' I;_ 

d) divulgação paga de discursos das autoridades que neles 
se promovem, bastando observar que os meios noticiosos di
vulgam espontaneamente pronunciamentos realmente impor
tantes para os cidadãos ou as empresas. 

De_nuTICias de prqm_Qções de_autoridadês à cu~t8.~de r~cçi
tas arrecadadas compulsoriamente dos contribuintes são às 
vezes feitas peia:s próprias empresas noticiosas. 

. . Exemplo dessã~-denÓncias à opinião ptÍblic3. está no artigo 
Intitulado "Markehng Oficial- Locutores de Aluguel" pu
blicado na revista Isto É Senhor. N' 1.129, de 15/05/91 ref~rin
do-s_e a noticiário elogioso e enaltecedor da pessoa do Presi
dente da República, através de radialistas e_ao preçO de Cr$200 
rnilpor minuto, e também outra_campanha de lólómarkenting" 
pohtlco, ao preço de Cr$900 milhões, tudo pago pelo Tesouro 
Nac10nal, sendo possível que as ilegalidades sejam até desco
nhecidas pela autoridade promovida. 

Semelhantes publicidades pessoais certamente ocorrem 
em alguns governos estaduais e municipais, e também lá as 
ileg~lidades podem ter sido cometidas em escalões inferiores 
e não por ordem das autoridades promovidas. 

·Deve ser ressaltado que usar dinheiros do erário para 
pagamento de propaganda pessoal de _governantes ou difigen
tes públicos encerra o mesmo significado que apropriar-se 
daquele numerário, ou desviá-lo, em proveito próprio ou 
alheio. 

ESsa prática ilícita contra a AdiiiinistraçãO Pública tipifiCa 
o crime de Peculato,_ conforme dispõe o Código Penal, v~~bis: 

Art. 312. Apropriar-se o funcionário público de 
dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público 
ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, 
ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio: 

Pena- reclusão, de dois a doze anos, e multa. 
§ 1"' Aplica-se a mesma pena se o_funcionário 

público, embora não tenha_posse do dinheiro, valor 
ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído, 
em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade 
que lhe proporciona a qualidade de funcionário. 

§ 2~ Se_ O funcionário concorre culposamente pa
ra o crime de outrem: 

Pena- detenção de três meses a um ano. 
§ 3<:> No caso do parágrafo anterior a reparação 

do dano, se precede a sentença irrecorrivel, extingue 
a punibilidade, s_e lhe é posterior, re_duz da metade 
a pena imposta". -

Por conseguinte, deveria o Ministério Público denunciar 
ao Poder Judiciário, como crime de Peculato, a infração ao 
§ 1'' do art. 37 da Constituição. · · · 
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Os Juízes ou Tribunais, por sua vez, deveriam condenar 
à pena de reclusão os responsáveis pela promoção pessoal 
com dinheiros públicos~ além de determinar o ressarcimento 
da ilegítíma despesa, atualizada e acrescida de juros·. 

Em faCe da omissão do Ministérlá Público e com vistas 
a prevenir interpretações benevolentes ou tendeciosas, torna
se necessáriO tipifícar cm Lei a esp~~}~de ~elite, configurado 
na violação aO Cítãdo disposifiVõ-Constítucional,_ mesmo por
que a mesma Constituiçào t3.mbém garante que não- há c_ri~e 
sem lei anterior que o defina, n-em pena sem prévia cominação 
legal (art. 5', XXXIX). 

A fim de induzir rigorosà punição dos que se ~alem de 
publicidade oficial para prOmover a si ou outrem_ ftiêd~ante 
a inserção de seus nomes, símbolos ou imagens, esta propo~ 
sição legislativa prequalifica como peculato o delito irnaner:tte 
naquela prática proibida expressamente pela Constituição. 

Perante a comprovação da ilegalidade, a presunção jurí~ 
dica adotada pelo projeto impede a controvérsia sobre a ocor
rência do fato delituoso. A autoridade a punir há de ser aquela 
que tenba contratado a publicidade promocional e também 
aquela que tenha ordenado o pagamento, e não necessaria
mente a pessoa promovida, que pode ~té_ s~r _p~rticular. O 
grau de participação, conhedmerito e malícia presentes nos 
atos_de uma autoridade ou outra permitirão ao Juíz sentenciar 
a pena variável de 2 a 12 anos de reclusão. 

Por conseguinte, a conversão em lei deste projeto tenderá 
a coibir o imoral e inconstituciõn3.1 desvio de dinheiros públicos 
na promoção pessoal contida em publicidades remuneradas, 
preconizando penalização exemplar sobre os respo-nsáveis, 
sem prejuízo, por certo, ~a exigibilidade ~a restitl!!ção dos 
gastos imputados ao erário cbm tais promoções pessoais. 

Sala das Sessões, 4 de setembro de 1991 -Senador Már
cio Lacerda 

LEGISLAÇÃO CITADA 
CÓDIGO PENAL 

TÍTULO XI 
Dos Crimes Contra a Administração Pública 

-V. a Lei n' 3.164, de 1-6-1957 (seqüestro e perdi
mento de bens por ~e-rvidor público) 

Capítulo I 
Dos Crimes praticados por Funcionário Público 

Contra a Administração em Geral 
Peculato 

Art. 312. Apropriar-se o funcionário públiéo dei dinhei
ro, valor ou qualquer outro b:m móvel público, ou particular 
de que tem a posse em razao do cargo, O!J. desviá~ lo, ~-m _ 
proveito própriO- ou alheio: _ _ 

Pena - reclusão, de dois a doze anos e multa de dez 
mil cruzeiros a cem mil cruzeiros. -

V. arts. 66 a 70 da Lei das Contravenções Penais e a 
Lei n' 3.502, de 21-12-1958 (enriquecímento ilicito.)....: Consti; 
tuição do Brasil (EC 11690 · · . . . . 

Art. 153. A Constituíção assegura aos brasileiros e _aos 
estrangeiros residentes no País à inviolabilidade dos direitos 
concernentes à vida, à liberdade, à segurança e à-propriedade, 
nos termos -se:guintes: 

· · · · · · .. ·.····-·i· i.i ~ · · · r:iã~·h;~~~á·p~~;·d~ ~~·;;~·~i~ ·pri~ã~P~~Pé-
tua, nem de banimento. Quanto à pena de morte, fica 
ressalvada a legislação penal aplicável em casos de guer
ra externa. A lei disporá sobre o perdimento de bens 

por danos causados ao erário ou no caso de enrique~ 
cimento ilicito no exercício de função pública. 

§ 1" Aplica~se a mesma pena se o funcionário público, 
embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, 
ou concorre para que seja subtraído em proveitO próprio ou 
alheio, valendo~se de facilidade que lhe proporciona a quali
dade de funcionário. 

PECULATA COLAPSO 
-§ 2~· Se funCionáil~- con-corre culposame-lli:e-para o c-ri~e~

de_ outrem: 
Pena- detenção, de três meseS a um ano. 
§ 3~ No caso do parágrafo anterior, a reparação do da

no, se precede a sentença irrecorrivel extingue a punibilidade, 
se lhe é posterior, Jeduz de metade a pena imposta 

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

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Os projetos 
lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes. 
Sobre a mesa, requerimento .. que será lido pelo Sr. 1'·' Secre~ 
tário. 

É lido aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N' 567, DE 1991 

Nos termos do Art. 55, III, da Constituição Federal e 
para os fins do disposto -do Artigo 13 § I• do Regimento 
Interno do Senado Federal, requeiro licença para me afastar 
dos trabalhos da Casa nos dias 4 e 5 de setembro de 1991, 
a fim de, como representante da Comissão de Assuntos So
ciais, proferir palestra no ''Ciclo de Debates'_' promovido pela 
Universidade Regional do Cariri, conforme comprova convite 
anexo. 

Sala das Sessões, 2 de setembro de 1991. - Senador 
Almir Gabriel. 

Brasflia, 29 de agosto de 1991. 

Do: Presidente do Comitê Consultivo da IX Confei'ência 
Nacional de Saúde. 

Para: Ex0 Senhor Almir GabrieL 
Exm" Sr. 
Temos a honra de convidar V. Ex~, para participar como' 

expositor do tema "Municipalização, Basta?,. no "Ciclo de 
Debates" promovido pela Universidade Region~l do Cariri 
- URCA, na cidade de Crato - Ceará, no período de 3, 
4 e 5 de setembro. 

A ~resença de V. Ex', como representante da_ Coriüssão 
Permanente de Assuntos Sociais do Senado Federal, trará, 
-sem dUvidas, para este evento, o brilhantismo de vossas idéi~s 
aliadas à solida experiência adquirida na destacada atuaçao 
parla~entar. 

Atenciosamente: 

Raimundo Bezerra, Presidente da Conferência do Comitê 
Consultivo da IX Conferência Nacional de Saúde. 

-o SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Aprovado 
o requerimento, fica concedida a licença solicitada. 

Sobre a mesa, ofícios que se!êlO__Iidos_pelo Sr. 1" Secre
tário. 
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São lidos os seguintes: 

Subsecretaria de Comissões 
Comissão de Assuntos Económicos 
OFICAE/012191 

Brasflía, 3 de setembro de 1991 
Senhor Presidente, 
Nos termos do parágrafo 29 do art. 91 do Regimento 

Interno, comunico a V. Ex~ que esta ComisSão aprovou o 
PLS n' 072 de 1991, de autoria do Senador Carlos De'Carli, 
que "cria os Bónus para Proteção Ambiental- BPA, com 
o fim de proporcionar aperte adicional de recurs-os ao Fuhdo 
Nacional de Meio Ambiente, instituído pela Lei n" 7. 797, 
de 10 de julho de 1989;'e dá outras providências". 

Na oportunidade, renovo a V. Ex~ meus protestos de 
elevada estima e consideração. - Senador Raimundo Lyra, 
Presidente. 

Subsecretaria de Comissões 
Comissão de Assuntos Económicos 
OF ICAE/013191 

Brasília, 3 de setembro de 1991 
Senhor Presidente, 
Nos termos do parágrafo 2• do art. 91 .do Regimento 

Interno, comunico a V. Ex_' que esta Comissão aprovou o 
PLS n• 003 de 1991, de autoria do Senador Marco Maciel, 
que "autoriza o abatimento das despe_sas de instrução para 
efeito de cálculo do Imposto de Renda". 

Na oportunidade, renovo-a V. Ex• meus protestos de 
elevada estima e consideração. - Senador Rabimndo Lyra, 
Presidente. -

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Com- refe
rência ao expediente que acaba de ser lido, a Presidência 
comunica ao Plenário que, nos termos do art. 91, parágrafos 
2--1 a 5"' do Regimento Interno, abrir-se-á o prazo de 5 dias 
para interposição de recurso, por um décimo da composição 
da Casa, para que os Projetas de Lei do Senado n(IS 3 e 72, 
de 1991, sejam apreciados pelo Plenário. 

Esgotado esse prazo sem a interposição de recursos, os 
projetes serão remetidos à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Foi encami· 
nbado à publicação parecer da Comissão de Assuntos Econó
micos, que conclui favoravelmente ao Pr?jeto de Lei da Câ'?a
ra n~' 23, de 1991, de iniciativa do Presidente da Repúbhca, 
que dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessqais caus~
dos por embarcações ou por sua carga e dá outras provi-
dências. . -.. -

A proposição ficará sobre a mesa durante ciJJ.ÇJ) _s_es_sõ~s 
ordinárias, para recebimento de emendas, nos term_os do .art. 
235, II, d, do Regimento Interno! 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Através do 
Aviso n9 1.191-A, de 30 de agosto último, o Senhor Ministro 
de Estado da Economia, Fazenda e Planejaffiento eiic.lminhou 
ao Senado cópia do documento da despesa relativa ao primeiro 
pagamento por conta do contrato celebrado entre a República 
Federativa do Brasil e o Citibank N .A., no valor de trezentos 
e cinqüenta mil dólares americanos, para a regularização dos 
juros da dívida externa brasileira devidos no período de 
198911990. -

A matéria será-e-ncaminhada à Comissão de Assuntos 
Económicos, para conhecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Há oradores 
inScritOs. -
--- CõnCedo a parav-ra áo Dobre Sfmado"i Magno BaCêiár. 

.. O SR. MAGNO BACELÃR(PIH:::.:. MA~!'ronuncia 
o_ seguinte discurso. Sem r~visão d_o oradOI:J- Sr. Pre_~i4~nte, 
Srs. Senadores: ~ a consciêncía da inadiável necessidade de 
se operacionallz~r tqdos os instn,_1mentos consiítu~ionaJriJ.~~t~ 
previstos e a revisão constitucionar prevista piira 1993 sã() 
os motivos mais importantes para que- ãpreseilte hoje, -nesta 
Casa, a proposiçâo de serem submetidos ao regiipe de urgência __ 
os projetas que visem regulamentar a Constituíção Federal. 

Razões outras não nos faltam, os argumentos são indiscu
tíveis, diante da enorme quantidade de_ proposiçúes- que se 
arrastam de uma legislatura a outra, arquivados _sem alcançar 

. seus _ _objetivos~ qual seja, a regulamentação da Lei Maior; 
a impossibilidade de aplicação dos dispositivos que não são 
auto-aplicáveis; as alegações de toda ordem, até por parte 
do Executivo, de que a sociedade não se beneficia dos direitõs 
constituídos por falta da regulamentação prevista na lei. 

O Ministro da Justiça, Sr. Jarbas Passarinho, já declarou 
que "o Congresso Nacional ficou com enormes poderes _que 
não consegue exercer plenamente porque não conseguiu votar 
a$ leis complementares". O próprio presidente alega que o 
"País é ingovernável com a Constituição atual e que isto está 
dificultando a modernização do Estado" _e_ propõe uma refor
nia constitucionã.I que se compara com a "reforma adminis
trativa" do iníciõ do Governo: sem estudos. sem planeja
mento, sem responsabilidade. 

A leviandade _com que se usa_ a palavra reforma_, _atual:: 
mente, não pode chegar a essa ponto. O Governo;· a sociedade 
e-o próprio Legislativo têm o dever de cumprir a Constituição 
e o processo Legislativo precisa ser respeitado. O _que ·se faz 
necessário agora, e em regime de urgência, é a regulamentação 
da Carta Magna, é a possibilidade de garantia das relações 
sociais, é a aplicabilidade do direito objetivo. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, se quisermos garantir o 
respeito à C"ànstituição e fugii das_ manO bras fisiológicas e 
imedi3tistas, o caminho mais rápido e seguro é a aprovaÇão 
do projeto de resolução que ora apresento, submetendo ao 
regime de urgência nesta Casa todas l)S proposições destinadas 
a regulamentar dispositivo ooTIStituciOnãl. -

A COnstitUiçãO tein sido, ria opinião de riiiütos observa
dores, o bode expiatório d_~_ inco_ntpetência governamental. 
Ora serve para j ustificaf os-desaStrés da política económica, 
ora pãra explicar os fracassos da área administrativa. -

- -- Sr. P~~sidente e SrS. Senadores, atroPel3~ o processo le
gislativo, ccimo preteTide o goVerno, seria provocar uma ruptu
ra institucional. A Constituição dá ao Executivo instrumentos 
para governar e ao Legislativo a- competência -para -re-gula
mentar seus dispositivos. Cabe agora a nós acelerar o processo 
legislativo para que o povo que escreveu esta Constituição, 
através da Assembléia Nacional Coiistituiil1e, ·possa benefi
ciar-se dos direitos nela consagrados,_ 

~-- É,. portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, indiscuti
velmente necessária a regulamentação dos dispositivos consti
tucionais mais que qUalquer reforma constitucional antecipada 
com que nos ameaça o Executiyo. 

Como justifico no prOjeto de resolUÇão-hoje apresentado, 
urge qU:e se dote o Legislativo dos meios adequados para 
que possa, dentro de sua esfera de competência, contribuir 
decisivamente para a elaboração da legislação infra-constí-
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tucional, preenchendo as lacunas atuais e futuras do ordena
mento jurídico. 

Desta foima, Sr. Presidente, Srs. Senadores, submeto 
a esta Casa um projeto de resolução que acrescenta parágrafo 
ao art. 337 do Regimento Interno do Se~ado Fede~al, que 
passa a ter a seguinte reda_ção: 

"Parágrafõ iínico - São considerados urgentes, 
independentemente de requerimento ou qualquer ou
tra formalidade, os projetas oriundos da Câmara ou 
do Senado, que visem regulamentar a Constituição Fe
deral." 

O Sr. Valmir Campelo- Permite-me V. Ex~ um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. MAGNO BACELAR- Com muifo prazer, nobre 
Senador. 

O Sr. Valmir Campelo -Nobre Senador Magno Bacelar, 
realmente, isso ~af!l_b_ém, ~e _pr~oc~pa, _porque muitOS ãftigos 
da nossa Const1tmçao amda não se encontram regulamen
tados. V. Ex~, manifesta ess~_preocupação. ·comO Deputado 
Federal e Constituínte que fui, o art. 243 6 seu parágrafo 
único, da ConstituiçãO, é de minha autoria, bem como do 
nobre Deputado José Elias Murad.,e até hojenãofÇJ1-regula
mentado. Eu mesmo apresentei um Projeto de- regulamen
tação, que se encontra na Comissão de Assuntos Sociais mas 
a tramitação é muito mOrosa. É um artigo muito -import'ante 
porque disciplina as terras que se encontram com plantaçõe; 
psicotrópicas. V. Ex~ ten:I razão, precisamos agilizar também 
muito~s projetas não só aqui no Sei::t~iOO-Federal, mas também 
na Camara dos Deputados, que se encontram enr fase de 
regulamentação de artigos da nossa ConstituiÇão. V. Ex• está 
de parabéns por pedir 1.:1r_g~ncia na regulamentãçãÕ dos artigos 
da Carta que foi-promulgada em 1988. 

O SR. MAGNO BACELAR- Agradeço a V. Ex•, nobre 
Senador Valmir Campelo. É exatamente sobre csse_assllnto, 
é a preocupação que temos pelas acusãções de ineficiência 
do Congresso Nacional, pelas conquistas obtidas com a nova 
Constituição; mas que· nã'O sao auto-a---'plicáveís ê qUe estãô, 
aí, sem gerar direitos, sem que se possa útilizá-la. _ _ ___ _ 

Mas, o mais grave, além das acusações do Executivo 
a que me referi, é qu-e a cada dia se propõe uma refOfriiã 
da Constituição, quando, na realidade, não se pode reformar
aquilo que sequer foi implantado. 

Tenho me preocupado com isso, tenho sido relator,_ algu
mas vezes, de projetas, mas projetas que estão sendO aáas
tados pelo tempo sem nenhuma propriedade. 

Eu não admito, e creio que ne-nhum dos Srs. Senadores_ 
admite, que se venha a estudar uma reforma constitucional, 
como a ameaçada pela Presidência da RepúbliCa, que, na 
realidade, mais parece uma cortina de fumaça, porque, sem 
estudos, sem uma definição, sem um objetivo, sofre alterações 
dentro do próprio Poder Executivo, logo após uma cOnversa 
com os Governadores. Acena-se para o debate nacional, para 
uma conciliação, mas, na realidade, o que se quer? --

A Nação está a espera dessa: definição. Enquanto ísso, 
o caos_ se- alastra, torna-se mais gritante, e as preocupações 
demonstradas nos vários pronunciamentos nesta Casa refle
tem o pensamento da sociedade, que anseia por uma solução 
que não pode ser encontrada com demagogia. Não pode haver 
nenhum projeto de reforma mais autêntico do que a própria 
' 

Con_stituição que foi elaborada com a participação da socie
dade brasileira. 

Era que eu tinha a dizer, Sr. Pi'esldente. (Muito bem!) 

Durante o discurso do Sr. Magno Bacelar, o Sr. 
Alexandre Costa, 1~ Viçe-Presidente, deixa a cadeira 
da presidincia, que é ocupada pelo Sr. Mauro Rene
vides, Presidente 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHYMAGALHÃES (PSDB- BA. Proiwncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presiden-te, Srs. Senadores, em 
15 de março de 1990, o Governo do Presidente Fernando 
COllorde Mello assume o podere, de imediato, Sua Excelência 
dispara a única bala que afirmãva possuir Para acabar cOffi 
o pesadelo da inflação no País. Assim,- a escahlda desenfreada 
dos preços fOi alçada à condição de alvo número um da política 
económica e, a partir daí, todas as demais-propostas da campa
nha presidencial foram ajustadas a tal propósito. _ _ 

- Com efeito, a partir de agosto de 1989, quando a taxa 
inflacionária atingiu o patamar dos 33,2%, ficou caracterizado 
o início de um processo que pode ser considerado como hipe
rinflacionário~ 

À época, diversos fatores, somados à própriã dinâmica 
da inflação - isto é, da evolução contínua e persistent~ do 
nível geral de preços contribuíram para a violenta aceleração 
desse processo, quais sejam: oligopolização e indexação da 
economia, acirramento do conflito distributivo de rend_a e 
indevida exacerbação das expectativas em torno da eleição 
presidencial. Assim, já em novembro daquele ano, a taxa 
de inflação alcança os 48,5%, para fechar o exercício com 
51.3%. 
-_-,-De igual modO, o primeiro trimeStre de 1990 registrou 

a consolidação do cruel processo hiperinflacionário nó Brasn, 
Com taxas!fiensais de 68,2%, 74% e 82,2%, respecf.ivaffiente, 
para os meses de janeiro, fevereiro e março, correspondendo 
a uma aceleração de catorze pontos percentuais em apenas 
dois meses. 

Além disso, o quadro real, que já siilaliza a recessão, 
agrava-se persistentemente._ Desse modO, embora a taxa de 
,crescimento real do Produto Interno Bruto - PIB -, em 
1989, tenha sido positiva- 3,2%, apontando, inclusive, para 
a_ recuperação da taxa real de variação da renda per capita 
-- 1,2%, -, a formação bruta de capital fixo já registrava 
uma das taxas mais baixas da década de oitenta - 16,7% 
em relação ao_ PIB - e o nível de ocupação da força de 
trabalho passava por utna inflexão, ou seja, a partir de janeiro 
de 1990, a taxa de desemprego evolui dos 2,3% registrados 
em dezembro do ano anterior, atingindo o patamar de 4% 
no més de março, o que equivale a uma aumento de quase 
1% na taxa de desemprego em apenas dois meses. _ 

Em suma, o desempenho da economia brasileira, no pri
meiro trimestre de 1990, indicava um quadro recessivo e hipe
rinflaciOnário sem precedentes na história do Brasil, consti
tuindo o painel ideal para justificar as tão qUestionáveis quanto 
radicais medidas contidas no bojo do Plano de Estabilização 
Económica, editado a 16 de março de 1990. 

_Dessa forma, a grande maiOria da sociedade brasileira 
absorve, com elevados custos, o bloqueio de seus ativos fiilan-
ceiros por 18 meses, como uma espécie de co-ntribuição nem 
sempre consentida ao combate à inflação. Administra com 
sacrifícios a execução do Plano Brasil Novo, centrado, adido.:. 
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nalmentc, no congelamento de preços e salários e no maior 
ajuste fiscal dos últimos tempos- aumento da receita e redu
ção da despesa -,-na demissão e disponibilidade- despida 
de qualquer critério -de milhares de funcionários públicos, 
na desmobilização- alienação, até- de partC do património 
Público, na política monetária errática mas, fundamentalmen
te, restritiVà, espedãlmentc no fornccirTiento de créditO à agri
cultura. Suporta ainda a execução de uma política salarial 
que conduziu a um forte arrocho dos salários, tanto-Do setor 
público como no setor privado, c a implementação de uma 
política comercial liberal- redução e/ou eliminação de barrei
ras tarifárias c não-tarifárias e câmbio livre. 

O Relatório é um documento que registra as principaiS 
medidas de política económica adotadas pelo Governo ao 
longo do ano, bem como o_desempenho da economia brasileira 
e o seu relacionamento com a economia mundiaL 

O documento, padronizado há alguns anos. está dividido 
em seis partes que tratam: da Economia Brasileira. da Política 
Monetária c Creditícia, do Mercado de Títulos, das Finanças 
Públicas, das Relações Econômico~Financeiras ~om o exter!or 
e da Organização e Atividdes Administrativas do próprio Ban
co Centrai. 

O Relatório apresenta aspectos gerais. em cada parte; 
e contempla, cm todas elas, dados estatísticos corrcnte5 e 
de anos anteriores, irifórmações sobre mudanças na legislação 
pertinente, movimento de capitais, endividamento externo, 
dentre outros. 

Embora editado pelo Departamento Económico do Ban
co Central, constituído inquestionavelmente de profissi-onais 
competentes, o Relatório peca, fundamentalmen~e, por não 
apresentar uma interpretaÇãO global do âesempenhs> da e_co
nomia brasileira, em 1990, e por omitir qualquer esforço sobre 
as perspectivas para o corrente ano. Nesse sentido, O docu
mento é apenas descritivo e constitui tão-somente urna fonte 
de pesquisa para aqueles que se_ interessam pelos assuntos 
nele tratados. 

Dadas as características do Relatório, pode-se afirmar 
que qualquer crítica deve ser remetida à política económica 
adotada pelo Governo e à omissão do Banco Central em 
não apresentar à soci"Cdade uma avaliação própria da atual 
situação - nunca ao _documento em si. 

Como se sabe, O Banco Central, em nosso País, não 
é independente do Poder Executivo, ~alg:ado os._ava~ços 
institucionais dos últimos anos_ nessa dueçao. Assim~ e: ?e-
se esperar que o Relatórío Ariuãl do_ Bane? Cen_tr_al ~=~J~, 
praticamente, um porta-voz do Poder Executivo, em mate_na 
de política económica. _ . . . ·. 

Desse modo, o documento em questao retrata o çhagnó~
ticó _elabo_rado pelo Governo Collor a respeito da econntma_ 
brasileira no. início de 199Q, _ 

Como se sabe, o Governo Cõliõf adOiOU~ Já noS pÓine'ttos 
dias, uma série de medidas de impacto para enfrentar a crise 
económica- algumas emcrgenciais, outras destinadas a modi
ficações de caráter estrutural. Na esfera do _processo inflac:io~ 
nário em si, o Governo congeloU, temporariamente, preços 
e salárioS e bloqueou ati vos financeiros ·das pessoas físicas 
e jurídicas. Paralelamente, adotou uma reforma monetária 
que alterou o_ padrão monetário - volta do cruzeiro - e, 
após um breve período de dois meses de adaptação e ajusta
mento dos agentes do Plano, o Banco Central procurou adotar 
uma política monetária mais restritiva, incentiVando aplica
ções financeiras de prazo mais longo. Ainda com relação_ ao 

processo inflacionárid', o Governo adotou medidas ligadas às 
reformas estruturais do Estado, iniciando a reorganização fi~ 
nanceira do setor público, mediante a ampliação das bases 
de tributação. 

Como a ele~ação da arrecadação, em 1990, foi propiciada, 
em grande medida, pelo IOF - Imposto sobre Operações 
Finan:ciras- transitório sobre ativos financeiros, o Governo 
negociOu com o Congresso ~acional medidas tributárias per~ 
manentes, cujos efeitos já estão em andamento neste ano. 
Destacam-se, aqui, a elevação de 1,2 por cento para 2 por 
cento na alíquota do Finsocial- recursos com uso exclusivo 
em _saúde, previdência e assistência social - e criação da 
taxa de Conservação Rodoviária- Lei n• 8.155, de 28-12-90 
- julgada inconstitucional, além do fim do anonimato nas 
transações económicas e financeiras· e da redução dos prazos 
de recolhimento de impostos e tributação das operações em 
bolsas de valores e de futuros. 

Quanto às despesas, o Governo cortou gastos com pessoal 
-através de demissão e dispO!Jibíl~c.!~de- e-iniciOu? refprma 
administrativa -extinção e/ou fusão de órgãos- e patrimo
nial - venda de veículos e imóveis. O bloqueio dos ativos 
financeiros, por outro lado, sigi:tif_iç_ou uma reduçi}o nQs gastos 
finanCeiros do Governo, na medida em que alongou o perfil 
da dívida e reduziu compulsoriamente os juros. O programa
-de privatização, embora Jançad_o, não obteve qualquer impac
to sobre as receitas e despesas em 1990. 

Em suma, do esforço fi~cal, em 1990, obteve-se, pela 
primeira vez -nos ú1tirnos anos, um superávit operacional de 
I ,2% do PIB que, comparado do déficit de 6,9% de 1989, 
expressa a dimensão do ajuste fiscal absorvido pela sociedade, 
em 1990. 

_ Na ár~a mOnetária, passada a fase de adaptação às novas 
regras, entre meados de março e maio de 1990. a evolução 
dos meios de pagamento registrª-<:!política monetária restritiva 
entre junho e setembro. Com efeito, J>ara uma taxa de inflação 
já na casa dos doze por cento ao-mês, os- meios de pagamento 
variam de menos 0,5% em junho, zero em julho,9,3%_ em 
agosto, 14.7% em setembro e 0,2% em oritubrô. NO entanto, 
as expectativas dos agentes-- em face da greve dos bancários, 
à liqüidez extrajudicial de bancos e às eleições para os legisla
tivos e goVernadores - associadas ao descontrole da base 
monetária, especialmente nos meses de setembro, novembro 
e dezembro, contribuíram para a explosão da inflação, saltante 
dos 12 a 14%, entre julho/outubro, para os 16 a 19% em
noyembro e dezembro, respectivamente. 

Dois choques de oferta também contribuíram para a rápi
da aceleração da inflação no último trimestre de 1990: os 
efeitos - ainda que psicOlógicos - da crise no Golfo e dos 
preços agrícolas decorrentes, em termos conjunturais1 de adw 
versidades climáticas e a falta de crédito para custeio do plan
tio. 

Com a edição da Lei n9 -8.030, d~ 12~4~90-, a ieforma 
económica ali produzida vedou qualquer aumento de preços 
sem autorização do Ministério da Economia. Mas, a partir 
de junho de 90, alguns preços foram liberados, ficando_ os_ 
considerados essenciais ao consuffio da população sujeitos a 
um teto de reajuste mensal, a partir do primeiro dia útil de 
cada mês. No _entanto, já em agosto, portaria do Ministério 
da EconOIJ)ia liberava os preços dos automóveis, caminhões, 
pneuS,_guráveis "brªnco$", vidros ~_çjm_ento. Ou_seja, apenas 
os preços da cesta básica e dos serviços e bens produzidos 
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pelo setor público continuaram congelados, para logo depois 
também serem liberados. 

QuantO aos salários, no primeiro trimestre cte f99Q~- .i 
Lei n" 7.788, de 7~89, estabelecia reajustes tiimestrâis, com 
antecipações mensais pelo IPC, ficando os salános "''sujeitos 
a tratamento diferenciado, por faixas de salários mínimoS-''. 

Entre abril e fins de junho, os salários permaneceram 
inalterados, sendo que cada categoria teria seus salários re
compostos na primeira data-base respectiva, pelo FRS - (Fa
tor de Recomposição Salarial). Ou seja, o Hsalário efetivo" 
seria aquele médio dos último-s doze meses- o que acarretou 
a ocorrência de um razoável arrocho salarial, em face da reto
mada inexorável da inflação, devida, em grande medida, à 
política de liberação de preços dos oligopólios acima referida. 
A nova política salarial previa a extinção do FRS em agosto 
de 91, ''quando, então, todas as categorias profissíOfiáis reriãni 
obtido, em-suas datas-base, a recuperação das perdas passadas 
e, subseqüentemente, consolidar-se-ia o regime de livre nego-
ciação salarial no País". · 

Para o setor público, os servidores civis e militares tiveram 
corre-ções salariais, até- mafçn, pela Lei n» 7:830, de ~28-9-89, 
que dispunham que os reajustes fossem realizados trimestral
mente, com base na variação do IPC, após serem dedUZidos 
os adiantamentos nela previstos. A partirde abril, por dispo
sição ·cta Lei n9 8.030, de 2-4-90, Os salários dos· servidOres 
públicos tiveram vedados reajustes até outubro, quinct"O; en
tão, se lhes concedeu uma antecipação de trinta- por cento. 

Já para o salário mínimo, a Lei n" 7.789, de 3-7-89, deter
minava reajustes mensais pelo IPC e acréscimo real, a cada 
bimestre, de 6.09%. -· 

O Governo Collor manteve· o valor do salário mínilnõ 
constante de março a maio ·de 1990. O resultado da política 
sobre o·salário míniMo foi constrangedor, apresentando uma 
redução real, variando de dez a setenta -por cento, de acordo 
com a metrópole considerada. 

Como o salário rilínimo é um indicador que ciiusa cõiiiro:-
vérsia sobre a remuneração efetiva dos trabalhadores no Bra
sil, tomemos, então, os dados da pesquisa mensal de emprego 
e salário da Fundação IBGE - que investiga seis grandes 
regiões metropolitanas no P3.ís. As perdas salariais, em 1990, 
registradas pela pesquisa, medidas pelo índice de salário médio 
real, variam entre 1 e 19%. 

Em Recife, por exemplo, o índice registrou utii<i queda
de 13,4% coiítra uma· crescimento de 9,5%, em 1989. É. extre
mamente útil compararmos esses dados com os da iniciativa 
privada. Assim, as estatísticas da Fiesp mostram que- a mãssa 
salarial das indústrias do Estado de São Paulo declinou, em 
termos reais, 23,28%,- coritra--étpanSão ·inédia de -16~38% em 
1989, e que expressa tanto a queda do salário médio real 
como a depressão no nível de emprego. 

Relativamente a-o setor externo, há que se destacar: a 
criação do mercado livre de câmbio; a eliminação de entraves 
burocráticos às importações; a redução, de 50 para 25% do 
Adicional ao Frete para Renovação da Marinha MeTCádaiite; 
o iníciõ da reforma tarifária grãdual; regulamentação da im
portação de veículos; flexibilização--da if!1p_~rtação de lJens 
de infornlática e maiu.iterição-da moratória não -declarada da 
dívida externa junto aos credOres privados. --

A variação nominal do dólar no câmbio livre foi de 
1.391,7% no ano; já a taxa flutuante variOu 650,5% em 1990. 
Os fudices de taxa de câmbio real mostram desvalorizações 
reais de 13,2% -do cruzeiro frente ao dólar, de 17,2% em
face da cesta de doze moedas dos principais pa-rceirOS comer-

ciais do Brasil. A desvalorização real foi distribuída ao longo 
d_9_ ano e, assim., n~o irit-pactou nenhum overshooting sObre 
a taxa de inflação, aiém de contribuir para garantir a geração 
de excedente comercial. 

O saldo comercial, de fato, decre_sceu do_ nível de 16,1 
bil!J.Ç)es de dólares, em 1989, para 11 bilhões de dólares, em 
1990. No entanto, o resultado comercial deve ser atribuído, 
fundamentalffiente, ao aumento das importações - decor
réntes, inclusive, do aumento do preço do petróleo; ao impac
t9 11:egativo da recessão e/ou desaceleração da atividade econó
mica nos países ricos, particularmente dos EUA; à queda 
dos preços das commodities e ã restrição de créditos às expor
tações. 

O câmbio livre não L;ausou nenhum desastre às relações 
económicas no Brasil e deste com o resto do mundo, como 
alguns profetizavam. Teve, ademais, um impacto positiVo so-
bre a administração da política monetária. -

O _movimento, de capitais, em 1990, _não foi mUito difé-
reiite do i-egistrado _em 1989, ou _seja, teve continuidade a 
saída líquida de capitais do País, atingindo a cifra de 4. 7 bilhões 
de dólares-contra 4,2 bilhões de dólares, em 1989. Enquanto 
o fluxo líquido de investlrn.entóS diretos manteve-se pratica
men!e ~quilibrado_ --:-_com apenas 68 milhões de entrada líqui
da -, os _empréstimos e financiameiitos, a nlédio e longo 
prazo, bem como os capitais de curto prazo, buscaram alterna
Uvas alhures e aillda registraram 8.870 milhões de dólares 
de juros atrasados do Brasil. 

Tais movimentoS refletem, em grande ~ed.ida, o grau 
de incerteza, a instaÇi1iâade económica e a estagnaÇão por 
que passa o País. Olatq_ Il:laiS iiilportan~~·- porém, aci Imigo 
de 1990, quanto ao relacionãmento do Brasil com os investi
dores estrangeiros, parece ter sido a postura do Governo em 
face da queStão da dívida externa. Ou seja, a de que o B-rasil 
pagaria os juros vencidos e vincendos da dívida externa, desde 
que isso não comprometesse a retomada do crescimento eco
nómico, a estabilidade, e que estivesse dentro das condições 
económicas qq País- vale djzer, da capacidade de pagamento 
do próprio setor público._ Estabeleceu-se a ligação impres
cin_~ível entre capacidade de pagamento e capacidade de apu
ração de superávit fiscal, deixando claro à sociedade brasileira 
e aos credores inte_!Ilacionais cj:iie o proóleffia da dívida _e_xterna 
se havia transfoi-inado, ao longO dos- anos 1 ei_ll um pr~ble_ma 
fis~l,_porquanto a dí\1_da exte~aregistrada dp seto(p~blico 
já--COrrespondia, em setembro de 1990, a 89,7% da dívida 
registrãda total. - -

-NãO obstante a manutenção da moratória iniciada em 
julho de 1989, o Brasil teve um fluxo líquido negativo de 
caPitais de 4,7 bilhões de dólares, em 1990, isto é, "a exemplo 
do verificado no ano anterior, o país continou efetuando trans
ferências líquidas de capitais, em 1990". É bem verdade que 
8,8 bilhões de dólares de juros e amortizações deixaram de 
ser pagos com a manutenção da moratória. Todavia, de con
formidade cóm o sumário do Acordo da bívida Externa, apro
vado pelo Senado Federai em junho Cié 1991, o Brasil já 
está saldando ainda neste ano dois bilhões de dólares daqueles 
atrasados, emitirá bónus de longo prazo sobre o restante, 
ao portador e utiliZáveiS no progrã:iTia de privatii.açãõ OUCj_ual
quer outro tipo de conversão que vier a ser criado, além 
de liberar o pagamento de dívida externa do setor privado 
e assumir ó éompronli~§O de_ Saldar, pelo m~nos 20 pof cento 
dos débitos vincendos em 1991. 

- -PelOexpõsto, dedUz-Se, SI-. -Presidente e Srs. Senadores, 
qiié à pOlítica económicà, em 1990, constitUi um misto de 
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heterodoxi.a c<:>m ortodoxia, completando um ciclo de experi
~entos CUJOS I~ten:alos têr:n ~~ estre_itado, e sinalizando; por 
vta de consequência, os hmites na administração governa-
mental da crise. ___ _ __ _ 

Os res_ultados dó experimento Plano Collor I são preocu
pan.tes. Na? ?bstante a sua coerência teódCa-,--a produção 
naciOnal f?1 violent~~nte reduzida. A taxa real de variação 
do PIB foi de 4,6%, redundando na maior recessão do País 
desde a Grande Depressão de 1929, reconduzindo a rend~ 
per capi~a ao nível de 1979, ou seja, a 1.973 dólares, a preços 
de 1990. A _produção_ industrial total regrediu 8,9% -e a de 
bens de capital, 15,3%. A produção de grãos decresceu das 
70,5 milhões toneladas, em 1989, para 54,8ri:tilhões, toneladas, 
em 1990. A taxa de desemprego atingiu o recorde de 8 13% 
em dezembro e a inflação fechava o anO com uma taxa m~nsal 
de 19,1%. 

Pesquisas recentes do Dieese estãO a fndicar uma taxa 
de 35% para a participação dos salários na Rend3. Nãciónal 
em 1990, contra ós 50% alcan-çados nos anos 80. -_ ' 

No início de 1991, a retomada do processo inflacionário 
- apesar do quadro recessivo - _leva o Governo a adotar 
mais um conjunto de medidas, rotulado de Plano Collõr II 
e caracterizado pela desindexação da economia, pai' üm nov~ 
congelamento de preços e salários - eufemiStíC:amelite cha
mado de "trégua de preços" - e pela reforma financeira 
- extinção do overnight, criação do Fundo de Aplicações 
Financeiras e da Taxa Referencial Díátiã. o-----

.Começamos, tOdavia, a rever o desgastado fiht:t_e, a partir 
de Ju~ho, J?_~ssad?• quand? a inflaçáo a~eaçou saltar para 
os -dms dJgitos, o que efetivamente ocorreu no mês de julho 
passado. 

Numa avaliação retrospectiva, Sr. Presidente e Srs. Seria
dores, cabe a pergunta: o que houve de equívocos na formu
lação e execução da política económica, em 1990? 

Do ponto de vista teóricO-, para os que acreditam na 
ortodoxia, houve um desastre generalizado, porquanto os ele
mentos de heterodoxia contidos nas medidas não funcionaram 
desta. vez, co~o, de resto, não funcionaram nos três planos 
ante?ores. Os ortodoxos pregam, por conseguinte, aS clássicas 
med1das recessivas para o cOmbate ã inflaçãõ-;-ceritiãâas, fun
damentalmente, na austeridade fiscal e monetária. No lirriite, 
advogam a liberação geral dos preços, salários e câmbio e 
uma reforma intitucional, de modo que o Estado não tenha 
condições de gastar os recursos de que não dispõe. É verdade 
que tal modelo só foi aplicado no Brasil contemporâneo e, 
com ressalvas, na reforma Campos-Bulhões, no Governo Cas
tello Branco._ Pode-se, então; afirmar~ cõ-m base em nossa 
própria experi~ncia e na de outros países em desenvolvimento, 
que a ortodoxJa pode ser eficaz - não necessariamente efi
ciente, se considerarmos o custo social- mas em um ambiente 
autoritãriO:- Não temos registro de política antiinflacionária 
ortodoxa em país em dese_nvolvimento, sob as regras da Demo
cracia. O caso meXiCãi10 n:ãõ~ se aplica, seja pelas diferenças 
de sua estrutura económica, seja pelos interesses estratégJcos 
que os Estados Unidos_ têm sobre aquele país. Os casos chileno 
e .sul-c~r~ano podem valer e, seguramente valem, para regimes 
dltatonais. -

Desse modo, a crítica ortodoxa pura à política económica 
de 1990 apresenta-se como idealista e defensável em certa 
medida, do ponto de vista da ciência económica, ~as inapli
cável, num contexto social democrático. _Até porque o CustO 
social - c:_m ~ermos de desorganização- da produção, desem
prego, falenctas - pode ser tão elevado que o benefício da 

-- . 

esta!Jização não se revele compensatório. Nada, absolutamen
te naqa, garante que vale a pena pagar para ver. 

Os economistas heterodoxos, por certo, encontrarão ele
mentos da ortodoxia, no conjunto de medidas implementadas, 
e, dessa forma, realizarão as suas interpretações acerca dos 
resultados negativos. De fato, o ajuste fiscal foi razoável e 
o arrocho salarial - tanto no setor público como no setor 
priVado- foí inUsitado, ou pelo menos assustador, quando 
comparado com_ os do período militar. A indisponibilidade 
dos ativos financeiros, o aperto de liqüidez e a contenção 
do crédito, mediante taxas reais de juros elevados, completam 
o quadro ortodoxo da política económica de I 990. Os elemen
tos heterodoxos do Plano não foram eficazes, diriam, póri:fu_e 
o Go~erno foi inoperante e não resistiu às pressões dos oligo
pólios. Ou s_eja, aplicaram-se elementos_ de ortodoxia associa
dos aos de heterodoxia, implicando resultados inócuos, do 
ponto de vista da estabilização e da retomada do crescimento. 
Afastaram-se, é verdade, pelo menos por 18 meses, os riscos 
da hiperinflação e da ingovernabilidade que esta, seguramen-
te, acarretaria. --- -

Sr. Presidente e Srs. Senadores, uma interpretação crítica 
alternativa da política económica em 1990, complementada 
pelo ~lano Collc;>r II, reside, talvez~ não no diagnóstico que 
a equ1pe económica fizera da situação, nem na foiTilulação 
do Plano de Estabilização, mas na forma da execução da 
política do Governo Collor. Aqui, seguramente, abre-se um 
espaço que transcende os limites da análise económica conven
cional e que pede passagem para outros ramos do conhe
cimento. 

. O Governo Collor usou e abusou de um dispositivo consti
tuciOnal que, na concepção da Carta Magna, deveria ser edita
do apenas em casos de "urgência e relevância ... Trata-se do 
instituto da medida provisória, cujo caráter transitório de sua 
eficácia é retratado na própria denominação. Refiro-me à 
ausência de negociação para a implementação de medidas 
durant_e todo o período considerado. A Constituição pode 
g:1ranhr e, de f~to, garante o poder de_editar medidas provisó
nas, mas ela nao garante, nem controla, a reação dos agentes 
económicos. Aqui pã.tece residii a contradição entre o que 
os formuladores/executores da política económica do Governo 
Collor pensavam e objetivavam e o que, de fato, ocorreu. 
Na democracia, não basta a ordem institucional conferir um 
poder. É preciso saber ex__ercê-lo. Nesse sentido, pode-se com
preender o fracasso da política económica de 1990, e o melhor 
teste .para tal interpretação está na quantidade de projetas 
de let de conversão que o Congresso Nacional efetivou nos
textos das medidas provisórias, na quantidade de vetos presi
denciais às deliberações do Congresso, nas derrotas do_Poder 
Executivo junto ao Supremo Tribunal Federal, por decisões 
inconstitucionais daquele Poder, e na sinalização, ainda que 
tênue, que o _Governo realiz.o_u, oo_s_ primeiros meses do ano 
em curso, ao se comprometer com o Congresso Nacional em 
estancar a edição desvairada de medidas provisórias e a enviar 
projetas de lei, em regime de urgência, quando do lançamento 
do Projeto de Reconstrução Nacional, e ao negociar outros 
itens com os demais poderes -:- a exemplo da negociação 
com o Senado Federal sobre as condiç_õ_es. e. os parâmetros 
para a dívida externa e o_ acordo parcial da dívida externa, 
ao longo do primeiro semestre de 1991. 

A lição a ser tirada dessa recente experiência de combate 
à inflação, em um regime democrático ainda incipiente, e 
em país com graves desequilíbrios económicos e sociais, é 
a ·de que. entre os resultados ótimo- inflação baixa, estável 
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com crescimento ecQD.ômiço e redistribuição de renda - e 
péssimo - super ou hiperinflação com depressão, concen
tração de renda, miserabilização da grande maioria- a demo
cracia pode viabilizar alguma coisa entre os extremos, me
diante negociação constantes. Negociar, do ponto d_e vista 
político, significa abrir mão de par-te do poder :e -a_ chave da 
questão está no como, o quê, quando e com quein negocia-r, 
num raio que abranja todos os segmentos de sociedade e 
sem lances de esperteza. 

Em suma, Sr. Presídente e Srs. Senadores, a conseqüência 
mais palpável da política ..:.....:.·ou do experimento- ecdhômica 
adotada pelo GovernO Collor _manifesta-se, essencialmente, 
no cruel e pernicioso quadfo recessivo em· que Se debate o 
País, o que só vem acentuando e agravando as diferenças 
e desigualdades nacionais -:- seja as interpessoais, seja as 
inter e intra~regionais. 

Somos, hoje, na verdade, várias _nações d_entro __ J:le uma_ 
mesma Nação. E esta é uma realidªde que não pode ser oblite
rada. 

A par da estabilização: e..conômica, ao lado do domínio 
da inflação, além da solução para o problema da dívida exter~ 
na, urge que se promova a justiça social. Sem ela, inócua 
será a luta em prol do desenvolvimento e da_ consolidação 
do regime democrátiCo. _ _ 

O quadro aqui esboçado retrata o_ misto. da heterodoxia 
com a ortodoxia, tão ao gosto dos teóricos dos experimentos 
da política económica. No entanto, cremos que o pressuposto 
a ser adotado, para o: conjunto de medidas imprescindíveis 
à completa estabilidadade do País, deve ser resultadg do _Q_ro
cesso de negociação e não de imposições. 

O caminho a ser trilhado baseia-se, inquestionavelmente, 
na efetiva participação- de todo o _corpo social a quem cabe 
decidir, mediante a negociação, o debate e o entendimentQ, 
sobre _o_ dilema, tãQ premente, entre inflação _ou receSsão. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente .. (Muito _bem!) 

Durante o discursa do Sr. Jutahy Magtil~ães, o 
Sr. Mauro Benevides, Presidente, deixa a -cadeir"ã da 
presidência, que é·acupada pelo Sr. -Dirceu Carneiro, 
1~ Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Chagas Rodrigues: -

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB -PI. Pronuncia . 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr._.fresidente, 
Srs._.-S.enadores, desejo ocupar a tribuna do Senad_o Federal, 
hoje, para tratar de dois assuntos que considero oportunos 
e também relevantes. O primeiro, Sr. Presidente, diz respeito 
à nova lei salarial, de modo mais preciso~ ao salário mínimo 
estabelecido para este mês de setembro. O outro assunto diz 
respeito à fiscalização levada a efeito pelos órgãos fazendários. 

Quanto ao salário mínimo, li, no Jornal do Brasil_de 
doming_9, 1~ de setembro;- na m_uito festejada e lida seção 
"'Informe JB", o seguinte: - - -

"PERVERSIDADE 

Uma fórmula diabólica circula entre os g'õVerna
dores_ nordestinos para driblar o impacto do salário 
mínimo de Cr$42 mil sobre a folha salarial de seus 
estados. 

Eles juram que não estariam obrigados a pagar 
saláriO mJnimo Integral aos funcionários- eStatUtários, 
mas apenas aos celetistas (regidos pela CLT). 

Os estatutários representãm, em -geral, dois terços 
da folha." 

Sr. Presidente, quero tranqüilizar os responsáveis pelo 
"Informe JB" e também os modestos sery_idorçs públicos dos 
Estados e Municípios: isso não tem nenhum fundamento no 
nosso Direito Constitucional. -

A nossa ConstitUição, no art. 39-;- diz o Seguinte-, na seção 
· qUe trata dos servidores públicos civis: 

"Art. 39. A União, os Está.dos,-o Distrito Fede
ral e os Municípios instituirão, no âmbito de sua compe
~ncia, regime jurídico único e-planos de carreira para 
os servidore:~ di_adm-inístração pública direta, das au--

-tarquias e d~s fundações públicas." 

E? no § z~. há o segui~te:_ 

"§ zo Aplicam-se a esses s_ervidores o disposto 
no art. 7•, IV, VI, VII, VIU, IX ... " 

O que interessa na espécie é o írlciso IV do art: 7", que 
trataildo do salário mínimO, diz o seguinte: 

~'Art. 7, São direitos dos trabalhadores urbanos 
e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 
condição social;_ 

IV- salário mínimo, fíxado em lei, nacionalmen~ 
te unificado, capaz de atender a sua_s necessidades vitais 
básicas e às de sua farnili_a com moradja, al.imenta_ção, 
educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte 
e previdência social, com reajustes periódicos que lhes 

o-preservem o poâer aquisitivo, sendo vedada a sua vin~ 
culação para qualquer fim;" 

_ Sr. Presidente, estt; inciso IV do art. 7~, que assegura 
o direi_to ao salário mínimo aos trabalhadores urbancis e rurais, 
como visto também se aplica aos se!Vidores estãduais·e ri:nm_ici
pais, por força do art. 39, § 20, qUe manda aplicar a esses 
servidores o disposto no art. 7~, inciso IV. Logo, não resta 
a menor dúvida. Os_ modestos servidores públicos estão ampa~ 
rados pela Constituição no que se refere a salário mínimo. 

Eu me permitO dizer aqui; Sr. Presidente porque ja fui 
-Governador e devo essa explicação- que fui, no meu Estado, 
o primeiro governador a pagar saláriO mínimo aos trabalha
dores, aos funcionárioS estiüutái:'ios e aos Chamados celetistas. 
OuVi essa mesma ladainha: o_ Estado não pode Pagar salário 
rnfnffi'fO, nunca pagou~ Mas acredito que uma administração 
austera, de algum modo competente, pode e deve pagar salário 
mínimo aos mais modestos seryidores. _O que importa é que 
a administração seja; tantO quanto possível, cientifica, racio
nal, e não permita as grandes distâncias que separam os mo
destos_dos mais altos vencimentos pagos neste País, sobretudo 
em alguns Estados relativamente pobres. 

Portanto, este é um _assunto que não deve mais ser posto 
em dúvida, nem por jornalistas, nem por governadores. Se 
algum governador não vier a pagar saláriO mínimo-,-não venha 
iriVOcáf o sistema legal, nem muito menos invo-car a Consti-
tuição vigente, porque está, como demó'nstrei, árbpara tam
bém os servidores, concedendo-lhes, ou melhor, asseguran-
do-lhes um salário mínimo. -- _:-

0 outro assunto insere-se na área do chamado Direito 
Tributário. 

Leio aqui, no Jornal do Brasil de sexta-feira, -23-8-91: 
•'E_niendão" _impõe dois anos de sacrifício". E o jornal anteci~ 
pa:_se relat!v_amente às mudariças_ na Ccin~t_ituição: ''São as 
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seguintes as mudanças constitucionais prõi)Ostas peio Governo 
no chamado "Emendão." 

Até agora nada recebi sobfe o assunto, caso alguns parla
mentares já tenham tomado conhecimento dele, muito bem! 
Mas ~stou aguardando essas emendas à ConstituiÇãO para, 
exammada cada uma delas, expres~ar o meu penSamento_.__-_ 

O Sr. Magno Bacelar- Permite-me V. E~ um aparte? 

O SR. CHAGAS RODRIGUES- Pois não. V. Ex• tem 
o aparte. 

O Sr. Magno Bacelar- Sr. Senador Chagã.s Rodrigues, 
apenas a título- de colaboraçfio, gostaria de dizer a V. Ex~ 
que o Governo Federal está na expectativa do envio do 
"Emendão", mas que ele próprio já reconheceu que existem 
vários erros c que o '"Em-endão" precisa ser reexaniinado. 
Por enquanto, n_ão ameaça nem a sociedade nem esta Casa 
o famigerado "Emendão", anunciado pelo Governo. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES- Agradeço ao nobre Se
nador Magno Bacelar o aparte e espero que, realmente o 
Governo, melhor inspirado, possa corrigir esses propósitos-, 
noticiados pela imprensa. , -

O Jornal do Brasil de sexta-feira, 23,-8_1 como disse, men
ciona as mudanças na Constituição que seriã:m j)Topostas pelo 
Governo Federal. 

. -

tuamente assiSténcia para a fiscãlização dos tributos 
resPectivos e permuta de informações, na forma estabe
lecida, em caráter geral ou específico, por lei ou con
vênio. 

E aind~ o art. 200 reza: 

AS autoridades administrativas federais poderão 
re_quisitar o auxilio da força pública federal, estadual 
ou municipal, e reciprocamente, quando vítimas de 
embaraço ou desacato no exercício de suas funções 
ou quando necessários à efetivação de medida prevista 
na legislação tributária, ainda que não se configure 
fato definido em lei como crime ou contraven~ão. 

Faço~- ·portallto, um apelo ao Governo: desista - se é __ 
que tem procedência o que o jornãl-noticiou - de e-menda 
à Constituição para ter acesso ãs informações de instituições 
financeitas. Não há sigilo bancário para a Fazenda Pública. 
o· sigilO ban-cário tem outra finalidade, e outra natureza. E 
a lei já trata disso de maneira completa. De modo que emendar 

_a Constituiç-ão significa protelar providências. O que queremos 
é que o Governo aplique a lei, vale dizer, o Código Tributário 
Nacional. 

Já que estou tratando de Direito Tributário, Sr. Presi
dente, também quero chamar a atenção do Goveriio para 
o-segUinte: o Governo está enviando ao Congresso d_oi_s proje-

Informa o Jornal: tos: um já estaria na Câmãra e o outro esta~a ~hegando, 
"São as seguintes as mudanças c9nstitucionais propostas segundo leio nos jornais. São prójetós que combatem a ·sane-

pelo Governo no chamado "Emendão". Então, vêm os váriOs ga-ção fiSca]. Toâo e qualquer projeto que chegue aqui, objeti-
assuntos. O que me ___ interessa é o que está aqui assinalado varido combater a sonegação fiscal terá o meU_ apoio. 
como ''SigilO'': - · Sr. Presidente, já- exíSte a Le1 Õ9 4.729, de _14 de julho 

"Para efeito de fiscalização, a Receita Fedéral pas- de 1965! que "De~ü1:é O Crime de sonegação fiscare dá Outras 
sará a ter acesso a todas as movimentações bancárias providências". Que o Govein.o trate de aplicar esse diploma 

legal e não fique na dependência de novas leis. Se for o cas_o; 
e aplicações finaOceirãs. Também terá ac·esso a todos que a~f penas previstas na lei citada -se tornem ma_is severas. 
os arquivos do Banco Central, Comissão_~de Valores 
Mobiliários, (C.VM) _e de q·ualquer outra repartição Mas, se o Governo alega que não dispõe de recUrsos para 

fa_z.:er face a determinadas despesas, a investinieôtoS, e não do Governo." pode sequer pagar. aos aposentados da Previdência o corres-
Sr. Presidente, Srs. Senadores, também -não há neCessi- pendente ao salário mínimo, queria dizer ao Governo que 

dade de emenda constitucional para que o GoVéiliõ-ieialize ele dispõe de outra anna legal que não está utilizandO: essa 
essa fiscalização. - .~lei que define o crime de sonegação fiscal e dá oUtras providên-

Vejam V. Ex~ que o chamado _Có_digo Tributário Nacio- cias, Lei n9 4.729, de 14 de julho de 1965, e que diz, em 
nal, Lei n9 5.172, de 25 de outubro de 1966, que dispõe sobre se~ art. Q?, 9 seguinte: --
o Sistema Tributário NaCional e institui normas geraís-de Direi- "O lançamento ex officio relativo às declarações de 
to Tributário aplicáveis à União, Estados e Munidpios, diz, rendimento, além dos casos já especificados em lei, 
em seu art. 197. - -rar-se-á arbitrando os rendimentos com base na renda 

Mediante intimaÇão escrita, são--_obrig--ados- a -préSiar ã presumida, através da utilização dos sinaiS ejterioreS 
autoridade administrativa todas as informações de que dispo- de riqueza que evidenciem a renda auferida ou cQ_nsu-
nham com relação aos bens, negócios ou atiVidades de t.er- _ 
ceiros: 

I- os tabeliões, escrivães e demais serventuários de ofí-
cio; 

II- os bancos, casás bancárias, Caixas Económicas e 
demais instituições financeiras; 

III - as empresas de administração de bens; 
IV- os corretores, leiloeiros e despa_chantes oficiais;_ 
V -os inventariantes; 
VI -os síndicos, comissárioS e líquidatáriOs; 
VII- quaisquer outras entidades ou_pessoas que a lei 

designe, em razão de seu cargo, ofício~ função, ministério, 
atividade ou profissão. 

Lemos, ainda, no art. 199: 

A Fazenda Pública da União e as .dos EstadOS, 
do DistrítO Fea-eraf e doS MUnicípios prestar-se-ão mu-

·mi da pelo contribuinte." 

O Sr. Aureo Mello _.: Permite V. EX' um aparte? 

O SR. CHAGAS RODRIGUES- Tem V. Ex• o áparte; 
Cõm toa o prazer. -

O Sr. Aureo Mello - Sr. Senador Chagas Rodrigues, 
estou acompanhando atentamente, mas atentamente mesmo, 
o discurso ~e V. Ex~ e, no -caminho que ele descortina ou 
de_sfralda à nossa frente, vejo uma situação que realmente 
considero ideal: vejo o Brasil, através da legislação inrplantada 

· pelo Poder Legislativo, especificamente, pagando aos seus 
trabalhadores um salário mlnimo que lhes permita, pel_o me
nos, auferir um nível de vida que não seja tão h!lmilhante_, 
tão insatiSfatório, tão ctépfeciativó, tão degiadante como 
atualmente acontece. Nenhum trabalhador desses, precisa ser 
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doutrinado pelos grandes mestres do socialismo universal; ca
da trabalhador desses desempenha um mister que implica mui
to sacrifício, que sigrlifii::a mUita luta, muito dispêndio de ener
gia, milita cipaddade física e moral que, ao final das contas, 
se revela em benefício para toda a coletividade. Estas bancadas 
em que pousamos as mãos, estes microfones através dos quais 
falamos, o teta _que nos ilumina, toda a sorte de realizações 
materiaiS feitas por operários são coisas objetivãs que reVelarii 
a capacidade de que eles são portadores, para atribuir, dentro 
de um conjunto, de uma ·coletividade, o bem-estar aos seus 
semelhantes. E quanto aos salários que eles recebem ou rece
biam? Salários de miséria, degradantes, infames! Vamos, en
tão, marcar a passagem da nossa época, da nossa geração, 
dos dias e do nosso trabalho, como algo que estabeleça os 
fundamentos de uma sociedade próxima daquela que se pode
ria chamar de utópica-; mas que pode concretamente ser reali: 
zada. Então, perguntarão: quem pagará esses aumentos? 
Quem proporcionará ao trabalhador brasileiro o salário míni
mo que ele merece, com os aumentos subseqüentes que virão 
em outubro? Quem pagará será o próprio Estado, aplicando 
as leis que V. Ex~ citou; as leis contra os sonegadores fiscais, 
contra aqueles que deixam de pagar os impostos devidos, 
contra os grandes proprietários de riqueza que insistem em 
driblar, em escamotear do fisco nacional a importância em 
dinheiro que_ seria correspondente a esscsã.umcntos de salários__ 
mínimos, esses aumentos financeirOS nas bases. Vejo no dis
curso de V. Ex~ o mapa- encantado de uma s_ociedade_ quase 
perfeita, onde _aquele que trabalha ganha, pelo menos, um 
mínimo capaz de lhe dar um meio de vida satisfatório, permi
tindo-lhe, quiçá, educar os seus filhos, trajar-se dignamente _ 
e alimentar-se melhor. Desejo formular a V. Ex~ o meu aplau
so, dizendo que V. Ex• ainda é aquele mesmo piauiense adusto 
que jamais perdeu de vista a luz singular, humanitária c----:cristã 
de_ desejar o b_em-estar da sociedade brasileira,_ a.ttavés çl_e 
uma retribuição pelo trabalho equânime c de uma compen
sação para o próprio Governo, capaz de manter a sociedade 
em níveis_de equilíbrio: Parabéns a V. Ex~! 

O SR. CHAGAS RODRIGUES- Mui(Q agradeço as pala
vras generosas de V. Ex~, nobre Senador Aureo Mello. velho 
colega e amigo dcsd<_! os tel!lpos da Câmara dos Deputados, 
no Rio de Janeiro. 

Mas, Sr. Presidente, concluindo essas considerações. aqui 
está, portanto, um Senador da oposição cobrando do GOverno 
e ao mesmo tempo apelando para _ele. O Governo terá os 
recursos_ necessários desde que utilize os_ poderes que a lei 
já lhe faculta. Usando essas faculdades legais, terá a receita 
necessária para fazer faCe a essas despesas. 

O art. 9'.', como eu dizia, é claro. O lançamerito ex-officio, 
relativo às declarações de rendimento, além dos casoS" especifi
cados em lei, far-se-á aróitrando os rendimentos com base 
na renda presumida através da utilização de sinais exteriores 
de riqueza que evidenciem em renda auferida ou consumida 
pelo contribuinte. Já vimos que o Governo tem-ti.ril- ãi:nplo 
poder de fiscalização. Há cidadãos que possuem quatro ou 
cinco automóveis, aviões, lanchas. Muitos deles, Sr. Presi
dente, não pagam nada de Imposto de Renda. Outros, pos
suem estações de rádio, de televisão, iates e muitas mansões=
Há, ainda, aqueles que possuem --e o GovernO pode ter 
acesso fácil a essas informações - cinqüeõ.tà7 Cem ápà!fa..:. 
mentos e, às vezes; apartamentos de luxo nas capitais, e· por 
aí aforã.. Que o Governo lance mão do art. 9" citadO e possa, 
através da renda presumida, levar a efcrto o lançamento ex-of-

ficio. Com isso. e agindo de acordo com essas leis, o Governo 
terá os necessários recursos para faZer face- às noVas despesas. 

Quero antecipar que darei o meu voto em favor de qual
quer projeto contra a corrupção e a soriegação dos tributos. 
(Muito bem!) 

O Sr. Affonso C amargo- Sr. Presidente, peço a palavra, 
como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Affonso Camargo. 

OSR. AFFONSO CAMARGO (PTB- PR. Como Líder 
pronUricia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-dor.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores, vou aproveitar, apesar de saber 
que o Plenário, hoje, está em clima de Lei do Inquilin3to, 
para voltar a falar sobre aquele que está na UTI, que é o 
nosso País. Para dar continuidade aos pronunciamentos feitos 
pelo Senador Fernando Heiiiique Cardoso e ontem pelo Sena
dor José Eduardo, que analisaram o macroproblema da nossa 
instabilidade. 

Peguei alguns recortes de_ jornais das últimas 48 horas 
e leio aqui algumas nlanchetes: "Empresál-ios CfUerem choque 
de produção''. Um outro jornal diz que "os empresários vão 
propor um choque de oferta". Outra notfcia diz: "Quercia 
cria governo paralelo do PMDB". A notícia de destaque do 
Jornal do Brasil de hoje anuncia: "Collor encontra Tasso 
e quer se reunir-com o PMDB". Uma outra notícia: '~CUT 
prepara mudança na sua postura". "Vicente Paulo da Silva, 
o Vicentinho dos metalúÍ'gicos do ABC, diz que as mudanças 
têm como palavra-chave democratização". Lemos também 
com pesar, mas sabemos que isso tem sido lugar comum nas 
pesqUisas_, o seguinte: "quarenta e sete por cento dos entrevis
tad_os_acham que a corrupção aumentou no Brasil do Governo 
Sarney paia o Governo Collor. E um nUmerO ainda maior 
- 63% -localiza nos políticos a fonte principal da corrup
ção". 

Gostaria de dizer neste momento, Sr. Presidente, nesta 
comunicação, que sei ser de curtíssimo praZo- ri:J.as parece 
que há alguns Senadores que ainda estão discutindo o parecer 
do Relator da Lei do Inquilinato - que a nossa Bancada, 
do PTB, re_unida hoje, ratificou - porque este é o nosso 
pensamento- a posição expressada ontem pelo Senador José 
Eduardo na tribuna desta Casa, propondo esse entendimento 
da forma mais objetiva possível. 

Aqui vãí Um Pênsariiento de-s·ta Lideranç3: O -grande pro
blema que enfrentamos - _e _ _é um problema grave, porque 
todos_,cluer~m- ~ m_es~t~a coi~a, mas n~o consegui_IJIOS materia
lizá-la- é que lutamos, no Brasil, contra o problema cultural. 
A cultura do povo brasileiro é paternalista. Isso n~o é culpa 
de ninguém, porque é um problema cultural, de uma formação 
secular. O nosso povo vive à espera do salvador da pátria. 
Dá a impressão mesmo que ele, às vezes, prefere ser tutelado 
a ser democraticamente gov-ernado. 

Em qualquer democracia do mundo, a entidade funda
mental de diálogo chama-se partido político, e não há demo
cracia forte e consolidada sein um Poder Legislativo forte 
e prestigiado. 

Este é um assunto que jogo hoje no plenário para um 
debate futuro. Acho que ele tem que ser debatido ampla
mente. Parece que há um temor da transparência das nossas 
ações. Eu não entendo por que o Presidente Fernando Collor 
se encontra com o Presidente recém-eleito de um partido 
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da expressão do PSDB durante um almoço na ·chácara do 
Embaixador Marcos Coimbra, nas- proximfdades de Brasília, 
em vez de fazê-lo no Palácio do Planalto. 

Não faço uma crítica, mas uma constatação;- pOI'que este 
é um problema brasileiro, Sr. Presidente, Srs. Senadores. Co
mo o Presidente, baseado nas pesquisas que tem em mãos, 
vê que os políticos estão em baixa na opinião piJ"blfq:t, Sua 
Excelência nãO tem, assim, disposição de conversar aberta
mente com eles, e, principalmente, com os partidos políticos. 
E os partidos políticos, por sua vez, como sabem que o Go
verno Federal está em baixa na opinião pública, também resis
tem a uma conversa aberta e franca no _Palácio .do Planalto. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, semPre julguei qu_e_. há 
três pragas no Brasil: a corrupção, a metttita e o desperdício. 
O Presidente Collor, quando fez sua campanha, falava que 
havia outras três pragas: repetia a corrup_çao e cOmpletava 
com inflação e miséria. Como acho que a inflação e miséria 
são efeitos, porqae-a:s pragas sempre são cãu~;-aâofãs de males, 
continuo com as minhas: corrupção, desperdício e mentira. 

Falawse muito em choque. Vimos hoje aqui choque de 
produção, choque de oferta, choque de moralidade proposto 
pelo Senador Fernando Henrique Cardoso. Eu diriã que preci
samos de três choques: o choque da moralidade, o choque 
da transparência e o choque da economia, da prod_~tividade. 

Continuo este debate hoje, aqui, apenas riuriiã comuni
cação de Liderança, para respaldar a posição do Senador José 
Eduardo e para dizer que o nosso Partido está p~onto para 
o entendimento aberto, um entendimento que gere·um gover
no em comum, porque, quando se fala em união nacional 
em qualquer país democrático,_ tem que se falar em governo 
de união iiacionaL _ 

Ninguém está aqui à procura de ministério, ~ulto m-énos 
eu; mas ninguém pode ser responsável por aq-uilo em que 
não tem autoridade de participar. Está na hora de o Presidente 
da República chamar todos os. partidos políticos brasileiros 
ao Palácio do Planalto, para discutir a crise brasileira e, se 
estiver disposto, fazer um go_vem9 de união naCional, para 
tirar o País da crise. Muito obrigado. 

O Sr. Maurício Corrêa_ -Sr. P~ie~Ídente, peço_ a palavra 
como Líder do PDT. · ·-

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concédo a 
palavra ao nobre Senador, que falará pela Liderança do PDT. 

O SR. MAURÍCIO CORRJ!:A "f.l'li'f....:. DF." Como Úder, 
pronuncia o seguin-te_ Çliscurso. __ ,SP.;~ · ,tevisãb_- do. orador.) -
Sr. Presidente, Srs~ Senadores; ocupo o espaço da Liderança 
do PDT neste instante para, de certo modo, secundar as pala
vras aqui pronuncüidas pelo Líder do PTB, Senador Affqnso 
Camargo. 

Não sei se o Caininho neste instante seria esse que está 
sendo percorrido por boa parte da. sociedade brasileira, inclu
sive pó r SegmentoS do Congresso! de Pn?curar agitar a questão 
da ingovemabilidade do atual Pr~id~~p.te da República. Não 
seiseaviaéessa. __ -- -- . ,: _ _ 

Tivemos a experimentação cruel: ao .longo d~ quase vinte 
e um anos, de um regime de opressã6, em que as liberdades 
ficaram na penumbra da democracia. Por conseguinte, temos 
que ter a preocupação de colaborar n_o sentido da estabilização 
do poder central. Não é que com isso se pretenda coonestar 
os atas do Governo--que slljam passíVeis 'da nossa crítica e 
da noss:-ã fiscalização. Acho que, neste instante, não há terreno 
para criarmos este quadro de ingov<-rPabilidade, atirar sobre 

o Presidente da R_c;:piíblica toda a crise pela qual passa a Nação 
brasileira. 

. Po_r isso, parece--me de extrema prudência que nós crie
mos exatamente co"ndições propícias para o entendimento na
cional. Não é desestabilizando o Presidente da República, 
não é tirando-o do poder através doimpeachment,não é se 
intrometendo na sua vida privada, que resolveremos a situação 
hra~ileira. Se declararmos hoje o impeachment do Presidente 
da República, quem assumirá o comando da Nação? 

Temos que verificar que; atrás disso, há muita pretensão 
em que realmente o quadro institudonal brasileiro se transfor
me, para que aquelas cassandras do passado voltem ao poder 
através da força e da prepotência. Naquela ocasião, sentimos, 
na própria carne, o trauma da inexistência de um regime 
democrático, nós que tentamos retirar vítimas da ditadura, 
nós que assistimos ao espetácu_lo de ver serem mortos nas 
prisões deste País vários brasileiros advogados - que defen
diam direitos humanos-- jorn-alistas, padres, líderes sindi
calistas. 

Portanto, temos que dar a nossa-colaboração para a esta
bilidade ou a estabilização do poder central. Acho que esse 
caminho não é o correto. Se o Governo quiser falar ~m ulna 
coalizão para dirigir o Brasil, por que não? Temos que exami
nar essas questões. Agora, desestabilizar o Presidente da Re
pública, seguramente, neste instante, não é um bom- serviço 
que se presta, não ao Presidente da República, mas, ao Brasil. 

Temos que ter preocupação é com o nosso País que se 
encontra numa crise aguda. É a negociação da dívida externa, 
o estoque da dívida externa, são os acúmulos dos ónu~ q1,1e 
jogamos sobre o Estado. A Constituição de 1988, sem dúvida 
alguma, impôs ao Estado severos ónus que não existi~ no 
passado. Foram as conquistas que-nós demos. Tudo isso impli
ca, evidentemente, numa despesa exagerada para o Estado. 
AgOra, propor, exatamente, através des-ses mecanismos, a 
ingovernabilidade do País, é um risco que assumimos. 

Acho que tanto mais o Presidente falar com as oposições, 
com a comunidade política, tanto melhor para assegurarmos 
tranqüilidade ao País, dando condições ao Brasil para que 
possa caminhar dentro da trilha_ democrática. _ 

Fiquei satisfeito quando vi a nota do PMDB. O Senador 
Humberto Lucena leu aqui a nota equilibrada do PMDB, 
qUe se coloca inclusive a favor do diálogo. Vimos o partido 
de V. Ex•, Sr. Presidente, em diálogo com o Presidente da 
R..epública. Pouco importa lugar~ o que importa é que haja 
um diálogo para estabelecermos, sem dúvida nenhuma, essa 
rota de entendimento e, aí sim, acredito que pOderemos ultra
passar essa fase na eleição de 1994, com o povo escolhendo 
um novo Presidente. 

Creio ser esse o caminho que encontraremos, realmente, 
para a salvação do nosso País. 

Sr. Presidente, eu gostaria de ponderar, neste instante. 
Fala-se em parlamentarismo. Manifesto-me inteiralnente 

favorável ao regime de gabinete. Acredito que o governo 
compartilhado com o Congresso é o ..GOverno certo, pOrque 
as Ç-~_Qcracias mais adiantadas do mundo optaram pelo regi
n;te parlamentar. Agora, toda vez que se fala em_ parlamen
tarismo, em situações críticas, não de algo que deva merecer 
uma _atenção específica, porque seria, exatamente, criar um 
regime para funcionar numa situação atípica. Se neste instante 
aparecer a proposta de um Governo parlamentar, não será 
bom-. EVidentemente que votarei a favor da emenda parlamen
tari_~_t_<,t. pentro do meu Partido, em que há uma predominância 
pres.lc:Jencialista, a questão está aberta e a nossa posição~ a 
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minha, do Deputado Waldir Pires e de tantos outros_do PDT, 
é favorável ao parlamentarismo. Mas, agora, para equacionar 
a crise·, parece-me uma outra imprudência, repetindo o que 
aconteceu na época da queda ·cto Presidente Jânio QUadros 
e a imposição de um regime parlamentar que não durou, 
em viitude da própria atipicidade com- que se implantou O 
regime parlamentar. 

Eram essas as breves considerações e, oportunamente, 
voltarei à tribuna para um pronunciamento mais adensado 
a esse respeito. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Coneeao ·a 
palavra ao nobre Senador Ronan Tito, pela Liderança do 
PMD B, por cinco minUtos. 

O SR. RONAN TITO (PMDB - MG. Como Líder, pro
nuncia o segUinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, desculpe-me, maS istOu igUal 
aquele "samba de uma nota só": SÓ ser fal_ar_ de _agricultura. 
Vou voltar a falar sobre este assunto como fiz no ano passado. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores estamos no limite final, 
ou se libera recursos suficientes para ó custeio ãgifcola a juros 
corretos ou vamos noticiar novamente, não sO ã.través da tribu
na, mas, também, através de A Voz do Brasil, as sucessivas 
importações de alimentos de países que subsidiam a agricul
tura, porque a nossa agricultura está super-penalizada. 

Sr. Presidente, outro dia, recebi oficialmente a notícia, 
pelo Presidente do Banco do Brasil, de que, agora sim, esta
mos liberando recursos. Entrei em con_tato com a minha base 
e os agricultores me informaram que as agências" ao--sanco 
do Brasil estão liberando recursos preferencialmente para agri- -
cultores inadimplentes, para criar condições a esse agricultor 
de acertar o seu débito antigo, a juros modestOs- eu disse 
ontem de 16,2%, houve um engano, é de 16,8%. Estou com 
as papeletas prontas para provar a quem possa interessar. 

A agricultura, no mundo todo, repito, é Subsidiada. A 
agricultura é _subsidiada no Japão, na Europa, nos Estados 
Unidos, na China Comunista, em todos os países do mundo. 
No Brasil, ela é penalizada com juros de 16,8%! Mas existe 
algo mais grave. Sr. Presidente, _o Banco Central_baixou uma 
portaria que, quero acreditar, deve ser uma pilhéria de mal 
gosto ou até mesmo um engano, um grave equívoco. ESsa 
resolução versa sobre Proagro, que é seguro de emprêstimo 
bancário, não é segUro agrícola, Seguro agrícola acontece fios 
países do primeiro mundo, aqui se faz seguro de _crédito p-ara 
que o banqueiro não corra riscos. Corre os riscos o agricultor. 
Agora, algo mais interessante: para que fique claro que é 
o agricultor que tem de Correr todos os riscos, socializaram 
o Pi'oagro. Vejam a -que ponto chegou a tecnocracia. A "pe
dantocracia" tem criatividade, Sr. Presidente, ela não é esté-ril. 
Criaram o seguinte: cada agricultOr quando vai tomar emprés
timo, ele paga, antecipadamente, o Proagro, e é feito um 
caixa. Se houver qualquer intempérie, digamos, numa deter
minada região, e se exaurir esse fundo, o--que veio atrás_ e 
pagou o Proagro não terá direito a receber pelas inte_QJ._péries. 
Sr. Presidente, isto, para mim, é o ~"cinis-mo corifesSãOo por 
uma portaria. 

Hoje, um Senador, colega nosso,-e que, também, é agri
cultor, padace dessa doença no Brasil- ser agricultor é uma 
grave doença e não sei se tem cura -, me forneceu a cópia: 
de uma notícia publicada no Correio Braziliense de quarta-fei
ra, dia 28 de agosto de 1991, na qual os técnicos Régis Alexan-

dro e Luiz Antônio Pinasa, da __ :fu~dação Getúlio Vargas ---
técnicos em Planejamento da Empresa Agroceres- dizem: 

"Por encomenda da Sociedade _Rural Brasileira, 
chegaram à constatação de que, nos últimos 5 anos, 
a agricultura brasileira foi descapitalizada em 13,6 bi~ 
lhões de dólares ... " · 

O Sr. Jutahy Magalhães --Não entendi bem, Excelên
cia ... 

O SR. RONAN TITO - O companheiro não entendeu? 
Eu vou repetir: 

----... em 5 anos, a agricultura brasileira foi descapi
talizada em mais de 13,6 bilhões de dólares.'~ 

E, agora, nós estamos vendo aí: juros de 16,8%. Não 
tem dinheiro para todo mundo. O Proagro socializa o prejuízo. 
Aliás, o que tem sido socializado conr uma insiStência inuito 
grande neste País é, justamente, o prejuízo, o déficit. 

Sr. Presidente, ano passado devo ter abus.ido da paciência 
dos srs: Senadores, dos taquígrafos, dos jornalistas e dos fre
qüCntadores deSta Casa, porque devo_ ter feito mais_ ou menos 
uns qUinze discursos, dizendo que iríamos importar alimentos, 
porque tardou a liberação de dinheiro para a agricultura. 

Vou ser chato novamente. Já impOrtamos alimentos pela 
terceira vez neste ano, e vamos iinpotfar alimentos outra vez~ 
Vamos desempregar agricultores, largar-as nossas terras ocio
sas, empregar o agricultor lá fora e trazer alimento caro para 
cá. Que processo terrfvel é esse, Si:. Presidente! Ainda preciso 
entender ess_e processo. Parece-me qualquer coisa kafkiana 
ou o teatro do absurdo do lonesco. Será que já não vimos 
esse filme antes? 

Não _existe r Sr. Presidente. nenhuma atividade que pro
duz e reproduz com tamanha ligeireza. A agricul!ura dá toda 
a sua_ resposta em seis meses. E nós aqui trabalhando para 
conter a inflação. Na verdade, queremos fazer o saneamento 
do País: É corno se tivéssemos um hospital e o objetivo prin
cip_al desse hospital foSse sanear o centro cirúrgico. E para 
i§SO não ten:J-OS mo~,da. Qual é ~moeda? Alguém di~ cruzeiro? 
E _cruze~ro antigo ou é cruzeiro n~voJ .Quem sabe se é cruzado? 
É cruzeiro de hoje, ou é cruzeiro daqui a quinze dias? É 
cruzeiro do mês passado ou cruzeiro de agora? É cruzeiro 
de hoje ou cruzeiro de amanhã? 

__ Sr. Pre.sidente, eu me pergunto sem pi-e: será possível 
um País viver Sem moeda?-_ Por outro lado, é possível um 
País viver sem acerto fiSc3.1? 

A crise que se abateu sobre o Pafs, desde o início da 
década de 80, vem se aprofundando cada dia mais. Acho 
que ainda não chegamos ao fundo do poço. A crise se mani
festa priricipalmente nas grandes cidades. A solução, Sr. Presi
dente, deve iniciar no campo, porque se, não vamos, inchar 
ainda mais as nossas grandes cidades. 

Na guerra que houve há pouco no Oriente Médio, morria 
menos gente do que no Rio e em São Paulo, nas execuções 
do_sno_ssos irmãos que foram marginalizados e que se tomaram 
marginais. 

Não estou exagerando. Peguem as estatísticas. Morreu 
maiS gente ti.a Ba1xaâa Fluminense, no Río de Janeiro e em 
São Paulo, em execuções, irmão matando irmão, numa guerra 
civil sem ser declarada, do que no Iraque naquele mesmo 
período. 

Vamos ficar assistindO-a isso de braços cruzados? 
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Sr. Presidente, V. Ex~ chega na hora certa, ab~c a sessão, 
fazemos os discursos, mas a "vaca vai para o- brejo e vai 
depressa". 

Nós estamos votando subsídio para a agric-ultura - per~ 
dão, isso é palavrão -, subsídio para a cibernética, para a 
indústria da eletrônica; subsídios e mais _subsíQios, criando 
mais cartórios, mais Proteções. E quem p3ga tudo isSo? 

Sr. Presidente, vamos chegar ao ponto em que come
remos microcomputador, porque vamos produzir microcom.; 
putador. Há mais I% de_ imposto de renda _e rWo se pode 
importar microcomputador. Mas e o arroz~ o feijão? Já me 
disseram: ''Mas a indústria eletrônka, princ~palmente a da 
cibernética, é muito 1n1Ç,Ortante"~:·Arrol- com feíjão, milho 
e soja não têm nenhuma importância! Pc.Jo menos é o que 
se infere dessa política que estamos vivendo. 

Sr. Presidente, no meu entender, sinceramente, este as
sunto não tem muito interesse. Apenas eu queria registrar; 
para que ficasse !los AnaiS do Senado, que nós, ou pelo menos 
este Senador "roceiro", não morreu como o lobo. O lobo, 
dizem, morre sem dar nenhum grito. :é ojus esperneandi. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho -V. Ex" me permite um 
aparte?-

O SR. RONAN TITO- Ouço V. Ex• 
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Lembro ao 

ilustre orador que o tempo de S. Ex• está esgotado. 

O Si. Cid Sahó.i"a.<fe.Carvalho- Eu.só gostaria de dar 
uma palavrinha de- ap.OiO a- V. Ex~ e de reconhecer que o 
tema trazido não é de nenhum desinteresse. Pelo contrário, 
é do interesse do Brasil, que é um País essencialmen~e agrícola 
ainda! V. Ex~ traz sempre, com eloqúência, ~emas da maior 
imp<frtância, ·e· este é tão-sOmente mais um, posto que repetido 
significa somente o cuidado que V. Ex~ tem __ c_oi!!__e_~~-s.etor, 
pela sua experiência empresariar e de parlamentar. Louvo 
a presença de V. Ex• na tribuna. Hoje, V. Ex~ fala em agricul
tura, quando estamos preocupados com à Lei do Inquilinato. 
Mas isso não tira nenhuma importância do tema de V. Ex~ 
Circunstancialmente, temos outra preocupação hoje, o que 
não tira de nenhum modo o mérito nem a atenção ao discurso 
de V. Ex• 

O SR. RONAN TITO-Sr. Presidente, agradeço ao nobre 
Senador Cid Sabóia de Carvalho por esse aparte, que reafírnia 
a imPortância da agricultura para o nossq. País_._ Eu diria que 
a indústria eletrônica é mUitO ilnportante; é muito i!Tiport.antc 
regular a Lei do Inquilinato, mas continuO diZCnd.P __ que alimen~ 
to é mais importante. E se o tema pode pare·cer a ·alguns 
inoportuno, eu não poderia deixar de falar neste momento. 
(Muito bem!) 

O Sr. Jutahy Magalhães -Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB - BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.J...- Sr. Presidente, não faço 
parte da Comissão de Assuntos E~onômicos e, por essa rã:zão, 
solicitei ao Senador R.uy Bacelar que apresentasse um requeri
mento junto à Presidência da Comissão, falo agora para apro· 
veitar a presença do Senador Raimundo Lira, mas vejo que 
S. Ex~ não esta presente. Mas de qualquer maneira fica a 
solicitação para que V. Ex\ peJa Mesa, requeira a S. EX" 

que examine o requerimento para a criação de uma subco~ 
missão para acompanhar os processos de privatização no País. 

É um assunto da maior importância que nós, no senado 
Federal, não estamos em condições oficiais de acompanhar. 
Há um projeto na Câmara que ainda não foi votado, mas 
a Comissão .d_e Assuntos Económicos tem todas as condições 
para criar essa subcomissão. 

S. Ex~, o Senador Raimundo Lira, declarou que estava 
dependendo da opinião das Lideranças.. Conversando indivi
dualmente com cada um dos Líderes, todos se manifestaram 
favoráveis. 

Portanto, a minha solicitação é para que a Mesa apele 
ao Sr. Presidente da Comissão de Assuntos EconómiCos para 
que S. Ex" defira ess.e requerimento do Senador Ruy Bacelar. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Senador Juta
hy .Magalhães, como se trata de competência da ·comiSsão. 
a Mesa encaminhará a solicitação de V_ Ex~ 

Concedo a palavra ao Senador Iram Saraiva para uma 
breve comunicação, com apoio ao ari. 14, item VII, do Regi~ 
mento Interno, por cinco minutos. -· - - · ·· 

O SR. IRAM SARAIVA (PDT - GO. Para uma breve 
comUIJiçi~.ção.) - Sr. Pres_id~.o.te. Srs. Senadores, a Consti~ 
tuição Federal, no artigo 227, § 19 , inciso TI, estabelece como 
dever do Estado a "criação de programas de prevenção e 
atendimento especializado para os portadores de deficiência 
física, sensorial ou mental, bem como .de integração so~ial 
do adolescente portador de deficiência, mediante o treina~ 
mento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do 
acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de 
preconceitos e obstáculos arquitetônicos". 

- Este é. o texto da nossa Carta Magna. 
Esta Casa aprovou, com emendas, Projeto de Lei oriuTido 

da Câmara dos Deputados que regulamenta esse dispositivo 
constitucional, garantindo aos portadores de deficiência física 
a isenção do IPI na aquisição de veículOs automotores, tendo 
em vista a impossibilidade de dirigirem automóveis comuns. 

Para surpresa nossa .e de toda .a Nação, o Presidente 
da RCpública vetou em parte o Projeto de Lei, atingindo 
exatamente os portadores de deficiência física, negandO~lhes 
o direito a essa isenção. 

A atitude do Presidente da República torna-se aitida mais 
insubsistente se levarmos em conta as razões do veto que 
exteriorizam um desconhecimento das dificuldades do cotidia
no de um deficiente físico e, mais ainda, revela um preconceito 
ainda enraizado em muitos dos nossos administradores. 

Segundo o Presidente, .. dada a estrutura atual de distri~ 
buição de renda no País, os deficientes efetivamente necessi
tados andam de ônibus e mlo aUferem renda que lhes enseje 
adquirir um veículo, enquanto os beneficiários da isenção se
riam usualmente aqueles em condições de prescindirem do 
favor fiscal, acentll:a!19o~se assim a regressividade". 

O Governo reConhece e homologa a distribuição de renda 
selvagem existente no País e assume ainda que os deficientes 
nada a.uferem que lhes enseje adquirir um veículo, mas nada 
faz para corrigir essa injustiÇa ·social, antes a agrava, com 
decisões semelhantes a essa agora tomada. 

Não aceitamos de forma alguma o argumento do Gover
no,.segundo o qual o veto está calcado no desatendlmento 
do interesse público, desconhecendo que os ônibus da rede· 

. pública de transporte coletivo não são adaptados para o trans~ 
porte dos deficientes, não sendo possível fazê-lo em cadeiras 
de rodas, sob nenhuma hipótese. 
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Mais uma vez, nobres Colegas, o Presidente da República 
tenta desconhecer o texto constitucional c o faz atingiildo 
pessoas que deveriam merecer a proteção do Estado, e_ não 
serem objeto de mais discriminação ainda por parte do Go
verno Federal. 

Esta Casa precisa mostrar-se sensível à causa dos deficierl~ 
tes físicos e manter o texto -constitucional, derrubando o veto 
presidencial. 

Não podemos ser-solidários com atitude tão pequena e 
tão mesquinha, assumindo a cc-responsabilidade, mais uma 
vez.- de uma decisão que agrava os nossos problemas sociais 
e marginaliza as pessoas portadoras de _deficiência físka. 

Conclamo os Srs. Senadores a__rejeitarem o veto inConsti
tucional e desumano do Senhor Presidente da República, fa~ 
zendo justiça a milhões de pessoas neste País que não são 
melhores nem piores que ninguém, apenas diferentes, e_devem 
merecer o apoio desta Casa. 

E é por essa razão, Sr. Presidente, que estamos aqui 
conclamando o Senado, que aprovou essa lei, a nos ajudar 
a derrubar esse veto imposto pelo Senhor Presidente da Repú
blica. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu. Carnefro) - Concedo a 
palavra ao nobre Se_n_ador Meira Filho, sustentado no art. 
14, item VII, para uma comunicação inadiável, por cinco mi
nutos. 

O SR. MEIRA FILHO (PFL- DF. Para uma comuni· 
cação. Sem revisão do orador.) -Sr. Prcsid~nte, Srs. Senado
res, tenho sido brevíssimo nas mínhas falas no Senado d~ 
República. . 

Como jornalista profissional e profissional da comuni
cação, no exercício pleno do mandato de Senador da Repú
blica, quero trazer, para que-- ·constem doS; Anais_ da Casa, 
observações que considero oportunas e sábias, contidas na 
coluna "Visto, lido e ouvido", do jornalista e colunista Ari 
Cuilha, no jotnal Correio Braziliense de hoje. Quero frisar-, 
mais uma vez, que consiâero as observações do colega_ Ari 
Cunha oportunas e sábias. 

Ele diz o seguinte: 

"REPENSAR A IMPRENSA 
É DEFENDER O BRASIL 

É certo que no regime democrático as COisã.s-_·ano
ram com mais vigOr, principalmente quando se trata 
de casos escabrosos. Mas, se a nõssa televisãQ_jJ_llprime 
uma programação antit!ducativa para o público, a nossa 
imprensa não está n.a didática desejáv_el, pr~curando 
em tudo o que tem de pior. e escondendo alguma virtu
de que possa -aparecer. 

Ontem cedo, falando com Paris, fíqiier-surpres-ó 
com uma cercadura no Le Monde sobre o nosso País, 
mas tudo que ali estava escrito era apenas a repercussão 
da nossa imprensa. - - - : -,--

É que nós temos escrito como se ~s coisas' fka:-c;t:m 
aqui dentro, sem repercussão no exterior. Na verdade, 
a repercussão é muito mais pe-rversa~ p-otque generaliza 
os fatos de maneira cruel. 

Cõm a nova- geopolítica mundial, as colS'ãs- 'est.3.6 
tomando curso diverso, e os países estão sendo vistos 
uns pelos outros de forma diferente. A Américã Latin_a, 
por exemplo, é vítima de todo o descaso-possível, por 
tudo que nós mesmos temos divulgado contra nós e 
nosso País. -

Para se ter uma idéia, DS _embaixadores da ArgenM 
tina, Chile e Venezuela, que seus países sugeriram co
mo indicação, estão há mais de três meses sem receber 
agreement do governo francês, e o nosso, Carlos Alber
to Leite Barbosa, já se encontra no segundo mês sem 
receber a menor atenção. 

Tudo que a imprensa publica repercute no exterior 
de forma às vezes mais contundente, ainda, e os prejuí
zos recaem sobre o nosso_País, e, naturalmente, sobre 
nós mesmos. 

Há que repensar. porque o -que está escrito roda 
o mundo. Na televisão, pelo menos, as palavras se 
dissolvem no ar." 

Parabenizo o jornalista Ari Cunha pelo magnífico artigo 
publicado hoje no Correio Braziliense. 

·.Obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDEN:fE (Dirceu Carneiro) ,---.Concedo a 
palavra ao nobre Senador Amir Lando, por 20 minutos. 

O SR. AMIR LANDO (PMDB- RO.J'roouncia o se· 
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Estado 
brasileiro vive, hoje, uma das maiores crises de sua histórja, 
que se expressa através de várias dimensões:_ 

-a crise é económica, porqtie se tfaduz pelo endivida~ 
menta crescente e generalizado de todas as esferas_ de Gover
no;-pela persistência da inflação, p·elo fecr:Udescimentó da 
recessão e do desemprego e pela grande instabilidade dos 
mercados financeiro e monetário. 

-a crise é social, porque expõ-e a ampliação da margina~ 
lidade e a exclusão cada vez mais aguda de contingentes popu~ 
lacionais da obtenção de bens e serviços, a intensificação do 
crime organizado, o agravamento dos conflitos urbanos e ru
rais, a falta de segurança e do direito à cidadania. 

..._,_a crise é cultural porque desnuda a _falácia do discurso 
da modernidade, pela desconfiança generalizada, decorrente 
dos propósitos não cumpridos, que além de não possibilitar 
a -diminuição ·da fome, da miséria e da exploração, ensejou 
tecnologias que priniam pela predação do meio ambiente. 

-a crise é, sobretudo, política. A crise é-institucional, 
a crise é do próprio Estado. 

O atual Estado brasileiro passa, portanto, por uma crise 
de govemabilidade, de falta de legitirJ:!isJade, de descrença 
popular por toda e qualquer política pública e, como conse
qüência, por suas instituições. 

A crise de govemabilidade reside sobremodo na falta 
de apetência do Chefe do Executivo em efetivamente gOver
nar, isto é, tomar decisões oportunas e judiciosas, e proceder 
acompanhamento. A ingovernabiHdade se enraíza mais do 
que tudo na ausência de um projeto articulado e abrangente, 

-·erigido sobre o Brasil reaL 
Sob a _égide da discussão da nova ordem internacional, 

vive-=.se aiua1mente uina fase de denúncia vazia do Estado, 
e que atinge o limite da sua "demonização" e da conseqüente 
"glorificação" d_o mercado. 

Na verdade, o Estado, hoje, não cumpre, a cont_ento, 
com_ responsabilidades que lhe são_acometidas, de forma con
sensual, por correntes de pensamento convergentes ou antagó
niCas, ligadas à saúde, à educação, à segurança do cidadão 
e. à garantia de seus direitos, à proteção ao meio ambiente 
e à oportunidade de participação mais igualitária nos ganhos 
do desenvolvimento. 

Q Estado espelha, portanto, uma crise nas duas principais 
_ vertentes 4e sua ação: _enquanto promotor do desenvolvimen-
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to económico c enquanto legitímador do própr 10 sistema capi
talista, ao viabilizar condições mínimas de_ vida e engendiar 
possíveis rupturas sociais. A resultante dessa incapacidade 
é a recessão c a crise social. 

É imrerativo, contudo, que haja uma distinção entre a 
crise real do Estado brasileiro ·:! a crise que é maquinada 
pelo próprio Estado, enquanto es~ratégia de autodefesa e de 
manutenção de statu quo. 

A primeira é aguda e tran::;;:·arente. Mas tem soíUt;ão 
possível. Basta que se restabeleçam condições de governa
bi!idade. 

A segunda é falaciosa. Porque _escamoteia a crise real 
e desvia as atenções da populaçãfJ das questões cruciais que 
afligem a Nação brasileira. 

O noticiário naCional reflete esSa maquinação diabólica, 
frente a uma opinião pública cadJ vez mais __ confusa e mais 
distante da discussão da crise real, 1.te!J.t3 .i penas à crise fictfÚa-
e mais propícia à legitimação de pfJSSivds- retrocessos. . 

O País está cOm fome. A produção de alimentos nunca 
atingiu patamares tão preocupante& O País está pétralisado, 
a recessão é cruel e concreta e os .1gentes económicos_ ,não 
planejam investimentos produtivos. O País perde posições 
no cenário da Améiíca Latina e já se posiciona em penúltimo 
lugar em termos de competitividade entre os dez países consi
derados em desenvolvimento. Como retardatáriq_, o País dt:;.~
prega-se de Cingapura, Hong Kong. Coréia do Sul, Taiwan, 
Malásia, Tailândia, México e Indonésia. No retrovisor, apenas 
a Índia, que ainda força a ultrapassagem em termos da confia
bilidade de investimentos externos. 

Mas o debate dessas questões é ofuscado por temas que, 
embora não se descure da sua importância, revestem-se de 
uma dramaticidade ímpar. 

A opinião pública é levada a dis~utir muito merios a po
breza, a misériã, a má distribuiçãO dos recursqs, a falta de 
perspectiva, e muito mais o narcotráfico de Ronc;l9nia. a crise 
conjugal do Sr. Presidente, as questiúnculas da -alcova de Mi
nistros, ou ainda os fatos ligados a governos anteriores, entre 
outras questões dispcrsantes. E, em nome dessa gama de pro-
blemas, invoca-se o perigo do retrocesso. __ .- _ _ . 

É necessário ser repetitivo, Srs. Senado!es, -para ser enfá
tico:_devemos pensar o Brasil real. Seus recursos disponíveis 
acenam para disposições e soluções possíveis. 

Como represe-ntante de um Estado que vive _a çrise _n~al 
no seu dia-a-dia, tenho procurado alertar a Nação para a 
necessidade de uma ampla reflexão sobre a situação do País 
e sobre como o Poder Público tem se posicionado frente a 
esse quadro tétrico e aterrador. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, ocupei essa tdbul}_a por 
ocasião do primeiro aniversário do chamado Plano Collor, 
para alertar a Nação a respeito dos desacertos cometidos por 
seu governo, as seqüelas geradas pela distonia entre o discurso 
e a prática, e, pri,ncipalmente, as perspectiVas poucO alvissa~ 
reiras, quaisquer que fossem os horizontes temporais. 

No clima pouco ou nada festivo daquele primeiro aniver~ 
sário,_ rememorava a perplexidade e a indignação dos brasi
leiros com a maior intervenção já promOVida fia vida do cida
dão. E externava a minha preocupação com- a ineXiSténcia 
de um plano coerente de liberação dos recursos r~tiQos a 
partir de prioridades nacionais e regionais- que ói'i~nt~ssen:i 
a retomada do crescimento económico ·e a melhOria ria-distri
buição de renda. 

Não me parecia inteligente a idéia de que a retenção 
e a liberação de recursos se constituíssem em atos estanques, 

isolados. Também não me parecia justo, sob todos os aspectos, 
que fosse facilitado o desbloqueio exclusivamente para aqueles 
que possuíam maior poder de barganha. Parecia~me lógico 
que, entre a retenção e a liberação, o Governo coordenasse 
ações no sentido de canalizar a poupança interna para projetas 
que a própria sociedade, através de uma ampla discussão, 
julgasse prioritários. Para a produção de alimentos. Para a 
geração de empregos. Para a modernização da indústria nacio
nal. Para a diminuição das desigualdades regionais e pessoais 
de renda. 

Sem festa, março Chegou Com··mais de um milhão de 
desempregados, somente nos municípios da grande São Paulo, 
número sem precedentes segundo os principais institutos de 
pesquisa. Violência nO campo e na· cidade, com a migração 
estimada em 1,5 milhão de migrantes por ano, que abandonam 
a roça e impustemam as favelas. Sem projeto, março foi reple
to de discursos e desculpas sobre trégua, negociação, patrio
tismo, cultura inflacionária, guerra no Golfo, quebra de safra, 
onde as condições climáticas foram escolhidas como o vilão 
frustrativo, entre outros. 

-Ainda perplexa e indignada, a população assistia â criati
vidade da assessoria política do Governo e a tendenciosidade 
da mídia gerarem fatos novos capazes de desviar as atenções 
sobre a verossímel situação do País. 

Não havia, portanto, necessidade nem de bola de cristal 
nem de modelos econométricos para projetar a situaçã.o do 
Pafs. 

Hayia, sim, a neces.sidade da economia mostrar sinais 
de estabilização em seis meses, sob pena de, utilizando-me 
da expressão da época, ''o Governo aplicar bactéria em pa
ciente febril". 

E o que ocorreu nesses seis meses que nos separam daque
le aniversário? 

·AssiStimos a uma troca ilo comand_ç da ecOnomia. O 
Senhor Presidente, que ao empossar a sua primeira equipe 
de governo chamou para si a responsabilidade pela~_questóes 
económicas do País, emitiu sinais de que, aléni dos atares, 
o cenário sofreria transformações. 

Assistimos a uma saraivada de elogios ao novo Ministro, 
- como se através--de um passo de mágica a economia retomasse 

seus rumos. Com O deVído reSpeito que S. Ex• o Sr. _Ministro 
merece_, aí, só e ilóvamente, a mfdia jogou papel fundamental. 
Qualquer que fosse o nome anunciado, os agentes económicos 
se encarregariam de projetar-lhe a imagem de liberal e flexível. 
Ao Sr. Ministro, como uma armadilha, não restaria algo dife
rente de uma maior abertura em relação ao per_íodo apterior. 

Testemunhamos o anúncio de um programa de competi
tividade industrial que pouco resultou além da pompa de ceri
mônia de lançamento. 

Testemunhamos o alarde do anúncio _de propostas para 
a agricultura e _a pe_cuária que primam, ainda, pelo pragma
tfsmó incõmpatível com os riscos próprios dessas atividades. 

Testemunhamos o vozerio da caça aos co~_:r:l!Ptos do INSS, 
serrr q_1:1e isso correspondesse â expectativa gerada na popu
lação da punição dos verdadeiros culpados e Jocupletadores. 

Testemunhamos o aceno adocicado de propostas constitu
cionais de imediato bombard_eadas pela opinião pública e que 
re_ceberam, _também, o_ meu r~púdio em diversos discursos 
prOferidos nesta mesma- tribuna. 

Humilhados, constatamos a transformação do meu Esta
do, Rondônia, em foco da atenção nacional, como se somente 
2li o mapa brasileiro fosse enodado pelo narcotráfico. 
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E setembro despertou. Setembro das queimadas e da 
primavera. 

Contudo. um setembro mais negro do que colorido. 
Os_ agentes econômicos confinüam sem :um-a baliza _que 

oriente os seus investimentás.. O País rfãO acumulou poupanças 
que permitam finanCíãf õ seu desenvolvimento. E evidente 
a deterioração da qualidade de vida da população. 

E comprovado está que medidas irmanadas em direção 
única, originadas do Executivo não resultam legitimadas e 
tendem a esvaziar-se antes de qualquer sinal de efiCiência 
ou de eficácia. Principalmente aquelas de caráter "pragmá
tico", sem o respaldo de uma proposta maior originada em 
um amplo debate com a particip-ação da _so_ciedade através 
de seus representantes legítimos ... 

Não me dedicarei aqui à discussão do conteúdo específico 
das medidas contidas no Programa de Saneamento Financeiro 
de Ajuste Fiscal -porque hoje tivemos até a oportunidade 
de ouvir o Senador Jutahy Magalhães, em vasta e percuciente 
análise. 

O que quero enfatizar if que- éta óbvio que tais medidas, 
por mais que fossem severas, jamais passaram de seu anúncio 
pomposo. 

A sociedade brasileira sente que a sua Constituição, ape
sar de não representar o feixe dos seus sonhos, foi funda
mentada numa ampla discussão dos Constituintes que ela pró
pria elegeu. E que seus representantes aqui estiveram com 
os diversos segmentos do povo brasileiro, ocuparam o plená
rio, oferecer-am emendas, pressionaram nos corredores e nas 
galerias deste Congresso para consolidar o seu espaço. 

É daí que surge o repúdio a qualquer possibilidade de 
transformar a nossa Constituiçâó em 'ríl6éda ou- escambo de 
relações entre diferentes esferas do Poder Executivo através 
de um processo de cooptação política. -- - - -

O episódio do lançamento do '"Emendão" fortalece a 
idéia da falência do Estado brasileiro enquanto promotor e 
financiador do desenvolvimento nacional, sem descartar, no 
entanto, o seu papel de controlador e fiscalizador da socie
dade. 

Sob a máscara da modernidade, o Governo niaterializa 
uma carranca com característica bem marcante, que se inspira 
no despotismo político, cujos mandatários julgam-se acima 
dos limítes das leis. Desconhecem, inclusive, o próprio prá
cesso de representação política da sociedade junto ao Estado 
e as conquistas que esta mesma representação política viabili
zou, as duras penas, ao longo da história política brasileira. 
E, o sangue e o suor derramados em nome de causas populares 
deverão ser reverenciadas pelas gerações futuras e nunca cons-: 
tituir-se em objeto de barganha política, onde até mesmo 
a nossa soberania é afrontada. 

Os fatos estão postos como um lado imutável, cabe à 
classe política apenas constatá-los. Essa constatação não pos
tula maior esforço de lógica, sequer. 

Categórico que-nós coloquemos acotdes quanto aos fatos, 
em harmonia com o real. 

Permissível, até, discordar quanto à solucionática, quanto 
à metodologia a ser adotada para atacar a crise que ameaça 
a existência das instituições democráticas do_País. 

Contudo, é defeso divergir quanto ao fim a Cólimar, qual 
seja: o bem comum, o interesSe social e a sob.~;eyivência da 
Nação, com a necessária rilelhoria do padrão de vida da popu
lação. 

Respeitadas as diversidades de credo, de convicções a 
nível partidário e ideológico, todos, sem exceção, são ccnvo-

cados pelo clamor da Pátria a contribuir na árdua e ardosa 
ta-refa da Salvação Nacional. 

Este é o desafio crucial e inadiável destes dias cinzentos. 
Acendamos os círios da esperança para iluminar a aurora 

do consenSo e do pacto social. 
"No princípio era o Verbo", mas o verbo é ação. Mãos 

à obra, já! Era o que tinha 'l dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Albano Franco - Auteo Mello - Eduardo Suplicy -

Elcio Álvares - Epitácio Cafeteira - Gerson Camata -
Jonas Pinheiro - Júnia Marise -Mário Covas- Onofre 

.Quinan. 

Durante o _discurso do Sr. Amir Lando, o Sr. Dir~ 
ceu Carneiro, ! 9 Secretário, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Mauro Benevides, Presi
deme. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a me
sa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1" Se_cretário. 

É lido o se_guinte: 

REQUERIMENTO N• 568, OE 1991 

Nos te-fmoS do art~ 21Ó -do Reiimen-tO Intenlo, requeiro 
a transcrição, nos Anais do Senado, do artigo ''O negócio 
e ser pequeno" de D. Lourenço de Almeida Prado, p11blicado 
no Jornal do Brasil de hoje 4-4-91. 

Sala das Sessões, 4 de setembro de 1991. - Senador 
Francisco Rollemberg. 

(À Comissür. Difeioriz.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -De acordo 
com u art. 210 do Re)fimento Interno, o requerimento será 
submetido ao exam":l tll (~omissão Diretora. 

Sobre a -mesa, j:)rcjeto de resolução que será lido pelo 
Sr. 1~ Secretário. --

É lido o segutnte: 

PROJETO DE 1UéSOLUÇÃO N• 61, OE 1991 

Acrescenta parágrafo único ao art. 337 do Regi
mento Interno do Senado Federal. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 o O art. 337 do_ Regimento Interno do SenadO 

Federal passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 33L ............................................... . 

Parágrafo único. São considerados urgentes, in
dependentemente de requerimento ou qualquer outra 
formalidade, os projetes oriundos da Câmara ou do 
Senado que visem a regulamentar a CDnstituição Fed.;-~ 
ral." 

Art. 29 Esta resoluçãO entra em vigor na data de sua 
. publicação. 

Art 39 Revogam-se 3:S C.ü:pusiçêcs em contrário. 

Justific-ação 

__ Insofismavelmente, a C011Stit1!i~ãr; é o sustentáculo de 
qualquer comunidade verdadeii..t,a ~nte democrática. Seus dis
positivos, basilares para a organi·:·,"l.~ã,_~ social, necessitam ser 
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observados de forma plena, haja vista que deles depende o 
principal fator de estabilidade de um estado _soberano, qual 
seja a certeza nas relações sociais. _ 

Hâ indiscutível responsabilidade de todos os segmentos 
da estrutura estatal, no sentido de envidar o melhor de seus 
esforços para que sejam exercitados, in totum, todas as normas 
que a vontade popular consagrou atravéS de seus represen~ 
tantes. 

Urge, portanto, que se dote o Legislativo do_s_ meios ade
quados para que possa, dentro de sua esfera de competência, 
contribuir decisivamente para a elaboração da legislação infra
constitucional, preenchendo, assim, as lacunas_ atuais e futuras 
do ordenamento jurídico. · 

Foi justamente a consciência da impostergável necessi
dade de se operacionalizar todos os instrumentos constitucio
nalmente previstos, a grande motivação para _qu~ esta propo
sição fosse apresentada. 

A rigor, ao se conferir regime de urgência ~ __ todos os 
projetas que visem a regulamentar dispositivo COnstitucional, 
estar-se-á garantindo precedência às Proposições· que comple
mentam a Lei Maior, o que, sem dúvida, é indispensável 
ã própria sobrevivência das regras fundamentais que orientam 
a sociedade como um todo. 

Diante dos irrcfutáveis argumentos ora expedidos, resta
nos pedir aos ilustres senadores que apoiem esta iniciativa, 
pois, assim procedendo, estarão resguardando a melhor arma 
de defesa da sociedade~ a lei. 

Sala das Sessões, 4 de setembro de 1991. - Senador 
Magno Bacelar. 

O SR. PR-ESli>ENTif (Mauro Benevides) - O projeto 
lido será publicado e, em seguida, ficará sobre a mesa durante 
5 sessões, a fim de receber emendas. Findo esse prazo, será 
despachado âs Comissões de ConstituiÇão, lustiça e Cidadania 
e Diretora. (Pausa.) - - -

Sobre a mesa, projetas que serão lidos pelo Sr. l'? Secre-
tário. - - - -

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 3U, DE 1991 

Altera dispositivos do Decreto~Lei o~ 2.300, de 21 
de novembro de 1986. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 n As disposições adiante indicadas do Decreto

Lei n" 2.300, de 21 de novembro de 1986, passam a vigorar 
com as seguintes alterações: 

"Art. 32. . ......................... .._..~."'~-.,.,'"~"'·~~....-...-.-·~ 
VII -critério objetivo para julgamento; 

§ 7" É vedada a inclusão no Edital de cláusulas, 
critériOS -ou -condíçõeS que possam ensejar o favoreci~ 
mento de qualquer dos licitantes." 

"Art. 37. •••••••••••••••••••••••><••<>c•••••«•••"••>< .. • -

§ 29 Na hipótese de licitação de preço~ base, ado
tar-se-á o sorteio com forma de desempate, se todos 
os concorrentes empatarem no preço mínimo." 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Vem a lume o prcse_nte Projeto de Lei do Senado, em 
face de observações feitas ao longo dos trabalhos da Comissão 
Parlamentar de Inquérito, constituída pelo Requerimento n9 

167/91, destinada a investigar denúncias de corrupção e irregu
laridades na contratação de obras públicas. 

}'em-se verific<:tdo a ~ngenhosidade de certos setores da 
Administração _em descobrir fórmulas que, no mínimo, põem 
em dúvída a lisura dos procedimentos licifários para a contra
tação de obras públicas. 

Não é incomum encontrar-se no noticiário de Imprensa 
denúncias de certames licitatórios com cartas marcadas. Já 
houve até certo periódico que anunciou, previamente, o ven
cedor de determinada licitação. Há mesmo editais que, em 
leiturá atenta, se pode vislumbrar indícios veementes de favo
recimento indevido. 

Em passado recente, descobriu-se o chamado preço mé~ 
dio como critério de escolha do licitante vencedor, em boa 
hora considerado ilegal pelo Egrégio Tribunal de Contas da 
União. 

Em nossos dias, inventOU-se o- famoso preço-base oculto, 
a ser re\lelado_ apenas no momento da abertura das propostas, 
como elemento balisador da aferição da proposta vencedora. 
Constatou-se um·caso em que o proponente vitorioso consig
nou preço com aproximação de milésimos ao chamado preço~ 
base sigilo~o. _Tal precisão ~u~ou tanto _rp.ais estranhe_za, quan
do se sãbe que não havia projeto detalhado da obrã: mas 
apenas um- projeto de arquitetura, cognorilinado projeto:bá
sico. 

Felizmente. esta invencionice já foi havida corno ilegal, 
porque contrária ao texto do Decreto-Lei n" 2.300/86, pelo 
Tribunal de Contas da União, ao responder consulta da CPI 
Obras Públicas. 

Além disso assiste-se hoje à utilização de critérios subje
tivos como forma de desempate nos conclaves de preço-base 
ostensivo: é a chamada nota técnica, onde_se pode,_querendo, 
_c!J!ecionar o resultado da licitaçã_o para determinado concor
rente. 

Para coibir o uso de..sta última prática, ofereço esta Propo
sição à consideração do Congresso Nacional. 

Brasília, 4 setembro de 1991. -Senador Ruy Bacelar. 

(A Comissão de Consti{uição1 Justiça e Cidadania 
- decisão terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 3i2, DE 1991 

Dá novã redação ao art. 49, caput, § 1" e alíneas 
c e. d, da Lei n' 5.768, de 20 de dezembro de 1971, 
que altera a legislação sobre distribuição gratuita de 
prêmios, mediante sorteio, vale-brinde ou concurso, 
a título de propaganda, estabelece normas de proteção 
à poupança e dá outras providências. 

O CongreSso_- Nacional decreta: 
Art. lq O art. 4'~, em seu caput e no§ 1", alínea c e 

d, da Lei n• 5.768, de 20 de dezembro de 1971, passa a vigorar 
com a seguinte redação: -- · 

"Art. 4'~ Nenhuma Pessoa física ou jurídica po
derá_distribuir prêmios mediante sorteios, vale-brindes, 
concursos, bingos, rifas e operações assemelhadas, fora 
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dos ca~os e condições previstos nestã lei. exceto quando 
tais operações tlverem origem em sorteios organizados 
por instituições declaradas de utilidade pública em vir
tude de lei e que se dediquem exclusivamente a ativida
des filantrópiccis,-cOril O fim de obter recursos adicionais 
necessários à manutenção ou custeio de obra_ social 
a que se dediquem, bem assim quando tais operações 
tiverem origem ém sorteios promovidos _por Loteriais 
Estaduais, desde que os recursos dessa forma obtidos 
sejam destinados à manutenção de órgãos e entidades 
assistenciais, tais como asiloS, õifanatos, creches e ou
tros. 

§ lo Compete à Secretaria da Receita -Federal 
promover a regulamentação, a fiscalização e o controle 
das autorizações, dadas em caráter excepcional nos ter
mos deste artigo, que fiCarão sujeitas, basicamente, 
às seguintes exigências: _ _ __ _ __ 

a) ............... ·······-··-···-·--·····-------~·~·-

c) prova de que a propriedade dos bens a sortear 
se tenha originado de doações de tex~eiros, salvo_no 
caso das Loterias Estaduais, qlle poderão adquiri-los 
com seus· próprios recursos· fihariceifos; 

d) realização de um único sorteio por ano, exclusi
vamente com base nos resultados das extrações da Lo
teria Federal, someTJte admitida uma úniCa transferên
cia de data, exceto quanto às Loterias Estaduais, que 
poderão promover tantos sorteiOs quantos o deseja
rem, com a indicação, em qualquer dos _casos, do día 
de sua realização, -numero -de prêmios e dos bilhetes, 
cartelas e outras que concorrerão." 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na da_~? de sua publi
cação. 

Art. 3" Revogam-se as disposições em Cóhtfátio. 

Justificação 

É grande o número de Estados brasileiros que enfrentam 
enormes dificuldades para manter obras assistenciais. Em mui
tos deles, asilos, orfanatos e creches vem furicionando àe for
ma precária com a falta de verbas, reduzindo-se sensivelmen
te, em conseqüência, o número de seus beneficiários. Algumas 
dessas instituições foram, até mesmO, obrigadas a encerrar 
suas atividades. 

Já é da tradição das Loterias Estaduais a destinação de 
recursos obtidos com a venda de bilhetes para o atendimento 
e apoio a obras sociaiS: O_proje"to que ora apresentamos teni 
por objetivo ampliar O leque âe suas opções para a captação 
de verbas, permitindo-lhe a realização de sorteios para a distrí
buição de prêmios, mediante a venda de cartelas e outroS 
tipos de bilhetes. , 

Saliente-se que esse tipo de sortdo já é perfuitido pela 
lei, cuja emenda propomos, a entidades declaradas de utili
dade pública e que se dediquem, exclusivamente, a ativídades 
filantrópicas. 

Dado o seu alcance social, confiamos cm que este prOjeto 
será aprovado e, finalmente transformado em lei. 

Sala das Sessões, 4 de setembro de 1991. - Senador 
Humberto Lucena. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N' 5.864, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1972 

Dá nova redação ao art. 49 da Lei n~ 5. 7681.!, de 
20 de dezembro de 1971, que altera a legislação sobre 
distribuição gratuita de prêmios, mediante sorteio, vale

- brinde ou concurso, a título de propaganda, estabelece 
normas de proteção à poupança popular, e dá outras 
providências. 

O Presidente da República 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancio

no a seguinte Lei: Art. 19 O art. 4\' da Lei n'1 5. 768, 
de 20 de deze_mbro de 1971, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 4\' Nenhuma pessoa física OU jufÍdic3 po
derádistribuir ou prometer distribuir prêmios mediante 
sorteios, vale-brinde, concursos ou operações asseme
lhadas, fora dos casos e condições previstos nesta Lei 
excetO quando tais operaçõeS tívi!tem ~or-igem erri sor~ 
teias organiiados por instituições declaradas_ A~- utili
dade pública em virtude de lei e que se dediquem exclu
sivamente a atividades filantrópicas, com o fün de obter 
recursos adicíóriaiS neCesSários à man-utenção ou cus
teio de obras sociais a que se deGicam. 

§ 1" Compete ao Ministério da Fazenda promo
ver a regulamentação, a fiscalização e controle, das 
autorizações dadás em caráter excepcioilal nos termos 
deste artigo, que ficarão basTcilmimte sujeífás âs_seguin-
tes exigências: ---- - - - -- - _ 

a) comprovação de que a requerente satisfaz as 
condições especificadas nesta Lei no que couber, inclu
sive quanto à perfeita regularidade de sua situação co
mo peSsoa jurídica de direito civíl; 

b) indicação precis-a da destinação dos recursos 
a obter através da mencionada autorização; 

c) prova de que a propriedade dos bens a sortear 
se tenha originado de_ doação de terceiros, devidamente 
formalizada; 

d) realização de um único sorteio por ano, exclusi
vamente com base nos resultádos das extrações da Lo
teria Federal, somente admitida uma única tiã.nsferên
cia de data, por autorização do Minisfériõ Clã Fazenda 
e por motivo de força maior. -· · 

§ 1» sempre que- for -cbffi{:)fovadó -o desvirtua
mento da aplicação dos recursos odundos dos sorteios 
excepcionalmente autorizados neste artigo, bem como 
o descumprimento das normas baixadas para sua execu
ção, "será cassada a declaração de utilidade pública da 
infratora; Sem prejufio das penalidades do art. 13 desta 
lei. · 

=-§ 39 -Será também considerada desvirtuamento 
da aplicação dos recursos obtidos pela forma excep
cional prevista neste artigo a interVeriiéncia" dé tercei

_ro_s, pessoaS fíSicas ou fi.Irídicas, que de qualquer"forma 
venham a participar dos resultados da promoção. 

Art. 29 Esta le1. entrará em vigor na data Qe sua publica
ção, revog~das as d~spvsições em cont_rári_o. 

EMILIO G. MÉliiCI- Presidente da República. 
Antonio Delfim Netto. -

(A Comissão de Assuntos_ Econômicos -_ de_cisão 
terminativa.) 
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PROJETO DE LEI DO SENADO N• 313, de 1991 

Concede isenção do Imposto sobre Produtos Indus
trializados - IPI para os veículos destinados ao uso 
de representantes comerciais autônomos. 

O Corigresso_Nacional decreta: 

Art. 1'1' São isentos do Imposto sobre Produtos Indus
trializados -IPI; os veículos automotores quando adquiridos, 
a partir da data de publicação desta Lei e até 31 de dezembro 
de 1994, por pessoas físicas. para uso pessoal e exclusivo na 
atividade de representante comerei~! ~utônomo. _ -

Pará~rafo único. FICa assegurada a manutenção do cré
dito relativo aos insumos utilizados mi industrialização dos 
veículos saídos com isenção, desde que o estabelecimento 
itidustrial ou a ele e_quiparado, conceda, no preço respectivo, 
desconto equivalente ao valor do crédito aproveitado. 

Art. zo A isenção prevista nesta Lei será reconhecida 
pelo Poder Exe_cutivo, a pedido do interessado, -mediante com
provação do exercício da atividade de representante comercial 
autónomo. 

Parágrafo único. A comprovação do exercício da ativi
dade poderá ser feita -por qualquer m.eio de_ prova admitido 
em lei. 

Art. 3<:> A isenção é concedida Por uma linica vez, para 
cada beneficiário, no prazo de vigência desta Lei, ressalvados 
os casos comprovados de furto e destruição completa do veícu
lo, quando será restabelecida. 

Parágrafo único._ Para os fins dest::t lei, considera-seco
mo destruição completa do veículo a avaria que impossibilite 
a sua utilização. 

Art. 4<;> Da nota fiscal relativa à saída do yeícu_l_o,_adqui
rido com a isenção, do estabelecimento industrial ou do a 
ele equiparado, bem como do estabelecimento revendedor, 
constarão expressamente as expressões seguintes: -

I- "para uso exclusivo do proprietário do veículo na 
atividade de representante comercial autonómo. '' 

II- ''transferência condicionada à autorização governa
mental." 

§ 19 As expressões mencionadas nos incisos I e II deste 
artigo serão- apostã:s no documento representativo do registro 
e propriedade do veículo. ~ . ~ ~· . ~ ~ 

§ 2"'- Os Estados e o Distrito Federal remeterão ao De
partamento da Receita Federal, até o trigés~II!_O dia após o 
encerramento de cada trimestre civil, relação dos veículos 
licenciadoS no regime desta Lei, das quais constarão, inclusive, 
a qualificação completa e o endereço doS- Seus Pi-OPrietários. 

Art. 5" A utilização dos veículos, adquiridos com isen
ção, em atividade diversa da prevista nesta lei, bem como 
o seu uso por pessoas-que riãb atehdam aoS requisitos nela 
estabelecidos importará na extinção do óenefíciO fiscal e na 
exigência do tributo dispensado, atualízado monetariamente, 
acrescido de multa e juros de mora. __ 

Art. 6_a O Depart~mento da Receita Fede:r:al, os órg~os 
de TrânsitO e as Polícias Rodoviárias verificarão-- o ·cumpri
mento do estabelecido nesta Lei e trocarão entre si as informa-
ções necessárias f>afà fãl"filn:-"" -=- -- -- · 

Art. 7"' À iseriçã6 cóõcedida nesta Lei aplica-se, no que 
couber, a legislação do Imposto sobre Produtos Jndustria-
Iizados. . . 

Art. 8"' O Poder Executivo baixará, no prazo de 30 
(trinta) dias, a contar da data da publicação desta lei, os 
ates necessários à·operacíonalização da isenção nela prevista. 

Art. 9~ Esta Lei entra em vigor na data- de Sua publi
cação. 

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Modernas técnicas de_ trib!ltaÇiO _recomendam exonerar 
tributariamente os bens de capital (aqueles que se destinam 
à geração de renda), tendo em vista que o efeito _multiplicador 
decorrente da sua maior utilizaçãO propiciará substancial in-
cremento na arrecadação. _ 

Desta forma, quando determinado produto for utilizado 
como instrumento de trabalho,deye.-se isentá-lo_ dos impostos 
incidentes sobre a produção e a circulação. 

A nossa Jegislaçãq_ do ~mposto sobre Produtos Industria
fizaQos tein. cof!templaçlo por diversas vezes tal princípio, nota
dil.riiente quanto à isenção para os veículos destinados ao uso 
no transporte autônomo de passageiros (táxis). Vejam-se, por 
exemplo, as recentes Leis de n'' 8.000/90 e 8.199191. 

Por tais motivos, preconiza-se neste Projeto de Lei a 
extensão do benefício fiscal _para os vefcuJo_s_ utilizados na 
atividaâe de representantes -cOriierciãi"s alifônOmoS (Viajantes). -

Sala das Sessões, 4 de setembro de 1991. -Senador 
Nelson Wedekin. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 8.000, DE 13 DE MARÇO DE 1990. 

Concede isenção do Imposto sobre Produtos Indus
trializados - JPI na aquisição de automóveis de passa
geiros e dá outras providências. 

·' ••••• ''' ....... <••' ...... ~ .......... • ••••• ;.~ ............ ~ •• ji.-;;, ..... ~~.-·····-····· 

LEI Ne 8.199, DE 28 DE JUNHO DE l99L 

ConCede isenção do Imposto sobre Produtos Indus
trializados - IPI na aquisição de automóveis para utili
zação no transporte autónomo de passageiros, ~em corno 

· por pessoas portadoras de deficiência físiCa e aos desti
nados ao transporte escolar, e dá o~tras providência~~ 

•,,.' •• • • •-•,,, , , •• • • •••,,, •••, • •,, ·····-, on, ••• .;-~~·~"""""' •~ -..to.foOoo.--;;,. ~.-..;. •• .,_ ••• 

(A Comissão de Assuntos Económicos_- decisão 
terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Os projetos 
lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1'-' 
Secretário. · 

É lido _e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 569, DE 1991 

Nos termos do art. 56, II, da Constituição ~e do art. 43 
If, do Regimento Interno, requeiro licença para me afastar 
dós -trabalhos da Casa, a fim de tratar de interesses particu
lare~. pelo prazo de 15 (quinze) dias quando estarei nos Esta
dos ünldos da América e no Canadá. 

Sala das Sessões, 4 de setembro de 1991. - Senador 
R.uyBacelar. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Aprovàdo 
o requerimento, fica concedida a licença soliCitada, nos termos 
do art. 43, item II, do Regimento Interno. 
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Para uma 
comunicaç-ão inadiável, concedo a palavra ao Líder Humberto 
Lucena._ 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Para co
municação in3.diável.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, havia 
solicitado a palavra apenas para justificar um projeto de lei 
que enviei ã Mesa. 

Esse_-projdo_dá nova redação e dispositivo da Lei no 
5.768, de 20 de dezembro de 1971, que altera legislaÇão sobre 
distribuíção gratuita de prêmios, mediante sorteio, vale-brinde 
ou concurso, a título de propaganda, estabelece normas de 
proteção à poupança e dá outras providências. · 

Essa minha proposição, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
tem por objetivo possibilitar às Loterias Estaduais a realização 
dos ''bingos eletrónicos" que, hoje, são permitidos apenas 
às entidades privadas beneficentes. OcOrre que as Loterias 
Estaduais também têm por escopo custear obras sociais.-

Não há razão para que se conceda a sociedades privadas, 
de cunho beneficente, o direito de promover bingos eletrów 
nicos, vissndo a carrear recursos financeiros para financiã.w
mento de obras sociais, e não se dê o mesmo direito àS Loterias 
Estaduais que, por sua vez, são entidades de direito públíco. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito be_m!) 

O Sr. Mário Covas - Sr. Presidente, peço a ·palavra 
para um esclarecimento inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - __ Çg_n_ce_do 
a palavra ao nobre Senador MáriO Covas, para urii esclare
cimento. -

O SR. MÁRIO COVAS (PSDB -SP. Para ~m esclareci
mento. Sem reviSão do orador.) - Sr. Presidente, o jornal 
O Globo de hoje, publica uma fOtografia minha extremamente 
simpática e duas notfcias com· a ségultite- manchete: "Senado 
aprova Lei de InformátiCa Com 11 emendas". E, em seguida: 
"Lobby da Abicomp prejudica usuários"- e vem a. notícia: 

Brasília - O forte Iobby da Associação Brasileira 
da Indústfiã.- de Computadores e Periféricos (Abiw 
comp), junto aos senadores, durante a votação da Lei 
da Informática, aCabou prejudicando os usuários _e faw 
vorecendo as empresas. Por intermédio do Presidente 
da Abicomp, CarlOs Rocha, o Senador Mário Covas 

· (PSDB - SP) conseguiu aprovar uma emenda que 
troca a palavra bens do projeto da Câmara, por empre
sas de informática para ísenção do Imposto sobre Pro
dutos Industrializados (!PI). 

-Coin esta froca, o benefício da isenção do IPI 
fica para o fabricante de equipamentos, que pode ou 
não repassá-lo para o usuário ..:.:.. afirmo_u o Senador 
José Eduardo de Andrade Vieira (PTB -PR), autor 
de um substitutivo ao projeto da Câmara, retirado de 
votação poí acordo de lideranças. 

Lerei o restante da notícia depois, Sr. Presidente. Quero 
fazer uma referência a isso. Realmente, ontem, foi aprOVada 
neste plenário uma Emenda de minha autoria, de no 44. Essa 
emenda acrescentava, num dispositivo já existe-nte, qUe, co
meçava por dizer: "Somente para os bens de informática, 
etc., será dado o incentivo''. E foi acrescentado: ''As empresas 
que cumprirem o que diz essa lei, e somente para os bens 
de informátiCa ... " E por que essa emenda foí feita, Sr. Presi
dente? Por que se nós conferirmos incentivos a bens, e não 
a.empresas, teremos problemas futuros no GATT. Não se 

concedem incentivos ao bem, concedem-se incentivOs àS em
presas. Essa é a noirna internacional que não nos cria proble
mas. E foi por isso que a emenda foi feita. · · · · - - -

A respeito da emenda falamos até com o Senador José 
Edu3rdo, que compreendeú as razões da sua apresentação 
e que nos disse ter dado parecer contrário a ela, e por coerên
cia, manteria o seu parecer. Aqui, em plenário, antes da vota
ção, falamos com o Senador Marco Maciel que, inclusive, 
levou-a à consideração do assessor -do Governo, que estava 
aqui, e que concordou com a medida. A mesma coisa acon
teceu com o Senador Humberto Lucena. 

Em seguida, diz a notícia: 

"Carlos ROcha, que durante a votação da Lei de 
Informática ria Câmara desfilava com um computador 
portátil (laptop) importado, enquanto defendia o pro-

- longamento da reserva de mercado por mais dois anos 
-a reserva acaba em outubro de 1992- tentou ainda, 
também através de Covas (um instrumento à disposição 
de qualquer lobby), criar mais mecanismos de proteçáo 
para as empresa~ nacionais." 

O que é crime neste País;- Certamente, tentát criar prote
ção para a indústria nacional- dizia há pOuco nuin discurso 
e volto a dizer hoje - passou a ser crime neste País, e se 
é acusado_de atender a lobby no instante em que se tenta 
criar mecanismos de proteção para as empresas nacionais. 

"Tentou aprovar a ampliação, por mais dois anos, 
da depreciação acelerada para equipamentos adqui
ridos de empresas nacionais, ·que pelo proje_tõ-ua:-Câma
ra vigora até 1997. A ~!Denda foi ~ejeit::lda." 

Ora, Sr. Presidente, tenho já tido ao lcingo de minha 
vida urna série de increpações. DUrante a fase da Constituinte, 
fui o mais perigoso comuniSta que este País já viu e que 
contra a iniciativa priVãda, defendi o trabalhador à outrance, 
oferecendo a ele a perspectiva de ter demandas in_acessíveis 
atendidas. - - - . 

É a primeira vez que sou acusado de ser, instrUmento 
de um lobby. Fui Líder na Constituinte; Sr. Presidente, e 
ao lado do meu gabinete havia um auditório. Ali se reuniu 

-a UDR; ali se reuniram os negros, os fndios, as mulheres 
todos aqueles que compõem o que a tradição da decência 
chama de lobbies naturais. E em nenhum instante, para mim, 
que tenho sido muito aberto, isso exigiu que inudasse a minha 
posição, ou_que eu a reorientasse nesta ou naquela direção. 
Sei _que este é um terna tabu. Vi as increpações recentemente 
feitas a um homem da dignidade do Deputado Luiz Henrique, 
pelo fato de S. Ex~ tomar a posição que achou ma_is correta. 
Pouco importa se ela é melhor, se é a pior, se é a mais correta 
ou a menos correta, Mas, na verdade, na medida em que 
tomou posição, S. Ex' sofreu um profundo processo de desmo
ralização pública_. Agora, somos apresentados como instru-
mento de lobbies. -

Volto a insistir: a ordem dos fatores, embora não altere 
o produto, na realidade, no caso inverteu as _bolas .. Não foi 
por intermédio do Presidente da Abicomp que o Senador 
Mário Covas conseguiu aprovar a emenda·. Foi por fnteimédio 
do Senador Mário Covas que o Presidente da Abicomp conse
guiu aprováwla. Provavelmente era isso- que a notícia- queria 
dizer. 

A rigor, Sr. Presidente, incomodou-me muito menos a 
notícia em si, que, afinal, a imprensa tem tOdo-o-direfló de 
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imaginar, mas confesso que mexeu comigo a concordância 
do Relator, Senador José Eduardo Andrade Vieira, a respeito 
do tema. S. Ex~ sabe a razão da minha emenda. S. Ex~ sabe 
o significado da emenda. S. Ex~ quando conversava, inclusive. 
em tese, achou que ela estava correta. 

O Sr. José Eduardo- Permite-me V. E_x• um esclareci-
mento, já que V. EX~ citou o meu nome? . -

O SR. MÁRIO COVAS - Pois não. 

O Sr. José Eduardo- Não H_a noiíc7a~_nã_o conheço 
o seu inteiro teor. Ontem, dei várias entrevistas,- mas em 
nenhum momento fiz referência a lobby. Resporldí a perguntas 
com respeito a eventuais implicações que as emendas aprovada 
aqui poderiam ter para o mercado, para as indústrias produ
toras e para os consumidores. Lembro~ me bem que o jornalista
ainda me perguntou - não sei se ele é desse jornal, não 
estou com nada na mão qual seria a emenda mais polémica, 
que afetaria o incentivo fiscal propriamente dito. Até demorei 
um pouco pensando e identifiquei essa. DisSe a· ele: "A que 
muda o direcionamento do incentivo e a emenda "X", que 
tira do produto e passa para as empresas. A grande mudança 
relacionada ao incentivo foi essa emenda. Mas não falei com 
o sentido de crítica, apenas como esclare_çime~to de mudança 
de direcionamento do incentivo fiscal. 

O SR. MÁRIO COVAS- Gostarla, de público, déouvir 
se V. Ex' concorda que o incentivo fiscal dirigido ao produto 
ao invés da empresa poderia trazer~nos problemas no GATT? 

O sr; -José EdUardo-_: Não--SeL--:Oescon4~ço. Aliás, fiz 
esse comentário. A alegação para a apresentaç~o dessa emen
da foi de que traria implicaÇões do GA TI. Não sei até que 
ponto. Não conheço _a legislação c!Q _ _QATf ~ não_ poderia 
informar. Essa foi a minha referêri.Cia a essa einenda. Sem 
nenhuma conotação de qualquer outra natureza. 

O SR. MÁRIO COVAS- Sr. Presidente, entendi e vou 
continuar a fazer isso. De maiicii'-a-nen:huinii: abro-- ffião de 
defender o direito da imprensa de entender esta ou aquela 
coisa, nesta ou naquela direção, sobretudo em se tratando 
da minha pessoa. Mas não vou abrir mão de responder, em 
cada instante, a cada um desses fatos. De algu!Jla _p:taneira 
já estou curtidO. Comecei a ·minha v"ida pública nesta Casa 
com 31 anos de idade. Fui afastado, cassado, mas o meu 
acervo de natureza moral eu continuo preserVã)ldo da mesma 
maneira. De modo, Sr. Presidente, que em cada instante que 
for necessário eU vírel dar essa resposta. Homem afeito a 
qualquer conversa com qualquer setor da sociedade que me 
procure, à discussão de qualquer ponto de vista,_ ainda assím 
tenho para mim corno satisfatório O fato de que -nãO sOu ho
mem de ser induzido a esta ou àquela posição se não estiver 
absolutamente conformado~ absolutamente certo de que aque-
la é a melhor das posiç6es. -

O Sr. Marco Maciel - Permite-me V. Ex~- um aparte; 
nobre Senador? 

O SR. MÁRIO COVAS- Temo aparte V. Ex• 

O Sr. M3rco Maciel- Senador Mário Covas, em abono 
ao que V. Ex• está dizendo, gostaria de lel!lbrar,. _sçmo V. 
Ex• já o fez, que a emenda foi votada dce__ -comum acordo, 
com a prévia ciência e adesão das lideranças. ~~clusive, o 
próprio Relator foi consultado, que informou nada ter a opor 
à aprovação da emenda. 

O SR. MÁRIO COVAS- Agradeço muito a V. Ex• 
pela afirmação. 

Era esse o esclarecimento que eu queria trazer, Sr. Presi
dent~, ~ esclarecimento meramente de quem não se julga 
!J:O due.tto. de, tendo em vista o pouco que tem a preservar, 
a s_ua ~Ign.~çlaqe:._a sua compostura~ de deixar passar a notícia 

-se-m uma referência ao menos. É o respeito que devo a esta 
Casa e à so_cie5f-ade brasileira que me traz para essa afirmativa. 

Obrigado, Sr. Presidente._--

OSR.I'RESIDENTE (Mauro Benevides)- Ficam, pois, 
os csclarecnnentos do nobre Senador Mário Covas. A Mesa 
não se dispensa, entretanto, de oferecer- o -seu testemunho 
da exem~lar ~onduta do ilustre Senador do PSDB, não apenas 
ne~se ep1sód~o, O?as em todos os outros que integram a sua 
bnlhante trajetóna parlamentar. - -

Portanto_~ e;a o test~munho que a Mesa se sentia obrigada 
a pr.estar, depo1s de o Senador Mário Covas haver ocupado 
a tnbuna da <?asa, r_ecolbendo dos apartes que recebeu e, 
agora, 4a rnamfestaçao da Mesa, o testemunho reiterado de 
sua irrepreensível conduta na vida parlamentar brasileira. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Esgotado 
o tempo destinado ao Expediente -

Presentes na Casa 68 Srs. Senadores. 
Passa-se à 

---- ~- --

ORDEM DO DIA 

.· . Item 1: 
PROJETO DE LEI DA .CÂMARA N'-52,"DE 19-91 

(Incluído em Ordem do Dia noS te~mOs do -- ---
art . .353, paiágiafo Unico do Regimento Inte~o) _ 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n' 52, de 1991 (n' 912/91, na Casa de origem), 
de iniciativa âq Presidente da República, que dispõe 
sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedi-
mentos a elas pertinentes, tendo, _ _ __ 

PARECERES, sob n'279, de 1991,e de plenário, 
da Comiss~o: . . -~--~c·._ ., 

..:.._ df ConStituição,_ Justiça _e Cidadani_3, I~ pronun
ciamento: favorável aõ piojeto e àS -EÕlepçlas de n?s 
8 a 13; pelo acolhimento parcial da Emenda o? 12, 
nos termos de subemenda que oferece; contrário às 
de n?l' 1 a 7, 9 a 11, 14 a 18 e apresentando as _Emendas 
de n" 19 a 23-CCJ, de Redaçao, 2' Pronunciamento: 
favorável às E_m6ridas de n9s 34 e 3S e c;onlrário às 
de nái 24 a 33. - - - - -

Em votação projeto, sem prejuízo das emendas e sube
mendas. 

Pqderão encaminhar a votaçã-o o Relator e um orador 
de cada Partido. 

O Sr. Humberto Lucena -Sr. Presidente, peço? palavra 
pelá ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Ma \.Iro Benevides)- Tem· a pala
vra V. Ex~ 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Pela or
dem.) - Sr. Presidente, pediria a V. Ex~ que concedesSe, 
inicialmente, a palavra ao Relator, porque, ao que sei, S. 
Ex~ deseja complementar o seu parecer s_obre o assunto. 
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O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Atendendo 
à solicitllção do nobre L_íder do PMDB, a mesa prioriza a . 
manifestação do nobre Relator Élcio Álvares, para que S. 
E~ emita o seu parecer, que-nessa matéria, como nas outras, 
de sua lavra, são sempre consideradas manifestações brilhan
tes. 

O SR. ELCIO ÁLVARES (P.FL - ES. ~arª' ~m(tir pare
cer. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Seriãdores, 
estamos vivendo hoje um momento muito üfiPõiüinte nesta 
Casa. Trata-se da apreciação do texto da nova Lei do Inqui
linato. 

Nesses últimos dias temos mantido contãto pe~anente 
com todos os colegas, discutindo o texto. E eu--gostaria, se 
me permitissem, de fazer um ligeiio histórico, qtié~ CUlmina 
no dia de hoje praticamente na preliminar da votação. 

Esse projeto teve ·um COiidão extraordináriO, pOrqUe con- -
seguiu aglutinar em torno do seu debate as entidades mais 
representativas, as pessoas iritereSs:iâaS-detivamente numa 
solução equânime para O inquilinato. E, desde o momento 
em que ele começou a ser elab,orado na órbita governamental, 
através de uma comissão intermlnlste1ial, foram convocadas 
todas as lideranças ligadas ao problem'a do inquilinato para 
expenderem as suas opiniões e começar a montagem de um 
texto que, conforme o dizer feliz do Senador MaurídcfCorrêa 
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, obedeceu 
a uma engenharia jurídica que nos propOrcionou uni texto 
realmente digno de louvores. ~ 

Preparado o texto_ através dessa cQmiSs;:io_ intenníiiiSterfal, 
no dia 15 de maio ele foi remetido à Câmara dos Deputados. 
Naquela Casa do Congresso, pelo interesse que a matéria 
desperta, novamente todos aqueles que se envolveram na dis
cussão a nível governamental participaram ae· fõi:Ina aberta, 

'num amplo debate - locadores, locatários, adminiStradores 
de imóveis, construtoreS-, enfim, todos aqueles interessados 
no problema. Na Câmara, eri:tão, a matéria-foi exaustivamente 
examinada, e os quatro relatores, pois - ao invéS- do que 
ocorre aqui no Senado, onde somente uma comissão, a Comis
são de Constituiçâo, Justiça e Cidadania se inCu_mb_e do parecer 
definitivo sóbre a Lei do Inquilinato~ mas _na Câmara, quitro 
comissões- participaranf do debate dessa m~#ria. 

E, pela primeira vez, o substitutivo teve p-endo_sso de 
todos os quatro relatores, valendo destacar que os_ relatores 
pertenciam ao PSD B, ao PMD B e ao PFL<. Dessa forma, 
o texto examinado na Câmara foi resultado d~ um substitutivo 
em que os quatro relatores estiveram de_ acordo. 

A ·matéria teve ampla repercussão e depois da votação 
na Câmara dos Deputados, numa maioria tranqüilizadora, 
o projeto veio ao conhecimento do Senado. 

E, Sr. Presidente, como esse é realmente um assunto 
que mobiliza toda a opinião pública brasileira, gostaria de 
ler algumas menções feitas a essa matéria a itíV~l de jornais 
nadonais, através" de editoiiais, que situam -CQm _justeza o 
que é- o presente projeto referente à Lei do InqUilinato. 

O Jornal do Brasil, através do editorial intitulado: -.'Ciclo 
Encerrado", diz o seguinte: 

"Não há hoje um único investidor disposto a apli~ 
car dinheiro na construção de imóvel destinado à loca
ção residencial. Milhares de proprietái'Íos=':"preferem 
manter os imóveis fechados, diante do baixo retOrno 
rea! dos aluguéis pagos por iriquilino que ocupa--por 
mmto tempo o imóvel." o -- -

Aí, vem um outro texto que considero muito importante: 
"A demagogia imediatista piáCU.rou enxergara 

questão habitacional só pelo lado do locatário e dos 
mutuários do sistema financeiro da habitação.,. 

Também, na mesma linha, a Folha de S. Paulo teve opor
tunidade de se referir, da seguinte maneira, ao projeto de 
Lei do Inquilinato: - -

~~O projeto aprovado pelos parlamentares, depen
dente ainda do endosso do Senado e de sanção presi~ 
_dencial, atenua algumas das principais distorções pro
vocadas pelo intervencionismo excessivo praticado por 
tanto tempo neste mercado. O intervencionismO que 
obrigou uma série de proprietários-a simplesmente fe
charem os seus imóveis, desestimulou in-vestimêntoS 

_ na área locatícia e criou a sih,Iação de extrema iniqüi
dade em que locatários de imóveis semelhantes acabam 
pagando alugueres totalmente díspares. 

Ao restabelecer o direito do proprietário de reaver 
o imóvel dos contratos vigentes em prazos míniinos 
de 12 a 9 meses para alugueres de até 2 anos, e de 
mais de 2 anos respectivamente, e nos contratos novos 
superiores a 30 meses, o substitutivo minora um dos 
principais fatores inibidores da oferta_ nos _últünos 
anos." · 

Leio agora trecho de um artigo do jornal O Estado de 
S. ;faulo no mesmo diapasão: 

"Para um PaíS acostUmado, -desde o estadQ novo, 
a um protecióriiSmo populista -que sempre excluiu as 
relações Iocatícias das leis de mercado, com isto- cau
sando déficit habitacional crónico, sem dúvida, o substi
tutivo ao projeto do Executivú para a Lei do Inquilinato 
~!gnifica um efetivo avançO: 

d jornal Zero Hora, e outros grandes jornais brasileiros, 
todos, à_ unanimidade, consagraram o texto que vem da Câma
ra dos Deputados. 

Gostaria, em uma menção que julgo profundamente· váli
da, de me referir ao expediente que todos os Srs. Senadore_s 
receb~~a?l ~o dia~~ hoje, dizendo o se~uinte: . _ . 

"A Fenad, Federação Nacional das Associações 
das Administfadoras de Imóveis ·e Condomínios, e a 
Associação Nacional do Movimento Permanente dos 
I~quilinos Infranqüilos, soliCitam a V. Ex~ o compare
cimentO ã votação- do prOjeto aciríla: referido, que está 
na Ordem do Dia de 4-9-91, nesta quarta-feira, às 14 
horas e 30 minUtos." 

-E aí o trecho i~portante: 
"Estas entidades solicitani_ a V. _Ex~ que vote o 

referido projeto oOservando o esforço havido na Câma
r'!_ düs Deputados, com o parecer único elaborado pelos 
qUatr-o relatores das quatro comissões; fato inédito." 

Assinam Luiz Valdir Nabele, pela Fenad, e Maria Elisa 
Jardíiit Barbosa, Presidente da Associação Nacional do Movi
inento Permanente dos Inquilinos Intranqüilos, que tem acom
pan~ado exaustivamente a tramitação desse projeto. 

fois bem! A Comissão de Constituição; Justiça e Cida
dania - quero fazer esse registro - ao contrário do que 
prosperou aqui no Plenário, teve o cuidado, sob a presidência 
do Senador Nelson CarneirO, numa sessão extraOrdinária, de 
examinar percudentemente a matéria. E depois de exaustivo 
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debate, os membros integrantes da Comis·sãÕrle Constituição, 
Justiça e Cidadailia ofereceram um parecer, que é o que veio 
a plenário e que representa o ponto de vista daquela comissão. 

Quero dizer q-ue, em virtude de se tratar da Lei do Inquili
nato,_ houve por bem o Presidente Nelson Carneiro nomear 
uma subcomissão~ composta dos Sena,dotes __ Çh~gas Rodri
gues, Cid Sabóia de Carvalho e por mim para elaborar o 
parecer. Evidentemente, esse parecer foi produto de Uma 
consulta na Comissão qUe consagrou e aprovou o parecer 
que veio a plenário. -

Apenas na ocasião aprovamos--uma e-menda que era assi
nada pelo Senador Pedro SimOn encamJ>acta corno emenda 
da comissão, dizefldo que os irltõVCiS, bens de família, não 
poderiam ser penhorados ou dados como garantia ·na relação 
ex Iocato. Pequenas emendas também de texto, inclusive com 
a acuidade permanente do Senador Nelson Carneiro, nos dan
do uma versão, já a ·essa altura, na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadariía cscoimada de qualquer dúvida. 

Ao todo, foram 18 emendas na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania. Em plenário, tíVeinõs registradas onze 
emendas, o que demonstra o acerto do projeto vindo da Câma
ra dos Deputados, porque o número de emendas foi razoavel
mente baixo. 

Na Comissão de Constituição, JUstiça e Çidadania - _ 
quero enfatizar muito isso - houve um debate profundo e 
ficou mais ou menos estabelecido que o projeto era bom. 
Quero fazer também um destaque do empenho do Senador 
Maurício COrrêa que debateu a matéria com muita eficácia 
e acuidade, dando-nos uma visão abrangente de todoaquele 
projeto que vinha da Câmara _dos_ Deputados. -

Na sexta-feira passada, tive oportunidade de relatar aqui, 
praticamente de afogadilho - digo issC? porque é uma das 
coisas que estamos sofrendo. Tivemos--urn-aVOtação exaustiva 
da política salarial c quando terminamos, às 22 horas, recebi 
o projeto e vim tomar conhecimento de que o prazo para 
o relatório das emendas em plenário acabava no dia seguinte, 
numa sexta~ feira. De todo modo, houve a emenda do Senador 
Ney Maranhão, muito boa, por sinal, eliminando a dubiedade 
de prazos, prazos de nove e de doze meses, uniformizando; 
no caso da denúncia condicionada em favor do locatário, o 
prazo uniforme de dOze meses, por nós acolhido. 

Fize-mos uina oUtra pe-que O a- modificação também refe
rente à mecânica processual e gostaria de convoCar a atenção 
de todos os nossos nobres pares. Falou-se muito em denúncia 
vazia, esta que acabo_u em 1979- quanto a ela é importante 
asSinalar alguns O_úmcros -, e trouxe prejufzos consideráveis 
'registrando um défícit de habitação_-qUc queremos a~ora enu~ 
merar. 

Para se ter uma idéia, no Brasil, conforme dã.dos do 
Ministério da Ação Social, ternos hoje cerca de quatro milhões 
de imóveis fechados; ternos praticamente seis milhões e meio 
de inquilinos localizados e um potencial de inq~il.inos que 
pode vir a alocar imóveis num total de qua!ro milhões. 

Então, verificamo_~_ gue; quando a denúncia vazia Caiu, 
em 1979, tfnhairios uma oferta de imóveis para locação da 
ordem de 37%. No dia de hoje temos apenas 0,5% dos imóVeis 
construídos neste País oferecidos âioC:a~ão. O problema da 
denúncia vazia preCisava sCr---,e.xaminado coln · tranqüiÍidade, 
para que se estabelecesse um ponto de equihbrio entre o 
locador e o locatário. 

Esse projeto traz uma figura que- rOi chamada no primeiro 
momento de denúncia vazia; não é uma denúncia vazia; é 
uma denúncia condicionada, porque, na verdade, vamos recu-

pe"rar o espaço'"de teJV.po ciue perdemos, exatamente, apres~n
tando esse déficit extraordinário de casas que não estão sendo 
alugadas e que não estão sendo construídas. 

Neste instante, como relatei e assumo esta responsabi
lidade, acho que todo o Senado Federal se envolve, dentro 
da votação da Lei do Inquilinato. Não é uma lei comum, 
é uma lei que diz muito de perto ao interesse de todos aqueles 
qu_e estão envolvidos, laçadores e locatário_s. 

. NãO-teffiOs a ~éteidacte de ;~r o relator da Lei do Inquili
nato1 temos, S:i_m,_ a grave responsabilidade de encontrar um 
teXto que defina, ae--uina maneira equilibrada, essas relações 
de locaçôes, que s~otão sensíveis, quanto temos aí o questio
-namento de_ locadores e locatários. 

O que aconteceu? Recebemos algurnas_eme.ndas, inclu
sive, a maiorià delas assinada pelo nobre Líder Humberto 
Lucena. E hoje pela manhã com a particiPaÇão do Líder, 
Sena9or Marco Madel_e das_ lideranças que estão dentro do 
processo, tentamos compatibilizar as emendas do Senador 
Humberto Lucen_a, de maior destaque_, dentro de duas sui;>_e
mendas que seriam adicioil-adas ao art. 83, art. 84 renumerado, 
resolvendo o problema daquelas duas emendas que. a princí
pio, conforme o nobre Senador Chagas Rodrigues teve_oportu
_nidade.de frisar, seriam inconstitucionais em virtl!.d~_de esta
rem VÍIJ.cul,ada,s ao salário-mínimo, de acordo com o art. 7~. 
item IV. da Constituição. _ 

Aí, exatamente, reside todo um complexo de entendi
mento. Consultamos os doutos dest~ Çªsa,_aque-les que real
mente lidam com a matéria Perm3múltemente, consultamos 
a todos os colegas que estão envolvidos dentro do process_o 

_e houve uma tendência realmente de considerar o texto consti
tucional, mas por uma questão ·de coleguiSffio, de respeito, 
tivemos oportunidade de conversar exaustivamente com o no
bre Líder Humberto Lucena e então estamos vendo, neste 
momento; praticamente mantido o parecei da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, apenas o exame de duas 
emendas que seriam transformadas_ em subemendas_e gostaría
mos que os débates se ampliassem para qtie tivéSseniõS um 
denominador comum e pudéssemos, na sessão de hoje, enc_on~ 
ti'ar um texto que contentasse a gregos e troianos. -- -
_ Em relação âs_ emendas do Senador Humberto Lucena, 
q.um melhor estudo e numa melhor análise. resolvemos consi~ 
~erar a Emenda n~ 24 como uma emenda possível de aceitação, 
gostaria de fazer esse registro reforçando a nossa sustentação 
anterior. Diz a Effienda n9 24: "dui'ante o prazo estipulado 
para a duração do contrato não poderá o locador reaver o 
imóvel alugado". _O locatário todavia poderá devolvê-lo, pa
gan?o a ?JUita pactuada segundo a proporção prevista no 
ãít. "924 do Código Civil e, na sua falta, o que for judicialmente 
estipulado. 

Estaríamos de acordo com essa emenda. 
Em relação às outras emendas, tivemos também contato 

com o Senador Humberto Lucena, algumas seriam retiradas 
_-e faríamos uma subemenda ao art. 83, renumerado -84, daque
las duas emendas que colocaremos ao debate do Plenário 
para verificarmos qual será o desfecho dessas duas emendas 
do Senador Humberto Lucena. 

Adotamos, também, uma Qutra emenda de S. Ex~; no 
que se refere, exatamente, a uma expressão, corrigida eviden
temente para melhor, e que dispõe: ao invés de o imóvel 
ser visitapo,_ ele seria vistoriado. Parece-me que tecnicamente 
está melhor a colocação e sendo assim, aceitaríamos também 
esta emenda do nobreoSenador, mudando o termo "visitado'' 
para "vistoriado". 
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De uma maneira geral, aceitando essas duas emendas 
já enunciadas, do Senador Humberto Lucena, mantendo o 
texto da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, en
contramos dificuldades para adaptar ao art. 83,--Conio sube
mendas, aquelas que estão previstas pelo Senador Humberto 
LUcena que, tenho a certeza, irá sustentar o Seu pontO de 
vista, mas gostaria de antecipá-lo para os nossos eminentes 
pares. Como a matéria está envolvida no próprio- art: 83, 
reduzimos as duas emendas a subemendas, no mesmo sentido. 
Assim teríamos, mais ou menos, a seguinte redação: - esse 
o debate que proponho à Casa, porqUe considero importante. 

'"Nas locações residenciaiS dos imóve"is ·referidos 
neste artigo, cujo valor do aluguel mensal não ultra
passar o equivalente a 10% da renda familiar, o reajuste . 
será semestral, calculado pela variação acumulada do 
Índice Nacional do Preço ao Consuniidor- INPC''. 

Essa é a proposta do Senador Humberto Lucena, que 
estamos terminando. A outra subemenda: 

"Nas locações residenciais dos im6Ve1s refe"Iidos 
neste artigo n-ão- poderá ser atribuído ao locatário a 
obrigação do pagamento de percentual superior a 50% 
dos impostos, e prêmio de segur4? complementar contra 
fogo, que incida ou venha a incidir sobre o_ imóvel 
local." 

Dentro da limitação do prazo - essa matériá_é muito 
polêmica - tenho a impressão de que interpretei -o ponto 
de vista do Senador Humberto Lucena, enunciando esses dois 

Uma, entendi, a Emenda de no:> 24. Mas sobre essa que diz 
respeito à vistoria, que troca a-palavra '"visita'' por "vistoria", 
gostaria de saber qual é o artigo e qual é a emenda que 
S_. Ex' propôs e que o relator aceitou? 

O SR. ELCIO ALVARES - Senador Maurício Corrêa, 
é a Emenda n' 30. . 

Gostaria de lê-la aqui. 
"Dê-se, ao Item IX do art. 23, do Projeto de Lei 

da Câmara n' 52, de 1991, a seguinte redação: 
Art. 23. 
IX- permitir a viStoria do liilóvel pelo locador 

-ou por seu mandatário, bem como admitir que seja 
o mesmo vistoriado e examinado por terceiros, na hipó~ 
tese prevista no art. 2-7, mediante COQibinação prévia 
de dia e hora, em qualquer dos casos;" 

O Sr. Maurício Corrêa - Senador Elcio Alvares, não 
é hora de discussão, mas, data a máxima vênia, isso·é uma 
impropriedade sobre a qual vamos discutir depois. Nesse caso 
aqui é visita meSmo, porque é aqUele terceiro ·que-vai visitar 
o imóvel na expectativa de adquiri-lo. A vistoria é um recurso 
judicial, a vistoria ad perpetuam rei memoriam. Quando se 
faz referência à vistoria, quer dizer, examinar o imóverpara 
saber se há algum vício, se o locatário está cuidando bem. 
Agora, nessa hipótese a que se refere o art. 27, é o virtual 
comprador que vai visitar o iffi6vel, é viSitar mesmo e não 
vistoriar. V. Ex• acatou a emenda com uma impropriedade 
técnica. 

dispositivos. · O SR. ELCIO ALVARES -Acatei para início de debate. 
Confesso, neste inStante, e rião posso deixar de fazê-lo, Falei que teríamos algumas emendas polêmicas, não me pare-

que, evidentemente, a matéria é-Corilplexa; tenho muita humil- ceu que essa fosse tão polémica. Mas V. Exa está levantando 
dade em falar isso. _-~----um-ponto que merece se·r- cOnsiderado. ·como esse parecer 

Como até agora esSa Lei do Inquilinato foi à participação teve a paternidade de dois e a colaboração espiritual do Sena-
de todos, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania dor Cid Sabóia de Carvalho, gostaria que o eminente_;senãdor 
erigiu um bloco para fazer com que essa lei tivesSe riin parecer Chagas Rodrigues que dividiu conosco a responsaóilidade da 
identificado por todos, estimaria, sinceramente que, no debate relat_oria falasse sobre essa emenda, para formarmos aqui em 
que vai ter início, aqueles que estão envolvidos na proble- Plenário um conceito. _ 
mática da Lei do Inquilinato- aduzissem as suas razões para 
que pudéssemos avaliar e, quem sabe, ao término da discus
são, saísse um texto que representasse a média de- fódos Os 
que estão presentes, num texto uniforme, que somente en
grandeceria o Senado na discussão dessa matéria. 

Sr. Presidente, mantenho pois o parecer da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, com a aceitação de todas 
as emendas nele inclusas. Aceito as duas emendas do Senador 
Humberto Lucena as quais já me referi, coloco dúvidas sobre 
essas duas emendas que seriam transformadas em uma sube
menda. 

A partir de agora, parece-me que a única dúvida do rela
tor está na interpretação dessas duas emendas que .;....:...conforme 
já tive oportunidade de falar - estão traduzidas numa inter
pretação de texto. Se não foi verdadeira em relação ao pensa
mento do seu autor, gostaria de ser corrigido para efeito de 
debate. 

É o ponto de vista da relataria. 

O Sr. Maurício Corrêa -Permite V. Ex• um aparte, 
apenas para um esclarecimento? 

O SR. ELCIO ALVARES- Com muito prazer ;·senador 
Maurício CoiTêa. · ·· · · 

O Sr. Maurício ·corrêa....:.... V. Ex' mencionoU que acata 
duas emendas propostas pelo Senador Humberto_ Lucena. 

O Sr. Chagas R~drigues- Eu acolheria as ponderações 
feitãs pelo_ nobre Senador Maurício Corrêa, deixando 6 teXto 

. taLcomo está. O texto na parte inicial, permitiria a vistoria 
-e, na parte final, faria referência à viSita que é, rea1mente, 
daquele que apenas quer conhecer o imóvel, ante a possibi
lidade de alugá-lo ou adquiri-lo futuramente. 

O SR. ELCIO ALVARES- Gostaria de ouvir a opinião 
do nobre Senador Humberto Lucena para considerar então -
o termo definitivo. 

O Sr. Humberto Lucena- Concordo, então, com a reda
ção original. 

O SR. ELCIO ALVARES - Seria mantido o texto ori
ginal. 

O Sr. Humberto Lucena- EXatamente. 

O SR. ELCIO ALVARES -Então, nós voltaríamos ao 
texto primitivo; não foi" aprovada a emenda. 

Sr. Presidente, mantemos o texto original, do art. 23 
item IX. Está mantido na primeira parte vistoria e, na segunda 
parte, visitado. · 

Es~~ ~a~tid() __ '!_r~dação orig~~al. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi-. 
dência pergunta Se V. Ex~ vai eA.caminh3r a subemenda em· 
razão da sua manifestação. 
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O SR. ELCIO ALVARES- Sr. Presidente, gostaria de 
me socorrer agora do conh~cimentq regimentaL Tenho a 
maior boa vontade, já eXternei isso ao Líder Humberto Luce
na, à liderança do PFL, também, e a de todos os partidos. 

Agora, da mesma maneira que houve a intervenção do 
Senador Maurício Corrêa e a fala esclarecedora do Senador 
Chagas Rodrigues, no momento em que- fÜrmássemós "um 
raciocínio a respeito das duas emendas do Senador Humberto 
Lucena, que seriam transformadas em subemendas, o relator, 
prazerosamente, daria segmento ao ponto de vista do Ple
nário. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - V. Ex~ me concede 
um aparte? 

O SR. ELCIO ALVARES- Pois não, nobre Senador 
Cid Sabóia. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Ouvindo esse comple
mento de parecer de V. Ex•, fic.imos satisfeitos -porque ele 
é o curso normal do trabalho realizado na Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadà.nia. -Embora ausente, pof-haver viaja
do ao exterior, pude ver o ponto de partida_. o ponto inicial 
do trabalho. Tive Uma preocupação- Cólfi-a -compatibilização 
da nova e futura Lei do Inquilinato com a Lei nn 6.015, que 
trata do registro público, porém ·os demais membros da comis
são acharam por bem não considerar essa preocupação. Hoje, 
durante o complemento de V. Ex~. concordo com essa posição 
sobre as duas subcmendas. Acho de grande importância, mas 
ainda me ressinto de ler no art. 57, item IV, aquela suspensão 
do_ efeito primordial em todo recurso: o efeito suspensivo 
aliado ao efeito devolutivo nessas questões judiciais atinentes 
a esse capítulo da futura lei. _Como também me_ pre9cupa_, 
porque me parece inócuo; o item no· mesmo artigo, quando 
falamos que, durante as férias forenses, esSes processos, essas 
ações tramitarão. Sabemos ---:_e V. Ex• como eu também 
é da profiSsão advocatícia- que as férias forenses_iê~-um_ 
g~ande impasse, que é a vinculação do juiz _com o processo, 
do juiz com a ação. E, os trabalhos forense~_ no período de 
paralisação, no período de férias dos titulares_,_ é ?-penas para 
cumprimento de um ou outro e_razo senr; no en~ant9~_yj_ºc_uJ~J _ 
o segundo juiz ao feito qUe~ eiâ presidido pCIO anterior. Portan
to, esse princípio me parece absolutamente inócuo~ J:)_aí pof 
que fiz enLre alguns destaqueS e parã- -rejeiçâO, a iridiCação 
do item I, do item V, do art. 57. Faço isso, no entanto; 
sem querer prejudicar a ordem dos trabalhos mas para marcar 
o exame da matéria pela nossa experiência forens-e e na defesa 
da amplitude do recurso, porque sabemos que, na verdade, 
num caso de locação ~ - principalmente de locação - co
mercial- não havendo o efeito suspens!x.o, o fundo 9e_çopJ.ér
cio, o ponto~ tudo ã.quilo que é criado pelo locatário, vai 
ser destruído pelo locador, na hipótese de ver deferido, _em 
primeirO grau, o seu pedido de desocupação. E, ficariã., "eiJ.tão, 
o segundo grau para resolver a questão quando factualmente 
já não teria nenhuma importância porque seria difícil restabe
lecer a realidade existente quando da s_entença de primeiro 
grau. Então, esses ·reparos eu faço apenas aditivamente ao 
parecer de V. Ex~, pOrque fomos de-iiina ineSiil~-sU.bcomi~são 
na Comissão de ConStitliiÇão~ Justiça e Cidadania. Agradeço 
a paciência de V. Ex~ · -

O SR. ELCIO ALVARES -Sr. Preiiderite, eu gostaria 
de fazer a seguinte colocação: evidentemente, devem surgir 
alguns destaques. E nós examinaríamos os destaques e depois, 
então, iríamos compor a redação para efeito. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência esclarece ao. nobre Relator, Senador E leio Alvares, 
que nos termos do regimento, em se-u art. 133, § 5", estabelece: 
"Quando o parecer se referir a emendas - que é- o caSo 
- ou subemendas, deverá oferecer conclusão relativamente 
a-cada uma". 

Quer dizer, V. Ex~ terá então que preparar uma sube
menda, por ser essa a sua conclusão, tanto para a Emenda 
no 26, como para a Emenda n9 29. V. Ex~ teria qi.Ie apresentar 
subemendas a essas duas emendas, as de n9" 26 e 29. Enquanto 
V. Ex• redige as suas subemendas, evidentemente para que 
nós pudéssemos processar imediatamente a publicação e distri
buição a todos os Srs. Senadores_, V. Ex~ poderia fazer chegar 
à mesa a_s subemendas, para que nó~ pud~ssemos determinar 
a_respeCtiva, ilnpressão. 

E a mesa, se todas as vezes esteve sempre atenta às nor
mas regimentais, agora se sente no dever de redobrar, com 
a colaboração dos Srs. Senadores, o esforço nesse sentido. 

~ O SR. ELCIO ÁLVARES - Sr. Presidente, dentro do 
raciocíniO qu-e tivemás a oporiunídade de expender logo no 
início, Obviamente estamos tentando de toda forma ... 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Claro. com
patibilizar o desejo de participação. 

O SR. ELCIO ÁLVARES - A emenda em si poderia 
ser inquinâda, de saída, como inconstitucional, em virtu~e _ 
do- art. T', item IV, mas nós, a ·aceitamos- em homenagem 
ao Senador Humberto Lucena e ao empenho do texto, que 
é de conciliação. Quanto ao problema da redação da sube
méndit, eu pediria, erri razão da particfpação do Sen~dor Cha~ 
gas-Rodrigues, do Senador Humberto Lucena, das lideranças, 
para que chegáss~mos a um en~e.t:I?~!ll~n_!o: · _ _ _ 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- A Mesa sus
penâerá a ses-são por--cinco rriinutos, para que V. Ex• urgencie
a tedação das duas subemendas, e as faça remeter â mesa 
para posterior apreci3çã0 do Plenário. 

_ __ Q_Sr:. Magno Bacelar- Peço a palavra, Sr. Presidente, 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (MauroBenevides)- Nobre Sena
dor Magno Bac_elar, estamos suspendendo a sessão. 

-0 Sr. Magno Bacelar- É-sobre essa decisão. 

O SR. PRESlOENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra, pela ordem, ao nobre Senador Magno Bacelar. 

O SR. MAGNO BACELAR (PDT- MA. Pela ordem.) 
--Sr. Px:esidente, tendo em vista que há uma comissão de 
inquérito a ser instalada, cujo prazo se esgota hoje- e ainda 
terá que ser solicitada a sua prorrogação --eu pediria a V. 
Ex~ que suspendesse a sessão por 15 minutos, enquanto o 

. relator elaboraria o seu relatório e instalaria a comissão. 

O SR. PRESIDEN:f.E (Mauro B~enevides) -A Presi
dência suspende a sessão por lO minutos, compatibilizando 
prazo anteriormente assegurado e a sugestão do nobre Sena-
dor Magno_~~_celar. _ _ _ _ _ 

- A Presidência p-ede, por se tratar di:: maté!i_a importante, 
que os Srs. Senadores, logo que- _cumpram os seus deveres 
na CPI, retomem imediatamente a este plenário, pois dentro 
de 10 minutos retomaremos os trabalhos. 
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Está suspensa a sessão. 

Suspensa às 17 horas e 12 minutos, a sessão t rea
berta às 17 horas e 20 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) _:___ Está rea~~ 
berta a sessão. 

A Presidência deseja que se manifeste o nobre Relator, 
Senador Elcio Álvares. 

O SR. ELCIO ÁLVARES (PFL- ES. Para um esclareci
mento. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, eminentes 
colegas, reabrindo a discussão, e consultando, inclusive, os
membros da Comissão e as lideranças, houve um consenso 
quase unânime pela rejeição das Emendas n""~ 26e 29~ evidente
mente, podendo o Senador Humberto Lucena exercitar o pe
dido de destaque. 

Logo, o nosso parecer fica~-infelizmente, a contragosto, 
pela rejeição das Emendas n9s 26 e 29. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O nobre 
Senador Blcio Álvares, relator da proposição; manifesta-se 
contrariar..:tente às Emendas nç,s 26 e 29. -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Passa-se à 
votação do projeto, sem prejuízo das emendas e da sube
menda. 

A Presidência pede a atenção da Casa. Poderão encami
nhar a votação o relator e um orador de cada partido. 

A Mesa, realmente, se empenhará no cumprimento do 
regiinento, uma-vez que essa matéria, pela sua importância, 
já foi discutida exaustivamente e terá agora o seu proceSso 
de encaminhamento~ Portanto, apenas um orador Ue cada 
partido poderá encaminhar. 

O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra, para uma questão de ordem ao nobre Líder Hum
berto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB) - Sr. 
Presidente, V. Ex• dará a palavra a um orador de cada partido 
sem prejuízo do líder, porque, no caso, por- exemplo, do 
PMDB, gostaria de ouvir a palavra do Senador Nelson Car
neiro- e eu falaria como líder. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nobre Sena
dor Humberto Lucena, esta Casa, quando não ouve V. Ex'i, 
sente-se frustrada, assim como todos nós. Mas, neste instante 
de encaminhamento de votação, o regimento é eXplícito ao 
atribuir a um representante de cada partido o encaminha
mento da matéria. Obviamente, o relator também estaria in
cluído nesse rol dos privilegiados nesse. tipo de encaminha
mento. 

V. Ex~, tendo presidido esta Casa --e todOs nôs sOmos 
discípulos seus, sobretudo pela maneira exemplar com que 
conduziu esta Casa- e cónio exegefa conhecido e tradicional 
do Regimento, sabe que a Mesa terá que se cingif-i"ealmente 
à explicitação da norma regimental, que neste caso, é restrita, 
assegurando a um orador de cada partido o direito de encami-
nhamento. - - --- ----- ----

Embora o Senador Nelson Carneiro possa representar 
a nossa bancada, à qual tenho a honra também de pertencer, 
V. Ex~, como líder, teria, quem sabe, a compreensão do ilustre 
Senador e falaria em Dome- dele--próprio e do seu partido 
nesta matérfa. - -

O SR. HUMBERTO LUCENA- Sr. Presidente, apenas 
lembraria a V. Ex~ quanto a esse ponto do Regimento, que 
não só no Senado mas também na Assembléia Nacional Cons
tituinte, a Mesa já admitiu que, além de um representante 
de cada Partido, falasse o seu Líder. 

Mas eu me curvo à decisão de V. Ex~ e quero pedir 
vênia ao Senador Nelson CarneirO, pórque, evídentemente, 
não posso deixar de falar sobre essa matéria, particularmente 
quando nela me envolvi, mais corno Senador do que como 
Líder. 

Neste instante, aliás, devo dizer que v~u me pronunciar 
como Senador, pois as matérias pertinentes às emendas que 
apresentei são da minha responsabilidade pessoal e não da 
minha bancada. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo · 
a palavra a V. Ex~. Senador Humberto Lucena, para encami
nhar_ a votação. 

- O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Para enca-
--minhar a votação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores-: 

Começo por lamentar que o entendimento que fiz hoje, 
pela manhã, com o nobre Relator., Senador Elcio Alvares, 
não tenha prosperado no plenário. S. Ex·} havia acordado 
em apresentar, como Relator em plenário, duas subemendas 
às Emendas no~ 26 e 29, de minha autoria. 

Entretanto, ao concluir seu parecer S. Ex• se posicionetu 
coiürà-às· iriesmas, o que m'e CauSou surpresa. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, cabe-me, agora, aduzir 
algumas considerações, à guisa çle encaminhamçnto desta vo
tação, para esclarecer ao Senado porque apresentei algumas 
emendas ao Projeto de Lei da Câmara n• 52. de 1991, de 
iniciãtiva do Senhor Presidente da República, que dispõe so• 
bre as locações dos imóveiS urbanos e os procedimentos a 
elas pertinentes. 

Inicialmente, devo confessar que reconheço que o traba
lho realizado pelo grupo que se debruçou sobre a legislação 
referente a locações de imóveis urbanos, no âmbito do Poder 
Executivo, foi altamente relevan,t_e, e resultou num texto que,
ao seu- tempo, se adaptava bem à realidade económica de 
então. 

Não se pode negar, entretanto, Sr. Presid_ente, Srs. Sena
dores, que, após alguns meses de lá para cá - vale dizer 
da época em que se elaborou a proposição, encaminhada, 
através de mensagem, ao Senhor Presidente da República 
e aprovada por acordo de Liderança na Câmara dos Depu
tados - houve mudanças substanciais na nossa conjuntura 
económica. Haja vista qi.Ie o GOverno do Senhor Presidente 
Fernando Collor de Mello, naquela fase da vida nacional, 
não admitia, sob nenhuma hipótese, através das autoridades 
da sua área econôrriica, sobretudo do Sr. Ministro da Econo
mia, Fazenda e Planejamento, sequer ouvir falar na indexação 
sob o argumento de que a inflação estaria sob controle, abaixo 
de dois dígítos-, e, portanto, qUalquer correção salarial reper
cutiria negativamente na polítiCa de combate ao processo infla
cionário. 

Entretanto, ao longo desses últimos meses, como é públi
co e notório, houve um recrudes_cimento da inflação, que, 
a nível mensal, já aponta, agora em setembro, para 18% 
aZO%. 

Diante disso, Si:". Presidente, Srs. Senadores, o Governo, 
através da área económica e do seu articulador político, o 
Sr. Ministro da Justiça, Senador Jarbas Passarinho, acionou 
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as suas Lideranças na Câmara dos Deputados _e_ no Senado 
Federal no sentido de anuir na indexação ao INPC não apenas 
do salário mínimo mas também dos salários _cujo limite for 
até o valor de três salários mínimos. _ 

Isso significa que a política de rendas-·do atual Governo 
foi substancialmente modificada. -

Indiscutivelmente, os salários foram parcialmente indexa~ 
dos. Portanto, cumpre-nos, agora, corrigir também pelo mes
mo índice,ou seja, pelo INPC, ao menos os aluguéis.cie menor 
valor, que são justamente os devidos pelo pessoal de baixa 
renda. 

Por isso, Sr. Presidente, Srs. Semldores, numa tentativa 
de proteger os aluguéis dos locatários de baixa reqda, apre
sentei a Emenda n" 26 ao Projeto de Lei da Câmara n<::> 52/91, 
com a seguinte redação: -

Art. 17. Parágrafo único- "Nas locações resi~ 
denciais cujo valOr dos aluguéis mensais nãO illtrapãssar 
o equivalente a três salários mínimos os reajustes serãQ 
anuais calculadoS pela variação acumulada do INPC''. 

Diante, porém, da ol?jeção de que- a c-onstituiÇão não 
permitia viri:culação ao salário mínim9,_so_~ !l~_:g:huma hipótese, 
por sugestão do nobre Senaá6r José Paulo Bisol, propomos 
ao Relator - já que S. Ex~ tinha se prontificado a aC_eitar 
uma subemenda à emenda que acabo de ler- uma redação 
estabelecendo que, nas locações residenciais cujo_ valor me:nsai 
nã.o ultrapassasse o equivalente a 10% da renda familiar doeu~ 
mentalmente comprovada, os reajustes seriam semestrais:,_ cal
culados pela variaçao acumulada do lNPC. _ 

Trata~se, portanto, Sr. Presidente, Srs~ Senadores, de 
uma emenda que procura prõtcger os locatários de baixa ren~ 
da, sobretudo aqueles que se localizam nas periferlas âãs gran~ 
des cidades. 

Além disso, sugerimos a Enienda- n~ 29,_-g~ue -Visa Q atelluar 
o desembolso dos locatários, nos seguintes termos·: -_ -

O art. 22. item VII, passa a ter a seguinte redação: 
"pagar os impostos e ainda o prêmio de seguro comple

mentar contra fog~_ que inciÇ-a ou venha ~ incidir sqbre o 
imóvel, salvo disposição expressa em contr_ãrió rio contrato. 
Nesta hipótese, porém, não Poderá ser atribuída ao locatário 
a obrigação de pagamento percentual superior a 50% dessas 
verbas". 

O que equivale a dizer que me'tadc das de-sPCSas .com 
o imposto predial e com o prémio de seguro complementar 
contra fogo seria pago pelo locador e metade pelo locatário. 

O Relator, Senador Elcio Alvares, admitiu aceitar tam
bém essa emen~a, _mas com s:tJ.pe_menda que, a exempla do 
anterior, seria deslocada para um outro dispoSitivo, do projeto 
relacionado com ·as novas locações, porque_ tanto num casj:> 
como noutro, nós queríamos apenas que essas normas fossem 
aplicadas tão~sornente nas locações livrem~nte pactuadas entre 
as partes, isto é, entre locador e o locatário. 

Infelizmente, porém, Sr. Presidente, S~rs. Senadores, o 
nobre Relator terminou por· dar parecer contrário às duas 
emendas, e sem que eu saiba qual o real motivo de sua mu~ 
dança de ponto de vista. 

O Sr. Elcio Alvares- Permite~mc V. Ex• um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA -Pois n"ão. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A presi
dência adverte ao nobre Líder Elcio Alvares que o nobre 
Líder Humberto Lucena está em processo de encaminhamento. 

de votação e dispõe apenas de 2 minutos e meio e V. Ex~. 
logo em seguida, como Lide r do seu partido, poderá falar. 

O Sr. Elcio Alvares - Em seguida, pedireí a paravra 
e agradeço a colocação de V. Ex~ 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, esclarecida a minha posição, concluo dizendo que 
quanto às demais emendas de minha autoria já estão solici
~dos os seus destaques e, na devida oportunidade, defenderei 
cada uma delas, perante o Plenário do Senado que é soberano 
e, naturalmente, tomará a_decisão que melhor lhe parecer 
ao interesse nacionaL 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Prossegue 
o enca-minhamento de votação. (Pausa.) 

O Sr. Elcio Alvares - Sr. Presidente, peço a palavra 
como relator. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a pa]avra a V. Ex~ _ 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL- Es: Como Relator. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs .. Senadores, 
em!!le-ntes colegas, não vou repetir os argumentos já expen
dídos da tribuna, mas penso que é do meu dever - este 
é ~ primeiro episódio de maior Q.estaque do qual participo 
neste Plenário - esclarecer um ponto que considero da mais 
alta importância. 

Tenho pelo Senador Humberto Lucena o mais alto_ apreço 
e_respeito, inclusive tentei de forma exaustiva, de todas as 
maneiras, compatibilizar as suas emendas COIJ? a realidade 
do proces_~o; isso deixei muito cla:.:-o_quan9o fiz a primeira 
exposição. Sou eventualmente o relator nominado do pro~ 
cesso~-mas vários colegas se envolveram dentro deste projeto, 
dentre os quais destaquei o Senador Chagas Rodrigues, inCan
sável; o_Senador Maurício Corrêa e todos os membros da 
Comissão, o Senador Josaphat Marinho. Procurei, por todos 
meios e modos, ouvir os companheiros que participaram desse 
trabalho. 

Hoje de manhã, sai no firme propósito de oferecer a 
subemenda, quando tive a última conversa como Senador 
Humberto Lucena. Mas houve, na leitura atenta do Senador 
Chagas Rodrigues uma _eiva de inconstitucionalidade incontor~ 
nável, e eu não tíve mais condições de fazé~lo evidentemente. 
Retornei para levar aos m_eus colegaS: ~_idéia_da subemenda, 
mas,_ em virtude da decisão unânime dãqueles que forarn coo~ 
sultados, de que ela não deveria ser apresentada, só tive um 
recurso regimental, infelizmente, _a contragosto. P~Io apreço 
que me merece o Senador Humberto Lucena, quero que S. 
Ex~ compreenda que vou até o fim, quando eu me empenho 
no cumprimento da palavra, mas, nesse caso, houve um óbice 
intransponível: a vontade da maioria. Então, Sr. Presidente, 
só tive um caminho: recusar, infelizmente, as emendas do 
Senador Humberto Lucena. Não vou sustentar o nosso ponto 
de vista, porque continuo dentro daquela sistem~tica já 3dota
da desde sexta~feira, prestigiandO _9 p-arecer· da Co~issão !ie 
Constituição, Justiça e Cidadania, e mantendo na íntegra tudo 
que já tive oportunidade de mencionar da tribuna. 

O SR. PRESIDENtE (Mauro Benevides) -Concedo 
a palavra, para encaminhar, ao nobre Senador Josaphat Mari~ 
nho que falará pelo PFL. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Para encami
nhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senado-
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res, não pretendo perturbar o encaminhamento dos trabalhos, 
mas não tendo partiCipado do exame profundo dessa matéria, 
senão quando transitou pela Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, desejo tranqiíilízarMrile parâ a votaçãO. - . -

Confesso a V. Ex~ que fico meio desconfiado - sem 
nenhuma suspeita quanto aos eminentes relatores que traba
lharam no assunto - quando, em torno de um projeto, há 
grande acordo, sobretudo em projeto dessa natureza. É por 
isso que desejaria que o nobre Relator, Senador E leio Alvares, 
na oportunidade, prestasse alguns esclarecimentos. _ _ 

Ontem, neste plenário, recebi memorial da Procurado
ria-Geral da Defensaria Pública, em que, sem fortes argu
mentos jurídicos, mas com largas apreciações de ordem social, 
acusa o projeto de benéfico excessivamente aos locadores, 
inclusive salientando que restabelece a denúncia vatia e com 
efeito- retroativo. ' - - - --- --

Neste simples encaminhamento de votação, não me vou 
alongar. Desejaria, porém, -que o nobre Relator desse um 
esclarecimento a respeito da linha geral deste projeto, notada~ 
mente quanto aos dois aSpectos: se, efetivamente, há um e qui~ 
líbrio no trato entre locadores e locatários-e se· há o restabele
cimento da denúncia vazia, e com efeito retroatiVo----;-·como 
se alega nesse memorial. É o esclarecimento que solicitaria 
do nobre Relator neste encaminhamento de votação. 

Durante o discurso do Sr. Josaphat Marinho, o 
Sr. Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da
presidênciâ, que-é Oclij:Jadti pelo Sr. Alexandre Costa, 
Jt Vice-Presidàzte. - - - -- - ---

O Sr. Elcio Alvares --Sr. Presidente, peçõ a Palavra, 
como Relator, para prestar esclarecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Aleximdre Costa) ...::. Concedo a 
palavra ao nobre Senador. 

O SR- ELCIO ALVARES (PFL- ES. Para um esClareci
mento~ Sem revisão do orador.) --Gostaria de f3zer um 
esclarecimento a respeito da denúncia vazia, hoje denúilCia 
condicionada. 

Há um detalhe que quero registrar. Eneontram~se neste 
plenário os quatro relatores da Câmara dos Deputados, do 
PFL, do PSDB, do PMDB, que foram unânilnes em oferecer 
um substitutivo único. Tive a-oportunid-ade de ter,· há pouco, 
um documento que retrata a posição dos inquilinos, atravé_s 
de uma das entidades mais prestigiadas -e a sua Presidente 
está aqui presente - é a- F-enacti. Então a denúncia vazia 
- que não é aqUela onde apenas prevalecia a vontade do 
locador-é hoje uma denúncia condicionada. E vale o regiStro 
que tive oportunidade de fazer de que isso é -muito importante. 

Desde 1979, quando fOi eX.tínta a denúncia ·vazia, houve 
o crescimento da crise habitacional com reflexos terríveis, 
com aluguéis aumentando cada vez máis. A denúncia, que 
mereceu amplo debate de todos os segmentos da sociedade, 
locatários, locadores, construtores, administradores de imó
veis, foi considerada um ponto capital para deslanchar o pro~ 
cesso da habitação civil, da oferta maior de locação, que é 
uma necessidade. Há um detalhe: quando a denúncia foi eXtin
ta, cerca de -37% dos imóveis eram oferecidos à locação. No 
dia de hoje, 0,5% dos imóveis são oferecidos à locação. Então-, 
não é a denúncia Va:ziã; é detã.lhC -da denúncia condicionada. 
O inquilino" tem prazo p~ua-desocupar o imóvel; não é.apenas 
o despejo, prevalecendo apenas a vontade do locador. 

Não prospera de maneira alguma a imputação de que 
o projeto tende a beneficiar exclusivamente o locador. Tive-

mos o trabalho de levantar as modificaÇões nele introduzidas. 
São em número de 50: 26 emendas ein. favor do inquilino 
e 16 em favor do locador. Portanto essa imputação não cons~ 
trói. 

Respeito a opinião do ilustre representante perante o 
Senador Josaphat Marinho, mas há unanimidade na imprensa 
brasileira, saudando o_ texto desta lei como um texto que 
vai estabelecer um ponto de equilíbrio. É o grande momento 
do Senado da República, intérprete reãim.e-nte da vontade 
popular, de todos os s_egmentos da soçi.edade. Eu diria que 
70 a 80% recebam hoje a consagração, acompanhandp o pare
cer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada~ia, que 
foi elaborado com a maior dedicação dos ilustres integrantes 
daquela comissão. 

Então, Senador Josaphat Marinho, quero dizer a V. Ex~, 
com a: minha consciência de Senador e homem público, que 
considero que o texto da Lei do Inquilinato - quem fala 
aqui é um advogado acostumado também a lidar com as ques
tões do inquilinato- realmente vai estabelecer um equilíbriO 
muito importante nas relações entre-locador e locatário. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Presidente, peço 
a palavra. 

o SR- PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Consulto se· 
o PSDB deseja manifestar~se. 

O PMDB já falou, Sr. Senador. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Mas não falo pelo 
PMD!í: Falo como Relator da matéria também, porque a 
matéria tem três relatores n-a Comissão de Constituição, Jus~ 
tiça e Cidadania. E assiin, r~que~rO a palavra a V. Ex~ 

O SR- PRESIDENTE (Alexandre Costa) -·Mas não pos
so conceder a palavra a V. Ex\_ porque o relator~geral já 
se mani(estou. · · -

O Sr. Cid Sabóla de Carvalho__:_ Nó fnício dos trabalhos, 
o Senador Mauro Benevides garantiu a palavra aos relatores. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- O único Rela
tor é o Senador Elcio Alvares. V. E~ é relator auxi_liar. 

O Sr. Elcio Alvares -Sr. Presidente, peço a palavra 
para um esclarecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Com a pala
vra o nobre Senador. 

O SR- ELCIO ALVARES (PFL - ES·. Pãia esé:Iarecí
mento. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, o Senador 
Cid Sabóia de CatYalho, o Senador Chagas Rodrigues e nós 
fomos indicados para integrar a subcomissão. Entendemos, 
no priméifó --relatqrio, que nóS três éramos relatores; porém 
consultamos o Regimento. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) ·- Mas esse 
é um entendimento de V. Ex~ e dos demais Senadores. Não 
é o entendimento da Casa nem o que estabelece o Regimento. 

O SR. E L CIO ALVARES - Sr. Presidente, V. Ex• me 
cortou o raciocínio: Permita-me concluí-lo: entendíamos as~ 
sim. Depois, em face da advertência regimental, segundo o 
qual apenas um relator pode figurar como tal, a subcomissão, 
pelo consenso dos companheiros, entregou-me a- responsa
bilidade de ser o Relator. 

Só estou fazendo esse esclarecimento em homenagem 
ao S.enador Cid_Sabóia de Carvalho, pelo qual tenho grande 

· apreÇo. Na verdade, assumi a responsabilidade de relator, 
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mas, anteriormente, o Senador Cid Sabóia de Carvãlho fora 
designado relator também. Depois, em face do Regimento, 
assumi a relataria. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -O constran
gimento da Mesa é muito grande em não conceder a palavra 
ao __ nobre Senador Cid Sabá ia de Carvalho, mas tenho de 
cumprir o Regimento. · 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Sr. Presidente. peço 
a palavra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIOENTE (Alexandre Costa)--:-: Baseado em 
que artigo. nobre__ senador? 

O Sr. Cid Sabóla de Carvalho -Baseado, Sr. Presidente, 
no direito de uso da- palavra constante do Regimento do Se
nado. 

O SR. PRESIDENTE. (Alexandre Costa) -Não, nobre 
Senador, não posso conceder-lhe a palavra. Não recebo a 
questão de ordem. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Sr. Presidente, vamos 
ficar aqui sem debater um assunto gravíssimo! 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Não, eu vou 
dar a palavra aos Líderes de Partido. V. Ex~ que é um homem 
da mais alta qualificação do Senado não pode balburdiar e 
nem obrigar a Mesa. 

O Sr. Cid Sabóla de Carvalho - Sr. Presidente, vou 
ausentar-me do plenário por-nao poder participar dos traba-
lhos. . 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Lamento pro
fundamente, nobre Senador. V. Ex~ não sabe do meu constran
gimento, mas tenhO que cUmprif O Regimento. 

Como se manife-Sta -õ PSDB? 

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB- PJ)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, como já foi dito, o Projeto de Lei 
da Câmara n"-"52 fói aprovado naquela Casa do Legislativo 
em virtude de um amplo entendimento não só das Lideranças 
mas também das Comissões técnícas. 

Houve mesmo um certo clamor para que o Senado apro
vasse o projeto tal como veio da Câmara_dos Deputados. 
A Comissão de Constituiçáõ,]ustiça e Cidadania Já se-pronun~ 
ciou, aprovou o projeto, mas aceitou algumas emendas que, 
sem dúvida, aprimoram a prop-osição, diga-se de passagem, 
em favor dos_ locatários. 

De modo que não estou falando aqui como membro de 
uma subcomissão da Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania. Falo, nesta hora, no exercício da Liderança do PSDB 
no Senado. Aproveito o' ensejo para reconhecer o valioso 
trabalho, a dedicação extraordinária do nobre Relator, Sena~ 
dor Elcio Alvares, que, conquanto quisesse repartir a relato~ 
ria, não pôde fazê-lo. Primeiro, pol-que o Regimento não 
o permite e, em segundo lugar, porque S. Ex\ corno relator, 
se houve muito bem no desempenho de sua espinhosa missão. 

Quero congratulir-me corii S~ Ex~ e dizer que, tendo 
sido o projeto aprovado por ampla maioria na Cârriar"ã, -telido 
sido aprovado na Comissão-de Constituição,- Justiça e Cida
dania e tendo algumas emendas já aprovadas e outras na 
iminência de sê-lo, a Bancada do PSDB é favorável ao projeto 
mais uma vez e se reserva o direito de, nessa-- ou naquela 
emenda, pronunciar.:se. Fazemos questão de realçar aqui, 
mais uma vez, o extraordinário trabalho desenvolvido pelo 
nobre Relator Elcio Alvares. 

O SR. PRES!DEN'I'E (Alexandre Costa) -Como vota 
o Líder do PTB? 

O SR. JONAS PINHEIRO (PTB- AP) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, começo não por lamentar, mas exatamente 
por enaltecer, valorizar a grandeza desse projeto, a sua dimen~ 
são e o seu significado para a vida da sociedade brasileira. 
Quero enaltecer o trabalho dos quatro relatores da Câmara 
dos Deputados. que fizeram chegar ao Senado um projeto 
que foi debatido, um projeto enxuto, e que recebeu algum 
aperfeiçoamento no Senado. E hoje ele é oferecido à votação, 
com a concordância dos locadores e dos locatários. Ora, é 
como se estivéssemos a votar, por exemplo, uma lei salarial 
onde estivessem de comum acordo, satisfeitos, empregadores 
e empregados. Este argumento, para mim, é fundamental. 
De modo que o PTB se congratula com o grande trabalho 
apresentado aqui, com o trabalho desenvolvido pelo nobre 
Senador Elcio Alvares, que se debruçou, se dedicou, traba~ 
lhou incansavelmente, juntamente com os Senadores Chagas 
Rodrigues e o Cid Sabóia de Carvª)ho. S. Ex• trazem hoje 
à nossa yotação es_se trabalho_- que não é perfeito - que 
é o melhor que se apresenta e possível de se apresentar para 
a nossa apreciação. De modo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
que o PTB vota, pela integralidade de sua bancada, como 
o relator. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Como vota 
o nobre Senador Maurício Corrêa, Líder do PDT? 

O SR. MAURiCIO CORRÊA (PDT- DF)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, fico a me perguntar qual é o modelo 
do Estado brasileiro socialista ou é o modelo de um Estado 
capitalista? Se for o de um Estado que está em busca do 
socialismo, vamos então atribuir ao Estado muitas das respon
sabilidades e ónus que hoje pertencem à iniciativa privã.da 
ou â pro-priedade como tal. 

Como a- ConstituiÇão brasileira é uma ConstituiÇão libe
ral, em que se assegura o direito de propriedade, é exatamente 
dentro dessa visão de advogado experimentado no exercício 
do fóro, que tem urna vivência de trinta anos de advocacia 
constante, sobretudo no trato diário com questões do inquili~ 
nato, que vou tne manifestar neste instante, inclusive deixando 
a Bancada de meu Partido inteiramente livre para votar segun-
do a sua consciência. --

Mas quero dizer, Sr. Presidente, que desde o término 
da Segunda Guerra Mundial há, no Bras_il,_ uma política prote~ 
cionista, no que diz- respeito à legislação_ do inquilinato. Num 
certo perfodo, de uma justificativa a to9a prova. Daí a Lei 
n<:> 1.300 que, sucessivamente pi"orrogada, acabou-sendo modi
ficada, alterada por outros diplomas que vieram a lhe suceder. 

Na verdade, em qualquer País organizado do mundo, 
quando se pretende alugar um imóvel, sabe-se que ao término 
da locação prevalece a regra do pacta sunt servanda. 

Nos Estados Unidos, atingindo~se o último dia do contra
to, passou a vigorar as regias do mercado, a vontade do pró~ 
prio proprietário. · 

No Brasil, essa política, que num certo momento teve 
uma eficácia e uma saúde muito grande, se voltar, vai permitir 
um agudizamento da crise de locação no Brasil e o aumento, 
inclusive, dos valores Jocatícios. QU.ã.ndo õ Senador Humbertõ 
Lucena propõe, por exemplo, que o proprietáriO deverá pagar 
a metade do imposto predial e a metade do prêmio do seguro, 
ele vai, ao invés de beneficiar o inquilino, lançar uma -carga 
maior sobre os inquilinos futuros. Por quê? Porque o locador. 
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em virtude do uso, dos costumes, da tradição, toda vez que 
aluga um imóvel joga a·carga do imposto em cima do inquilino. 
Doravante, se ele souber que terá- que pagar 50%, ele vai 
superestimar o valor locatício. E jsso vai acabar gerando um 
drama maior para a própria situação da locação no Brasil. 

Sr. Presidente, Ii, à guisa de sugestão do nobre Senador 
Josaphat Marinho, esse.Jibelo feito pela Procuradoria-Geral 
da Defensaria Pública do Rio de Janeiro. E é um documento, 
sem dúvida nenhuma, bem feito e que compara esse projeto 
à visão de uma luta de boxe entre o Mike Tyson com um 
porrete e o Woody Allen absolutamente sem nada, como 
diz que a lei, do jeito que está o profeta, -é tãO cáustica com 
relação ao inquilino que o própriO Airton Senna tem ·zoo 
imóveis, todos fechados, à espera exatament_e que haja uma 
lei melhor, para especular, para ganhar mais dinheiro. 

Até acredito que tudo isso seja verdade. Mas, do ponto 
de vista jurídico, não me comovi; não houve como muõ.ar 
o meu modo de ver. , _ _ _ _ _ 

Sr. Presidente, acho que temos que interpretar a realidade 
que o Brasil vive. Não é possível que votemos _umª política 
salarial em que desejamos que haja uma melhor compensação 
salarial para os trabalhadores - se não se l;ltingiu o clímax 
daquilo que esperávamos foi porque não foi possível - não 
é possível, não é justo que aquele que detém uma propriedade, 
que faz, até por uma questão de economia, um prédio ou 
uma casa para ter um rendimento, para compensar a sua 
aposentadoria, que é pequena, ou para viver maís folgada
mente, não é possível que esse cidadão vá- ter que tirar do 
que é seu para dar condições sociais mªís dignas, ae urii aluguel 
mais justo, para o inquilinô. 

Parece-me que esse tlão é um conceito da ·modernidade. 
É alguma coisa que giia- em torno de alg_O_ demagógico e não 
está dentro da realidade brasileira. Por conseguiÍtt'e-, QuerO 
dizer que esse projeto, de tantas quantas leis, pode-se transfor
mar, agora sim, numa lei que estabelece o equilíbrio entre 
o locador e o inquilino. Porque, na verdade, há aí um ponto 
perfeito em que não se "dá ao locador o exagero que ele quer, 
nem tampouco o inquilino passa a ·abusar, como sempre abu
sou. Há os inquilinos relapsos, aqueles que usam geralmente 
o fórum como recurso procrastinatório parã. pagar cinco, dez 
cruzeiros de locação por apartamento. por casa, há quinze, 
vinte, trinta anos. - - 7 

-

Acho que todo o processo que visa m~d-ar isso não está 
dentro da realidade que vivemos no Brasil de hoje. Temos 
certeza absoluta que aprovado esse projeto. haverá sim, uma 
maior facilidade para o locatário. A demanda será maior e 
os preços baixarão, muito ao coriti:ário, de aumentar, porque, 
agora, se sabe que vai _haver um ord!!namento jl.irfdico não 
demagógico. É bom frisar que é o primeiro diploma legal 
no Brasil que trata de direito do inquilinato, procurando conju
gar, num mesmo corpo, todas as diversas situações juríO.icas 
do inquilinato no Brasil. A locação comercial, que é ainda 
regida pelo Decreto n~ 24.150, passa a figurar aqui de maneira 
clássica, bem colocada. A locação não residencial, tanto a 
antiga quanto a nova, também está definida de forma clara. 
Enfim, parece-me· que o pr-ojeto, se te-m defeitos, tem muito 
mais virtudes e sai exatamente daquele processo, no meu 
modo :te dizer, ~etró~~ad? .da legislação ex_istente at.é. agora ... 
que nao favorecia o mqudino, mas lhe dava uma ilusão. E 
claro que, com o não incentivo à c_onstrução.civil, a oferta 
de imóvel fica nienor e os- preçOs, aCsim, quando estão os 
imóveis vagos, passam a ser bem mais altos, para compensar 
essa defasagem. 

Sr. Presidente, examinarei emenda por emenda, ou desta
que por destaque, para me pronunciar. Sei perfeitamente que 
há um destaque, formulado pelo nobre Senador Nelson Car
neiro, ao qual dou o meu inteiro apoio. Trata-se exatamente 
de não permitir o efeito devolutivo nas locações com fundo 
de negócio, vale dizer, as locações hoje abrangidas pelo Decre
to n9 24.150 passarão a ser regulamentadas, daqui para a fren
te, por essa lei, caso ela venha a ser sancionada. 
-- Aquele que tem um fundo de negócio, ·além de ter seis 
meses para ser despejado, prazo para desocupação, a apela
ção, o recurso terá o efeito suspensivo. Ele que ficou, ali, 
dez, quinze, vinte anos para criar um ponto, vai ter a tranqüi
lidade de esperar que o tribunal se pronuncie primeiro_ sobre 
o mérito daquele pedido formulado de: retomada, ou coisa 
que o valha. Portanto, endosso, plenamente, esse destaque 
do Senador Nelson Carnelio. Vou votar favoravelmente. Con.:
sidero justo que o efeito seja-su-SpensivO e Dão devolutivo. 

Eram essas as considerações que gostaria de fazer rapida
mente, com toda honestidade, sem demagogia, porém, corno 
eU disse, dando liberdade aos meus colegas do PDT que votem 
segundo a sua consciência. 

~O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Consulto o 
Senador Ney MaraJ?-hão se deseja se manifestar. (Pausa.) 

S. Ex~ não está presente. --
Consulto o Líder do PDC. (Pausa.) 
S. Ex~ não está presente. 
Consulto o Líder do PDS. 

O SR. OZIEL CARNEIRO (PDS- PA. Çomo Líder, 
para encaminhar a votação. Sem revisão ·ao orador.) -Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, sem dúvida, a lei que estamos 
prestes a Vótar procurou estabelecer um equilíbrio entre O
interesse económico e o int~resse ~Qci_al, entre o interesse 
do locador e o do locatário._ Parece-me que, ria sua· feitura, 
houve a preocupação de restabelecer o mercado de oferta 
de imóveis, principalmente para aluguéis residenciais e corrigir 
uma anomalia que existe neste País, nó momento e·m que 
milhares de unidades habitacionais- estão fechãdas pelos seus 
proprietários, diante da incerteza das regras que poderiam 
vir ou das regras que diariamente-se 'modificam em relação 
àquilo que popularmente se conhece como a Lei do Inqui
linato. 

Falo que é um absurdo,- num País de carência habita
cional, se encontrarem tantas unidades habitacionaiSfechadas. 
E é também um absurdo tal fato ocorrer num País de cafência 
de emprego para a mão-de-obra desqualificada, quando sabe
mos que a construção civil é, sem dúvida alguma, o_ setor 
que niais rápida e facilmente absorve esse tipo de mão-de-obra 
e sem oportunidade de empregos. 

-Espero, e o meu Partido - o PDS - está convictp dq 
fato de que aqui, hoje, no Senado iremos aprovar o relatório 
apresentado pelo nobre Senador Élcio Álvares _que, com os 
seus companheiros de Subcomissão, na, Comissão de: Constj_
tuição, Justiça e Cidadania, realizou um trabalho que eu não 
diria perfeito, porque a perfeição é impossível na pessoa huma
na, mas que tentou se aproximar, ao máximo~ das necessidades 
da sociedade brasileira. 

- Espero, também, que o Plenário do SenadO, ~O exã.minar 
as diversas emendas que foram apresentadas e que estão desta
c~das, tenha _a int~ligênda e a prudência suficientes parã não 
desfigurar u~a lei que, aO qUe todos têm observado, está 
atend~ndo locado[ e locatário: .. · 
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Espero que esta lei - eu não diria perene .....:..::, tenha 
uma duração capaz de normalizar o mercado de aluguéis, 
de unidades habitacionais e comerciais em nosso Pàís: 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Como se ma-
nifesta o PSB? ~ 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB _:_ RS) - Sr. Presi
dente, somos um Partido pequeno, com uma representação 
pequena e o representante é pequeno, mas desejamos mani
festar a nossa opinião a respeito dessa lei. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)..:. Nobre Sena
dor, a Mesa não concorda com essa afirmação. V. Ex~ é um 
grande representante. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB .=RS. Para encami
nhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, estamos inteiramente de acordo que essa lei 
do ponto de vista de sua engenharia técnica, do ponto de 
vista de sua línguagem normativa, do ponto de _vista de sua 
visão neoliberal. É, realmente, um dos textos mais adequada
mente elaborados que-já passaram sob os meus olhos neste 
Senado. 

Mas ela não mereceria certa espécie de argumentos como 
um, sobre o qual apenas acabo de ouvir o comentário do 
Senador Nelson Wedekin, que me causa uma impressão depri
mente, qual seja a de que existem quatro milhões de imóveis 
fechados neste País. Que.- País imoral é este! Que proprietários 
desumanos que não merecem a menor-Consideração de qual
quer Poder Legislativo! Se esse argu~ento é_verdadeiro, a 
meu ver deveríamos, antes_ de mais nada, apresentar um proje
to, transformando esse ato em crime; tipificando-o dentro 
da lei penal brasileira, para que esses proprietários sejam 
punidos pela maldade, pela crueldade que realizam em face 
de uma população d~sgraç~da, íilfeliz e discriminada, cOmo 
é a população brasileira! Não .aceito este argumento! 

Há um outro aspecto. A maior parte desses imóveis, 
na verdade, não estão fechados porque não vale a pena alugá
las, vale a pena sim! A lei hoje permite alugá-los, se estão 
vazios, em níveis razOáveis -de aproveitamento econômico de 
lucro. Não é verdade isso aí! Só os que estão alugados é 
que apresentam esta dificuldade. 

QUero ainda dizer que, a maior parte desses imóveis -
vamos ser sinceros, olhar um na cara do outro e vamos ser 
sinceros - desses imóveis que estão fechados, a maior parte 
deles continuará fechada, depois desta lei, porque são imóveis 
destinados à especulação e transação da propriedade. São 
imóveis que não serão alugados nunca! São de pessoas muito 
ricas que lidam com eles na base da compra e venda. Ou 
será que não conhecemos a nossa realidade, a nossa carne, 
os nossos n·ervo--s, o coração,-·a---verd-ade--e -a--a-lma--da--nossa
Pátria? Ponham de lado esse argumento, pelo amor de Deus! 

Em segundo l~gar, es~a estória de denúncia vazia, que 
não é mais vazia, que é condicionada, é eufemis-rrióf:É eufemis
mo! A denúncia vazia está preS"erite no art. 46 e, vou dizer 
mais, objetiva e gritantemente presente no § 2~'.~E o fato 
de existir no art. 60 um prazo para desocupação não é-condicio
namento, porque isso já existia no tempo do Código Civil. 

Aqui quero chamar a atenção dos Srs. Senadores para 
um aspecto curioso. O Código Civil foi feit(), Senadora Júnia 
Marise, em 1916. Nós estamos no fim d()-S~Cuio:-AchÕ que 
não evoluímos muito, em matéria de ipquilinato, porque o 
art. 46 reproduz o Código Civil. Falam aqui em progresso, 
avanço legislativo e o progres-so consiste nesse artigo, em retoT--

nar claramente a 1916, ao modo pelo qual se normava, se 
legislava sobre o inquilinato ein 1916. 

Convicto os ·srs. senadores a fazer a leitura do Código 
Civil, onde diz assim: 

''A locação por tempo determinado- a diferença 
aí é que são 30 meses - cessa de pleno direito findo 
o prazo estipulado, independentemente de notifica
ção." 

V. Ex~s sabem por ·que esse artigo do Código Civil sofreu 
durante todos esses anos uma torrencial legislação emergen
cial? Alguém já se perguntou por quê? Vou dizer as razões. 
Uma das primeiras leis emergenciais do inquilinato feitas para 
modificar o Código Civil, protegia os profissionais de carreiras 
circulantes, os militares que circulam pelo Brasil todo, os 
Juízes de Direito qUe circulam pelo Brasil todo, os juízes 
de Direito que circulam por seus Estados, os promotores de 
justiça e assim por diante. 

Sabem por quê? Porque, se eles ficam sujeitos a esse 
tipo de legislação do inquilinato, eles não conseguem onde 
mórar. Com esse art. 46, se a Justiça não tiver prédio na 
comarca, os juízes não conseguirão alugar uma casa para mo
rar, os-militares também não conseguirão, e vou explicar por 
que. 

Quem acJ:ui não conhece imobiliária? Quem não sabe 
que, para a população brasileira, o contrato de locação é~ 
no fundo~ um contrato de_ adesão. Quem não s_abe que a 
imobiliária expulsa qualquer pessoa que queira alugar com 
um contrato em que ele inclua _algumas cláusulas. Ou ele 
assiria- aqUele do f0-rmul3:rio oU não tem nada para alugar. 
Essa é a regra. Quem não sabe isso? Alguém aqui ignora 
isso? -

O art. 46 vai fazer com que as imobiliárlã~ só aceitem., 
já Vão pôr no formulário, locações com mais de dois anos 
e meio, ou com dois anos e meio, com trinta meses. E vão 
colocar uma cláusula de multa que para sair antes, para rescin
dir o contrato, o locatário vai ter que pagar um ano de aluguel. 

Escrevo essas palavras nos Anais e V. E~s poderão cobrá
Ias -m_ajs tarde. Estou r~"':lmente fazendo uma proJecia, mas 
um-a-profecia não esotérica, estou fazendo um·a p~rofecia sobre 
o que me ensinou, o passado do 1p.eu Pa(s, em matéria 'de 
in(Juilin-ato e sobre as condições objetivas de uma Pátria que 
não tem sistema-habitacióilal. 

Ora, estão falando em legislações estrangeiras; Meu Deus 
do céu, vamos comparar o inquilinato brasileiro com o inquili
nato inglês? Na Inglaterra, raríssimas pessoas precisam alugar, 
praticamente todos são proprietários. O Estado tem um plano 
habitaciOnal que dá condições a todos, mesmo aos mais desfa
vorecidos, de adquirir sua residência. O inqUilinato é quase 
uma-exceção das pessoas· que circulam e, conseqüentemente, 
não têm domicílio fixo. É neste caso que os ingleses precisam 
de inquilinato. Se têm lugar fixo, se trabalham sempre no 
mesmo lugar, compram uma casa. Não comparem a Inglaterra 
com o Brasil. 

O art. 46 prevê denúncia vazia e prevê a desgraça ·das 
profíssóes circulantes que vão ter que assinar contratos com 
3 anos de prazo e uma cláusula pesada para o caso de rescisão 
qu resi1ição. Podia não ser assim. · 

Sr. Presidente, já ultrapassei meu tempo e teria ainda 
o que falar sobre a exclusão do efeito suspensivo. Vou apro
veitar esse tema na hora da discussão -da emenda, mas quero 
dizer agora que há uma tendência do Legislativo brasileiro 
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em ir eliminando, neste e naquele caso, o efeito suspensivo 
e isto importa em esiãbelecú a possibilidade da discriciona
riedade e da arbitrariedade _judicial. Não existe fus1iça sem 
recorribili~ade. A justiça ~efine-se pelos degraus instanciais, 
pelas posstbilidades revisionais da decisão. Sem possibilidade 
de revisão - revisão que produza efeitos jurídicóS, isto é, 
deveres e direitos - não existe justiça. MãS, vou ine apro
fundar nesse tema na devida oportunidade. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Como se ma-
nifesta o líder do PT? -· 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP. Como Líder, 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Comungo com algumas das preocupações do Senador 
José Paulo Bisol, quando mostra que essa legislação encontra 
uma enorme parcela da Nação brasileira sem habitação. Levo 
em conta os argumentos que aqui se colocam, relativos a 
necessidade de se estimular o mercado imobiliário, principal
mente, o ponto de vista dos proprietários. 

Alguns dos Senadores, que aqui expuseram sua oplnião, 
argumentaram que há muitos brasileiros que, por vezes, culo
cam a sua poupança, a sua economia, por vezes até m-odesta, 
em algum imóvel para ser locado, complementando a sua 
renda. 

O número de pes_soas que pagain ·aluguel, que têm dificul
dades de encontrar local para morar, que hoje vivem:-·em 
favelas, em cortiços_ ou mesmo sem condições de adquirir 
residência, que alugam uma pequena ou média propriedade, 
é extrãõrdinariamente maior do que o número daqueles que, 
com posses medianas, têm algum imóvel para alugar. 

O interesse maiOr dessa legislação, embora se tenha pro
curado o equilíbrio, o debate entre os que pagam aluguel 
e os que oferecem imóveis, vem dos grandes investidores imo
biliários. Assim, seria importante que o Seriado Federal, que 
o Congresso Nacional, procurasse um equilíbrio maior entre 
as dus partes. _ 

O-Partido dos Trabalhadores, na Câmara dos Deputados, 
se opôs ã denúricia vazia. Aqui, levando em conta as forças_ 
dos representantes do_ povo no Senado Federal, foi nossa pro
posição apresentar emenda na ComjsS:ãõ Técnica, procurando 
estabelecer maior equilíbrio, propondo que, assim como para 
os novos imóveis haveria o prazo de trinta meses antes da 
possibilidade de despejo de uma famí1ia que estivesse alugan
do um imóvel, também este mesmo prazo fosse cOncedido 
aos imóveis Já locados. A emenda não foi acatada. 

A Em_endan~ 31 suprime a denúncia vazia para os futuros 
contratos. Aqui - e bem reconhece o Senador Humberto 
Lucena - seria maís: ~adequado, então, que houvesse, não 
apenas para os futuros, mas ui:na condição de equilíbrio para 
os atuais contratos. -

Acabou ficando uma sitUação bastante delicada, sem a 
devida isonomia. -- - - -

Considero a Emenda n\> 33 de grande importância, por
que, tal como já foi salientado agora mesmo pelo Senador 
José Paulo Bisol, também antes pelo Senador Maurício Corrêa 
e outros, com a supressão proposta, prevalece o efeito suspen
sivo para os recursos_ interpostos contia sentenças da-ptitrieira 
instância de julgamento. E, neste -casO~-vOta-remoS fãVófavel
mente à Emenda n9 33; Também, o nosso voto é- favorável 
às Emendas de n~ 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. -

No que diz respeito ãs Emendas de n..s 26 e 27, precisariam 
ser complementadas com o texto original, porque atinge a 

população assalariada, mas não regulamenta o· reajuste para 
os d~mais setores da população. 

Sr. Presidente, iremos colocar aqui a nossa preocupação, 
ainda no que diz respeito às demais emendas, na ocasião 
e_m _que cada uma ser~ apreciada. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Ney Maranhão, como líder, para 
~ncaminhar a votação. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE.- Com;, Líder, 
para encaminhar a votação.)- Sr. Presidente Srs. Senadores 
acho muito importante eSse projeto, pois~ -há muftos anos: 
o País está com dé_ficit no setor habitacional. Hoje, talvez, 
encontraremos de 15 a 18 milhões de brasileiros sem o seu 
teta. Sabe V. Ex~ que época em que o País recebia emprés
timos, o BNH deveria empregar esse dinheiro principalmente 
na área popular. Isso não acontecia e boa parte dessa verba 
era desviada para construções de luxo. 

É do noss? conheci~ento o caso da construção do prédio 
dO BNH no R10 de Janeuo, onde se gastaram milhões e mi
lhões, e agora ~emos um elefante branco de luxo. Dinheiro 
do povo brasileiro! 

Sr. Pr~sidente, Srs. SenadOI-es; se O Governo deSde aque
la época hvesse comprado terrenos, facilitado a criação de 
u~ banco de material, vendido os terrenos aos operários de 
baxxa renda. e fornecesse a esse banco material de construção 
a preço baxxo, a preço de custo, talvez hoje o Brasil não 
tivesse esse déficit habitacional. · - -

. Sr. Presidente, essa é a nossa realidade. O déficit, como 
dxsse, chega a quase 18 milhões de brasileiros sem teta. E 
esta lei vai, pel~ menos, diminuir o númeto de casas e aPirtã
n:entos que estao _fechados, regulamentando os aluguéis, solu
ciOnando um antigo problema dos proprietários de imóveis. 
Precisamos de ~lgo definitivo, principalmen.te pãTa o opeTário, 

·o pessoal de batxa renda. Uma solução seria o Governo facili~ 
tar a vend~ de te_rren~s e montar um banco de material, qu~ 
o fomecena a batxo- custo, possibilitando ao próprio opéfâi'ió 
fazer a sua casa. 

Assim sendo, Sr. Presidente, como Líder do PRN darei 
apoio a esse projeto que, pelo menos, minora as dificuidades 
do povo brasileiro no que concerne ã moradia. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre CoBta) - Consulto o 
Plenário sobre a prorrogação da sessão por 30 minutos~ {Pau
sa.) 

Não havendo objeção do Plenário, está prorrogada a ses
são~ 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)~- Está con
cluído o encaminhamento de votação. 

Vai-se passar à votação da matéria. 
Sobre a mesa, requerimentos de destaques que serão lidos 

pelo Sr. 19 Secretário. 
São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 570, DE 1991 

Nos termos do art. 312, alínea c do Regimento Interno, 
reqUeiro destaque para rejeiçãO da expressão por sua conta 
e risco do item V do art. 23 do PLC n• 52. 

Sala das Sessões, 4 de setembro de 1991. - Cid Sabóia 
de Carvalho. 
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REQUERIMENTO N• 571, DE 1991. 

Nos termos do art. 312, alínea c, do Regimento Interno, 
requeiro destaque para rejeição da seguinte parte do Projeto-
item I do art. 57 do PLC n" 52. 

Sala das Sessões, 4 de setembro de 1991. -Cid Sabóia 
de Carvalho. 

REQUERIMENTO N• 572, DE 

Nos termos do art. 312, alínea c, do Regimento Interno, 
requeiro destaque para rejeição do item V, -d(:i artigo 57 do 
PLC n• 52/91. . . 

Sala das Sessões, 4 de se_tembro de 1991. - Cid Sabóia 
de Carvalho. 

REQUERIMENTO N' 573, DE 

Nos termos do art. 312, .ilínea c, do Regimentõ Interno, 
requeiro destaque para rejeiÇão do art. 76 do PLC n"' 52/91. 

Sala das Sessões, 4 de setembro de 1991. -Cid Sabóia 
de Carvalho. - -

REQUERIMENTO N• 574, DE 1991 

Nos termos do art. 312, alínea c, do Regimento Interno, 
requeiro destaque para rejeição do artigo 76--dO ~LC o? 52191. 

Sala das Sessões, 4 de setembro de 1991. -Cid Sabóia 
de Carvalho. 

REQ1JERfMENTO N• 575, DE 1991 

Nos termos do art. 312, alínea c, do Regimento Intei'no, 
requeiro destaque para aprovação da Emenda ri"' 26 ao PLC 
n• 52/91. 

Sala das Sessões, 4 de setembro de 1991. - Cid Sabóia 
de Carvalho. · -

REQUERIMENTO N• 576, DE 199i 

Requeiro nos termos regimentais, destaque para apro-
vação da Emenda n" 29 ao PLC n• 52/91. . 

Sala das Sess_ões, 4 de setembro de 1991. - Humberto 
Lucena. 

REQUERIMENTO N• 577, DE 1991 

Nos termos do art. 312, alínea c, do Regimento Interno, 
requeiro destaque para aprovação da Emenda n" 31, oferecida 
ao Projeto de Lei da Câmara n<.> 52, de 1991. 

Sala das Sessões, 4 de setembro de 1991. :.__ Senador 
Humberto Lucena. 

REQUERIMENTO N• 578, DE f991 

Nos termos do art. 312, alínea c, do Regimento Interno, 
requeiro destaque para aprovação da Emenda n~ 31, aferida 
ao PLC n" 52/91. 

Sala das Sessões, 4 de setembro de 1991. - Senador 
José Paulo Bisol. 

REQUERIMENTO N• 579, DE 1991 

Nos termos do art. 312, alínea c, do Regimento Interno, 
requeiro destaque pata aptóvação da Emenda n<.> 33, oferecida 
ao Projeto de Lei da Câmara n" 52, de 1991. 

Sala das Sessões, 4 de setembro de 1991. -Senador 
Humberto L!!!:ena.- ----- -- -

REQUERIMENTRO N• 580, DE 1991 

Nos termos do art. 312, alínea c, do Regimento Interno, 
requeiro destaque para aprovação da Emenda n'l 33, de autoria 

do Senador Humberto Lucena, ao Projeto ,je Lei da Câmara 
n" 52/91. 

Sala das Sessões, . -Senador Eduardo Suplicy. 

REQUERIMENTO N• 581, DE 1991 

Requeiro, nos termos regimentais, destaque para votaçã~ 
em sep~rado da Emenda 11~ 32 ao _PrqjetQ _de Lei da Câmara 
n" 52, de 1991. 

Sala das Sessões, 2 de setembro de 1991. - Senador 
Nelson Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- A Mesa con: 
sulta qos Srs. Senadores se desejam ainda apresentar desta~ 
ques. (Pausa.) 

Se não desejam, vamos votar os requerimentos. 

O Sr. Humberto Lucena - Sr. Presidente, para uma 
questão de ordem. 

OSR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)-T~m a pala;ra 
V. Ex• 

O SR. H;UMBER:fO LUCENA (PMDB- PB. Para uma 
questão de ordem. Sem revisão do_ orador.) --Sr. Presidente, 
por estar envolvido pessoalmente como autor de várias emen
das, quero comunicar a V. Ex~ que o nobre Senador José 
Fogaça, Vict:~Líder da Bancada, vai votar pela Bancada do 
meu Partido._ 

. O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Está anotada 
a solicitaçãO de V. Ex~ delegando poderes a um Vice-Líder, 
muito ilustre. 

O Sr. Marco Maciel- Peço a palavra, Sr. Presidente, 
pela ordef!l. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a 
palavra, pela ordem, ao nobre Sena~or Marco Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pela ordem. Sem 
r~visáo ~o orador.)--;- Sr. Presjçlente, também gostaria que 
V. Ex' fizesse constar que, para efeito de encaminhamento 
do processo de votação desse projeto, vai funcionar como 
Líder do meu Partido e Líder do Governo, o nobre Senador 
É leio Alvares, que foi, inclusive, RelatOr da_ matéria na Coinis~ 
sáo de Constituiçâo~ JUstiça e Cid3dania. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Está deferido 
o pedido de V. Ex• . 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Passa-se â 
votação do requerimento de de_staque para votação em sepa
rado_ da Emenda n" 32, do Projeto de Lei da Câmara no 52. 

Em votação o Requerimento n"' 581, de 1991. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queitã'itJ"pennanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Será vqtado oportunamente. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Se nenhum 
Senador deseja apresentar destaques, vamos passar à votação. 

Em votação o projeto, ressalvadas as emendas, sube-
menda _c _4~~!ª-ql!e_~ r_e_g_u_f!ric:Jo$,__ __ _ _____________ _ 

Os Srs. S~nado.res que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

O Sr. José Fogaça- Peço a palavra Sr. Presidente, para 
um declaração de voto. _ 
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O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Concedo a 
palavra, para uma declaração de voto, ao nobre Senador José 
Fogaça, Líder do PMDB. · 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB- RS. Para uma decla
ração de voto. Sem_revísão- do orador.) --Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, o PMDB vota favoravelmente ao projeto, 
com restrições e ressalvados os destaques. 

O SR. PRESIDENTE (A!e1<andre Costa) - Aprovado 
o projeto. · · 

O Sr. Josaphat Marinho- Peço -a palavra, Sr. Presidente, 
para uma declaração de voto. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Concedo a 
palavra, para uma declaração de voto, ao nobre Senador JosaR 
phat Marinho. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL - BA.) - Para 
uma declaração de voto. Sem revisão do orador.)- ~r. PresiR 
dente, Srs. senadores, estou encaminhando à Mesa declaração 
de voto sobre como votei o projeto. "" --

É a seguinte a declaração de voto enviada à Mesa_: 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Declaro que votei parcialmente contra o Projeto de Lei 
da Câmara n~' 52, de 1991, que dispõe sobre a locação aos 
ímóvêiS urbanos e .o procedimento a elas pertinentes. 

Embora favorável à atualização e correção do regime 
legal vigente, não me pareceu adequado aprovar o projeto 
na totalidade de seus dispositivos. A anãlise do texto nãO 
me permitiu, sobretudo, aprovar o § 2!> do art. 46 e o art. 
76, concernentes à denúncia dos contratos pelas locações, 
inclusive quanto a locação anteriores, o que resulta em dese
quilíbrio prejudicial aos locatóarios, de regra a parte mais 
fraca. 

Sala das Sessões, 4 de setembro de 1991. - Josapbat 
Marinho. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Passa-se à 
votação dos destaques e partes do projeto. 

Requerimento de Destaque ne 570, de 1991: 

Nos termos do art. 312, alínea c, do Regimento 
Interno, requeiro destaque para rejeição da expressão 
~'por sua conta e risco". É o item __ V do art. 23. -~ 

O Sr. Cid Sabóla de Carvalho - Sr. Presidente, peço 
a palavra para um encaminhamento rápido. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a 
palavra a V. Ex•, nobre Senador. 

O SR- CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE. 
Para encamihhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, a razão de ser deste destaque 
é muito simples, exatamente porque neste art. 23_diz~se que 
o locatário poderá fazer reparos, obras necessárias ao prédio 
locado sob sua responsabilidade, sob sua conta e risco. Penso 
que essa ressalva é absolutamente desnecessária, porque signi
fica que há uma armadilha para aquele que faz o trabalho 
de recuperação- do imóvel que está ocupando, isto é, amanhã 
há de se verificar que iss_o adulterou o imóvel, e se isso foi 
um mal, ele poderá ser responsabilizado judicialmente. Então, 
para um melhor esclarecimento do assunto, entendemos_ que 

não há a menor necessidade da expressão para a qual estamos 
fazendo destaque para a sua competente rejeição. 

Era o que tinha a explicar, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Em votação 
o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

O Sr. Elcio Alvares - Sr. Presidente, estamos votando 
a supress-ão ou a rejeição da matéria? 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Está em vota
ção a tejeiçáo da expressão "por sua conta em risco", 

O Sr. Elcio Alvares- S:r:_. Presiden_te, estou me pronun
ciarido exatamente sobre a votação. 

O SR- PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Então, como 
vota V. Ex~? 

O Sr. Etcio Alvares - Votamõs pela manutenção do 
texto, conforme aprovado pela Comissão sobre esse aditivo. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -cV. Ex• vota 
contra o requerimento? 

O Sr._ Elcio Alvares -:-:_ Exatamente! 
O SR. PRESIDENTE (Alexand(e Costa) - Rejeitado 

o requerimento. 

O Sr. Cid Sab6ia de Carvalho - Sr. Presidente, peço 
a palãvra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a 
palavra a V. Ex~ 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PM:DB - CE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiderite, V. 
Ex~, já havia inClusive declarado o ___ resultado: a aprovação 
da rejeição. Quando o Senador Elcio Alvares pediu a palavra, 
já estava consumada a votação. Basta verificar Os Anais da 
Casa, as notas taquigráficas, OU mais qu·e exista, gravações, 
como, na verdade, o destaque, já estava devidamente apro
vado, aliás, com muita razão. 

O Sr. Elcio Alvares- Sr. Presidente, eu já estava de 
pé, falando exatamente a respeito do requerimento. 

- Tenho impressão de que estamos votando às claras, da 
maneira m~is abert~ possível. __ _ _ ___ _ 

Estamos rejeitã.ndo para manter a redação conforme veio 
da Comissão de Constituição! Justiça e Cidadania, ou seja, 
também o proJeto original dã Câmara. - -

Evidentemente, o nobre Senador Cíd Sabóia de Carva~ 
lho, levantou uma supressão a uma expressão do artigo, mas 
pedimos e encaminhamos no sentido de manter a redação. 
Entendemos que essa é a forma mais democrática de debater 
o assunto. Levantei~me no momento em -'i·1e o Senador Cid 
Sabóia de Carvalho_ estava falando, manifestando o ponto 
de vista da nossa Liderança. Realmente queríamos_ a manu~ 
tenção do texto. 

O Sr. José Fogaça- Sr. PreSidente, peço a palavra pela 
-ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Concedo a pala
vra a V. Ex' 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS. Pela ordem.) 
- Sr. Presidente, parece~me que somente o re-presentante 
do Líder da Minoria se manifestou_c_ontrariamente. De modo 
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que V. Ex• não pode concluir, numa votação simbólica, pela 
rejeição da emenda. Deve concluir, isto sim, pela sua apro-
vação. --

0 Sr. Elclo Álvares -- Sr. Presidente, não foi votado. 
Levantei-me exatamente para argüir, Sr. Presidente. 

O Sr. Maurício Corrêa- Sr. Pfesidenté, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a 
palavra a V. Ex• 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF. Pela ordem.) 
-Sr. Presidente, quando V. Ex• fez a leitura desse destaque 
nos pareceu, a quem está aqui eníbaixci~ -qu-e V. Ex• estava 
apenas votando o requerimento, e não o mérito, o destaque. 

Eu, por exemplo, sou favorável ao_destaq~,~_e do Senador 
Cid Sabóia de Carvalho. Penso que _essa· expressão é uma 
redundância. 

Já que vamos fazer alterações, não cust:.3. nada atender 
o pedido de S. Er porque há realmente uma superfluidade 
deste texto. Quero acompanhar, votando favoravelmente ao 
Senador Cid Sabóia de Carvalho, mas entendi que se tratava 
do requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Nobre Sena· 
dor, a Mesa fará nova votação, o que não traz prejufzos, 
porque o PMDB é majoritário na Casa. 

Em votação o requerimento: _ 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa) 
Aprovado. 

O Sr. Elcio ÁlVares ..:.: Si. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador. 

O SR. ÉLCIO ÁLVARES (PFL- ES.Pel~ o.~dem.)
Sr. Presidente, está sendo votado o requerimento ou o mérito 
da matéria? 

O SR. PRESIDENTE ~(Alexandre Costa) -É o requeri· 
nnento. -

O Sr. Carlos Patrocúiio- Sr. Presidénte, peço'"a pãfá.vra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador. 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL-TO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, quanto ao requeri~ 
mento há anuência. Temos de votar da maneira mais democrá
tica. Reservamo-nos para examinar o mérito. Estamos votan
do o reguerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- O documento 
que tenho em mãos é o requerimento, muito embora entre 
no mérito, -pedindo que se exclua a expressão: ''por conta 
e risco". 

O Sr. Maurício Corrêa- V. Ex' já tinha lido o--iequeri
nnento. Salvo engano~ foi o primeiro destaque lido. Naquela 
ocasião foi aprovado o requerinnento. Agora me pareceu-que 
era o mérito. E voto favoravelmente, quero deixar bem claro: 
sou favorável ao destaque. 

O Sr. Élclo Álvares - Sr. Presidente, sou a favor do 
destaque, reservando-se para examinar o nfétito. -

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Se aprovado 
o requerimento, a matéria fiCa rejeitada. Isso é o .que aqui 
se contém. O requerimento já foi aprovado na votação. 

- -O Sr. José Fogaça- Sr. Presidente, o pedido de destaque 
já foi aprovadO, juntamente com todos os demais. V. Ex~, 
agora, está colocando em votação o mérító, ou seja~ a rejeiçãO 
ou não do texto. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Não. O re· 
querimento está sendo aprovado precisamente agora, nobre 
Senador. 

o sr. -Maurício- Corrêã-- Quer dii:er-qu~--i:tão votamos · 
o destaque ainda; a manutenção ou não da expressão: "por 
sua conta e risco." Vamos votar o mérito? 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Vai-se votar 
o mérito, depois de aprovado 0: requerimento. __ 

O requerimento foi aprovado. 

O Sr. Jutaby Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a 
palavra a V. Ex~ 

O SR.~JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pela or
de~. Sem revisão dC! orador.) -_Sr. Presidente, peço desculpa 
a V. ~~~ por voltar ao assunto, mas quero esclarecê-lo de 
uma vez por todas. Pareceu, pelo menos a nós que estamos 
aqui atrás, que votamos em globo todos os pedidos de destaque 
e que, depois, cada um será colocado em votação -iridividual~ 
mente. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Os destaques 
foram apenas lidos, nobre Senador. Nenhum destaque foi 
votado. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Nós votamos. Se vota
móS indevidamente, é outro pr()blema. 

~~~O~ SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Absoluta
-mente. Nenhum destaque foi aprovado. Todos os destaques 
foram apenas lidos e vão ser colocados em votação. Apenas 
o requerimento foi posto em votação e foí aprovado. -

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Em votação o 
destaque para rejeição da expressãO "pOr suã conta e risco", cons-
tante do inciso V,, do. an. 23_do Projeto. _ ___ -, _ 

Os Srs . .Senadores que o aprovam queiram permanece-r 
~sentados. (Pausa) 

Aprovado. 

O Sr. Élcio Álvares - Sr. Presidente, peço verificação 
de votação. 

O Sr. Marco Maciel -- Sr. Presidente, se a votação é 
simbólica, V. Ex~ deve proceder à votação ouvindo as manifes
tações partidárias. Os Líderes dos partidos levantaram-se. 

O Sr. Cid Salióia de Carvalho - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE(Alexandre Costa)-Tem a palavra 
V. Ex~ 

O SR. CIO SABÓIA DE CARVALHO (PMDB -CE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o 
Senàdor Marco Maciel passou a Liderança ao Senador Élcio 

- ÁlVareS e os dois se levantaram. A Liderança é dupla. 
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O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - A não ser 
que V. Er, Senador Marco Maci~l, peça verificação, preva-
lece o voto da maioria da Casa. - -

V. Ex~ está pedindo verificação de votação?_ 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE) -Sr. Presidente, 
abro_mão da verificação para que a matéria tenha mais cele
ridade. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Aprovada 
a matéria, objeto do destaque. 

O SR. MARCO MACIEL- Com o riosso voto· contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Passa-se ao 
segundo destaque. Em votação, o Requerimento n9 571, de 
1991: 

Nos termos do art. 312 da alínea c, do Regimento 
Interno, requeiro destaque pela rejeição do item I, 
do art. 57. 

Em votação o destaque. 

O Sr. Alexandre Costa, ]<~ Vici!-Presidente, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mauro 
Benevides, Presidente. 

O Sr. Élcio Álvares- Sr. Presidente, gostaríalnos que 
fosse enunciada a matéria em votação. - - -- --

0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - 0 Sr. 1' 
Secretário procederá à leitura do dispositivo destacado. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 571, DE 1991 

Nos termos do art. 312, alínea c, do Regimento_Interno, 
requeiro destaque para rejeição item I do art. 57 do PLC 
n' 52. 

Sala das Sessões, 4 de setembro de 1991. -Cid Sabóia 
de Carvalho. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Berievlaes) - Procedida 
a leitura pelo Sr. 19 Secretário, a Mesa deseja esclarecer ao 
Plenário que, se for aprovado o requerimento, ocorrerá a 
rejeição do item I, do art. 57, do PLCn' 52.. · 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho -- Sr. Presidente, peço 
a palavra para explicar o destaque, para encaminhar a votação, 
como autor. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- V. ex• sabe 
que, em relação a destaque, não há encaminhamento. 

Para que a Mesa não o cerceie, pelo menos uma infor
mação ao Plenário V. Ex' poderá fazer porque o dispositivo 
foi lido e em destaques não há encaminhamento. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE. 
Pela ordem. Sem revisão do_orador.)- Sr. Presidente, numa 
rápida informação de que essa supressão se faz necessária, 
porque o dispositivO é impossíVel de ser adotado dentro da 
técnica forense. Não há como desvihcular um juiz que está 
vinculado_a uma ação-, e ele estando de férias, para fazer 
0- processo tramitar. 

O Sr. José Paulo Bisol- Além disso, "é inconstiúiciOiial, 
é regra de organização judiciária. - - · 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Srs. Senado
res, atenção para a processualística de votação. Esse_ procedi
mento já vinha sendo obeçlecido pelo Vice-Presidente, Sena
dor Alexandre Costa, ainda no exercício da Presidência, quan-

do recebeu apelo de vários Srs. Senadores no sentido de que 
se adotasse uma processualística, do ponto de vista didático 
mais assimilável pelo Plenário. Como o nobre Vice-Presidente 
já havia aceito essa _sugestão, disponho-me a cumpri-la a partir 
de agora. 

Portanto em votação o requerimento e aprovado ocorrerá 
a rejeição do item I, do art. 57, do PLC. De forma que 
os .Srs. Senadores que votarem pelO requerimento estarão 
votando pela rejeição. 

O Sr. Maurício Corrêa - Sr. Presidente, está na hora 
do encaminhamento? 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Senador 
Maurício Corrêa, nãO se tratá de encaminhamento, mas sim 
de destaque. 

V. Ex~ poderá dar uma palavra a sua Bancada nos 30 
segundos disponíveis, por concessão da Mesa. 

O SR. MAURÍCIO CQRRÊA (PDT- DF. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, sou contra a supres
são, por entender que as ações de despejo devem tramitar 
durante o recesso forense. __ 

Não vejo em que isso seja inconstituCiófiál, pois. nesse 
caso. há uma concorrência entre a União e os Estados-Mem
bros, no que tange â Lei da Organização Judidària. 

- O Sr. Élcio Álvar~~ - Sr. Presidente, peço a palavr~, 
como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nobre Líder 
Élcio Álvares, concedo a palavra a V. Ex~ -

OSR. ÉLCIOÁLVARES (PFL-ES. Como Líder. Sem 
revisão do orador.) -Sr. Presidente, desejo apenas fazer 
utnã ponderação. 

Já temos outros tipOs de ação que correm nas férias foren
ses. Quanto à vinculação dos jufzes aos feitos, pa-rece-me 
ser da ·competência da organização judiGiária de cada Estado. 

Não verifico, de maneira alguma, qualquer impedimento 
para prosperar o texto conforme o redigido, porque, na verda

-_de, já temos outras exceções_, co~no as ações e:speciais. 
Evidentfmlente, estarrios_ coloC-ando os processos referen

tes ao inquilinato dentro _daqueles privilegiados que não se 
interrompem nas férias foienses, visto que-, em qualquer juris
dição, a nível estadual, existem os juíZes-que assumem o co
mando do feito, e não creio que· hajã impedimento de um 
juiz substituto funcionar no feito. -- -

Por conseguinte, não há inconstituCionalidade, com a de
vida vênia ao entendimento - entendemos que isso dará 
maior celeridade exatamente ao deslinde das questões de in
quilinato. Parece-me que, como já teffios precedentes de ou
tras aç6es -, se rião me engano as possessórias têm um anda
mento privilegiado, estamos incluindo exatamente as açóes 
referentes ao inquilinato dentro daquelas açôes privilegíadas 
com transcurso durante as férias forenses. 

O Sr. Chagas Rodrigues- Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra a V. Ex~ 

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB- PI. Para enca~ 
minhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
votarei no exercício da Liderança, oontra o destaque, porque 
todo mundo reclama e quer celeridade nos julgamentos. 
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Agora, Sr. Presidente, como não se trata de um assuntO
programático, cada colega da minha bancada poderá votar 
como entender mais acertado. 

O Sr. José Paulo- Bisol- Sr. Presidente, peçÕ a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra a V. Ex' 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSDB- RG. Para encami
nhar a votação. Sem revisão do orador.)- Si. Presidente, 
gostaria de acrescentar que esse dispositivo está equiparando 
a ação de despejo às ações de alimentos, está fazendo Uma 
igt!_alação de valor moral inaceitável, Pois nas férias forenses, 
correm somente os processos penais de réus presos e as ações 
de despejo. Veja bem que tipo de igualação moral estamqs 
fazendo com esse dispositivo. É uma confusão de valores. 
Por detrás de uma simples regra, estamos ig!,lalando à co.Jldição 
de um réu que responde - com a presunção de inocência, 
porque não foi condenado -preso as ações do proprietário, 
as ações de despejo~ É uma igualação moralmente insupor~ 
tável. 

O SR. PRESIIJENTE (Mauro Bencvides) ---Vamos pro
cessar a votação. 

Mais uma vez, a Presidência adverte ao Plenário que, 
pela sistemática adotada, já com assentimento do Vice~Pre~ 
sidente Alexandre Costa, que presidiu os trabalhos até este 
momento, vamos votar o requerimento. 

Quem aprovar o requerimento estará sendo favorável 
à rejeiÇão, Ou seja, quem disser "sim;' está votando p'ela rejei
ção. 

O Sr. José Fogaça- Sr. Presidente, V. Ex~ me permite 
a palavra para um esclarecimento? 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevfdes) - Concedo 
a palavra a V. Ex~ 

O SR. JOSÉ--FOGAÇA (PMDB - R.S~Para-esc!areci
mento. Sem reviSão~ do orador.) -Sr. Presidente, o esclareci
mento se faz necessáriO, uma vez que, anteriormeflú~, houve 
polêmica e duas votações. V. Ex~ irá fazer apenas uma votação. 
Quem votar a favor está rejeitando O teXtO, Ou sejã, -Supri
mindo o inciso c do -artigo em- pauta. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Perfeita
mente. V. Ex• foi extremamente pedagógico na exegese da_ 
intenção da Mesa. 

O Sr. Maurício Corrêa - Sr. Presidente, só mais uma 
infOfmã.ção pafã. fíCa:f-' bem explícito. Quem quiser manter 
o texto vota como? 

o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Quein -quiser 
manter o texto votará '•não" ao requerimento. -

O Sr. Marco Maciel- E permanece como se encOntra. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Srs. Senàdo
res, atenção: aqueles que votarem "sim", pela rejeição, per
maneçam sentados. 

O Sr. Maurício Corrêa- Vamos esclarecer. Quero man
ter o texto.~· 

OSR. PRESIDENTE (Maiiro-Benevides)- Vou seiínais 
claro ainda. 

OsSi"s. SenadoreS que estiVerem de acordo com_ o s~queri
mento queiram permanecer sentados. (PaUsa) 

Está aprovado o requerimento. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Sr. Presidente, sugeriria a V. 
Ex~ que na votação simbólica ouvisse tão-somente as Lide-
ranças partidárias para- que nãO- houvesse contus3.o. -

O Sr. Marco Maciel- Sr. _Presidente, estou de_ ~co.r_do 
cóm ci- requerimeritO -dO SenadOr José Fogaça-. -Exatamente 
isso, ouça as Lideranças partidárias. Não inovemos nO campo 
das votações simbólicas, não há uma verificação. Faço, tam
bém, meu esse apelo do Senador José Fogaça, Sr. Presidente, 
que, aliás é o da tradição da Casa como bem V. Ex~ sabe. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevid<;s)- Tudo bem, 
aPenas antecedendo aqui ã Mesa, no momento em que chega
va ã Presidência, o nobre Senador Alexandre Costa, nosso 
Vice~Presidente, havia entendido de ampliar a manifestação 
a tqdo o _Pienárip .,sem aquela consulta prévia às Lideranças 
~.imediatamente sucedendo~o na_direção dos_ trabalhos, até 
por um iinperativo de natl!-reza ética e já iníciada a VOtação, 
não poderia alterar essa processualística. 

Então, diria apenas aos SrS. Senadoies qUe o art. 293 
diz o seguinte: 

"No processo simbólico, observar-se-ão as seguin
tes normas: 

1) os Senadores que aprovarem a matéria deverão 
permanecer sentados, levantando-se os que votarem 
pela rejeição." - -

O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra a V. Ex~ 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, desejo apenas 
l~mbrar a V. Ex~ que o nobre Senador Alexandre Costa, 
quando presidia a sessão, antes da sua presença na direção 

-dos trabalhos, tomou os votos pela~ li4eranças, e não_ pelo 
Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- No momento 
em que chegava ã Mesa, pensei que a interpretação do vice~ 
Presidente tivesse sido exatamente a Qutra, quando interpe
lado pelo Líder Marco Maciel. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- V. EX' está enganado. 
Ent:,io, eu pediria a V. Ex• que ouvisse as lideranças. 

O Sr. Presidente (Mauro BeiieVIdes) -A Mesa, então, 
antes de proclamar o resultado, já que a votação precisa ser 
muito clara e muito explícita, vai ouvir ::tS lideranças parti
dárias. 

Como vota o PMDB? 

O Sr. Nelson carneiro- Sr. Presidente; peço a palavra 
pela ordem. ;003 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra a V. Ex~ 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMúB- RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, as lideranças, quan~ 
do abrem a questão, evident~mente, qevolv~m_ a deci§ão ao 
Plenário. Somente quando não abrem a questão é que elas 
votam como líder. O nobre Senador Chagas Rodrigues, há 
pouco, abriu a questão. Evidentemente, que não pode ser 
colocada na mesma posição da do Senador Chagas Rodrigues 
os membros do PSDB que queiram votar- difereiúeinente. 
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É preciso que haja atenção--quando as lideranças aao-o seu 
voto, sem abrir a questão; e quando abrem a questão para 
o Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (M_auro Benevídes)- Realmente, 
nobre Senador Nelson Ca.r.n.eiro, no momento em que me 
encontrava em meu gabinete e lá estavam também o Ministro 
José Goldemberg e o Líder Marco Maciel, nós acompanha
vamos exatamente a manifestação das lideranças e o Senador 
Maurício Corrêa liberou a sua bancada para votar como seus 
integrantes assim o desejassem. 

Por isso, nesta matéria a Mesa se dispensaria--de ouvir 
a manifestação, a não ser que seja reiterativa a questão aberta 
na respectiva bancada. 

O Sr. José Fogaça- Sr. Presidente, peço a palavra pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes)- Tem a pala
vra V. Ex~ 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB- RS. Pela ordem. Sem 
revisão d0 orador.) - Sr. Presi"dente, para que tenhamos 
economia de tempo e possamos dar maior celeridade aos tra
balhos, nós poderíamos observar a votação simbólica, através 
das lideranças, sem que isso_exclua a. possibilidade daquele 
Senador que não segue a orientação da_ Liderau,ça fazer _a 
sua declaração de voto. Mas, o que garante a inçlividualidade 
do Senador é a possibilidade da declaração de voto,·ao passo 
que contabilizando o voto das lideranças nós teremos maior 
celeridade. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Realmente, 
V. Ex~ sabe que, talvez, em função-âàeXercfciO-da Presidência 
do Congresso é que eu tenha trazido para este plenário, bem 
menor, essa outra sistemá_tica porque, realmente, é a manifes
tação de toda a Casa, sem necessidade de cada Senador erguer 
o braço como- o fazem o~ .Deputados no âmbito da Câmara 
dos Deputados e, por extensão, os Senadores que comparecem 
à sessão do_ Congresso~ 

O Sr. Marco Maciel - Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Tem.a pala
vra V. Ex~. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pela ordem. Sem 
revisão-do orador.)- Sr. Presidente, gostaria de reiterar 
minha manifestação ·ravõiável ao ponto de vista expendido, 
a meu ver, com muita proprieda-de, pelo Senador José Fogaça 
e_dizer que V. Ex•, ao deferir a questão de ordem levantada 
por S. Ex~ está, de alguma forma, mantendo a tradição que 
iterativamente vem sendo observada na Casa, -õã hipótese 
de não haver votação nominal, ou quando não há pedido 
de verificação de votação. Por isso, conforme V. E~ já anun
ciou, quero dizer, mais ·-uma vez, que estou de acõrdQ com 
sua decisão, que foi dada em função de provocação feita Pelo 
Senador José Fogaça; se assiin entendi ser esta a inclinação 
de V. Ex•. 

O Sr. Alfredo Campos- Sr. Presidente, peço ·a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra a V. EX'. · · · · --

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB- MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, quero crer que, 
observando as votações desta Casa há mais de oito anos, 

Verifica~se que um liderado não pode votar contra o seu Líder 
antes do momento da votação nominal' que consta do painel. 
Por quê? No momento em que o Líder pede verificação de 
quoium, e, liberando ou não a bancada, cabe a cada Senador 
votar do modo que deseja; mas, antes, quando o Líder se 

-manifesta, liderado nenhum pode fazê-lo. Se o Líder se mani
festa comO Líder e o liderado como Senador, para que serve 
o Líder? Creio que, quando ã votação é realizada pelas Lide
ranças, ou por partido, só os Líderes votam, não há nenhuma 
dissidência. Aquele partido que se julgar prejudicado- pen
sando que a votação não ocorreu como queria a maioria -
aí, sim, pede verificação de quorum e, sendo ele permitida, 
passa-se à votação pelo painel. Nele, cabe a cada um votar 
de acordo com a sua consciência. 

O Sr. Mário Covas- Sr. Presidente, peço a palavra 
·pela ordem. -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador. 

O SR. MÁRIO COVAS (PS_DB-, SP~Pela ordem. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, quem sabe poderíamos 
adotar o critério tão simples que é o de consultar-se o Regi
mento. 

O art. 289 diz o seguinte: 

"A votação poderá ser ostensiva ou secreta." 

Art. 290, diz: "Será ostensiva a votação das pro
posições em geral. 

O Art. 292 diz: "Será ostensiva a votação, através 
de dois métodos, o simbólico ou nominal. 

Da Votação Ostensiva. Art. 293: No processo_sim
bólico observar-se-ão as seguintes normas: 

I -os Senadores que aprovarem a matéria deve
rão permanecer sentados, levantando-se os que vota

-rem pela rejeição; 
II -o voto dos líderes representará o de seus lide

rados presentes, permitida a declaração de votos em 
documento escfito encamiilhãdo à Mesa para a publica
ção; 

III- se for requerida a verifiCaçáo da votação, 
será ela repetida pelo processo nominal; 

"É o requerimento de verificaÇão- da votação -
diz o item 4 - só _será admissível se apoiado por três 
Senadores." 

Daí por que a discordância, mesmo intrapartido, pode 
ser superada pelo fato de algum Senador, com o apoio de 
três outros pedir a verific3.ção de votação. Agora quem com
pleta o processo, em votação simbólica, é o voto da liderança. 

De repente se começou a adotar aqui, no Senado, quero 
crer até na Câmara, a tentativa de satisfner uma demanda 
generalizada, em que participavam as lideranças, pedindo para 
que os-parlamentares ficassem de pé ou se sentassem. Isso 
procede de uma contagem que não tem sequer apoio na teali

_dade. A partir dela se decretava ou se declarava aquilo que 
já podia ser decidido pelos votos da Liderança. No instante 
em que o Líder abre o voto, o que ele está dizendo é que 
eliquãnto Líder ele não impõe a sua 'l.Ontade à bancada, toda
via,_~e a bancada não recorre ao método pelos seus Senadores, 
um pedindo e três- ãpoiando, nâo se faz" votáção noriiinal; 
faz-se apenas a votação simbólica. E o processo sé esgota 
claro e nitidamente pelo Regimento Interno com a_ votação 
das Lideranças. Não há outro mecanismo, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Antes de 
passar à votação, submeto â Casa a prorrogação da sessão 
por 30 minutos. (Pausa.) .. 

Como há expresso assentimelitõ do Plenário, a Presi~ 
dência considera prorrogada a sessão por 30 minutos. 

A Mesa esclarece aos Srs. Senadores que-o-voto ~·sim" 
aprova o requerimefftó, ficando rejeitada a matéria a que 
o mesmo se refere. 

Há alguma dúvida. sobre o critério? (Pausa.) 
Vou ler novamente o requerimento para esclarecimento 

do Plenário. 
Nos termos do art. 312, alínea c, do Regimento Interno, 

requeiro destaque para rejeiÇão do item 1 do art. 57 do PLC 
n9' 52. -- -

Em votação. 
A Presidência irá colher agora os votos de Liderança. 
Como vota o Líder do PFL? 
O SR. ELCIO. ALVARES (PFL- ES)- "Não", Sr. 

Presidente. 

o SR. PRESIOENTE\Mauro Benevides)- Como vota 
o Líder do PRN? 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN- PE)- ''Nio", Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -·Sobre a me
sa, Requerimerito de Destaque n9 572, de 1991, para rejeição 
do item 5 do art. 57, que será lido pelo Sr. Primeiro Secretário. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO 

(Requer destaque à rejeição do art. 57 item 5) 

REQUERIMENTO N• 572, DE 1991 

Nos termos do art. 312, alínea c, do Regimento Interno, 
requeiro destaque para rejeição do item 5, do artigo 57, do 
PLC n' 52/91. 

Sala das Sessões, 4 de setembro de 1991. - Cid Sabóia 
de Carvalho. 

O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Humb~rto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, desejo apenas 
lembrar â Mesa que há um destaque de minha autoria no 
mesmo sentido. Solicito que os dois requerimentos sejam vota
dos conjuntamente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Como vota o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Os dois re-
o Líder do PDT? querimentos serão apreciados simuJtaneamente pelo Plenário 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF) -"Não", da Casa. 
Sr. Presidente. O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO -Sr. Presidente, 

O SR. PRESiúENtif(Mauro Benevides)- Como vota peço a palavra pela ordem. 
o Líder do PTB? O SR. pRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 

O SR. JONAS PINHEIRO (PTB -cAP)- "Não", Sr. a palavra, pela ordem, ao nobre Senador Cid Sabóia de Car-
Presidente. valho. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Como vota O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB - CE. 
o Líder do PSDB? Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, quero 

- · apenas dizer que apresentei destaque para rejeição e, coinci-
O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB- PI)- "Não", dentemente, o Senador Humberto Lucena também apresen

Sr. Presidente. tou um: aquele abordado pelo Senador José Paulo Bisol, quan-
0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Como vota do analisou a natureza dos recursos judiciais, mostrando a 

o Líder do PSB? importância de haver o efeito suspensivo para a democra-
0 SR. JOSÉ PAULO BISO L (PSB _RS) _ "Não", tização da Justiça. 

Sr. Presidente. O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- São três re-
-- querimentos coincidentes: dos nobres SenacJores Humberto 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Como vota Lucena, Cid Sabóia de Carvalho e Eduardo Suplicy. 
o Líder do PT? 

O Sr. José Paulo Bisol- Sr. Presidente, peço a palavra 
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP) - "Sun", Sr. pela ordem. 

Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Como vota a palavraao nobre Senador. 
o Líder do PMDB? 

·O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB- RS. Pela ordem. 
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB .:._ RS)~ ''Sim", Sr. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, na votação ante

Presidente. rior, não foi considerado o disposto no art. 293, II, do nosso 
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Como vota Regimento Interno. 

o Líder do PDS? O _dispositivo díz assim: 

OSR. OZIEL CARNEIRO .. (PDS -PA) -·"Niío", Sr. Art. 293. No proeesso simbólico observar-se-ão 
Presidente. as seguintes normas: 

II - o voto dos Líderes representará o de seus 
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Prevaleceu lide_rados presentes .. 

o "Não". 
A matéria está mantida no texto do Projeto-respectivo. GoStaria de Saber se V. Ex~ contou os presentes ou contou 
Rejeitado 0 destaque. o totaJ das Bancadas. 
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) __.:.Nobre Líder 
José Paulo Bisol, esta matéria realmente já está Superada 
pela própria decisão. Mas a Mesa, posicionada corno está, 
visualiza a manifestação do plenário com absoluta e iniludível 
clareza. Se dúVida remanescesse no espírito do Presidente, 
ele teria realmente voltado a obter uma manifestação ainda 
mais elucidativa do Plenário. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL -Estou entendendo que 
V. Ex~ contou os presentes. --

0 SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvides)- V. Ex' com 
mais vivência do Congresso, ·me dá esse know~how para decidir 
neste instante. · 

Então, são três requerimentos coincidentes. 
A Presidência--apenãs eStá mencionando a circunstância 

de serem coincidentes, porque, se aprovado o Requerimento 
n9 2, relativo ao ite[ll V do art. 57, os outros serão prejudi
cados. Daí por que a Mesa, utilizando de elegância para com 
os signatários dos outros dois requeriineiltos, -entende que 
estariam sendo votados simultaneamente, em vez de anunciar 
o instituto da prejudicialidade, se a decisão for essa em relação 
à primeira proposta. -

O Sr. Maurício COrrêa- Sr. Presidente, peço ·a palavra 
pela de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra a V. Ex~ 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, queria indagar 
de V. Ex~ se cada destaque pode merecer encaminhamento. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)_~ Não há enca
minhamento para destaque, nobre Líder, e V. Ex\ como 
grande regimentalista desta Casa, sabe que não há. A ritesa, 
porém, tendo em vista a relevância do projeto, não tem Cercea
do uma manifestação singela de alguns segundos, até para 
que se conheça bem o teor da matéria destacada, quer seja 
para aprovação ou rejeiÇão. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Se alguém encaminha 
favoravelmente, outro pode encaminhar contrariamente, den
tro dessa liberalidade que V. Ex• estabelece. 

Estou de acordo também. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bel1evides) ~Vamos pro
cessar a votação. 

O VOto "sim" aprova o reQiieriffierito e -tejeiüC o item 
5 do art. 57 do PLC n• 52. - - -- --- · 

O Sr. Humberto LUcena___:_ SI-. -PreSidente~ pC-Çó a j>alãvra 
para um esclarecimento. -_, -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Tem a pala
vra o nobre Líder. 

O SR. HUMBERTO LUCEN"A{PMDB ~ I'B. Para um 
esclarecimento. Sem revisão do orador.) ..:...·-s-r. PniSidenfe, 
já que sou um dos autores do destaque, desejo aperias~ rapida-
mente, lembrar a justificativa da emenda que apresentei no 
sentido de suprimir o item V do art. 57_ do Projeto de Lei 
n' 52, de 1991. 

EMENDA N' 33 . 

Ao Projeto de Lei da Câmara n• 52, de 1991 (n• 
912191, na Casa de origem), de iniciatiVa do Presidente 
da República, - que dispõe sobre as locações dos imó
veis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes. 

Suprima-se o item V, do art. 57, do ProjetO- de Lei n" 
52, de 1991. 

Justificação 

Pretende o item V, do art. 57, do Projeto, co"rifeiir efiCácia 
imediata ã Sentença, nas açõeS de despejo, consignação em 
pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de 
aluguel e renovatórias de Iocitção. · · - ' , 

A norma proposta pelo Poder Executivo contraria, inte
gialriiente, o princípio do duplo graU -de jurisdição, consagradO
em nosso Direito. Tem a apelação, por finalidade, segundo 
esse princípiO, provocar o reexame da Sentença. dos seus 
fundamentos, e permitir sua reforma, se aSsim o entehder 
recomendá v~ I um c_olegiado de juízes da superior =instância. 

Ê de nossa tradição jurídica proporcionar, ao perdedor 
de uma demanda, especialmente em primeiro grau, a oportu
nidade de ver revista a decisão, que não poderá ser executada, 
enquanto pendente recurso. As exceç6es previstas pelo art. 
520 do Código_ çle Processo Civil, somadas a um pequeno 
número contemplado em leis especiais, são aquelas que tumul
tuariam o processo, retardando em demasia a prestação juris
-dicional. 

Deve, assim, ser suprimido o item V, do art. 57, do 
Projeto, que contraiia as nossas melhores tradições jurídicas. 

----Sala das Sessões, 25 de setembro de 1991. Senador Hum-
berto Lucena. - - -

Trata-se, portanto, Sr. Presidente, de ãssegU.fã{ a perma
nência, no texto da legislação do inquilinato, dos efeitos sus
pensivos das ações de despejo. 

-No mais, o nobre Senador José Paulo Biso!, em. seu bri
lhante pronunciamento, já esclareceu a matéria ao Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Prossegue 
a votação da matéria. 

O Sr. Elcio Alvares - Sr. P·residente, peço a opalavra 
para uma questão de ordem. 

. OSR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O nobre 
Líder do_PFL, Senador Elcio Alvares, deseja manifestar-se. 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL -ES. Para um esclareci
mento. S_em revisão do orador.)- Sr. Presidente: 

Acredito que este seja um dos pontos mais importantes 
do projeto no aspecto processual. Na Câmara dos Deputados, 
houve audiência de desenbargadores, de pessoas ligadas ao 
procedimento judicial propriamente dito. Temos aqui vários 
etnêritos advogados.. Toâos sabem que a grande maioria dos 
reçurs_os_ ~ e_ isso foi colocado com muita propriedade na 
Câriiara dos Deputados -, na ação de despejos, têm efeito 
apenas_protelatório. Então, agora, vai haver urna celeridade. 
E-vem a contra-argumentação: cOmo fica o locaf<\riO? Neste 
projeto, quem quiser executar imediatamente a sentença tem 
de prestar uma caução que revette em favor do inquilino. 

Por conseguinte, Sr. Presidente, esse dispositivo é -inteira
mente sustentável, é louvável. E nós, que temos pugnado 
sempre por uma Justiça rápida, uma Justiça célere, o saudamos 
com muita alegria. Entretanto queremos dizer que o nosso 
não é o entendimento isolado de um advogado que militou 

_muito tempo e sabe qual é o sentido do efeito procrastinatório; 
é o depoimento colhido pelos ilustres Relatores da Câmara 
dos Deputados, de vários desembargadores de __ São Paulo, 
de elementos ligados à máquina judiciária, que entendem que 
ilum universo de cem processos, noventa e cinco, quando 
reCorrem em ação de despejo, têm- apenas o efeTio--pfote-
la tório. 
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Entendemos que, dessa maneira, vai-se a~el~rar _q pro
cesso. E amanhã, se o inquilino tiver razão, a caução exigida 
pelo juiz reverterá em seu favor se o locador exercitou uma 
sentença e não estava áffip~mido pelos fundamentos legais. 

É o nosso entendimento, Sr. Presidente. 
. . 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Tem a pala
vra o nobre Líder Chagas Rodrigues~ 

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB- PI)- Sr. Presi· 
dente, Srs. Senadores: 

Sou favorável à manutenção do texto. O recurso terá 
prosseguimento, será examinado. Apenas, como·se··ctiz_ no 
inciso V, que se pretende suprimir, o :recurso terá efeito so
mente devolutivo. Eu pediria atençã? para o art. ~3,_que 
se harmoniza com esse inciso. O art. 63 diz: 

"Art. 63. Salvo nas hipÓteses çlas açóes fUnda
das nos incisos· r. II e IV do art. 90, a_execução provísótia 
do despejo dependerá de caução não inferior a doze 
meses e nem superior a dezoito ·meses de aluguel, e 
atualizado até a data do depósito da caução." 

I~so significa, _Sr. Presi_dente, cjue Só haverá a ~~~~ução 
provisória quando a matéria for !J.Ítida, clara, o que impedirá 
o chamado recurso _de fim meramente protelatório. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Continua 
o encaminhamento. Com a palavra o Sr. Senador José Paulo 
Bisol, para expressar o pensamento da sua Bancada. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB- RS .. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.)_::- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Confesso-me perplexado com os argumentõs-~xpendidos 
nesta Casa segundos atrás. Veja V. Ex~: afirmou-se aqui que 
até os desembargadores deram a informaç.ão de que 95% 
dos recursos em ações de despejo são protelatórios. Então, 
sobram 5% na opinião desses desembargadores, que estão 
é com vontade de se livrar de serviço. Mas, vamos admitir, 
por hipótese, que seja verdade, 5% dos reCursos serão provi
dos, não são protelatórios. sao· fuitdamenta4os, são providos. 
Então, teremos 5% dos casOs garantidos por uma cauçãO que 
ninguém diz para o que é. Prestem atenção, Srs. Senadores! 
Para que serve esta caução? A lei não diz. Agora;· a lei teria 
de dizer que nos casos em que a justiça aéabe provendo os 
recursos, as perdas e danos do locatário, do inquilino, serão 
pagas pelo locador, e isto não está dito. Só faz uma caução, 
que depois ele retira. Sinceramente, se me explicarem que 
as perdas e danos estão garantidas, mudo de opinião. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES .:::Estão garantidos no 
§ 2' do art. 63. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Peço ao Se
nador José Paulo Bisai que conclua a sua manifestação. 

O Sr.José PauloBisol- Vou ler o texto e, se for yerdade, 
euretiro. --·· _ 

"§ 29 Ocorrendo a reforma da sentença ou da decisão, 
que concedeu liminarmente o despejo, o valor da caução re
verterá em favor do réu." 

Então, eu concordo, e retiro. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Vamos pas-
sar à votação do requerimento. _ _ __ _ __ ,- _ =~ 

O voto "simn aprOva o requerimento_) _ficando rejeit~da 
a matéria a que se refere, no caso o art. 57. 

Em votação o requerimento de destaque. Os Srs. Sena
dOres que ãprovam b requerimento de destaque, rejeitando 
o item V, do art. 57, queiram- peTmãn.ecer sentados. (Pausa.) 

O Sr. Maurício Corrêa- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra a V. Ex~ 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, mudou o critério 
de votação? 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em atenção 
-ao nóbre Senador MauríciO Corrêa, a Presidência vai coJher 
os votos de Liderança. 

Como vota o Líder do PFL? 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL- ES)- "Não", Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Como vota 
o Líder do PMDB? 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB- RS)- "Sim'", Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Como vota 
o Líder do PRN? 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN- PE)- "Não", Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Como vota 
o Líder do PDC? 

O SR. GERSON CAMA TA (PDC- ES)- "Não", Sr. 
Presidente. 

_.-- - - -- - -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Como vota 
o Líder do PSDB? 

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB -PI) - "Não", 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Como vota 
o Líder do PTB? · 

O SR. JONAS PINHEIRO (PTB - AP) - "Não'". Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Como vota 
o Líder do PDT? · 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF)- "Não", 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -_Como vota 
o Líder do PDS? · 

O SR. OZIEL CARNEIRO (PDS -PA) --"Não", Sr. 
-Presidente. 

~ O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Como vota 
o Líder do PT? 

. O SR. EDUARDO SUPLICY (PT~ SP) - "Não'', Sr. 
-Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benévides)- Como vota 
o Líder do PSB? 

-OSR. jóSÉ PAÍJLO BISOL (PSB .,- RS) - "Não", 
Sr. PreSidente. 
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) -O _requeri
mento foi rejeitado e mantido o dispositivo do item V, do 
art.57._ · 

Os Requerimentos n,.s 579 e 580, de 1991~ estaõ atfngidoS 
pelo instituto da prejudicialidade, já que dizem respeito à 
mesma matéria. 

Sobre a mesa, requerimento de_ destaque n~ 573, de 1991, 
que será lido pelo Sr. Primeiro Secretário. 

É lido o se,guintc 

REQUERIMENTO DE DESTAQUE 

(Art. 46) 

REQUERIMENTO N• 573, DE 

Nos termos do art. 312, alínea c, do Regimento Interno, 
requeiro destaque para rejeição do artigo 46 do PLC 52/91. 

Sala das Sessões, 4 de setembro de 1991. - Cid Sabóia 
de Carvalho. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação. 

O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. - -

O- SR. PRESIDENTE (Mauro Beneviâes) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Pela or
dem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, quem assina 
esse destaque? _ _ 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O requeri
mento é do Senador Cid Sabóia de Carvalho. Há, também, 
sobre o mesmo -assunto, dois outros requerimentos coinci
dentes. Um é de V. Ex~ e o outro do SeiüiOor José- Paulo 
BisoL - - --

0 Sr- Cid Sabóia de Carválho -Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Preside.Õte, esse 
é o artigo 46? 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sim. 
O SR- CID SABÓIA DE CARVALHO- Sr. Préiiídente,

essa supressão se refere à denúncia vazia, um instituto absolu
tamente caduco e retrógrado que procuramo-s restabelecer 
agora em detrimentO de um acontecimento da época da rede
mocratização do País. Esse dispositívõ fõnir3.do- âalegislação 
exatamente para atender às liberdades do País, aos novos 
tempos~ aos novos àcbfitecimentos, à vOlta do País à demo
cracia. A modernidade é exatamente ndo termos- a denúncia 
vazia, daí por que apresento a supressão desse dispositiVo, 
que estabelece a denúncia vazia, retroCedendo o Diieito brasi
leiro em quase noventa anos. 

O Sr. Humberto Lucena -Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevidesr:._ Concedo 
a palavra a V. Ex• pela ordem. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Pela or
dem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, sou também 

autor de um requerimento de destaque para a aprovação da 
Emenda n~ 31, que tem o mesmo objetivo: 

EMENDAN'31 
Ao Projeto de Lei da Câmara n• 52, de 1991 (o• 

912/91, na Casa de_ origem), de iniciativa do Presidente 
da República, que Dispõe sobre as locações dos imóveis 
urbanos e os_procedim_entos a elas pertinent~. 

Suprima-se o art. 46 do Projeto de Lei da Câmara n"' 
52, -de 1991, renumerando-se os artigos seguintes, dando-se 
ao caput do atual art. 47 a seguinte redação: 

Art. Findo o prazo estabelecido no contrato, a loca-
ção prorroga-se automaticamente, por prazo indeterminado, 
somente podendo ser retomado o imóvel: 

......... ·~·; ·~· .. ~~· .... 

Justificação 

O Projeto original, ora em exame, estabelece distinção 
entre as locações ajustadas por prazo igual ou superior a trinta 
meses, e aquelas acordadas com prazo inferior. Na primeira 
hipótese, prevista pelo art. 46, a resolução do contrato ocor
rerá findo o prazo estipulado, independentemente de notifi
cação ou aviso. Se houv_er prorrogação por prazo indeter
minado - que se presume com a permanência do locatário 
no imóv~I~ sem oposição do locador, por m-ais de 30 (trinta) 
dias após a extinção-; o locador poderá denunciar o contrato 
a qualquer tempo, concedido o prazo de 30 (trinta) dias para 
desocupação. E a ressurreição da chamada "denúncia vazia" 
nas locações residenciais. 

O nobre Senador José Paulo Bisol já chamou a atenção 
para o fato de que é puro eufemismo denominar-se a denúncia 
vazia de denúncia condicionada. 

Sua transformação em lei tumultuaria, certamen_te, com 
o acúmulo de novas ações que seriam propostas, o funciona
mento de todas as Varas Cíveis do País, já congestionadas 
pelo excesso de demandas provocadas pela crise sócio-eco
nômiCa. Acarretaria, ao mesmo iempo, grave problema social, 
com o despejo imotivado de milhares de famílias, especial
mente aquelas de baixa renda, que não têm condições de 
pagar aluguéis elevados. 

A Emenda ora proposta, s-em suprimir iiltegralmente a 
~'denú-9-cia vazia~·. permite sua vigência apenas para as loca
ções realizadas há mais de cinco anos. O despejo, no entanto, 
mesmo nessa hipótese, poderá deixar de ser pedido, pois em 
outra Emenda por nós apresentada - que altera a redação 
do art. 19 - permite-se a revisão do valor do aluguel exata
mente após cinco anos da vigência de acordo anteriormente 
realizado, ou da vigência do contrato de locação. 

Por essa razão, acreditamos na sua aprovação. 
Sala das Sessões, 28 de setembro de 1991. - Senador 

Humberto Lucena. 
Dig3.-se, também,Sr. Presidente, que a denúncia condi

cionada, da maneira como está no novo Projeto de Lei do 
-Inquilinato, não atinge-apenas às futuras locações, como tam
bém às atuais locações. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Mesa, 
tendo em vista a relevância da matéria, está franqueando 
aos Líderes uma manifestação singela de 30 segundos. 

O Sr. Elcio Álvares -Peço a palavra, Sr. Presidente, 
pela ordem. 
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Elcio Álvares. _ -- ---

O SR. ELCIO ALVARES (PFL- ES. Pela or_dem. Como 
Líder. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs~ Senado
res. esse assunto mereceu um debate exaustivo na Çãmara 
dos Deputados, alcançando noticiário em tOdos- ós jóf"nais. -

Imputar a denúncia vazia, agora, esse Iabéu_ terrível da 
grande praga da relação ex locato não é verdadeiro, mesmo 
porque - é importante frisar - não está havendo nenhum 
artifício-no õ::t6mcnt9 ~m que ela é chamada de denúncia 
condicionada. 

Dentro da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
já houve emenda semelhante a essa. Foi estudada e houve 
um parecer muito claro a respeito da rejeição. Usando da 
mesma prerrogativa do nobre Líder Humberto Lucena, de 
autor de emenda, eu gostaria de trazer ao conhecimento de 
todos os nossos· -nobres Pares os fundamentos que mantêm 
o art. 46, que é extremamente importante e não o é apenas 
no -asp-ecto da locação. Com c art. 46, Vái:rfOs- ter um fluxo 
maior de construç-ão de imóveis oferçcidos à locação.- Vamos 
aproveitar a máoMde-obra não especializada. São milhões e 
milhões de brasileiros que se estão perdendo pelas ruas, p-or
que não há oportunidade de emprego. E ontem, tive oca~ião 
de verificar que o GovernO anúricia qtie--nao Va1.oférecer, 
no ·próxirrio ano, qi.iãlq-tier iJpo de emprego. 

Esse restabelecimento do texto que está aqui mencionado 
vai prop-orcionar a ãiocação dessa mão-deMobra não qualifiM 
cada, num processo de construção que merece registro. 

Quando caiu, siin~- -a -aenúncia vazia em 1976, tínhamos 
uma oferta de imóveis --e já o diSse da tribuna -da ordem 
de 37% para a locação; hoje não temos meio por cento. Há 
esse aspecto social. _ _ _ _ _ 

O fundamento básico": eu gostaria de ler para conhe-ci
mento de todos os nobres Pares. porque realmente esse é 
um dos pontos. Não é denúncia vazia, é denúncia condicioM 
nada. 

O parecer pela rejeição- da supressão do_ art. 4!) existe 
porque contraria toda a sistemátíca da lei, sendo certo, ade
mais, que de acordo com o -art. 60 -o loca!_áriO d~~porá ~e 
mais 6 meses para permanecer no imóvel, num tC?tal de 36 
meses de utilização mínima, prazo esse· repti.fado ideal pelos 
membros da Comissão lnterministerial, que reuniu segmentos 
os mais representativos da sociedade e buscou ouvir, de forma 
ampla, locadores, ·tocatários, administradores de imóv~i~ e 
construtores. - -- ---

Reg~stra-se que _f!~O o_oorrúá ressurreiçãO da_ cba~ada 
denúncia- vazia nas locações residenciais, já que a nova lei 
aplica, em verdade, uma retom_~da __ ~op~~ciºP-~~? por -imple
mento -de tempo·,-·ao- ci>iit:ráiiO da anterior re~~mãda--yazia, 
que estava sujeita somente à nao convir ao locador a permaM 
nênda do locatário do imóvel, :;endo certo, ao contrário, que 
de acordo com a sistemática d(1 projeto, o pedid(;=estáCOndiM 
cionado ao decurso- de tempcr e a contrato escrito. 

Portanto, Sr. Presidente, somos pela manutenção do tex-
to. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Vamos pro
ceder, portanto, à votação, ouvindo a mani~e~tação das Lide
ranças. 

Como vota o Líder do PMD B? 
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB ·- RS) -,- OPMDB 

vota "sim", Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Como vota 
o Líder do PFL? 

_O SR. ELCIO ALVARES (PFL- ES)- O PFL vota 
"Nã.o", Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Como vota 
o Líder do PSDB? 

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB-PI)-Sr. Presi
dente, além das razões aduzidas, é preciso- levar em conta 
o seguinte: o art. 46 cogita _de locações ajustadas por prazo 
igual ou superior a- 30 meses. O art. 47 cogita de locações 
com ptà.ZõS inferiores a 30 mes~s. __ __ ---- ---- -

Se suprimirmos o art. 46 que cogita de locação de prazo 
superior a 30 meses, então, Sr. Presidente, haverá uma lacuna 
na lei. 

O art. 47 fica disciplinando as locações com prazos inferio
res a 30 meses. E as locações com prazos superiores a 30 _ 
meses, como ficam? 

Não é possível, Sr. Presidente! 
O PSDB vota "não". 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Como vota 
o Líder do PRN? 

O SR. NEY MARANHÁO(PRN~ PE)- O PRN vota 
"Não", Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Como vota 
o Líder do PTB? 

O SR. JONAS PINHEIRO (PTB - AP) - O PTB vota 
"Não", Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Como vota 
o Líder do PDT? 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF)- Sr. Presi
dente, O PDT vai acompanhar o Senador Humberto Lucena, 
mas vai votar com a, Liderança do PMDB na Câmafa dos 
Deputados. "Não", Sr. Presidente. _ _ 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Como vota 
o Lfder do PDC? 

O SR. GERSON CAMA TA (PDC- ES) "-'o- PDC 
vota "Não", Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Como vota 
o Líder do PDS? . . 

O SR. OZIEL CARNEIRO (PDS - PA) - O PDS vota 
"Não", Sr. Presidente.· 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Como vota 
o Líàer d-o PSB? 

Ó SR. PAULO BISOL (PSB -RSJ-= O PSB vot~ "Sim", 
Sr.-"Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Como vota 
o Líder do PT? 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP) - O PT vota 
"Sim", Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Prevaleceu 
o voto "não". Portanto, foi rejeitado o requerimento e man
tido o texto. 

0 SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Sr. Presidente, 
-peço verificação de quorum. 
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O SR.~ PRESIDENTE (Mauro BeneVides)- Vai-se pro
cessar a verificação de quorum solicitada pelo nobre Senador 
Cid Sabóia de Carvalho, com ap-oio dos Senadores HUmberto 
Lucena, Ronaldo Aragão e Ronan Tito. -

A Presidência pede aosSrs. Senadores que tomem assen
to nas bancadas para que se processe a veerificação-solicitada. 

O Sr. Marco Maciel- Sr. Presidente, peço a palavra, 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra a V. Ex~. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, como habitualmente 
ocorre nessas hipóteses; -eu gost3.ria de pedir a V. Ex~ que 
faça acionar as campainhas, e, se possível, peça também aos 
Srs. Senadores que se encontrem nos gabinetes que acorram 
ao plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência pede aos Srs. Senadores que se encontram nos seus 
gabinetes que se desloquem imediatamente para o plenário, 
pois dentro de 2 minutos será processada a verificação de 
votação. 

O SR. MARCO MACIEL- Sr. PreSíáente, eu gostaria 
que V. Ex~ desse, como habitualmente o faz, um certo teínpo 
para que os Srs. Senadores que estão nos s-eus gabinetes pos-
sam acorrer ao plenário. - -

Tem sido uma tradição nesta Casa e V. Ex• a tem honrado, 
a concessão de um prazo para que os Srs; SenadOres possam 
exercer o seu direito _de voto. Não somente aqueles que se 
encontram no cafezinho, mas aqueles, tambem, que se encon
tram no gabinete. 

Daí por que eu gostaria que V. Ex~ concedesse, pelo 
menos, três minutos. Veja, V. Ex•, que muitos Senadores 
estão chegando agora ·no plenário, criando condições assim 
para que possam manifestar sua posição neste-piO-jeto. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes)- Nobre Sena
dor Marco Maciel, a Presidência entende que numa matéria 
complexa, importante, relevante como esta todos os Srs. Sena
dores que se encontram na Casa estão eietivameilte- riõ-plená
rio. Tanto é esse o entendimento, que a Mesa já fez a Caneta
mação pelo próprio miCi'Ofone, instando os Srs. Senadores 
que compareçam imediatamente ao plenário, pois neste mo
mento vai-se processar à verificação. 

Portanto, Srs. Senadores, queiram ocupar à"S suas respec
tivas Bancadas. 

O SR. MARCO MACIEL - Sr. Presidente, eVidente
mente os Líderes vão manifestar sua opinião, não é iSso? 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Já o fizeram. 
É a -mesma matéria com pedido de verificã.ção._ O partido 
de V. Ex~ votou "Não". 

O SR. MARCO MACIEL..:.. O Senador Eldo Álvares, 
que foi o relator da matéria, que estudou em profundidade, 
para conhecimento da nossa bancada, vai manifestar a nOssa 
posição. Daí por que solicito a V. Ex~ que permita ao Senador 
Elcio Álvares que manifeste a- nossa posição com relação a 
esta votação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nobre Líder 
Marco Maciel, o tempo que seria destinado ao Líder Elcio 
Álvares V. Ex~ já acumulou agora. 

O SR. ELCIO ÁLVARES (PFL- ES) -Sr, Presidente, 
o PFL vota "não". 

6 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência, portanto, pede aos Srs. Senadores que tomem seus 
assentos. __ _ _ _ 

A Mesa se dispensa de fazer qualquer· outro esclareci
mento. A matéria- já fói bastante discutida e o encaminha
mento já se processou dentro daquela limitação regimental. 

O SR. JONAS PINHEffiO (PTB -AP) -Sr. Presidente, 
o PTB deseja reafirmar o seu voto "Não". 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN- PE)- Sr: Presidente, 
o PRN também vota "Não". 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS) - O PMDB 
votará "sim", Sr. Presidente. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB -PI)- Sr. Presi
dente. o PSDB votará "não". 

O SR. OZIEL CARNEIRO (PDS - PA) -Sr. Presi
dente, o PDS votará "não". 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Vamos pas· 
sar-da p3Javra ã ação. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

PROCEDE-SE A VOTAÇA:O. 

VOTAM "SIM" OS~SRS. SENADQRE:S:~ ~ _ 
Antô~nio Mariz- César Dias- Cid Sao6la ~de Carvalho 

- Divaldo Suruagy - Eduardo Suplicy - Garibaldi Alves 
Filho -Humberto Lucena - J osaphat Marinho -José F oga
ça- Márcio Lacerda- Nabor Júnior- Nelson Carneiro 
- Nelson We9ekin - Onofr_e Quínan - Pedro Simon :.._ 
Ronaldo Aragão -Telmo Vieira. 

VOTAM "NAO" OS SRS. SENADORES: 
Albano Franco - Alexandi'e Costa - AJfredo Campos 

- Aureo Mello - Beni Veras - Carlos De'Carli - Carlos 
Patrocínio - ChagaS- ROdrigues - Darío Pereira --:- Di~~eu 
Carneiro - Elcio Álvares --:::- Esperidião Amin - Gerson 
Çamat_a_- Guilherme PaJgtei~~-~ Henrique Almeida- Hugç_> 
Napoleão- Iram Saraiva- Irapuan Júnior- Jo_ão Calmon 
-João Rocha- Jonas Pinheiro- Jose _Eduardo_:- José 
Richa- Júnia Marise- J utahy Magalhães- Lavoisier Mai_a 
- Levy Dias - Lucídio Portella -:- Marco Maciel - Mário 
Covas --MauríCiO Corrêa --Meira Filho - Ney Maranhão 
- Oziel Carneiro - Ronan Tito - Saldanha Derii ---=- Valmir 
Ca_!li.pelo - Wilso~ Ma~tins. 

O SR. PRESIDENTE (_Mauro Benevides) - Votaram 
SIM17Srs.Senadores;eNA038. ~ ~- ~ ~~ ~ 

Não houve abstenções. 
Total: 55 votos. 

--Mantido o texto, ficam prejudicados os Requerimentos 
n'' 577 e 578, de 1991, dos Senadores Humberto Lucena e 
J9sé Paulo Bisol. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a me
sa, Requerimento de Destaque n~ 574, de 1991,que_ será lido_ 
pelo Sr. 1' Secretário. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 574, DE 

Nos termos do art. 312, alínea c, do Regimento Interno, 
requeiro destaque para rejeição do art. 76 do PLC 52!91. 

Sala das Sessões, 4 de setembro de 1991.- Cid Sabóia 
de Carvalho. 
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) :- Esse desta- O SR. ELCIO ALVARES- Sr~- l'residente, peço a pala-
que foi SoliCitado para rejeição do texto do art. 76. vra pela C?_rdem. _ __ _ _ _ ___ _____ _ 

Em votação. ~ O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Tem a pala-
Como vota o Líder do PMDB? vra pela ordem o nol;lre Senador Elcio Alvares. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB -RS)- "Sim", Sr. O SR. ELCIO ALVARES (PFL -ES. Pela-ordem. Sem 
Presidente.- Tevis~o do ora~or.)- Sr. Presidente, parece-me que a Presi-

0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Como vota dência anunciou que com a rejeição do requerimento_do nobre 
o Líder do PFL? - Senador Cid Sabóia de Carvalho, a emenda n~ 35, que teve 

0 SR. ELCIO ALVARES (PFL _ ES) _ "Não", Sr. parecer favorável e foi destacada, estava também desacolhida. 
Presidente. ~ ~ O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- A Emenda 

n~ 35 havia sido mantida no texto. O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~Como vota 
o Líder do PSDB? O SR. ELCIO ALVARES - O que fica claro é que o 

O SR. CHAGASRODlUGÚÉS (PSDI3:....: PI)- Sr.Presi- texto foi mantido. Agora,foi acolhida uma emenda, a de 
dente, o art. 76 dá um tratamento melhor ãs IoCãções residen- n~ 3~, de autoria do nobre Senador Ney Maranhão, pela sUa 
ciais já celt!bradas. E, por outro lado, o D.obre Relator vai _ -procedência: 
aceitãt uma emenda sobre a qUal S. Ex~ apreseritoU uma sube- O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Essa emenda 
menda, no sentido de aumentar esse prazo que é-de 9 meses foi mantida. 
para 12. 

Logo, somos pela manutenção do art. 76, votando "não", O Sr. Elcio Alvares- Então será votada? 
ao destaque. O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Já foi man-

O SR. PUESIDENTE (Mauro Benevides)- Como vota tida. 
o Líder do PTB? O SR. ELCIO ALVARES- Sr. Presidente, há um equí· 

o SR. JONAS-PINHEIRO (PTB _ AP) _ o PTB vota vóco; são dois os prazos, 12 e 9 meses. A emenda do Senador 
pela manutenção do texto. "Não"' Sr. Presidente. Ney Maranhão uniformiza em 12 meses a prazo em favor 

do locatário. 
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) .:-__ CQil!O vota _Pareceu-me ouvir V. Ex~ dizer que em virtude de termos 

o Líder do PDC? rejeitado o requerimento do nobre Senãdor Cid Sabóia de 
O SR. GERSON CAMA tA (PDC - ES} - O PDC Carvalho automaticamente estava recusada a Emenda n' 35. 

vota "Não", Sr. Presidente. Se ouvi mal, a Emenda n9 35 voltará a exame. 

O SR. PRESfDENTE (Mauro Benevides) - éomo vota ~ O SR.- PRESIDENTE (Mauro Benevides) -_O art. 76 
o Líder do PDT? foi mantido no texto. É exatamente a Emenda n9 35. Portanto, 

0 SR. MAURÍCIO CORRÉA (PDT _ l)pL: . .: ''Nãé. a dúvida está dissipada agora para tranqülidade do nobre 
Sr_. Presidente. 1 Relator e Líder, Senador Elcio Alvares. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Como vota 0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Vamos pro-
o Líder do PRN? ceder à votação. _ 

Srs. Senadores, passa-se â votação, em globo, das Emen-
0 SR. NEY MARANHÃO (PRN- PE)- ''Naõ", Sr. das n•' 8, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 34, todas com parecer 

Presidente. favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) --Como vota O Sr. Maurício Corrêa- Sr. Presidente, peço a palavra 
o Líder do PDS? para um esclarecimento. -

O SR. OZIEL CARNEIRO (l'DC~- PA) __:_ "Nãé, s·r. O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Concedo 
Presidente. a palavra ao nobre Senador Maurício Corrêa. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Como vota O SR. MAURÍCIO CORRÉA (PDT- DF. Sem revisão 
o Líder do PSB? do orador.)- Sr. Presidente, antes que haja a votação, quero 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB -RS) -"Sim", um esclarecimento. 
Sr. Presidente. O Relator, quando usou da Tribuna, manifestou-se favo-

rável a duas emendas; depois, uma delas, inclusiye, S. :Ex~ 
O SR. PRESTDENTE (Mauro Benevides) .:..... Como -v0t3. modificouo Não sei quais são as emendas que Cstão--sendo 

o Líder do PT? acatadas. É bom que se explicite. Não sei quais sãof Eram 
O SR. EDUARDO SL'PLICY (PT- SP)- "Sim", ~Sr. duas; agora são 6, 8, 10 .. Não sei quantas! 

Presidente. ___ Quero saber quais as que estão sendo modificadas. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- O requeri-~ ()SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A Mesa in-
mento foi rejeitado, a matéria prevalece. :formará a V. Ex~ (Pausa) 

A emenda n~ 35 fica pi'i::judicada. ~ Sr._ Elcio Alv.ares - Sr. Presidente, peço a palavra 
O SR. PRESli>ENTE (Mauro :Benevides)- Srs. Senado- para fazer um esclarecimento ao nobre Senador Maurício Cor

res, passa-se à votação em globo das emendas no:>~ 8, 13, 19, rêa. 
20, 21, 22, 23, 24 e 34, que têm parecer. favorável. 

Não há nenhum destaque para essas emendas. 
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 

a palavra ao nobre Senador Elcio Alvares. 
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O SR. ELCIO ALVARES (PFL- ES. Para um esclareci
mento. Sem revisão do orador.) -Sr . __ Presidente. já haVíamos 
oferecido na sexta-feira pareceres às erilendas- de_ plenário. 
Agora, quando tivemos oportunidade de iniciãr a- discusão, 
demos parecer favorável à Emenda n9 24, do nobre e eminente 
Senador Humberto Lucena. 

Espero ter respondido ao nobre Senador Maurício Cor-
rêa. ---

0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Vamos pro
ceder à votação, -em globo, das Emendas n~ 8, 13, 19; 20, 
21, 22, 23, 24 e :>4. Todas com parecer favoráv_el. 

Como vota o Líder do PMDB? 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- "Sim", Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Cómo vota 
o Líder do PFL? 

O SR. ELCIO ALVARES- "Sini",-Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Como vota 
o Líder do PSDB? 

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSD B-PI)- "Sim", Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Como vota 
o Líder do PTB? - -

O SR. JONAS PINHEIRO (PTB-AP)- "Sim" Sr. Presi
dente 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Como vota 
o Líder do PDT? - - -

O SR. MAURiCfO CORRÉA (PDT-DF) - "Sim", Sr. 
PreSidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Como vota 
o Líder do PDC? 

O SR. GERSON CAMA TA (PDC-ES)- "Sim," Sr. Pre
sidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Como vota 
o Líder do PRN? 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN- PB) "Sim" Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Como vota 
o Líder do PDS? 

O SR. OZIEL CARNEIRO (PDS-PA)- "Sim", Sr. Pre
sidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Como vota 
o Líder do PSB? -

O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB-RS)"Sim", Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)--, Com·o vo.ta: 
o Líder do PT? 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT'SP)- "Sim", Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -,As emendas; 
portanto, foram aprovadas. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Votação em 
globo das Emendas noS 1, 2, 3, 4, 5, ô, 7, 9, 1q, 11, 14, 15, 
16r17, 18, 25, 27, 28, 30, de parecer contrário, ressalvados 
os destaques requeridos. 

Os Srs. Senadores que as aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa) 

Vamos adotar a mesma sistemática até o final. 
Como vota o Líder do PMDB? 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS)- "Sim," Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência esclarece ao nobreSenador_José Fogaça que o parecer 
é co:i::J.trário a todas essas emendas. 

Votação em globo das -emeflda já referenciadas que têm 
parecer contrário, ressalvados os destaques requeridos. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - O voto-é "não" às emendas 
e "sim" ao parecer, evidentemente . 

. O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Então, va: 
mos adOtai- "Sim" ao parecer, Parã facilitar a s"isterriática. 

__ Qs_ demais partidOs tamb~!fl vqtam "Sim''? 

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSD B-PI) - O PSDB 
também vota ''Sim" ao parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) - Todos os 
demajs partidos votam ''Sim"? (Pausa) 

Rejeitadas as emendas. 
_ Sobre a mesa, requerimento de destaques n" 575, de 1991, 

que será lido pelo Sr. l') Secretário. 
É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 575, DE 
Destaque de disposição para determinado fim. 

Nos .termos do art. 312, alí~ c, do Regimento Interno, 
requeiro destaque para provação da Emenda n" 26. ao PLC 52191. 

Sala das Sessões, em 4 de setembro de 1Sl9L -
-Humberto Lucena. 

O Sr. Hurn_berto Lucena- Sr. Presidente, peço a_ palavra 
para um esclarecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Con-cedo 
a palavra ao nobre_S_enador Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Para um 
esclarecimento. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

-apresentei esta emenda, como já disse inicialmente ao encami
nhar a votação da mã.térla, como objetivo· de tentar proteger 
os locatários de baixa renda, sobretudo aqueles que residem 
nas perfiferias das graOdes metrópoles. 

A emenda visa, como está escrito, que se estabeleça que 
os aluguéis, até determinado valor, sejam reajustados pela 
variação do Índice Nacional de Preço ao Consumidor- INPC. 

Posteriormente a sua ã.presentação, convenci-me pela ar
gumentação do nobre Senador Chagas Rodrigue_s de que não 
poderia fazer essa vinculação ao salário mínimo em face do 
texto constitucional, mas sugeri ao Relator, por proposta do 
nobre Senador Paulo Bisol, que, ao invés de vincularmos 
o valor do aluguel do inquilino de baixa renda ao salário 
mínimo, o fizéssemos ao pai"âmetro de 10% da renda familiar, 
documentalmente, comprovada, aluguel esse que seria, tam
bém, reajustado semestralmente pelo INPC. Infelizmente. o 
nobre Relator terminou por dar parecer -contrário, nâo só 
à-e-menda como à idéia da submenda que inkíalmeme havia 
admitido. Agora, só me resta apelar ao Relator para que 
reveja o seu parecer, a fini de que o Plenário possa votar 
favoravelmente, pelo menos essa "colher-de-chá", cm favor 
da grande maioria dos inquilinos brasileiros que estão aí 



5692 Quinta-feira 5 DIÁRÍO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao II) Setembro de 1991 

absolutamente desprotegidos, sobretudo os moradores das pe
riferias das grandes cidades. 

O Sr._ Elcio Alvares- Sr. Presidente, pela-orderit. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Com a pala-
vra o nobre Relator Senador Elcio Alvares. 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL- ES:-Pelaordem. 
Sem revisão do orador)- Sr. Presidente,g_ostaria,._a.gora, 
de falar mais como Relator. Já repiSer mUitO --õ--asiuiiio~--e 
já prestei a minha homenagem ao Senador Humberto Lucena, 
com todo o apreço. 

Ocorre que tentamoS de todas as fõrinas e modos fazer 
uma submenda. Sr. Presidente, tive o cuidado de consultar 
os integrantes da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia, Senador Chagas Rodrigues e todos aqueles que as envol
veram com o processo e, infelizmente, ficou claro que seria 
impossível a adaptação das emendas em duas submendas. 

Mas gostaria de fazer uma breve leitura das razões que 
levaram ã rejeição inlci3I da emenda do--Senador HUmberto 
Lucena, que tem um profundo alcance humano e social. 

Na redação do parágrafo único do projeto está disposto 
que: 

"Nas locações residenciais, serão observados os 
critéiios de reafuste previtos na legislação e~peclfica. 
O que significa dize_r que nessas locações residenciais, 
impregnadas de forte conteúdo social, a legislação espe
cífica regulará os critérios de reajuste do aluguel con
soante o c_ompo:rtamem:o da economia nacional e da 
política nacional de salário. 

O Congresso Nacional acaba de votar legislação 
própria para regular a ãludida política naciona1 de salá
rios, podendo, quando achar oportuno, o legislador 
dispor em legislação específica aquilo que for conve
niente para resguardo dos locatários residenciais." 

Não temos nenhuma oposição, pelo cO~trário, oS lOcatá
rios nos merecem todo o apreço. Mas, Sr. P:residente, infeliz
mente, em virtude da indeclinável eiva coDs.tituciónal, mante
mos o nosso parecer pela rejeição, lamentando sinceramente 
que não pudéssemos aproveitar as emendas do nobre Senador 
Humberto Lucena, através de submenda ao projeto. 

O SR. JONAS PINHEIRO (PTB - AP) - Rejeito a 
emenda. "Não"~ Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Como vota 
o nobre Líder do PRN? 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN- PE) -Com o Rela
tor, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Como vota 
0-nobre Líder do PDC? 

O SR. GERSON CAMA TA (PDC -ES) -"Não". 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Como vota 
o nobre Líder do PDT? 

O SR. MAURÍCIO CURREÂ (PDT ~-DF) - "Não"' 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Como vota 
o nolire Líder do PDS? 

O SR. OZIEL CARNEIRO (PDS- PA)- "Não". 
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Como vota 

o nobre Líder do PSB? 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB -RS)- "Silll". 

ó SR. PRESíi'>ENTE (Mauro Be~evídes) :.:.. Como vota 
o nobre Líder do PT? 

O SR. EDUARDO SUPLICY -'"Sim''. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Prevaleceu, 
portanto, "não". A emenda foi rejeitada. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a me
sa, Requerimento de Destaque n" 576, de 1991, que será lido 
pelo Sr. I' Secretário. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 576, DE 1991 

ReCp.ieiro, nos termos r~gim·e-nt3is, destaque para ãpro
vação da Emenda n• 29 ao PLC n• 52191. 

Sala das Sessões, 4 de setembro de 1991. - Senador 
Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Sr. Presidente, peço 
a palavra para um e·sciarecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- O Relator, 
Senador Eicio Alvares votou, portanto, contra i effienda. O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi-

Como vota- ci -Líder- do PFL, Élcio Alvares? dência, antes de conceder a palavra ao nobre Líder Humberto 
Lucena, consulta o Plenário sobre a prorrogação por mais 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL- ES.)- Pelo parecer, 30 minutos, da presente sessão. (Pausa.) 
rejeitando a emenda. Não havendo objeção do Plenário, está prorrogada a ses-

O -SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Como vota são, por mais 30 minutos. - -
c Líder do PMDB?- ..... - -- 0-sii: HlJMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Para um 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PM'DB-:...:::Rsr= Si. Presidente, exclarecimento. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
com o parecer contrário do Relator, o texto fica eVidentemente a Emenda n9 29 visa, como está expresso em sua redação, 
prejudicado. Mas, de qualquer maneira, o PMDB marca posi- dividir o ônus do pagamento do Imposto Predial e do Prêmio 
ção favoravelmente à emenda do Senador Humberto Lucena. de Seguro Complementar contra Fogo, igualmente entre o 

o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) _Como vota locador e o locatário, cada um passaria a pagar 50%. 
0 Líder do PSDB? Como se vê, é mais uma tentativa que eu fiz no sentido, 

também de atenuar um pouco a situação do inquilino na nova 
O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB..:.. PI)-Sr. Presi- Lei de Locação Residencial, que é tão voltada para a proteção 

dente, como está redigida a emenda é impçss9_~-~~--ªco!ç._~~~a apenas ao proprietário. Eu não sou Contrário a essa orientação 
porque inconstitucional. Logo, voto com o Relator:_ "não"_ na medida em que reconheço a necessiade de nós estimularmos 
ao destaque. a construção de novos imóveis destinados a aluguel, mas aqui 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Como votá mesmo, o nobre Senador José Paulo Bisol, e-m seu brilhante 
o nobre Líder do PTB? _ pronunciamento, deixou claro que os milhares e milhares de 
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imóveis residenciais que estão vazios, deve-se apenas· à eSPecu
lação no mercado imóbiliái"io, porque a ÍII!ensa in~~Qii:3.- fl~ssas 
pessoas que têm imóveiS.Vã.iiOSflâo préteridem alugá-los, não 
pelo fato de não terem condições de conseguir um bom alu
guel, sobretudo porqu_e se trataria, OOiiiO disse ~S~ Ex•, "de 
locações novas e não antigas e, portanto, estariam arrendadas 
pelo preço de mercado. Tal fato ocorre porque os locadores 
preferem deixá-los mesmo fechados à espera de uma maior 
valorização. - · - - - - -· 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, no caso em espécie atra
vés de entendimento com o nobre Senador Elcio __ Álvares, 
Relator da matéria, ficáu decidido que haveiia-uma sube
menda pela qual esse dispositiVo só se téfúiiíii~l:tãõ apenas 
ao Imposto Predial e ao Prêmio de Seguro Complemantar 
contra Fogo, como inclusive ele só atuaria nas novas locações 
que fossem negociadas pelo sistema de livre negociaÇãO, "ii:ri
plantado na nova lei que ora, votamos. 

Portanto, Sr. Presidente, eram as palavras que· queria 
dizer neste instante, à guisa de justificativa, na esperança·, 
embora remota, de que o Senador Elcio Álvares, pelo menos 
nessa emenda mude o seu parecer e volte a ficar com o seu 
pensamento original, que era no sentido de, pelo menos, aca
tar a subemenda a que me referi. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra, ao Relator da matéria, Senador Elcio Álvares. 

O SR. ELCIO ÁLVARES (PFL- ES. Para um esclareci
mento. Sem revisão do orador.) - Sr. Presid~nte, já falei 
a respeito, mas repito, porque o Senador Humberto Lucena 
merece toda a explicação possívél. 

Nós tentamos de todos os meios e modos, colocar essa . 
emenda como subemenda. Aberto os nobres Pares para um 
fato que me parece grave. Lerei apenas a ementa do parece!_• 
que é muito sucinta e elucida _de vez_ a matéria. - _ · · 

Idêntica emenda foi apre~Critada pelo Senador Eduardo 
Suplicy na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
que, também à unanimiâade, entendeu rejeitá-la. E qual é 
o problema dessa emenda? É que a limitação do pagamento 
de encargos até 50% ensejará um fato inequívoco: o imediato 
aumento do aluguel em prejuízo do locatário, já que o locador 
obviamente não irá arcar com o pagamento dos outros 50%. 
Mas diretamente, Sr. Presidente, permitindo isso, não fazendo 
uma locação aberta com o valor do aluguél realmente definido 
e descontado, evidentemente, os impostos, vamos estimular 
a inflação, pois um dos componentes mais graves da inflação 
é exatamente o aluguel. E conforme a emenda está disposta, 
vamos ter um aluguel que não representa a realidade, porque, 
na verdade, o locador, para não tomar prejuízo, vai, no mo
mento em que ajustar a locação, fazer corp. que, através do 
aluguel, o locatário pãgue os impostos. _ 

Então, achamos melhor, mais claro dei.xar sob a re_sponsa
bilidade do_ locatário, conforme já veio redigida da Câmara 
dos Deputados, para que não haja um aluguel que vai reper
cutir na iriflação e não vai representar a realidade da relação 
inquilino -locador. 

Lamento profundamente não poder ter acolhido a emen
da do Senador Humberto Lucena, conforme era do mel! dese
jo, mas infelizmente tive impedimentos, não s6 de Oidem 
jurídica, mas também em virtude d'!_ manifestação de todos 
os Colegas que opinaram pela rejeição. -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência irá colher os vOtos das Lideranças. 

COffio VOta à Líder do i?MDB? 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS) --"Sim", Sr-. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Como vota 
o Líder do PFL? 

O SR. ELCIO ÁLVARES (PFL- ES)- "Não", Sr. 
Presi9-ente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Como vota 
o Líder do PSB? 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB·- RS)~ "Sim", 
S{ Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Como vota 
o Líder do PSDB? 

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB- PÍ)- Sr. Presi
dente, em última análise a emenda, não obstante os altos 
propósitOS do autor, iria prejudicar os locatários, porque o 
locador iria ganhar o aluguel e ainda ganhar sobre o paga
mento do seguro, das taxas e dos impostos. Logo, votaremos 
contra a emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Como vota 
o Líder do PTB? 

O SR. JONAS PINHEIRO (PTB- AP)- "Não", 
-Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Como vota 
o Líder do PDT? 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF)- "Não",
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Como vota 
o Líder do PDC? 

O SR. GERSON CAMA TA (PDC- ES)- ''Não'•, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Como vota 
o Líder do PDS? 

O SR. OZIEL CARNEIRO (PDS~ PA)- ''Não", Sr. 
Presidente. _ 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Como vota 
o Líder do PTI 

O SR. EDUARDO SUPLÍCY (PT....:. SP)- "Sim", Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Prevaleceu 
o voto "não". 

A emenda foi rejeitada. 
O SR. PRESIDÉNTE(Mauro Benevides)- O Senador 

Nelson Came_iro:i-~tit!ereu, nos termos regimentais, destaque 
para votação em -s~Parado da Emenda n9 32 ao Projeto de 
Lei da Câmara no 52, de 1991. 

Sobre a mesa·, .~equerimento n9 581, de 1991, que será 
lido pelo Sr. 1' Secretário. 

É lido o segginfe. 

REQUERIMENTO N• 581, DE 1991 

Req_ueiro, nos termos regimentais, destaque para votação 
em· seJ:iárado da Emellda no:> 32- ao Projeto de Lei da Câmara 
n' 52, de 1991. . 

Sala das Sessõe_s, 4 de setembro de 1991. -Nelson Car
neiro. 
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O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidcilte, peço a palavra 
para um esclarecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo. 
a palavra ao nobre Senador. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMbB- Ri. Para um 
esclarecimento. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
peço a atenção dos Srs. Senadores para essa- emenda, que 
é a última. 

Sempre houve duas leis neste País: uma para imóveis 
residenciais e outra para imóveis comercíals~ Agora, nãol A 
modernidade incluiu as duas leis numa_ só. E vejam V. Ex•~ 
o que aconteceu: todos conhecemos e temos diante de nós 
o comércio inteiro - pessoas que se dedicam ao comércio, 
que instalam uma farmácia, um estabelecimento comercial 
qualquer. Ali demoram muitos anos trabalhando, criam os 
filhos, fazem as instalações necessárias ao se:u_ negóc_iq! ~mpre-
gam várias pessoas, vár'ias famílias. ___ 

0 
_

0 
__ o 

A lei, então, diz: ''Se a sua ação não for ju_lgada em 
primeira instância, o senllor está-despejadO. E o seu r_~~urso 
irá ser julgado depois pelo-Tribunal." _ : 

E quando o Tribunal julgar, ele já perdeu o fundQ de 
comércio; já está a sua família sem destino; os empregados 
já estão indenizados e ainda que ele ganhe um ano ou seis 
meses depois, ele irá recuperar e reabrir a loja? Evidente
mente que isso é um absurdo! E ainda mais um absurdo porque 
a própria lei diz - vejam V. Ex~! que o proprietário não 
fic3 prejudicado: -

"Na contestação o locador ou sublocador poderá 
pedir ainda a fixaÇão de aluguel provisóriO". -

O juiz fixa um aluguel provisório cm benefício do proprie
tário para vigorar a partir do primeiro mês do prazo do con-
trato. -

O proprietário não irá perder dinheiro- eiiquanto corre 
a apelação, porque o juiz pode fixar 80% do valor que o 
próprio proprietário atribui à locação enquanto dura o pro
cesso. 

É um absurdo! Queremos servir aos proprietários e deixar 
o comércio abandonado. Por quê? Sempre se assegurou ao 
comerciante o direito de manter o seu comércio enqúanto 
durar a apelação, mas, no caso; não s~ mantém o aluguel 
antigo. O proprietário pode impor 80% do que ele quer, 
e o Juiz é obrigado a conceder isso. É um exagero querer-se 
que, entre as decisões que não comportam recurso, figure 
essa~ 

Agradeço antecipadamente as referências elogiosas do 
nobre Relator. Mas quero alertar para o fato de que, antiga
mente, eram cinco anos, hoje são três:- O homem que tem 
o seu comércio não pode ser despejado, como também aquele 
que mora com a sua família, ·porque_ ele é responsável por 
muitas famnias. Esse comerciante tem, durante toda a vida, 
construído o seu fundo de comércio. Ele perde tudo e começa 
de novo. Se ganhar, volta para quê? Um ano depois, ele 
vai reabrir tudo? 

O nobre Senador Maurício Corrê3, que foi um colabo
rador permanente e assíduo do nobre Senador Elcio Alvares, 
já se pronunciou a fãvor -aessa emenda. É uma injustiça, é 
uma iniqüidade a sua aprovação. 

Todos conhe.cemos.o esforço dos homens que trabalham 
nas lojas, nas oficirias, podendo ser despejados de uma hora 
para outra. Se, amanhã, a decisão for favorável, eles vão 
_restabelecer o comércio? Quem garante que terão o mesmo 

fundo de contrato, o mesmo fundo de comércio? Onde estão 
os seus empregados indenizados? Onde está a sUa freguesia? 
Oõde estão a sua vida e a de sua familia? -

Esse dispositivo, que poderia figurar, como figurou em 
outras leis -o Senado Federal já acabou de decidir-, no 
imóvel residencial, não pode ser aplicado aos imóveis comer
ciais. Ê uma injustiça e, principalmente, Um crime contra 
a economia nacional, porque vamos ter esse problema em 
todos os lugares do Brasil, não só nas capitais mas também 
no interior. Vamos ver despejados aqueles homens que vimos 
crescer desde a infância e que ali se perpetuam, através de 
renovações de contratos, mantendo o se.u comércio, que é 
a sua garantiat a da sua fami1ia e a dos se1,1s empregados. 

A minha emenda apenas exclui o efeito devolutivo e asse
gura o efeito_suspensivo à locaç_ão comercial. Não há_elJlenda 
mais justa do que essa. 

Agradeço af!tecipadamente os elogios que me fará o no
bre Líder Elcio Alvares. Ao invés desses elogios, entretanto, 
peço o seu voto. Muito obrigado. 

O Sr. Elcio Álvares - Sr. Presidente, peço a palavra 
para esclarecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Relator, Senador Elcio Álvares. 

O SR. ELCIO ÁLVARES (PFL - ES" Para esclareci
mento. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, vou contrariar frontalmente o Sen-ador Nelson Carnei
ro, pois não posso deixar de elogiá-lo. Eu cometeria um peca
do, mesmo arrostando já com a advertência inicial~ de não 
fazer a S. Ex~ um elogio que agora, no -apagar das luzes da 
v_gtação desse projeto, impõe-se, não na condição do Senador 
brilhante que é, mas como PreSidente da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, que dirigiu a votação dessa matéria 
cOm muita dedicação. Inclusive quero ressaltar que ~adas as 
emendas oferecidas na Comissão foram analisadas exatamente 
pela dedicação de S. Ex•. 

--A argumentação, eu a colheria integralmente se não hou~ 
vesse uma emenda oferecida por nós, para cujo texto convoco 
a atenção dos eminentes pares. 

No art. 74, colocamos: 

(Inclua-se, após o art. 73, renumera-nâo-se os se
guintes.) "Não sendo renovada a locação, o juiz fixará 
o prazo de até 6 (seis) meses após o trânsito em julg"a.do 
da sentença para desocupação, se houver pedido na 
contestação". 

No texto original, realmente o Senador Nelson Carneiro 
tinha razão, não-haVia hipótese de não ser renovada a locação. 

--- Diz a justificativa: 

"Há nítida omissão quanto ão prazo de desceu-
- pação p.a hipótese de rejeição da pretensão à renovação 

do contrato, o que obrigaria a aplicação do art. 360, 
do Código de Processo Civil antigo (Decreto-Lei n9 

1.608, de 18-9-39. ex vi do art. 1.218 do atual Código 
de Processo Civil, Lei n' 5.869, de 11 de janeiro de 
1973)."' 

- Todo o projeto tem o escopo de unificai- a legislação 
inquilinária, tanto substantiva quanto adjetiva, em um únicq _ 
diploma. A ausência desse dispositivo acarretaria dúvidas, 
não só no que concerne à natureza dúplice da ação renovatória 
inas também à necessidade de ser subsidiariamente aplicado 
o Código de Processo Civil antigo. 
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GoStaria de Cllania-r a 3tciilção -de tÕdos para o fato de dores, a emenda diz: "após o trânsito em julgado da sentença~·. 
que o prazo de cinCo anos persiste. Estão gatãTitidos todos Quer dizer, só começa a contar o prazo após o trânsito em 
os inquilinos, na locação comercial, que vão tentar a renova- julgado. _ 
tória. O art. 51 e seguintes são claros quanto à locação não Assim sendo, Sr. Presidente, mantenho, com todas as 
residencial. homenagens ao Senador Nelson Carneiro e não obstante a 

Na verdade, o cuidado do eminente Senador Nelson Car- sua recusa preliminar, a recusa á emenda. -
neiro é elogiável - não posso me furtar ao elogio -, mas 0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) _Como-vota 
gostaria de fazer esta colocação, porque, em oferecendo rejei-

0 
Líder do PMDB'? -- --

ção a sua emenda, já tínhamos oferecido a nossa e, também, 
estávamos dentro da unificação da legislação inquilinária, en- O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB- RS) -o PMDB acom-
quadrando todos os procedimentos. panha o Senador Nelson Carneiro e vota "sim". 

Então, Sr. Presidente, lamentavelmente, crrm-o- maior o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Como vota 
apreço que me merece o Senador Nelson Caq-ü':ifO, ·mantenho - -0 Líder do PSDB? 
a rejeição, por entender que a aprovaçãtf da emenda que 
permitiu a perspectiva de os juizes examínarem, no caso da O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB- PI)- Sr. Presi-
não-renovação de locação, a ação renovatória, estaria suprin- dente, o locatário já foi atendido através da emenda, de modo 
do exatamente os cuidados de s._ Ex~ que lamento recusar a emenda do nobre Senador Nelson Car

neiro. 
O SR. PRESfDENTE (M8uro Benevides) ~ PÍ"ossegue, Sr. Presidente, çon~_o é que a locação para fins comerciais, 

portanto, a votação. - - - em que um empresário é locatário, pode ter um tratamento 
O Sr. Ne~son Carnéh·O- Sr. PrCside-nte, pCço i palavra -·melhor do que a locação em favor do pobre homem que 

pela ordem. usa uma locação para fins residenciais? Em princípiO, deveria-
. mos adotar o mesmo critério, mas -ã-emfmda-Já favorece o 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvides) - Concedo locatário comerciante. 
a palavra a V. Ex~ -De modo que, no meu entender, as ·preocupações do 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RL - Pela nobre Senador já estão atendidas. 
ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, o nobre 
Relator falou de uma emenda que o Plenário não conhece 
e que dá um prazo de seis meses para o despejo, hei caso 
de um juiz único negar a renovatória. 

Até hoje falamos aqui na demora do Poder Judiciário. 
Concedemos seis meses, nos quais o Poder Judiciãríó-terá 
julgado a ação renovatória obrigatoriamente·: Hã um dispo
sitivO que obriga o juiz a, dentro de seis meses, julgaf·a renova-
tória Ou v:amos continuar dizendo que a justiça é demorada 
e, muitas vezes, passa meses e anos sem julgar? Sabe-se que 
uma simples ação, por menot: que seja, demqra de seis a 
oito--meses na Justiça. Dessa· forma, o pfoprictário de um 
fundo de comércio - importante para o município -, que 
sustenta várias fami1iaS~-q-ue construiu a sUa vida e a de sua 
família, vai obrigar o juiz a tomar a decisão ·nõs seís meses: 
Se o juiz o fizer no sétimO mês, ele já estãrá despejado. 

Ora, Sr. Senador, Se V. Ex• votasse um dispositívo obri
gando o juiz a decidir no prazo de seis meses, eu estaria 
com V. Ex~ Mas não posSo confiar que seis meses sejam bas-
tante para issu. - - · 

O SR. ELCIO ÁLVARES --Senador Nelson Carneiro ... 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - À Presi
dência lamenta informar ao nobre Relator que o seu pensa
mento já foi suficientemerife eXplicit3.do. 

A Presidência informa a-os Srs .. Senadores que vai haver 
uma sessão extraordinária hoje e ainda há o restante da Ordem 
do Dia, e está certa de que os Srs. Sena~ores permanecerão 
no plenário até, se possível, a meia-noite de hoje, para se 
esgotar todas essas matérias. -

O Sr. Elcio Álvares - Sr. Prcsiderite, peço a palavra 
para esclarecimento. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevidcs)- Tem a pala-
-~~ . . 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL :-: ES. Para esclareci
mento. Sem revisão do orador.)- Sr. -Presidente, Srs. Sena-

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)..:.. Como vota 
o Líder do PTB"? 

QSR. JONAS PINHEIRO (PTB -AP)- Sr. Presidente, 
o PTB vota "não". 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Como vota 
o Líder do PDT? 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF)- Sr. Presi-
dente, o PDT vota "sim-,,. --

0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Como vota 
o Líder do PRN? 

O SR. NEY MARANHÁO (PRN -PE) -Sr. Presidente, 
o PRN vota "nã9". _. ,_,_~~ 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Como vota 
o Líder do PDS? 

O SR. OZIEL CARNEII<O (PDS - PA) -Sr. Presi-
dente, o PDS vota "não". - - - -

. o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Como vota 
·o Líder do PDC? 

. -

O SI{. GERSON CAMA TA (PDC- ES)- Sr. Presi
dente, o PDC vota "não". 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Como vota 
o Líder do PSB? 

O SR. JOSÉ PAULO BISOLc(PSB - RS) -Sr. Presi
Ue~_te, o PSB vota ''sim". 

O SR._PRESlDENTE (Mauro Benevides) -Como vota 
o Líder do PT? - · · 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP) :-= Sr. Presi
- dente, o PT vota "sim·:. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Prevaleceu 
o "mlo". -Não foi acolhida a emenda do riobre Senador Nelson 
carneiro. -
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O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente, peço verificação 
de quorum. - --- --

0 SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência cOnsulta a Secrctaria~Gera1 da Mesa_ sobre o horário 
em que foi concedida a última verificação. (Pausa.) Às 19 
horas e 29 minutos foi procedida a verificação, segundo infor
mação da Secretaria-Geral da Mesa. Em razão dis~o,_ so!_llente 
às 20 horas e 29 riüimtos é que seria possível atender a um 
pedido de verificação. ____ _ 

A Mesa, portanto, com o registro do computador, lamen
ta não poder acolher o pedido de verificação. 

O Sr. Nelson Carneiro - Conhecia esse dispositivo no 
Congresso Nacional, não sabia qUe havia no Senado também, 
nunca o vi no Regimento Intcrt:JO._ 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência ap-'enas permite-se lenibrar ao nobre Senador Nelson 
Carneiro, exemplar Presidente desta Casa, do qual somos 
todos nós discípulos, que o art. 293, em seu item· V prevê: 

"Procedida a verifiC3çáo d_e VOtação e constatada 
a existêricia de número não será permitida nova verifi
cação antes do decurso de uma hora." 

Lamentavelmente, por isso, a Presidência não pode aco
lher, como desejaria, a verificação ::.olicitada pelo nobre Sena
dor e Presidente Nelson Carneiro. 

O Sr. Nelson Carneiro - É uma pena, Sr. _Pr~~i~~nte, 
praticamos uma grave írijListíÇ3 coritra aqueleS que trabalham, 
neste País. --- -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Reneviôes) - A Presi
dência, realmente utilizando um verbo muito em voga, com~ 
partilha das preocupações de V. Ex~ o verbo compartilhar 
tem sido muito utilizado. · · ~ 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação 
a subemenda apresentada à Emenda no 12. 

O Sr. Secretário vai proceder à leitura. 

É lida a seguinte 

SUBEMENDA CCJ À EMENDA N•l2 
Dê-se ao caput do art. 43 a seguint(! redação: 
Art. 43. Constitui contravensãd penai, punível com pri

são simples de cinco dias a seis meses-- ou Iiiültã de três a 
doze meses do valor do último aluguel atualizado, revertida 
em favor do locatário. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação 
a subemenda. 

Como vota o Líder do PFL? 

O SR- ELCIO ÁLVARES - Com o parecer, Sr. Presi
dente, "sim". 

O SR- PRESIDENTÉ (Mauro Benevides) ~-Como vota 
o Líder do PMDB? 

O SR- JOSÉ FOGAÇA (PMDB~ _:RS_) - "Sim", Sr. 
Presidente. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~~ ~~ Como vota 
o Líder do PSDB? ~ 

O SR- CHAGAS RODlÜGUES (PSDB- PI.) -"Sim", 
Sr. Presidente. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) _:_Como vota 
o Líder do PT? 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP-j- Voto "sim", 
Si-. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Como vota 
o Líder do PSB? 

O SR- JOSÉ PAULO BISOL (PSB- RG.) _:_"Sim'', 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Como vota 
o Líder do PTB? 

O SR. JONAS PINHEIRO (PTB- AP.)- "Sim", Sr. 
Presidente. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Como vota 
o Líder do PRN? 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN- PE,)- "Sim", Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Como vota 
o Líder do PDS? 

O SR- Ol!:IEL CARNElRO(PDS ,--- PA,) .:__"Sim", Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Todos os 
p-artidos, portanto, votaram "sim". 

Aprovada a subemenda, fica prejudicada a Emenda no 
12. 

A matéria vai à Comissão Diretoiã: para a redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a me
sa, parecer da Comissão Diretora oferecendo redação final 
da matéria, que será lida pelo Sr. 1~ Secretário. 

Ê lido o seguinte: 

PARECER N• 318, DE 1991 
-~ Da Comissão D]retorii ---

Redação final das emendas do Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara n• 52, de 1991 (n' 912, de 1991, 
na Casa de origem). 

A Comissão Diretora apresenta a redação finãl das emen
das do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 52, de 1991 
(n" 912, de 1991, na Casa de origem), que dispõe sobre as 
locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas perti
nentes. 

Sala de Reuniões da Comissão, 4 de setembro de 1991. 
- Mauro Benevides, Presidente -Dirceu Carneiro, Relator 
- Lucídio Portela - Rachid Saldanha Derzi. 

ANEXO AO PARECER N• 318, DE 1991 

Redação final das _emendas do Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara n• 52, de 1991 (n' 912, de 1991, 
na _Casa de origem), que dispõe sobre as locações dos 
i~~v~is urbanos e os procedi~entos a elas p_e~ineJ;J,tes. 

EMENDAN• I 
(Corresponde à Emenda n" 24-dePlenário) 

Dê-se ao caput do art. ~~do projeto a seguinte tedação: 

"Art. 49 Durante o prazo_estipulado para a dura
ção do contrato, não poderá o locador reaver o imóvel 
alugado. O locatário, todavia, poderá devolvê-lo, pa
g~ndo a multa pactuada, segundo a proporção prevista 
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no art. 924 do Códifo Civil, a que for judiéiaimente 
estipulada." 

EMENDAN'2 
(Corresponde à Emenda n' 19 da CCJ) 

Dê-se à alínea d do parágrafo único do art. 22 do -projeto 
a seguinte redação; -- -

"Art. 22. . .•........••.. ~ .. ······-··············~· .. •·•·• 
Parágrafo único ................ ~····· .. ·····-·····~:~···-· 
d) indcnização trahalhista e previdenciária pela 

dispensa de empregados, ocorrída em data anterior 
ao início da locação;" 

EMENDAN"3 
(Corresponde à destaque de Plenário) 

Suprima-se do item V do art. 23 do projeto a express~o 
"por sua conta e risco". __ 

EMENDAN'4 
(Corresponde à Emenda ·no 20 - CCJ) 

Dê-se ao § 39 do art. 24 do projeto a seguinte ·redação: 

"Art. 24. . ... ·~·· ..................... ·-~····-~·~·-······ 
§ 3" Os depósitos efetuàdos em prejuízo pelOs 

locatários e sublocatáríos poderão ser levantados, me
diante ordem judicial, para realizaçãO das obras ou 
serviços necessários à regularização do imóVeL" 

EMENDA N•S 
(Corresponde à Subemenda CCJ à Emenda n' 12) 

Dê-se ao caput do art. 43_do projeto a seguinte redação: 

"Art. 43. Consiítui contravenção penal, punível 
com prisão simples de cincu dias a seiS meses Ou multa 
de três a doze meses do valor do último alugu~l atuali
zado, revertida em favor do locatário." 

EMENDA N'6 
(Corresponde à Emenda n' 13 de Plenário) 

Dê-se ao caput do-ait. 44- do projeto a segUinte -redãÇão:-

"Art. 44. Constitui cdme dei açãó P-ública~- piiiíf
vel com detenção- de três meses a um ano, que poderá 
ser substituída pela prestação de serviços à comuni
dade." 

EMENDA N'7 
(Correspóllde à Emenda n" 2f- CCJj 

No inciso VI do art. 61 in fine: onde se diz "acolhidas", 
diga-se "acolhidos". 

EMENDA N'8 
(Corresponde a Emenâa no 34 de Plenário) 

Inclua-se após o art. 73, renumerando-se os demais, o 
seguinte artigo: 

"Art. 74. Não sendo renovada a locação, o juiz 
fixará o- prazo de até seis meses após o trânsito em 
julgado da sentença para desocupação, se houver pedi-
do na contestação." -

EMENDAN'9 
(Corresponde à Emenda no 35 de Plenário) 

Dê-se ao caput do art. 76 do projeto a seguinte reda.çãç:.:. 

- "Art. 76. Ás locações que tenham sido ·celebra
das anteriormente à vigência desta lei e que já vigorem 
ou venham a vigorar por prazo indeterminado, poderão 
ser denunciadas pelo locador' concedido o prazo de 

__ doze meses para a desocupação." 
c-· ~EMENDA w 10 

(Corresponde a Emenda no 8 de Plenário) 

Suprinia-se o arf. 80do projeto. 

EMENDAN' II 
(Corresponde à Emenda no 22- CCJ) 

. Dê-se ao art. 81 dp projeto a seguinte redação: 

"Art. 81. Ao art. 24 da Lei no 4.591, de 16 de 
_ dezembro de 1964, é acrescido o seguinte § 4l': 

-- . - § 4;- Nas decisões da Assembléia que en
volvem despesas ordináriaS do condomínio, o locatário 
poderá votar, caso o condómino-locador a ela não com

-parec-ça." 
EMENDA N' 12 

(Corresponde à Emenda n' 23 "- CCJ) 

No projeto_ onde se diz "presente lei", diga-se "presente 
Lei" e onde se diz "esta lei". diga-se "esta Lei". 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em discus-
são a redação final. 

Não havendo quem peça a pa~avra, encerro a discussão. 
Em votação. -
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. 
Aprovada. 
A matéria voltará à Câmara dos Deputados. 
A Mesa se regozija por haver o Senado deliberado sobre 

essa importante matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevidesj- Item 2: 

SUBSTITUTIVO DA ·cÂMARA AO 
PROJETO DE LEI DO SENADO . 

- No 2, DE 1988 

DiScussão, em turflo-linico, dO substitutivo da Câ
mara ao Projeto de Lei do Senado n9 2, de 1988 (nl> 
315/88, naquela Casa), de autoria do Senador Affonso 
Camargo, que altera dispositivos -da Lei nl' 5.682, de 
21 de julho de 1971- Lei Orgânica dos Partidos Políti
cos, tendo 

PARECER, sob no 250, de 1991, da Comissão 
- de Constituição, Justiça e Cidadania e Redação, 

contrário. 

Sobre a mesa, requerimento que será lidO pelo Sr. 1~ 
Secretário. 

É lido o s~guinte 
REQUERI~fENTO No 582, DE 19n 

_ NOS~ termos do art. 279, alínea c, do- Regimento Iii temo, 
requeiro. adiamento da discussão do substitutivo da Câmara 
ao PLS no 2188, a fim de ser feita na sessão do dia 10-9-91. 

Sala das Sessões, 4 de setembro de 1991. - Affonso Ca· 
margo. 
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação 
o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queira-m permanecer 
sentados. 

Aprovado. 
A matéria retornará à Ordem do Dia na data aprazada. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 3: 

PROPOSTA DE EMENDA Á 
CONSTITUIÇÃO N• 13, DE 1991 

Discussão, em priineíiO turno, da Proposta de Emenda 
à Constituição n~ 13, de 1991, de autOria do Senador Ney 
Maranhão e outros Senhores Senadores, qUe dá nOVa redação 
ao § s~ do art. 14 da Corl.stitutÇão Federal. 

Obedecido o disposto no art. "35~-§ -z~, do Regimento 
Interno, transcorre hoje o primeiro dia de discussão _da pro
posta. 

Em discussão. (Pausa.) 
A discussão terá prosseguimento na sessão de amanhã. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A presi-
dência convoca sessão extraordináría a realizar-se hoje, às 
20 horas e 18 minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 
Votação, em turno único, do Requerimento n9 440, de 

1991, de autoria do Senador Amir Lando, solicitando, nos 
termos regimentais, a transcrição, nos anais do Senado Fede
ral, da matéria publicada no jQrnal Folha de S. Paulo, edição 
de 4 de agosto de 1991, do jornalista Gerardo Mello Mourão, 
intitulada "A Impostura Ecológica,.. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Está encer
rada a sessão. 

(Le~·anta-se a sessão às 20 horas e 15 minutos.) 

Ata da 147~ Sessão, em 4 de setembro de 1991 
1 ~ Sessão Legislativa Ordinária, da 49~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência do Sr. Mauro Benevides 

AS 20 HORAS E 18 MINUTOS, ACHAM-SE PRESEN-~-
TES OS SRS. SENADORES: ~ ~ ~ . ~ 

Affonso Camargo- Albano Franco - Alt!xaildre Costa 
- Alfredo Campos -· Alufzio Bezerra - Amir Lando -
Antonio Mariz- Aureo Mello- Beni V eras- Carfos De' 
Carli- Carlos Patrocínio- César Dias- Chagas Rodrigues 
- Cid Sabóia de Carvalho - Dario Pereira - DirceU Car
neiro- Divaldo Suruagy ~ EdJ,Iardo Suplicy -~l~!o A.I~a~e$ 
- Esperidião Amin - Epitácio Cafeteira - Francisco Ro
llemberg- Garibaldí Alves- Gerson Camata- GUilherme. 
Palmeira - Hélio Campos - Henrique Almeida - Hugo 
Napoleão- Humberto Lucena- Iram Saraiva- Irapuan 
Costa Júnior- João Calmon- João Rocha- Jonas Pinheiro 
- Josaphat Marinho - Joáo França - José Eduardo -
José Fogaça- José· Paulo Bisol- José Richa- J únia Marise 
-Jutahy Magalhães- Lavoisier Maia- Leyy _Dias- Leu
rival Baptista - Lucídio Portclla - Magno Bacelar - Man
sueto de Lavor- Márcio Lacerda -Marco Maciel -Mário 
Covas-Maurício Corrêã --MaUro Benevides-Meil-a Fílho 
- Nabor Júnior- Nelson Carneiro -Nelson Wedekin -
Ney Maranhão - Onofrç: Quinan - Oziel CarneirO -PedrO 
Simon - Rachid Saldanha Derzi - Raimundo Lira - Ro
naldo Aragão-:- Ronan Tito- Ruy Bacelar- Valmir Cam
pelo- Wilson Martins- Telmo Vieira._ 

O SR. PRESIDENTE(Mauro Benevides) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 68 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, decl~ro a1;lerta a Sessão. 

Sob a proteçáo de DeuS, iniciamos nóssos trabalhos. 
Sobre a mesa, requeriment~ que será lido pelo Sr. 1 ~ 

SecretáriO. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 583, DE 1991 

Requeremos urgência, n~s !ermos do_ art:336, b_,_ áO Regi
mento- Ióterrio, para o Projeto de Lei da Câmara n9 75, de 
1991, que dispõe sobre a revisão dos vencimentos básicos 
dos DesemPargadores do Tribunal de Justiça do Distrito Fede
r"l e dos Territórios, dos Juízes de Direito e dos Juízes de 
Direito Substituto, e _dá outras providências. 

" $ala das Sessões, 4 de setembro de 1991. - Vahnir Cam
pelo- Humberto Lucena---:- Ney Maranhão ....,-.Jonas Pinheiro 
- Aureo Mello - Josapaht Marinho - Antonio Mariz -
Lavoisier Maia- Iram Saraiva- Alfredo Campos- Esperi
dião Amin - Henrique Almeida - Levy Dias - Irapuan 
Costa Júnior- Meira Filho ~José Eduardo- Wilson Mar
tins - Guilherme Palmeira - Divaldo Suruagy -Teotónio 
Vilela Filho - João Franca Alves - .Chagas Rodrigues -
José Paulo Bisol- Carlos Patrocírifo- João Rocha- Magno 
Bacelar- Lucídio Portella- Nabor Júnior- Elcio Álvares 
- Ronan Tito --Júnia Marise_- Beni Veras- Cid Sabóia 
de Carvalho- Nelson Carneiro- Albano Franco- Pedro 
Simon- Dirceu Carneiro- Mau"r<>Benevides- Alexandre 
Costa - Marco Maciel - Eduardo Suplicy - Mário Covas 
- Hugo Napoleão -:- Mareio Lacerda - Nelson Wedekin 
-Francisco Rollemberg -José Richa - Jo_sé Fogaça. 

O SR. PRESIDEN~TE(Mauro Benevldes) - O requeri: 
mento lido será votado após a Ordem do Dia. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 
Secretário. 

É lido _e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 584, DE 1991 

_Nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, 
requ_eiro licença para afastar-me dos trabalhos da Casa nos 
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dias 5 e 6 de setembro do corrente ano, para Viagem -a Gra
mado- RS, onde proferirei paJestra sobre habilitação a mOto
rista aos 16 anos. 

Sala das Sessões, 4 de setembro de 1991.- Senador João 
França. 

O SR- PRESIDENTE(Mauro Benevides) - Aprovado 
o requerimento, fica concedida a licença solicitada, nos termos 
do art. 43, item II, do Regimento Interno. 

O SR- PRESIDENTE(Miuro Benevides)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item I: 

Votação, em turno único, do Requerimento ito:> 440,
de 1991, de autoria do Senador Amir Lando, solici
tando, nos termos regimentaiS, a trariscriÇãó,-nCrs a-nais 
do Senado Federal, da matéria publicada no jornal
Folha de S- Paulo,edição de 4 de agosto de 1991, do 
jornalista Gerardo Mello Mourão, intitulada "A Im-
postura Ecológicâ.". - - -

Em votação o requerimeiitO, em turno único. 
as Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados, (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, será feita a transcrição solici

tada. 

É a seguinte a matéria cuja transcrição é-SOliCitada: 

TENDÊNCIAS/DEBATES 

A IMPOSTURA ECOLÓGICA 
(Gerardo Mello Mourão) 

Folha de S- Paulo,4-8-9f 
Esta é uma velha lição da filosOfia socrática: o p{esente-~ 

pode pertencer aos que rem-am comodamente a favor da cor
rente, mas o futuro será- sempre construído pelos que remam 
contra a corrente. O Brasil prepara-se, com toda leviandade 
e toda a incompetênCia de que são capazes os políticos e 
os tolos em geral, para a impostura do convescote a realizar-se 
no Rio de Janeiro, a chamada Eco-92 .....,.. uma conferência 
internacional sobre ecologia, patrocinada oficialmente pela 
ONU. Oficialmente, apenas. Porque, na realidade, os donos 
do "forrobodó" ecológico a ser impingido ao Brasil e aos 
países do TerCeiro Mundo em ger~ são os membros da máfia 
dos países ricos. -

Antes de tudo, é bom deixar claro que nem um só homem 
de cultura, nem um só representante do- universo· científico 
no mundo, deu sua adesão a essa espécie de Aids ideológica 
que hoje contamina milhões de pessoas em todos os conti
nentes, dopadas por ·um delirante conceito- de ecologia. A 
ecologia- que antes se chamava "etologia••- é uma preocu
pação legítima de todos nós que nos empenhamos em possíveis 
melhorias da qualidade de vida de nossa pobre raça planetária 
-para usar o qualificativo que Max Scheler costumava dar 

. ã sofrida tribo dos seres humanos. 
Não será fácil remar contra a corrente desse tipo de epide

mia ecológica desencadeada contra o País, ameaçando a medu
la de nossos valores culturais, espiritUais e Políticos e inves_. 
tindo contra a própria soberania nacional. Pois, por trás de 
cavilosos e alarmantes cuidados com nossas águas, nossos pan
tanais, nossas dunas, nossas praias, nossos jacarés~ estã sempre 
a Amazônia brasileira. Aparentemente, a fitologia, a fauna 

e nossos queridos índios, mas, na realidade, o chão do grande 
País equatorial. Deste imenso País que herdamos do gênio 
e do heroísmo português e que temos sabido, mesmo aos 
trances e barrancos, manter incorporado â unidade nacional, 
consolidada pelo Império e continuada pela República. 

No momento em que se escrevem estas linhas (última 
semana de julho), está reunida em Bruxelas uma conferência 
de líderes ecologistas do chamado Primeiro Mundo para o 
fim específico de "decidir sobre o destino da Amazónia". 
O Presidente da República, tão cioso- da soberania nacional 
diante da insolência de um bedel do FMI, até hoje não disse 
uma palavra sobre esse atrevimento ecológico de Bruxelas. 
Ou não tomou conhecimento do assunto, o que é ruim, ou 
preferiu ficar calado, o que é pior. 

A ecologia é apenas a mais riloderna forma de investida 
contra a Amazónia. Houve outras, implíçitas, coino a do Hud
son Institute, ou explícitas, como a que tenho diante dos olhos, 
nas atas da Conferência de Munique. Naquele encontro, reco
nhecendo a legitimidade (sic) das reivindicações territoriais 
de Hitler em torno do ''Lebensraum••- o espaço vital recla
mado pelo povo alemão -, os Srs. Chamberlain e Deladier, 
chefes de governo da Inglaterra e da França, ofereceram tran
qüilamente ao· fuhrer a Amazônia brasileira. Hítler obser
vou-lhes que a Amazónia estava na América do Sul, e os 
Estados Unidos, em nome da doutrina Monroe, possivelmente 
não concordariam com uma ocupação alemã de território bra
sileiro. Chamberlain e Deladier responderão que a proposta 
tinha o aval de Washington - o que pode ser verdade ou 
não. De qualquer modo, Hitler recusou a ·oferta, alegando 
que, ao contrário da Inglaterra e da França, que_tinham tradi
ção e vocação coloníal ultramarina, a Alemanha não tinha 
esse tipo de ambição iffiperial. Até porque a vocação imperial 
da Alemanha, de um modo geral, através dos séculos, só 
se exercia e só desejava exercer-se na continuidade territorial 
-do continente europeu. 

Agora, a tentativa de ocupação da Amazónia volta a 
ser explícita, através da impostura ecológica. Os países ricos, 
que nunca salvaram a vida de ninguém, qu_erem salvar a vida 
dos jutunas, dos ianomami e dos índios __ em geral. Querem 
salvar a floresta amazónica, que seria o pulmão da humanidade 
e a· defesa do planeta contra os buracos na camada de ozónio. · 

O Professor Ollin, cientista que foi fígtini IitaiOr -do 'con
giesSõ ecológico de Estocolmo, absteve-se de apor sua assina
tura no furibundo manife-sto em que os ~·defensores" da natu
reza proclamavam a Intangibilidade da floresta amazónica, 

__ que séria-responsávd pelo oxigênio da humanidade. O oxigê
nio que respiramos, rilais de 95% dele, é fornecido pelas ãguas 
oceânicas. Se toda a floresta amazónica for derrubada. os 
prejuízos ecológicos representarão menos de 0,2% dos danos 
causados pelas emissões de dióxido de carbono da indústria 
dos Estados Unidos. 

Os cienõstaS do mundo inteiro sabem que a floresta ama
zónica precisa ser substancialmente renovada. Os tolos verdi
nhos do Brasil pensam que a floresta é rililenar ou eterna. 
Como lembra o professor Winterstein, a média de vitalidade 

_ (de vitalidade, não de vida). das mais nobres espécies vegetais 
é de 200 anos. DepOis de 200 anos. cresce apenas a casca 
das árvores, formando uma grossa cortiça onde começam a 
medrar os-cupins. Uma parte considerável da floresta amazó
nica, segundo os laudos científiCos, está sendo- comida pelo 
cupim. E preciso derrubá-la, não só para a exploração comer
cial da madeira, como também para salvar a floresta que 
e~tá sufocada pelas velhas.é.rvores e que precisa renovar-se. 
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Recebi por estes dias a visita de um importante cientista 
europeu que me veio dizer: ''Tenho pena de _seu País. As 
pessoas aqui não sabem que a anunciada Eco-92 é uma impos
tura e uma conspiração dos países ricos, que querem impedir 
o desenvolvimento do Brasil, o único País não de_senv_Qlv_i_d_o 
que tem condições, a curto prazo, de furar o clube do Primeiro 
Mundo. Inventaram o fanatismo ecológico para impedir a 
exploração da prodigiosa riqueza minefal e _vegetal da Ama
zônia e paralisar a expansão económica". 

Ainda bem que não há um único homem de cultura e 
de ciéncia no País engajado nessa gigantesca tolice da Eco-92, 
negócio de polítiCos municipais e paroquiais, que nunca leram 
um livro e que, de boa ou má~ fé, entraram nessa rumorosa 
seita ecológica, tão bem sucedida e tão_ fraudulenta como 
a seita do falso "bispo" da Igreja Universal. Com uma agra~ 
vante: na militância da seita impOstora atê- os- eSquerdistas 
do Brasil "estarão servindo de inocentes_ úteis do pior imperia
lismo dos países ricos ... 

Resta a esperança de que, assim como já o fizeram os 
líderes da região amazónica- os Governadores Gilberto Mes
trinho e Jader Barbalho e o Ministro Jarbas Passarinho -, 
o Governador do Rio de Janeiro, Leonel Brizola, que é_u_m 
político muito atento às riuifrefas internacionais, e o próprio 
President_e da República tomem uma consciência agressiva 
do problema, e entreguem a supervisão do congresso ecológico 
a pessoas do ramo, capazes de defender o interesse nacional: 
os quadros do Itamaraty e do Estado-Maior_das Forças Arma
das. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevldes) - Passa-se_ 
agora, â apreciação do Requerimento il" 583, de 1991, de 
urgência, lido no Expediente para o Projeto de Lei da Câmara 
n' 75/91. 

Em votação o re-querimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queirãm ·permanecer 

sentados. (Pausa.) --
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à discussão da maté

ria, em turno único. 

Discussão, em turno único, do projeto que dispõe sobre 
a revisão dos vencimentos básicos dos Desembargadores 
do Tribunal de Justiça do DF, dos TerritóriOs; dos .Juízes 
de Direito e dos Juízes de Direito Substitutos, e dá outras 
providências. 

Dependendo de_ parecer da Comissão de Assuntos 
Económicos. 

A Presidência solicita ao nobre Senador Valmir Campelo 
o parecer da ComiSsão de Assuntos Econômicos. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PFL -DF. Para proferir 
parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:_ 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 75, DE 1991 
(N• 1-591191, na Casa de origem) 

(Do Tribunal de Justiça do Distríto Federal 
e dos TerritOrios) 

Dispõe sobre a revisão dos vencimentos básicos dos 
Desembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal e dos Territórios, dos Juízes de Direito e dos 
Juízes de Direito Substitutos e dá outras providências. 

O Congresso Nacional" decreta: _ _ 
Art. 1 ~ Os vencimentos bâsícOs âoS-beseinbargadores 

do Tribunal de Justiça do Distrito "FedeiáJ-e-aos TerritóriOs~"~-

dos Juízes de Direito e dos Juízes de Direito-Substitutos ficam 
reajustados em 30% (trinta por cento) a partir de 19 de maio 
de 1991. 

Art. 2" Aplicam~se aos Magistrados aposentados as dis~ 
posições desta lei. 

Art. 3~ As despesas resultantes da execução desta -lei 
correrão â conta das dotações orçamentárias respectivaS. 

Art. 4~ Esta lei entra em vigoi na data de sua publi
cação. 

Art. s~ Revogam-se as dispOsiçõeS- ein coiiti-áfio.
- Justificação-

O anteprojeto de lei _que ora subm_eto â apreciação das 
Câmaras Legislativas do Congresso Nacional dispõe sobre a 
revisãO dos vencimentos básicos dos Desembargadores do Tri~ 
bunal de Justiça do DiStrito Federal e dos Territórios, dos 
Juízes de Direito e dos Juízes de DireitO- SUbstitutos. 

A referida proposição decorre de anteprojeto de lei sobre 
idêntica matéria, remetido a essa Augusta Casa pelo insigne 
Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em face 
da_deli9eração do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Ad
ministrativa de 20 de agosto fluente. 

Ante o exposto, faço anexar a esta exposição- o inteiro 
teor do anteprojeto e justificação p-ertinente, oriuridos do Su
perior Tribunal de Justiça, cujos fundamentos aplicam-se à 
presente iniciativa, em:·razão da natureza comU:õi da Cc)mpe
tência constitucional de ambos os Tribunais - a atividade 
ju_risdicional. 

Brasnia, eni de de 1991. 
A Câmara dos Deputados já aprovou este projeto, favo

rável. 
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer, 

portanto, é favorável. 
Completada a instrução da matéria, paSSa:-se 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 niatéria vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 75, DE 1991 
(N• 1-591/91, na Casa de origem) 

(Do Tribunal de Justiça do Distrito Federal 
e dos Territórios) 

Dispõe sobre a reVisão dos vencimentos básicos 
dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal e dos Territórios, dos Juízes de Direito e dos 
Juízes de Direito SubStituto e dá Outras providências. -

O Congresso NaCional decre-ta: _ 
Arr. 1 ~ Os vencimentos bás~c_:;os dos_ Desembargadores 

do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, 
dos Juízes de Direito- e-dos Juízes de Direíto SUbstitutos fíéam 
reajustados em 30% (trinta por centO) a partii- de 1~ de maio
de 1991. 

Art. 29 Aplicam-se aos Magistrados aposentados as dis~ 
posições desta lei. 

Art. 39 As despesas resultantes da execução desta lei 
correrão à conta das dotações orçãrnentárias respectivas. 

Art. 4~ ~sta lei entr~ _em vigqr J:!a clat~ de sua publi
caÇ-ão: 
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Art. 5~' Revogam-se as disposiÇões em OOrifiáfió. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Guilherme Palmeira. ----- -

O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL- AL. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, s~~ e Srs. Sena
dores: 

"São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra 
e a imagem das pessoas", proclama a Constituiçáó""""da Repú
blica. Mandamento tão explícito e tão fundamental à convi
vência civilizada, antes de se constituir em base jurídica de 
reivindicações indenizatóriaS, deve ser um limite intranspo
nível do comportamento ético,- principalmente àqueles cuja 
voz alcance repercussões desmensuradas no interio-r da f,ocie
dade. 

Pode-se admitir até que, num jornal da imprensa marrom, 
discuta-se temas menos_ nobres, que avancem nessa zona cin
zenta entre a ética e a insensibilidade, não se poderá, porém, 
jamais a tribuna parlamentar ou um veículo sério de comuni
cação social, permitir:..se a descuidos tais que niVelem os agen
tes mais nobres da formação de opinião a escus_os instrumen
tos. Nossa preocupação decorre do tratamento que alguns 
jornalistas e alguns veículos de comunicação vêm dando à 
primeira-dama do País, Senhora Rosane Collor. 

Não nos permitiria ã. este- pronunciamento, ainda, que 
não nos agradasse o fato, se em termos aceitáveis fossem 
endereçadas críticas fundadas ao comportamento da primeira
dama como tal, ou ã atuação da Presidente da LBA, enquanto 
titular dessa função. O homem ou a mulher, no exercício 
da função pública,- tem de se submeter à permanente fiscaliza
çãoa e crítica da sociedade, ainda quando isso infplique em 
dissabores pessoais. _ ~ -

Não é isso, porém, que- está ocorrendO. 
Está se atacando a pessoa da Senhora Rosane; da mulher, 

da esposa, da filha, da irmã, nesse terreno sagrado da intimi
dade, da vida privada, da honra e da dignidade pessoal, onde 
ninguém pode ingressar sem cometer aleive. - _ 

É lamentável que se explore folhetinescamente símbolos 
sagrados da_intimidade pessoal corno as lágrimas da mulher 
ou sua aliança de casamento, tirando ilações fantasiosas para 
comporem estórias, não se sabe com que fins. Nomes respei
táveis de família são usados para os mais infames trocadilhos, 
com um total desprezo a todos os valores da honra e da cida
dania. 

Caricaturas são exibidas com as insinuações mais infames, 
como se as pessoas, só por exercerem uma transitória funçãO 
pública, não tivessem mais qualquer direito a serem respei
tadas, qualquer limite a ser protegido. 

Sr~s e Srs. Senadores, do que estão valendo as garantias 
constitucionais à vida privada dos cidadãos? 

A que níveis de incivilidade caímos, nós, para permi-
tirmos silentes tanta maldade? _ 

Seremos tão primitivos, tão incapazes da convivência civi
lizada, tão inaptos à cidadania, a ponto de predsarmos da 
odiosa tutela da censura para nos comportarmos dentro de 
limites éticos aceitáveis? 

Não podemos nos conformar_ com isso. 
A imprensa tem de ser livre, ilimitadamente livre, sem 

ferir, contudo, a liberdade alheia. 
A imprensa tem de ser ética, de abordar as questões 

por seu núcleo, por seu aspecto fundamental, e não_ pelos 
pontos periféricos desimportantes, apenas sensacionalistas e 
irracionais. -

Jamais o Governo -obstou ou obsta a apuração de qll:alquer 
fato relacionado com administraçãoa pública, ainda que refe
rentes a áreas sob a gestão da primeira-dama. 

Jamais se reclamou de qualquer crítica a qualquer gestor 
da coisa pública, pela forma da gestão~ 

_Agora, investir contra a inti~_idade das pessoas, apenas 
porque ocupam um cargo público, é inadmissível sob -qualquer 
pretexto. 

Concluindo, queremos nos solidarizar com a Senhora Ro
sane Collor, os brasileiros de bem não aceitam o que estão 
fazendo com a primeira-dama. Todos nós sentimo-nos atingi
dos com tanta ofensa gratuita. 

Queremos, neste momento, registrar um testerriunho pes
soal. 

Somos alagoanos e Líder do nosso Estado, como todos 
sabem. -

Conhecemos a família Malta, é uma família ilustre, com 
brilhante folha de serviços prestados ã nossa terra e à nossa 
gente. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Divaldo Suruagy. 

O SR. DIVALDO SURUAGY (PMDB- AL. PronunCiá 
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, é grave 
nossa crise civilizatórfa: AgUdizam-se os prOblemas sociais. 
O otimismo desaparece do povo brasileiro, dando lugar ao 
ceticismo e à lei do salve-se quem puder. Crise de valores 
.éticos·e morais, onde nem igreja-e escola são preservados 
pelos cidadãos brasileiros. Camíilharrios, iriantidas as atuais 
tendências, para a posiÇão -de Quarto Mundo. 

Temos a terceira piOr-distribuição de renda do mundo, 
atrás de Honduras e Serra Leoa (Dados do IBGE e relatório 
do Banco Mundial). 

Gasta-se mal no Brasil. Invertem-se prioridade e conso
me-se a maior parte dos recursos nas atividades-meio. 

Países econorilkarriénte arrasado-s no pós-guerra;·como 
Japão e Alemanha, são, hoje, grandes potências do Primeiro 
Mundo graÇas a um modelo correto e_justo de desenvolvi
mento, onde a educação mereceu o destaque necessário. 

Pode-se dizer que praticamerite ine:iiSte analfabetismo 
nesses países que estão em condição privilegiada no Primeiro 
Mundo, na sociedade pós-moderna, da informação. 

No Brasil, o crescente analfabetismo é resultado não só 
de um modelo económico injusto; ~qu-e acentua as desigual
dades e a discriminação -da maioria do pOvo brasileiro, mas, 
também, da falta de vontade política de governantes que não 
priorizam a educação. 

"O problema central da educação. no Brasil, é o da escola 
primária, ou seja, o ensfnd básico. Enquanto este problema 
não for equacionado, os demais níve-is de ensino continuarão 
a: ficar profundamente afetados. O setor produtivo não dispõe· 
nem de mão-de-obra habilitada para enfrentar os desafios 
tecnológicos do século que entra, nem de uma massa de consu
midores sofisticados o suficiente para cobrar qualidade e asse
_gu~ar competitividade nos mercados internacionais. OU seja, 
a não se equacionar logo a questão do ensino básico, continua
rem_os a caminhar, cada vez mais depressa, rumo ao subdesen
volvimento, mesmo que os pacotes económicos veilham a dar 
certo. O caso dos países produtores de petróleo ilustra que 
riqueza por si só não gera-riem educaç"áo nem competência 
industrial". (João Batista Oliveira)- -
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Apesar de investimento quanfititivo no- aumento dO nú~ anos_ depois ou não estavam funcionando ou sua função 
mero de matrículas, cerca de três milhões e duzentas mil crian- __ original havia sido totalmente distorcida._" 
ças não têm acesso à escola, o que teptesenta 10% da popu- É fundamental e prioritário no pla~ejal!le_nto d~ qualquer 
lação em idade escolar. Mais grave, porém, é a perda de obra social a definição de seu programa de maneira clara 
qualidade do ensino ministrado. Ela pode ser caracterizad~ e transparente. Os investimentos necessár'idlf aO serviço, a 
por: - -- - - análise criteriosa da clientela a ser beneficiada, o envolvimento 

1) os alunos não recebem o míninio necessário para o com as comunidades e condições de garantia de seu funciona~ 
acesso a patamares mais elevados (esvaziamento dos conteú~_ mento e continuidade. 
dos); _ __ Vejamos o caso dos ClEP no Rio de Janeiro, base dos 

2) a forma de transmitíi conhecimentos não acompanha CIAC. Faltou precedência de um projeto educacional que 
a modernização necessári_a; ____ incluísse a devida qualificação dos professores para o gerencia-

3) a formação dos profeSSOres está em crise; . mente dos CIEP, planejarnento e definição clara dos objetivos 
4) a desvalorização sa~arial e profissional da carreua do e atividades nos CIEP, escolha correta de localização- mui~ 

magistério afasta da profissão quadros competentes. tos ociosos, pois construídos onde não eram necessáriafi esco~ 
Os núineros são reveladores: -- - -Ias. ... 
1) além das trés milhões mil crianças que tê_!ll acesso _ Faltou a projeção dos altos cus~~s df? manutenção dos 

à escola, o processo de evasão e repetência é responsável CIEP, gerando'prejufzos na rede regular, majoritária no Mu~ 
por cerca de quatr<?. milh~es e_ setecenta~ mil, _ig~alment~~~par- nicfpio e no Estado. 
tadas do ensino bástco. Sao, portanto, otto mdhoes de crtanças _É só observarmos: 
fora da escola; _ Em 1988, os CIEP reprêsentaram 5,1% do universo da 

2) em algumas regiões do País, a média de permanência rede escolar no Município do Rio de Janeiro e 4% dos alunos 
da mesma criança n3. pi'imeira Série é de: do~s ~n-~s;_ e_I!l 0!-i_tras, .-_no 1 ~ grau. 
mais pobres, a permanência ria-primeira Série--é· de três anos; _ Os CIEP atenderam 24.000 alunos em regime de turno 

3) apenas cinq-üenta por cento das crianças que entram único, enquanto que 26% da rede escolar_- 155~000 alunos 
na primeira Série alcançam a quinta. E apenas treze por cento -mantinham~se em regime de três turnos, istq é, três horas 
concluem o primeiro grau; __ ---_-- - e nieia de aulas diárias. Os outros 576.000, em regime de 

4) cinqüenta-por"cento dã população brasileira têm_ ~e nos dois turnos de quatro horas e meia. Das 944 escolas conven~ 
de dois anos de escolaridade; cionais, 300 estavam em estãdo precaríssimo,- necessitando 

5) calcula~se em um milhão o número· de_professores de reformas urgentes. _ , - _ . 
formados que abandonaram a carreira em busca de melhor ___ Importante ressaltar que apesar ·do enorme número de 
remuneração; - - ---- es.colas em estado de caréncia no Município, para os 51 CIEP 

6) do quadro de professores em exerc:fc_io, 2~~ não poS_~- (5,1% no universo fatal) foram desviados 62% da verba de 
suem formação específic:l{professores leigos); manutenção, devido às péssimas condições das construções 

Índices desalentadores não ocorrem apenas em regiões realizadas. 
de pobreza crónica. A cidade do Rio de Janeiro, pqr_~X:eniplo, Outros dados relevantes: 
mesmo possuindo a maior rede de escolas primárias_ da Amé~ ... -cem porcento dos CIEP posSuem vagas ociosas (53%), 
rica do Sul, só consegue o índice de 21,31% de_ .concl~são enquanto que nenhum tem mais de 75% de sua capac.idade 
do 1? grau. E no Rio de Janeiro não há professores leigos._ ocupada. Enquanto isso, há excedentes na rede convenciOnal. 
A rede é assistida por professores formados. obrigando algumas escolas a passar de dois para três t1:1rnos. 

Todos sabem, a Nação sabe, do grande contingente de o custo dos alunos nos CIEP é bem mais alto que o 
analfabetos, da queda de qualidade de ensino e ,da§ precárias das escolas convencionais. Em 1988, no CIEP uJ:n aluno C!-[Sta~ 
condições de trabalho e baixa remuneração do magistério_. va -4,5 OTN, enquanto que nas escolas convencionais. 1,5 

Após um ano e meio de Governo_CoJlor, que projeto OTN. 
educacional foi implantado no País? Parece _que_ a opção feita O quadro não muda em 1991 com 72 CIEP construídos 
foi a de cinco mil CIÁCs. espalhados pelo territórjo qacional. _ no município, mantendo-se, portanto, o p_equeno percentual 
Espanto ver um investimento de tão alto porte náo vir acampa- de atendimento - em torno de 5% da rede pública geral. 
nhado do seu projeto educacionaL Como se dará o funciona':' Apesar de muito investimento para poucos, nenhum estu~ 
menta? E a manutenção? A cargo dos municípios? E a rede do prova a eficácia dos CIEP. 
regular. que é majoritária, aumentará sua carga horária, ter~, _ -Sete anos após o lançamento do projeto dos 500 CIEP. 
melhores equipamentos e materiJ!iS? E o salário do professor? temos hoje 121 construídos no Estado do Rio de Janeiro· e 
E a formação da carreira magistério? . 72 no município. 

Serií"o CIAC, como escteveu em arHgo de O Çlobq o Destes193 CIEP. apenas 29 cumprem jornada in~egral; 
Deputado César Maia. serviço ou obra? Ele cita a afirm_ação_ somente _6 respeitam o programa idealizado para o projeto. 
do diretor do Banco de Reconstrução ·na Alemanha que finan~ Enquanto isso. a rede estadual composta de 2. 780 escolas 
cia projetes sociais com juros b3iXOS:--e a longo prazo: carece de manutenção_. Não fazendo parte do marketing políti-

"Os governos em-se_u- pafs, Sejarri- eles rli-unícipais; co, ficam relegadas a segundo plano. ~o Município do -~io 
estaduais ou federal, são excelentes fazedores de obras; de Janeiro, temos um altíssimo índice de repetência nas ?uas 
0 problema é que depois nada funciona". E ~n_cluía: primeiras séries do primeiro grau - 40% -~ o que registra 
"A partir de agora, nós não financiamos mais obr~s. ineficácia do seu sistema educacional. 
Nós passaremos a financiar o funcioname~t~". Em .se~ É neste projeto educacional que se inspira o Governo 
guida, deu alguns exemplos de obras socrn1s. do tipo Federal! Se o Rio de Janeiro não consegue manter seus CIEP 
centros comunitários, postos sociais,_ de s~úde_, escolas e atender sua rede_ regular de ensin_o, o que ocorrerá em 
comunitárias, etc.; que haviari:J. financiado e que cinco outros Estados e municípios do Brasil? 
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Na prática, cria-se um subsfsteriia aeriti'O-dC um outro 
mais amplo que deve ser o prioritário mas fica prejudicado. 

Do programa dos CIAC conhecemos pouco. Só q número
de prédios - 5.000 --. o investimento a ete destinado -
3,8 bilhões de dólares -e algumas de suas pretensões: turno 
único, amparo de 100.000 rrienores abaridO-iiados e atendi
mento em creches de três milhões de crianças. 

De que maneira será feita a distribuição, a manutenção, 
o funcionamento, não se sabe. -Não há projetO educacional 
acompanhado o lançamento deste programa. 

Sem -cuidados especiais há o risco de repetirem-se os pro
gramas de con-strução escolar tipo "Operação Escola", ••orn-á.: 
sios Orieittados para o TrabalhO", "Colégios e -Giõ.ãsiós Poli
valentes" e os atuais CIEP, todos reduzidos à -problemátfca 
de manutenção, a subutilização e o abandono gerando grandes 
desperdícios de recursos públicos. 

É importante frisar que: 
1) o problema p~i!lcipa[ nao é vaga e sim _C9mpetênC"la 

e eficácia do sistema-educacional; 
2) noventa e três por cento das crianças -s-ão aiem:üdas 

pelas escolas públicas em todo o território- nacional e são 
praticamente expulsas pela ineficácia: do SisteiDa ~ós- ãigUns 
anos de repetência nas primeiras sériés~ SáiTidO d3 escola sem 
o domínio da leitura e da escrita; ' 

3) a maioria dos brasileiros freqüenta em média 8,5 anos 
de escola, mas em média conclui apenas a série por causa 
da má qualidade de ensino e não pela falta de prédios; 

4) apenas 13% dos que ingressam na piimeifâ série do· 
1~ grau concluem-no; 

5) a redução da procura: da carreiia magístéi"io tem ·sido 
avassaladora, tendo em vista o seu desprestígio; 

6) há 1.300.000 pfbfessores; dos quais 22% sãó leigos;' 
7) o grau de decadência do magistério é de tal Ordem

que nem as escolas das elites das grandes ci~ades brasileiras _ 
conseguem substituir com eficácia seus pfOféSSóie-s; ---- · -

8) há professores no território nacionarque receberD."á.té 
1/3 do salário mínimo; - -=o - ------- - """"' 

9) temos três milhões e quatrocentas mil crianças sendo 
atendidas por professores leigos; ___ _ _ 

10) temos em torno de dez milhões de crianÇas com per
manência reduzida na escola, pela existência de três ou quatro 
turnos; · ·- · · 

11) é melhor aumentar a carga horária,- esten-denâO~-a
para cinco horas para todos. inveStindo em melhor qualidade, 
do que horário integrã.I-para -poucos. 

São também fundamentais os problemas de gerenciamen
to e administração da educação. O GOverno Fedeial não cum-
priu o preceito constitucional de destinar 50% para ·a educação -
fundamental e erradicação do analfabetismo dos 18% das re
ceitas tributárias. Pelos dados levantados, aplico~ 6_,6% no 
ensino de r~ grau. Sabe-se, também, que 70% dos Municípios 
brasileiros não cumprem a· Constituição no que se~ refere à 
aplicação dos recursos públicos destinados à educação (Un
dime). 

Evidenda também o problema de incompetência e buro
cracia administràtiva o fato de que dos recursos destinados 
à escola, apenas 52% chegam realmente a ela. 

É preciso, pois, que se cõmpra a Constituição e-·ge-ren
cie-se melhor o _dinheiro público destinado_ à educação. 

No momento em que os educadores brasileiros clara
mente pronunciam-se_ a favor da melhoria da qualidade de 
ensino, não creio que a- prioridade do projeto educacional 
brasileiro seja a ConstruçãO de CIACs. 

Sem reforma a formação do professor a ámpliação da 
jornada escolar para, pelo menos, uma média de cinco horas 
p-ara todos, em prédios Sifi1ples mas com condições mínimas 
de funcionamento, incluindo-se equip_amentos e materiais ne
cessáriOs e meCanismos mais eficazeS e transparentes do repas
se dos recursos à educação, qualquer projeto estará fadado 
ao fracasso. 

Será votada agora, em setembro, a Lei de Diretrizes-- e 
Bases da Educação, que poderá permitir a recup-erãçâo de 
vários pontos imperfeitos em legislações anteriores. 

Sabemos, porém~·que sem-decisão política e engajamen.to 
de seus governantes e da sociedade organizada nas prioridades 
da educação as leis continuarão letras mortas. 

Não se pode pensar na "modernização" do País, palavra 
tão __ usada atualmente, sem a universalização cGmpetente da 
educação básica. 

Com--os aVanços da tecnologia e a sua ·internalização, 
quem domina o poder é quem detém a infõrmação. 

Ou revertemos o grave quadro de 70% de analfabetos 
funcioriais, saindo do marketing, político em- que a educação 
está se inserin-do e investindo com seriedade e competéncia, 
ou ficaremos ainda mais marginalizados e colonizados. 

-- Era o que tinha a dizer, Sr. Preside-nte. (Muito be-rnl) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre ~enador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - iU. Pronuncia 
o segUíP,té discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O extraordináf!n cresc_imen~o das cidades brasileiras, na 
segunda metade deste -século, gerou desafiOS para a admiitís- -
tração pública que até hoje não foram adequadamente Solucio
midos. Iilsi::reve.:.se·, entre eles, em destacado lugar, o trans
porte Cbletivo, não tanto por falta de opções convenientes, 
!_)las principalmente em decorrência da escassez de recursos 
e, fundamentalmente, da equivocada seleção de prioridades. 

Há 17 anos, São Paulo, premido pela impossibilidade 
de continuar expondo seus h~bitantes a me"ios de transporte 
inCompatíveis com os requisitos da eficiência, segutança e 
rapidez, optou pelo si_stema metroviáijo-, hoje uma estrutura 
presente e indispensável nas capitais de médio e grande pOrte 
do mundo inteiro. 

Em conseqüência dessa opção, São Paulo atualniente está 
em condições de transportar mais de dois milhões e duzentos 
mil passageiros dia. volume certamente ainda abaixo da de
manda, porém já suficiente para- desobStruir sUas principais 
artérias das filas intermináveis de ônibus, com todo seu elenco 
deproblemas. ---- -

Além disso, visto que i teildência da diúnanda pelo trans
pórté de .massa não pára de crescer, continua a iri\iestir na 
expansãO das linhas. sem descuidar-se da manutenção dos 
trechos em funcionamento, demonstrando que a capital pau
lista tem consciêndâ- do que representa o metió pãra- urna 
cidade de suas dimensões. 

Já o Rio de Janeiro não só aderiu com algum atraso 
ao Sistema, rrias tãffib-ém, em 12 anos, só conseguiu iinplantar 
duas linhas: Sãens Pena/Botafogo e Estácio/Maria da Graça, 
além do Pré-Metró ligando esta última estação a. tnhaúma, 
as quais, reunidas, aão vazão 3pe-nas a--trezentos mil Usuá
riOs/dia. 

As- conseqüências- de tais limitações não poderiam -ser 
piores para a população e para a própria cidade, obrigadas 
a conviver corit engarrafamentos monumentais, crescente po
luição e barulho, a maior parte dos quais acarretados pela 
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frota de ônibus que responde pelo transporte de 70% dos 
passageiros dq ÇT_rande Rio. -

O Rio de Janeiro, a conhecida "Cidade Maravilhosa", 
vê, assim, a desintegração lenta de um sistema privilegiado 
de transporte de massa, apto a renovar a paisagem urbana 
e a contribuir para a melhoria da qualidade de vida de seus 
habitantes, e perde um instrumento valioso para ordenar a 
ocupação do solo urbano. 

Mesmo incluído como o eixo principal do Plano de Trans
porte de Massa do Grande Rio, o metrô carioca, como já 
denunciei em outras oporturiidades, empacou irremediavel· 
mente nas duas únicas linha que opera, enquanto suas obras 
de expansão continuam paralisadas, chaga urbana a evidenciar 
o descaso público pelo que representa o sistema. 

Para uma cidade que vai abrigar, no próximo ano, um 
evento de dimensões intcrnanacionais como a EC0-92, a defi
ciência do metrô e a inexistência de uma decisão política para 
viabilizá-lo é um clã.ro sintoma da nossa inc_apacidade para 
administrar nossos problemas, até mesmo quando têm estreita 
relação com a preservação ambiental. 

Se nada for feitO, coffi rapidez suficiente para tentarmos 
recuperar o tempo perdido, a EC0-92 funcionará comú uma 
propaganda às avessas, pois uma cidade que não sabe ou 
não quer resolver problemas urbanos tão prementes está longe 
de ser maravilhosa e- de prestar-se ao turismo. - _ _ 

Associo-me, mais uma vez, nesta oportunidade, ao esfor
ço empreendido pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empre
sas de Trartsportes MetroviáriOs do Município do Rio de Janei
ro, na sua incansáveil campanha para recuperar a indispen
sável prioridade para o metró carioca. Apelo ao Ministro 
da Infra-Estrutura e ao Secretário Nacional de Transportes 
para que liberem os recursos necessâfiOs à recuperaÇão e nia
nutenção dos trechos concluídos e â retomada das of:?tas. 

Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Cesar Dias. 

O SR. CESAR DfAS(PMDB- RR. PrÓnuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Nunhuma máxima ·poderia expressar melhor todas as fe
cundas realiZações de uma entidade do que a escolhida pela 
ANDIMA- Associação Nacional das Instituições do Mer
cado Aberto, para comemorar as 9uas_décadas de sua existên
cJa: uzo anos de soluções". 

Criada em junho de 1971, a ANDIMA vem-se dedicando, 
desde então, ao aperfeiçoamento, desenvolvi_~entq e diversifi
cação do mercado financeiro no Páís, sempre preocup.ada em 
criar novas opções para os investidores, negócios e. em- espe
cial, alternativas para a capitaHzação do _setqr produtivo da 
economia. 

Dó peqUeno gruJ)o formado pelas 13 instituições que a 
criaram há vinte anos, a entidade, que é hoje uma das mais 
representativas da área financeira do País, evoluiu para os 
mais de 320" aSsociados que a integram atualmente, dos quais 
devem ser destacados não s6 os banco·s, sejam os comerciais, 
os de investimentos ou os múltiplos, mas também as corretoras 
e distribuidoras de valores de todos os portes._ Em conjunto, 
essas instituições, cujos interesses a ANDTMA acompanha 
e defende, servindo como interlocutora junto aos mais diver
sos setores da atividade pública e privada, são responsáyeis 
pela quase totalidade dos negócios realizados no mercado 
financeiro do País. 

Identíficada, em sua origem,-·-como·e-ntidade que congre
gava as instit.uiçóeS que operavam quase que exclusivamente 
com títulos públicos, a Andima afirmou-se, ao longo dos anos, 
como uma organização capaz_de entender o chamado Mercado 
Aberto em su;:t verdadeira concepção, muito mais ampla, e 
que abrange_ inúnleras outrõ:!S alt.ernativas de negócios, com 
benefícios diretos para as instituições, os investidores~_ as em
presas- enfim, para toda a econOmia brasileira. Na verdade, 
ao longo de sua vasta experiência, a Andima buscou a mais 
vasta concepção possível do que seja o mercado aberto, partin
do, sobretudo, da constatação de que se encontrava esgotado 
o papel exclusivo de financiar o endividamento público, o 
que lhe impôs a crescente necessidade de criação de novos 
instrumentos capaze-s de atender aos diversos segmentos da 
atividade privada. 

Assim ein seus vinte anos de atuação, a entidade esteve 
em permanente e estreito contato com todo os segmentos 
que, di reta ou indiretarnente, sempre interagiram no conjunto 
da economia brasileira: dos investidores às instituições finan
ceiras, _q_g~ ~g~presas do setor p_!od~tivo aoJ]o~erno. Por isso, 
&rtaffiente, -da adquiriu um volume de ricas. e provejtosa~ 
e-xperiências, as qUais; a meu ver, devem ser amplamente 
divuliã.das _ern. nos·so_ País. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Penso que duas iniciativas da Andima merecem, de plano, 

nossa atenção. Refiro-me à criação do SELIC --Sistema 
Especial de Liquidação e Custódia, pelo qual, praticamente, 
transitam todas as operações gue envolvem títulos públicos, 
e ã criação da CETIP- Central de Custódia e de Liquidação 
de Títulos, responsável pelo processamento de títulos priva
dos. Com essa_s,duas iniciat_iyas,_a Andima vem-se dedicando,_ 
como já enfatizei, ao deSenvolvimento de alternativas de mer
cado_ que viabilizem a efetiva capitalização do setor produtivo 
da economia brasileira. No conjunto dessas iniciativas, Srs. 
Senadores, enc_o_!!~~am-se, entr~_ ou_tros, os mecanismos que 
permitem o registro, custódia e liquidação de negócios que 
énvolvem debêntures e commercial papers, títulos que, por 
suas características, preenchem todo o espectro de oportu
nidades indispensáveis ao fortalecimento das empresas_, no 
que se refere a prazos, dotando-as, nas atividades de captação 
de recursos no mercado, das mesmas ~ondiçõ_es existentes 
nas instituições finanCeiras. Além disso, a Andima desenvolve 
pesquisas e estudos relativos ao mercado financeiro, atividades 
que lhe s?_o grandemente facilitadas por seu banco de dados, 
wn- dos maiores existentes no Brasil s_obre o assunto. 

De t(}do o exposto, depreende-se, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, que toda a atividade da Andima se volta â defesa_ 
da iniciativa privada e de mercados livres, capazes de estabe
lecer os canais pelos quais se opera a transferência de recursos 
dos _poupadores para os investimentos produtiVos. 

Na verdade, o grande mister da Associação Nacional das 
Instituições do Mercado Aberto não se limita ao aperfeiçoa
mento e fqrtalecimento apenas do mercado, mas da própria 
economia brasileira como um todo, missão, aliás, que se tOrna 
evidente pela simples enumeração das principais ifliciátivas 
da instituição, tomadas ao longo de sua exístência, ou pela 
mer_a exposição de seus projetos, uns ainda em fase de estudos 
e outros já em vias de implementação; conforme relatório 
emitido pela entidade em junho último, do qual me vali, usan
do muitas vezes o próprio texto elaborado pela Andima, para 
expressar, com a maior fidelidade possível, sua eficiente atua
_ção, acentuando, desta maneira, sua grande importância para 
o mundo financeiro do País. 
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No campo dedicado pela Andíma à capitalização das em
presas, destaca~se o SND -Sistema Nacional de Debêntures, 
por ela desenvolvido com o objetivo de dinamizar o mercado 
secundário para aqueles títulos, de transcendental importância 
para a capitalização das empresas, dadas as características 
de emissão a médio e longo prazos. O sistema é responSável 
por quase 100 emissões de 90 empresas, o que corresponde 
a uma alocação de recursos ao setor produtivo superior a 
US$ 5 bilhões. 

Nessa área, tem grande importância também o SDT - -
Sistema de Distribuição de Títulos, um dos mais dinâmicos 
mecanismos já desenvolvidos pela Andima. Na prática, ele 
funcionã como se fosse um grande underwriter, permitindo 
simplicidade, eficiência e segurança- na colocação primária 
de títulos, como ações, debéntures, commercial papers e letras 
imobiliárias. -

Nesse rol de realizações, não pode deixar de constar o 
SIMA - Sistema Integrado de Mercado Aberto (Mercado 
Balcão), que foi implementado até 1987, quando foi desatiM 
vado, em virtude da edição de regulamentação desestimulante 
em relação ao mercado de balcão de açóes. O grande objetiVo 
perseguido pelo SIMA era o de estabelecer, no mercado de 
renda variável, alternativa adequada para que pequenas e 
médias empresas pudessem ter acesso a recurso para sua capiM 
t~lização, via abertura de capital. Seria-ínteressãnte, a propó
sito, que o atual Governo viesse considerar a hipótese de 
emitir nova regulamentação, adequada à realidade do mercaM 
do, para que ressurgisse no B_~asil esse importante_ mecanismo 
de ampliação do mercado de capitais, a fiin -de que, quem 
sabe, pudéssemos alcançar situação análoga à dos Estados 
Unidos, onde sistema semelhante é responsável p"or volurii.e 
de negóCios senSivelmente superior ao registrado pelas Bolsas. 

Merece consideração o esforço inStituciOnal-que a AndiM -
ma está presentemente realizando, junto com a Fundação 
Getúlio Vargas, no -s-entido de se criar, no Brasil, entidade 
para se dedicar à ativídade de rating, indispensável à dinamiM c 

zação dos mercados para os diversos títulos de risco, por propiM 
ciar uma adequada avaliação da qualidade de empresas- emis-
soras e de seus títulos. _ ~---

No setor imobiliário, é relevante a existêndã do SLH 
--Sistema de Letras Hipotecárias, desenvolvido c_omo o apoio 
da ABERCIP- Associação Brasileira das Entidades de Cré
dito Imobiliário e Poupança. Seu objetivo é propiciar o sUrgi
mento de um mercado secundário para aqueles títulos- regu
lamentados em 1986 -, que terá, com certeza, repercussões 
positivas sobre a própria dinamização da construção civil, na 
área habitacional. Tal mercado permitirá, ademais, o atendi
mento das necessidades das famílias de renda mais elevada, 
liberando o Governo-para que concentre esforços e recursos_ 
em benefício da população de baixa renda. Embora ·re_cente, 
o Sistema já registrou emissões da ordem de US$ 200milhões, 
oriundos de 16 empresas. 

Muitas outras iniciativas engrandecem a área cambial da 
Andima, a começar pelo SNC- Sistema Nacional de Câmbio, 
criado, em virtude da nova realidade determinada pela regula
mentação, em 1988~ do mercado de câmbio flutuante. O Siste
ma visa a propiciar maior segtii"altça e agilidade às operações 
realizadas com moedas estrangeiras e simplificar· a partici
pação, nelas, dos diversos segmentos do mercad_o~ instit_uições 
financeiras em geral, agências de turismo e hotéis. 

De grande relevo é o SINCO - Sistema -integrado de 
Câmbio e Ouro, que visa ·aprotrioVei O registro de negócios 
com ouro realizados em moetla estrangeira, atualizando as 

posições de custódia através do processamento eletrônic_o_das 
transações realizadas. Dele podem participar as instituiçõeS 
autorizadas a operar concomitantemente nos mercados de ou
ro e de câmbio de taxas flutuantes_. 

Coloque-Se em pauta, também, o título conhecido por 
Nota de Exportação. Esse título, como se sabe, permite a 
captação de recursos com base em contratos_de exportação, 
representando, para a empresa, uma cessão dos créditos pre
vistos no contrato. O Sistema em desenvolvimento peJa Andi
ma_ prevê a negociação desses créditos com total segurança 
e eficicência. _O casamento das operações diminui a nece-SSi
dade de intervenção por parte do Banco Central nas operações 
com câmbio; caracterizando, dessa forma, utn mecanismo de 
hedg cambial, tanto para importadores como para empresas 
com passivo em moeda estrangeira. 

Digna d~ _ dt;::staque é, ainda, a proposta da Andima no 
sentido da criação do Título de Exportação, o qual teria como 
característ~ca principal permitir o equilíbrio entre oferta e 
demanda por moeda estrangeira entre importadores e exporta
dores. De emissão do Banco C~rttfãl, o títUlo permitiria redu
zir os efeitos sobre a base monetária das operações de -entrada 
d~ recursos no País, via exportação. Na prática, seria o próprio 
mercado que definiria as necessidades de moeda estrangeira, 
através da negociação de certificados escriturais. Os certifi
cados representariam créditos em moeda estrangeira para se
rem negociados em mercado, sem que houvesse necessidade 
de desembolsos em cruzeiros por parte do Banco Central. 

No setor relacionado ao ouro, pelo menos três itens de 
responsabilidade da Andima chamam nossa atenção: custódia 
e negociação; interligação de custódias; negociação de contra-
tos-futuros. .- -

Tratando do primeiro item, tenho de referir-me ao SINO 
-Sistema Nacional do_Ouro, idealizado para funcionar como 
uma custódia fungível, em âmbito nacional, de forma a ofere
cer maior agilidade aos n_e_góc~qs realizados no mercado de 
balcão de ouro e nas Bolsas de Mercadorias, ãlém de-ampliar 
a segurança e liquidez para todos os participantes do mercado. 

Quanto ao segundo item, a Andima está desenvolvendo 
en.t~ndimentos ~0!11 o objetivo de viabWzar a interligãção entre 
as custódias do SINO e. da que a Bolsa de Mercadorias e 
Futuros mantém para as suas operações_ com o- metal, o _que 
simpliflcará-3 atU.ação daqueles que negociam através dos dois 
sistemas. - - -

Ainda através do Sino, é possível o registro e negociação 
de contt:atos para entrega ftituia de ouro, o que aumenta 
consideravelmente as alternativas, por exemplo, para empre
sas que desejam se capitalizar no curto prazo a partir de com
promissos futureis de entrega do metal. Este foí o caso, por 
ex<:_:mplo, da Cia. Vale do Rio Doce, que se utilizou desse 
sistema para o lançamento de contratos referentes a 15 tonela
das de ouro de sua produção futura, capitalizando-se no pre
sente. Para os tomadores,_há ~e_mpre a possibilidade de nego
ciação secundária dos títulos. 

Sr. Presidente, Srs. senadoi-es, ilão se esgotam nas reali
zações já expostas as proveitosas-iniciatiVas da Andima. Muito 
mais _ainda tenho que relatar sobre suas realizações, e a bri
lh<l!l!e administração dessa associação que tem a sua frente 
o economista Marcos de Aguiar Jacobsen. 

Enfocando com maior minúcia sua atuaÇão ria- área públi
ca, coloco em relevo duas siglas, bastante conhecidas no mer
cado financeiro nacicirial: o Selic e _o Cetip. 
. Como se sabe, os títulos públicos, em geral, são nego

Ciados através do Selic .....:-Sistema Especial de Liquidação 
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e Custõdia, implantado pela Andima effi 1_~7? ~ admfnistfildo 
pelo Banco CentraL E_sse_ s~lem~ permitiu que se acabasse 
com a emissão física âos pãpeís~=-com todas as vantagens 
daí decorrentes-, substituída por movimentações escr_iturais, 
interligadas à sensibilização de reservas da instituiçõ_~s partici
pantes. O ·sistema determinou, Sem dúvida, uma nova etapa 
para a consolidação do mercado aberto no País. 

Ainda na área dos títulos públicos, contribuição impor
tante está sendo dada pela Andima no que diz respeito ã 
utilização da estrutura da Cetip - Central de- Custódia e 
de Liquidação Financeira de Títulos. Através dela, serão nego
ciados os Títulos de Desenvolvimento Ecõnómicõ e dO Fundo 
de Desenvolvimento Social, criados no bojo do Plano Collor 
II. Além disso, mecanismo especial está Serido _montado de 
forma a instrumcnÜtlizar o Governo Federái parã ã Õperação 
das "moedas" de priv"ãfizaçáà: ___ TítUIOs da Dívída Agrária, 
Obrigações do Fundo Nacional de Desenvolvimento e os títu
los decorrentes do processo de securitização da dívida. 

Outra propo·stã feita _?O GoVerno é a-da_ in~tituição de 
sistema que permitisSe a equalização das dívidas r~cíprocas 
existentes entre as empresas estatais, tom õ·-cancelamento 
dos débitos mútuos entre elas. O sistema funcionada -como 
uma espécie de clearing para a troca de títulos, até que eles 
retornassem a:o emiSsor, quando poderiam ser retirados do 
sistema, uma vez qtie j~fleriãrn.--cumprido o seu papel. 

Na área financeira- priVáâa, novamente o Cetip chama 
a atenção. Desenvolvida em 1986 para dar maior-competi
tividade aos títulos privados -:_cott!pã.tativarriente com os 
públicos -no que se refere â segur1úlça--;-acetip tem-eStrUtura 
semelhante ã do Selic. No entanto, sua atuação prioritária 
se dá no âmbito dos títulos privados, dos quais, entre outros, 
citam-se- os Certificados e Recibos de_ Depósitos Banciirios, 
os Depósitos Interbancários e as Letras de Câmbí_o. Desta
que-se, a propósito, que a crtãÇâõ do Ccffp-pOSSibilitou o 
esforço do redesenho do mercado aberto. 

Na área cultural, sobressai a bolsa de cinema, uma inicia
tiva típica, que visa a ampliar o mais pOsSível o· espeCtro de 
atuação do mercado finanCdio, dota rido-o de "produtos" para 
os mais diversos públicOs e finalidades económicas ou_sociais. 
Semelhante aos-demais Sistemas da entidade, a bolsa de cine
ma foi idealizada de forma a permitir o surgimento de um 
mercado para quotas de produções cinematográficas, viabili
zando-as e, ao mesmo tempo, conferindo a liquidez secundária 
indispensável ao sucesso do mecanismo. O "produto" cinema 
passa a ter, assim, um tratamento absolutamente igual ao 
dispensado a qualquer outro empreendimento. A colocação 
primária de quotas ·po-de ser realizada através do SDT -
Sistemã de Distribuição de Títulos. 

Ressaltem-se, agora, as ·ativídades da AnçHma relacio
nadas â rede financeira: ligação de bancos à CetíP~-1igaçãO 
a redes alternativas, interligação com o Sisbacen, interligação 
com a Rede Swíft e rede por satélite. . 

A interligação dos equipamentos da Cetip -_difetamente 
aos das instituições é uma ·conseqüência natural da-prog-ressiva 
criação de novos. mercados e serviços pela Andima. Tal proce
dimento permite às instituições "desenhar", segundo_ as suas 
necessidades, a distribuição de_ terminais específicos para as 
suas diferentes áreas de controle sobre os diversos produtos 
operacionalizados pela Cetip. 

Essa interligação permitiu o desenvolvimento do _sistema 
de Caixa Postal, que permite a troe3: de arquivos entre as 
instituições. Através dele, a Cetip recebe as infomiaÇões e 
as redistribui para os seu·s reSpectivos usuários. ~ · 

Outra preocupação da Andima tem sido com a expansão 
da rede da Cetip em todo o Brasil. Neste sentido, tanto para 
o sul do País quanto para o Norte-Nordeste, começam a· ser 
utilizadas redes independentes, que, ligadas ã Cetip, respon
dem pela conexão com as instituiÇões 106a.Ts, ·colocando dispo
níveis todas as possibilidades existentes, bem como permitem 
a i!Jtegração, entre outros_, de empresas não-financeiras, fun
dos de pensão e seguradoras. 

Registre-se que a Cetip é a primeira rede independente 
a se interligar com o Sisbacen - Sistema de Informações 
do Banco Central. Com isso, as instituições com terminal 
Cetip têm acesso direto aos informes diários da Diretorii 
Monetária, com dados sobre operações-do Tesouro Nacional, 
empréstimos de liquidez, títulos em poder do mercado, aos 
boletins semanais de indicadores macroeconórnicos, aos nor
mativos baix_ados pelo Banco Central, ao plano contábil das 
instituições financeiras e ãs informações sobre os mercados 
nacional e internacional. Além disso, a interligação permite 
o fechamento de operações de câmbio. 

Importante é frisar que a Andima vem mantendo entendi
mentos com o objetivo de realizar a interligação entre a Cetip 
e a Rede Swift, a única de atuação internacional vol~a_da exclu~--
sivamente para a área finaoOceira. -Participam -defa mais de 
três mil bancos de quase oitenta países. 

Além disso, deve-se acentuar que se encontram em está
gio avançado entendimentos e estudos, por parte da Andima, 
para a utilização de um canal de satélite que atenderia ã trans-

- missão de dados da rede, inicüilmente_ entr~ Rio de janeiro, 
São Paulo e Brasília. Posteriormente, o sistema aperfeiçoaria 
a intercomunicação das instituições que operam no mercado, 
possibilitando a criação de uma rede de telefonia privada, 
que se utilizaria do mesmo canal de transmissão de dados. 

No campo da compensação bancária, destaca-se_o sistema 
que foi desenvolvido pela Andima, já aprovado pelo Banco 
Central e em apreciação pelo Banco do Brasil, o qual permitirá 
a transferência eletrônica de reservas entre_ as instituições. 
Uma vez implantado, esse sistema substituirá o a_tual, ainda 
baseado na troca de papéiS. 

A Andima coloca também ã disposição_ das instituições 
vários recursos para apoiá-las, a começar pelo LEG, um siste
ma composto por informativos sobre legislação, especialmente 
a relativa ã área tributária. 

Além do LEG, oferece, ainda, o Jornal do Comércio, 
um completo informativo disponível nos terminais da Cetip. 
O jornal apresenta aos usuários um resumo das principais 
notícias dos maiores periódicos do Rio de Janeiro e de São 
Paulo, nas áreas de Economia, Finanças e Política, iriforrites 
da Andima de interesse para o mercado e um dos mais comple
tos bancos de dados do País sobre o mercado finanCeiro, além 
de um conjunto de informações macroeconômicas necesSárias 
ã ~valí~ção dos negócios no dia-a-dia. 

Outro recurso oferecido são as_ chamadas prévias, um 
conjunto de informações coletadas junto ás próprias institui
ções sobre taxas de juros, desempenho das bolsas do Rio 
de Janeiro e de São Paulo, cotações do dólar. taxas de captação 
pelos bancos, taxa referencial, as quais s~o colocadas diaria
mehfe à diSpOsição do lneiCàdá. -

O IGM-P é outro ítem de apoio ao mercado oferecido 
pela Andima, patrocinadora, ao lado de outras entidades, 
do Índice Geral de Preços do Mercado, calculado pela Funda
ç_~q__Qetúlip _Vargas. Além de patrociná-lo, ela se encarrega 
de divulgá-lo junto ao mercado e aos meios de comunicação. 
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Por fim, há os informativos publicados pela Associação: 
a Revistã Aridima, que apresenta informações de interesse: 
das instituições, como balanços, registro sobre c;ursos, pales
tras e outros eventos, e os relatórios econômicos~--que veisa"m 
sobre temas divers_os ,e de grande interesse dq mercado finan
ceiro, conforme se cOnstata através de alguns de seus suges
tivos títulos ("O Imposto de Renda em 1990", "O Desafio 
EurOpeu de 1992", "Os Impactos do Plano de EstabilizasãQ",_ 
"Golfo PérSic_o: _Com.o fie~ o Brasil?'', "Privatização", "O 
Imposto de Renda em 1991", "O Novo Perlil do Mercado 
Aberto"). _ . . . . ... . . . .... _ .. ..- . 

Além da revista e dos relatórios, há tairibém o Informa
tivO Semarial, a Sinops-e-Mensal e as Súmulas, que são publica
çõ_es atualizãveis córil o propósito de consolidar a legislação 
sobre os assuntos n~l::t~ tratados. Atualmente, ~xistew 1:4 sú~ 
mulas: Fundo de Aplicação Financeira --FAF, Fllndo de 
Renda Fixa, Operações Compróinissadas, DepóSitos Interfi
nanceiros, Ouro, Banco Múltiplo, Finsociãl, Letras Hipote
cárias, Mercado de Câmbio de Taxas Flutuantes, Empréstimo 
de Liquidez, Debêntures, Recolhimento Compulsório, Certi
fiCado-s de Privatiza_çâô ê Lirnitf;s Opefadoiiafs;- além-da Com
pilação da Legislação Financeira. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: . -··· -~- --· _ ..... 
Não _ _foram poucos e pequenos os desafios enfrentados 

pela Andima nos vinte anos que assinalam sua vitoriosa exis
tência. Ao contrário, as grandes modificações que atingiram 
o mercado brasileiro nas du_as tílthnas d~c;adas, algumas delas 
em virtude de_ sua_nat.l.lral __ evolJJção e outras como conse
qüência das constantes alterações -_nem Sempre favoráveis 
-determinadas pelas políticaS éconóinlcã-s dos governos bra
sileirOs-, exigiráril da entidade grande capacidade de aQap-
tação. . ___ .. _ _ _ . --

Felizme-nte, a Andima e os seus assocüt.dos s_oube_ram 
vencer os desafios que-me-foram antepostos. Todas _as realiza
ções daen_tidade, integrantes do longo rol que lhes apresentei, 
são, sem dúvida, o testemunho maior_ de s_~_u dinamism9 e 
da força de sua lide_ra_nça junto aos agentes _do mercado finan
ceiro do País. 

Penso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que,_ s~~--ª ªt-~aç_~o 
da Andima; o mercado aberto brasileiro não teria atingido 
o nível a que chegou, apesar das constantes e sucessivas crises 
económicas_ que tanto têm prejudicado o País ultimamente. 

No vigésimo aniversário da Andima, formulo voto~ para 
que ela continUe sendo um ·agente de trans_fórmação da tecono
m.ia brasileira, principalmente nestes novos tempos em que 
sopram fortes os ventos da lib_erdade e da _ecpn_omiª q.e mer
cado. . _ _ -. .-

Que a experiência :POr" ela acumulaQa em. seu~ vín_te_anqs 
de soluções possa ·contribuir paraprojefãr~-nestaUJtima déçada 
do século, o Brasil moderno do próximo milênio. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Sen<idor_Nelson W~dtekin. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, s~s e Srs. _Senadores, 
desejo fazer tão-somente um breve pronunciamento a respeito 
do_orçamento, ou melhor, do projeto de Lei do Orçamento 
da União de 1992 elaborado pelo Ministédo da Economia 
e enviado esta semana ao Congresso Nacional. 

Poderia abordar o projeto pelo lado de que ele não prevê 
nenhum crescimento para o ano que vem, ou seja: ano"-que 
vem teremos de novo, na ótica do Ministério da- Eçonomia, 

crescimento zero. O Governo vi;ti insistir- portanto- neste 
d_~_§_çalabro que é a recessão. ,É de ficar impressionado. 

B.á mais de 10 anos, salvO em -raros ffioriientoS; todaS
as políticaS económicas foram igriã.iS na sua ·essência. Sempte:
em nome do combate_ à inflaÇão que, entretanto, nú.i:lca se 
debd3:. A sociedade ·como uin todo, os tra~alhac;Iores princi
palmente, paga a conta dessa irresponsabilidade, dessa tei
mosia. 

Ta:rnbém poderia abordar a· questão pelo lado de que 
Q_ vª'lor da ~eceita_ ~ incerto. DepOis de tanto tempo, depois 
de tanta experiência acurriulada, pa.rece ser inaêredítávêl qUe
ainda não exista uma forma--de--medir, com razoável giau 
de acerto, o valor da_ receita. 

Mas. o eixo decste _breve pronunciamento é algo que me 
chamo~ muito a atef!ção nas Vúl)as preViStas para distribuição 
por ó_rgão_s~ _-- ~ -- --- ----

Para a Câmara dos DePutados eSfá preVista ulria dOtação 
da ordem dos 72 bilhões e para o Senado 56 bilhões de cruzei-
ros,apreçosdeabrilde:1991. _ ___ _ _ 

Os eternos críticOs dO CongreSSo certamente consideram 
elevados esses va1ores. E, de fato, são. 

. Mas eu fico impressionado cOroo ninguém se lembra de 
di.~~~ que_ a vefb~ previ~ta para a Presidência da República, 
é de 1 t_rilhão ~ 100 niilhõe~ de cruzeirOs. _ _ __ 

~- Ou seja, todo o Congresso __ N~cional_gasta pOuCo -màíS-
do que 10% do que gasta a Presi"dência -da República, que, 
por su·a vez, (e o que é- aiilda-·mais grave) gasta-·mais do 
qJ.!e o_p_oderoso Ministério da Infra-estrutura, --~ --~~ _ 

Existem ·muitas pessoas para atacar o-·congressó. -E é 
bom que o façam. n·congresso deve ser _mesmo_ uma casa 
aberta, sujeita às restrições e às críticas da imprertsa e da 
sq-ci~~ade. Além diss_o~ nós do Çongn!ssO temos faJhãi:r, erros, 
deficíêJ1cias, distorções. É verdade _que as temos- e é absolu
tamente justó q!Je sejamos Criticádos - ã.inda que inuitas 
vezes essas criticas sejam equivocadas. exageradas, distor
cidas. 

Mas eu me pe'rgiinto p-orque- riinguém- faz a m·esnia coisa 
em relação ao Executivo; ã Presidência da República, no que 
diz respeito às suas verbas. 

QuaniãS distOrções eStarão acumuladas na vultosa verba 
da Presidência, às-quais ninguém faz feferêncía? 

Mas há sempre vozes e penas dispostas a criticãr dura
mente a Câmara e o Senado. É caro maoter o Congresso, 
temos que reconhecer. Mas as Casas Legislativas constituem 
a garantia do regime democrático, porque as ditaduras, o 
que fazem por primeiro é fechar o Congresso, as ca-sas __ de 
1et: OU, então, como acontec_eU_no Brasil, sobrevivem apenas 
Para mantcú as aparências e fa:4er a cerfa âa democr;;tcia. 

-Fã.ço e$te pronunciamento 'para cOlocar a questão, auxi~ 
liar a compreensão da sociedade a respeito, e para discutir 
abertamente a realidade do Congresso, sem o que jamais 
seremos respeitados pela população. -

_ E~a ~ qu~ tinha~ dizer, Sr. President~. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~ Concedo_ 
a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista: -

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Ses. Senadores •- o reco
nhecimento público é o maior prêmio para quem se dedicou 
durante toda a vida ao trabalho em benefício dos seus seme
lhantes, em benefício da comunidade. 

Sou_ dg tempo em que a medicina era um verdadeiro 
sacerdócio, uma profiªsão de missionários da vida, em que 



5708 Quinta-feira 5 DIÁRIO DO CONGRESSO NÁCIONAL (Seçao II) Setembro de 1991 

o lado pecuniário e comercial não prevalecia em detrimento 
do que se considerava um dever do médico atender aos que 
a ele recorria em seu sofrimen-tO, de atc!nder â população 
carente. 

Formei-me num tempo em que a medicina, -mais do-que 
uma profissão, era um ideal com que se poderia preencher 
de realizações humanitárias toda uma vida. 

Muitos médicos do meu tempo entraram para .a política 
como uma natural conseqüência de sua popularidade, do seu 
prestígio jurito ã população, devido prit:tcipalme!Jte ·ao tr_~ba
lho assistencial quase gratuito que prestaram durante mmtos 
anos ãs comunidades. _ __ _ _ . 

Lí com satisfação ünl n-oticioso de Sergipe, Jorn81 da 
Cidade, em sua coluna "Memória de Sergipe", edição de 12 
de agosto, noticiando, em ampla reportagem, os 80 anos de 
Dr. Lauro de Brito Porto, trãilscorrido no úJ!imo_dia 18 do 
mês passado, e festejado Com -eXpresSivas manifestações de 
admiração, gratidão e apreço pela sociedade sergipana. 

Dentro da programação eõm"emorativa está- prevista a 
entrega pelo Lions Clube do título de Cidadão do Ano. 

Entre os depoimentOs colhidos de personalidades expres
sivas do Estado, entre elas governantes, profissionais de saúde, 
üderes comunitárioS e oolfticos, Consta uma afirmação de con~ 
senso de que a Cirurgià em Sergipe tem dua~ faseS ~istintas: 
uma representada pelo pioneiri~mo de Dr. Augusto.bei_t.e, 
com a criação do tradicional Hospital_ Cirurgia, ~ a segu~da 
com a administração do Dr. Laura Porto como diretor do 
referido hospital, fiel amigo, discípulo e companheiro que 
era do saudoso médioo e cientista sergipano. 

O antigo e tradicional Hospital Cirurgia, hoje Hospital 
d3.s C1ínicas Dr. Augusto Leite, foi inaugurado em 1926, e 
a partir de então teve a colaboração abnegada de médicos 
idealistas como Eronildes Carvalho, Laura Hora, Juliano Si
mões, e a partir de 1937, Laura Porto, Lourival Bonfim, Ma
chado de Souza, Walter Cardoso, José Augusto Barreto, Ben
jamim Carvalho, Moacyr Goes, Fernando Sampaio, Oswaldo 
Leite e outros, todos grandes nomes da medicina privada 
e so"cial em Sergipe. 

De sua experiência como erriérito professOr -âa Univef
sidade Federal de Sergipe, fala Laura Porto dos primeiros 
anos em que não havia pagamento para os professores, que 
ãs suas próprias custas providenciavam os livros, slides e todo 
o material de ensino para viabilizar o curso de medicina em 
Sergipe, posteriormente encampado pela Universidade Fe
derai. 

Laura Porto foi um estudioso, possuidor ·de uma cultura_ 
aprimorada e clássica, tinha p~1r princípio qUe a eSsência do 
conhecimento e da sabedoria não está ern apenas pos'imf-los, 
mas, principalmente, em disseminá-los, por esta razão sempre 
foi um conselheiro médico permanentemen~e dispo~ível e um 
pioneiro da iniciativtt de criação em _Sergipe da Faculdade 
de Medicina, tornando-se, posteriormente, durante 10 anos, 
Conselheiro da Universidade Federal de Sergipe. 

Ele pertence à geração de médicos brasileiros que têm 
a mediCina como uma profissão sem mácula,- urria filosofia 
de vida, um sacerdócio, uma religião, cujo Principâf dogma 
é ter Deus por guia e permanentemente servir à saúde e à 
vida dos seus semelhantes, a qualquer custo de abnegação 
e sacrifício pessoal. _ . _ __ 

Tenho o privilégio de ser, há mais de 40 anos, amigo 
pessoal deste grande médico· e exemplo de homem, o que 
foi, ptl6Iicamente referendado no discurso ptóferido por Dr. 

Tomaz Cruz, seu sobrinho, durante a recepção dos seus oitenta 
anos, e publicado_ na Gazeta de Sergipe, edição de 25!26 de 
agosto último, em que me incluiu entre os nomes constantes 
da relação, recon!J.ecida incompleta, dos seus amigos mais 
próXimOs, entre eles: Augusto Leite, Carlos Firpo, Pires Wy
nne, Gerson Pinto, Clóvis Corii:eição, 1oãÕ,Alfl:ed,Q~· Hum
berto Brito, Carlos Correa, João Cardoso, Fefte BezeÍ'ra, Cã.r
los Cruz, José Machado de Souza, João Garcez, Benjamim 
Carvalho, Luiz Calazans e Armando Domingues, todos os 
nomes altamente conceituados e queridos em Sergipe. 

Na programação comemorativa dos seus oitenta anos, 
tive a oportunidade de assistir ã Missa em Ação de Graças 
patrocinada pela Fundação de Beneficência Hospital de Cirur
gia, o Conselho Regional de Medicina, a S-ociedade Médica 
de Sergipe, a Sociedade Sergipana de Oftalmologia, a Socie
dade_Sergipana de Otorrinolaringologia e _a ~ociedade Sergi
pana de Cardiologia, que foi celebrada no Hospital de Cirurgia 
pelo Arcebispo de Aracaju, Dom Luciano José Cabral Duarte, 
ã qual compareceram um grande núme-ro de amigos, Colegas 
e pessoas que lhe tinham apreço e_ gratidão. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, é- com grande satisfação 
que faço o registro deste evento social ocorrido em Aracaju, 
ocasião em que, da tribuna do Senado da República, também 
presto a minha homenagem a este cidadão, a este médico 

_ql!e tanto honra o nosso Estado, e, a nível local e nacional, 
tanto dignifica a classe médica a que pertence, pela sua compe
tência, adquirida ao longo de muitas décadas de _trabalho, 
estudo e pesquisa; pelo seu exemplo, pelo seu espírito de 
humanidade e, sobretudo,_ pela sua imensa folha de serviços 
prest3.Cfos à medicina e_ ao _ensino das ciências médiCas em 
Sergipe. 

Sr. Presidente, peço transcrever com o meu pronunci3.
meDto, o uperfil de ·Laura Pprto", publicado no Jornal da 
Cidade, no dia 12 de agosto e o pronunciamentO do Dr. Tomaz 
Porto- Cruz - "Saudações a Lauro Porto" - publicado na 
Gazeta de SergiPe, edição de 25 de agosto. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

DOCUMENTOS A. QUE SE REFERE O SR. 
LOUR!VAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO. 

PERFIL DE LAURO BRITTO PORTO 

Data e local de nascimento: 18 de agosto de 1911, em 
Nossa Senhora das Dores -Sergipe. 

Profissão: médico. -
- Estado civil: casado com D. Maria Aurélia da Fonseca 

Porto. 
Filhos: RobertO Eugênio,_ bacharel em direito, procu

rador do Estado e ad1l.ogado em Aracaju. Laurá Cristina, 
engenheira, residente _em Salvador, onde trabalha na Coelba. 
Francisco Eduardo, uma luz que cedo se apagou. Patrícia 
Maria, economista, casada com Alberto Garcez. Maria -Auré
lia, médica, atualmente estagiando em Salvador. 

- Filiação: é filho de Francjsço de Souza Porto, comerciante 
de profissão e político muito conhecido no nosso Estado, e· 
de D. Laura de Britto Porto. 

Irmãos: dois irmãos, Celuta Porto Cruz, viúva do Dr. 
Carlos Cruz- e Waldyr, recentemente falecido. Era casado 
com Margarida Menezes Porto. 

Netos: Maria Clara e Maria Tereza, ambas filhas de Patrí
cia Maria. 

Data e local de formatura: 5 de dezembro de 1935. Facul
dade de Medicina da Bahia. 
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Principãis cargos ocupados: professor titUlar de Otorrino
laringologia e_ de Oftalmologia da Universidade Federal de 
Sergipe. Médico da Previdência, cargo do qual se aposentou 
em 1967. Médico-chefe do antigo IAPFESP, delegacia de Ser
gipe. Membro do conselho diretor da Universidade Federal 
de Sergipe, durante dez anos. Presidente da mesa adminis
trativa da Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia. 
Diretor do Hospital de Clínicas Dr. Augusto Leite, durante 
sete anos. Do Conselho Regional de Medicina. 

Títulos: sócio da Sociedade Francesa de Oftalmologia. 
Membro de número do Instituto Barraquer, de Barcelona. 
Sócio da Sociedade Pan-Americana de Oftalmologia. Membro 
graduado do Instituto -_de Oftalntologia _Professor Moacyr Al
varo, de São Paulo. Sócio da Socieda,de :Srasileira de Otorrino
laringologia. Sócio da Sociedade Médica de Sergipe. Membro 
da Associação Médica Brasileira. Fundador e presidente da 
SoCiedade de Oftalmologia de Sergipe. FundaÇor e presidente 
da Sociedade de Otorrinolaringologia de Sergípe. Poss~ a 
patente de tenente médico no 289 BC, durante a última grande 
guerra. Membro da Associação Médica do Instituto Hilton 
Rocha, de Belo Horizonte. - . 

Trabalhos publicados sobre_: estenose cicatricial do esófa
go por cáustico, condroma da laringe, infecção focal, estra
bismo cOncomitante convergente, discursos. 

Os trabalhos científicos foram publicados na revista Ar
quivos do Centro de Estu_d_os do Hospital de Cirurgia. 

Congressos: era frequentador assíduo dos congressos da 
especialidade (nacionais e internacionais). 

Estágios: estagiou nos melhores centros oftalmológicos 
e otorrinolaringológicos do Brasil. 

Cursos:- tomou inúmeros cursos com especialistas brasi
leiros e estrangeiros. 

Tomaz Porto Cruz 

SAUDAÇÃO A LAURO PORTO . 

Lauro de Brito Porto completa 80 anos. 
Qual o significado e o segredo de sua existência? Que 

lição podemos depreender desta fértil e benéfica vida? 
Não se preocupa nem um pouco neste momento o fato 

de eu ser suspeito, triplamente suspeito para falar. Por que? 
- um sangue igual corre nas minhas veias, tenho para meu 
orgulho e gaúdio, mais intensOs hoje, Porto no nome. Sou 
seu sobrinho, Lauro Porto e minha adorada mãe, que carinho
samente o chama Britinho, são irmãos. Sou seu afilhado de 
crisma. Sou seu colega de profissão. Sou seu admiradOr desde 
que me entendo, mais ainda desde a doença do meu pai, 
cujo so;no ele velou todas as noites na casa da Sergipe itYdus
trial, anos a fio, jogando damas ou buraco com seu Tobias 
(meu irmão Eduardo) e me tornei sei fã incondicional, seu 
devedor vitalício, depois que nosso ídolo e modelo se foi 
para o infinito. Tanto que Lauro Porto fez por nós ajUdando, 
defendendo, protegendo sua querida irmã, junto Cóitt" uma 
das cinco grandes ausências desta data, aquela figura simpá
tica, amiga, dedicada e inesquecível que foi o nosso querido 
e saudoso tio Waldyr, que tão cedo nos deixou e que por 
certo estaria hoje aqui, como sinto que ele está, mais que 
todos vibrando, exultando de alegria e de admiração por seu 
irmão mais_ velho, seu companheiro e seu exemplo, quem 
tanto de sua vida ele ofereceu. Não me importo, não vejo 
por que atender para que eu seja suspeito para saUdar Laura 
Porto - porque eu tenho tanta coisa para dizer a ele e dele 
que eu nunca disse mas que minha mãe, meus irmãos e eu 

sempre sentimos e falamos e que todos talvez saibam e alguns 
tenham esquecido. Há pois motivos e explicações de sobre 
pelos quais me sinto no dever de dar meu depoimento e fazer 
esta saudação._ 

O homem procura imitar Deus rios seus atos, na suã 
caridade com os outro·s na sua filosofia de vida. Não interessa 
que seja um santo, um crente, um fervoroso, praticante. Ele 
chega mais perto de Deus pelo que ele faz, pelos seus atos 
bons, isto, pela sua bondade, que por aquilo em que crê, 
diz ou prega. Pelo que aprende e ensina, porque, como dizia 
Confúcio, a a,usência do conhecimento não é possuí-lo mas 
disseminá-b. E o que se aprende na vida, não só a cultura, 
que no cz.so é enorme, mas a filosofia, que no caso é admirável, 
mas também a formação científica, no caso completa, requer 
a·prádca adequada, o humanismo mais destilado e profundo, 
para se construir no grandioso anelo de imitar Deus, curando, 
aliviando o sobretudo consolando, que são a essência e o 
compromisso da Medicina. O médico pode vaidosamente que
rer bancar Deus, na sua falsa sensação de onipotência -
um erro e um autoengodo. Mas um Médico, mais que nerihum 
profissional leigo, pode imitar Deus, na tríplice e bela função 
de promover a recuperação da saúde (mas são poucos que 
curamos se bem que possamos e devemos prevenir a enfermi
dade, ajudar a distribuir melhor saú-de e contribuir muito 
para o- bem estar da comunidade); de abrandar a dor e o 
sofrimento,. de qut! muitos podem se beneficiar, mas sobre
tudo, de confortar, e isso o médico pode fazer e deve fazê-lo 
com todos. Daí a beleza da ciência e arte médicas - que 
se assemelha ao sacerdócio. Lauro Porto é um sacerdote da 
Medicina. E pela sua cultura aprimorada, clássica, porque 
não dizer européia, refinada como o Velho Mundo. E pela 
sua filosofia de vida, segura, determinada, tranquila, pela 
sua satisfação em viver e em -erisinar a viver, pelo seu apego 
e desapego ã existência, sente-se na vida de Lauro Porto esta 
duplicidade completativa a que Raul Leoni, um dos nossos 
grandes poetas, se referia, a imensa aspiraÇão de ser divino 
no supremo prazer de ser humano. 

E quão humano - humano na alegria de estar vivo -e 
aproveitar a vida, bebendo sua·c_erveja, fumando seu cigarro, 
conversando. E quanto conversou na vida Lauro Porto -
com seus amigos que se foram e que, teriho certeza estão 
também aqui -Augusto Leite, Carlos Firpo, Pires Wynne, 
Gerson Pinto, Clovis Concejç-ão, João Alfredo, Humberto 
Brito, Carlos Correia, João Cardoso, Felte Bezerra, Carlos 
Cruz e tantos outros. que eu só posso Citar-alguns. Com José 
Machado de Souza, João Garcez, Benjamim Carvalho, Luiz 
Garcia, Barreto Fontes, Lourival Batista, José Augusto Barre
to, Gonçalo Santos, Luiz Calazans, Armando Domingues, 
tanto deles aqui a lista seria im-p-Ossível de completar. E sua 
conversa é agradável e proveitosa ainda hoje como no passado. 
E viajando, não só por este imenso Brasil mas pela Europa 
com Hugo Gurgel, numa tourné memorável cujos detalhes 
tantas vezes ou_vi atento e boquiaberto, um relato atraente 
para minha mente de menino e cujo roteiro já tentei repetir 
algumas vezes e que ainda sei de cor, quas-e quarentanos se 
vão. 

Na sua faina iriCansável de médico Lauro Porto se esme
rou, se excedeu. No consultório, nos ambulatóriOs do Hospital 
de Cirurgia, nos estágios alhures, nos congressos que frequen
tou, na sala de operações, no seu serviço hospitalar, na agre
miação médica do Hospital que hoje homenageia os feitos 
do seu amigo e ídolo, o inesquecível piõnerro·aa cirurgia em 
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Sergipe. Augusto Césãr Leite. Mas também nas disciplinas 
de Oftalmologia e Otorrinolaringologia da Faculdade de Me
dicina da Universidade Federal de Sergipe, que ele ajudou 
a fundar e a desenvolver. No Conselho da Universidade, na 
direção do Hospital Augusto Leite. Dedicou-se e transcen
deu-se, deu tudo de si. Guiou, aliviou, consoloy 1 ensinou, 
dirigiu, liderou, deu exemplo. E viveu. Transmitíu fé e espe
rança, ofereceu uma lição de ~ida. Quando amigo, o 'melhor 
amigo. Parente, alguém com quem se podia e pode contar. 
É bem verdade que sua existência foi adoçada ---:- c como! 
- pela presença constante e defin-itiva aa- companheira, a 
querida prima Lia, cuja mão ajudei um dia meu querido avô 
Chico Porto a pedir. Ela o completou, eles se completaram. 
Não preciso dizer mais nada, todos sabem_._Fjlhos, não teve 
só cinco - Roberto Eugênio, Laura Cristina, Francisco 
Eduardo, Patrícia Maria, Maria Auré.1Ja._e ou_trqs tantos que 
eu não poderia mencionar todos- DOmfcio, Ana Lourdinha, 
Arlene, por exemplo, de quem tratou e criou e __ os que se 
chegaram como o _genro que -~oje é_ coilP,ecido como Beto 
Porto, de tão próximo e apegado. 

Mas, disse um sergipano, o soldado poeta Francisco Ca
merino, em cuja praça Laura Porto mora, "Ou morre o ho
mem na lida, feliz coberto de glória, ou surge_ o homem com 
vida, mostrando em cada ferida o hino de uma vitória" e 
disse outro bardo, Ronald de Carvalho que, ''quem passou 
pela vida em brancas nuvens e em plácido repouso adormeceu; 
quem não sentiu o frio da desgraça e passou pela vida e não 
sofreu foi espectro de homem, não só passou pela vida, não 
viveu". 

Referi-nie a cinco grandeS ausências _tãO Sentidas boje 
-seu pai, o algodão entre cCistais, cuja -~emó'iia ele cultiva 
com carinho e fervor, o políiícO que ele não foi embora tivesse 
tudo para sê-lo; sua mãe, que ele idolatrava a ponto de fechar 
seu consultório para acompanhar de_ perto a doença que a 
con-sumiu e amenizar seu sOfrimento; estes dois, meuS: padri
nhos também; seu irmão, o companheiro, o secretário, o con
selheiro nos assuntos cfue doiilinava, O tio e também padrinho 
(meus padrinhos, de batismo a consagração são todõs_Porto), 
Waldyr, Carlos Cruz. cunhado de quem se tornou irmão e 
anjo da guarda e que substitui no seu precoce desapareci
mento, meu pai. E Chico, por quem ele lutou tanto e por 
quem ainda hoje chora, a voz do sangue e do sémem no 
côro dos ausentes. 

Não sou religiosO praticante nem espírita. Mas estas_~ll-_ 
séncias dolorosas são, com os amigos que_ se íora':ll·,'_'prese~ças 
boas que a gente sente- hOje, uma vibração diferent.e, uma 
emoção maior, um êxta5e atê. -

Lauro Porto: a vida passa, se complc;:t~. se extingue org~
nicamente. A Mediciita--se fo!na ao correr da vida, nossa 
religião. Mas a gente -tem que reconhecer que a v_i~a não 
para na morte. Continua para os que ficam, na lembrança, 
no culto à mem6ri3., na saudade. O infinito é um enigma, 
fõíO- mesmo para Einstein. - - -

ComO terminar? Goethe, ao expirãr, pediU rTiaiS TuZ. De 
certas pessoas, no entanto emana uma claridade, que fornece 
iluminação e calor. Tio Lauro, meu querido tio, outro pai, 
padrinho, colega- não se preocupe com esta frase. Sua vida 
tem sido para muitos, como para mim; utn farol aceso e bri
lhante. Ele nunca se extinguirá nem o senhor precisará de 
mais luz. Porque esta sua luminos_idadc, este seu brilho, por 
certo lhe servirão na sua hora de partir e este fulgor continuará 
brilhando em nossos corações. 

Com isso O•notável escritor francês Albert Camus, que 
Lauro Porto leu, autor de A Peste, livro tão importante para 
nós médicos, "não se preocupe, nieu amigo, com o Juízo 
final- ele ocorre aqui, todos os dias". E se assim for, Laura 
Porto, o sr. com certeza já se encontra no rol dos eleitos. 

Meu querido tio, padrinho e colega: Não lhe ofereço 
meus-parabéns. Parabenizo a todos nós por termos o privilégio 
de sua convívência, sua amiZade, sua doação. Nada mais pre
ciso dizer. Obrigado por o senhor ser simplesmente, Laura 
de Brito Porto". 

DISCURSO PROFERIDO PELO DR. THOMAZ 
PORTO CRUZ. NA RECEPÇÃO DOS 80 ANOS DO 
DR. LAURO PORTO. EM I7:8-91. 

O SR_ PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Nada mais 
havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos, designaqdo para 
a sessão ordin~ria de arn~nhã a_ seguinte 

ORDEM DO DIA 

--l-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N" 72, DE 1991 
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do Regi

mentO Interno). 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 

n" 72, de 1991 (n" 1.566191. na Casa de origem), que autoriza 
o Pode! Executivo a doar o imóvel que menciona ao MunicípiO 
de Campinas, Estado de São Paulo (dependendo de Parecer 
da Comissão de Constitui~ão, Justiça e Cidadania). 

-2-
PROPOSTA DE EMENDA À CON'sTITUIÇÀO . 

N• 13, DE 1991 

Discussão, em turno único, da Proposta de Emenda à 
Constituição n• 13, de 1991, de autoria do Senador Ney Mara
nhão e outros Senhores Senadores, que dá nova redação ao 
§ 5<> do art. 14 da Constituição Federal (segunda sessão de 
discussão). 

O SR. PRESII;>ENTE (Mauro Benevides)- Está encer
rada a sessão. 

_ ( ~evanta-se a sessão às 20 ,horas e 20 minütcis) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. FERNAN
DO HENRIQUE CARDOSO NA SESSÃO DE 29-8-9I 
E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SE
RIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR- FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB __:_ 
SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

--- Nos últimos me_ses, a crise brã.sileira se agravou. A a~gúS~ 
tia nacional aumentou, a profunda descrença. que já era cor
rente no povo, se instalou, definitivamente, nas elites do País. 
Há a _nít_ida sensação de que existe um desgoverno e o caos 
está próximo. 

A retomada da inflação depois de tantos sacrifícios para 
contê-la, o anúncio por anteCipação de novos déficits públicos, 
a falta de investimentos e, como conseqüência, a lentidão 
com que reage o mercado de trabalho, são indicadores mais 
do que convincentes de que a economia vai mal. 

Mas há uma preocupação maior: aqueles que poderiam 
e deveriam definir os rumos e coordenar as ações para sairmos 
do impasse perdem~se olhando para o próprio umbigo. Esta-
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preocupação se torna indignaçãO quando o povo percebe -
graças à liberdade de imprensa e à coragem de alguns setores 
críticos_- que a corrupção_c-oi"rói o aparelho do estado, conta
mina _as empresas e se estende à sociedade. 

E duro reconhecer, mas as forças políticas que lutaram 
contra o regime autotí'fário e tiveram seu momento de gran
deza ao restituirem a democracia e a liberdade, falharam.re
dondamente na tarefa de governar. Não conseguiram fazer 
com que os esforços convirjam para a soluÇ-ão de quatro ou 
cinco problemas básicos_sem os quais a "crise" será como 
um moto contínuo de arruína as esperanças de construção 
de uma sociedade melhor. 

É preciso que façamos uma autoCriTíca severa! 
Desde 1985, as equipes de governo têm-se sucedido com 

diagnóstiCos razoavelmente corretos. Têm-se imposto sacri
fícfos à eOOD.omia e ao poVo- e, de bom ou mau grado, eles 
têm sido atendidos. 

Mas ao passar do diagnóstico ao medicamento, da defini
ção de metas ao encadeamento de ações capazes de pavi
mentar o caminho para alcançá-las, a sensação é de paraliSia 
e fracasso_. O aparato do Estado Brasileiro, senhores, está 
estagnado. 

Vou citar uns poucos exemplos. Sabe-se que a crise fiscal 
do Estado é avassalad_ora. O Te_souro não dispõe de recursos 
para qualquer retomada de investíméntos na área_ social, na 
infra-estrutura viária e portUária, e nem mesmo para sustentar 
o que é básico, o financiamento _da produção agrícola e do 
desenvolvimento industrial. 

Fala-se na abertura da economia. Ela é necessáriã. Mas 
onde está a política industrial e de desenvolvimento científíco 
e tecnológico que evite o "suCateamento" da indústria? Onde 
estão as opções definindo setores de investimento preferencial 
que a -possam tornar competitiva? -

Por outro lado, tampouco queremos fortalecer, em nome 
da competitividade, monopólios e oligopólios que esmagam 
a pequena e média indústria que o País construiu. E. sobre
tudo, precisamos criar mecanismos- que-transfiram os ganhos 
de produtividade, via preços declinantes em termos relativos, 
para a massa dos assalariados e consumidores. Onde estão 
essas medidas? 

Poupo o Senado com exemplos nas áreas da educação 
e da_ saúde. Mas a verdade é que o País nunca se decidiu, 
realmente, a passar das_ palavras para a ação sustentada na 
sempre proclamada revolução educacional. Agora, fabricam
se Ciac sem mesm-O terem sido avaliados os Ciep. Por mais 
que eu possa achar sempre melhor fazer algo do que nada 
em matéria educacional, gostaria de lembrar, senhores, que 
a aula é mais importante do que a sala de aula. 

Srs. Senadores, em um regime presidenciã.lista as inicia
tivas em benefício do País e do povo ganham outro peso 
quando têm a ariimá-las o Poder Executivo. O presidente 
repete sempre, como ainda agora ao justifiCai O e_mendão, 
que gostaria de promover a união nacional. 

Mas como fazê-lo, se temos uma multiplicidade de orien~ 
tações políticas no próprio minístétio? Será, por acaSO~ Voltan
do-se à "política dos governadores" que, no passado, tanto 
mal fez ao País? Não terá razão o governador do Ceará quando 
diz temer que o pacto feito apenas entre os executiVos esta
duais e o da união tenha preço insuportável para quem deseja 
pôr as finanças em ordem? Todos sabemos que os estados 
também têm suas dificuldades e tentarão tirar do Tesouro 
o máximo que puderem. E da perspectiva dos governadores 
isso pode até ser compreensível. 

Ning-uém há de negar, de boa fé, a importância dos gover
nadores; nem se oporá a que o presidente se entenda admini:s
tratiVamente com eles. 

Mas é óbvio que a solução da crise nacional requer mais 
do que simples aliança de cúpula. 

Pode-se, por outro lado, governar bem sem o Congre~so, 
oU tentando domá-lo pela pre-ssão dos governadores, ou utili
zando-se _a prática do "é dando que se recebe"? 

----A Uniãode_qU:e se neCeSsita é outra e muito mãis profun
da. Ela não se coloca sequer apenas a nível dos partidos ou 
do COngresso. 

É com o País. 
E neste ponto somos todos responsáveis: 
Dirijo-me em primeiro lugar ao Senado_, porque é a casa 

onde tenho assento e porque, sendo menos numeroso e com
posto, em regra, por pessoas de experiência política e adminis
trativa, talvez constitua fórum mais sensível aos clamores do 
momento. 

Srs. Senadores, a crise que nós viyemos não é "de legitimi
dade": é do Estado em sentido_ amplo. -E, através da corrup
ção, atinge parte da própria sociedade: corrupção em contra
tos suspeitos ou em concorrências viciadas; corrupção que 
os empreiteíros e- cóntratistas de obras públicas sussurram 
a_ todos nós, comentando as "cai_xinhas" havidas em alguns 
estados, lançando acusações sobre ações no plano federal, 
embora quase nunca se dispondo a comprová-las, por arris-
cado_ e. muito difícil. . . _ _ ___ o _, _ _ _ __ 

N30- há nação que supor"te a falta de desetivolvimento 
económico somada à inefiCiência administrativa e ao descré
dito dos políticoS. É predsõ__urgentemente restaurar o desen
volvimento e a moralidade pública do País. Mas, antes do 
desenvolvimento, é preciso res-taurar a moralidade. Lembran
do, aqui, uril discurso famoso do Senaâor Mário Covas, eu 
diria que o Brasil precisa _de_ um choque, um choque de morali
dade pública. 

Devo dizer com tristeza que os "comportamentos exem
plares" -que perrnitiráril restabelecer a confiança da sociedae 
nos políticos:- estão ainda por dar-se. Nem mesmo por oca
sião da correção das perdas salariais. Nós, congressistas, tive
mos a prudência de perder tanto quanto todos os demais 
funcionários. 

Mas, voltando ao tema, existe uma crise no Estado. Ela 
se desdobra em pelo menos três planos. No administrativo~
no fiscal e no dos objetivos. 

No administratívo, os cortes lineares ·e a neceSsidade de 
"combater os marajás" fizeram-nos perder excelente oportu
nidade de uma reforma mais séria e profunda. Se essa tivesse 
sido feita, poder-se-la pedir alterações na estabilidade dos 
funcionários, com boas chances de êxito. Mas, desmantelado 
o aparelho estatal, como foi feito, sem que as novas linhas 
de eficácia: sejam nítidas, teme-se que o fim da estabilidade 
seja ·apenas mafS uma fogueira para àssar' bruxas, ao arbítrio 
dos poderosos. 

No plano fiscal, o controle dos orçamentos da União_ 
começou a ser feito. Falta o dos estados e falta, sobretudo, 
uma reforma tributária que racionaliZe os impostos, aumente 
a carga para quem mais tenha, cobre de todos, não poupando 
os sonegadores, ponha o bridão firme na máquina fazendária 
e não penalize os de sempre - os assalariados e a empresa 
organiza4a. ~s_tamos plantando absurdos há algum tempo nes
ta área. O últir:no deles fqi a refonria administrativa que permi
tiu a ineficiência da arrecadação e o caixa do tesouro vazio 
por três meses. · 
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Sem mais recursos, o Estado pouco podÚá fã.zer no plano 
social e na infra-estrutura. E de nada adiantará a cantilena 
neoliberal de que o Estado está "inchado" e riietendo-se onde 
não deve. Porque, mesmo onde ele deve, não pode meter~se. 
E quando se mete não tem eficácia, pórqu-e ·sUá bul-oCiacfã 
fof desmantelada, é mal treinada, ganha pouco-e,está inchad~ 
na base pelo clientelismo político. -

No plano dos objctivos, o Governo e-stá perdendo a bata
lha d,a convicção. É certo q-ue é preciso privatizar algumas 
empresas estatais. Não para que haja mais recursos disponíveis 
para cobrir déficits, mas porque o Estado não possui capaci
dade de investimento para a expansão de a~ividades econó
micas essenciais; -e porque a sociedade fará melhor co.m os 
recursos que já possuí, se as empresas esliv-erem submetidas 
de fato à competição. -- -

Diante desse quadro, o Governo prbpõe agota o qtie 
se convencionou chamar de emendão. E; cedo para o PSDB 
responder item por item às modificações propostas; mas é 
mais do que tempo para o Pais tomar a sério as reformas 
necessárias. - --- --- --- ---

Digo-o claramente: O PSDB aceita a discUssãO do emen-
dão. -

Mais do que isso: _Q PSDB está disposto a discutir e 
encaminhar, com todas as forças políticas, t:tlm o Exe-CUtivo 
e o CongreSso e, sobretudo, com a sociedade, uma saída para 
a crise brasileira. 

Se o Presidente se dispôs a promover Uni enteiiairnento 
amplo com a Nação, cabe a nós, partidos políticos, dirigir
mo-nos ao povo e perguntar: é esse o caminho? Em Caso 
de resposta negativa, cabe-nos redefinir os rumos _e fazer as 
correções pertinenteS. - --~ -

Quero reiterar que o Brasil ___ ~~tá can~~-~o de "s~lyacio-. 
nismo". Não aceitariws a disju-ntiva: "Ou se aprova o emendão 
ou virá o caos. O "caOs", em parte, é o modo como estamos 
vivendo. E não por falta de metas~ até consensuais, mas por 
falta de gerenciamento, de administração. 

É necessário, portanto, que os que conduzem o País assu
mam com humildade suas deficiências: da falta de coorde
nação administi""atíVa à necessidade de estender o conceito 
de austeridade aos estados e municípios, à gestão das e_mp~esas 
estatais e aos incentivos e benesses qu_e se distribuem da Ama-
zónia ao Chuí. ~ --

Mas, se isso é certo e se reivindLcamos que aS questões 
sejam discutidas com o País e não apenas com os governa
dores, com o Congresso e não só corri a burocracia, cabe 
também a nós a autocrítica: O" COngresso tem sido:- inca-paz 
de_ articular-se para propor saídas para a crise e para susten~ 
tá-las. Não aprovou um projeto mais adequado de taxação 
da propriedade territorial rural, e .o i~posto_~g__!Jre as grandes 
fortunas é um espantalho, nunca votado na Câmara. 

Agora_o Executivo propõe urna reforma fiscal em profun
didade. Não basta criticar o óbvio. Nâo bastã perguntarcomo 
reformar a Constituição, procedimento que é naturalmente 
lento e difícil, sem antes ter havido um acordo po~ítico. Nem 
interessa, para avaliar oS problemas do País, que o Presidente 
tenha outra intenção que não a expressa - a de enfrentar 
duramente problemas que nos afligem. Importante é que Sua 
Excelência perceberá logo que a profundidade sias reformas 
propostas exige muito mais do que. uma aliança com governa
dores e mesmo do que urna aliança política no Congresso. 

Que o Presiderite e seus conselheiros tomem- o rumo que 
melhor lhes pareça. Só não devem, porque seria iiie5ponsável, 
lavar as mãos dizendo: "A nossa parte já foi feita; façam 

vocês a que lhes corresponde'~. Isso não. porque o Pais espera 
mais de suas lideranças. Assim como o Congresso, a meu 
ver, não deve apenas aprovar ou recusar e menos ainda omi
tir-se, n_ão cabe ao- Executivo a posição cómOda_ de transferir 
reSpOnsabilidades. 

Estamos todos no mesmo barco. Esse barco se chama 
Brasil. Seu rumo precisa ser retomado nos próximos anos, 
antes que tenhamos apenas que reconhecer, já sem pessi
mismo, mas com realismo, que o País não deu certo. 

Ao aceitar participar da me"sa das negociações, o PSDB 
não se dá por convencido pelo emendão. Ao contrário, há 
matérias que recusamos, há outras com as quais podemos 
concordl:!:r e há as que nos parecem inoportunas. 
- Sem exaurir a an_ális~, e_ a título dt:::_ex~mplo, não vemos 

ráiãO para c o Executivo colõcar um bridão orçamentário nos 
demais poderes:Pense-se. por exemplo, no Ministério Públi
co, hoje con:t_mar(!<!nte atuaç:ão em defesa da sociedade, com 
seus orçamentos limitados por ato do Executivo. 

Não Cf:?ncorda11_!os com o fim .da graiuíd8.de- do ensino
universitário, nem vemos razão para tal_maté_ria,_ de alcance 
míriimo frente à crise fisc-al, constã.r do elii(mdão. E por que 
reduzir os 18% da educação no orçamento, se o Governo 
já 65 esfá gastando e quer dar prioridade à educaç_ão? 

PQI mais qu-e seja necessária uma reforma na previdência, 
os efeitos do término da aposentadoria por tempo de serviço 
serão nulos no curto prazo, _e _nã_<;>_ ~ _OQ9rt!lnQ propô-la no 
bojo da atual reforma fiscal, que visa, sobretudo, resolver 
problemas de caixa e combater a inflação; menos ainda quando 
se sabe que, na_ forma proposta, a aposentadoria por idade 
inquieta o trabalhador e não distingue categorias profissionais 
ném estipula a que acontecerá com os que já estão perto 
deapo~entar-se. _ 

- Tampouco achamos conveniente- insistir na tedá da redu
ção _dos vencimentos dos funcionários em disponibilidade, 
quando o Supremo Tribunal decidiu recentemente de outra 
fo_rnia.. E o mesmo nos parece, quanto àinCiâêflCiãdo imposto 
p~ra corrigir o "buraco" do sistema financeiro habitacional, 
por mais correto que tecnicamente isso pud_esse ter siqo quan-
do na elaboração anteriOr da lei. _ 

_Entendo a motivação da propsota que visã. eliminar o 
sigilo bancário. Mas será necessário, sempre, urlia instância 
judiciária que ordene a deva_ssa, para evitar o eventual abuso 
da adJ:!1ini§traÇão e a PeTseguiç-ãO_pPiítica. -

Isso posto, é inegável que, não dispondo a união de recur
sos-, como rolar a dfvjda dos_ estados e municípios (fala-se 
em- qüa:Se sess-eiita bilhões de dólares) se não redirecionando 
os recursos disponíveis? 

O PSDB já se marufestou quanto à necessidadé de medi
das que resguardem a utilização do PIS- PASEP no fundo 
qUé garante o -pãgãinentO-do seguro-desemprego e a utilização 
pelo BNDES de recursos para investiméiito. O mesmo .Proce-
dimento de cautela impõe-se quanto ao Fundo Nacional de 
Desenvolvimento. Não se deve levar esses recursos à exaustão. 
Mas reconhecemos que será em parte deles e do Finar e 
Finam que os recursos seião- reti!ados para permitir o funding~ 
da <lívida dos estados e municípios. 

Quanto aos 5% a menos da participação "dos municípios 
no ICMS, a medida proposta terá efeitos drásticos e coi:lvém 
buscar fórmulas mais suportáveis. 

A limitação na capacidade dos estadc;>s para emitir t(tu_lçs, 
embora restrinja a ãção dos governadores, acabou por torn~r
se mais palatável. É preciso por-um freio no feStiviil de gastOs 
e na transformação dos bancos estaduais em bancos emissores, 
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obrigados a engolir títulos sem aceitação no mercado para 
posterior socorro no redesconto do Banco Central. 

Mais difícil será afirmar que a· termino do princípio de 
anualidade na fixação de impostos possa ser necessário. Ainda 
que se entenda sua necessidade em situação de ''calamidade 
pública". aceitá-la no plano da lei seria abdicar de algo essen
cial à defesa do cidadão frente ao Estado_.._ Não quero ir além 
dessa_observação, antes de conhecer melhor o grau de falência 
do tesouro. 

Por finl, riesfa enUnciaÇão exemplificativa, por mais ne
cessárias que sejam certas medidas relativas ao funcionalismo 
(os principais líderes do PSDB na Constituinte, como Mário 
Covas, opuseram-se à estabilidade sem concurso), repito o 
que disse no início: sem que o País veja a seriedade de uma 
reforma para dar maior eficiência à administração pública, 
medidas tópicas parecem-facilitar a caça ãs bruxas e o PSDB 
não embarca na sanha persecutória a b_odes expiatórios, espe
cialmente num ano eleitoraL 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, termino reconhecendo 
a imperiosa necessidade de uma reforma fiSCal, da reforma 
do Estado, do combate à ineficiência, do controle orçamen
tário das empresas estatais. 

Mas as medidas só serão aprovadas por nós se seus efeitos 
para combater a inflação e para i"efazer o equilíbrio orçamen
tário foi"em bem conhecidos. Só as aprovaremos se estivermos 
convencidos de que os_ ónus serão repartidos com justiÇa, 
dentro de critérios conhecidos, sem recair apenas sobre funcio
nárfos e trabalhadores. Se elas forem, portanto, equânimes. 
E sobretudo se vierem no bojo de uma proposta política demo
cratizadora e moralizadora, que leve o Executivo a compar
tilhar o poder com a sociedade e com o Congresso. 

Faço minha a proposta que hoje corre no PSDB e_ em 
outros partidos: façamos uma auditoria das obras públicas 
realizadas nos últimos cinCo-ãnos. Críemos -a padronização 
do custo unitário das obras públicas em todo o País, como 
já prO-puseram alguns governadores, os desmandos chegaram 
a tal ponto que o controle dos orçamentos e da inflação passa 
hoje por medidas objetivás que moralizem a administração 
e "impeçam a corrupção. _ , _ 

Se a situação é de hiper-inflação e se estamos "à beira 
do caos"- e o Governo propõe reformas em mais d_e quarenta 
itens da Constituição- por que não antecipar a reVisão consti
tucional e com ela o plebiscito sobre o sistema de Governo? 

Ninguém imagina, de boa_fé, que o Congresso consiga 
alterar a Constituição durante este semestre. No passado -
e é bom exorcizar esses procedimentos- as mudanças rápidas 
da Constituição se fizei"arn nO bojo de crises político-militares. 

Hoje, o PSDB propõe ao País outro caminho. O caminho 
da confiança e da esperança em suas próprias forças. Só com 
um amplo e sincero entendimento nacional, sem jogo de cena, 
sem que os gestos sejam apenas para efeito Simbólico, com 
a disposição de sentarmo-nos â mesma· mesa para decidir, 
para compartilhar com o País, com o Congresso, com o Execu
tivo, com os partidos, com os sindicatos, com as empresas, 
com a sociedade organizada, enfim, a· res-ponsabilidade de 
nosso futuro comum. 

O PSDB se dispõe a ser um dos artífices dessa tomada 
de rumo. Sem preconceitos com- muita CõriviCção de que o 
Brasil ainda é um País viável. (Muito bem! Palmas.) 

O Sr. Affonso Camargo- Permite-me V .. Ex~ um aparte? 

O SR- FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Pois não. 

O Sr. Affonso Camargo - Houve alguma recomendação 
da Mesa de que não houvesse apartes? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Se a Mesa 
for benevolente, concederei o aparte com o maior prazer. 

_o Sr. Affonso Camargo -Se a Mesa achar que não devo 
apartear, privar-me-ei desse prazer. 

O SR. l'"RESIDENTE(Mauro Benevides) -A Mesa es
c;:tarec::e ao n~f?_re Senador e Líder.Affonso Camargq _q_ue, c!Vi~ 
cientemente, qualquer apelo da Mesa não pode ser superior 
ao que c::stabelece o Regimento. Apenas, como o discurso 
do_ nobre- Líder Fen1ândo Henrique Cardoso, bem coflcate
nadõ, como- os demais que S. Ex' profere nesta Casa, é uma 
seqüência de raciocínio qUe o conduziria a es-sas conclusões 
a que chegou com tanto brilhantismo, a Mesa entendeu de 
S<;llidtai ao Plenári9 que se abstivesse da intervenção, ·entre~ 
cortante o pronunciamento do Líder do PSDB, e também 
uma outra razão ponderável que seri?- a perspectiva de, se 
fosse o caso, convocarmos uma sessão extraordinária para 
as 17 horas e 30 minutos de hoje. 

-Mas o âparte é regimentalmente _concedido. Se houver 
o assentiri1ento do orador, V. Ex\ evidentemente, poderá 
ilustrar ainda mais o brilhante pronunciamento do Líder do 
PSDB. 

O Sr. Affonso Camargo- Sr. Presidente, o meu problema 
é de ordem regimental. Se houver um apelo de V. Ex• e 
tOdo o Plenário decidir atender o seu apelo, não serei eu 
que vou deixar de atender. 

O SR- PRESIDENTE(Mauro Benevides)- O apelo, no
bre Líder Affonso Camargo, apenas contihgencioü. a todos 
nós não apenas para que avançássemos no_ tempo, para garan-' 
tir a possibilidade da realização de mais uma sessão às 17 
horas ,e 30 minu~os, levando em conta que a relevância das __ 
matérias exigiria a realiza"ção de uma nova- sessão. 

Mas S._ Ex•- pode conceder o aparte, e como sempre os 
apartes de V~ Ex~ são concisos, estamos certos de que V. 
Ex~ vai Uustrar ainda mais_ o pronunciamento do Líder do 
PSDB. 

O Sr. Aftónso Camargo -Até porque; Sr. Presidente; 
parece-me---que esse discurso do Senador Fernando Henrique 
Cardoso é muito mais relevante que quase todas as matérias 
que estão aqui na Ordem do Día-. Mas, nobre Senador Fernan
do Henrique Cardoso, vou ser conciso para -dizer que o meu 
Partido apóia o seu discurso. Aliás, isso não seria novidade, 
porque o verdadeiro trabalhismo é absolutamente convergen
te q_om a social democracia. Quis, inclusive, aparteá-lo, no 
momento em que V. Ex~ falava no Presidente com os seus 
Conselheiros, e eu ia lhe perguntar se V. Ex• conhece quem 
são os--Conselheiros do Presidente, porque eu não conheço. 
(Risos.) 

O SR- FERNANDO HENRIQUE.CARDOSO -V. Ex• 
me permita, primeiro, agradecer o apoio qUe dá em nome 
do seu Partido, à posição do PSDB. Sabe V. Ex~ que embora 
eu tenha relações pessoais com o Presidente, não freqüento 
o Palácio e não tenho a infoimação de quem são seus Conse
lheiros. 

O Sr. Affonso Camargo -Então, queria s6--é-Oifcluir dizendo
-sei também que é a opinião de V. Ex~ -que o que nós 
vivemos é exatamente o problema de como se comportam 
todas as coisas no BraSil. Se os _caminhos que são trilhados 
são caminhos marcados pelo processo- democráticO- óti--peló-
piOcesso tecnocrático,- e, âs vezes, pelo processo autocrático. 
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A restrição que faço desde o inicio a essa proposta do "Eme~
dão" é que me pareceu novamente uma ·proposta de cima 
para baixo, pelos caminhos que não deviam ser seguidos, 
porque é evidente, e até diria, que eu im~ino que numa 
democracia os CohsC1heiros do Presidente devem ser os Líde
res dos Partidos que formam o Governo, porque não posso 
imaginar democracia sem partidos políticos e por isso ~ que 
vamos atravessar grandes dificuldades. Há temas desse 
"Emendão" que já e_stão sendo modifícaâos,-inclus_iVe 3.quele 
que se refere à Justiça do Trabalho, porque o Pr~S:iqen~e_ 
do Tribunal Superior do Traballiõ}á disse que nãO _pode ser 
assim. Já se admite mudar. Vamos· ficar novamente numa 
grande confusão_. O posso País é o País da confusão. do impro
viso, e é ess·a a dificUldade que nós temos. Não é difícil fazer 
qualquer entendi_mento nacional desde que o entendimento 
nacional passe pela sociedade. Aco_ntece que os teCnocratas 
só lidam com os números, e desconhecem as pessoas, o_ vQtO, 
a urna e o representante do povo. Então, ficamoS sempre 
â margem do que acontece. R_eceba V. Ex• o_meu_ apoio. 
Vamos ter que discutir muito sobre este tema. Infelizmente, 
sou obrigado a reconhecer que do jeito que começou a se 
trabalhar esse "Emendão" só Se crià.ram difi_c~:~ldades para 
a sua aprovação. - · 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -Agradeço 
a V. Ex~ _ ___ -- - --

Quero dizer, com franqueza, que ao ler a notícia" do 
"Emendão", ao ver arrolados o conjunto_cle:.itenS propostoS 
como emenda à Constituição, a primeira dúvida que me assal
tou foi: qual é o objetivo? A tentação iniediata _:e- á ela 
me refiro no texto- é dizer que o Poder Executivo considera 
suas respon·sabilídades exauridas com o só enunciáfoS proble
mas. Não obstante, vendo o discurso posterior do Presidente, 
conclamando ao debate, parece-m·e que quem tem razão é 
V. Ex~ Entre o que se desejava e o que se fez, vai" um abismo 
e- há uma dificuldade adicional. A proposta de uma reforma 
da Constituição requer- uma attículação política de vulto, que 
não foi fe-ita. Ao mencionar a antecipação da revisão constitu
cional e a inclusão da questão do parlamentarismo, e embora 
sabedor das dificuldades constitucionais e jurídicas para uma 
antecipação da revisão, quero apenas salientar que não vamos 
caminhar para parte alguma, se não houver sinceridade e 
decisão de nos sentarmos ~ m.esa. Como penso que o País 
é mais importante do que iodos nós e do que o Presidente, 
e que os problemas aí estão, e o "Emendão"· aponta para 
alguns deles embora tenha havido esse desaguisado peço que 
o Congresso NaCional tome em suas mãos a discussão, que 
nós nos organizemos para que possamos discutir com o País 
e com o Poder Executivo sem preconc:eíto, porque a situaç~o 
exposta nas razões Q!JC levaram o "Emendão" é muito simples: 
O Tesouro Nacional está falido, está exaurido e os cofres 
estaduais estão deficítários_._ Is!_o~é_ real e o Pafs_.tc;m_ q_ue saber 
como é que se vai corrigir está"Situaçãõ.--

0 Sr. Odacir Soares-V. Ex~ me permite um aparte? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -Já darei 
o aparte a V. Ex~ 

O que se vai fazer para que o Estado possa outra vez 
atuar? Creio que não se fará nada, repito, nada mais neste. 
País, sem que haja um entendim_ento_. Pode ser repetitivo 
e cansativo; estou cansado de ser mal interpretado, mas não 
me preocupo com isso. Estou preocupado é com o Brasil. 
Sem entendimento não se sai da situação em que nós nos 
encontramos. Nós vamos rodar em falso, vai ser um pião 

rodando em falso. um peru em círculo de giz, enquanto nós 
não nos dispusermos ao diálogo e esse inclJJi a todos nós, 
e não pode ser mais um jogo de cena. O Congresso não 
se deve dispor a isso. Não se deve tampouco fazer do "Emen
dão" alguma coisa que em linguagem vulgar se diz "colocar 
bOâes para serem retirados depois H. É muito grave a situação 
dei País para que nós tenhamos de estar pinçando o que tenha 
efeito sobre a inflação e o que não, o que é reforma estruturai 
do que é conjuntural. Nós temos que tomar uma decisão 
direta, clara. Outra convicção que tenho, que é de todo o 
País, é a de que nada caminhará se nós não tíverrrtõS sinais 
claros dados por todos, mas principalmente por quem foi eleito 
pelo povo e tem a responsabilidade de representar o País, 
o da moralidade pública. Nunca fui do estilo de fazerdenúncias 
ir-respOnsáveis e V. Ex~s sabem diSs-o, nem esiou fazendo de
núncia alguma, e~tou expressando um sentimento que é nacio
nal: o País está cansado de impunidade. E este desgaste que 
hoje recai sobre o Governo - e recai sobre nós também 
--=-----só- terá cobro se nõs tivermos atitudes exemplares. Acho 
que o Congresso deve ter uma atitude exemplar agora. Tome
mos, com energia, os problemas apontados pelo Presidente 
sem__ preconceitos, com todos _çts partidos, ou, se quiserem, 
eonyersemos com quem quer que seja, com o Presidente, 
com Os Seus Ministros, com os Sindicatos, com as empresas, 
mas, sobretudo, tentemos de boa fé buscar uma saída que 
vá-indicai-- também digo com ciã.reza- uma trégua. Não 
tem cabimento começar um processo sucessório neste momen
to. Os Partidos já perceberam isso_e aqueles que foram açoda
dos recuaram, seja lá por que razões tenham sido, porque 
estamos todos sentindo que, antes das eleições, precisa haver 
a consolidação das instituições. E nós estamos sentindo e sa
bendo que a experiência que o ~rasil vive, hoje, é uma expe
riência muJto difícil, (jue é a de manter a democracia, não 
na prosperidade, mas na escassez, pata um. pOvO cheio de
demandas, para uma sociedade injusta e desigual, onde~ em 
prinCípio, coniõ Vímos, -Õntem, na lei salarial, todas as deman
das São justas, mas não há recursos ... E, como não há recursos 
para todas .as demandas justas, ou há homem de Estado com 
a confi<lbilidade que diz "sim" a esta e não àquela- explica 
porque "sim•• e porque "não" e é equânime - ou o País 
não vai, não segue. E, hoje, a responsabilidade pela governa
bilidade é também nossa, que somos pessoas que construímos 
a democracia nas praças públicas, no exmo e na cadeia. Eu, 
por exemplo, vi pessoas torturadas e em mim puseram um 
capuz negro e nunca fiz demagogia com isso. Mas, neste mo
mento, não vamos deixar perder aquilo que construímos com 
tanta dificuldade, simplesmente porque não temos conseguido 
uma artiCulação mínima entre n6S-para dizer: .. este é o cami
nho, aquele não"._ 

Esta é uma exortação ao Senado, Sr. Presidente. 

O Sr. Odacir Soares -V. EX" permite um aparte? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO ~Ouço o 
aparte do nobre Senador Odacir Soar~s_. 

O Sr. Odacir Soares -Em primeiro lugar, quero cumpri
mentar V. Ex~ pela lucidez do pronunciamento que acaba 
de fazer_-isto não constitui nenhuma novidade;Oesta Casa, 
pois todos nós conhecemos a competência de V_. E;t~. a inteli
gência, o preparo íntelctual, enfim, o conhecimento que tem 
da infra-estrutura e superestrutura deste Pafs. E fiquei muito 
satisfeito quando V. Ex~ Qisse, como Líder do PMDB, que 
o partido de V. Ex~ está disposto a discutir, desarmadamente, 
as propostas de emenda constitucional e os projetas que confi-
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gurarem o chamado "Emendão" que o Governo -pretende 
encaminhar ao Congi"eSsO Nacional. LembrO-me muito bem 
que o Presidente Fernando Collor tem dito; reiteradamente, 
que o Brasil que os brasileiros desejam será delineado pela 
sociedade brasileira. É ela que, em última instância, vardizer, 
em que tempo·e com que instrumenios e com _que meios; 
e com que modificações, pretende erigir o Brasil do futuro, 
daqui a dez ou 20 anos. O tempo será, inclusive, defiriido 
pela própria sociedade. A sociedade brasileira é quem vai 
definir a rapidez com que deseja ver o seu País, ver o Brasil 
modifieã.do, reformado. E V. Ex~ coloca muito _bem quando 
se abre numa posição de absoluta honestidade _intelectual para 
essa ·discussão. Não sou daqueles que consideram- e tenho 
dito isso em alguns discursos que aqui fiz, em 'apartes -
que as iniciativas do Póder Legislativo ou as iniciãtivas do 
Poder Executivo, principalmente as in-iCiã.tiv-as do P:odcr Exe
cutivo- como se dizia aqui, no começo desta sessão legislativa 
- constitui sempre uma forma de atritar os poderes neste 
País. Acho que o Presidente da República, quando encaminha 
propostas de emenda constitucional, quando encaminha pro
jetas, está fazendo isto no pleno exercício das suas atribuições 
constitucionais. Por outro lado, está permitindo que se estabe
leça aquilo que é salutar cm todas as democracias, que é 
o contraditório; que é a discussão livre, que é a manifestação 
de idéias. Evidentemente, que é o Congresso_ Nacional, em 
última instâitcia, quem vai dizer quais são as emendas constitu
cionais que sei'ão _aqui aprovadas e promulgadas. É o Con
gresso Nacional quem vai dizer de que maneira vai emendar 
os projetes que o Poder Executivo encaminhar à sua_aprecia~ 
ção. De modo que quero cumprimentar V. Ex~ pela abertura 
intelectual, pela honestidade intelectual, pela coragem, inclu
sive do ponto de vista político-p3rtidáriu, em diZer que o 
seu Partido, consciente da necessidade de se empreender, 
de se implementar reformas estruturais neste Pafs, está dispos
to a seJttar à mesa e partir para o grande entendimento nacio
nal. Na realidade, isso é que queremos, isso é que o Brasil 
precisa que seja feito, qiie partamos para uni grande entendi
mento nacional, através do qual se possa, inclusive, efetivar 
as reformas que a Nação precisa ver efetivadas. Era este o 
aparte, e .quero cumprimentá-lo mais uma vez. É .desneces
sário ressaltar a capacidade, a inteligência,_a eru~ição de V~ 
Ex•, IIi ás não custa nada fazê-lo nesta oportunidade._ 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -Senador 
Odacir Soares, agradeço V. Ex• pela gentileza dos comentários 
feitos, mas quero recordar que-·o--PSDB sempre procedeu 
assim. O PSDB nunca se recusou a discutir questões nacionais.. 
Mais ainda, o PSDB, com muita independência, tem dito 
sim e tem dito nã_o, sem perguntar a ninguém que nãO seja 
os seus próprios membros- e à sociedade- qual o caminho 
a seguir. -

Em momentos difíceis, quãndo muitos preferiam, no 
Congresso, esconder-se na palavra fácil e demagógica, o PSDB 
assumiu a responsabilidade, o ónus de tomar. JJ:ma_ posição 
que parecia a muitos uma po-sição não tão de vanguarda. 
Nós não estamos preocupados com a imagem que possam 
fazer de nós a partir de palavras, senão com a responsabilidade 
que estamos cOnstruindo na política brasileira. E quantas vezes 
temos ouvido críucas fáceis· de que estamos no· muro. No 
muro sim, da decência e da dignidade! E dele não vamos 
descer. No muro da independência e da seriedade para com 
os problemas do Brasil. E assistimos a tudo isso com muita 
tranqüilidade porque temos coesão. E o que eu digo aqui, · 

tenho certeza, qualquer outro dirigente do PSDB diria da 
mesma forma. DisCUtiremos sim, tranqüilamente, os proble
mas do País, porque eles são maiores do que as desavenças 
que possam existir internamente entre ·nós e Com os outros 
partidos. 

· Agradeço a V. Ex• 

O-Si-~ JoSapbat Marinho- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR- FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Com 
muito prazer. 

O Sr- Josaphat Marinho- Senador Fernando Henrique Car
doso, lamento que a circunstância em: __ que profe
riu o seu discurso o tenhani transformado num monólogo, 
~quando, peta substância déle, permitia um diálogo altamente 
pióveitoso para esta Casa e para o País. Como não posso 
apartear um discurso findo, recolho o que poderia trazer ao 
debate e-me limito a cumprilnénfá-lo pela sererifdade e sobrie
dade de seu discurso. 

O SR. FERNANDO H:ENRIQUE CARDOSO - Agra
deço, Senador Josaphat Marinho, as suas reiteradas manifes
tações de gentileza pará comigo. Também lamento, mas diante 
do fato imperativo de_ que há a votação de uma lei de impor
târlda "miCional, não pude senão restringir-me. Ficaria com 
o cõraçáo muito grató a todos os companheiros que me dessem 
o prazer de uma divergência ou de um apoio, mas que expres
sassem o sentimento dos diversos_partidos. Infelizmente, a 
história não nos permite escolher os momentos mais adequa
dos para uma discussão em profundidade. Mas este é apenas 
um discurso, já ouvi tantos outros impOrtantes e ta-ntas afirma:.. 
ções significativas neste SenaâO que, tenho certeza, outros 
se seguirão e V. Ex~ poderá enriquecer os Anais do Senado 
Com os s_eus _lúcidos comentários, 

O Sr. Humberto Lucena- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Com pra
zer, Senador Humberto Lucena. 

O Sr. Humberto Lucena- V. Ex~ brinda o Senado Fede
ral com um discurso histórico, como não podia deixar de 
ser, porque na tribuna não está apenas o Senador, mas sobre
tl,_ldo,_o_ sociólogo e o cientista -político, de renome nacional. 
V. Ex~ tem toda a autoridade intelectual, política e moral 
para pronunciar as palavras que acabamos de ouvir. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOI>O - Muito 
obrigado. 

O_ Sr_._ Humberto L_ucena - Cande_ntemente~ embora em 
tom coloquial, V. Ex•-fez-Uma denúncia da grave crise que 
nos atormenta. E sei, porque temos trocado idéias sobre isso, 
das suas preocupações que também são as nossas, com o des
dÇ)_I;>ramento de.ssa __ crise que pode nos levar_ a fatos imprevi
síveiS. Nessa s_ua denúncia V. Ex' falou no desgoverno, na 
falta de gerenciamento do País._ Na verdade, nobre Senador 
Fernando Henrique Cardoso, eu gostaria de lembrar a V. 
Ex~ do que há poucos dias disse dessa tribuna, em nome 
do meu Partido, o PMDH, a nós nos parece, Salvo inelhor 
juízo, que a anunciada -proposta de emenda constitucional 
de caráter amplo, pelo Senhor Pre_si_d_ente da República, não 
foi senão uma cortina de fumaça para esconder da opinião 
pública as verdadeiras causas_ da crise que aí está, sobretudo 
de natureza económico-financeíra. No próprio documento que 
lemos desta tribuna, relacionado com a rolagem de dívidas 
dos Estados, foi ãneXada a minutá dessa propõstà. Pois bem, 
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ali a área económica do Governo afirma que, ou aquelas 
medidas são aprovadas pelo Congresso Nacional, ou certa
mente teremos novo choque na economia, o que vale dizer, 
novo congelamento de preços _e__salários_, medida de _caráter 
heterodoxo, para tentar evitar uma nova fase de hiperinflação, 
em face do insucesso do Plano Collor I que, como sabe V. 
Ex~, foi concebido noS moldes mais ortodoxos da _economia. 
Isso nos leva a insistir na tese, nobre -Senador Fernando 
Henrique Cardoso, _sem embargo do exam~ que todos temos 
de fazer da proposta de emenda constitucional quando elã. 
chegar ao Congresso porque por ora não passa de uma inten
ção que está sendo até objcto de nova avaliação de que temos 
que tentar um amplo entendimento nacional mas um entendi
mento nacional que deve partir da iniciativa do Presidente 
da República, com todos os Partidos, e, depois, com as lideran
ças empresariais, dos trabalhadores e dos demais segmentos 
sociais, no seiltido de_ nos conduzir, diante do insucesso do 
Plano Collor I, a um Plano alternativo de Governo, completo, 
do ponto de vista global e setorial, para que possamos, real
mente, como patriotismo~ -~-~pírito público, superar a crise. 
Como disse V. Ex~ mUito bem no seu discurso, não sera 
apenas através de medidas tópicas que resolveremos o proble
ma brasileiro. Alguns aspectos da proposta ~e emenda consti
tucional poderão até ser aceitos, mas o-qU-e precisamos, -re'al
rnente, é encontrar novos caminhos, através de um plano 
alternativo, que nos faça conjurar os graves problemas ecOriQ
mico-financeiro que aí estão, através dos -quais, embora grã
dualmente, saiamos da recessão, fazendo investimentos que 
nos levem, aos poucos, à retomada do crescimento para uma 
melhor e mais justa distribuição de renda, entre as pessoas 
e entre as regiões. PC)rtanto, do_u o meu apoio a V. Ex~ e 
faço votos de que o Senhor Presidente da República leia aten
tamente o seu discurso e se sensibilize com o seu apelo. Não 
desejamos aderir ao Governo; queremos ficar na oposição, 
fiscalizando o Governo, inclusive a execução de um_ P<?~sível 
plano alternativo, para servir ao Brasil, tentando salvar e, 
sobretudo, consolidar o nosso projeto democrátiCO, fruto -de 
tantas lutas e tantos sacrifícios. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Nobre 
senador Humberto Lucena, mais uma vez V. Ex~ demonstrou 
o espírito público que é por todos conhecido e reconhecido. 
Ouvi o discurso de V. Ex~ há coisa de uma semana nesta 
mesma tribuna, e nele em parte me inspirei. Percebi que 
V. Ex~. com a responsabilidade que tem, que é comum naque
les que tanto lutaram para cons_tit_uir u~a ordem democrática 
no Brasil, também Sabe das dificuldades, está disposto a dar 
um passo para saná-las, e um passo, com o espírito que disse 
V. Ex~, a partir da oposiçãO. Aqui não se t~ata de outra 
coisa, aquf se tr3ta de ericõntf-ã-rmos em conjunto uma saída. 
Não é por partido tal ou qual, não é para o Presidente, não 
é para os Senadores, é para: o povo, para O País. 

E é real o que diz V. Ex~ temos que marchàr para uma 
alternativa. Essa alternativa precisa de confütbilidade .e de 
uma articulação mais ampla. Não tenho dúvida nenhuma que 
o PMDB, com a tradição_ que tem, não s_e vai furtar, no !flO
mento necessário, a dar a sua contribuição a que o Brasil 
possa encontrar um caminho. 

A minha angústia é real, e não é so minha, é do povo 
brasileiro. Enquanto não enctmtramos um caminho, o mundo 
está encontrando muitos caminhos. Nós talvez estejamos en
trando num dcscaminho. 

Ainda receritemente, conversando com um ilustre amigo 
meu, que dirige• uma das maiores organizações financeiras 
multinacionais, ele dizia que na América Latina muito poucos 
países_ estão como o Brasil, sem encontrar um caminho. Este 
caminho não é o mesmo, cada um poderá encontrar um cami
nho distinto, mas no Brasil, estamos marcando passo, num 
momento em que a história Se acelera. -

Não tenho a visão catastrófica no sentido que aqui vai 
ocorrer algO que não seja suportável. Nosso povo tem supor
tado tanto que é capaz até de suportar mais. As nossas institui
ções políticas são plasmadas de tal maneira que se adaptam 
até ao que não deveriam adaptar-se. Mas a economia tem 
outras regras. Em certo momentos, se medidas não são toma
das, se perde o caminho da história. Um economista argentino 
chamado Frankel, que foi diretor do Banco Central da Argen
tina, cunhou uma frase que é correta e que ele aplicou à 
Argentina, e eu aplico ao Brasil: os países não precisam dar 
certo, muitas vezes eles não dão. O meu medo é que o Brasil 
começe a perder o ponto como um doce que se está fazendo 
e que não dê mais certo. 

Então, amanhã, isso não é mais pessimismo; virá uiTi 
triste realismo. Isso que estou dizendo todos sentem e é por 
isso que não adianta nós apenas reconhecermos a realidade 
da crise. Nós precisamos agir e agir já, porque o já é ontein. 

Agradeço-. V. Ex• pelo aparte. 

O Sr. Maurício Corrêa - Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Maurício Corrê a Líder do PDT. 

O Sr. Maurício Corrêa- Nobre Senador Fernando Hen
rique Cardoso, lamentavelmente cheguei aqui no plenário no 
epilogo do seu discurso, mas pude ouvi-lo, em boa parte, 
do meu gabinete. Gostaria de salientar que, tanto quanto 
me foi possível apreendê-lo, não teria dúvida de que o nosso 
Partido o subscreveria fntegralmente. Mas o que me causa 
espécie é exaüunente o núcleo que extraio do seu discurso 
para este aparte: é a via oblíqua encontrada pelo Presidente 
da República para criar o clima desse chamado debate sobre 
o "Emendão". Ao invés de se dirigir diretamente a quem 
faz as leis, o poder constituído para tanto que é o Parlamento, 

-sua Excelência se dirige, exatamente, aos governadores, e 
agora· anuncia-se-que serão convocados os líderes sindicais 
e a sociedade civil para um grande debate no Ministério da 
Justiça. E o Parlamento fica alheio. É preciso que se entenda 
que todos os países_ que optaram por esse tipo de canal foram 
os países que conduziram os seus resultados para os insucessos, 
quer dizer, para a ditadura, para o arbítrio, porque uni país 
que não tem um parlamento é um país arrochado, pisoteado 
pela potestavidade de uma autoridade ou de um grupo. Na 
medida em que isso corre,_ na verdade há uma subversão da 
ordem constitucional, do princípio institucional da democra~ 
cia. De sorte que saliento esse aspecto do seu discurso como 
fundamental. Não me privo da ausência de apartes, que V. 
Ex~ não concedeu, porque as respostas poderão ser dadas 
e acho que aí poderá ser estimulada essa discussão. Mas, 
Senador Fernando Henrique Cardoso, estou assustado? To
mei conhecimento, por fontes fidedignas, de que esse "Emen
dão" não constituí a vontade do Governo; que isso teria sido 
uma precipitação de um determinado funcionário do Minis
tério da Economia. Mais grave! Não posso acreditar que algo 
que tenha chegado ao nosso conhecimento, implicando tama-
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nhas transformações, não tenha sido objeto da anuência do 
próprio Presidente da República. E isso me Causa- espécie! 
Se essa foi uma estratégia para servir como um tubo de ensaio, 
tanto pior, porque estim_u]o_u exatamente uma reação que não 
precisava ter existido, quando, se houvesse esse diálogo direta
mente conosco, poderíamos perfeitamente conjurar aquelas 
crises_ para as quais estamos identificados, porque, como V. 
Ex~, nós também entendemos, no PDT, que não devemos 
afastar as preocupações do Governo, todas elas, parte delas 
ou algumas delas como propostas absolutamente rejeitáveis 
e nocivas. Não! Entendo que devemos discuti-las. Por isso, 
sou um propagandista, um defensor do diálogo. Tanto é, Sena~ 
dor Fernando Henrique Cardoso, que, preocupado com isso; 
li, ontem, em O Globo que o Presidente da República, junta
mente com o Ministro Marcílio Marques Moreira e o. Ministro 
Jarbas Passarinho, teria dito a alguns governadores que aproxi~ 
madamente 93% do orçamento do ano que vem está compro~ 
metido com o funcionalismo público, com a folha de paga-
mentos mais os encargos. O restante estaria_ destinado ao __ _ 
custeio da dívida externa e investimentos brasileiros. Ora, 
se isso for verdade, impõe-se que o Ministro Marcílio compa~ 
reça ao plenário do Senado para dar explicações, uma vez 
que não seremos infensos a uma realidade que nos for exibida, 
desde que ele nos mostre a vitalidade que nos for exibida, 
desde que ele nos mostre a vitalidade desses argumentos. 
Pareceu-me, também, de extrema prudência,- que viesse tam
bém o MiniStro Jarbas Passarinho, porque esse "Emendão" 
pretende extinguir Vários ínstitutos que_ lutamos para sua ma~ 
nutenção no texto constitucional. E importante, por conse~ 
guinte, que haja um esclarecimento, que nos inforniemos, 
para saber se esse é o projeto que o Governo quer ou se 
há outro a ser mandado. A verdade é que o pronunciamento 
de V. EX' é do mais alto tirocfnio, da mais alta respeitabilidade. 
Enfendo que é um caminho para o Governo meditar. Parabe~ 
nizo V. Ex~ por este pronunciamento. Tainbém pretendo fazer 
oportunamente uma abordagem sobre esta questão, que me 
tem preocupado profundamente. Tanto é, Sehádor Femando 
Henrique Cardoso, que estou preocupado _com a política sala~ 
rial. V. Ex~ sabe que foi desenvolvido um ingente esforço 
no sentido de que se votasse ainda em tempo oportuno a 
política salarial. Votou~se. Segundo eu soube, não consigui
remos votar hoje. Isso não é uma contribuição salutar~,que 
o Governo dá -para sairrriós desse sufoco_. Espero que haja 
uma meditação para que possamos enfientar uma crise, por
que é lastimável a miséria do salário do trabalhador. Cumpri
mento V. Ex~ por todo o seu discurso. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Muito 
obrigado, Senador Maurício cori"êa. 

Prestei muita atenção, como sempre O faço, ãs palavras 
que V. EX" pronuciou na sessão de ontem, a respeito da neces~ 
sida de da convocação dos ministro[._ Eu queria dizer a V. 
Ex~, repetindo, que ao -perceber a extensão- do_ -~Emcndão" 
me assaltou a dúvida. Só que, talvez com os vícios do analista 
político, eu acredito que das intenções sabem Deus e eventual
mente um psicanalista. E como não_ sou umã coisa nem outra, 
uma porque não ousaria nem pretender imaginar que pudesse 
ter essa ilusão e a outra porque não tenho formação para 
sê-lo, eu prefiro tomar as _coisas ao pé da letra. -No momeri.to 
em que o Presidente da República vai à televisão e diz que 
é esse o seu projeto, Se foi Um funcionário que deixou circular 
pela imprensa ou seja lá quem for, é questão nlenor~ Pãssa 
a ser a proposta do Presidente da República. Lamento que 

tenha havido uma desorganização nos meios de comuniç:açáo 
do Palácio, mas eu tenho que tomar as coisas como elas se 
apresentam objetivarnente na política. É a-partir daí que estou 
reagindo. concordo com V. Ex~ e por isso ressaltei que nós 
devemos "tomar o pião na unha". Não haverá ·saída para 
este País juntando-se apenas empresáríos e sindicalistas num 
pacto corporativo Empresários e sindicalistas vão brigar. -é
natural que briguem; um quer mais lucro e outro mais salário. 
Mas chega a um ponto que eles cedem. Mas vão ter que 
lta que se juntem a eles os responsáveis por zelar pelo interesse 
geral. Nós, os_ políticos. somos as -pessoas· encarregadas do 
serviço público, do espírito público. Não se pode fazer nenhum 
pactO, nenhum entendimento- e ess_es nomes estãO tãó des
gastados! -nenhuma saída da crise sem que a eles se agre~ 
guem os partidos, sem o Congresso. E, às vezes;Ouço dizer: 
Ah~ _mas o Congresso está de_sprestigiado. E existe o_utro, 
por acaso? Ou se _vai fechar este? E não foi o povó quem 
nos elegeu a todos? Com quaisquer que sejam os nossos defei
tos ou a_s nossas virtudes, o Congresso não é a cara do povo? 
E ela não é tão feia assim, p-o-rque não é feio o povo. 

De modo que não tenho essa preocupação. Acho que 
devemos, neste momento, tomar em nossas mãos, nós, Con
gresso Nacional, nós, partidos políticos, o diálogo nacional. 
E acho que o Senador José Richa fez um discurso aqui para 
o qual precisamos prestar atenção, e por isso terminei o meu 
mencionando a possibilidade de uma antecipação da revisão 
constitucional. O ritmo da crise brasileira acelerou-se. Não 
quero entrar em detalhes desprimorosos, não é meu estilo. 
Não quero me referir ao que vi nos jornais de hoje; -nãO· 
li, vi; basta ver. Não quero entrar por aí. Mas a crise está-se 
precipilãndo. As dificuldades estão aumentando. Vamos, en~ 
tão, encará-las. A questão fundamental é, como condicio
nante, económica, mas, como detonador, política. Vamo<; en~ 
frentar a questão do sistema de governo. Vamos perguntar 
ao povo~ Vamos nos organizar de uma vez num ou noutro 
~.istema. Mas não caoticamente, como estamos hoje-, quando 
nós, Congresso, temos força para paralisar, e não para decidir. 
E o Governo não tem a condição - mostrou agora-___:._- de 
governar sem que nós alteremos algumas coisas. Vamos tomar 
isso com firmeza, mas na sua integridade, na sua totalidade. 
O Senador José Richa propõe um calendário. Ninguém aqui 
pensa que a Constituição vai ser modificada topicamente nes~ 
ses próximos meses. Não é viável. E o País vai ficar, nos 
próximos meses, na contingência penosa- ouçam o que voU 
dizer, e digo com tristeza - de ver renascer o overnight, 
de ver renascer a rolagem da dívida através de mecanismos 
de financiamento_a:cada 24 horas, porque não há outro meca~ 
nisriio. Isto significa não Só a inflação mas o mecanismo embu
tido na_s_ instituições para reproduzir a inflação. É questão 
de mais um pouco de_ tempo. E isso acontecerá, porque 60 
bilhões de dólares não se rolam assim como se fossem 60 
mil cruzeiros. 

São quase 60, são 58 bilhões de dólares que os Estados 
e Municípios devem e o Tesouro Nacional não tem como 
rolar. 

Então, estamos na iminência de reiilStitucianalizar aquilo 
que tanto criticar:nos, qüe é a ciranda- financ:_eira: _que não 

foi feita por economistas perversOS que imaginaram u'?à forma 
de destruir o Brasil, mas acabou por ser um mecamsmo que 
destruiu a economia do povo, embora tivesse _mantido incólu
me O crescimento do capítal. EstamoS à vésperas de outra 
vez termo~ algo desse tipa. E· não vamos ver isso? Por que, 
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não, então, fazermos de novo, de verdade, as perguntas cru
ciais-: como é que_ queremos governar o País? E com este 
sistema, é com o parlamelttarismo? 

Já disse, também, o Senador José Richa, que ninguém 
vai fazer a antecipação de nada, se não houver um acordo 
prévió~ sobre o que que vamos fazer. Ninguém vai fãzer, 
porque ninguém vai d_a_r cheque em branco a--mais ningué_m. 
Disse V. Ex•, Senador Maurício Cor~êa, que~ possível que 
haja um novo choque. Não vaí haver-choque nenhum. Será 
auto-choque._ Quem pretender dar um novo choque morrerá 
eletrocutado na hora, porque o Congresso não aprova choque 
nenhum mais, e se aprovar o -povo não cumpre. 

Estamos ncssa_situação. 
Não é outra a situação no Brasif~ e é por isso que apelo 

para que o Congresso atue praticamente. já, para sairmos 
desse impasse. -

O Sr. José Fogaça- V. EX' me permite um aparte? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO ...:... Senador 
Fogaça, estou pedindo a benevolência c!_a Mesa. Parece que 
invertemos a prudência inicial, mas,- pelo que disse o Senador 
Maurício Corrêa,-essa inVersã6 é tátiCã~ po-rque se está ainda 
discutindo se se faz ou não a votação da lei salarial. Então, 
como eu não queria antepor aS ininbas COnsiderações a ~ma 
necessidade imperiosa, fui breve, falei depressa, e não queria 
dar apartes. Ma já que as coisas· vão indo d~ outro modo, 
concedo o aparte a V. Ex~, Senador Fogaça. 

O Sr. José Fogaça - Senador Fernando Henrique, eu 
não poderia me furtar da satisfação e da honra de dar este 
aparte a V. Ex\ por duas razOes: a primeira é porque sou 
um admirador da qualidade intelectual de V. Ex.', e, em segun
do lugar-- c isso me constrange um pouco lhe dizer, pode 
parecer uma pretensão -porque· temos ainplã. coincidência 
de pontos de vista. Dou como testemunho o próprio Presi
dente do Senado, que, numa reunião, agora ao meio-dia, 
com representantes da sociedade civil, ouviu de mim palavras 
que evidentemente não tinham o mesmo cunho de brilhan
tismo, de profundidade, mas que se aproximaram muitO das 
palavras de V. Ex~ Diiia-eü, c quero registrar no aparte que 
dou a V. Ex•, em seu pronunciamento,- algo que chega muito 
perto do que V. Ex~ disse aqui hoje nesta tarde. Quero associar 
esses pontos de vista, quero ·dar solidariedade e entrelaçar
essas duas concepções e análises do Brasil de hoje; O prOblema 
está na condução política deste País. Por que não escolhemos 
para Presidente da República um técnic_o em Administraçao
Pública? Porque quem governa deve ser um -político. Porque 
se fosse uma questão de diagnosticar os problemas e indicar 
quais são os corretivos, nós co-ntrataríamoS; através de um 
concurso público, o melhor técnico mundial em Administração 
Pública e o -colocaríamos no cargo. O diagnóstico é perleito, 
as solução são perfeitas, as correções são perfeitas, mas um 
país deve ter um político como governante, porque _ao político 
cabe muito mais do que diagnosticar. Cabe a ele mover cons
ciênciaS, cabe a ele a capacidade, a competência de mobilizar 
ações coletivas. Cabe a ele o papel árduo e difícil, mas neces
sário, de convencer a so-Ciedade e de produzir efeitos daquilo 
que ele deseja que se faça ou que se realize. O.nosso Presidente 
da República, ao apresentar à opinião pública o projeto do 
chamado "Emendão" - eu não ouvi nem vi pela televisão, 
mas li nos jornais - teria dito que nós estamos como nunra 
corrida de Fórmula 1, que ele é o corredor que dirige o carro. 
Assim como o corredor que dirige o carro é quem sente os 

s são os problemas reais- do País. Só que a imagem _pode 
ser mui_to perfeita por este lado, mas é completamente equivo
cada pelo outro. Só que o povo brasileirp, ou seja, todos 
nós não somos mecânicos de Fórmula 1. Ou seja, ele supõe 
que tendo o diagnóstico, por mais ·perfeito e:eor-refõ que seja, 
basta nos dar uma otdem e todos nós cumpriremos automati
Camente, como se fôssemos todos empregados de uma mesma 
escude ria de Fórmula 1. Sua Excelência o Senhõr Presidente 
da República, tem uma visão mUítO·estreita, mU:_ifó peqüerüi 
do que é governar. Governar é mover consciêilciãs.- E; -aí, 
toco, talvez, naquílo que considero o ponto crucial do discurso 
de V. Ex~ Urna emenda constitucional do porte dessas, um 
"Emendão" desses, que visa a atribuir a questão da aposenta
doria, que é histórica no Brasil, que visa a atingir a educação, 
a Justiçá do Trabalho, que mexe em assuntos relativos à inde
pendência dos outros Poderes, uma emenda desta ordem equi

. vale a quase uma revolução. Supor que basta entregar ao 
País, virar as costas e d_izer: "Virel]J-~el Façam, agora, a sua 
partfY', supor que se governe desta maneira, com toda sinceri
dade, isto me parece uma absoluta irresponsabilidade. E, mais 
do que isso, o que mais me apavora é que· me pàrecê lnria 
absoluta incapacidade de saber o que é governar politica
mente. Diante de um quadro como esse, as apreensões cres
cem, o terrior de Um futurO incerto aumenta. Quero, como 
V. Ex~ também quer, que venhamos ã. encontrar o caminho 
para o parlamentarisinõ-, que a sociedade brasileira se conven
ça de que o parlamentarismo é capãZ de produzir os pactos 
e as soluções coletivas que queremos. Mas não gostaria que 
tiVéssemos de optar pelo parlamentarismo, diante da consta
~ç~-~ abissal de que o President_e da República não sabe go
·{erhã:f. 

. O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Muíto. 
obrigado, Senador José Fogaça. V. Ex~ disse que nossos pontos 
de vista coincidem, e isso, para mim, nãO é Uma Surpiesà. 
Não é de hoje que eles vêm cuincidindo, é de há muito. 
Tenho visto a trajetória política e intelectual de V. Ex~, e 
cada vez mais V. Ex~ tem demonstrado as qualidades de um 
homem público. V. Ex~ tem feito análises duras, mas sc::mpre _ 
análises. Nunca vi em V. Ex~ a substitUição do substantivo 
pelo adjetivo. Pode adjetivar, mas -o substantivo sustenta o 
adjetivo. Agradeço a V. Ex~ e concordo com o que diz, notada
mente rto exemplo que tirOu da boca do próprio Presidente 
da República, de que ele é piloto de Fórmula 1. V. Ex~ diZ 
que não entende disso; eu sotl.U111._ mat;~ motorista. E agora 
eu nem consigo mais dirigir direito, porque enxergo mal. Mas, 
acho que ser piloto de Fórmula 1 é muito arriscado. E~ tenho 
visto Ayrton Senna, por quem tenho admiração;capotar, ro
dar na pista, rodopiar, escorregar no· óleo. De modo que 
eu acho que seria melhor que o Presidente fosse um cami
nhante, um caminhante atento ao que acontece no chão, ao 
invés de piloto de Fórmula L V. Ex~ me permitirá dizer que 
não_ estou tomando a figura retórica do Presidente como se 
fosse a substância. Prefiro, como já dísse aqui e repito, tomar 
as_palavras pelo que elas dizem e dar o benefício da boa-fé: 
que houve um engano tremendo, houve. Não tem cabimento 
propor um ''Emendão" desse tamanho sem articulação, sem 
negoc1ação. Terrível! Eu prefiro dizer que houve um engano. 
Porque a outra hipótese seria uma hipótese que V. Ex~ roçou 
nela e também não a explicitou, como e_u não vou ~xpHcítaL 
Faz 30 anos que nós assistinios aqui, n-este CÜ.ógiess-õ, urit -
episódio, que ainda recentemente o Dr. Campos da Paz me 
recordou. ao me mostrar a fotocópia de um bilhete em que 
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o Presidente da República anuncio~u: - Com esse_ Congresso 
eu não posso governar. Eu não qu~ro fazer analogias. ~Oil_!_ece-i 
por dizer que não acho que tenha sido isso. Estou_ da_nd.o_ 
aqui o benefício-da boa~fé. Acho que foi a aflição aa ~quipe 
econômica diante de problemas enormes. E gue o P~estdente 
da República, como disse o Senador Affonso Cama!gÇ)_] sem 
ter talvez conselheiros· ou sem ter ouvido os seus conselheiros, 
apresentOu ao País, corno se fosse possíve} ~ér feit?~com rapi~ 
dez, aquilo que nós todos sabemos que e tmposstvel. Mutto 
obrigado a V. Ex• - ··· -

Ouço o aparte do Senador Amir Lando e, depois, o do 
Senador Ronan Tito. - - - -- --

0 Sr. Amir Lando- Nobre Senador Fernando Henrique 
Cardoso, V. Ex~ esculpe, nesta tarde, uma figura racional 
daquilo que pode ser o diálogo construtivo da Nação, daquilo 
que pode ser o caminho da salvação da Nação, que busca 
encontrar-se consigo mesma e com O destino de grandeza 
na melhoria das condições de seu povo. Mas, como bem disse 
V. Ex~, a questão do Brasil não é uma questão meramente 
legal, nem constitucional. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Muito. 
beml 

O Sr. Amir lando- A questão do Brasil envolve a elabo
ração de um programa- capaz de resolver os graves problemas 
que estão presentes na vida do povo, não é preciso fazei" 
uma abstração para se chegar a este conhecimento, basta andar 
pelas ruas, basta andar pelas praças e pelos confins deste 
País. É esta realidade que precisa ser atacada com um progra
ma reaL Mas, para tanto, é- necessário um grãnde diálogo, 
e a esses diálogo, a esse entendimento nihguétn -pode furtar-se. 
Os -pró-homens deste País sãO chamados_ à ação. Mãos à obra 
já! Este é o recado que V. Ex~ deu, e que a Nação precisa 
ouvir. A. Nação não é um só, a Nação-são todos os brasileiros, 
são todos os que nela habitam. E, neste momento, temos 
que pensar efetivamente numa palavra que perdeu o sentido 
e se esvaziou na repetição, que -é o pacto social, o acordo, 
o entendimento. E quem entra para o entendimento tem que 
ter a vontade política de realizá-lo. E quem fala em entendi
mento fala em recíprocas renúncias. E quem renuncia a favor 
dos interesses da Nação, estará servindo efetivamente ao País. 
Mas se pensarmos apenas na autopromoção, se pensarmos 
apenas no teatro, vão continuar os problemas, e nós, talvez 
a qualquer momento, seremos flagrados, nesta Casa, pelas 
questões que vêm da rua, que vêm do País inteiro. Esta é 
a realidade. E é por- isto que quando V. Ex' coloca com 
uma racionalidade, com pedagogia, que faz parte do professor, 
do homem dedicado às causas deste País, a reflexão séria 
sobre a nossa grande problemática social, quando V. Ex~ dá 
este passo inicial, é preciso que todos nós, todas as forças 
da Nação, a começar por esta Casa, pelo Poder Legislativo, 
efetivainente- dêem curso e conseqüência a estás p-cHavras, 
porque é preciso dar às palavras a força da ação. Então, 
veremos, por certo, ruir os males que estão hoje rondando 
este País inteiro. É nesse sentido que faço um apelo aos-pró-ho
mens da República, como V. Ex~ lá dos confins da Amazónia, 
a Amazónia que neste momento também passa por uma crise 
e por tantas injustiças, como o meU Estado de Rondônia. 
Nós somos uma afirmaçãâ -da brasilidade. Há algo de terrível 
no amor à pátrià, m:as -nós- amamos a pátria e a defendermos, 
como defendemos as instituições democráticas. E começa
remos essa defesa corno uma luta e uma atividade conse-

qüênte, que Começa por esse di_álogo que V. Ex' prega. Esse 
di_álogo deve exa[amente inundar a Nação, porque só aí vis
lumbrQ_a_salvação nacional. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Muito 
obrigado, Senador Amir Lando. V. Ex~, ao tocar num tema 
que, às_vezes, pode parecer estar amortecido no Brasil, na 
verdade, nos desperta. Há, realmente, uma questão -e V. 
Ex~ usou a expressão de patriotismo. Existe isso. Nós, hoje, 
precisamos apelar à crença de que este País precisa tornar-se 
viável. Está-se tornando cada vez mais longínqua essa possibi
lidade, se não agirmos orgartizadam~nte. 

V. Ex~ mencionou -um programa. É_ necessário. Mas é 
preciso uma força por trás desse programa. Ninguém faz uniãó 
por ter boas intenções. Ninguém, faz união por ter motivações 
altruístiCas apenas. A união se faz quando a necessidade se 
impõe. E a união não faz desaparecer as diferenças, nem 
deve. 

Quando falamos em diálogo, em união, que não nos auto
enganemos, não é para diminuir diferenças, não é pata dirimir 
questões importanteS que separam o Congresso do Presidente, 
uma parte do Congresso de Sua Excelência e de parte do 
Ministério. É por mitra razão: é união para reforçai institui
ções, modos de proceder, formas que permitam ao País conti
nuar sua caminhada e impor limites aos abusos existentes~ 

V. Ex' percebeu isso e, ao dar o seu brado de Rondôriia, 
dizendo-o injustiçado, chamou a atenção para uma outra ques
tão, que eu, como Senador por São Paulo, sou o primeiro 
a reconhecer: temos que enfrentar o grave problema regional 
no Brasil. Gravíssimo pr-oblema! E não adianta fazermos como 
o avestruz e fingir que ele não existe. Essa discussão precisa 
ser travada para que possamos olhar um para outro, como 
olho aqui o amazonense ou o homem de Rondônia, como 
irmãos da mesma Nação. Caso cOritráriO, se_ilão houver con
vicçãO de que as nossas diferenças não são dessa índole, mas 
meramente de orientação político-doutrinária, se elas forem 
também regionais, estaríamos --adiciOnàOdo um complicador 
às_ nossas dificuldades. 

Para que possamos nos olhar reciprocramente, um pau
lista e um amazonense, com toda traqüilidade, precisaremos 
ter-discutido, previamente, quanto e por que Vili para cada 
um. 

ComO Senador por São Paulo, humilha-me e indigna-me, 
muítãS Ve:Zés, 'quando algumas palavras são sugeridas, de que 
eventualmente pudesse haver uma tentativa de esvaziamento 
do País em benefíciO das partes mais ricas--do Brasil. 

As partes mais ricas do Brasil estão cheias de pobreza 
e as partes- mais pobres cheias de riqueza. É isso que precisa
mos igualar. Igualar significa precisamenfe isso: dirriíilUir as 
diferenças ·que existem em ambos os lados, sabendo que algu
ma transferência de renda há de se fazer. 

Repito, como Senador por São Paulo, como os demais 
que aqui estão, nunca nos opusemos e nem nos oporemos 
a que o sentimento, o grito de V. Ex~, encontre eco no nosso 
apoio~ E isso faz parte desse diálogo que estamos iniciando. 
- OuÇo ó Senador Ronan Tito. 

_O Sr. ROnan Tito- Nobre Senador Fernando Henrique 
Cardoso, dispenso-me de fazer o preâmbulo, que já fOi feito 
muito bem ·pelo meu Colega, Senador José Fogaça. Devo 
dizer que tenho certeza que V. Ex• tem a unanirilidade neste 
momento, pelo menos do Plenário desta Casa. Todos estamos 
constatando o óbvio. Mais do que o óbvio, o óbvio do Nelson 
Rodrigues: o óbvio ululante. Precisamos nos acertar. Precisa-,. 
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mos nos concertar: Precisamos ·nos reunir._ O _ar_c_o __ constitu
cional. em 48; LosPados de Moncloa; posteriormente na Espa
nha, o Acordo de Portugali agora, mais receJ!tê, ô~AcqrdO 
do México. Parece que está nos faltando humildade ou uma 
falta ·cte corag-em para verifiCar a fehlídade. Lá, no Est~do, 
na cidade de V. Ex~, há um graride líder político que diz 
que lá se trabalha e que aqui é a "ilha da fantasia". ~as 
nesse veraneio que ~~~emos _por a:qui, ilesSe clima extraor
dinário, cfieio de tantas atrações, às veze-s nos-permitimos 
ficar até, como ficamos esta noite, às 2 horas da manhã discu
tindo. E nos fizemos :uma pergunta: é possível um Pafs ir 
para frente sem moeda? É possível um País caminhar e desen
volver-se sem acerto fiscal? É possível um País como o nosso, 
que é acusado por todo mundo de ser o país-que mais tributa 
no mundo - mas que menos arrecãda, acrescentando -, 
constatarmos que temos um déficit nominal pela frente, inci
piente e pequeno, ma~~quc sabemos que, na-realidade, temos 
um déficit a vfslumbrar muito maior, porque rtão estamos 
conseguindo rolar a nossa dívida imobiliária? Será que _é possí
vel caminhar assim? Aí vem a última pergunta, s~r~ possível_, 
Sr. Senadcir~ -inodificai" issO com emenda, com "emendão"? 
''Emendão" entregue aos governadores, são o~ gove~adore_s 
que vão apreciá-lo? Será que verdadeiramente quer Sua Exce
lência o Senhor Presidente da República faZer essãs modifi
cações na nossa Constituição? Ora, Sr. Senador, -nóS todos: 
saberíamos o- caminho. Era-~<' _pedir _antecipaçãO da revisão 
constituciOnal para 1992, p_j-Çp_ãrar o terreno~_voraríamos, aí 
com maioria absoluta e não com 3/5, como teremos de votar 
agora. Não é o primeiro discurso de alerta- que V. Ex~ faz, 
nem é o primeiro aparte que façO. Nó~ ~Odpse~tamos gri~~n<;lç, 
vamos continuar gritãildo, vamOs gritar em cima dos telhados, 
da tribuna, daqui do Plenário. Ou_ este País se _assenta e faz 
um acordo, mas a partir do E~ecutivo e Legislativo, e tem_ 
de ter assistênd3. ·do Judiciário. Os empieSários, oS trabalha-~ 
dores virão depois, pOrqu-e -se não vamos ouvir piadinhas; 
corno aquela de um nosso -~ol_ega q'.le djsse: Quem vai pagar 
o pato? Muito eSPiritUoSa -a ffâse. Um jogo de palavras uma 
boa intenção, ou se não, como disse um grande líd_er sindical... 
não vou me sentar, porque os trabalhadores não_ t~m mais 
nada para perder. Gostaria de perguntar ao Dief!se quãnto 
os_trabalhadores perderam de lá para cá. Mas ainda não perde
ram tudo, Senador, ainda têm muito para perder. Não é possí
vel. Vamos votar daqui a pouco ~ política salarial. Vamos 
bancar mais uma vez a Cása chanceladora. Vamos carimbar, 
gosto, mas sercf;- Sr~ SenadOr, que resolvemos o problema 

do salário? O prOblema do ganho? ;Ent~o,_ veja ~r. ,Sen~dor, 
vamos gritar, V. EX•-, eu, todos oS Senadores, mas vamos 
gritar alto para ver se do _outro lado da _rua esc~ tem_ oque 
é preciso acertar com os olhos fixos na Naçáo, para -que nos 
acertemos para o desenvolvimento deste País. Agradeço a 
V.Ex• 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Sou eu 
que agradeço a V. EX", nobre Senador Ronaij. Tito. V. _Ex• 
disse que nós, muitas vezes, nos aparteamos reciprocamente 
e quase sempre convergindo. E V. Ex~ disse, também, que 
o Senado quase todo, hoje, converge. pelo menos, no senti
mento de angústia e né! sensaç~o d~ que é necessário atuar. 
Mas eu queria dizer, como disse, tam~é~, _V. Ex~, que é 
preciso que-- contifluemos gritando _s(_)b,re __ e~~~s ,a,s~_untos:_ E; 
mais-, à pergunta de_ V. Ex~. a resposta é clara: não. N~o 
haverá- solução para a questão da moeda pelo caminho esco
lhido. Não haverá, e todos sabem que não-vai haver. Todos 

sabem que não haverá reforma se não houver um entendi
men!Q __ no Çongresso, mas isso não nos exime- e creio que 
expressa o seu sentimento também - da responsabilidade 
que nós temos. Independentemente do que pensam o Presi
d~nte da República, os Ministros, etc,, temos a responsa
bilidade e os instrumentos, e é o que reitero. Na última sessão 
dq_se:mestre pa~_sado, tivemos um diálogo sobre essa necessi
dade. Voltamos a esse diágolo. 

O Sr. José Paulo Bisol- Permite-me V. ~x~ um aparte? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Sr. Pfesl
d~p.t~, antes de terminar o meu pronunciamento, não me 
furtarei, agora, de ouvir aquele que nos tem dado f!.Ulas ex
traordináríã.s, o nobre Senador José Paulo Biso!. OuÇo o apar
te de S. Ex•. 

O Sr. José Paulo Bisol- Nobre Senador Fernando Henri
que Cardoso, sefei breve e, para isto, vou abstrair os elogios, 
mesmo porque todo mundo, neste Senado, ~abe que em São 
Paulo e no Brasil inteiro V. Ex~ é um dos intelectuais mais 
brilhantes da inteligência nacional. e eu estou inteiramente 
de acordo com V. Ex', no sentido de que estamos na iminéncia 
de uma queda. Todos nós, de certo modo, estamos cami
nhando no escuro, buscando o chão com os pés antes de 
assentar o peso. Nos sentimos no ar que a institucionalidade, 
o estado de direito está em perigo. Então, o discurso de V. 
Ex\ no sentido de que o diálogo se tornou uma necessidade 
incontornável, parece-me objetivamente correto e oportuno. 
Mas há uma questão que eu não poderia deixar de colocar, 
é que para que duas pessoas dialoguem, é preciso que duas 
pessoas estejam latitudinalmente predispostas a dialogar. 
Quer dizer, precisamos estar predispostos ao diálogo e o Presi
dente da República também precisa estar predisposto ao diálo
go. V. Ex~ conhece aquele exemplo que os antigos professores 
de Filosofia davam a respeito do caráter dialógico .da convi
vência humana? Eles diziam assim: "Suponhamos duas pes
soas-que discutam a existência de Deus. Cada uma delas desen
volve o seu argumento. À certa altura, um dos interlocutores 
afirma: Mas eu vi Deus". E a pergunta é esta, é possível 
continuar a discutir? Quer dizer, qUando se discute a existência 
de Deus e um dos interlocutores afirma que viu .Çeus, a discus
são está morta. O diálOgo se tornou objetiva e concretamente 
impossível. O que estou querendo sugerir com isso não é 
nada sub-reptfcio, estou afirmando que, do meu ponto de 
vista, o Presidente Collor não tem nenhuma possibilidade 
temperamental e de personalidade para nutrir, dentro de si, 
uma disponibilidade para o diálogo. Parece-me que, até hoje, __ 
enquanto. ação que governa e adminístra um país, o Presidente 
Callor tem-,se mostrado um obsessivo no sentido psicanalítico 
deste conceito. Caso, realmente, fóf- um obsessivo, meu que
ri_Q_p amigo Senad_or Fernando Henrique Card(_?so, Sua_ Exce
lência já viu Deus, o diálogo é impossível. 

. CÔ SR. FÉRNANDO HENRIQUE CARDOSO ,--Ainda .. 
bem que eu _não terminei o- meu dis~urso e percebi que V. 
Ex~ fazia um ges_to para falar. Tinha certeza que V. Ex~, a 
seu_-modo, cOin. O brilho que tem, e mais do que o brilho, 
com a profundidade das suas reflexões, iria colocar uma ques
tão que é muito importante. 

V. Ex~ disse que talvez Sua Excelência já tenha visto 
Deus_ . .Não sou a pessoa mais autorizada para falar desta maté
ria. Mas acredito que o Presidente da República poderá até 
ter tido as suas aluCillações, poder-se-á imaginar assim. Mas, 
no dia-a-dia, está confrontando não com Deus, está confron-
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tando, talvez, com o diabo, que são os problemas que afligem 
este país. 

Então, Sua Excelência não pode se exirriir de ouvir o 
clamor: os problemas continuam. 

Já foi dito aqui, e disse V. Ex~ també_m, que chega o 
momento em que as coisas acontecem. Eu também ac;ho \ss.o., 
Não sei o que acontecerá, niilguém sabe, mas temos que nos 
vacinar, nós ternos que, pelo menos, perante o País mostrar 
que, se_ elas acontecerem, não foi por nossa oniissão. Não 
podemos fazer o jogo! E V. Ex• ainda mais ag_?ra, que .-é 
Relator de um importantíssimo projeto que pretende acabar 
com os manicómios, sabe das dificuldades que existem em 
avaliar o comportamento humano! E V. Ex~ sabe, comQ políti
co, que temos que avaliá-lo, mas temos também que nos preca
ver objetivamente. Assim, vou_ tomaJ as. palavras do Presi
dente, em boa fé, pelo que elas são. Não quero interpretá-lo. 
Acho que nós devemos fazer o que nos cabe, porque, se 
o amanhã exigir que nós, cfetivam:ente, não tOmemos conheci
mento de Sua Excelênc_ia, pelo menos não poderão dizer que 
nunca quisemos tomar conhecimento. Eu quero tomar conhe
cimento! Quero sabe_r se_,_ de fato, o Presidente da República 
está dispos_to a levar avante o diálogo com a Nação. 

O Sr. M3rco Maciel- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -Concedo 
a palavra, para um aparte, ao Senador Marco Maciel. 

O Sr. Marco Maciel - Ouço as palavaS de V. Ex~ e 
lamento não ter podido acompanhar o desenvolvimento do 
discurso que V. Ex• profere na tarde de hoje, vez que, preso 
a compromissos de Lideranças, em conversa com colegas de 
diferentes partidos, não pude me concentrar, como V. Ex~ 
bem merece, na audiência das palavras de V. Ex~- Por isso, 
não pude ouvi-lo, friso, cOmo gostaria. Mas, pelo que percebi, 
V. Ex~ se fi'Xa num pOnto a reSpeito do qual estou inteiramente 
de acordo, que é a necessidade de um grande entendimento 
nacional. Vou mais além: esta não é ap-enas uma posição 
pessoal; é hoje, também, a opinião do Presidente da Repú
blica. E a respeito do assunto, nobre Senador Fernando Henri
que Cardoso, podia brandir em defesa da minha posição o 
documento que o Presidente tornou público há cerca de seis 
meses, ou seja, no início~de março deste ano, chamado Projeto 
de Reconstrução NacionaL Trata-se do plano indicativo de 
uma proposta para debate, de um documento para desen
volver, conseqüentemente, o desejado diálogo nacional. O 
Presidente apontou concretamente medidas que se empenha 
em adotar, mas fê-lo de forma, friso, meramente indicativa. 
Não chegou sequer, no início, a minutar os projetes de lei. 
Poderia fazê-lo e remetê-los à consideração da Casa. Tam
pouco recorreu a medidas provisóriaS, -o que --p-oderia fazer 
também exercitando faculdade constitucinal, posto que o insti
tuto das medidas provisórias está criado peJa própria ConSti
tuinte. Então, acho que o devemos fazer agora é-dar s_eqüência 
àquilo que ele advoga, e o faz de forma expressa no Projeto 
de Reconstrução Nacional, o chamado "Projetão". Vou mais 
além, meu nobre Senador Fernando Henrique Cardoso: acho 
que devemos, nesta Casa, no Congresso Nacional, que é por 
excelência- õ graride fórum do entendimento político· do País, 
nos antecipar na análise de pontos susceptíveis de reforma 
e inclusive daqueles que pressupõem reforma cosntitucional, 
porque a COnstituinte fixou um prazo para fazer a revisão, 
mas não para fazer a reforma. O direito de emenda está aberta 
desde o dia em que a Constituição foi pi"offiUigada, em 5 

de -oUtubro de 19$8. E ôaí rião vejo -por qtie -não possamos. 
inclusive sobre determinados pontos, fazer a própria reforma 
toilstituC'ionaL Creio que, para Csie fim, V. Ex• terá o meu 

-apoio, apoio integral; porque siõto qUe muitõs pi-Obiemas do 
PafS não serão resolvidos, se não formos capazes de reformar 
a-·propria ConstituiçãO; se não forrÍlos capazes de ir à raiz, 
de irip.OS ra-dicalmen~e ã questão, expungindo ou alterado pres
crições c0ilstitución3.is-que~ de alguma forma, impedem o País 
de exercitar aquilo que se convencionou chamar de moderni
dade. Ora, o quadro em que vive o mundO hoj(!_ é muito 
diferente do que se operava por ocasião da COllstí{uiflte de 
1988, e acho que, em três anos de vigência da Carta - o 
que ocorrerá proximamente- já podeffi-os-ter-Condições de 
fazer uma análise crítiCa. Não digo para a revisão, que signifi
caria mudar toda a arquitetura constitucíónal do País, mas, 
certamente, para promovennos_emendas. Daí, porque, embo
ra não tenha ouvido como gostaria - faço questão de frisar 
---as palavras sempre lúCidas de V. Ex•, não poso deixar 
de frisar que estou inteiramente de acordo com a disposiçáo 
que V. Ex~ revelou em promovermos o diálogo. 

Àgora, é evidente, quando se fala no diálogo, nobre Sena
dor Fernando Henrique, que ele passa por ser um diálogo 
sério, ·responSável; c_óõ.Se-qüente. Não pode ser algo levado, 
evidentemente, na insinceridade ou na galhofa; e, mais, quan
do se fala em diálogo, não se pode excluir ninguém. E é 
por isso que defendo que ao lado do Congx:esso Nacional 
devemos chamar outras forças políticas do País, instituições 
governamentais e não governamentais e, obviamente, aí In
cluindo, como agentes políticos relevantes, os Governadores 
dos Estados, as instituições mais reSpeitáveis da sociedade 
civil brasileira, sob a liderança do Presidente da República, 
porque, enfim, vivemos num sín-sterria presíd€mcialisüi -este, 
e desenho da Carta ConStituciOnal- e como tal o Presidente 
é, no País, o Chefe de Estado e também o Chefe de Governo. 
Daí por que, no-bre Senador Fernando Henrique, gostaria 
de dizer a V. Ex~ que co_ncordo com a defesa que-V. Ex~ 
faz da necessidade do entendimento; concordo, pelo que per
cebi, com a defesa que V. Ex~ faz, da necessidade de reformar
mos, até, se for o caso, a Constituição, E-digo que, de nossa 
parte, não apenas da minha Bancada, do PFL, .mas também 
por parte do Governo que- represento como Líder nestã Casa, 
há uma disposiçãO ào âiãlogo, ao eriiendiment_o, para que 
possamos encontrar saídas, sobretudo para os problemas eco
nómico-sociais que noS- -desafiam. ACh_õ_ qUe -O"- País, soOie 
o ponto de vista político, exercita- a democrada, consolida 
as suas instituições, e, conseqüentemente, não vejo, de_ forma 
aguda, crise de governabilidade. Mas acho que para voltarmos 
a crescer, para fazermos uma sociedade mais justa, é funda
mental que enfrentemos os problemas económico-sociais que 
nOs ·desafiam, e tudo isso passa, a meu ver, por dotarmos 
o País de uma legislação mais ínoderna; passa, também por 
alterarmos dispositivos da própria CóàStifuiÇão: Era o que 
tinha ·a dizer- -a V. Ex•, lamentando não poder tê-lo ouvido 
co~ogosta:ii~. ---- - - ----

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO.- Agra· 
deço, nobre Senador Marco Maciel, e tenho certeza que mais 
tarde, em outra oportunidade, continuaremos o nosso diálogo. 
E o fato de V. Ex~, corno Líder do GOvernO, expressar ·a 
concordância com a necessidade de que esse diálogo existe 
não só aqui, mas que envolVa o Executivo, o COngresso e 
a sociedade não é outra coisa que não o que tein sido dito 
reiteradamente por vários Senadores~ 
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Termino, repetindo qu_e não julgo intenções. Julg~ o q_ue 
se faz. Se o Presidente da República caminhar nes~a ct.ueçao, 
o que contará não será o meu aplauso. El~ tera feito s_eu 
dever e contará isSO--Sim com o respeito do País. Se_ ele 
não o fizer co~tará ~Oin a minha crítica. Mas, mais sério 
do que a minha crítica, contará com a grande d_ecepção mais 
uma vez, de uma esperança que se ~ru_su:a, ~orque essa_oportu~ 
nidade de contruirrnos o futuro do Brasil nao é a todo mstante 
que se abre. No momento agônico d~s difi:euld.{ldes_, e_ es_~~mos 
nele, é aí que se verifica realmente o grau ~e, smc~ndade. 
Vamos esperar que as coisas acont~~am para o melh?r .. Se 
acontecerem para o pior, e sendo dma ~te q~e a Repu?I:~a, 
sabe que encontrará muitos de nó~ e~_tr_I_I_J.cheiras de_ r~~~s~en
cia. Antes disso-, prefirO uma ponte com o País. 

Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

ATO DO PRESIDENTE N• 659/91 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compl!
tência regimental e regulamentar, em cOnformidade com dele
gação de compe~~ncia que lhe foi o_utorgada pelo Ato d~ 
Comissão Diretora n~ 2, de 4 de abnl de 1973, e tendo em 
vista o que consta do Processo n" 0773/~1-3, resp!~~.apos~?t~~. 
por invalidez, NORBERTO PRIMO DE SOUZA. matncula 
1367, Especialista em Adminsitração Legislativaf.A_n~)tse! Pr~
meira Classe PL S29, do Quadro Permanente do Centro Gra~ 
fico do Senado Federal- CEGRAF, nos termo~_Ç:i_o.$ artigos 
40, inciso r; da Constit!lj_ção da Rê pUblica Féderativa do Brasil 
e 186, inciso I, parágrafo !'',da Lei n"8.1!2, de !lde dezembro 
del990. 

Senado Federal, 3 de setembro de 19Q1. -M_auro Bene~·i, 
des,Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE N• 660/91 

O Presidene dO SenadO Federal, no _uSo.- da. sua_é.oq;pe
ténci3I-egimcntal _e: regulamentar-, em conformid~de com a
delegação de competência que. lhe foi outorgad! pelo Ato 
da Comissão Direfotã. no· 2 de 4 t;ie abnl de:_l9J3, e tendo 
em vista O que cOnsta do Processo n" 0926/91-4, resolve _aposen
tar, voluntariamente, CARLOS RODRIGUES DE FARIA, 
matrícula 0004, Especialista em ~n_d~strta. Grá~c_a -~egi~Jati
va/Análise, Primeira Classe, PLS26, çlo QUadro Permanente 
do Centro Gráfico dó Senado Federal- CEGRAF, nos ter
mos dos artigos AO, incis.ó III, alínea a, da Constituição da 
República Federativa do Brasil e 186, inciso III, alínea a, 
da Lei n• 8. 112, de 11 de dezembro de 1990. 

Senado Federa1,3 de setembro de 1991. -Mauro Benevi
des,Presidente do Senado Federal. 

A TO DO PRESIDENTE N• 661791 

O Presidente do Senado Federal, no Uso da sua compe
têncüi regimental-e reglllament~~. em c_onformidade com a 
delegação de competência qLe lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n" 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Proce'3so n" 0940/91-?, resolve aposen
tar, voluntariamente, EDIR MENDONÇA, matrícula 1836, 
Especialista em AdministraÇão i.egislativa/Técnicas, Segunda 
Classe, PL Ml6, do Quadro Permanente do Centro Gráfico 
do Senado Federal - CEGRAF, nos termos do Artigos 40, 
incisq _IU. alínea a, _cfa .. Constituição da República Federativa 
do Brasil. e 186, inciso III, alínea a, da Lei n~ 8.112, de 11 
de dezembro de 1990. 

Senado Federal, 3 de setembro de 1991. -Mauro Benevi
des.Presidente do Senado Federal. 

ATO {lO PRESIDENTE N• 662/91 
O Presidente do Senado Federal. no uso da sua compe

tência regimental e regulamentar, em conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi ~utorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n" 2, de 4 de abnl de 1973, e tendo 
em vista o que Cóns-ül do Proces_SC? n'' 0826/91-0, re~olver apo
sentar, por invalidez, AFONSO AUGUSTO DE MORAIS, 
matrfcula 2083, Espccialifa em Administração Legislativa/A
nálise, Primeira Classe, PL S26) do Quadro Permanente do 
Centro G-iá"fico do Senado Federal- CEGRAF, nos termos 
dos Artigos 40, inciso I, da Constituição da Repúbli?a Federa
tiva do Brasil e 186, inciso I, parágrafo ]",da Lei n'' 8.112, 
de II de dezembro de 1990. 

Senado Federal, 3 de setembro de 1991. -Mauro Benevi
de.S,P"residentc do Senado Eederal. 

ATO DO PRESIDENTE N• 663, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe· 
téncia regimental e regulamentar, de conft?rmid~d_e __ com a 
delegação de competência que lhe foi outorgad~ pelo Ato 
da Comissão Diretora n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo n9 013.881/91-4, resolve 
aposentar, voluntariamente LUJZ ALENCAR MONTEIRO, 
Analista Legislativo, Classe "Especial'', padrão II, do Quadro 
de Pessoal do Senado Federal, nos termos do artigo 40, inciso 
III alínea a da constituição da República Federativa do Bra
sil,' cornbin~do com os artigos 192, iriciso·J_I, e 186, inciso 
III, alínea a, da Lei cn" 8.112, de 1990, bem assim como os 
artigos 490 e 492 do Regulamento Administrativo do Senado 
Federal e arti•o 11 da Resolução SF n" 87, de 1989, com 
provent~s integ'rais, observado o disposto no artigo 37, inciso 
XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 4 de setembro de 1991. -Senador Mau
ro Benevides,Presidente. 

~ATO DO PRESIDENTE N• 664, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
t.:!ncia regimental e regulamentar, de conformidade com a 
deiegação de comeptência que lh~ foi -~utorgada pelo ~to 
da Comissão Diretora n' 2, de 4 de abnl de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo n' 013.928/91-0, resolve 
apo>entar, voluntariamente MANOELMESSIAS :00 NAS
CIMENTO, Analista Legislativo, Classe a, Padrao III, do 
Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos do arhgo 
40 inciso III alínea a da Constituição da República Federa
tiv~ do Brasil: combin~do com os·artigos 186, inciso III, al~nea 
a e 67, da Lei n' 8.112, de 1990, bem assim com os artigos 
~.go e 492 do Regulamento Administrativo do Senado Federal, 
e artigo 11 da Resolução (SF) n~ 87, de 1987, com as v.antage'?s 
da Resolução (SF) n" 21, de 1980 •. com proventos mt~gra:s, 
observado o disposto no artigo 37, InCISO XI, da Constltutçao 
Federal. 

Senado Federal, 4 de setembro de 1991.- Senador Mau
ro Benevides,Presidente. 

ATAS DE COMISSÕES 

COMISSÃO DE ASSUNTOS ~CONÓMICOS. 

2D'REUNIÃO, R.EAUZADA EM 22 bE ÀGOStó DE 
1991 

Às dez horas do dia vinte e dois de agosto de mil nove
centos e noventa e um, na sala de reuniões da Comissão, 
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Ala Senador Alexandre Costa, sob a_Presidêncua do Senador 
Ruy Bacelar, com a presença dos Senhores Senadgres: Ronan 
Tito, Onofre Quinan, Guilherme Palmenira, Divaldo Surua~ 
gy, Nabor Júnior, Ruy Bacelar, José Richa, G3ribaldi Alves 
Filho, Eduardo Supiicy, Maurício Corrêa, Josaphat Marinho, 
Chagas Rodrigues_,_ Élcio Alvares, Oziel Carneiro, Aluíz~á 
Bezerra, Dario Pereira, Lourembcrg Nunes Rocha e Máno 
Covas, reúne-se a Comissão--de Assuntos Econômicos. Dei
xam de comparecer os_Senhores Senado~es: Alfredo Campos, 
César Dias, Coutinho Jorge, José Fogaça, Meira Filho, Rai
mundo Lira, Henrique Almeida, Marco Maciel, Beni V eras, 
José Eduardo, Valmir Campelo, Levy Dias, Nelson Wedekin, 
Júnia Marise, Albano Franco, Moisés Abrão e Esperidião 
Amin. O Senhor Presidente declara abertos os trabalhos, dis
pensando a·leitura da Ata da reunião anterior, que é dada 
por aprovada. A seguir, passa-se à apreci~ç~p 4~_pauta Extra. 
Item 1: Ofício "S" n"28/91, "Do Senhor Secretário de Finanças 
do Município de São Pauro, Solicitando-autorização do Senado 
Federal para rolagem das LFfM/SP, vencíveis no seg_!lndo 
semestre de 1991, no valor de Cr$21.476.118.283,05 e que 
o mesmo deverá ser corrigido pela VarfaçãO-da Letra Finan
ceira do Tesouro Nacional, e os BTME/SP, pela Variação 
da TRD", cujo relator, Senador Eduardo Suplicy, oferece 
parecer favorável nos termos do PRS que __ apresenta. Não 
havendo quem queiram ~isc~tir, a matéria é aprovada._ Item 
2: Ofício "S" 34/91, "bo Senhor Presidente do Banco Centrai 
do Brasil, encaminhando ao Senado Federal, pedido do Go
verno do Estado do Rio de Janeiro, no sentido de autorizar 
a emissão de Bónus do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro 
- Série Especial - BTRJ - e em montante equivalente 
a 379.838.897, que corresponde às Letras Financeiras do Te
souro do Estado do Rio d_e_laneiro- LFTRJ "S". Não have~
do discussão, é aprovado o parecer do r~l(l_!~r, Senid6f Mau
rício Corrêa, favorável nos tenrios do PRS que apresenta. 
COnstatada a ausência de quorum, o Senhor Presiden~e ~omu
nica que a Pauta da reunião fiCai"á adiada para uma próxima 
sessão. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente 
reunião às onze horas e trinta minUtos, laVrando eu, DirCeu 
Vieifa Machado FilhO, a Presente Ata;lida e aprovada, será. 
assinada pelo Senhor Presi~ente. - Senador Ruy_ _Bace~r, 
Presidente em Exercício. --

Pinto de Ulysséa, indicado para exercer a função de Embai
xador do BrasiJ juntõ à República de Cuba, Ruy Antônio 
Neves P. de Vasconcellos, indicado para exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à República Popular de Angola 
e Ivan Oliveira Cannabrava, indicado para exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto ao Governo do Estado de 
IsraeL Prosseguindo, sua Excelência determina que a reunião 
torne-se secreta para deliberar sobre as seguintes Mensagens: 
N• 82, de 1991, "Do Senhor Presidente da República, subme
tendo à aprovação do Senado_ Federal, a escolha do Senhor 
Asdrubal Pinto de Ulysséa, Ministro de Primeira-Classe, da 
Ça~r_eira de Diploma~a, para exercer o cargo de Embaixador 
do Brasil junto à República de Cuba'·, cujo Relator é o Senhor 
Senador Lourival Baptista; n• 89, de 1991. "Do Senhor Presi
dente da RepúbliC'!_,_ submetendo à aprovação do Senado Fl!
deral, a escolha do Senhor Ruy Antônio Neves P. de Vascon
cellos, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, 
para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à -Repú
blica Popular de Angola", cujo Relator é o Senhor Senador 
RonaldO Aragão e a de n9 90, de 1991, "Do Senhor Presidente 
da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, 
a escolha do Senhor Ivan Oliveira Catmabrava, Ministro de 
Prímeíra~Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer o 
cargo de Embaixador do Brasil junto ao Governo do Estado 
de Israel", cujo Relator é o Senhor Senador Marco Maciel. 
Reaberta a reunião em- caráter público, o Senhor Senador 
Irapuan Costa Júnior, passa a Presidência ao Senhor Senador 
Lourival Baptista, para, apresentar Proposição de_sua autoria, 
nos seguintes termos: ''Esta Comissão, atenta à questão dos 
Direitos Humanos, na ocasião em que aprova a indicação 
dos Chefes de Missão Diplomática para Angola, Cuba e Israel, 
manifesta a Vossa Excelência o desejo de que o Brasil possa: 
1) Participar do processo de esforços para a pacificação (,! 

democratização de Angola, que ora se desenvolve cm Portu
gual. 2) Participar, ou ao menos manifestar sua posição favo
rável a um plano de paz_para o Oriente Médio que contempla 
a questão palestina". Colocada em votação, a Proposição é 
aprovada por unanimidade. Reassumindo e _!ião havendo n~d_a_ 
a tratar, o Senhor Presidente agracede a presença de todos, 
e encerra a reunião, lavrando eu, Marcos Santos Parente Fi
lho, Secretário da Comissão, a presente ata que, lida e apro

COMISSÕES DE RELAÇOES EXTERIORES 
E DEFESA NACIONAL 

---- vada, será assinada pelo Senhor Presidente. -Senador Jra-

7• REUNIÃO, REALIZADA EM 15 DE MAJÜ DE 1991 

Às dez horas do dia quinze de -maio de hum mil nove
centos e noventa e hum,na sala de reuniões da Comissão, -
ala Senador Alexandre Costa, sob a Presidência do Senhor -
Senador Irapuan Costa Júnior, com a presença dos Senhores 
SenadOres Pedro Simon, Ronaldo Aragão, Ronan Tito, Marco 
Maciel, Lourival Baptista, Hugo Napoleão, José Richa, Cha
gas Rodrigues, Jonas Pinheiro, José Fogaça, Ruy B~~lar, 
Nabor Júnior, Epitácio Cafeteira e Eduardo Suplicy, reúne-se 
a Comissão de Relações Extcrioies e Defesa Nacional. Dei
xam de comparecer por motivo justificado os Seflhores Sena
dores Aluízio Bezerra, Nelson Carneiro, Guilherme Palmeira, 
Marluce PintO, Darcy Ribeiro, Albano Fral_!co, MõiSé~j\.brão 
e José Paulo Bisol. Havendo número regimental, o Senhor 
Presidente declara abertos os trabalhos, tendo dispensado a 
leitura da ata da reunião anterior, que é dada por aprovada. 
A seguir o Senhor Presidente comunica que~ P"!'~nte reunião 
destina-se a apreciação das matérias constantes de pauta,_ ~. 
ainda a ouvir as exposições que farão os Senhores Asdnibal 

puan Costa Júnior, Presidente. 

8• REUNIÃO, REALIZADA EM 22 DE MAIO DE 
·1991 

Às dez horas, do dia vinte e dois de maio de hum mil 
novecentos e noventa e hum, na sala de reuniões da Comissão, 

-Ala Senador Alexandre Costa~ sob a Presidência do Senhor 
Senador Irãpuan Costa Júnior, com a presença dos Senhores 
Senad9_r~s Nelson Carneiro, Pedro Simon, Ronan Tito. Marco 
Maciel, Guilherme Palmeira, L_ourival Baptista, José Richa. 
Chagas Rodrigues, Jonas Pinheiro, Marluce Pinto, João Calw 
mon, José Fogaça e Eduardo Suplicy, reúne-se a Comissão 
de Relações E~teriore;s e Defesa Nacional. Dei~am_ de compa-:_ 
recer por motiVõ justificado os -Senh<w!s Senadores Aluízio 
Bezerra, Ronaido Aragão, Hugo Napoleão. Darcy Ribeiro, 
Albano Franco, Moisés Abrão e José Paulo Bisol. Havendo 
número regimental, o Senhor Presidente declara abertos os 
trabalhos, tendo dispensado a leitura da ata da reunião ante
rio~, que é dada por aprovada. A seguir, o Senhor Presidente 
comunica que a presente reunião destina-se a apreciação das 
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matérias constantes de_ pauta, e, ainda ouvir a ':xposição que 
fará a Senhora Thereza Maria Machado Quintella, indicada 
para exercer a função de Embaixadora do Brasil Junto à Repú
blica da Áustria, e, o -senhor Carlos Eduardo de Affonseca 
Alves de Souza, indicado para exercer a função de Embai
xador do Brasil junto à República do Paraguai. Prosseguindo, 
sua Excelência determina que a reunião torne-se secreta tmra 
deliberar sobre as seguintes mensagens: n' 111, de 1991, "Do 
Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação 
do Senado Federal, a escolha da Senhora Thereza Maria Ma
chado Quintclla, Ministra de Primeira Classe, da Carreira 
de Diplomata, para exercer a função de Embaixadora do Bra
sil junto à República da Áustria, cuja Relatara é a Senhora 
Senadora Marluce Pinto; e a de n" 112, de 1991, "Do Senhor 
Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado 
Federal, a est:olha do Senhor Carlos Eduardo de Affons~ca 
Alves de Souza, Ministro de Primeira Classe, da Carreua 
de Diplomat&. para exercer a função de Embaixador do Brasil 
junto á Repúl•lica do Paraguai, cujo Relator é o Senhor Sena
dor Ronan Tito. Reaberta a reunião em caráter público, o 
Senhor Senador Irapuan Costa Júriíor paSSa- a Palavra ao Se
nhor Senador Lourival Baptista, que, na qualidade de Relator 
requer o adiamento da discussão do Projeto de Lei da Câmara 
n"' 021191, "Que dispõe sobre as normas gerais para a organi
zação, preparo e o emprego das Forças Armadas". Não haven
do manifestações contrárias, é aprovado o r~que'!"imento. Na
da havendo mais a tratar, o Senhor Presidente agradece a 
presença de todos, e encerra a ReuniãO, lavran~o eu, Marcos 
Santos Parente Filho, Secretário da Comissão, a presente Ata 
que, lida e aprovada, será assina~a pe!?_ Senhor Presidente. 
-Senador Irapuan Costa Júnior, Presidente._ - -

12• REUNIÃO, REALIZADA EM 26 DE JUNHO DET991 

Às dez horas do dia vinte e seis de junhc de mil novecentos 
e noventa e hum, na sala de reuniões da ComissãO, Ala Sena
dor Alexandre Costa, sob a Presidência do Senha~ Senador 
Irapuan Costa Júnior, com a presença dos Se11hores Senadores 
Aluízio Bezerra, Pedro Simon, Ronaldo Aragão, Marco Ma
ciel, Guilherme Palmeira, Lourival Baptista, José Richa, Cha
gas Rodrigues_, Jonas Pinheiro, Marluce_ Pinto_,_ Valmir Cam
pelo e Eduardo Suplicy, reúne-se a CoOJissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional. Deixam de comparecer por 
motivo justificados os Senhores Senadores Nelson Carneiro, 
Ronan Tito, Hugo Napokão, Darcy Ribeiro, Albano Franco, 
Moisés Abrão e José Paulo Bisol. Havendo número regimen
tal, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos, tendo 
dispensado a leitura da ata da reunião anterior, que é dada 
por aprovada. A seguir o Senhor Presidente

0
.coml!nica que 

a presente reunião destina-se a apreciação das matérias cons
tantes de pauta, e ainda a ouvir as exposições que farão os 
Senhores Rubens Ricupero, indicado para exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto ao Governo dos Estados Uni
dos da América e Celso Luiz Nunes Amorim,indicado"para 
exercer a função de Chefe da Delegação Permanente Brasil 
em Genebra. Prosseguindo, o Senhor Senador Irapuan Costa 
Júnior, determina que a reunião torne-se sec-reta para delibe
rar sobre as seguinteS Mensagens: n\> 160, de 1991, "Do SeJJ.hor 
Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado 
Federal, a escolha do Senhor Rubens Ricupero, Ministro de 
Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a 
função de Embaixador do Brasil junto ao Governo dos Esta
dos Unidos da Amélica", cujo Relator é o Senhor Senador 
.Lourival Baptista, e a de n" 161, de 1991, "Do Senhor Presi-

dente da República, submetendo à aprovação do Senado Fe
deral, a escolha do Senhor Celso Luiz Nunes Amorim, Minis
tro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer 
a função de Chefe da Delegação Permanente do Brasil em 
Genebra", cujo Relator é o Senhor Senador Pedro Simon. 
Reaberta a sessão em caráter público, e, nada mais havendo 
a tratar, o Senhor Presidente agradece a presença de todos 
e encerra a reunião, lavrando eu, Marcos Santos Parente Fi-
lho, Secretário da Comissão, a presente ata que, lida e apro· 
vada, será assinada pelo Senhor Presidente. -Senador Ira
puan Costa Júnior. Presidente. 

13• REUNIÃO, REALIZADA EM 14 DE OUTUBRO DE 
1991. . . 

Às dez horas, do dia quatorze de agosto de mil novecentos 
e nOVenta e hum, na sala de reuniões da Coffiissão_, Alã Sena~ 
dor Alexandre Costa, sob a Presidência do Senhor Senador 
Irapuan Costa Júnior, com a presença dos Senhores Senadores 
Pedro Simon, Ronan Tito, Guilherme Palmeira, Lourival 
Baptista, Hugo Napoleão, José Richa, Chagas Rodrigues, Jo,. 
nas Pinheiro, Marluce Pinto, Albano Franco, Moisés Abrão, 
João Calmon, Nabor Júnior, Raimundo Lira e Eduardo Supli
cy, retíne-se a Comissão de Relações Exteri~.)fe:S e_ Defesa 
Nacional. Deixam de comparecer por motivo justificado os-
Senhores Senadores Aluízio Bezerra, Nelson CarneirO;-Ro
naldo Aragão, Marco maciel, Darcy Ribeiro e José Paulo 
Bisai. Havendo número regimental, o Senhor Presidente de
clara abertos os trabalhos, dispensando a leitura da ata da 
reunião anterior, que é dada por aprovada. A seguir Sua 
Excelência comunica que a presente reunião destina-se a apre
ciação das matérias constantes_ de pauta, e, ainda a ouvir 
as·exposições qlie fatão os Senhores Mauro Sérgio da F. Costa 
Couto, indicado para exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto à República do Panamá e Carlos A. Proença 
Rosa, indicado para exercer a função de Embaixador do Brasil 
junto à República da Irlanda. Prosseguindo, o Senhor Presi
dente determina que a reunião torne-se secreta para deliberar 
sobre as seguintes Mensagens: N• 197, de 1991, "Do Senhor 
Presidente da República, submetendo à aprovaç-ão do Senado 
Federal, a escolha do Senhor Mauro Sérgio da F. Costa Couto, 
Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Díplomaút, para 
exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República 
do Panamá, cujo Relator é o ~enhor Senador Ronan Tito; 
No 200, de 1991. "Do Senhor Presidente da República, subme
tendo à aprovação do Senado Federal, a escolha do Senhor 
Carlos A. Proença Rosa, Ministro di P-rimeira Classe, da 
Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto à República da Irlanda, cujo Relator é o 
Senhor Senador Jonas Pinheiro. Reaberta a reunião em cará
ter público, o SenhOr Presid-ente, constatando, que, não ha
vendo nada mais a tratar, agradece a presença de todos e 
encerra a reunião, lavrando eu, Marcos Santos Parente Filho, 
Secretário da Comissão, a presente ata que, lida e aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente. - Senador Irapuan 
Costa Júnior, Presidente. 

J4! REUNIÃO, REALIZADA EM 21 DE AGOSTO de 1991 

As dez horas do dia vinte e hum de agosto de mil nove
centos e noventa e hum, na sala de reuniões da Comissão, 
Ala Senador Alexandre Costa, sob a Presidência do Senhor 
Senador Irapuan Costa Júnior, com a presença dos Senhores 
Senadores Nelson Carneiro, Marco Maciel, Hugo Napoleão, 
José Richa, Chagas Rodrigues, Darcy Ribeiro, Antonio Ma-
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riz, José Fogaça, Francisco_Rollemberg e Eduardo_SupiiCY, 
reúne-se a Comissão de Relações Exteriores e Defe-sa -Nacio
nal. Deixam de comparecer por motivo justifiCado os Senhores 
Seriadores Aluízio Bezerra, Pedro Simon, Ronaldo Aragão, 
Ronan Tito, Guilherme Palmeira, Lourival Baptista, Jonas 
Pinheiro, Marluce Pinto, Albano _Franco, Moisé5 Abrão e 
José Paulo Bisol. Havendo número regimental, o Senhor Pre
sidente declara abertos os trabalhos, tendo dispensado a leitu
ra da ata da reunião ~nterior, que é dada por aprovada. A 
seguir o Senhor Presidente comunica que _a Qres·€mte -reuniãO 
destina-se a apreciação das matérias constanteS de pauta, e, 
ainda a ouvir a exposição que fará o Senhor Márcio Paulo 
de Oliveira Dias, indicado para exe~cer a função de Embai
xador do Brasil junto à República Arabe elo Egito. Prosse· 
guiodo, o Senhor Senador Irapuan COsta JU.nior, determina 
que a reunião torne-se secreta para deliberar sobre a seguinte 

-Mensagem: N" 203, de 1991, "Óo Senhor Presidéüe da Repú
blica,=su_bmete ... do à_aprovaçáo do Senado Federal, a escolha 
do Senhor Márcio Paulo de Oliveira Dias, Ministro de Primei
ra Classe, da Carreira de Diplomata, para e~ercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à República Arabe do Egito, 
cujo Relator é o Senhor Senador Hugo Napoleão. Reaberta 
a ses~ão em caráter público a S"enhor Presidente passa a pala
vra ao Senhor Senador Eduardo Suplicy, que apresenta suges
tão para que esta Comissão, baseada, nos acontecimeiJ,.tos 

·· na União Soviéítca, mantêriba:-se ·em estado de alerta. A pro
posta é aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a 
tratar, o Senhor Presi..::f:nte agradece a presença de todos e 
encerra a Reunião, lavrando eu, Maicas Santos Parente Filho, 
Secretáric' da ComiSsão, a presente ata que, lida e aprovada, 
seráã.ssinada pelo Senhor Presidente. Senador Irapuan Casta 
Júnior, Presidente. 
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República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

SEXTA-FEIRA, 6 DE SETEMBRO DE 1991 DF 

CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado 

Federal, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte- -

DECRETO LEGISLATIVO N• 172, DE 1991 

Aprova o ato que outorga permissão ao Sistema de Comunicações Professor Valter 
Alencar Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito a exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Teresina, Estado do Piauí. 

O Congresso Nacional decreta: -
Art. 1' É aprovado o ato que outorga permissão ao Sistema de Comunicações Professor V alter 

Alencar Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Teresina, Estado do Piauí, a que se refere a Portaria n' 
56, de 6 de março de 1990, do Ministro de Estado das Comunicações.. --

Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 5 de setembro de 1991. - Senador Mauro Beniwides, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado 
Federal, nos termos do art. 48, item "28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 173, DE 1991 

Aprova o ato que outorga permissão à Rádio FM Itnberã Ltda., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora na cidade de Ituberá, Estado da Babia. 

O Congresso Nacional decreta: . 
. Art. 1• É aprovado o ato a que se refere a Portaria n' 91, de 9 de março de 1990, do Ministro 

de Estado das Comunicações, que outorga permissão ã Rádio FM Jtuberá Ltda., para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüênCia modulada na 
cidade de Ituberá, Estado da Bahia. 

Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 5 de setembro de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado 
Federal, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte 
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DECRETO LEGISLATIVO N• 174, DE 1991 

Aprova o ato que outorga concessão à Rádio Clube de Inhapim Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Inhapim, Estado de Minas Gerais. 

O CcingrcssooNacional decreta: 
Art. 1'' .b aprovado o ato a que se refere. o Decreto n'' 99.129, de 9 de março de 1990, que 

outorga conccssãoâ Rádio Clube de Inhapim Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de lnbapim, Estado de Minas 
Gerais. 

Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 5 de setembro de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Congresso ·Nacional aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado 
Federal, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 175, DE 1991 

Aprova o ato que outorga permissão à Rádio FM 103 Ltda., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada"- na cidade de Maravilha, Estado de Santa 
Catarina. 

O 0:H1gré~so Nacional decreta:· 
Art. 1 '' E aprovado o ato a que se refere a Portaria n•• 113, de 9 de março--de 1990, do Ministro 

de Estado das Comunicações, que outorga permissão à Rádio FM 103 Ltda., para explorar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Maravilha, Estado de Santa Catarina. 

Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 5 de setembro de 1991. -Senador Mauro Beuevides, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado 
Federal, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATfVO N• 176, DE 1991 

Aprova o ato que outorga concessão à Rio São Francisco Radiodifusão Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média ita cidade de Bom Jesus da Lapa, 
Estado da Bahia. 



Setembro de 1991 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sexta-feira 6 5729 

o Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 ,, É aprovada a outorga de concessão à Rio São Francisco- Radiodifusão Ltda., para explorar, 

pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média _ 
na cidade de Bom Jesus da Lapa, Estado da Ba_hia, a que se refere o Decreto n' 98.037, de 9 de agosto 
de 1989. 

Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. _ 
Senado Federal, 5 de setembro de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado 
Federal, nos termo; do art. 48, item 28, do Reginienfo Imerno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N' 177, DE 1991 

Aprova o ato que outorga penuissão à Rádio Difusora São Patrício Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Ceres, Estado de Goiás 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1' É aprovado o ato a que se refere, Portaria n'' 132, de 15- de agosto de 1989, do Ministro 

de Estado das Comunicações, que outorga permíssão à Rádio Difusoni-São PatríCio Ltda., para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifisão sonora em fr_eqüência modulada 
na cidade de Ceres, Estado de Goiás. _ 

Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 5 de setembro de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado 
Federal, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N' 178, DE 1991 

Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Radiodifusora de Cáceres Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Cáceres, Estado do Mato 
Grosso. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• É aprovado o ato a que se refere o Decreto n' 98.435, de 23 de novembro de 1989, 

que renova por dez anos, sem direito de exclusividade, a partir de 15 de dezembro de 1987, a concessão 
outorgada à Radiodifusora de Cáceres Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média 
na cidade de Cáceres, Estado do Mato Grosso. 

Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação 
Senado Federal, 5 de setembro de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado 
Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N' 179, DE 1991 

Aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Jornal Gazeta de Nova 
Friburgo Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeiro. 

O Congresso Nacional. decreta: 
Art. 1' É aprovado o ato a que se refere _a Portaria n' 4 de 2 de janeiro de 1990, do Ministro 

de Esmdo das Comunicações, que renova por dez anos, a partir de 28 de junh<J de 1987, a permissão 
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outorgada à Rádio Jornal Gazeta de Nova Friburgo Ltda., para explorar, sem direito exclusividade, serviço 
de radiodifusão soriora em freqüencia !nodulada na cidade de Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeiro. 

Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federai, 5 de setembro de 1991.- Senador Mauro Benevides, Presidente 

Faço saber que iJ Congresso Nacional aprovou, c eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado 
Federal, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 180, DE 1991 

Aprova o ato que renova a concessão à Radio Cultura de Paulo Afonso Ltda., para 
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade 
de Paulo Afonso, Estado da Bahia. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1•' É aprovado o ato que renova por dez anos, a partir de 19 de julho de 1987, a concessão 

à Rádio Cultura ele Pauio Afonso Ltda., outorgada através do Decreto n' 79.831, de 21 de junho de 
1977, para explorar, sem direito de exclusividade,serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade 
de pauio Afonso, Estado da Bahia, a que se refere o Decreto n' 98.953, de 15 de janeiro de 1990. 

Art. 2' _ Este decreto ·legislativo entra em vigor na- data de sua publicação 
Senado Federal, 5 de setembro de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado 
Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 181, DE 1991 

Aprova o ato que renova concessão à Rádio Monólitos de Quixadá Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Quixadá, Estado do Ceará. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 '' É aprovado a renovação de concessão à Rádio Monólitos de Quixadá Ltda., 

para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em onda média, na cidade de Quixadá, Estado do Ceará, a que se refere o Decreto n' 98.485, 
de 7 de dezembro de 1989. 

Este decreto legislativo entra em vigor ria data de sua publicação. 
Senado Federal, 5 de setembro de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente cio Senado 
Federal, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguintes 

DECRETO LEGISLATIVO N• 182, DE 1991 

Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Pássaro da Ilha 'I'M Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão_ sonora em freqüência modulada na cidade de Guaranésia, Estado de 
Minas Gerais. 

O Congresso Nacional decreta: - . .. ·- -
Art. 1• É aprovado o ato a que se refere a Pbrtaria n' 59, de 26 de junho de 1989, do Ministro 

de Estado das Comunicações, que outorga permissão â Rádio Pássaro da Ilha FM Ltda., para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüencia modulada 
na cidade de Guaranésia, Estado de Minas Gerais. - -

Art. 2>' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 5 de setembro de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente. 
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu Mauro Benevides, Presidente do Senado 
Federal, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 183, DE 1991 

Aprova o ato que renova, a partir de I• de novembro de 1983, a concessão outorgada 
à Rádio Arapuan Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de João Pessoa, 
Estado da ParaTha. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1' É aprovado o ato a que se refere o Decreto n• 98.111, de 31 de agosto de 1989, que 

renova por dez anos a concessão outorgada à Rádio Arapuan Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora, em onda média, na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba. · ··· 

Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 5 de setembro de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente. 

SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente, nos termos do 

art. 48, item 2B do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 39, DE 1991 

Autoriza a República Federativa do Brasil a garantir o contrato de empréstimo externo 
a ser celebrado entre o Estado de Minas Gerais e o Qverseas Economic Cooperation Fund 
- OECF. 

Art. 1' É autorizada, na forma da Resolução n' 96, de 15 de dezembro de 1989, do Senado 
Federal, prorrogada pela Resolução n• 45, de 19 de outubro de 1990, a garantia da República Federativa 
do Brasil ao contrato deempréstimo externo a ser celebrado entre o Estado de Minas Gerais e o bvérseas 
Economic Cooperatioi1 Fund --OECF, no valor de até Y 14,740,000,000 (quatorze bilhões, setecentos 
e quarenta milhões de ienes japoneses). _ 

Parágrafo único. O empréstimo referido neste artigo destina-se ao financiamento parcial do Jruba 
II, a ser executado pela Fundação Rural Mineira - Ruralminas, Companhia Enérgetica de Minas Gerais 
- Cemig, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais- BDMG e Secretaria de Estado do Planejamento 
e Coordenação Geral e decorre do acordo, por troca de notas, entre os governos brasileiro e japonês, 
datado de 10 de novembro de 1989, aprovado pelo Decreto Legislativo n' 32, de 25 de outubro de 1990, 
e promulgado pelo Decreto n' 28, de 26 de fevereiro de 1991. 

Art. 2• A operação de crédito obedecerá às seguintes condições financeiras: 
a) valor: Y 14,740,000,000 (quatorze bilhões e setecentos e quarenta milhões de ienes japoneses); 
b) prazo: vinte e cinco anos; ··· - -
c) carência: sete anos, contados da data de assinatura do contrato; _ 
d) juros: exigíveis semestralmente, mesmo -durante a carência ã taxa de 4% a. a. para Tranche 

I (Y 14,222,000,000), referente a obras civis e equipamentos, e 3,25% a.a para Tranche II (Y 515,0000,000), 
referente a serviços de ·consultaria; _ _ _ _ 

e) amortização: em trinta e sete prestações semestrais, nos seguintes valores Tranche I: aprimeira 
no valor de Y 384,476,000 e as restantes de Y 385,459,000: Tranche II: Y 13,952,000 no primeiro vencimento, 
e Y 13,918,000 nos demais; 

I) data final do desembolso: oito anos, a partir da data da efetividade do contrato. 
Art. 3' . A autorização do contrato de que trata esta Resolução será exercida no prazo de doze 

meses a contar de sua publicação. --- · 
Art. 4' Esta Resolução entra em vlgor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 5 de setembro de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente. 
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente, nos termos do 
art. 48, iterrf 28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 40, DE 1991 

Autoriza a República Federativa do Brasil a garantir o contrato de empréstimo externo 
a ser celebrado entre a Centrais Elétricas de Goiás S.A. - CELG :._ é o Overseas Economic 
Cooperation Fund- OECF. 

Art. 1•' É autorizada, na forma da Resolução n•' 96, de 15 de dezembro de 1989, do Senado 
Federal, modificada pela Resolução n' 45, de 19 de outubro de 1990, a garantia da República Federativa 
do Brasil ao contrato de empréstimo externo a ser celebrado entre a Centrais Elétricas de Goiás~ CELG 
e o Overseas Economic Cooperatíón Fund - OECF, no valor de até Y 12,832,000,000 (doze bilhões, 
oitocentos e trinta e dois milhões de ienes japoneses). ·· · · -· · ·· · 

Parágrafo único. O empiéSHmo referido neste artigo destina-se à_complementação do financia
mento dos serviços de eletrificação rural no sul do Es_tado de Goiás e decorre do acordo, por troca de 
notas, firmado_entre os governos· brasileiro e japonês, de 10 de novembro de 1989, aprovado pelo Decreto 
Legislativo n' 32, de 25 de outubro de 1990, e promulgado pelo Decreto n' 28, de 26 de fevereiro de 
1991. . . 

Art. 2' A operação obedecerá às seguintes condições financeiras:-
a) valor: Y 12,832,000,000 (doze bilhões, oitocentos e trinta e dois milhões de ienes japoneses); 
b) prazo: vinte e cinco anos; -
c) carência: sete anos, contados da data de assinatura do contrato; 
d) juros: exigíveis semestralmente, mesmo durante a carência, à taxã de 4% a.a. para Tranche 

I (Y 11 ,615,000,000), ·rcÍerenie a obras civis e equipamentos, e 3;25% a.a. para Tranché II (Y 217,000,000), 
referente a serviços de consultaria; 

e) amortização: em trinta e Sete preSfaçõ:es semestrais, nos seguintes valores Tranche 1: a primeira 
no valor de Y 313,952~000 e as restantes de Y 313,918,000: Tranche II: Y 32~924,000 no primeiro vencimento, 
e Y 32,891,000 nos demais; -

O data final do desembolso: seis anos, a partir da data de efetividade do contrato. 
Art. 3• A autorização de que trata esta Resolução será exercida no prazo de doze meses a 

contar da data de sua publicação. 
Art. 4'' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 5 de setembro de 1991.- Senador Mauro Benevides, Presidente. 
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1.2.4 --Requerimento 
- N" 588/91, de autoria do Senador Humberto Luce

na, solicitando, através do Sr. Secretãrio:Geral da Presi
dência da República ao Sr. Secretário' de Adminís-tração 
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1.2.5- Comunicações da Presidência 
-Recebimento do Ofício no S/39/91 (n° 69/91, na ori

gem), através do qual a Prefeitura Municipal de São Paulo, 
solicita autorização parã contratar operação de crédito ex
terno no valor de FLS 17.529.9DO,OO, para os- fins que 
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dos preços dos derivados de petróleo em todo o território 

iladODal, tendo, -COnio refleXo -imediato~ a punição da poj:m
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Inquílinato. _ . .. ". -

SENADOR ÁUREO MELLO - Dia Nacional da 
Amazónia. 

SENADOR. JOSÉ EDUARDO -Alteração do texto 
constitucional, através do "Eniendão". 
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Ata da 148~ Sessão, em 5 de setembro de 1991 

1! Sessão Legislativa Ordinária, da 49~ Legislatura 
Presidência dos Srs. Mauro Benevides, AlexandreoCosta, Dirceu Carneiro e Lucfdio Portella 

As 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS. SENADORES: -

Albano Franco- Alexandre Costa_- Aluízio Bezerra 
- Amir Lando - Antonio Mariz - César Dias -. Cha_gas 
Rodrigues - Cid Sabóia d~ Ca-rvalho - Dario Pereira -
Divaldo Suruagy - Esperidião Amin - EptáC!o Cafeteira 
- Francisco Rollemberg - Garibaldi Alves_- Guilherme 
Palmeira - Humberto Lucena - Irapuan Costa Júniol- -
João Rocha- Josaphat Marinho --José Eduardo ---José 
Paulo Biso! -José Richa - Jutahy Magalhães - Lavosier 
Maia - Levy Dias - Lourival Baptista --Lucídio Porte lia 
- Magno Bacelar - Mareio Lacerda - Maurício Corrêa 
-Mauro Benevides-Me ira Filho- Nabo r Júnior- Nelson 
Wedekin - Odacir Soares - Ozief Carneiro- Pedro Simon 
- Rachid Saldanha Derzi - Ronaido Aragão - Ronan Tito 
- Valrnir Campelo- Wilson Martins- Telmo Vieira. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 43 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. l9 

Secretário. -

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO-SENADO N• 314, DE 1991 

Direciona os recursos prol'enientes de Cadernetas. 
de Poupança para o financiamento de habitações e dá 
outras providências. 

O Congi-esso Nacional decreta: 
Art. 1 o Os recursos financeiros- Cãj)ti:ldOs através de ca

dernetas de poupança Serão aplicados integralmente no finan
ciamento de habitações. 

Parágrafo único. Enquanto não aplicados na finalidade 
prevista neste artigo, os recursos· se-rão recolhidos aO Banco 
central do Brasil, sem qualquer espécie de remuneração. 

Art. 2" Aos infratores desta lei serão aplicadas as pena
lidades previstas no Capítulo V da Lei n' 4.595, de 31 de 
dezembro de 1964, sendo as penas pecuniárias aplicadas com 
aumento de 100% (cem por cento). 

Art. 39 O Poder Executivo regulamentará esta lei no 
prazo de 30 dias a contar da data de sua publicação. 

Art. 4o Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 59 Revogam-se aS disposições em contrário. 

Justificação 

Há no Brasil uma enorme carência habitacional. O déficit 
é estimado em dez milhões de moradias. 

Um dos mecanis-rnos institucionais ci-~ados Para solucionar 
o problema foi a instituição das cadernetas de poupança-. Dess.e 
modo, os recursos esparsos são remetidos possibilitando o 
financiamento de habitações. _ o -

- '- ' ... 
Como se sabe. os recursos s-ão-remunerados na caderneta 

de poupança com 6% de juros reais ao a:no, e para os financia_
mentos a instituição intermediária cobra cerca de 10%_ anuaiS. 

Recentemente a, imprensa tem noticiado que recursos 
captados através de cadernetas d~ poupança têm sido de$via
dos para outras aplicações financeiras que podem render até 
40% ao ano., Não se pode tolerar tal abuso. 

--Já existem leis estabelecendo punição para tais irregula
ridades, mas o que pretendemos no presente projeto é _criar 
instrumentos mais coercitivos a fim de que a fiscalização possa 
agir com eficiência no combate a esse crime. 

Por outro lado, a Resolução n' !.520 do Banco Central 
determina que parte dos recursos captados pelas cadernetas 
de poupança sejam recolhidos como encaixe obrigatório no 
Banco Central e parte possa permanecer em disponibilidade 
ou em operações na faixa liVi-e, restando a(>eflas 65% para 
as finalidades de financiamentos de morac;lia. 

Agravando o problema a Resolução n' !. 745 determina 
o -desvio de mais 10% (dez por cento) desses recursos_ para 
o crédito rural. 

O presente projeto de lei v_isa restabelecer _as fina,idades 
para as quais foram criadas as cadernetas de poupança pelo 
que solicito o apoio de todos os senhores parlamentares para 
a sua aprovação. - --

Sala d~s Sessões, 5 de setembro de 1991. - Senador 
Márcio Lacerda. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N' 4.595, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1964 

"Dispõe sobre a Política e as Institulçcles Monetárias, 
Bancárias e Creditícias, cria o Conselho Monetário Nacional 
e_,_,~ o~tras providências.~' 

CAPfTULOV 
Das Penalidades 

Art. 42. O art. 2' da Lei n• 1.808, de 7 de janeiro de 
1953, terá a seguinte redação: 

"Art. 29 Os diret_or~s e gerentes das insiitvições 
tlnaitceiras respondem solidariamente pelas obrigações 
assumidas pelas mesmas durante sua gestão, até que 
elas se cumpram. · - --

-Parágrafo único. Havendo prejuízos, a responsa
bilidade solidária se circunscreverá ao respectivo mon
tante." 

O responsável pela instituição financeira que autorizar 
a concessão de empréstimo ou adiantamento veda<io nesta 
lei, se o fato não constituir crirD.e, fiçará sujeito, sem prejuízo 
das sanções administrativas ou civis cabíveis, à multa igual 
ao dobro do valor do empréstimo ou adiantamento concedido, 
cujo processamento obedecerá, no que couber, ao disposto 
no art. 44, desta lei. 
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Art. 44. As infrª·ções aos cJispositivos desta lei sujeitam. 
as instituições finanéeliâS, Seús dfretores, membros de conse
lhos administrativos, fiscais e semelhantes, e gerentes, às se
guintes penalidades, sem prejuízo de outras estabelecidas na 
legislação vigente: 

I- advertência; 
II -multa pecuniária variável; 
III- suspensão do exercício de cargos; 
IV- inabilitação temporária ou peimanentepara o exer

cício -de cargos de direção m1 administraç_ãq pu getêhcia em 
instituições financeiras; 

V- cassação da autorização de funciona-rn_erttb das insti-
tuições financeiras públicas, exceto a:nederais, ou privadas; 

VI- detenção, nos termos do§ 79 deste artigo; 
VII- reclusão, nos termos dos arts. 34 e 38, desta lei. 
§ 19 A pena de advertência s"erá aplicada pela inobser

vância das disposições constantes da legi~Iação em vigor, res
salvadas as sanções nela previstas, sendo Cabível também_ nos 
casos de fornecimento de informações ineXatas, de escritu
ração mantida em atraso ou processada em desacordo com 
as normas expedidas de conformidade com o art. 49 , inciso 
XII, ~esta lei. _ _ 

§ 2'~ As multas serão aplicadas até 200 (duzentas) vezes 
o maior saláiió mínim<?,vigenfe nó País, sempre que as institui-
ções finãiiCeira's, por riegligência ou dolo: _ 

a) advertidas por irregularidades que tenham sido prati
cadas, deixarem de san~_-las _!lO prazo que lhes for assinalado 
pelo Banco Central da República do Brasil; 

b) infringirem as dispoSições- desia lei relativas ao capital, 
fundos de reserva, encaixe, recolhimentos compulsóríos-, taxa 
de fiscalização, serviços e operações, não atendimento ao-dis
posto nos arts. 27 e· 33",- iD.Ciusive as vedadas noS:_ arts. 34 
(incisos II a V), 35 a 40 desta lei, e abusos.de concorrência 
(art. 18, § 2'); ~ ~ 

c) opuserem embataço à fiscalização do Banco Central 
da República do Brasil. ~ 

§ 39 As multas col!linadas neste artigo serão pagaS me-· 
diante recolhimento ao Banco Central da República do Brasil, 
dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento 
da respectiva notificaÇãO, reSS'ãVáldo o disposto no § 5" deste 
artigo e serão cobradas judicialmente, com o acréscimo da 
mora de 1% (um por Cento) ao mês, contada da data da 
aplicação da multa, quando não forem liquidadas naquele 
prazo.· 

§ 4~ As penas referidas nos incisoSlll e IV, deSte artigo, 
serão aplícadas quando forem verificadas infrações graves na 
condução dos interesses da instituição financeira ou qUandO 
da reincidência específica, devidamente caracterizada em 
transgressões anteriormente punidas com multa. 

§ 59 As penas referidas nos incisos __ Il, DI e IV deste 
artigo serão aplicadas pelo Banco Central da República do 
Brasil admitido recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho 
Monetário Nacional, interposto dentr9 d~ _ _!S dias, contados 
do recebimento da notificação. - · · 

§ 6' É vedada qualquerparticípação emriitiltas, as quais 
serão recolhidas integralmente ao J3anco Central da República 
do Brasil. 

§ 7~ Quaisquer pe~so~s ffsiCas ()!J: ji.irídicas que atuem 
como instituição financeira, sem estar devidamente autori
zadas pelo Banco Central da República do Brasil, ficain sujei-~ 
tas à multa referida neste artigo e detenção de 1 a 2 anos, 
ficando a esta sujeitos;· quaOdo pessoa juridica, seus diretores 
. e.--ªdministradores. 

§ 89 No exercfcio da fiscaliz-ição prevista no art. 10, 
inciso VIII, desta lei, ç._Banco Central da República do Brasil 
poderá exigir das instituições financeiras ou das pessoas físicas 
ou jurídicas, inclus~ve as referidas no parágrafo anterior, a 
exibição a funcionários seus, expressamente Credenciados, de 
documentos, papéis e livros de escrituração, considerando-se 
a negativa de atendimento como embaraço à fiscalização, su
jeito à pena d~ multa, prevista no § 2" deste artigo, ~e~ pre-
juíZo de outras medidas e sanções cabíveis. -

§ 99 A pena de cassação, referida no inciso V, deste 
ãftlgo, será aplicada pelo Conselho Monetário Nacional, por 
proposta do Banco Central da República do Brasil, nos casos 
de reincidência específica de infrações anteriormente punidas 
com as pe-nas previstas nos incisos III e IV deste artigo~ 
_ Art. 45. As instituições firia.nceiras públicas não fede
rais e as privadas estão sujeitas, nos_ termos da legislação 
vigente, à intervenção efetuada pelo Banco Central da Repú
blica do Brasil ou à liquidação _extrajudicial. _ 

Parágrafo único. A partir da vigência desta lei, as insti
tuições de que trata este artigo não poderão impetrar concor
data. 

- - -. - ' - ->--" 

· · · · ~- ·~ ·-~-··rA" ·c~~~;;;;~ ·d~· A:;;;;~~~;· E~~~ó~t~~;-:: · d;~t~d~ 
termiriativll.) - -- . 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O projeto 
!ido será publicado e TI;!metido à comissão competente. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido_ pelo Sr. lq 
Secretário.-

Ê lido e aprovado o seguinte_: 
REQUERIMENTO N• 585,~ DE 1991 

_Comunico a V. Ex~, p3T~ os devidos fins, que ~ta~ei 
ausente dos trabalhos do Senado Federal a partir de 9 do 
corrente e até o dia 14. Nesse período, deverei comparecer 
ao Congresso Internacional de Direito de Família, que se 
realiza no Rio de Janeiro (de 11 a 13 do mês em curso). 
e no qual serei um dos expositores convidados. 

Aproveito o ensejo para renovar á V. Ex• os meus cons
tantes protestos de elevada estima e consíderação. -Nelson 
Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Aprovado 
o requerimento, fica concedida a licença solicitada, nos termos 
do art. 43, II do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requeriment_p que será lido pelo Sr. 1" 
Secretário. 

É lido e aprovadO o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 586, DE !991 

Requeiro sejam consideradas licenças autorizadas no pe
rfodo de.12 a 26 e 30 de agosto de 1991, nos termos do 
art. 43, II do Regimento Interno. 

Brasília, 5 de setembro de 1991. -Senador Márcio La
cerda. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Aprovado 
o reqUeríi:nento, fica concedida a licença solicitada, nos termos 
do art. 43, item II do Regimento I~terpo. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 
Secretário . 
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É lido e aprovado o seguinte: 
REQUERIMENTO 1<'587, DEI99í. 

Senhor Presidente, 
Requeiro licença para me ausentar dos trabalhos ctã Casa 

na próxima segunda·feira, dia 9 do corrente, para participar 
do En~ntro Sul·Matogrossense de Administração, ~-m Cam
po Grande - MS, onde farei uma palestra sobre a "Política 
de Produtividade". 

Sala das Sessões, 5 de setembro. de 1991. - Senador 
José Eduardo. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) --::;\provado 
o requerimento, fica concedida a licença solicitada,_nos termos 
do art. 43, II do Regimento Interno. · · 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador -:Magno Ba-cdar, 

para uma comunicaçãO in3diávcl. -- --

0 SR. MAGNOBACELAR (I'bT- MA. Para comuni
cação inadiável.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, na quali
dade de representante do Estado do Maranhão nesta Casa, 
não poderia deixar passar em branco um fato da maior impor
tância na política do meu Estado~ Trata-se, Sr. Presidente 
e Srs. Senadores, da Assembléia Legislativa" dÕ Maranhão, 
que acaba de completar um século de existência. 
, ~quela Casa legislativa, da qual fiz parte e fui Presidente, 
e hoJe um orgulho d~_ todo o pqvo maqmh~nse e uma_honra 
para todos nós que lutamos com determinação em prol da 
democracia em todos os níveis da sociedade brasileira. Cem 
anos não são cem dias; é toda uma vida, uma geração. Daí 
ser esse um evento histórico na vida política de nossas institui
ções e daquela gente do meu Estado, que, no afã de sua 
grandeza, sabe resguardar a cultura, a_s tradiçó_es e os valores 
sociais e políticos daquela terra. 

Ao longo desses cem anos de existência, rritifta cOisa se 
passou no plenário -daquela Casa. Verdadeiras lUtas foram 
travadas, muitas denúncias e protestos foram feitos e_ divergên
cias políticas foram expostas. Mas o tempo está a nos mostrar 
que tudo isso não foi em vão: esses cem anos que se pasSãtãih 
mostram que se está no caminho certo, pois até aqúi", com 
certeza, o saldo foi bastante positivo para o Maranhão e para 
o País. 

Rendo, aqui, miilhas homenagens à Assembléia Legis
lativa do Estado do Maranhão por esses cem anos de existên
cia, esperando que esse seja o priifiefro-âe outros sé-culos 
que passarão. Homenageio também, neste momei)tO, o povo 
maranhense pelo respeito e reconhecimento que têm pelo 
trabalho que os políticos, naquela Casa, procuram desenvolver 
em busca do bem comum. Minhas felicitações. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE_(Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Aluízió Bezerra. (Pausa.) 

S. Ex~ não se acha em plenário. - - -
Concedo a palavra ao nobre Senador Irapuan Costa Jú-

nior. - -- - - -

O SR. IRAPUAN COSTA JVNIOR PRONUN· 
CIA DISCURSO QUE, ENTREGUEA REVISÃO 
DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

Duraitte o discurso do Sr. Irapuan Costa Júnior, 
o Sr. Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da 
presidência; que é "ocupada pelo Sr. Aleru:adre Costa, 
i" Vice-Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Jrapuan Costa Júnior, 
o Sr. Alexandre Costa r V ice-Presidente, deiXa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Dirceu CanteirO, 
]" Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) .::.. Concedo a 
palavra ao nobre Senador Divaldo Suru~gy .. 

O SR. DIVALDO SURUAGY PRONUNCIA 
DISCURSO QUE, ENTREGUE Ã REVISÃO DO 
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMEN
TE. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Aluízio Bezerra. 

.O Sr. Cid Sabóla de Carvalho -.Sr. Presidente, logo 
após, eu gostaria que V._Er_ me çonc_edesse _a palavra pela 
Liderança do PMDB, para uma comunicação importante. 

O SR. PRES!OENTE (Dirceu Carneiro)- Y. Ex• será 
atendido. 

O SR. ALUÍZIO BEZERRA (PMDB - AC. pronuncia 
~ ~~auinte discurso. S_~m revisão c_i~ orado_~.) --:- S_r_!_ Presidente, 
Srs. Senadores, em primeirO lugar, eu gCistaria de faze_r uma 
saudação ao Senador Telmo Vie~ra1 pelO Acre, quÇ ~ssum:e 
a cadeira do Senador Flaviano Melo, em virtude do seu estado 
de saúde. 

O SenãdOr 'felino Vieiia é JoVem, profesSo!- üfliversitáfio 
e muito poderá colaborar na defesa dos interesses de nosso 
Estado da Amazônia, aqui, no Senado_ da República. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, estamos acompanhando 
o debate da imprensa sobre a questão que envolve a EC0-92 
a Amazônia, a discussão em Genebra e Os depoimentos irazi~ 
dos de vários setores da opinião pública. Portanto~ n-ão pode
~a!pOS ~deixar ~e_ fazer comentários soP:re as declarações, por 
exemplo, do Secretário do Meio Ambiente na imprensa. S. 
Ex~ ontem, dizia que eram- "babacas" - usando eSSe nível 
de linguagem - aqueles que consideravam que a Amazónia 
estava sob ame-aça de interesses internacionais e de ridículos 
aqueles que estavam defendendo essas posições._ -

Em primeiro lugar, queríamos repudiar as declarações 
feitas pelo Secretário do Meio Ambiente e, depois, dizer que 
os _parlamentares, nossos representantes, têm justificadas 
preocupações n-a áêfesa desse- tema importante, que envolve 
a preocupação nacional, e até a preocupação mundial, quando 
tratamos da questão da Amazónia. Entendemos que o Secre
tário do Meio Ambiente, nesse momento, não reflete a opinião 
pública nacional e, muito menos, segundo o que te-mos acom
panhado pela imprensa, as declarações do Senhor Presidente 
da República, que teni~manifestado, por outro fado, interesse 
em expressar o seu ponto de vista através do Secretário de 
Administração, Carlos Garcia, que coordena ações referentes 
aEC0-92, muito riiais sintonizadas com a defesa e as posições 
que são manifestadas por aqueles que se preocupam com a 
Amazónia,_ com o seu futuro_._ _ " 

~esse sentido, Sr. Presidente, Srs. Senadores, queremos 
comentar sobre a indicação de Pelé, que acaba de ser nomeado 
para a Função de Embaixador da "Boa Vontade" da Confe
rência Mllndial, de Meio Ambiente e_ Desenvolvimento a 
EC0-92-,- o-q-úe ·está-tl"a'rmprensa·e-scntâ-de-ontem~- -·------~--

Mas sua primeira declaração pública sobre Meio Am
biente, sobre Amazônia, nos deixou, a nós, defensores do 
desenvolvimento, preServação e integração, da Amazônia, 
muito preocupados. 
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Pelé declarou, resignadamente, que a EC0-92 não será 
uma "festa brasileira'', que a EC0~92 pode tomar decisões 
ruins para o_ Bi"asil, como por exemplo tombar a Amazónia 
como patrímônio da humanidade, mesmo que isto náo agrade 
a ele, Pelé, ou a nós. O sentido.de sua declaração é_de lamento, 
resignação, não de qUem se dispõe a lutar contra essa decisão 
que ele vê como provável, possível. 

Eis as suas palavras segundo o Correio Braziliense de 
ontem: •'receber bem os turistas (que virão para a EC0-92) 
já é uma grande coisa para que as decisões tomadas durante 
a conferência sejam boãs para o Brasil. Suponhamos que a 
decisão (da EC0-92) seja no sentido de manter a Amazónia 
intocável, tombá-la como patrimônio da hu_manidade. Não 
seria uma decisão boa para o País. Uma decisão coerente 
seria usar a Amazônia, mas saber usá-la, sem destrui-la''._ 

É claro que não tínhamos expectativas, ilusões, sobre 
o Pelé como expert em Meio Ambiente. Ou em Amazônia. 
Acontece que Pelé não é qualquer um, é o maior jogador 
de futebol, de todos os tempos. E Pelé fez essas decla:ações 
já na condição de quem aceitou essa Função de EI]1ba_Ixador 
Mundial, da EC0-92. Quando Pelé coloca que "o que preten
demos com a EC0-92- é acabar com a poluição v,a terra", 
nós concordamos. É justa, necessária e prioritária essa preocu
pação. Mas é preciso colocar essa questão nos seus devidos 
termos. Mais ainda quando se fala em Genebra. onde está 
reunido o comité preparatórío da EC0-92. __ _ 

O mínimo que se espera- de um embaixadoi do meio 
ambiente é desenvolvimento (que é o tema da Eco-92) é urna 
veemente e nítida defesa do meio ambiente e do dese_nvol
vimeilto que comece pelo meio ambicnte.humano e pelo de
senvolvimento sociaL Não outra via. E mais: toda via de desen
volvimento que se apóie iio "modelo" económicO concen
trador de riquezas, exc1udente, ela termina sendo antieco
lógica. Anti-social. SOiriós-aTa-vor de preservar o meio ambien
te, mas através da sua humanização, do seu desenvolvimento 
para o homem. Para o jacaré e o hom_ef11, ~_gs o ____h9mem 
antes do jacaré, ou seja: ·sem'pn! -considerandO- que não se 
pode abrir mão, desvincular, adia~ a_· luta __ cgntrª _a pObreza, 
forma mais odiosa de p_oluiç~o. É preciso a~-~-~~-~~º!Acª _ _reces
são económica e creScefmos-. -prio:rizarldo a geração imediata 
de milhões de empregos, de saneamento e moradia para todos. 
Divldir riquezas. Deter a sangria de capitais, ~a dfvid?_~xte_~!l-~. 
das nossas riquezas. - -

E as declarações de pelé, como embaixador do me~q_ a'!fl_-: 
biente. Não vão muito nesse sentido. São, no mínimo; írtgê
nuas. Há denúncias consta!].tes _çle pressões do poder econó
mico internacional (o mesmo que n_os esp_oii~)_ no_ senti~o da. 
cobiça da amazônia. o· mínimo que nós temos que _estar .. é 
alertar contra isso. A função-da presença brasileira na Eco-92, 
inclusive de Pelé, é claro, deve ser de rechaçar a idéia de 
"tombamento" da amazónia, da "amazónia como um sátiitârio 
ecológico" para que o gratJ.âe capital,_ continue sentado sobre 
nossos minériOs, drenando nosso ouro, sugando o País, fe
chando seus mercados ao Brasil e obstruindo o osso d~senvol
vimento. 

A posição tem que ser de luta. E sobretudo de uma 
consciência ecológica muíto menos cosmética, de show busi
ness que ignore solenemente quem são os verdadeiros preda
dores e depredadores do planeta, estes mesmos que Usufruem. 
acintosamente de quase todos os recursos energéticos e natu
rais do planeta. E que só lembram da amazônia para "tom
bá-la" e coisas no gênero. O refrão deles é "amazónas imexf
vel". Que é para não mexer na estrutura_de dominação impe-

rial a que submetem o BrasiL Insistem em ignorar e-ssa estru
tura.de relacionamento internacional. Escondê-la, camuflá-la. 

Essa mesma estrutura, que, em última instância, mantém 
a Amazónia, o Nordeste, a periferia das grandes cidades, 
submetida ao atraso social, sanitário e _cultural mais atroz 
e mais sórdido. 

É preciso que não esqueçamos, nunca, que a amazónia 
_é_~m dos celeiros mundiais de lepra, de malária, de hepatite, 
de leischmaniose. Que na amazônia há milhões e milhões 
de seres humanos, de caboclos, que não tem fossa séptica, 
sanitário, casa_ e nem emprego. Rio Branco, capital do Estado 
do Acre, do meu Estado, em plena amazônfa, é- a capital 
do desemprego: dos milhares de trabalhadores que existem 
lá, 70% estão sem emprego. "tombar" a amazônia vai ajudá
los? Não. Defendemos a preservação com desenvolvimento 
social. Integração da b_acia am_su:ônica a favor da bacia amazó
nica. Defendemos ajuda externa para a região. E investi
me_!l:toS. Mas a favor de gerar empregos, desenvolvimento, 
produzir alimentos, condições de vida para o homem da flores
ta. Defendemos a integraçãO do Brasil à economia mundial, 
mas não às custas do Brasil ou da amazónia; nem, na prática, 
condicionando a ajuda à entrega mais profu"'da da região, 
à sua transformação êm protetoritdo internacional. 

Entendemos que Pelé, que no futebol _é um g~nio, na 
questão amazónica está ainda formando opinião, come_çando 
:ra:ssufiiir·mais de perto- essa questão, sobretUdo agora, ·nessa 
sua n_ova função. Apelamos para sua consciência. · · 

Já as declarações de certos se tores villculados à ecologia 
são muito mais graves, mais negativas para a causa amazónica 
e, inclusive, a causa ecológica em geral. :É o caso das declara
ções ·do Deputado Federal Fábio Feldmann feítas ontem no 
mesmo ambiente das do Pelé. _Mas com conotações muito 
menOs - nuas do que as de Pelé. 

Foram declarações tentando esvaziar e minimjzãr a Iegíti_
ma resistência que existe contra a internacionalização da ama
zônia. Ele diz, em plena Genebra, frente aos organizadoreS 
internacionais da Eco-92, que a campanha contra a "interna
cionalização da amazónia é uma ''aliança espúria'', conduzida 
por um "nacionalism_o o~soletq" 7 e sob o pretexto de que 
a _Eco-92 é uma grand~ conspiração contra o Brasil. 

Ora, Srs. Senadores, sobre a inte_:r:n_acionalização da Ama
~óp.í~,-hã :u-m tfabª-lhÕ elaborado, desde a época do Bolívia 
Sindicated, quando da tentativa de a Inglaterra e o_s Estados 
Unidos, transformarem o Acre num protetorado, numa área 
servindo, naquela época de vulcanização da borracha, ao Bolí
via Sindicato, com regras~ _e_ cláusulas contratuais de cessão 
por 90 anos, prorrogáveis à perpetuidade; e depois há um 
livro produzido e publicado por Arthur César Pereira Reis 
-Ama:~6!1ia, Coõiça, Internacional, por quem temos o maior 
respeito, pelo seu trabalho intelectual. 

MenCionamos as declarações do Presidente George Bush, 
no Japão, dizendo que a BR-364 não seria construída e exigiii
-do que o Japão, em nome da ecologia, não firüi.ni::iasse a 
obra. Na realidade_, S. Ex~ defendia intere.sses estratégicos. 

NãO acreditamos que o Deputado Fábio Feldmann seja 
tão ingênuo; aS declarações de S. Ex~ fazem o jogo justo 
das íntenç6es das nações imperialistas com relação à Amazô
nia. Esse é um pensamento muito conveniente para os- inte
resses económiCos internacionais. 

O Sr. Jutahy Magalhães -Permite V. EX' um aparte? 

O SR. ALUÍZIO BEZERRA- Pois não. 
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O Sr. Jutahy Magalhães- Lamento interromper o pro· 
nunciamento de V. EJr mas V. Ex~ acaba de fazer uma acusa
ção ao Deputado Fábio Feldmann, com a qual não posso 

·concordar através do meu silêncio. Eu pediria a V. Ex• que 
. fizesse constar do seu pronunciamento a minha opinião contrá
ria àquela que V. Ex~ acaba de expor. Considero o Deputado 
Fábio Feldmann uma pessoa voltada para os interesses ecoló
gicos, e não subordinada a qualquer interesse de potência 
estrangeira. --

0 SR. ALUÍZIO BEZERRA - Nobre Senador Jutahy 
Magalhães, gostaria que as declarações_ do Deputado Fábio 
Feldmann me induzissem também a falar dessa maneira. Mas 
estamos falando baseados em declarações feitas em Genebra 
e publicadas pela imprensa internacional. Estranhamos muito 
que o Deputado Fábio Feldmann tenha se pronunciado dessa 
forma. Em relação às coloraçães de V. Ex•, temos que pesqui
sar se a imprensa publicou equivocamente as declarações do 
Deputado Fábio Feldmann. Mas quando S. Ex! diz que a 
campanha contra a internacionalização é uma aliança espúria 
conduzida por um nacionalismo obsoleto, respondo que todos 
os Parlamentares da Amazónia que têm se manifestado em 
favor deste tema não são absoletos na defesa da Amazônia 
e muito menos estão organizados de maneira espúria para 
defender a Amazônia. 

O~Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex• me permite? O meu 
esclarecimento é _o seguinte: V. Ex~ pode ter uma opinião 
e eu, outra. Isso não se discute. Mas, no momento em que 
V. Ero falou que o Deputado poderia estar a serviço de inte
resses de potências- estrangeiras, eu achei que deveria inter
ferir. Primeiro, por ser um companheiro de Partido, e depois 
por S. Ex~ ser uma pessoa a quem respeito pela luta que 
empreende. Pontos de vista diferentes acredito que qualquer 
um possa ter, não discuto essa parte. V. Ex~ pode estar total
mente certo e S. Ex~ errado. Mas quero me ater somente 
àquele aspecto a que me referi. -

O SR. ALUÍZTO BEZERRA~_ Semiàor Jutahy Maga
lhães, como Senador pela Amazónia e tendo nascido na Ama
zônia profunda, filho de s~ringueiro,- daquele que primeiro 
chegou à Câmara dos Deputados e ao Senado da República, 
quero dizer que repudiamos profundamente, em nome da 
população da Amazónia e dos interesses nacionais sobre a 
região, as declarações do Deputado Fábio Feldmann. S. Ex~ 
tem que se retratar, junto ao Comité! da EC0-92 na EufOpa, 
pelas suas declarações a respeito da campanha contra a inter
nacionalização da Amazónia. Quer dizer que S. Ex~ se coloca 
a favor da internacionalização da Amazónia? Mas que não 
vá posar lá em Genebra, para agradar ao capital internacional, 
contrariando os interesses nacionais e destratando os parla
mentares brasileiros, sobretudo os da Bancada da Amazónia, 
tachando de espúria a aliança dessa Bancada na defesa da 
Amazónia. Espúrias são declarações desse teor, que repudia
mos com indignação. _ 

O Sr. Esperidião Amin- Senador Alufzio Bezerra, V. 
Ex~ me concede um aparte? 

O SR. ALUÍZIO BEZERRA - Com muito prazer ouço 
·o aparte do nobre Senador e companheiro Esperidião Amin. 

O SR. ESPERIDIAO AMIN -Senador Alufzio Bezerra, 
·não gostaria de simplesmente participar, através deste aparte, 
da discussão que respeito; suscitada pelo nobre Senador Juta
hy Magalhães. M~s não posso silenciar sem oferecer a minha 

solidariedade ao sentido do pronunciamento que V. Ex~ faz, 
independentemente, inclusive, da participação no pronuncia
mento de V. Ex• do nome do Deputado Fábio Feldmann 
e das suas declarações, pelo menos como estão assinaladas 
no seu pronunciamento e que constam de registras na impren
sa. O fato é que desejo solidarizar-me com essa a1iança, que 
pode parecer a alguns anacrónica ou para alguns simbolizar 
o nacionalismo obsoleto; pode até representar para alguns 
a aliança dos atrasados. Quero dizer a V. Er. que fico com 
essa aliança dos atrasados, que, neste momento, é parte mais 
fraca e a parte ma:is legítima da questão da soberania nacional 
na Amazónia. A verdade -e isto já foi assinalado aqui em 
muitos pronunciamentos, quero relembrar um pronunciamen
to alentado sobre este assunto feito pelo nobre Senador Oziel 
Carneiro, Líder do meu Partido, aqui no Senado- a verdade 
é que as tentativas de invasão da Amazónia e de sua internacio
nalização apenas mudaram de matiz, meio e forma, mas o 
sentido é sempre o mesmo; as circunstâncias é que mudam, 
os métodos mudam, as formas mudam. Por isso quero me 
solidarizar com o pronunciamento de V. Ex~ O Senado Fede
ral, independentemente da latitude do nascimento de cada 
um, deve zelar pela Federação, pela União e acima de tudo 
pela integridade do nosso País, que é composto não apenas 
dos Estados já populosos, mas também pelo solo da Amazó
nia, -igualmente sagrado, parte do nosso ser, e que está sendo 
alvo de maquinações muito inteligentes, nada obsoletas, nada 
anacrónicas, a não ser pela sua antigüidade. Então, quero 
me solidarizar com V. Ex•, independentemente dessa questão 
específica que envolve a declaração do Deputado Fábio Feld
mann. O sentido do pronunciamento de V. Ex~ é um alerta, 
do qual participo e com o qual me solidarizo. Muito obrigado. 

O SR. ALUÍZIO BEZERRA - Agradeço imensamente 
a V.'Ex• pelo seu aparte, que enriquece o meu pronuncia
mento. 

Mais do que isso, a imprensa internacional tem publicado 
matériã.s sobre a Amazônia, inclusive isto será objeto de pro
himciamento na próxima semana, em que pretendo me apro~ 
fundar sobre essa questão. Há declarações perigosas como 
as recentemente publicadas na Paris Match, em que oPresí
dente da organização Médicins du Monde- Médicos do Mun· 
do_- que é uma organização suspeita, advoga a adoção de 
meios militares para a intervenção na Amazônia. 

Vejam que essa articulação na área internacional vai mui
to mais longe. Não posso, como representante da Amazónia, 
e, portanto, do povo brasileiro, porque a Amazónia não é 
só dos amazónidas, mas do Brasil, comportar-me de maneira 
ingênua ou de maneira passiva, e fazer declarações desse teor 
perante o representante do grande capital da Europa, numa 
ocasião em que o comitê da EC0-92 se reúne para tomar 
medidas organizativas nessa área. 

O Sr. Humberto Lucena -Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. ALUÍZIO BE;ZERRA - Tem o aparte o nobre 
Líder Humberto Lucena.-· 

O-SI-. Humberto Lucen-a-Nobre Sen-adoi" AIUIZíÕ Bezer
ra, congratulo-me com V. Ex~ pelo seu pronunciamento. V. 
Ex~ tem toda razão em colocar essa questão, tema do seu 
pronunciamento, porque, na verdade, está crescendo muito 
essa campanha contra a internacionalização da Amazónia _ou 
contra aqueles que se colocam em defesa das riquezas da 
Amazônia, denunciando, por sua vez, a idéia da intemaciória:.. 
lização, sobretudo quando sabemos que se amplia em certos 
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centros do mundo, a idéia que foí aqui muíto corilbéitida há vão se reproduzir as relações internaciqnais vigei1teS;~ domi
poucos dias pelo Senador COUtinhO Jorge, da chãmada sobe- _mmle.s. Esse é o. dado elementar que certos setores políticos 
rania compartilhada, que ia ser amanhã absorvida pela Organi- e ecológicos insistem em ignorar e, dessa forma, involunta
zação das Nações Unidas, a qual não acredito que aconteça, riamente ou não, terminam serVindo aos interesses do poder 
pois poderia representar um grave risco, inclusive, de interven- económico internaêional. Dizer que ã. campanha, legítima, 
ção do Estado, como V. Ex• bem alude agora nas suas palavras. contra a jnternacionalização da Amazônia é uma aliança espú~ 

o SR. ALUÍZIO BEZERRA_ Agradeço ao nobre Líder ria etc. E um pensamento que serve a quem? Ao povo brasi-
Humberto Lucena por sua intervenção:- leiro"?_Claro que não. 

Não concordo com a tese que aUmite a "possibilidade" 
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Lembro ao de entrega da Amazônia ao controle dos que mais poluem 

Orador que seu te nipo-está esgOtado. ----- - -- - o Planeta. Que desconhecem que a face_ mais odiosa da polui~ 
0 Sr. César Dias_ Permite-me um aparte? ção·é_ a miséria, a pobreza, a indigêndã. Na Amazónia a 

maioria da população é obrigada a viver na poluição atrás 
O SR. ALUÍZIO-BEZERRA -·com a b-enevolência da. -~aa indigência .. A proliferação da cólera é apenas uma pálida 

Mesa, ouvirei o aparte do nobre Senador e, a seguir, concluirei amostra disso, mas que já car~cteriza, como rece-ntemente 
meu pronunciamento. nas péssimas condições sociais e económicas do Peru, e cOmeça 

<!_ameqçar -ªRegião Amazôni~.pela sua parte norte, mais 
O Sr. César Dias - GoStaria de soiid~ârízai-me com V. débil, na fqrma dq _saneamento, Il:a forma de organização social, 

Ex~ e retroagir um pouCo nO s-eU-discurso, fazerido o SeguTrlte e essa ªrp.e_aça é,_também para o Brasil no seu conjunto. Um 
raciocínio. O Secrefái'io do Meio Aml:iierite, José LutÍen- reflexo da pobreza da região. Antes de sermos réus ecológicos 
berger e o Deputado Fábio Feldmann, nesse contexto, são ~QI:UOª _v_ítimas._ Víti~~~ d9_mesm.o imperialismo económico 
inOcentes inúteis 3o gran-de gÍ'upo-econômicô que está illte·re$- .gu~-- ~~m antes de 9e:fe!J9~~~- a preservação all)bí~ntal, (que 
sado em internacionalizar a Amàzónhi.-Se3 EC0-92.c6ntinuar eles .n-~o praticam~ são--os- que maiS poluem) defende a sua 
a acirrar os ânimos cc>ritra os Pai-lame:rlt.úes da· Amazônia, própria preservação. 
que estão defendendo o seu património" inaioi-, cJ.ue é a biota Ocultam sua dívida natural, para com o Brasil, inclusive 
amazônià e óseu povo, será um convescote, será um fo-rtobodó p~~~ _com a pobreza da Amazôniª_ se formos· mafs a fundo 
de ecologia com a AIDS !â~9lógic~, coiltami1_1andQ delirante- 1;1a questão. 
mente esses grupos inocentes de ecologistas brasileiros que Sr. Presidente, _com essas palavras, desejo manter bem 
não são, na re-alidade, naciOnalistas, cómo nós, e nem conhe- alerta o debate sobre a questão da Amazônia, sobre a EC0-92. 
cem os problemas do _dia~a-dia da Amazónia. Parabenizo Y. no bojo das questões nacionaiS -q-ue se- traVarri sobre essa re-
Ex~ e agradeço ao nobre Preside.nte pela concessão do tempo. gião, 111as repudiar de pronto e veementemente decJara_ções 
Muito obrigado. - -cofio essas, que consideram espúriaS as- alianças nãcionalistas 

0 SR. ALUÍZIO BEZERRA _Agradeço· a v. Ex• pelo legítimas, na defesa de um desenvolvimento em ab~oluta bar-
aparte que enobrece e enriquece 0 meu pronunciamento. mania com a conservação do meio ambiente e _s_e:rri ceder 

É necessário que aqueles que discutem tão profunda- a soberania brasileira na Arnã.zóriiã -ãs · pretefl.sõeS inieYn3-
mente a Amazónia, conheçam-la melhor. Diria que o Depu- dobaiS. (MuitO bem!) 
tado Fábio Feldmann, quando se manifesta contra estradas, O Sr. Amir Lando- Sr. Presidente, peÇo a palavra para 
contra quaisquer sistemas viários nessa- região, dentro--da sua uma breve comunicação. 
c_oncepção absolutamente sectária de que a Amazôriía deve 
ser fechada- concordo, inclusive, com essa opinião de inter- O SR. PRESIDENTE (Dirceu CarneirO) - ConCedo a 
nacionalização ~ deveria _conhecê-la mais profundamente' palavra ao nobre Senador. 
discuti-la e estudá-la. E nesse.scntido, agradeço a V. Ex~ O SR. AMIR LANi>O (PMDB- RO. Para uma breve 
pela forma e pelo conteúdo do seu aparte. comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presídente, Srs. 

Concluido, Sr. Presidente, esse é um pensamento muito Senadores. eu gostaria de_ regist_rar. nos Anais desta Casa, 
conveniente para os interesses económicos internaCionais. a- eferiléride de hoje. 

Dessas declarações, como pronunciou o Deputado Fábio Hoje é o Dia Nacional da Amazônia. 
Feldmann, em Genebra, conforme pttblica a imprensa nado- Ouvi os- discursos que vierãffi esta tarde para dizer da 
nal e internacional. __ - ameaça de internacionalização da Amazônia:, e_de defesa-do 

É uma concepção que parte do princípio de que é obsoleto noss.o Território. - -
defender interesses nacionais. A Amazônia e suas riqUezas No manuaLdas comemorações cívicas, o dia 5 de setembro 
(tão cobiçados) bem como defender a Amazónia contra pres- é dedícado_ ao Dia Nacional da Amazónia. 
sões internacionais- é fruto de uma "ãliança espúria". Que~ A Amazônia, esse último- capítulo da geografia natural, 
rendo ou não, esse tipo de pensamento esconde o fato de esse parte indevassada do planeta até nossosdias, vem sendo 
que o Brasil é um país explorado e espoliado nas relações _ 9bjeto de preocupação, sobretudo dos brasileiros, que defen-
financeiras comerciiis -e políticas, com o chamado-''primeiro dem a Nação. 
mundo". A EC0-92 é um fórum ofidarque riós-i'CS"peitamos -o Brasil não pode descuidar-se da Amazónia, alerta o 
e vamos participar. Exm9 Sr. Ministro do Exército, em depoime~to feito perante 

Vamos participar diretamente, vamos participar através -a CPI da Amazónia. 
do Parlamento Amazónico, vamos participare discutir. Jamais O Brasil tem que se preocupa_r com- a AmaZónia, pOrque 
reduziremos a EC0-92 a uma conspiração internaciOnal. V a- representa mais_ de_SO% _do seu t~rritório; esta Amazónia 
mos tentar elevá-la ao nível da discussão que o mundo neces- que tive a oportunidade de conhe_c_er no_seu âmago, nas suas 
sita_so_bre o meio ambiente, mas como todos os fóruns interna- veias mais profundas, a Amazônia desconhecida, a Amazónia 
cionais de importância, na EC0-92 vão se Chocar interesseS, exótica, ·a Amaz6nia cobiçada internacionalmente. 
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ESse -discurso sobre a internaciOnaHZa:çao da AmãZóriía, 
já WVe-oportunidãde de -OUviR lo hã maiS de duaS décadas, 
é antigo, remonta ao século passado, e é essa mesma cantilena 
que vemos hoje nas palavras dos ecologisfas,-_é--es~a_mesma 
cantilena que o Secretário do Meio Ambiente diz a- respeito 
dos nacionalistas que defendem essa região, que não passam 
de '"babacas". 

Não_ aceitamos essas colocações. Para ·nós, a Amazórila 
precisa ser ocupada, e Rondônia, o meu Estado, é um exemplo 
de ocupação racional e económica. Rondônia se_ prestou para 
receber brasileiros de todos os recantos,-mais de 200 niil ~amíR 
lias qUe ·ali ericontraram um trato de terr-3"-como-símbOio -dã 
liberdade e da libertação. A Amazônia é- iio-ssa;' ·a""floresta 
é nossa e há de ser eternamente nossa, enquanto·nãó m-udar? 
sobretudo, o conceíto de nação e nacionalidade. -- - -

Na revista das -comemorações- cíviCáS VeniOs: 

"A Amazdnia-fõ~i OCogitàda para ser transformada 
em regi~QJilt~iJit!Gión~J.- ·na_ t~.ót"ªtiYã .à_e3_e~_Sii_Yar_-.i:t 
importarite elemento para o equ1Iíbrío do~_mundo. 

É -duro, para nós brasileiros, assistirmos caf~dos 
esta morte lenta e termos de ceder às autoridades mun
diaiS-_,_ fut_urãmente_, na inteii:t~ãci0nafi.Z3çãõ -de uril _terri- . 
tóiio ilOsSó. É-preciSo qué lllfenios nà defeSilda Alnazõ---:: 
ni8., nâo principalmente porque teni_eri::tOs :e.õúegá:lã. 
um dia aos·-ínteresses-·de- outrerri, ni-as pOr<ii.ie Son1os 
capazes de administrá-la, passando para o bem de to
dos, e precisamos pôr isso em prática, essa· atitudé 
de defesa de ocupação da Amazônia." · 

Sr. PréSidente, Srs. se:iiàdoi'es, não quero ser iepetitivO, 
mas preciso ser enfáticO,""õ6S-am"az6nídas eSfamoS-albeiOS ã.Os 
acontecimentos da EC0~92. N3õ-fomos CoOsUitadOS~ ilão-par
ticipamos das decisões nem-da preParação dO docu-niintCi báSi
co para a discussão-da Amazónia na EC0-_92.Tàiltb é verdade 
que o GOvernador GilbertC? Mestrinho está~organizando uma 
EC0~92, em Manaus, para ser realizada, paralelamente, à 
EC0-92, do Rio de Janeiro. 

Nós amazônidas, estamos sendo considerados, com-o já 
disse nesta tribuna, como intrusos indesejáveis na-Amã.Zôiiia·. 
Estãmos sendo tratados aquéin da lei que defende os,_animais, 
a fauna e a flora. o homem dã AmaZônia, oomo tiVe _a ôPortu
nidade de dizer aqui, o homem lá dos confins do meu EStãdo, 
reclama que, ao menos; se-·aplique a· Lei n~ 7.653188, que 
trata da proteção da fauna e flOra, para aquela gente que 
está abaixo Uos animais. -O~homem a:maZOniéo pi-ecisà ser 
considerado, ao menos, uma espécie em eXtinção. 

Os nossos_ guardas de fúmteiras, os -:D9~SOS_6_0Irie_~s-- que 
afirmaram a extensão do nosso_territórío, hoje são condenados 
como se fossem criminosos ecOlógicos. _ --.- _ - --

É contra este ambiente, tão bem demiriciado neStã tarde 
da tribuna do Senado, que -quero registrar O Dia da Amazônia 
como um dia de luta em defesa do Brasil e do seu território, 
em defesa da Amazónia e Ua sua gente. 

Era o que· tinha a dizer, sr.--Presidente.-- . 

. "MANUAL BE COMEMORAÇÕES CÍVICAS" 

5 DE SETEMBRO 
...... O.IA DAAMAZÕNIA 

Editora Angelotti 

Amazónia é o nome dado a uma extensa região geográfiCa 
_do país, ao Norte,_ abrangendo os Estados do Pará, Acre, 
Amazo.nas~_ Tei:~tórios de._ Rondônia, Roraima e Amapá, e 
algumas partes dos Estados do Maranhão, Mato Grosso e Goiás. · ··· · · · · 

· '· O que caracteriza -a re_giãÕ ama:Zõ~íC~ é, sem dúvida 
a bacia ·da rio· Amazonas, que atravessa a área com-seus diver~ 
sos_ afluent~s._ favorecendo à manutenção ·da riCa- floresta. 
- De fato, ã ··Arrürzó"nía- abriga animaiS de rarã riiltureza, 

como uma grande reserva florestal. Mais de 700 espécies de 
--~_<?_~b<?_l_:~~~!, ~-~~ ~~-~o a -~~ar~n_a, _ ja~asª~-~;_jª~ª"r~~~jé!rt_ªr_u

gas-, -petxes- elétricos, onças pintadas, ariranhas, capivaras,.ga
tqs peludos, lontras, veados, queixadas, maracajás, caititus 
_e~ ai~ da, o co~hec~do peixe pirarucl:'•. o _p~ixe~b.o_i, _a_s P~.!~nh~s 
e os tucunares, sa? alg~~~ .9.<?~ -an!~~ls _!!laiS ençm_t_tradiÇQ& 

-e-m_alfi:iéCõ.liares da região _amazdOiCã~ --- --·-- -- --- -----
:-~ __ -A- ~or~sta- tr?pi~l, ~no- qtie Co~cc::ine--à :flora, -~~~iga eSpé
Cies como o cap1m matupá, as samambaias, as arã.Ceã.s" -a:s 
cecrópias; o -açaí, as seringueiraS~; lianas~ -epífitas.~ Cast3rihelras 
e as ·cüriosas vitórias~'régias.:··Aiitdá conta com gente número 
d~s chamadas madeiras de lei, porque boaS para a construção 
de móveis,. veículos· de transporte e casas.. Cite-se, por exein
pl<?, o acaJu,_o mog~9. -a-peroba, o gonçalo-alves, a andiroba, 
o gergelim, a canela, a copaíba, a ipeca·e o angico. -
- .Como se não bastasse .a. riqueza econôinica aí contidã., 
a Amazónia abrig~ em seu sub _sol.9 grandes jazida_s de minérios 
de ferro, manganês, ouro e petróleo. . _ _ _ _ _ 

Tudo isso faz com que aqUelã ímensa área seja especial
mente visada pelos exploradores, interessados no aumento 
de suas próprias riquezas·. - - -- - -

.-- · .-Mas a importâDcía d3 Amazônía extrapola em muito 
as possibilidades económicas oferecidas. Na realidade, trata-se 
da maior reserva florestal do mundo, responsável pelo equilí
b!'Ío ecológico da Terra-, -no- que conteme à temperàtura am
biente, à manutenção -da umidade e, principalmente, à oxige
nação. 

-o desmatamento é feito-de forma descontrolada e, muitas 
vez:es, ilegal, visando a produção de madeira para comércio 
e, prindpalmente, de papel. _ 

Veja-se, por exemplo, o famoso ProjetO J3ri, levadO a 
cabo por um empresário norte-americano, que está desvas
tan-do indiscriminadamente uma enorme área, correspondente 
ao território da Bélgica e da Hoilinda juntos, a título de plantar 
um pinheiro especial para- fabricação de papel? e de realizar 
_e_I}Orme~ plantações de arroz. 
_ _ -~_Em :ÇQ!.15~qü~-nci~ desta e- çle outraS retiradas de milh~tres 
de árvores para a alimentação de marcenarias e fábricas- de 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. --·papel, e das queiinadas para·"Hmpeza" do teri'eno e formàçãO 
-çl_e_JJ-P:VO$ pastos, -surgem ·os rios secos, -a ·erOSãO-; a~ destruiÇão AMIR LANDO EM SEU DISCURSO;. - - . 

1) O Governador Gilberto Mestrinho está organi
zando uma EC0-92 em Manaus, a realizar-se paralela
mente a Eco-92 propriamente dita. 

2) Se um homem matar outro homem responde 
em liberdade, conforme a Lei n• 5.94Sn3. 

3) Se um cabloclo matar um animal silvestre, não 
tem direito à fiança. Isso segundo a Lei o• 7.653/88. 

de inúmeras espécies veg~tais e "âri.iínais. . -
A Amazôniã jã foi cogitada para ser transformada em 

região internacional, na te_ntativa de se salvar um importante 
elemento para o_::equílíbrio ecológiCo do mundo. O governo 
brasileiro, no entanto, defendeu o direito de aproveitar os 
recursos naturais de acordo com suas necessidades, afirmando 
que a ·ocupação da Amazónia seria feita levando-se em conta 
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à situaçãO ecológica e a.Ql~nutCmção do meio ~mbiente, e __ 
que o desenvolvimento económico e social é o instr:Unie:óto -
mais adequatln para solucionar questões dessa natureza. 

É evidente que pouco se tem feitó ri eSs-e se-ntido. A inter
nacionalização da Amazónia volta a ser discutida pelos ecolo
gistas, defendida porquanto .ainda é tempo de se sustar seu 
desaparecimento. A destruição total da floresta amazónica 
provocaria um aumento de, no mínimo, dez graus na tempe
ratura média de todas as regiões do globo._ corn, a curto prazo, 
o conseqüente degelo parcial das calotas polares, aumeittando, 
assim, os oceanos, alagandq ilhas e destruinQo í,I.S regiões éos-
teiras. ' ' ' · 

É duro, para nós brasileiros, assistirmos calados essa mOr~ 
te lenta e· termos de ceder às aútoridades mundiais, futura~ 
mente, na ihtemaciõíl:ilização de um território noSso, É pre~ 
ciso que lutemos na defesa da Amazônia, não, prinéipalmente, 
porque tememos entregá~la um dia ao_s interesses de outrem, 
mas porque somos capazes de administrá~la pensando no bem 
de todos, e precisamos por isSo em prática. 

BRASIL NÃO PODE DESCUIDAR-SE 
DA AMAZÓNIA 

Depoimento do Ministro do Exército. na CP! da Amazônia 

A Amazónia Brasileira é,· inegavelmente, uma área de 
grande importância geopolítica. Tal fato, de fácil percepção 
pela sua problemática intrínseca é resultante de uma série 
de realidades que se entrechocam, entre as quais podemos 
P,estacar: grande extensão territorial, vazio demográfico, longa 
linha de fronteiras, riquezas· naturais (em que sobressaem os 
recursos minerais e hídricos), às qu;lis se somam fatores sócio~ 
económicos, envolvendo particularmente índios e garimpei~ 
ros, além do manifesto interesse internacional. Este somatório 
confere àquela região uma dinâmica toda partieu1ar. 

Essa importância geopolítica impõe a urgente necessidade 
de integrá-Ia ao ambiente nacional e articulá-la com os vizi
nhos, já que o espaço geográfico abrangido peía imensa bacia, 
com 7.300.000 km\ de superfície, ao norte do Continente 
Sul-americano, interessa a sete países, além do Brasil: Guiana 
Suriname, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia e Equador: 
Estes oito países assinaram, em 1978, um Tratado de Coope
ração, com o objetivo de estabelecer um programa conjunto 
para o desenvolvimento harmónico de toda a região, do qual 
já d~correram várias reuniões.- · · -

É importante assinalar, ainda, que as manifestações de 
interesse internacional, associadas ao fato_ de que a floresta 
amazónica não é a única grande floresta tropical do mundo, 
são eloqüentes para demonstrar que o interesse internacional 
cres_cente sobre a Amazônia é um fato concreto, com o qual 
devemos_ nos preo_cupar~ ·particularmente_ quando tratamos de 
assuntos que dizem respeito à nossa soberania. Tudo isto deixa 
evidenciado que a Amazônia, necessariamente, teria de ser 
considerada, como na realidade o é, desde há muito, uma 
área ~frãtég_ica de a1!9 i:Qteresse para a -Força Terrestre. 

Presença - Embora somente agora se possa dizer que 
a Amazónia está sendo realmente ocupada, a presença militar 
a ela está fortemente vinCulada desde o início de sua coloni~ 
zação, quando, em 1616, Francisco Caldeira Cãstello :Branco 
fundou Belém do Pará, com a· construção de uma fortificação. 
Desde aquela remota época até os dias de hoje, o dispositivo 
militar na área, embora de maneira modesta, veio evoluindo 
até chegar à configuração atual e quase como a única presença 
efetiva, onde a ação da Marinha, da Força Aérea e do Exército 

é. praticamente a única respons-ável pelo apoio às ROpulações 
distântes e à manutenção de nossas fronteiras-. b evidente 
cJue vigiar uma linha de fronteira terrestre, de aproximada
mente 9.600km de extensão, com 15 pelotões, de efetivo entre 
30-e 40 homens cada um, uma companhia (Cievelândia) e 
um batalhão (Tabatinga), pressupõe a realização de reconheci~ 
mentOs aéreos e patrulhas terrestfes._Os reconhecimentos aé~ 
reos, por falta de meios, são escassos e as patrulhas, como 
não po9eria deixar de ser, são _limitadas à~ áreas pró?"imas 
aos aquartelamentos. Assim, o dispositivo militar atualmente 
.existente deve ir ~e -ampliando â medida que a região _for 
se~hllmanizando, estãndo previSta a criação de uma Brigada 
de Infantaria de SeJva em Boa Vista e de_ um Batalhão de 

· Helicópteros em Manaus. 
Portanto, a verificação e o desenvolvimento da Amazô~ 

nia, com um avanço lento até o presente .momento, teve como 
vetar principal a ação desbravadora das Forças Armadas, cuja 
expansão estrutural, de efetivos e de recursos materias, se 
não teve dimensão compatível com a importâÍlcia e a magni
tude da missão, sempre foi e -continua sendo pioneira, ressal
ta~do.-se que o estágio, até ag~ra atingidQ, é fn,lto de grande 
sacrifício e extremá dedicação. 

Caiba Norte- Apercebendo~se desta realidade e da cres
cente importância !=fa área, partiCularmente em nível interna
çional, o Governo Federal lançou, em 1985, as bases do Pro
jeto Calha Norte, com ações efetivas já em 1986 e abrangendo 
a região situad~ ao norte dos rios Solimões e Amazonas. Não 
se trata, ao contrário do que ItmitoS penSam. de uiTi projeto 
essencialmente m.IHtar. Ele prevê a ação conjunta _e coorde
nad.ade vários ministérios e órgãos governamentais, visando 
a ~tender aos seguintes objetivos: aumento da presença brasi~ 
Ieira na área, fortalecendo as estruturas governamentaiS de 
oferta de serviços, de modo a criar estímulos e atrativos para 
o desenvolvimento da região; ampliação das relações bilaterais 
com-os países vizinhos, fortalecendo os mecanismos de coope~ 
ração e os fatores de produção, reforçando a rede consular 
e facilitando as trocas comerciaiS entre-aS populações frontei
riças; expansão da infra-estrutura viária, sempre no sentido 
de complementar a vocação natural da região, que tem no 

- tra~spOrte fluvial o mais importante fator de integração regio~ 
nal; fortalecimento da ação dos órgãos governamentais de 
Justiça, Polícia Federal, Receita Federal e Previdência Social 
como fatores de inibição da prática de ilícitos, decorrentes 
da pequena presença do Estado, em função das distâncias 
e do isolamento; intensificação das campanhas demarcatórias 
das fronteiras, pela restauração e. adensamento dos marcos 
limltrofes; promoção da assistência e proteção à populações 
indígenas, ribeirinhas e extrativist8.s, atravéS da delimitãção 
e demarcação das terras ocupadas pelos índios e pela criação 
de florestas naciOnais capazes de oferecer-lhes proteção natu
ral, em face dos contrastes de ordem cultural. 

As Forças Armadas, particularmente o Exército, por já 
disporem de uma estrutura na área, prontamente responderam 
ao desafio do projeto. Em consequência, foram instalados 
quatro pelotões de fronteiras existindo outros dois em implan~ 
taçãa e a previsão -de mais cirlco .. Tais pelotões representam 
pólos de desenvolvimento, em torno dos quais, como ocorreu 
no· paSsado com as colónias militares, se desenvolvem peque~ 
nos núcleos habitacionais, garantidores da presença brasileira 
e de nossa soberania. Com referência aos aquartelamentos 
desses pelotões há um detalhe interessante a Ser explicitado: 
todoS eles possuem um pavilhão~, denominado "Pavilhão de 
Terceiros", cuja finalidade é acolher elementos dos demais 
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ministérios e órgãos govername~ntais COhi responsabílidad~ nQ 
projeto. A bem da verdade deve-se dizer que tais pavilhões 
estão, em sua grande maioria,- ocio·sos. Isto_ preocupa, pois 
não há dúvida de que a solução definitiva -para-a-problemática 
amazónica só Será alcariçada por melo de uma ação conjunta 
em todos os campos do poder, conduzindo esta região à sua 
integração definitiva ao restante do Território Nacional. 

Terceiro Milénio- Além de viabilizar esta ação integra
da, terão de ser superados fatores adversos que rião Ocárreram 
em outras épocas e em outras regiões e o Iã.to de esta ocupação 
estar acontecendo às vésperas do III Milênio, quando os estí
mulos materiais decorrentes da evolução tecnológica te_ndem 
a fixar o homem nas pioxiinídades dos-centros desenvolvidos. 

Entre esses fatores adversos destacamos: o_ imenso espaço 
geográfico da chamada Amazónia Legal, envolvendo cerca 
de 60 por cento do território nacional; a precária rede viária~ 
predominantemente fluvial; a -pequena e rarefeita população; 
as dificuldades entrentadas pelos governos estaduais e Federal 
para se fazerem presentes na area; a existeiicia-de índios de 
diferentes tribos; que desconhecem limites fronteiriços entre 
países; a preSença ·cte garimpeiros que, atraídos pelo ouro 
à flor da terra, atuam em diversas áreas, sem alvarás de autori
zação, nem sempre respeitando limites de fronteiras, acarre
tando sérios prejuízos _ao meio ambiente, além de corrom
perem os índios. degradando seus costumes e levando-lhes 
doenças. sem a eles nada acrescentar culturalmente, se não 
despertar-lhes o interesse pelo ouro; a ação demissões relogio
sas estrangeiras, nem sempre voltadas para suas funções precf
puas. 

Se somarmos tudo isso a grande distância _e_xistente entre 
os marcos fronteiriÇ-os; ã existência de grupos guerrilheiros 
organizados e de poderosos cartéis de narcotraficanteS- em 
alguns países vizinhos; a afllãÇão -predatória de garimpeiros 
de várias nacionalidades; a atuação de grupos multinacionais 
sob vários -pretextos; ecologia, defesa dos povos indígenas, 
internacionalização da florestas etc; as dificuldades que tam
bém têm os governos dos países vizinhos em projetarem seu 
poder nas áreas limítrofes. 

Concluiremos, com absoluta clareza, que: a·) a situação 
deverá ser enfrentada de forma global, por intermédio de 
decisiva açãi:> governamental, e-nvolvendo todos os ministéi'iõs, 
secretarias, infciativa privada e organismos com responsabi
lidade no encaminhamento da solução dos diferentes proble
mas; é de fundamental importância acelerar os entendimentos 
com os países vizinhos cm torno do pacto· amazónico. 

Dentro desta linha de racioncínio, a solução que visualizo 
é a total implementação do Projeto Calha Norte, envolvendo 
todos os setorcs responsáveis; criando todas as condições que 
possibilitem a ocupação de tão_ extensa área;-de forma orde
nada, com a correta utilização de suas terras agricultáveis, 
a preservação das áreas onde seja mais convenieiik O -eXtrati
vismo e a exploração organizada de suas imensas riquezas 
minerais e hídricas, em benefício de toda a sociedade. 

Acresce que estamos às portas da conferência do Rio 
no próximo ano (Rio-92), tornando-se imprescindível que che
guemos a e.sse evento com uma linha de pensamento_ governa
mental que espelhe o consenso de toda a SQciedade. Este 
é, aliás, como não poderia deixar de ser, o pensamento do 
Governo, que pretende buscar um ponto de vista comum 
sobre o tema, através de sua discussão, particularmente, com 
os governos dos estados amazónicos._ _ _ 

Diante dos fatos, ouso afirmar que o programa deve abar
car toda a Amazônia e não exclusivamentte- a Calha Norte. 

Uma prQva Q.e noss~ consciêncüi soQ_re estª realidade é que 
estamos passando a área amazónica para a primeira prioridade 
em nossos planejamentos. Para concluir, é importante ressal
tar, que o presidente Collor, em sua mensagem ao Congresso 
Nacional, na abertura da 1~ Sessáo_ Legislativa Ordinária ·da 
4~ Legislatura, no corrente ano, evidenciou sua intenção de 
conferir prioridades às ações, que dizem respeito à Amazônia. 

-A segurança da Nação, nos dias atuãis, está longe de 
apoiar-se, tão-somente, na força das armas. Ela depende, 
antes de mais nada, do desenvolvimento que se tenha alcan
çado no's campos político, económicO e psícossocial, em razão 
da capacidade demonstrada pela própria população. Deve 
estar alicerçada na conjugação e-ntre o p-ovo ·e o Governo~ 
na confiança do povo Cm suas institUições, -nó eonl:ê:hâiinenlo
ent_re os diferentes setores da sociedade, vQltaQos toº-os para 
a C<fílStYu-ção de uma Nação democrática, dinâmica, desenvol
vida, coesa, forte, pacífica e feliz, que não poderá prescindir 
de Forças Armadas adequadamente dimensionadas e prepa
radas, capazes_ de defendê-la. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Concedo a 
palavra ao nobre Senador Cid Sabóh de Caivalho, como Lí
der. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB-CE. 
Como líder pronuncia o seguirite discurso. -Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente, Sfs. Senadores, quero apenas re
gistrar, da tribuna, pela Liderança do meu Partido, que se 
vem questionando o problema da pensão militar no que se
refere às filhas solteiras. Muita exploração está sen-do feita
a respeito-disso.---E- eu ;eonro sabe v-.- Ex"; funcionei nã-00-ridiçio 
de relator no Projeto -de Lei que concedia o aumento e _re3.juS-: 
tamenn:n:1e tabelas aos servidores públicos federais. Naquela 
ocasião, vindo incompleto o institUto da pe·nsão-militar e estan
do os direitos adquiridos assegurados pela Constituição; achei 
por bem incluir urna emenda de redação do Relator - sob 
nossa inteir-a reSponsabilidade -para restabelecer a integra
lidade, o todo do instituto jurídico de que tratava o projeto 
por-que estava claro que, tanto no âmbito do Poder Executivo 
como na Câmara Federal, havia o esquecirilento qtie deixara 
a redação incompleta e carente _d~ _um~ çc;>rreção_1_1esta Casa. 
Espanta-me á informação-de que o Procurador-Geral dã. Re
pública fntentaria, ou-jâ -intentõtl;-uma.- arguição de inconstitU
cionalidade. Lamento, porque-será derrotado. E essa derrota, 
pelo mérito e brilho do Procurador, não deveria constar de 
seu curriculum, mas será inevitável ante as razões que farta
mente o Senado Fede'ral há de apresentar. 

Quero dizer a V. Ex• e a meus pares que, aqui nesta 
Casa;Tâ hotive uma oCorrêilciã.-semelhante, quando do exame 
do Projeto de Lei da Gâmara n' 144, de 1965, estabelecendo 
novos cas-os de inelegibilidade, com fundamento no art. 2"? 
da Emenda Constitucional de então,. n~ 14. 

Dizia o art. 6<:>: -

"São filelegíveis até 31 de janeiro de 1966 o_s _que 
estavam ocupando cargo de Secretário de Estado ou 
de diretor de autarquia nos_ -últimos 12 meses de exer
cício de Governadores, suspensos ou impedidos em 
decorrência _do Ato Instituciõri.al ou por decisão da 
respectiva ASsembléia Legislativa." 

Desculpem-me V. Ex~ por trazer uma época tão negra 
à tribunã do .SenÇLd_o Federa_l. _ 

Aconteceu que, na votação d<;> projeto nesta· Casa, "foi 
aprovado um requerimento de destaque para rejeição da ex-
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pressão_~'ou de diretor de autarquia", constante do af!. 6", 
retrotranscrito. _ 

Q projeto saiii da(iui parã a .competente sanção. 
VáriaS queStõeS foram levantadas, então, sobre ísto, e 

a solu_ção foi sempre tio entendimento, d_e que era p_~~~jvel. 
O Sr. Aluísio de Carvalho levantou questões a este respeito 
e muito se discutiu, -preValecendo, no entanto, o ato senatDrial. 

Dirão-, rio entantO, S-r. Presidente, que o Senado tem 
essa mania. Não! Se há este defeito, se é âefeíto nesta Casa, 
o defeito também ocorre na Câmara-dos Deputados, como 
vou demonstrar. 

Quarido do exame do Projeto de Lei de n" 957, de 1979 
(n' ~2179 na Casa. de ,origem), que modifica disposições da 
Lei n~ 5.682, de 2Lde junho. de 1971. Lei Orgânica dos Partidos 
Políticos, alterada pela Lei n° 6.217, de 30 de junho de 1975, 
houve um procedimentO por Igual da ~â~ar~ t:Jo~_ ~ep~:~t~~os. 

O art. lo não interessá: cifar·aqui no momento, mas o 
art. 2~' dizia: 

"As atuais comissões executivas responderão pela 
direçãodos_ respectivos partid_os :até que a eleiçãc:> dos 
novos dirigentes paitidáriós, prevista nas convenções 

· a cj_ue- se réfere o- ârt. il" 28; da Lei nu 5.6.82, de 21 
de julho de 1971." 

Aconteceu, Sr. Presidente, que houve_ um procedimento 
por igual na Câmara -dos Deputados. 

O art. 2~ do projeto supra foi votado e_m separado na 
Câmara dos Deputados, em face do pedido de destaque, aceito 
de ofício, pela Presidência, senâo rejeitado. 

Note bem; Si-. i?i-eside_nte: á matéria, na Câmara dos 
Deput44os, ~enl Voitã~ ãQ ~errado, foi encaminhada à sa_n_ção 
com a supressão do art. 2P, sém'que·o Senado Fedc~al delibe
rasse a respeito: Por issb, St. Presidente, mesmo que tenha 
o Plenário concordado com a emenda. de redação que fiz, 
quero assumi-la, primeiro, in-télectualmente; segundo, pela 
minha honra, para demonstrar que não houve pressão militª'r; 
terceiro, por uma questãO de forma; quarto, por uma questão 
de conhecimento jurídico, potque o que está faltando a este 
País, ·principalmente na área goVerna~eptal, _é a sapiência 
do piie'ito~ ·é Sãhei--.sê- o Pirei(á, porque,_ mesmo qUe essa 
expte_s~ão não. fo~se re~posta pelo Senado como correçâd reda
cio~al. ain~a assim _ai pessoa e·staria g_arantida por força de 
disposiçõe·s constitucionais, rio mOmenté?. em ·gue a Consti
tuição garante o rie-góc,iojurídico perfeito, o ato jurídico perfeí
to, portanto, pa_ra diZer, de_ modo mais ant~quado, ato por 
negócio, para ficar bem atento ao Senado, que ontem retornou 
a ler o Instituto de 90 anos. E, também, pela questão dos 
direitos adquiridos. Há muitas pensões que até poderão estar 
incursas em s_eritfmças JUlgadas. Os a tos jurídicos foram perfei
tos e os dii"eítris estao adciuíridos, Sr. Presidente; escrevesse 
ou nãO o Senado aquela corrcção redacion-al, ainda assim 
as filhas solteiras dos militares estariam recebendo suas pen
sões. Por isso, se o procurador fizer-uma represc-nüiçãO, esfã -
pecará por falta de objeto. 

É bom que a Nação saiba que o Senado Federal não 
é uma Casa aPenas de políticos, é uma Cãsa de hoiDenSlnadu
ros, e, graças·a Deus, de homens que trazem conhecimentos 
em muitas áreas do_s_aber humano. O Direito aqui é fartamente 
conhecido, compreendido e aplicado. Foi isso que fiZemos. 
Por isso, que venham as questões, pois saberemos como defen
der-nos. 

Assim, Sr. Presidente, assumo a responsabilidade pela 
questão suscitada. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
·- - -- - - . . 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) .,-Com a palavra 
o nobre Senador Humbei-to Lucena, para uma comunicação 
infl.diável. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Pronuncia 
QS.eguinte_.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, há _poucos dias, 
ocupou a tribuna do Senado o nobre Senador Wilson Martins, 
que se deteve sobre a momentosa questão das dezenas de 
milhares de servidores públicos disponíveis que estão perce
bendo os seus vencimentos integrais, já agora _com a chafl.cela 
dQSupremo Tribunal Federal, sem prestarem serviço ao País. 
Sua Excelência reclamava do Governo uma providêTicia ur
gente, no sentido da sua convocação, sobretudo depois da 
decisão soberana da mais alta Corte de Justiça do País, argu
mentandQ que, entre esses servidores postos em disponibi
lidade, no âmbito da reforma administrativa, há alguns da 
mais alta competência técnica e da maior idoneidade moral. 

Venho, hoje, ao plenário do Senado para complementar 
as considerações do nobre Senador Wilson Martins, encami
nhando à Mesa um requerimento de informações nos seguirites 
termos: 

REQUERIMENTO N• , DE 1991 

Solicita informações sobre sevidores dlsponíveis e sobre 
contratação de pessoal temporário. 

Senhor Presidente: 

Requeiro a V. E~, nos tennos regimentais, sejarii solicitadas, 
através 'do Sr. Secretário-Geral do Gabinete Civil da Presidência 
da República, Embaixador Marcos Coimbra, as seguintes infonna
ções ao Sr. Secretário de Administração da Presidência da Repú
blica: 

L Quantos servidores foram colocados em disponibilidade 
remunerada, a partir de 15 de março de 1990? 

2. Qual a despesa mensal com o pagamento desse pessoal? 

3. O Governó pretende convocar esses servidores para pres-:
tarem serviços nos_ Qiversos setores da administração direta? 

4. Caso po~iti_va a resposta ao item anterior, sob que critérios 
ocorreria essa convocação? 

S. Qual a despesa oom milhares de trabalhadores tempo
rários que ocupariam vagos cujo P!e~~chimento é proibido por 
lei, através dos convêniOs pãra contratação de serviços de terceiros? 

6. Quais as empresas prestadoras de seviços, contratadas 
através de convênios com órgãos governamentais que admitem 
esses servidores temporários? 

7. Quais as atribuições desses temporários e qual a lei que 
autorizou a sua contratação? -

Sala das Sessões, 5 de setembro de 1991. - Senador 
Humberto Lucena, Líder do PMDB. 

s_r. __ Pres:idente, Srs. Senadores, inspirei-me, para apte
~~ntar esse requerimento de informações, num noticiário pu
blicado no joinal O Globo, na sua edição de 25 de agosto 
próximo passado, sob o título: "Serviço temporário lucra com 
disponibilidade de servidores''. - - ' -· o c_- -

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. HUM- de Carvalho, que acabou nesteinstante de defender o ponto 
BERTO LUCENA EM SEU DISCURSO: de vista que esposou, o que foi acompanhado por nós, no 

SERVIÇO TEMPORÁRIO LUCRA COM que tange ao Projeto de Lei n' 57, originário da Câmara 
DISPONIBILIDADE DE SERVIDORES dos Deputados, que versava, dentre o unas coisas, sobre pen~ 

sões de filhos de militares. o_ 

Brasílía- O mesmo Gove"rno que colocou 47 mil dos - Sr. -P-residente, confessO a V. EX~ e aos Srs. Senadores 
seus servidores em disponibilidade, no âmbito de uma campaw que não mantenho o mesmo pensamento do nobre Senador 
nha de moralização e modernização da máquina pública, é Cid Sabóia de Carvalho. A Constituição Federal estabelece 
aquele que promove a prospe-ridade das empresas ~restadoras nO seu art. 65 a- necessidade de uma Câmara _ree~aminar ·o 
de serviços temporários. Enquanto os disponíveis, por decisão que a outra votou em termos de elaboração legislatiVa. Quan.:-
da Justiça, continuarão ganhando sem trabalhar, milha~es de . çlo :,t Câ,mara_ votou _e_xat_amente_ esse projeto e lá consignou: 
trabalhadores, temporários ocupam as vagas cujo preenchi- "Filhos menores de 21 anos; ou, se estudantes, menores de 
mento é proibido por lei, através dos convênios para contra- 24 anos;', claro. que estava contido nesSa regra o conceito 
tação de serviços de terceiros. _ ~ - de que as filhas solteiras que ultrapassassem os 24 anos não 

A Secretaria de Adminístração Federal {SAF), baluarte estariam abrangidas dentro do teo_r do projc;:to aprovado pela 
da reforma administratiVa, q-ue criOu ã Iigõfã -dos disponíveis, Câmara dos Deputados. 
não tem qualquer controle sobre o número de empregados Na medida em que colocamos- como ficou no projeto 
contratados para a prestação de serviços e dos conveniados, - "filhas solteiras", não mencionando a idade ou seja, até 
nem quanto se gasta com eles. - - o final da vida, demos uma dimensão muito maior, expressi-

- Não temos o somatório dos contratos nem do número vamente maior à inten_çãomens legesdaquele que elaborou a 
de pessoas-co-ntratadas, apenas fixamOs as bases leg"clis -para lei na Câmara dos Deputados. Portanto·, se o-projeto aprovado 
essas contratações- reconhece o Dirctor do Departamento pela camara falava em "filhos menores de 21 anos", como 
de ServiçOs Gerais da SAF, Eduardo Bãllarin, encarregado poderíamos ter colocado ""filhas solteiras'', para permanecer 
de ditar as normas para as secretarias administrativas _dos até o final de suas vidas? __ 
ministérios. - --- - É clãfo que essa não foi uma einenda ·_de reaação. cõ:D.fes~-

Com o advento do funcionário público disponível, criado semos. Foi uma emenda de mérito. 
pelo Governo Collor para reduzir os gastos corO a folha salarial A gravidade da situação chegou quando o Procurador-
do setor público, e a estabilidade garantida pela Constituição Geral da República argúi perante o Suptemo Tribunal Federal 
ao funcionalismo, as empresas prestadoras de serviçm,, contra- a inconstitUcionalidade da lei. Acredita o Senador Cid Sabóia 
tadas através de convênios com órgãos governamenu,_i~, vivem de Carvalho que o Supfemo Tribunal Fede~al não vai ~nceder 
um momento de prosperidade, conforme denuncia o Presi- .a .liminar. Eu, ao contrário, acredito que vai conceder o méri-
dente do Sindicato dos Empregados nas Empresas de Asseio to. Porque, na verdade, isso-irriplica em aUmentO de despesa·: 
e Conservação~ José Machado. Todas as filhÇ~.S dos_miJita.re.s,_d~pois de 21 a rios se não casarem, 

- Brasflia é o paraíso das empresas de asseio e Conser- vão continuar recebendo pensão até o fim de suas existências. 
vação- afirma o sindicalista. Portanto, trata-se de mTia emenda de mérito. Não quero quesw 

Muitas empresas cobram preços abusivas pelos empre- tionar se essa concessão é ou não salutar, se é ou não justa. 
gados que fornecem ao Governo, em média quatro vezes mais O que quero deixar bem claro é que acompanhei a votação 
que o salário pago ao trabalhador, e form_am_ um _oligopólio e cometi um equívoco. Se fosse votar hoje, não votaria absolu
do qual a administração pública tornou-se dependente, por tamente como emenda redacional e sim como emenda de 
não poder contratar empregados sem conceder-lhes estabili- mérito. O meu receio, Sr. Presidente, é exataménte o Supremo 
dade, conforme admite a Secretária de Administração do Mi- Tribunal Federal. Agora, julgar esta argüição dando provi
nistério da Economia, Mary Britto. _ . _ - mento ao apelo feito pelo Procurador-Geral da República, 

A tentativa frustrãda do Governo de afastar os servidores __ até_ em _nível preliminar através da concessão de liminar, o 
considerados dispensáveis reduzindo gastos com pessoal, aca- Senado não ficará bem. É claro que todos podem errar. A 
bou prejudicando os próprios objetivos da administração pú- Câmara, também, segundo estou informado, já praticou atos 
blica. Sem os disponíveis~ os órgãos públicos_ recorrem a um dessa natureza- mas, em nenhum momento, tomei conheci
grupo de empresas prestadoras de serviços, principalmente mento que situação como essa tenha sido levada ao Supremo 
de limpeza e vigilância, pagando mas caro e abrindq brechas Tribunal Federal através de argüição de inconstitucionalidade. 
no orçamento para eventuais desvios de recursos, sempre em E a situação torna-se gràve se, como se fala- eu prefiro 
nome dos convênios. · não acreditar nisso......:.... o Ministro Jarbas Passarinho tlver entra-

Com o objetivo de moralizar a relação entre- o Governo do em contato com alguns Senadores para que houvesse a 
e as empresas prestadoras de serviços, a Secretaria de Admi- alteração. Não acredito nessa hipótese por duas razões. Pri
nistração começa, na próxima semana, a convocar todos os meiro, porque, por conhecer o seu_:caráter, acredito que o 
delegados regionais do ministério para esclarecer situações Ministro Jarbas Passarinho se prestaria a um papel dessa nato
curiosas detectadas por um minucioso trabalho de radiografia reza. Em segundo lugar, jamais admitiria: que qualquer Sena-
dos contratos assinados. dor se jungisse e se curvasse diante de pleitos desse teor. 

o SR. PRESIDENTE (Dírceu Carneiro r_ Concedo a Portanto, Sr. Presidente, quero deíxar registrado que en-
palavra ao nobre Senador Maurício Corrêã, pa-ra u~~ C? muni- tendo que aquela proposição não é redacional e, sim, de méri-
cação de Liderança, por cínco minutos. " to. E há um jeito de conigir, regi_m~ntalment~_falando,_ qu~ 

voU examinar antes de submetê-lo a esta Casa, no caso de 
O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF. Para uma o Governo não encaminhar um projeto de lei ou uma mensaw 

. comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. gem, para que o Congresso possa votar pacificamente esta 
Senadores, quero pedir vênia ao ilustre Senador Cid Sabóia questão.-
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DiZ o Regimento no 3~t_. 325: um· rateio também. :Na verdãêie_,_ há ·muiJas ritaneiras· pelas 
Art. 325. Verificada a existência de erro em tex- quais podemos demonstrar que a Câmara dos Deputado mui

to aprovadQ e co·m redação definit~va, proceder-se-á tas vezes procedeu com violência ao Regimento em matéria 
da seguiqte maneira: ---- - -- - - - de processo legislativo. ·E de s,aída cito logo um exemplo: 

a) tratando-se de contradição, iilcoe_rên'cia, preju- ···a qUestão do Regime Jurídico Unico dos s_ervidores públicos 
dicialidade ou equívoco que importe em alteraÇão do federais. 
sentido do projeto? ainda não remetido à sanção ou o,senàdor Jarbas Passarinho rião falgu comigo uma pala
a Câritã.rã, o Presidente encaminhará-a rriàtéfia à cOinis- vra n~nhum militar tampoucO~ NãO tiVemos nenhuma influên
são competente para que proponha o ·modo de corrigir cia militar nessa questão. A matériã teve orígem i:tó Poder 
o erro, ·se11do a proposta examinada pela Comissão E:xecuiivo: Foi o_ P-residente da_ República quem a mandou 
de_ ConstitUiÇãô: CJUStiçá e "Cidadaiii3 ãriteS ae-_subffie- ·e--sancionou, peço· ao' Senador Maurício Corréa que ~mece 
tida ao Plenário;- ---- - - -á-vei"ificaf;·na··súa ConSdêriCia, aqueles casos que no DiieitO 

b) nas hipóteses--_da alínea anterior, quando a ma- sign"ificam legitim:~ç;!O;: _l~g-~Jização, _a~os s~nea~o~e~-~-:tod9s 
téria-tehha sido encaminhada à sanção ou à Câtn3ra, acónteciÍílertios··que"-Vêlh a se·gulr. -- ·· ·-·- -·-- ···- - · 
o Presidente, após manifestação do ·PJe-itârio,- éorriu- · · A- ~ançãO Pi:eSi~e~ciai ~q -proJeto, que ~Ta~ de ~ua~dge-m, 
nicará o fato ao-Presidente da República ou à-Câinal'a, -s~_~fi~ <r?esíg_ni~_ da e?'~lusãg_r_n~nc:i9nad9 pelo S~nador Mau-
remetendo novos· autógrafos, se forO Caso: OU sOiid- 'ríCiO Corréa.----- '-'- - _, ___ · ~ -- --- ·---

~~n~~-, a retifíca:ção do texto, media!lt~ _rep'!blícaçãn __ Por isso, Sr. Presidente, mantenho minhas observações, 
a despeito dos comentários do_ Senador MauríciQ Corrêa. Gos

Es_tá, portarito, aqui~- no meu mõdõ. de entender, uma· 
solução aitiva; sérfa. corretã, para rediscutinnos eStâ. QuéStão_ 
e, se for o caso de o Plenário autorizar, remetermos à repUpli
cação o conceito c_erto daquilo que o Plenário:-venha-âecidir. 

Louvo o Senador Cid Sabóia de Carvalho, emiriente juris
ta que tem prestado relevantes serviços _ao __ s~_u_~..§!ado e ao_ 
País, pela altivez com -que ColOCou a questão aqui. Mas, peço 
vênia a S. Ex' para dizer qUe não concordo coni·u seu racio-
círiio. - - ----- --

Para mim, a emenda fOi, realmente, de mériio- e não 
emenda redacional, pura e simplesmente. 

Era o <jue tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.) 

O Sr. Cid Sabóia de CarValho--- Sr. Pi:eside-nte. como 
parte referida, peço a~ palavra para uma breve exPlicação pes
soal. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -'--'Concedo a 
palvra a V. Ex• - --

O SR. CID SABÓIA DE CÁRVALHO (PMDB- CE. 
Para uma explicação pessoal. Sem revisão do oradOr.) - Sr. -
Presidente, lamento a interpretação do Senador Mat~rício Cor~ 
rêa, porque, primeíraniente, está fãlhindo pelo ângulo da 
visão_. S. EX• não eStá verificando a existência de um instituto, 
que é a pensão dos militares. 

Discordo inteiramerite que tenha havido a disposição da 
retirada dasfilhas inuptas. Não houve essa disposição no Poder 
Executivéi,-ào 'enviir a·Mensagéin, Iiém rla- Câmaf"a dos Depu
tados. Não está expre-sso-em can-to ne"nhum. NãO~eSti'eXpresso 
de nenhum modo_, em nenhum docuq~ento, dentro do procedi
mento que trouxe a matéfia ·ào-cOnhecimento do Senado. 

Não há aumento de despesa, e mesmo assim ás direitOs 
adquiridos persistiriam:_ E uma retirada, declaradamente para 
impedir a contiriuidade de um instituto com essa integralidade, 
teria efeitos para pessoás qUc:f vie-ssem a requerer pensão de
pois de promulgada a lei. 

Outra coisa impOftaitte, Sr. Pi-esiderité-é not3.r Que a 
questão é Interna corporis. Envolve a Câmara dos Deputados 
e o Senado Federal. Se isso for um débito do Senado para 
com a Câmara, talvez haja uma câmara de compensação, 

taria de_ conclamá~Io a ter esse_ mesmo zelo_que hoje expressa 
na_ defesa que há de sé ter no SenaQ.o com_ relação _a cpisas 
mais- graVes, lnclu!iiV~ c9m o encalhe- d~_ p_rojetos _desta_ Casa 
na Cânúira dos-Deputados. 

E ri Q_ que ti:n~a a dize~. 
COMPARECEM MAIS. OS SRS.SENADORES: _ 

-Áureo Mello ~Carlos be'Carli..:.. Cid Sabóia de Carva
lho --Dirceu Carneiro ~-Eduardo-Suplicy- ElciÓ Álvares 
- Gerson -Camata -- Hugo Napoleão - Iram Saraiva -
João_-Calmon- Jonas PinheirO _:__-José _Fogaça·.;....;.._ Marco 
Maciel- Marluce Pinto~ Nelson Carneiro- Ney Maranhão 
-Teotónio Vilela Filho. 

O SR. PRESIDENTE (DirceuCariieiio) .:..._Sobre a mesa, 
reqU.eriinenro- que- vãi set lidõ peJo Sr. 19 -Secretá:fíO. -:___-

- - - É lido o seguinte: -

REQUERIMENTO N• S88, DE 1991 

_Solicita informações sobre servidores disponíveis 
e sobre contratação de pessoal temporário. 

Senhor Presíd_ente: _ _ _ _ 
RequeirO a V. Ex•, nos termos regimentais·; s~ja~ s9lict~

das, através do Sr. SecretárioCGeral do- Gabinete Civil da 
Presidéncia da Repüblica, Embaixador_Marc9s_ Ç~oi!flbra, as 
seguii:tfes- i_nform~ções ao Si. S6cret~i-fõ de Admiriistf"-ÇãO da 
Presidência da República: 
--- ·t) Quantos servidores foram colocados em disponibi_li

dade remunerada, a partir de 15 de março de 1990? 
2) Qual a despesa mensal com o pagamento desse pes-

soal? - · - - · . 
c~ --- ----3) O Governo (>retende OODvocai- -esses servidOres,. para 

prestarem serviços nOs diversos se tores- da adminiStraÇão di-
reti:\?. _ _ . _ _ 

4) Caso positiva a resposta ao item anterior; sob que crité-
rios ocorreria· essa con·vocação?-- - - · 
- 5) Quaf a despesa com- niilhares de trabalhadores tempo
rários que ·ocupariam vagas cujo _.preen-chimento é proibido 
por lei, através c!o,~-9Q~_yêriios para co!J.!ra_t~ç_ã_O de serviçç.s 
de terceiros? -- ~ 

6) Quais as eritpresas prestadoras de sei-viços,· contrata
tadas através de convênios com Orgãos goveriiamenútis que 
admitem esses servidores temporários? 
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7) Quais as atribuições des_ses temporários e. qual a lei 
que autorizou a sua contratação? · · 

Sala das Sessões, 5 de setembro de 1991. -Senado
Humberto Lucena,Líder do PMDB. 

(A Comissão Diretvra.) 

SERVIÇO TEMPORÁRIO LUCRA COM . 
DISPONIBILIDADE DE SERVIDORES 

Brasília - O_ méshio Governo que o coloc.ou. 47_ mil_ dos 
seus_servidores em disponibilidade, no âmbito de uma campa
nha de moralização e modernização da máquina· pú-blíCa, é 
aquele que promove a prosperidade das empresas prestadoras 
de serviços temporários. EnqUanto os disponíVeis, por cfeê:iàão 
da Justiça, continuarão ganhando sem trabalhar, milhares de 
trabalhadores temporários ocupam as ·vagas cujcrpfeenchi
mento é proibido por lei, através _dos convênios para ·con1ta
tação de serviços de terceiros. _ _ _ __ 

A Secretaria de Administraçâo Federal-(SAF), baluarte 
da reforma administrativa, que Criou a figura doS disponíveis, 
não tem qualquer controle sobre o número de emEregados 
contratados para a prestação de serviços e dos Conveniados, 
nem quanto se·gasta com eles. 

-Não temos o somatóríõ- dOs contratos nem do número 
de pessoas contratadas, apenas fixamos ã.s bases Iegãls para 
essas contratações -reconhece .o Diretor_ do Departamento 
de Serviços GeraíS da SAF, Eduardo_ Ballarin, encarregado 
de ditar as normas para as secretarias ádmi_nis(rativas_Qos 
ministérios. · 

Com o advento do funcioilário p~bliCo .disPOi:J~(!l cri_~do 
pelo Governõ Collor para reduzir os gastos_com a folha salarial 
do setor público, e a estabilidade garantida_ pela C.on~tituição 
ao funcionalismo, as empresas prestadoras de serviços, contra
tadas através de convênios com órgãos g_ovetnatn_el1.tais,. vivem 
um momento de prosperidade, conforme _denuncia Q_ ~re~i
dente do Síridicato dos EmpregadOs nas Empresas de Asseio 
e Conservação, José Machado. 

-Brasília é o parafso das empresas -ºe asseio e cçmser-
vação - afirma o sindicalista. . 

Muitas empresas cobram preços abusivas pelos empre
gados que fornecem ao Governo, eiri nlédia quatro vezes mais 
que o saláriO pago ao trabalhador, e for_!llam um oligopólio 
do qual a administração pública tornou.:se dependente, por 
não poder contratar empregados sem conceder-lhes estabili
dade, conforme admite a Secp;4:tria de Achninistraç_âo do_ Mi-
nistério da Economia Mary Britto. , - . _·:_o.:::. 

A tentativa frustrada do Governo de afastar os servidores 
considerados_ dispensáveis, reduzindo gastos com pessõ.ii, aca
bou prejudicando os próprios objetivos d~ · a9minis~ra_ção pú
blica. Sem os disponíveis, os órgãos pUbliços recortem a um 
grupo de empresas prestadoras de serviços, principalmente 
de limpeza e vigilância, pagando mais caro e_abrinclo brechas 
no orçamento para eventuais desvios de recurs_çs, s~_mpre em 
nome dos convênios. · 

Com o objetivo de .morilizlu- a xelação entre o GoVerno 
e as empresas prestadoras de Serviços, a S,ecretari_~ de AQ_mi
nistração começa, na próxima Semana, a convoçat; todoS os 
delegadqs regionais do Ministério para esclarecer situações 
curiosas detectadas por um minucioso_ trabalho de radiogr~fia 
dos contratos assinados. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O requeri-~ 
menta lido vai à exame da Mesa para decisão. 

Setembro de 1991 

O SR. PRESIDE~TE (Dirceu Carneiro)--:_ A Presidência 
recebeu o Ofício n" S/39, de 1991 (n" 69/91, na origem), através 
do qual a Prefeitura_ Municipal de São Paulo_, nos termos 
da resolução n" 58, de 1990, do Senado Federal, solicita autori
_zação para contratar operação de crédito externo no valor 
de FUi 17.529.900,00 (dezessete milhões, quinhentos e vinte 
mil e novecentos florins holandeses), para os fins que espe-
cifica. -

.A matéria será encammhada à comisssão de assuntos 
econômicos. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro j- A Presidência 
recebeu, da prefeiru~a municipal de São Paulo, o Ofício n" 

··S/40, de 1991 (n" 70/91, na origem), solicitando a retificação 
da resolução n'·'71, de 1990, que autorizou a emissão e coloca

. ção no mercado de um bilhão, setecentos· e dezessete milhões, 
quinhentos e quarenta e quatro mil, s_etec~ntos ·e·cinqüenta 
e sete Letras Financeiras do Jesq_uro do Município de São 
Paulo (LFTI\1-SP). 

A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Eco
nômicos. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)-"- A I'résidên
_cia, deferiu, ad referendum da Comissão Diretora, oS seguin
t~s rc::;_querimentQs d~_informações: 

-520, de 1991, do Senado João Rocha, ao Ministro 
da Economia, Fazenda e Planejamento; 

--: ~21, de 1991, do Senador Eduardo Suplicy, ao Secretá
ri.o_-Gei:ãl dã PreSídência da República; 

---,-537.~- de 1991, do Senado Moisés Abrão, à miniStra 
da ação social. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Esgotado o 
tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

Item 1: 

ORDEM DO DIA 

PROJETOU E LET DA CÂMARA 
N' 72, DE 1991 

(Em regime de urgéncia, nos termos do art. 336, 
c, do Regimento Interno.) _ __ 

-DisCussão, em tui-no único, do Projeto de Lei--da 
~Câmara n°72, de1991 (n' 1.566/91, na Casa de origem), 
que~âulori:ià õ ·poder Executivo a doar o imôvel que 
menciona ao Município de Campinas; Estado de São 
Paulo (dependendo de Parecer da Comissão-de ConSti
tuição, Justiça e Cidadania). 

SollcirO ao nobre s-enador ÁureÕ. Meüo profefir p3~~cer 
da Çomissãõ de Constituição, Justiça e Cidadania. 

O SR. ÁUREO MELLO (PRN -AM. Para emitir pare
cer.) --Sr. Presidente, Srs. SenadOres, aprovado na Câmara 
dos Deputados, vem a esta Casa, para o fim da Revisão pre
vista no art. 65 da Constituição;·o PI-ojeto de Lei acima identi

-ficado que autoriza o POder Executivo, a doar, ao Município 
de Campinas, imóvel de propriedade da União. 

Segundo consta, trata-se de um imóvel urbano equiva
lente a um quarteirão situado em local denotninado Fazenda 
Taquaral consti_tuindo-se de um e4ifício (sed_e ~e a"ntigã fazen
da), de outro edifíCio que serviu de sede administrativa do 
extinto Instituto Brasileiro do Café-IBC, de um talhão de 
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cafeeiro, de um lago artiffcial e de áreas livres ajardinadas 
com espécies ornamentais. - _ - ---~ -

Esse imóvel antes de propriedade do extinto IBC deve,se 
achar em nome da União, não havendo, pois, impedimento 
de ordem constitucional ou jurídica quanto à sua doação, 
legalmente autorizada, a outra entid_ade de direitc;S público_: 
o município. o" -'=-= -=-'------- --- -~-'-'-0-

Julgamos também não procederem _alegações de entida
des lia adas ao setor cafeeiro reíVIndicando o espólio do antigo 
JBC. 0 

. . . . . . --~ . 

No mérito, entendemos que tem toda razão o a~tor do 
Projeto que prevê uma utilização de eficiência ináx1ma do 
imóvel em termos sócio~culturais para a coletividade local, 

O Município certamente terá melhores condições de Cui
dar desse património público com reflexos positivos, iõ.clusive, 
em termos nacionais. - ---- _ _ _ 

Ante o exposto, manifestamo-nos favoravelmente à apro
vação do Projeto de Lei da Câmara n' 72, de 1991. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O parecer 
conclui favoravelmente à matéria. 

Passa-se à discussãO do projeto em-turno único.. 
Emdisc.ussão. (Pausa.). . ·-·. __ . _o.·-· . 

Não havendo quem peça palavra, encerro a cl_~scussão._ 
Os Srs: Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) ·· ·· · · 
Aprovado. 

A matéria vai à sanção. 
É o seguinte o projeto aprov:::do: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 72, DE 1991 
(N• 1.566/91, na origem) 

Autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que 
menciona ao Município de Campinas, Estado de São 
Paulo. 

O CongressO Nacional decreta: 
Art. 1 ~ Fica o Poder ExecutiVo auioriiââQ_a promover 

a adoção ao MunicípiO de Campinas, no Estado de São Paulo, 
do imóvel de propriedade da União, situado na Fazenda Ta
quaral, entre as Ruas Jorge de Figu_elredo, F~ancisco~P~~reiia 
Coutinho, Avenida Dr. Heitor Penteado e Rua Luiz Otávio, 
constante do quarteii-ãO ri9 833, naquela cidade, contendo o 
edifício da antiga sede da fazenda com 980m2 (novecentos 
e oitenta metros quadrados), a sede administnitiv·a do Instituto 
Brasileiro do Café - !BC, com 1.57.5 (um m:U.quinhentos 
e setenta e cinco metros quãârados), um talhão de cafeeiros, 
um lago artificial e áreas livre_s ajardinadas com e.spécies Omã-
mentais. -- - -- ··-·-- ·-· --- --

Art. 2o Esta lei entra em vi_gor na data de sua publi
cação. 

Art. 39 ReVógarit-se as âisposiçõe~ e~ contr~_~i?._ 
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Item Z: 

Discussão; em turno único, da Proposta de Emen
da à Constífuição-fl9l3, de 1991, de autoria do Senador 
Ney Maranhão e outros Senhores Senadores,. que dá 
nova redação ao§ sv do art. 14 da Constitu-ição Federal 
(segunda sessão de discussão). · · - · 

Obedecido o_disposto no art. 358, § 2•, do Regimento 
Interno, transcorre hoje o segundo _dia para a discussão da 
proposta, quando poderão ser oferecidas emendas, assinadas 
por um terço, no mínimo, da composição do Senado. 

Em discussão a Proposta de Emenda à ConstituiÇão n" 
13, em primeiro turno. (Pausa.) 

O Sr. Esperidião Amin- Sr. Presidente, peço a palavra 
para discutir. - --"--

0 SR. PRESIDENTE (Dirceu· Carneiro) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Esperidião Amin: ---- - -

O SR. ESPERIDIÂO AMIN (PDS - SC Para discutir. 
Sem revisã_o do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
aproVeitando a oportunidade em que está presente o Senador 
Ney Maranhão, e tendo eu subscrito essa emenda, em apoia
menta, gostaria de ponderar, valendo-me deste momento de 
discussão do projeto, pessoalmente, ao Senador Ney Mara
nhã_o, sobre a possibilidade de, c9m a sua anuência e sem 
ferir o espírito da emenda constitucional, com a qual, em 
teSe, estou de acordo, não alt~ramos os mandatos em curso, 
não -apenas o ·mandato do Presidente ooniô o no-sso prÓprio, 
como o dos prefeitOs, con1o o dos governadores. -

Por isso, a título de discussão, venho ainda oferecer uma 
sugestão sobre a viabilidade d.e_.se aditar à emenda, _a título 
tqmsitório, que ela não se aplica aos mandatos em curso. 
Estaríamos. portanto, defendendo a tese -repito, sou favorá
vel _à tese çle uma reeleição para mandatos _executivos, sou 
favoráv_el, até, a mandatos de_ quatro anos; (o Senador José 
Eduardo me socorre, essa é minha tes_e há muito tempo)
mas como estamos tratando só de reeleiç~o, so~ favorável 
à adoção do instituto da reeleição para os cargos __ ex_e·cutivos, 
1.Úl1."a reeleição:- Mas, por princípio,-Ifão rile seritifei à VOritade 
para votar a_ adOção desse nle~?nislilo pata "os mandatos já 
iniCfaâos, seja_m os doatuais ptefeitós, seja os dos atuaísgover
ntidóf~s e do Presidente da República, porqu-e entendo que 
íSSo·é- inovar;'é urria perigosa noV3Ção-eril ·algo que já está 
em curso. 

Já pensou aprovar-se o instituto da reeleição, faltando 
6 meses para terminar o mandato? Vamos supor que o Con
gresso delibetesobre isso no ano que vem. Essa é a ponderação 
que gostaria de fazer ao capitão, ao mestre deSta emenda 
que subscrevi, repito, porque concordo com ela em tese, ainda 
a nível de discussão, antes de oferecer uma emenda de plenário 
ou coisa similar. 

o· SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Continua em 
d-iScUSs-ao·a matéria. -- ·-· ---~ ·- -- ---- -

O Sr. Ney Maranhão - Sr. Presidente, peço a palavra 
para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu- Carneiro) - Concedo a 
palavra a V. Ex~ para discutir. - - - - - ---

,- 0 SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Para discutir. 
Seni revisão do q_radOr.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
ouvi com a atenção que merece o Senador Esperidião Amin, 
que fez uma ponderação com respeito a esta matéria, a ser 
eStUdada, que d_everia beneficiar os futtirós_presidentes da 
Repuõlica, os futuros governadores e prefeitos. Quero dizer 
a V. Ex~, Senador Esperidião Amüi quem vai preSsiOnar, 
quem vai apelar aos Congressistas, 3ós Senadores e aos Depu
tados, não é o Presidente da República, mas os bons prefeitos, 
o~ bo_~~ govemadores que irão pleitear ao Senad()r Esperidião 
Amin quem a reeleição sefa aprovada. AliáS, por coincidência, 
um dos modelos de Governo, hoje, é o do Estado de V. 
Ex~ -

- Senado-r -Espeiidião Amin, será ciue eU-, faZerido um bom 
governo,_ o .Ibope moStrando o n1'eu trabalho, não vou ter 
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direito ·ao julgamento dO povo'? -~-~1~~,._~eJ;t.~dpr, pen?o que 
o bom prefeito é que vai fizer e-s-sa pergunta aó Sêti- 'represen
tante. Aquilo em _que não acredito é_que o_mau gover~~~t~· 
prirlcfpãimeD.ti hoje, com a fis~lização qt.ié_,_e_~ist~_. __ e __ cqm 
a mídia permanentemen~e atento ~á tei_ ~_mínim-a cõD9iÇâo' 
de usar a máquina áO GOverno parã. se -.reeleger. 

Por isso, digo a V. Ex~ que se a ·minha _emenda tivesse 
sido aprovada para as eleições de 1989, o f.resi9en_te da Repú
blica que saiu e· a ·maioria dós governadores pensariam duas 
vezes ao se candidatarem uma outra vez, porque seriam "bati-.. 
dos" nas urnas. Quem vai pressionar favoiav'élménté à emen
da, Senador, é o seu_ governador, é o meu gqvernador, é 
o.-prefeito que faz uma boa administração. -

O Sr. EsperidiãO Arhin - Peànlte~nle iúíl:noVó 3páTte·, 
nobre Senador? 

O SR. NEY MARANHÃO ~ Concedoocaparte li V. 
Ex~ 

O Sr. Esperidião -Amiõ -- Oportunamellte_,~_O Sellitdor 
Eduardo Suplicy vai falar,_ pgr isso peço a compreensão de 
S. Ex•, ma-s me habilitei rlovarilente para dizer que sou favorá-
vel à tese -~-e V. Ex~ a defendeu_ -_mas quero_ d~~f a:_y:, __ _ 
Ex~ que, iriíCiáfiiiellte, corri sua-ãnuência. Se não a tiVer, vou 
oferecer uma emenda à sua emenda dispondo qu-t~: a el~gibi
lidade a que se ·refere esse.parágrafo só vale a partir d~s 
próXinios mandatos. Não vale para os atuais. 

O SR. ~EY MARANHÃO .:... V ale fernorar a V. Ex• q~e 
se. alguém tem dúvida sobre ~ssa minha_enien_d~, n~q-~~v,~f!.á 
ter. Aliás, a imprenSa falou muito que eu iiD.ha córlversado 
e tratado do assunto com o Ministro da Justiça e com o Presi:. 
dente da República. Em primeiro lu-gar, o PfesideJJte! cta R._eplí~ 
blica é parlamentarista, não tem nada com ~sso. AgradeçQ 
a atenção de V. Er., que é um dos meus gurus-aqui. - -

o Sr. Eduardõ SuptiCY- PertTiíte~me- umo3parte, nobre 
Senador? 

Ex~ 
O SR. NEY MARANHÃO - Concedo o ap~rte a V. 

~:ç infÕfmação paga pelq Govenlo de maneira a Cultuar nomes 
Ó!l: pêrsoitalidades daqueles_que_ es~ão __ ocupando cargos. O 
fato con-creto é qu~, m_uHas Vezes, iss·9 _-continua a acontecer, 
t: J:!ie?trio a_Justiça El~it()ral .• ~~,q"ue pese haver uma legislação 
que Piài::úta Coibir os abusos_ do_ poder econômico,_·abusos 
esse_s ora cometidos com recursos privados, ora com recursos 
públicos, o fato concret_o é que ainda não t~111os u~a sistel]1á- __ 
tica para neutralizar possíveis- abusOs por parte daqueles que 
ocupam o poder. Avalio, embora· reconheça até força em 
algu_ns ~9_S. ar_g~me1_1t9s .expostos por ·y. Ex~ na apresentação 
dessa emenda, que hoje seria mais democrático, mais adequa
do, no que diz respeita à renovação de oportunidade de acesso 
ao poder se tnantiVéssemoS a proibição ~~ r~c.:~~iS~~ para os 
que--ocupam-cargos 'executiVos, tárito a nível de prefeitO e 
de governador, quanto de Pr~sidente da República. O próprio 

. atual ocupante do Palácio do Planalto, Presidente Fernando 
Collor_ de ;Mello, é _uma pessoa joVem--que _s_e, efetivarnente, 
conSegUir- nof-PrôKÍ:!ilb~_ tr-ês-:a:riOS~-e rileib mOdifica_r ~ui~9- a 
sua atuação no seu primeiro ano e meio,_ ayalio que terá çondí· 
çãO de ~isputar ~ai~ !a_~d~-- S_e SU.a_§~ce~(qda assumiU cq~ 
praticamente 40 anos, terminãfá o -seu mandato" aos 45 e aos 
50. terá Op<lr(,unjdade ... 

Q'sll.. N,EY MARANHÃO - Y .. Ex0 está achando que 
o_Presideriie Dão tefmina o mandato? 

O Sr~ Eduardo Suplicy ....:---Ao contrário, avalio que terá 
condiÇõ~s de conclu!r o seu maJ?.da~o se resolver. se emendar 
um pouco· mais. Porque se Continuar a caraCterizara seú gover
no por erros graves taiS como os que se V~rifiCaràm_na adminis
tração d~ Legião Brasileira de As~stência e p_Qr diversos ou~ros 
fatos-, túá o Presídente que se Cuid~r na mc;:did_a em que 
caberá ao Congresso_ N~cional_a_ r_c;spq1_1sabilidade de estar 
fl:sc~lizando q-ualquer desvio sobre o que venha a realizar. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro. Fazendo soar 
a campainha.) -A--Presidência adverte aos Srs. Sef?.adores 
que o tempo destinado a cada aparte é de apenas 2 minutos. 

o-sr. Edu&rdo Suplicy - Dessa manelá1, -~q~ciUind-0~ 
hoje não estaria em condições de_ apoiar a emenda de V. 
E~~ -

O Sr. Eduardo Suplicy - Na própria justificativa da 
emenda, V. Ex• coloca o argumento de que existem perigos .·O SR. NEY MARANHÃO - Nobre. Senac:lor Eduardo 
de abuso do poder por parte daqueles que o estão desein:pe- Suplicf, Ouvi :!tentaniéiite o aparte de_ V. E~. como sempre 
nhando. .. _____ . . ··-·- ·- .. --·- _____ -·- o. faço.- Todos respeitamos muito as· posições adotadas por 

Aqui_ está: O uso_ indevido_. do_ prestígio _e do poder_ do _ 'l .. __ E~~- aQ __ tr:ata:r as matérias iqui apresentadas com a altura 
cargo é uma~possibilidade._T~S perigós existellf. o:poaer c:iueelas-rrierecem. . . . __ _ ,- -· 
corrompe. ?C? r isso, rnecan"ism·os podem ser criados para ·com- QúeZ:O ·diier a V. Ex• que a emenda que apresentei deverá 
bater tais perigos. O uso da propaganda, por exemplo, pelos sei" obj~to de um. gra~de _debate e .o Congresso Nacional, 
meios de comunicação. Nela os GoVernos Fédeial e estaduais Por úítimo, deci~irá a _inaneito(d_e vo~á:-la~ 
gastam somas fabulosas,_ ~pregoando sq_as obr_as. Tal prÇ>pa~ _AC-redito; se-nador, gue tanto no parlamentarismo, como 
ganda importa a possibilidade da criação de "~itos'' . .são os-· no" presidencialismo eu ·na----.nonarquia; a palavra final, no meu 
tais falsos niitós- que infestam a América Latina. T3iS mitos, entender, é o plebiscito. Estamos discutindo, _em tese, parla
engendrados pela propaganda, tanto mal fiZeram à demo- mentarismO, presidencialismo, monarquia, reeleição de presi
cracia. Isso deve ser erradicado da vida pública do País. Só dente, de prefeito e de vereadores, mas a palavra final sobre 
que a reeleição como· ütl não põe democracia nenh_uma - o sistema de governo, é o povo quem vai"de~idir. D~pois 
eu diria alguma- etn perigo". A.República e_a democracia _-disso, é que o Congresso_ _vai ratificar õ·_que ·o povcfdeseja. 
da América ·nunca ·có·tteràm- 'peilgó_ -~o_tn; ã teet~)çã_q_ ;:te $~u.s· ~--ª-~.9 povo quiser _o _presidenCialis~O minha emenda será uma 
presidentes. Ora, será_ ~esmo_ que nossos GõVérilã.lífeS~-nos-- das tónicas do debat~, como também o .será se for o parlam en
mais- diversos níveis, hâ() têm abusado do poder. não têm tarismo ou a monarquia. 
abusado _do uso da propaganda? O fato _cõncteto, S~p.ador 
Ney Maranhão-, é qu:e- a maneira Cófuo têm sido realizadas DuraiiteOdiscursodoSr. NeyMaranhão, o Sr. 
eleições, a maneíra cO.tnOt_~rri Os Governos, nOS maiS-diversos -Alexandre Costa, J'! V ice-Presidente, deixa a cadeira 
nlVeis, abusado cte--vefbã.s publicitárias,_ e~_ qlle p_e~e~_-q __ que da pre#d~_ncia, que éocujJàdà pi!lo S-1-. Dirceu Carneiro, 
está expresso na Constituição brasileira~ que não se_ de v~ llt~li~ .J'I SeCretário. - -
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Durante o discurso do Sr. Ney Maranhâo, o Sr. 
Dirceu Cârnidro;l" Secretário, deíXa a cadeira d'l presi
dência, qiie é ocupada pelo Sr. Alexandre Costa, /'' 
V ice-PreSidente.._ 

O SR- PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Conflnuaein 
discussão a matéria.-

O Sr. Eduardo Suplicy- Sr. Presidente, peço a palavra 
para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)_:....:. Con-cedo a 
palavra ao nobre S_e_nador Eduardo S_uplicy ._ 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Para discutir. 
Sem- revisão do orador.) -Sr. Presidente,_ Srs_. Senaqores, 
inclusive no que-diz respeito àquilo que está na justificativa 
do nobre Senador Ney Maranhão, na defCsa ·da sua emenda, 
sobre a possibilidade de se criar mitos, é até interessapte 
observar aquilo que a brilhante filósofa_e Secretária Municipal 
da CuJtura, de São Paulo, expressou, no Simpósio-realizado 
em Porto Alegre, num dcbate __ com o S_ecretário Nacional da 
Cultura, Sérgio Paulo Rouanet. --~ _ 

Está na Folha de S. Paulo de ontem a análise feita por 
Ma ri lena Chauí no simpósio denominado "A Criação Histó
rica". 

Marilena Chauíprocuróü moStrar que b Presidente Cóllor 
tem sido, ao mesmo_te:mpo, arcaiCo -e--pós~nl.óderno~ O lado 
arcaico, segundo ela, deriva d(!. forma com que o Presidente 
se apropria da tradição cristã _e _do imaginário dos regimes 
monárquicos. _ _ - -

É interessante esta- análise que se rela~iona ao tema da 
propoSição. Seria o ca-so-de se dar o direito de reeleição? 

Vejamos: 

Durante a canipanha Collor chegava aos comícios 
de helicóptero, imitãndo a figU:rà--do rei que vem do 
alto; nos palanques, suas falas terminavam sempre com 
a frase "Não me deixem só'~. reproduzindo a figura 
de quem vai ser crucificado; toda essa performance 
era acompanhada por raios laser com as cores da ban· 
deira que atravessavam o corpo do candidato, concen
trando nele a imagem da identidade naciónál". 

Após sua posse, prosseguiu Chauí, Collor forjou 
a imagem do "corpo heróico": "Ele anda de jet-ski, 
pula de pára-quedas, pilota um avião supersónico e 
dirige um sUbiriaririO.- A mãe do presidente pede à 
nação que reze por ele, pois ele corre ris_co de vida; 
Collor não escuta a mãe e continua sua cruzada atlética 
porque tem um corpo invulnerável e imortal - que 
é seu corpo místicó-político. Além disso, ele se apre
senta como aquele que não tem pai mas tem mãe, 
que não tem mulher mas tem filhos. Não é difícil identi
ficar no imagínáriõ cristão quem é essa figura". 

Esse cófpo arcaico, acrescentou Chauí, se apre
senta à sociedade através de uma "c_onstrução pós-mo
derna", feita segundo uma sofistkãda estratégia de 
marketing. "Usando camisetas, COllór faz seu corpo 
falar, mas através de imagens _q__ue remetem a imagens 
e formam um sistema de simulacros. O presidente lança 
mão da polític"a yuppie, marcada pelo narcisismo, pela 
dispersão e peta ins·egurança do mercado, do vencer 
ou vencer''. 

O que se vê reunido em Collor, concluiu Chauí, 
"é a necessidade de urna política carismática -{arCáic"a) 
que funciona como elemento_ de compensação da polí-

tica pós-moderna e volátil, responsável pela desagre
gação c insegurança da soc!edade". __ 

O Secretário Nacional da Cultura. Paulo Sérgio Rouanet, 
que ouviu aquelas críticas disse: -"É c)ªro que eu não posso 
concord~r''. E pr~curou defender o Presidente_ djzendo: 

O que_ existe é um político moderno- que organizou 
sua campanha à Presidência dentro de uma certa estra
tégia, como acontece em qualquer país -civilizado do 

-mundo. --
A Marilena fez uma apresentação brilhante e enge

nhosa, mas que não reflete_ a realidade. Como ela é 
muito carismática, acabou fazendo com ela mesma o 
que vê no· ·presidente Collor. Ela criou em s1.,1.a fala 
uma disjunção entre seu corpo físico e o seu corpo 
místico-político". Foi uma análise absolutamente injUs
ta com o Presidente Collor, que é um político moderno 
e democrático. 

Será realmente democrático? Eu avalio que a análise da 
Secretária de Cultura Marilena Chauí constitui uma: peça bri
lhante, uma peça que certamente rrierece da reflexão de todos_ 
nós Senadores. Em esPecíal. avalio-qUe coiiS:titui uma análise 
importante, para que o própriO Presidente Fernando Collor 
de Mello possa refletir melhor sobre os seu a tos, refletir melhor 
sobre a condução de sua campanha de promoção pessoal, 
ou de marketing com respeito a certos_aspectos do que acredita 
ser o melhor para o País. 

_ -"- O Sr. Ney Maranhão- Permife'tne V, Ex' um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPÚCY- Ouço V. Ex• com·muito 
prazer, Senador Ney Maranhão. 

O Sr. Ney Maranhão- Senador Eduardo Suplicy, estou 
-oUVindo, através de V. Ex•, a leitura da reportagem publicada 
no jornal Folha de S. Paulo, como o Secretário de Cultura, 
Sérgio Paulo Rouanet, a respeito das críticas feitas, pela Secre
tária de Cultura de São Paulo Marilena Chauí. Senador Eduar
do Suplicy, o Presidente da República prova que, enquanto 
a sua campanha teve êxito, a do candidato de V. Ex~ não 
deu certo. O candidato de V. Ex\ Que também respeito, 
é um grande sindicalista, é um grande pernambucano de Gara
nhuns. um lugarejo perto da minha terra, Águas Belas. É 
um grande sindicalista - repito ....:....: um homem que veio de 
Pernambuco, num pau-de-arara, e tornou-se uma das expres
sivas lideranças deste País. Mas, Senador, da mesma maneira 
que V. Ex• se refere à citação da Secretária de Cultura, a 
respeito da campanha do atual Presidente, também tenho 
o direito de dizer que a campanha do candidato de V. Ex• 
teve um marketing diferente. O marketing do candidato de 
V. Ex~ não se reciclou, não se atualizou com o que estava 
acontecendo no mundo. O candidato de V. Ex~ continu_ou 
dentro daquela mesma história da intervenção do Estados 
nos setores que as empresas particulares têm condiçãO de 
assumir. Entretanto, pelo que tenho lido a respeito do partido 
de V. Ex\ o qual admiro por certas posições, chego à conclusão 
de (}ue o candidato de V. Ex~ também está-se reciclando dentro 
dessa área, a partir dos acontecimentos do Leste europeu, 
na União Soviética, assim como em Cuba. Há pouco vim 
da China e tive ocasião de dizer à imprensa, inclusive num 
debate f!a TV Q:lobo, que o únic~üugar em que o comunismo 
deu certo foi na China, porque há dez anos, Senador, o chinês 
- que tem cultura milenar -começ-ou a -abrir o regime. 
Sempre citei aqui, õ crue Mao Tsé Tung, grande líder da 
barriga cheia não pensã. em revoluçio". O russo_não pe:O:sou 
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assim. Gorbache•iqU:e promoveu o início do processo de aber
tura do regime_. Quero referir-me, tãmbérn, ao que ocorreu 
na Alemanha, com a queda do muro de Berlim. Na URSS, 
entretanto, foi tomada essa iniciativa, porque estava quebrada 
e o povo morrendo de fome. O candidato de V. Ex• estava 
dentro dessa linha, como é um homemint_f!_ligente, um bom 
nordestino, um bom pau-de-arara- que eu respeito-, está
se reciclando, bem como o partido de V. Ex~ E, conforme 
essa reciclagem, Senador, quem sabe, amanhã, este Senador 
não será também seu correligio[lárío? _Quero dizer a V. Ex~ 
que as coisas mudam, os homens mudam, e temos que acompa
nhar a mudança dQ mundo ~nteir(). Então, a comparação que 
V. Ex~ fez com o meu candidato, estou fazendo, com muito 
respeito, com o candidato de V. Ex~. o Líder Sindical Luís 
Ignácio Lula da Silva. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Obviamente é importante 
para qualquer ser humano estar continuamente observando 
o que se passa, a realidade do mundo ao seu redor. 

Nobre Senador, há quase que um mérito 11:a proposição 
de V. Ex\ que seria" a oportunidade de o povo brasileiro, 
em 1994, poder novamente escolher o melhor candidato, se 
o atual Presidente ou aquele que novamente disputará a Presi
dência da República: Luís Ignácio Lula da Silva. 

O Sr. Ronan -Tito - V. Ex• está sugerindo reeleição 
do atual Presidente? 

O Slf. EDUARDO SUPLICY- Nem por isso sereifavorá
vel, por uma questão de princípio, ao direito de reeleição 
do Executiv<r. O Presidente Fernando Collor de Mcllo, espe
ro, terá vida longa, e poderá -se o desejar e se o·seu Partido 
o escolher- disputar novamente aos 50 anos.-Mas o çlireito 
de reeleição, no meu entender, nas condições brasileiras_,. para 
prefeito, para governador, ou para Presidente não seria -o 
adequado. 

Em outro dia prosseguiremos a análise sobre o_s cawinhos 
do socialismo, inclusive os da China, que considero de grande 
importância para o melhor conhecimento dos brasileiros. Esti
ve lá em 1976 e .observei o quanto se tem realizado, na 
China, um pafs de condições, em alguns casos, semelhantes 
às do Brasil, do qual temos muito o que aprender. Neste 
ponto estou de acordo com V. Ex~. _ 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito. bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu~ Carneiro) - Concedo a 
palavra ao nobre Se~ador Chagas Rodrigues] para discutir 
a matéria. -

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB __:_PI. Para discu
tir. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente e Srs~S.enadores, 
está em discussão a proposta de Emenda à Constituição, n~ 
13, de 1991. Dá nova redação ao§ 5' do art. 14 da Constituição 
Federal. 

O nobre autor e os demajs signatáriqs ___ querem ql_l_e o 
§ 5" passe a ter a seguinte redação: 

São elegíveis para o mesmo cargo"~ por mais um perío
do, o Presidente da República, os Governadores de Esta
do e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver 
sucedido ou substituído. 

Sr. Presidente, inicíalmcntc, desejo render minhas-home
nagens ao autor, o-rrobre Líder Ney Maranhão. S. Ex~ usa 
de uma faculdade regimenta~ ao oferecer a sua emenda, e 
não tenho a menot dúvida sobre o espírito público do nobre 
Senador por Pernambuco, a quem conheço e· admirio desde 

os velhos tempos em que a Cãmarã dós Deputados funcionava 
no Rio de Janeiro. 

Mas, Sr. Presidente, peço permjssão para, inicialmente, 
examinando uma questão que seria ·pteliiriiriar e inesmo de 
técnica legislativa, dizer - se S. Ex~- o primeiro signatário 
me permíte -que a emenqa, tal como está redigida, é inviável 
e não pode ser aprovada. E que S. Ex~, com uma justificittiVa, 
como leio aqui, brilhante, se refere apenas ao § 5<:> e deixa 
como está o § 6' do art. 14, da Constituição. Ora, o atual 
§ 5'', Sr. Presidente, Srs. Senadores, diz o seguinte: 

"§ 5" São.ineiegíveis "pà.ra-os meSmOs cargos, no p~tío
do subseqüente, o Presidente da República, os Governa
dores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e 
quem os houver sucedido, ou substituído nos seis meses 
~nter!ores ao pleito." 

S. Ex\ como afirmei, quer dar uma novate_dação apenas 
a esse parágrafo, a fim de permitir que sejarri ilegiVeis para 
o mesmo cargo, por mais um perfodo, essas autoridades. Mas 
S. Ex•,. se esqueceu, de alterar o § 6(', por um lapso; que 
é muito comum, considerando a maneira como nós aqui esta
mos sempre legislando projetas sobre projetos, indo_, às vezes, 
noite adentro. Ora, Sr. Presidente, se essa emenda fosse apro
vada, continuaria em vigor o § 6o do art. 14 da Constituição. 
E o que diz o § 6~ da Constituição? Diz o seguinte:. 

"§ 6.;- -para concorrereln a otitros cargos, o Presidente 
da República, os Governadores de Estado e do Distrito 
Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos 
mandatos até seis meses antes do pleito." 
Nós teríamos uma situação contraditória. O Presidente 

poderá ser candidato à reeleição, se a emenda fOr- af;fõVad3.. 
Mas se o Presidente quisesse ser candidato ao Senado ou 
à Câmara dos Deputados, teria que se afastar do_ exercício 
do cargo. Logo,_ s~ Sua EXcelência deseja, -e ac"iedito que 
deseja, levar_até o fi111 a sua luta pela reeleição terá, ne"cessaria

~·-m-entc, de Propor talnbém a alteração do§ 6~. De outro modo, 
teríamos uma situação contraditória e, até certo ponto, ab
surda. 

Agora, Sr. Presidente entrando no mérito da reeleição 
do Presidente, dos Governadores e dos Prefeitos._- Eu sou 
_Um velho parlãmentarlsta, maS não qúei-Õ o pa:rlamei:ttarísmo 
imediatamente, porque o atual Presidente da República foi 
eleito para governar de acordo com o sistema presidencialista 
de governo. 

Se o Presidente da República foi eleito para governar 
_ _ç!urante cinco avos, nãÇJ:_~dmito que o seu mandato seja objeto 

d_e redução. Mas ~e não admito que o Senhor Presidente da 
República passe a ser apenas Chefe de Estado, deixando de 
ser Chefe: de Governo CQm a adoção. do parlamentarismo, 
c se- rião admitõ que o Presidente da República tenha seu 
mandato reduzido, m~smo no regime_ presidencialiSta, tam
bém, Sr. Presidente, o_ão posso admitir que as regras do jogo 
sejam alteradas para beneficíá-lo~ Se Sua EXcelência fcii eleito 
sabendo que não poderia ser reeleito;ainda quando a emenda 
viesse a ser aprovada, creio que só deveria vigorar para aqueles 
que vierem a ser eleitos a partir da vigência da reforma consti
tucional. 

Estamos diante -_de princípios defensáveis. A reeleição 
é \.!-fi princípio defensável; a não-reeleição também o é. Tenho 
as minhas idéias e lamento não poder, nesta oportunidade, 
acompanhar o nobre Senador Ney Maranhão. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. Ex• um aparte? 
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O SR. CHAGAS RODRIGUES- Com -prazer; ouÇO' V. 
Ex•. ·· · ·· -

O Sr. Jutahy Magalhães - Para não pedir a palavra 
para também discutir essa questão, aproveitando o pronuncia
mento de V. Ex\ priii.Cípãlmente pOrque, parece-me, V. Ex~ 
está caminhando com a mesma linha que pretendo na discus
são dessa matéria, eu gostaria de manifestar a minha posição 
inteiramente contrária ao princípio da reeleição. Não quero 
discutir-essa questãO_ -na parte teórica. Mas na parte prática, 
acho que não teríamos ·no Brasil recursos públicos de Estados 
e MunicípiOs e da União ·que aguentassem uma reeleição. 
As Prefeíturã.S irtam·falir, inais do que já estão, iriam ter 
graves prejuízos com qualquer campanha de reeleição. Na 
prática~ nós todos assistimos iSso e- não teníos dúVida - há 
sempre as exceções de regras normais --;-quase todas iriam 
ter graves conseqüências c-óin as suas--e-cunomias ·m-unicipais, 
estaduais e até federal. Sou absolutamente contra, sou radical
mente contra -qualquer tipo·- de reeleição, seja para Gover
nador, Prefeito" ou Presidente da República. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - C9i0~ satisfação incor
poro o aparte de V. Ex•, nobre Senador Jutah)' Magalhães, 
ao meu discurso; valioso aparte de um homem com muita 
experiê=nCüi e elevado espírito público. 

Sr. Presidente, em nenhuma hipótese, no meu modesto 
entendimento, essa emenda poderia beneficülf ·aqUeles que 
quando foram eleitos o foram sabendo que não poderiam 
ser reeleitos. _ 

No sistema preSidencialista não admito reeleição do Presi
dente da República. O ffieu velho mestre em matéria de parla
mentarismo, o -alttTgó Deputado Raul Pilla, já dizia que o 
Presidente, num sistema presidencialista, é quase um ditador. 
No presidencialismo, repito, não admito reeleição, mesmo 
porque sou conta o presidencialismo. Quefó- a implantação 
do. parlamentarismo, para vigorar a partir do--p-róximó -man
dato presidencial. 

No parlamentarismo-, Sr. Presidente, admito a reeleição 
do Presidente, porque o Presidente é apenas Chefe de Estado; 
não é Chefe de GC,-Verno, riãõ é um quase ditador. 

Na justificativa, o nobre autor faz referêil.Cía ao f3t0 de 
que todas as nossas ConSfitúíÇões- prOibiram a reeleição. É 
uma tradição. Isso·está arraigado no nosso· espírito. 

Sou um mudancista, defendo reformas profundas, mas, 
a meu ver, essa reforma política não deveria ser levada a 
efeitõ. - -- -

Fala-se aqui que nos Estados Unidos da América, nação 
onde também prevalece o sistema presidencialista- e a forma 
federativa de Estado, e até inspirou os nossos primeiros consti
tuintes republicanos, o Presidente pode ser reeleito. Os Esta
dos Unidos da América, entretanto,- estão caminhando em 
sentido oposto. Antes, nos Estados Unidos, o Presidente po
dia ser eleito várias. vezes, àté que veio a Emerida n" 22, 
mencionada na justifiCativa, --que reduziu a reeleição a um 
só período. · 

Acredito que daqui a algum tempo eles darão mais um 
passo e terminarão proibindo toda e qualquer reeleição. No 
Brasil não podemos caminhar em sentido oposto. 

Fica 3qui o meu- pensamento, que é o mesrtiO do ilustre 
Senador Jutahy Magalhães. Por uma questão de principio, 
não aceito reeleição de Presidente da República e de Gover
nador em regime presidencialista. 

No parlamentarismo é comum a reeleição do Presidnete; 
mas, ainda, no parlamentarismo, ao contrário daqueles siste-

mas que permitem várias reeleições, ou a eleição para vários 
mandatos consecutivos, eu ficaria cOm o exeniplo de Portugal, 
onde existe parlamentarismo, mas o Presidente só pode ser 
reeleito uma vez. 

Essas são as razões, Sr. Presidente, que me levam a di
vergir~ -

Terá o meu apoio e o meu voto_ a implantação do parla
mentarismo, com a reeleição do Presídentc da República. 

Não se trata apenas da tendência, conhecemos ·a realidade 
política do nosso País. O Presidente ou Governador que qui
sesse reeleger-se, _tudo faria, e utilizaria--a máquina estatal 
para continuar no poder. Muitos Governadores, muitos Presi
dentes usam a máquina governamental parã eleger amigos. 
O que não farão quando eles próprios estiverem disputando 
a reeleição? 

Há também uma questãq democráüca, de oportunidade. 
Se no presidencialsimo o Presidente -da República é_ quase 
um ditador, como dizia Raul Pilla, por que continuar alguém 
Presidente da República? Então, que democraticamente se 
permita a outro cidadão chegar à suprema -magistratura do 
País. 

Essas são as razões, Sr. Presidente c Srs. SenadoreS, que 
me levam a discordar da Proposta de Emenda à Constituição 
n" 13, de 1991. 

Concluo, Sr. Presidente, meU pronunciamento com aque
las considerações iniciais. A emenda, tal como está, é inviável 
porque como afirmei, ela exige alteração também no § 6" 
porque não é possível se permitir que o Presidente da Repú
blica possa disputar a reeleição e, ao mesmo tempo, exigir-se 
que p-ara ser candidato ao Senado ou à Câmara dos Deputados 

--o Presidente tenha de se afastar do cargo. 
Essas as considerações que gostaria de tecer nesta oportu

nidade. 

Durante o discurso do Sr. Chagas Rodrigues, o 
Sr. Dirceu Carneiro, ]Q Secretário, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Lucidio Portel/a, 
Suplente 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Não há mais 
quem queira discutir. 

A discutição terá prosseguimento na sessão de amanhã. 
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portclla) - Esgotada a 

matéria constante da Ordem do Dia. 
Volta-se à lista de oradores. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Oziel Carneiro, 

por permuta com o nobre Senador Ney Maranhão. 

O SR. OZIEL CARNEIRO (PDS- PA. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, hoje já se falou muito sObre a Amazónia,
a Rio-92, a posição abusada e inconseqüente do Secretário 
do meio ambiente, que representa o Brasil no encontro prepa
rátótio-da conferência para desenvolvimento do Meio Am
biente, Sr. Lutzemberger. Já se deu razão no difícil tema 
de preservação da Amazônia e da cobiça internacional sobre 
a mesma ao posicionamento dos briosos generais do Exército 
brasjleiro que servem naquela área, e eu, mais uma vez, venho 
à tribuna para alertar o Governo e a sociedade brasileira 
sobre questões amazônicas, que,,na realidade, são Ue todo 
o País. 

Vem sendo anunciado já há tempos, que o MiniStério 
da Infra-Estrutura concluiu o estudo no sentido de des_equa-
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lizar. usando uma expressãa de economistas, o preço dos âeri
vados do petróleo_em todo o Território Nacional. 

Ouvem-se, cons-tantemente, pregações das m<lis diversas 
correntes políticas reclamando da concentração de rendas. 
Encontra-se nas páginas do Projeto Brasil, um projeto de 
reconstrução nacional, em vários momentos, a defesa da inte
gração nacional, dando ênfase à política para desfazer os dese
quihbríos econômiéos e s_ociais intra.:regionais, e o Gôverno, 
exatamente confessando-se incapaz_, através da petrobrás, de 
fiscalizar o transporte de derivados de petróleo, dispõe-se 
a desequalizar os preços dos derivados de petróleo. Ora, num 
País de dimensão continental, onde poucas são as matrizes 
distribuidoras de petróleo, o que se vai fazer, mais uma vez, 
pela incapacidade de fiScalizar quem devia transportar gasolina 
ou outros derivados de petróleo e receber pelo que transporta 
e pela quilometragem coberta nesse transporte? O Governo 
prefere sair pelo caminho mais simples, qual seja, o de dese
qualizar os preços dos derivados de petróleo, punir a popu
lação interiorana, principalmente a de minha região e, mais 
uma vez, estimular e criar condições para que se aumente 
o êxodo rural neste País. 

Não basta o que já se fez com a agricultura, que ficou 
desamparada, sem crédito seletivo, sem recursos a serernapli
cados no momento exato. E agora, para se economizar -
segundo li também nos jornais porque não coriheço o estudo 
- US$300 milhões, se não me falha a memória pune-se a 
população interiorana brasileira, principallnente a da -região 
Norte, dos Estados do Pará, Amazonas, Amc:pá, Acre_,_ Ro!l
dônia e Roraima, já que Manaus tem uma refinaria. 

Estamos diante de algo que causa perplexidade, porque 
uma equipe econômica: continua: cometendo o equívoco de 
praticar política de juros altos, sob o argumento de que isso 
vai diminuir á demanda num País sem deman_da. Por quê? 
Primeiro, porque não temos produtos de primeira necessidade 
em excesso sendo ofertados no mercado; segundo, porque 
metade da população brasileira vive em estado de absoluta 
carência; e. terceiro, porque, se queremos diminuir o déficit 
público, não podemos praticar política-de juros elevados sim
plesmente porque o maior tomador de dinheiro é o Governo 
Federal. são os Governo Estaduais~ o_s Governos dos grandes 
municípios. - - - _ _ __ _ ______ - _ 

Dessa forma, assomo à tribuna na tarde de hoje, já é 
a quarta vez que falo sobre esse assunto aqui no Senado da 
República, exatamente para fazer um alerta e um apelo ao 
Senhor Presidente da República para que não cometa mais 
essa injustiça com a população interiorana do Brasil, principal
mente com a da Arnãzónia. 

O Sr. Ronan Tito- Senador Oziel Carneiro, V. Ex• 
me permite um aparte? --

0 SR. OZIEL CARNEIRO - Com muito prazer, nobre 
Senador Ronan Tito. · · · · · 

O Sr. Ronan Tito- Nobre Senador Oziel Carneiro, esta~ 
mos absolutamente na contramão da História. Se observarmos 
a crise que estamos vivendo e que a cada dia se --aprofunda 
que nem podemos avaliar onde está o fundo do poço, em 
uma análise bem mais acurada, verificaremos que é uma crise 
principalmente dos grandes centros. É evidente que as cidades 
do interior também sofreram com essa crise. à qual ninguém 
ficou imune. Gostei muito de ouvir um govemadõf responder, 
ao ser indagado como estava o seu Estado: "O meu Estado 
está dentro do Brasil." Mas veja, nobre Senador, que os grafi
des problemas brasileiros- crianças abandonadas, execuções 

sumárias - estão--sit\tãdos Principalmente nas grandes cida
des, onde se __ trava_ uma guerra surda. No interior, o cidacj_ão 
ainda tem uma pequena defesa. A pressão das massas organi
zadas das cidades grandes leva os tecnocratas, principalmente, 
~o_s-políticos desavisados a atender às pressões mais imediatas. 
E, ao tentar res_olver os problemas da capital, agudizam essa 
questão, na medida em que as pessoas afluem para as grandes 
cidades, colaborando para o seu inchaço enorme e, conseqüen
temente, o esvaziamento das cida,des do interior e do campo. 
V. _Ex' também cita o caso da agricultura, que estudaremos 
cóin Uma certa vergonha, se Deus quiser, ainda dentro de 
ias, como venho fazendo, sobre a agricultor. Citei, por exem
plo, o fato de o Banco do Brasil anunciar que está liberando 
recursos para ao agricultor, com Preferência aos inadimplen
tes, justamente para que possam acertar suas dívidas com 
o banco. Ou seja, não se está liberando dinheiro para a agricul
tura, mas para o agricultor acertar a sua inadimplência com 
o banco; está liberando dinheiro para o banco, em última 
instância. Receb_i um telefonema de uqta pessoa que_, após 
ouvir A Voz do Brasil, resolveu c_antar-me o que está ocor
rendo com algumas cooperativas do Brasil, Revelou-me que 
utifiZam os seus recursos para repassar pàl'a -adubos, inseti
cidas, insumos em geral para a agricultura e,_ também, para 
os produtores de leite ~e._gr_ãos. ~.I:t~~<.;t.~nQq •. ,C!9. renovar o_s 
financiàmentos juntC?_ ~ Banco do Brasil -:-:-_e_ pasme V. Ex\ 
que já foí diretor do Banco do Brasil --,-constataram que 
aquela entidade de crédito estava exi,gindo garanti_a: i"eal e 
g~rantia ban_cária. Pode V. Ex~ admitfi q~e de uma co_gperativa 
de produção agrícola, que vai tomar dinheiro emprestado, 
além da garantia real seja exigida também garantia_ bancária? 
Se "além dos juros de 18.2%,- àindà se e_xige UIT!:a --gai-anti3 
bancária, que requer uma hipoteca ao banco, cuja aval vai 
cUStar, no míriiirio,"4%, o empréstimo será, em muiro;encare
cido. Isso é um absurdo. querem quebrar a agricultura, mas, 
principalmente, estão quereTido desacreditar o Banco doBra
sil, esse órgão extraordinário da fomento da pr-ºdução, que 
tantos anos operou, e bem, neste País. Intrometi-me em seu 
brilhante discurso para mostrar que V. Ex~ tem"int(!irarazão. 
Se quisermos verdadeira~ente sair âessa crise.,_o -~rilinho 
é pelo interior, principalmente pelo camPo. Agra-deço a V. 
Ex~ pela oportunidad_e de _ag~rteá-lo. 

O SR. OZIEL CARNEIRO- Agradeço a V. Ex•, Sena
dor Ronan Tito, que não deixa de terá razão na observação 
que faz. Não se pode c.onceber isso e não s:ei a razão de 
o Banco do Brasil estar exigindo essa fiança -, porque, 
se o custo-do financiamento já é incompatível com a rentabi
lidade do negócio agrícola a ser financiado, simplesmente em 
um empréstimo direto com o a:gente financeiro que faz a con
tratação, imagíne se ainda_houver uma sobretaxa referente 
a uma fiança, que será dada por outro agente financeiro. 

Sempre digo que a dificuldade da _agricultura brasileira 
está exatamente em. dua~ falha~ dt::. çoncepçãçL A primei_ra 
é que não admitimos o subsídio para a agricultura nacional, 
mas aceitamos dar subsídio à agricultura da Comunidad_e_ Co
mum Européia, do México e dos Estados Unidos, importando 
produtos daqueles países que podíamos produzir em nosso 
País, promovendo o aumento do emprego, fixando a popu
lação no interior e, sem dúvida nenhuma, gastando o nosso 
desvalorizado cruzeiro, e não os escassos dólares de _divisas 
que o País possui. - -- --

Na realidade, talvez não estejamos na contramão da histó
ria, a História brasileira é que está na contramão, porque, 
se não trabalharmos no sentido de inverter o fluxo de migra-
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ção, que, hoje, é do interior para as grandes_ métrópoles, 
este País, evidentemente, estará Cm crise econóní.iCa e ·política, 
estará sempre em sobressalto. .. _ ·-" _____ _ 

Um dos exemplos que eu quis dar hoje aqui, exatamente 
do abandono da população interiorana, é esse de se querer 
pura e simplesmente, deseqüalizar os preços dos derivados 
do petróleo, confessado pela imprensa brasileira. Porque a 
Petrobrás, que é encarrega~a dessa questão e, naturalmente, 
dirigida, nas suas resoluções_de_car_áter geral, pelo Conselho 
Nacional de _Combustíveis, não tem a capacidade de fiscalizar 
;e o motorista transportou "n" toneladas para receber, ou 
se a quilometragem· por ele percorrida é a que atestou no 
seu manifesto ou, eritão, a que deveria ser apurada pelo fiscal. 
E o que se faz? Aguça-Se _o_ pfóblema das metrópoles brasi
leiras e dificulta-se a vida elo_ interioranQ, que, sem outra 
opção, vem na doce ilusão de que, chegr.1do à_gr~~~"~ metró
pole, vai resolver o seu problema e criar Oporhiriidade de 
um futuro auspiCioso para oS seuS familiareS. Na realidade, 
cria-se um problema para os Governos_ estaduais e os prefeitoS 
dos grandes Municípios~- ·ex-atamente porque essã- populaç_ão 
que trabalha no interior~-que Produz e que sustenta este País, 
vem para a cidade na doce ilusão de _que vai prosperar-e 
se tranforma,_ desgraçadamente, num marginal, _ _ _ _ _ 

Por "issO, quero-:- COncluir _o meu._pi"oíuinciaminfó, ·nesta 
oportunidade, fazendo- um ãJielo ão PreSiderite aa República, 
no sentido de que reexamine essa questão de baixar um ato 
de deseqüalização dos preços dos derivados de petróleo, por
que, sem dúVida, Sua Excelência vai iliViabilizâx: à_ Vida das _ 
populações brasileiras que nas nossas mais longín:CfU.aS"fron'téi
ras, mantêm a inte-gridade de _nosso Territ9rio~ ... -. _ 

Tenho certeza de que sua E"Xii:IéiiCíã e O prüpfio-_ Sr. 
Ministro da Infra-Estrutura saberão reexaminar essa questão. 
E que não se· cometá-máis este crime, em nome do combate 
à inflação, contra a sociedade brasileira, principalmente aque
la que vive e produz no interior da Ama_zônia. 

O SR- PRESIDENTE (LuCídio Porte lia)- Com a palavra 
o Senador Ney Maranhão. 

O SR- NEY MARANHÃO (PRN - PE. Pronuncia o 
seguinte discurso.) --Sr .. _.l:'resj_d:el)te,S!~· S_eJ.lí!dO_!_es~ _costu.: _ 
mava dizer o saudoso _Ministro e Senador Miltori ·Campos, 
que por dois mandatos honrou c_om sua presença esta egrégia 
Casa, qu-e criticar o gõVerriá--é tão_ bom. que _ele própiio, 
às vezes; estando no poder, tinha vontade de abandoná-lo 
para integrar as hostes da oposição_ 

De fato, a figura do governante é extremamente vulne_
rável, e sua missão, das máis eSpinhosas. _O hoineni~coinum 
raramente percebe como é desgastante a função pública. Os 
políticos-, pela natureza de sua atividade, conhecem melhor 
essa realidade, embora seus testemunhos sejam quase sempre 
nulos: se da oposição, minimizam as dificuldades do gover~ 
nante em função de diferenças partidárias; pOlíticas e ideoló
gicas; se da situação, ficam sob suspeita de conchavas, genti-
lezas ou favores. _ 

Analisemos agora o mom~_nto polítiéo que .viVe o rioSs-o 
País, e _veremos que Milton Campos tinha plena razão. Em 
meio ao alarido que se formou acerca do elenco-de propostas 
conhecido como Emendão, são raras as vozes que se alteram 
para elogiá-lo ou, pelo menos, analisá-lo com _suficiente isen
ção. Trata-se, reconheço, de um comportamento até -certo 
ponto natural, já que o _mesmo sUgere a .. implementação de 
algumas medidas antipáticas à-6lit:a popular. 

No entanto, como procurarei demonstrar, as propostas 
do Sr. Presidente da República merecem o nosSo respeitO, 
suge;rem_ agudas reflexões e fepieS:entãm m:edidas corajosas 
a serem· cOncretizadas. se de fato_ aspiramOs -à melhoria do 
nosso-desempenho econômico e do nosso bem-estar social. 

Devo esclarecer,-preliminannente, que o Govênlo Fede
ral foi mal interpretado ao apresentar o conjunto de propostas 
que ficóu conhecido como Emendão, como se pretendesse 
sua aprovação em bloco, sem discussão aprofundada, sem 
a- manifestação da sociedade e sem o indispensável concurso_ 
do Legislativo. 

O Sr. Esperidião Amin- V. Ex~ me concede um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. NEY MARANHÃO -Com muito prazer, nobre 
Senador. 

- - -- - - -- --

0 sr. EsperldiãÕ Amin- Senado!- Ney Maranhão-, fai-ef 
dois cpm~ntários. Totno a lib~tda9e de_atalhá-lo exatan:te~te 
quando V. Ex~ usa essa expressão- dizendo que o Governo 
Fe_çieral_ ~~ria ~ido mal interpretado.-0 primeiro é çle que 
o Emendão, na verdade, é a quantificação, é a riiet{ificilç-ão. 
do Projeto de Reconstrução NaciOnal, que quando foi anuo~ 
çiado nq dia, .14 d~. março_ dest~_.ago, mç qei ao tra,balho d.~ 
quantificá-lo em termos de demanda legislativa. E cbeguei 
a uma propordoitalidade semelhan-te a:os númerOs do "Emen~ 
dão," ou seja, quantas emendas constitucionais, quantos pro-
jetOs-ae lei Compleffientares; quantos pfojetos de leis ordiná
rias, quantos decretos, quantos acoidos internacionais,_acor-
dosinterestaduais, portarias, etc.- Fiz uma quantificação qlie, 
posteriormente, até fOi oficializada. por órgãos da imprensa 

. e_ por espe_cialistas. O EmendãO, anurid3do pelo Governo 
é, na verdade, vamos ser justos com o Governo, em termos 
legislativos, legisferante, ê a quantificação do escOpo do Proje~ 
tão, Projeto de Reconstrução,Nacional. O Governo- teVe al
guns contratempos, a saída do Dr. Antônio Kandir, que era, 
juntamefite"_cnm o _Ministro Jarbas_Passarinh(), o ventilador 
pro"pulsor do chamado Projetão. Quero ser jus-tõ. O Govérilo · 
tom-9.u_ a .iniciativa 9.e_ colher subsíd~os_ aqui no Senado, eu 
mesmo participei de algumas reuniões, quando tive a oportu
n,idade~ de apontar as minhas discordâncias com as questões 
q_ue _estavam sendo col~cadas. Sobre esse aspecto, acho seu 
pronüriciamétlto.inUito õpóiti.nio. Agora, qUaiito â essa ex
pressão que V. Ex~ usou, que o Governo tenha sido, talvez 
mãrinterpretado, V. Ex~- vai rt:íe perdoar, mas o Govf:riló 
3$Sim _o quis, porque não falou mais das idéias do Projeto 
de ReconStrução Nacional. Essas idéias_= repitO ---=- fórain 
anunciadas em março; na hora em que foi "falar sobre a parte 

· ·tegisferante; leis a fazer, ou seja~ ·alterações à Constituiçãõ, 
_e o Governo teíil o di[eito de fazer pl_"oposições. Há pouco_ 
comentamos uma emenda de V. Ex•_ que subscrevi, por que 
o GOverno não as pode propor? Claro que_ pode. Mas o Go-= 
vemo quis ser mal interpretado porque cometeu um erro pri
mário ao procurar, prim-eiro, os executivôs. Foi procurar os 
Go-vernadores, Senador Ney Maranhão. Já, fui Gov~rnador. 
Na hora de falar sobre p_rºj~t9 ~e lei, sqbre projeto de emenda 
COiiSfiftieional, o Governo _cometeu ess~, err9 primário d~ pro-

- curar os que_não __ fazem leis, para fazer um Iobby, essa é 
a verdaçie. E, DãO acho que seja um lobby imoral, pelo centrá:: 
rio, considerando tantos_ outros que existem, é até moralmente 
Qem respaldado pelo voto popular, todos os Governadores 
foram eleitos com maioiia_dos votos _válidos, pelo menos. 
Mas fOi procurar -e.X3Jameilte -quein tem a responsabilidade 
de cumprir leis. Foi prOcurar a:queles _que jurãf"am· á Con·sti-
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tuição para cumpri~la e nâo Para modificá-la. EiitãO, a má 
interpretação não é irijusta, Senador Nej!: Marª_n_b_ão. Quero 
salientar que o Governo tomou essas providências prelimi
nares, com relação ao Projetão, que foram prejudicadas pela 
mudança da equipe económica, particularmente pela saída 
do Dr. António Kandir, que era o autor intelectual do Proje
tão. Nesse aspecto quero ser justo com o Governo. Gostaria 
de dizer a V. Ex~ que esse equívoco de interpretação foi ·ger<~:
do, não sei se conscientcménte, pelo Governo, que utilizou 
como cenário para-·projetos de emendas à CoostituíÇão um 
fórum que não era de direito. Este era o comehfário que 
desejava fazer com relação ao seu pronunciamento, com o 
respeito e a amizade que lhe dedico. 

O SR. NEY MARANHÃO -Agradeço pelo seu aparte 
e respeito o ponto de vista de V. EX~ Por quem tenho uma 
grande admiração. _ _ · --·-- · 

Confinuarido, Si. PÍ'esidente: -
Da mesma forma que o Governo Federal, tam_Q~m acredito 

que jamais pOaerfamos prescindir da inteligência, ---da-expe
riência e da aguda sensibilidade_ dos companheiros parlamen
tares, para que o encaminhamento de tais medidas possa surtir 
os melhores efeitos na vida de nossa sociedade. Antes, canela
mo os nobres colegas a refletir so.bre as propostas oriundas 
do Executivo, com a corisciêricia de que a solução dos graves 
problemas nacionais não é prerrogatiVa óu -respon-sabilidade 
do Sr. Presidente da República, mas direito e _dever coletivos, 
dos quais nãO podemos abdicar. -·~--- ----

A crise brasileira, agora exacerbada, tep1 _raízes longín
guas na nossa história. Com o tempo, agravou-se· a pOnto 
de tornar-se insuportável, e um úni_ç_o_detalhe --a inflação 
de 80% ao mês; às vésperas da posse do atual Governo
espelha a aterradora medida da situação a que chegamos. 

Componentes de un:t fenômem;> cíclico. o- processo -ínfla
cioflário apresentava.::.se ã.cdnipatihado de outras mazelas da 
nossa vida económica e social: brutal concentração de renda, 
reduzida capacidade de investimentos, déficit Público ciônico, 
gigantesca dívida externa, baixa produtividade, excessiva in
tervenção do Estado na econ_omia, fãlta de credibiliçlade nas 
instituições públicas e quedas sucessivas do poder aquisitivo 
das classes trabalhadoras. 

O Brasil, então, estãva a urii passo da hiperinflação ou, 
na interpretaç-ão do ex-Ministro BresS:er Pereira, vivia já uma 
situação de hiperinflação reprimida. Os assalariados eram os 
mais prejudicados pela alta dos preços, enquanto a falta de 
estímulos e~ a insegurança no -setor produtivo provocavam a 
migração dos recursos pa.tá-ás aplicações financeiras -com fins 
especulativos-. Predominava, portanto, uma ciraõda financeira 
que não gerava. empregos ilem produzia riqueza. -

Com uma inflação obstinadamente crescente e num ritmo 
espantosamente veloz, os meios de controle monetário foi"am
se revelando ineficazes. O descrédito na política governamen
tal levava os poupadores a optar pelos ativos_de maior liquidez, 
implicando limitações ã-rolag~in da dívida pública. Em resu
mo, o Governo perdera por comPleto a capacidade de contro
lar a quantidade de moeda em circulação, e a política mone
tária passou a: depender exclusivamente dos agentes econó
micos. Hesitava petrrtàO:entem_e_Iite o GOvernO-diante de um 
dilema:_p_ar~ ma11tero cb!ltrole sobre~ _circulação da moeda 
precisavã trabalha-r Co-m JU.iõS:reaiS Péisitivos, m·as, ao fazê-lo, 
elevava os encargos· da dívida pública. 

Essas questões,- Sr. Presidente e Srs. Senadores, foram 
exaustiVamente debatidas nas sessões -legislativas anteriores 
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e são do conhecimento geral. Não cabe, portanto, aprofundar 
agora qualquer anáiise a esse respeito. E importante, porém, 
salientar que o quadro caótico encontrado pelo Presidente 
Fernando Collor não se resumia à inflação, mas refletia-se 
tambem na descrença da população em melhores dias, no 
desgaste da máquina administrativa, na ausência-- de reformas 
profundas que pudessem reerguer a economia do País. 

Só como -ilustraçã-o, lembro que o Governo anterior de
frontava-se com uma dívida externa de 120 bilhões de dólares; 
a_ dívida interna não ficava aquém: 80 bilhões de dólares em 
valores mobiliáríos e 70 bilhões de dólares acumulados como 
empréstimos ou pagamentos devidos a fornecedores. A con
centração de 8_4% do crédito público nos quatro maiores Esta
dOs- São Paulo, Rio, Minas e Rio Grande do Su!- repre

-Sfúltá:va unl risCo para a própria Federação. 
--. ·-a P.tesidente Fernandg Collor, co~ a autoridade que 

as urnas lhe conferiram, -procurou -atacar o mal pela raiz. 
Não reportarei as mçdidas d_rásticas que se impuseram, c que
tOdos conhecemos. Direi apenas que, numa atitude corajosa, 
o Governo Federal _implementou as _reformas tributárias e 
patrimonial; iriiCioú-efetívanlenteo processo de privatização, 
reduzindo o giga!).i!sf!l_O ~() I;st~do _e os pesados ônus ~e _s~t()r~s 
deficitários; pfámdveu ã reorgahltaçã6 administratíva e· aca
bou com a prática clientelista e indiscriminada dos subsídios 
c -incentivos, que foram extintos em mais de 90% dos casos. -

Ê imperioso concluir que, se a iDflaçã~ não foi completa
mente debelada, encontra-se sob controle. E imperioso aceitar 
o fato de que medidas como ajuste fiscal, reforma adminis
trativa e modernização do sistema produtivo não surtem efei
tos a curto prazo. Podemos imaginar, no entanto, como seria 
o futuró deste País se essas medidas drásticas_ que foram em
preendidas continuassem sendo-proteladas indefiriidamente._ 

- Há, nessa abordagem, um aspecto interessante para o 
qual peço a atenção dos nobres _companheiros: é consenso 
entre políticos e economistas das mais diversas ideologias que 
a_redução do déficit público é vital no combate à inflação. 
Tal entendimento foi confirmado, durante a campanha, por 
todos os candidatos à Presidência da República. porém, quan
do o Governo eleito se _dispõe a reduzir o déficit público, 
o corporativismo, o vício,_ o paternalismo falam mãis alto, 
e~-(_)~ gove"rna-ntes ~sào xingados exatamente por executarem 
uma política que obtivera unanimidade. 

Esquecem os detratores do Governo Federal que a polí
tica se faz também som medidas impopulares, objetivando 
um interesse maior, e nem sempre imediato, da coletividade. 
Este é o alto preço que o Sr. Fernando Collor está pagando 
por cumprir as suas promessas de campanha_- entre_ eJª-b 
a redução do déficit público. 

Estamos aqui agora, um ano e meio após a posse- do 
Presidente Fernando Collor, a discutir uma série de medidas 
apresentadas· por ·sua equipe para viabilizar o Estado brasi
leiro. Com tais propostas, não se afasta o Presidente da Repú
blica dos rumos até agora tomados, mas apenas os aprofunda. 
Cabe a nós, parlamentares analisar, discutir, alterar e votar 
essas_medidas com os espíritos desarmados, com a serenidade 
e a responsabilidade que os cargos nos impõem, e com o 
mais íntimo desejo de aperfeiçoar os mecanism-os que regem 
a vida nacional. 

Não fomos chamados a um conchavo, não recebemos 
pressões e nem fomos relegados a um plano inferior. Portanto, 
resta-nos apreciar e votar as propostas do Emendão com matu
ridade e bom senso. 
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Como nós, também os -governadores foram chamados 
ao debate sobre as propostas do Executivo: nós, de forma 
tácita, implicitamente, pela própria tramitação do texto em 
seu caminho natural para tornar-se lei; -eles, Sob- a forma de 
convite, expressamente, para que a matéria nãO chegasse ao 
Poder Legislativo sem a contribuição- daqueles que efetiva
mcnte Vivem os problemas financeiros c administrativos dos 
seus respectivos Estados. Têm os governadores excepcionais 
condições de julgar as medidas apresentadas pelo Executivo, 
mesmo porque o Emendão não procura viabilizar unícamente 
a ação do Governo Federal, mas_ também a administração 
pública das 27 unidades_ da Federação. 

Éoinegável que_ a preocupação do Sr. Fernando Collor 
é também preocupação Unânime dos Governos Estaduais, que 
dependem de recursos não só para equaciOnar a sua adminis
tração, mas até mesmo para Cumprir os preceftos constitU
cionais - entre eles, o que restringe a 65% da receita os 
gastos com o fun~iQ!l~_lisnio~- -- - - - - -- - -

Matéria recenteirientc publicada -no" Jornaf d3 -Ta:i-de, de 
São Pauio, dá a noção exata do quanto estão exauridos os 
cofres estaduais. No Rio Grande do Sul, para cumprir o dispo
sitivo legal, foi neces~ário eçonomizarJuz__e_ telefone, cortar 
diárias de viagem,~ Co_ngela(Va-gas drÇar;g9~ _em cõtnissão e 
enfrentar greves. No Rio-, depois de_yi~ioscortes nas despesas, 
o Governo· ainda compromete 97% da receita com a folha 
de pagamentos. Esses nYveis de comprometinfento, muito" ele
vados. foram relatados recentemente no VI Fórum NaciOnal 
de Se~retário~ de Administfaçãõ, realizàdo erri-FJ~riãrióPolls. 

polémicas, outras nem tanto. Porém, não chegou ao Legis
lativo esse elenco de proposta como um pacote fechado, intan
gível. Pelo contrário, estará o _Governo Federal tanto mais 

_satisfeito quantO maior for a nOssa contribuição, para, juntos 
buscarmos uma saída para a crise brasileira. 

Como disse, as propostas do Executivo podem e devem 
ser enriquecidas con'l a análise e sugestões da comunidade 
e com a atuação dos Parlamentares. Muitas delas podem ser 
aperfeiçoadas para equacionar os interesses con~_itantes, ou 
rrtesiilo para obterem maior efi-cácia. 

Pessoalmente, considero que a estabilidade do servidor 
público pode ser suspensa temporariamente, como quer o 
Executivo, respeitando-se os direitos já adquiridos. Consi~_ero 
também oportuna a regionalização do salário míõirftO:-pois 
do contrário e_staremos Coridenando à imediata falência os 
EstadoS e Municípios mais pobres. Além de representar im
portante vantagem comparativa para a fixação- de industrias 
nas regiões mais carentes; o salário mfnimo regional reduziria 
a evasão de renda do sistema previdenciário naquelas áreas, 
onde, por falta de recursos, as Carteiras de Trabalho não 
são assínãdas, uma vez que o empregador não pode pagar 
o benefício iritegralmente. 

·i'\ propósito, no Jornal de Brasília de hoje (5-9-91), os 
GoVernadores do Nordeste assim se pronunciam: 

"O governador do Piauí, Freitas Neto (PMDB), 
disse ontem que o seu Estado não tem a mínima condi
ção de pagar um salário mínimo de Cr$ 42 mil a partir 
de setembro, pois explodiria todas as contas do gover-

- pó. Ele disse que nãq_tem ~d~ia para quanto va! A 
folha de pagamento, masjá sabe que não vai pagá-la 
e nem mandou simular o efeito." 

E fácil depreender, a partir dessas declarações, que os 
Estados estão falidos· e- não-dispõem de recursos para_investi
mentos, o que os leva a pressionar o Jesouro Nacional. Nesse 
contexto, o Goscrno Federal proprõe-se a -reescalo ri ar as dívi-
das dos Estados c dos Municípios, coricedendo prazo mais FreitaS Neto, que está em Brasílía-n.-egocülndo a rolagem 
longo e melhores condições de pagamento. Tal escalonamen- da dívida de seu Estado, disse qüe o governo não pode querer 
to, no entanto, só será possível se dispositivoS cori.-s"titucionais- tratàr O Nordeste como se foSse SãO Paulo. - -
forem alterados, como,-por exemplo, os relativos -à reforma 0 governador revelou que em agosto a re~ita I~quida 
fiscal, como forma de melhorar a arre-cadação e estender a local chegou a Cr$ 8,5 bilhões. A folha dos 80 mtl servtdores 
todos a cota de sacrifícios, Visto qUe Os reccifsos da União ficou em Cr$ 7,6 bilhões. Apenas s_e nivelasse até os_ Cr$ 
também são escassos. 42 mil, elevando os salários que vão de Cr$ 17 mil a esse 

Pretende o Executivo, então, antecipar alguinas altera- valor, a folha subiria em pelo menos Cr$ 2 bilhões, estourando 
ções _constitucionais que seriam reã.lizadàs em 1993~ A -forma 

0 
orçamento. 

coma_o Executivo _eStá agindo é totalmente tr~nsparente, e 
sua urgêncía facilmente se explica. Para tanto, basta darmos O Governador Edison Lobão (PFL) defendeu, em São 
uma olhada no Orçamento Geral __ d_~_lJ_niãó para 1992, que Luís, a volta do salário mfnimo regional sob o argumento 
o Congresso acaba de receber, oOde constataremos a previsão de que os Estados do Nordeste não dispõeiT! de condições 
de crescimento nulo e de ausência de oferta adicional de em- finanC"eiras para pagarem o mesmo salário do Rio de Janeiro 
prego. e S~_o Paulo._ Com o reajuste do mínimo para Cr$42 mil, 

O Brasil dever tá, para inVeSfii ~durante todo o ano de Lobão disse que a folha de pessoal do Maranhão vai aumentar 
1992, Cr$! trilhão e 300 bilhões, -ell1 valore-s de abril. Isso em 30%, extrapolando até o limite previsto na Constituição 
repre·senta pouco mais de 1% do nosso Produto Interno Bruto, que é de 65%. --
caracterizando um valor iriiSõfíO-e-um equilíbriO a_.fríSCado. O -governo maranhense esúi pagando atualmente um piso 
Esse resultado, ainda assim, só foi Obtido à custa -de uma de Cr$27 mil, que atinge a mais de 70% dos 100 mil fundo-
política austera, embora nem sempre simpática. Em recente nários~Na condição de maior devedor da União, com US$1,8 
entrevista, o SecretáriO Nacional do Planejamento, Pedro Pa- bilhão, Lobão já fez 18 viagens a Brasíiiã em menos de sete 
rente, citou-númeroS que comprovam essa política. No gover- meses de administração para negocíar a dívida cõm o GoVerno 
no passado os gastos com pessoal e encargos sociais variaram - Federal. 
de 3% do PIB, em 1986; a 6,4%, eni 1989. O Goveinóéofioí-, · Cortar despesas. 
depois de reduzi-los a 5,7% no ano passado, deve -iii3ntê-=-fos Apesar de ter sido defensor de um salário mínimo regia-
em torno de 4% este ano, o que é bastante significativo:-- nalizado para o Nordeste, o governador José Agripino (PFL), 

Sr. Presidente, Srs.-Senadores, - do Rio Grã.nde do Norte, já determinou aos· seus auxiliares 
As_ propostas do Executivo, consubstanciadas no chama- cjr.ie seja~ adotada~ novas medidas de enxugamento da máqui-

do Emendão, merecem o nosso --acurado exame e a nossa na adfiliilistrativa para qUe o Tesouro -estadual possa suportar 
respeitosa apreciação. Algumas das medidas sugerídas são O impacto do novo Salário mínimo. Ele reuniu todo o secreta-
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riado e determinou que sejam reduzidas gratificações,- diáriaS, (íUe ·o PMD_Jf é só o Quércjã-. pergUntoU Ulysses'', na nota 
passagens aéreas _e_ horas extras. _ _ _ _ ---~ _ -"'"" ofíci_ãl_ dJ) PMDB; "Sotero pede investigação na gestão Rosa-

O nortc-rio-grandense está, como o brasi_l~im, g~n_hando ne"; "Liberdade para o capital" - é um artigo de fundo 
mal, mas para pagar bem é preciso que haja renda. Q _estado de_ O oGlobo; "Crise Mqral" _- onde é citado o" Presidente 
vai ter que adotar uma eConomia de guerra, de acordo com do Trlbunafde Contas dos Municfp10s da Bahia que faz, esta 
a orientação do governador, disse o porta-voz do _P_alá~i~ Po- ~mana, "uma denúncia_das_mais graves: de que um<:t enorme 
tcngi, João Batista Machado. Com o novo -~alári~~~fnim_9, _quantidade de prefeitos do interior, em quase todos os Estados 
a folha de pagamento do funcionaliSmo_ esfac;tua_l_ v~i subir da _federação, está usando notas frias para desviar dinheiro 
de Cr$7 bilhões para Ci'$12 bilhões. __ _- --::- público:Aonde se vai chegar'?" 

Abro parênteses, aqui, para lembrar as_ re~ponsabilidades_ -Então, Senador Gadbaldi Alves Filho, quero agradecer 
do Congresso Nacion-al, e especificamente do Senado Federal, 0 aparte de y .Ex\ mas rendo minhas homenagens, tar_nbém, 
em relação aos seus papéis na vida da Nação. Acredito que, à oposição vigilante, e é com essa -0 posiçã0 - transparente que 
se, em vez de concentrarmos os esforços duas ~e~~s pg_r_§..~m_~~- __ vamos resolver os_ problemas do nosso povo, do nosso País. 
na, criarmos comissões eSpeCiaiS- para ·eaâ-a tema, debruçan- Agtadeço a v.Ex• (Muito bem!) 
do-nos diuturnamente sobre eles, estare~os· "4a11do m~lh_o_r 
contribuição à sociedade brasileira. _ · _- _ _ 

Da mesma forma, não podemosfiC?_~_a ~e_Q_oqUe âO Execu: 
tivo no que tange às informações de naturez!l polít~c~-~dmi-.. 
nistrativa. Para tanto, necessitamos criar uin Sístêiiia eficaz 
de informações; a firii âe assumirmos efef!va:rjlerit_e as -j:irerro-

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
. NEY lt'fARANHÃO EM SEUDISCURSO: 

gativas de legislar sobre matéria_fi~anceira e orç~~iitátlãco'-____ O Globo 
Tudo isso, porém, Sr. Presidente e Srs._Senado_r:_es_. pode_:_: 

remos discutir detalliadamente em outras ocasiões. _Eor ora, 
limito-me a apresentar essas sugestõe_s, d~da_a "e_xiqú_idª-_g__e 

l>MDB PROPOE ENTENDlMENTO 
. PARA SAL V AR GOVERNO 

do tempo_, e, principalmente, conclamar os s~I_!~ores p_a~a 
apreciarmos, isentariféillé, sem paiXões e sem preconceitos, Bra·sma --Apesar da constatação de que a deterioração 
as propostas contidas no chamado "~~~~dão". __ E$tQu con_-_ -dos.valores morais contribui para o agravamento dos proble-
victo de que, com a tenacidade do Poder EXecutivo, com mas políticos, a Executiva do PMDB, reunida ontem, defen-
a adesão da comunidade c com a contribuçãO do 4g~~lativo, deu_ o entendimento nacional _e se colocou como força aberta 
haveremos de chegar a· bom terrno •. ~~vç:r~~-C?-? de ~~.Q!Ci~L.- ~ .io_díáiOgõ- para buscar soluções_ negociadas. ·o PMDB é o 
essa nefasta críse qUC -hirtãniô-s ànos vem atormentando a segundo partido de oposição, num intervalo de 48 horas, a 
sociedade brasileira. - def~n_qer _o diálogo com o Governo após diagnosticar a gravi-

É pura ilusão pensar que a _sociedade cobrará apenas dade da crise. O primeiro fOi o PSDB, que realiZou ConvençãO 
do Executivo se as elites brasileiras não encontrarem uma Nacional no domingo. Em nqta divulgada ontem, os peeme-
solução para a crise que inferniza a nossa gente. __ :pºr is_s()_, _ debistas_afiririám que ó SiStema ·coi)StituciOnaf vigente impõe 
nobres colegas, pensem! _ ao Presiden~e Collor "a reponsabilidade, a iniciativa e a lide-

O Sr. Garibaidi Alves Filho --Permite-me V.Ex~ um rança"-desse entendimento. 
aparte? ---~MaS·a-eXempJo cfo PSDB, ao inanifestar süa_pre~cupação 

o SR. NEY MARANHÃO_:_ Coln muito Pnize·r:""""-'' -.-- com-o agravamento da criSe, o PMDB não ã especifica. Cons
tata apenas a persistência ~os problemas de ordem económica, 

O Sr. Garibaldi Alves Filho- Eu estava ouvindo atenta~ polífiCã- e Social e, menos·_c!?nt~ndente, troca as denúncias 
mente o seu discurso, e quero- aplaudir a sua coerêhcia; a de -Cói'fúpÇãti riO:-GOV~rrlõ -p-ela constatação da "deterioração-
sua coragem em defender o Governo .. V.Ex~. em uma hora ___ dos _valores_morais, o desalento e a falta de perspectiva que 
difícil como essa, vem defender o GoVenió e-is:to-creveser tomam conta da opinião púlbica,._ 
louvado. Agora V.Ex~ deve fazer justiça também à- opOsiÇãO, Q PreSidente nacional do partido, Orestes Quércla," ao 
a todos aqueles que OC?u.ea_ram ~ssa mesma·rribun~ e s_e cQlQGa.-_ divulgar a nota, disse que, mesmo tendo_herda<!-o um quadr~---
ram à disposição do Governo para o diálogo, para o efltendi- econômico difícil, a inexperiênCia e a fãlta de coordenação 
mento nacional. Na verdade, a oposiçãO tem demOns-trado. do Governo são- os· principais- reSpõnSáveis pela crise. 
um alto espírito público na hora- em que ~e àiSpoe-a~disc~tír ___ ._-- 0 __ PMDB não diagnosticão que ch3ma de crise. Q~e 
todas essas propostas. Queria apenas _f~~er_~ssa obSerVãção, 
Senador Ney Maranhão, no fillal do seu discurso. - crise ameaça o Paí~~-:- perguntar~m os repórteres-. 

O SR. NEY MARANHÃO - Senador Garlbaldi Alves 
Filho, quero dizer a V .Ex~ que ao final do meu discurso pedirei 
a transcrição das manchetes da imprensa onde se encontra 
o que V.Ex• acaba de citar: "PM[)B propõe entendimento 
para salvar Governo"; "Indisponibilidade de ober:ts" -é a 
medida que o Governo está tomando contra os bandidos_que 
estão furtando o País, e inúlne"ros inquéritos estão serido aber
tos para pegarmos pela gola, como já pegamos muita gent~ 
- e foi o Congresso; através de uma comissão, que pegou 
os bandidos do INSS; "Collor chama partidos para discutir 
um entendimento que permita superar a ctise ~~Qúerii._diS~e-

- ---=.A- crise é o próprio Governo -respondeu Quércia. 
- ~!e ip.formou ,que _a nota fOi "feita. incialmente, no seu 

escritório político em São Paulo-~_ c9_ntqu com a participação 
do economista Luiz G()nzaga Belluzzo, do Deputado Alberto 

- Goldman e_ do PresidCD_te da Fundação Pedroso Horta, C3rlos 
EstevãO Martiris. Segundo alguns co~u~ores, a nota original _ 
era mais Conturidente. -

Mã:S a origiflal, esquecida na sala onde foi realizada a 
reunião, difer_e pouco da divulgada. Ela acrescentava apenas 
que o emendão traz propostas ma1 elaboradas e criticava a 
[_ll~n_eira como ele foi lançado. Mas também não falava _em 

. corrt:tpÇão-::-- - · - - -- -
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Folha de S- Paulo 
COLLOR CHAMÃ PÃIUibbS PÁRA 

DISCOTIROM ENTENDIMENTO 
QUE PERMITA SUPERAR CRISE 

Planalto se acha incapaz de enfrentar sem apoio os proble
mas nacionais. 

.. Quem disse que o PMDB é só o Quérda? .. ; perguntou 
Ulysses. A nota oficial da Executiva do PMDB, anteontem, 
entreabrindo portas para um entendimento, contribuiu para 
dissolver a inquietação do governe: em relação a_ QlJérci~ .. 

Também no Congresso_ Nacional, govern~b~lidade e en
tendimento passaram a ser moeda corrente_,-quase ~ni_ca_! __ n~s 
discussões. Mas os sinais emitidos pelo governo são contradi
tórios: após tentar inutilmente vender o emenCfãO-Comõ única 
alternativa ao caos e, em seguida, acenar com o entendimento 
o governo anunciou ontem a iminência de _ _um pacote fiscal 
e tributário. - -- -

o- presidente- do B3nc0- Ceilüãl Fiancisco ·_çhOS_: djss~ 
que o pacote sai em até dez dias (leia na pág. 1-10), o que 
atropela tanto o emendão como a incif)1_e_nte tentativa ~e_ ~n-
tendimento. -- - -----

Folha de S. Paulo 

SOTERO PEDE INVESTIGAÇÃO
NA GESTÃO ROSÃNE .. 

Presidente da LBA determina que sindicância sobre supos
tas irregularidades na entidade sejam reexaminadas. 

Da Sticutsal de Brast1iéi-

O novo presidente da Legião Brasileira de Assistêi-tCia 
(LBA) Paulo Sotero, determinou o reexame de ~o_das as sindi· 
câncias- sobre supostas irregUlaridades na gestão· de_ Rosane -
Collor na entidade. Ela não terá acesso às investigações. 

As sindicâncias _ _serão coo-rdenadas pela nova procuradora 
da LBA, Lúcia Emflia. Ela era consultora jurídica adjunta 

do Ministério da Justiça e foi nomeada ontem. Ein seu primei
ro dia na LBA, Sotero demitiu o aritigo- procurador. Pedro 
Holanda, que tinha sido nomeado por Rosane. 

Sotero disse que as sindicâncias serãõ ampliadas para 
examinar tódas as denúncias de supostas irregularidades nas 
superintendências estaduais. Ele anunciou que vai pedir à 
nOva procuradora que examine também as denúncias de con
tratos_ irregulares entre a LBA de Alagoas e empresas de 
parentes de Rosane. 
~- ~·A pfim~ir_a-dama pediu que as investigações fOssem fun
do, doesse a quem doesse'', diz Sotero. Ele ga~ante que Rosa
ne não vaf ter acesso ãs __ sindicâncias. mesmo que continue 
a ter um gabinete na sede da LBA. 

Sotero disse ter __ recebido do presidente Fernando Collor 
a orientação de "fazer uma administração politic3inente neu
tra, profissionalizar a LBA e investigar profundamente qual
_quer indício de irregularidade". 

Soter.Q_vaí manter na vice-presidência da LBA o alagoano 
â.bflio D3ntas. Amigo pessoal de Collor, D_antas foi um dos 
pfiineiros a denunciar dentro do -governo os favorecimentos 
à famt1ia de Rosane. 

-Ele eSColheU o- economista José Barros RibaS Neto pa~a 
dirigir a área de orçã.mento dã. -LBA. Ele foi secretário de 
Orçamento da União e sub-secretário no Tesouro Nacional 
do governo Sarney. __ ,_ ___ _ _, _ _ -

Sotero diSse também que vai subsfíttifi (is- dirig~_~tes 4_as 
áreas de planejamento, formulação de_ políticas e ã-uditoriii~ 
A Comissão de Economia da Câma_ra dOs Deputados vai pedir 
aQ_Tribunal de Contas da União (TCU) uma auditoria sobre 
~ aquisição de cestas básicas pela LBA em todo o país, aten
dendo requerimento do deputado José Fortunarti (PT- RS). 

Ele base_ou sua suspeita de irregularidades em um relató
rio envi;:tdo.pela própria LBA. Segundo este_ relatório, no 
piínleirO iitiO do governo Collof a LÍ3Á. compfou em todo 
o país 1,54 milhão de cestas básicas. Dessas, 628 mil foram 
adquiridas sem licitação. 
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Documento a que se refere o Sr. Ney Maranhão; 

O Globo 

LIBERDADE PARA O CAPITAL 

Em 1985, pela primeira VCi em iD.uitos anOS, a -remessa 
de lucros para o exterior superou o volume de investimentos 
diretos de capitais estrangeiros aplicados no Brasil. Tradicio
nalmente, as empresas só remetiam de 5% a B% -do montante 
autorizado por lei (sem necessidade de pagar-Imposto de Ren
da complementar), reinvestindo a grande parte de seus lucros 
no próprio País. _A partir de 85, no entanto, a balança mos
trou-se desequilibrada, combalindo ainda mais as reservas 
cambiais, já drenadas pela dívida externa. 

A retração dos investidores estrangeiros se deveu a_ uma 
série de fatores que foram se- aCumulando -e se agravando 
-com o tempo. O principal deles: Crescente gra.U-de-inStióf
lidade na economia, gerando cada vez mais perplexidade no 
observador externo. Enquanto a maioria das outras nações 
(inclusive as então socialistas) mostrava-se cada vez maiS Sim
pática aos capitais estratigeiró's, ·o Bra"sil caminhava na direção 
oposta. Por pouco, durante a Assembléia Constituinte,. eri:i 
1988, não se configurou urna expulsão de capitais externos 
de diversos setores. _ 

A partir de março de 1990, o Governo resolveu dar uma 
virada de 180 graus;_ têm sido adotadas, pouco a pouco, medi
das visando a atrair o capital estrangeiro. Note-se que elas 
podem ser consideradas tímidas, em compa,raçâo.·cçm aquelas 
postas em prática por países que Coinpetem Cõm- ô ·Brasil 
na busca de poupança externa. Sefá Coinó for, liberalizou-:-~e 
o comércio exterióf; insfituíú-se um mercado de cârnbío flu
tuante, botou-se um ponto final na reserva de mercado da 
informâtiea, desburocratizou-se a contratação de tecnologia, 
e, principalmente, abriu~se -o diálogo com as empresas estran
geiras aqui instaladas. Essas providências, e iriais a insistênCia 
na afirmação de que o BraSil se integrará de fato à economia 
internaCional, começaram a produzir resultados. Nos primei
ros meses de 1991, o volume de investimentos diretos ultra
passou significativamente a ilfédia anterior a 1985 (cerca de 
US$ 1 bilhão). Registre~se que também passaram a entrar 
recursos para aplicação em ações. - - _ · 

O Brasil, no entanto,-está longe de captar o mesmo monR 
tante recebido pelo México (em !990, dos US$ 14 bilhões 
que entraram na América Latina, os mexicanos ficaram com 
quase US$ 9 bilhões). Daf a importância de um acordo dura
douro sobre o pagamento do principal e dos juros da dívida 
externa .. A normalização do_ relacionamento caril a comuni~ 
dade financeira internacional foi passo fundamental para que 
México e Venezuela voltassem a receber, voluntariamente, 
grandes somas de _capitais. 

O maior atraiívo que O Brasil pode oferecer aos investi
dores externos é a garantia qe que avançará~ reaiplerite', em 
direção ã plena economia de mercado, com liberdade cada 
vez maior de movimentaçãO de capitais. Isto inclui a redução 
da presença do Estado no setor produtivo, menor ingerência 
nos negócios do setor privado, maiõr estabilidade nas regraS 
da atividade económica .. Com iSSo, OSiiiVestidores estrangeiros 
tenderão a manter seus capitais aplicados aqui- como acon
tecia no passado - e também a fuga de capitais brasileiros 
será estancada .. 

A China é bom exemplo prático. Embora não tenha aban
donado o seu sistema político fechado, as normas para o trata
mento do capital estrangeiro. a partir da decisão de acolhê-lo 
francamente, têm sido mantidas há vários anos. E assim, os 

~inese~ conseguem ôbter um fluxo crescente de capitais do 
exterior. Lá como: eln oq.tros países, nlanifesta~se ã verdade 
desta afirmação: se dispõe de liberdã.de paTa sair, o capital 
prefere ficar. 

Um País como o Brasil, carente de tecnologia e recursos 
financeiros~--nao pode ~brir mão da poupança externa se quer 
romper as barreiras do subdesenvolvimento. A via do endiví;;. 
-d-ãffieilto está ·e-sgotada" (idém de ter se mostrado perigosís
Sima). Resta atrair investii:heilfos-diretos. Os núnleros do pri
meir~ semestre indicam que _os capitais eStrangeireis-Se iitOSt{a"
rão mais confiariteS n-a -medida que os fatores de instabilidade 
na economia e de insegurança para o investidor fore·m sendo 
iefnoVídos. 

Jornal do Brasil 

CRISE MORAL 
A questão da moralidade pública avulta, hoje, como uma 

questão crucial.. É, portanto, oportuna e saudável a discussão 
SObre a roubalheira- que assola o ·país. O Braisl prcisa resgatar 
com urgência alguns vlaores que parecem perdidos na poeira 
do tempo: Sem eles, nenhuma solução será possível. 

Entre os deveres do Estado está ()_ de -z~lar pela obser
yância de ce:nps padrões de comportamento, ditados pelas 
leis e pelos costumes. Sem o exercício_ dessa atribuição do 
Estado, qualquer sOciedade estará condenada ao caoS.-Este 
caos vem ameaçando o Brasil de longa data. Em determinado 
momento, o poder público parece ter aberto mão da sua tarefa 
moralizante~ E esse_descaso tinha de_se transmitir, de forma 
dialética, à sociedade, que hoje conViVe com intoleráveis níveis 
de promiscuidade~ 

Os SintOmas· do~ câncer estão af para quem quiser ver: 
Ull'l: governador receb~ bicheiros em paláciO; policiais fazem 
serviço de bandidos; todos os meios justificam o fim imedia
tista de fazer fortuna fácil. O presidente do Tribunal de Contas 
dos Municípios da Bahia fez, esta semana, uma denúncia das 
mais- graveS: de -que uma eliorme qUantidade de prefeitOs 
do interior, em quã.se tO<_jo_s os c~stados da Federação, está 
usando notas_ frias para desviar dinheiro ·público. Aonde se 
Vaf-chegar? - - - - -

_ · O perfil do país, hoje, é de uma nação sucateada, material 
e- ·moralmente, que não merece nem respeito nem crédito 
do resto do mundo civilizado. _É preciso reverter, com todo 
o emperiho; esse qUadro deprimente, de desolação. Mas o 
bom exemplo precisa faier o mesmo trà.jeto" qtie "o mau exem
plo: tem de vir de cima .. É preciso acabar, antes que seja 
tarde-, cóm eSta imagem de nação do vale-tudO, onde só os 
pobres pagam pelos _seus crimes e os ricos podem roubar à 
vontade. 

No$ países democráticos, existem inStiuiDentos- que auxi~ 
liam o poder de fiscalização do Estado. Nesse sentido, a im
pieOsa cumpre tradicioiuilmente um papel capital. Durante 
25 anos; no Brasn~ essa arma foi subtraída à nação, por força 

-da censura e por outras formas mélis contundentes. O_ Jornal 
do Brasil, por exemplo, por pouco não foi silenciado, no gover
no Geisel, por meio- de pérfidas pressões. Não há dúvida 
de queisso·contribuiu para que a corrupção ~icejasse como 
capim na administraÇão pública. 

Refletindo a impunidade que campeou nos meios oficiais, 
a sociedade como que incorporou vícios que o Estado aparen
temente chancelava. Amplos setores da classe média- antigo 
bastião da moralidade pátria - corromperam-se de vez. A 
noção de que a esperteza pode ser tão eficaz quanto o trabalho 
honesto - quando o objetivo é o lucro -consolidou-se em 
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muitos segm-entos sociaíS. PiOr~ o õín1ieifõ Pàssoii a-s-e·r- um 
valor em si.- Não impOrta de onde ele tenha saído e nem 
o currículo de quem o obteve. _ _ _ _ 

A televisão tarribém teve um papel de peso nesse dramá
tico processo de degradação. A redemocratização não apon
tou, à tevê, o camfnho da responsabilidade social. Hoje, as 
famílias se chocam, diariamente com o baixíssimo nível de 
certos programas, que- só faze-m deseducar _afnda mais um 
povo deseducado. Perderam-se o-s--p-arâmetros, enfirri. -E _o 
país não sairá-do atoleiro em que se acha enquanto a sociedade 
não conseguir restau-rá-los. - --

CONDIÇÚES PARA SAIR DA CRISE--

Já existem sinais de que pode haver luz no final do- funel 
escuro da crise política brasileira: a nota da Comissão Execu
tiva do PMDB e a visita do novo presidente do PSDB aO 
Sr. Fernando Collor de Mello, em palácio. Ao que tudo indica, 
os sinais de uma mudança no clima político nacional come
çaram com o discurso do líder pc_essedebi_sta no Senado, na 
última qúinta-fe.ira de agOsto. O Senador Fernando Henrique 
Cardoso soube mostrar que o entendimeQ_to com o Executivo 
poderia- Ser 3 saida para o impasse político reinante __ 

Foi uma demonstrã:çãb rara entre homens públicos deste 
país a que Tasso Jereissati deu, dispondo-se a encontrar-se 
com o Presidente da República depois de o Governo ter pro
movido uma devassa fiscal nas empresas de que é titular o 
ex-governador do Ceará. A superioridade que se reflete nesse 
gesto vale mais ainda quando se sabe que tal gesto sobreveio 
à perplexidade causada pe~a iniciãtiva d~sastrada do chefe 
de Estaao, _ericaminhando o_ Emendão sem nenhum_ entendi
mento prévio'com 'cr V~gíslativô. Sabé-se que q_presidente 
apeJou ao tucano-chefe para, que mantenha desobstruídos çs 
caníS de comunicaçãq que lhe_ permitalt! C-9~~~cer Ós anseios 
e as reinvidiC:lções da sociedade. Sem o conhecimento do 
que a sociedade quer o Sr. Fernando CollOr de Mello não 
se ·sente em condições de administrar a crise que O País Jttra
vessa. Enquanto se travava o diálogo- no- Planalto, havia no 
CongreSSo vOZes qu·e-·se faziam· ouvir~· Propondo._sàídas_par'a 
o impasse nacional: reforma ministeríaJ; renúnCia-ou -parla-
mentarismo de emergência. -- - --
. A adoçâo de qualquer fórmula depende, evidentemente, 
do que o Presidente d~ República decidir.· Não basta a S. 
Ex~ vestir o mantO- da humildade ou recorrer aos partidos, 
ouvindo-os, para obter o apoio de que necessita. E preciso 
muito mais. O governo tem duas carências-básicas-. Faltam-lhe 
eficiência e respeitabilidade. __ E nãg_Jhe b~stam-uma- reforma 
ministerial par3-afcançar ã. adeSãO da sociedade, por melhores 
que sejam os nomes dos novos_ ministrOs, ll_éfl} 9ft'\"recer a 
seus atuais opositores a- demonStraÇclO -iilequívoCa. de" boas 
intenções. 

Um diálogo construtivo pressupõe certas condiÇões e to
das elas dependem do presidente- e só dele. Po_~ ~_xemplo: 
uma solução prátiCa para a crise;- cm:no a da fçirnlação de 
um ministérío de notáveis, não se concilia com ã manutençã() 
da chamada "República de Alagoas". Não haverá persona
lidade política de peso que se· incorpore ao governo com a 
obrigação de acertar o passo -com gabinetes paralelos de PC, 
PP ou de quem quer que seja, já de pleno conhecimento 
da opinião pública. _ _ 

Mas, se se disse que há luzes no final do túnel, cumpre 
reiterar que uma delas é a disposição para o diálogo, mani
fe"stada pelo PMDB. As luzes percebidas se apagarão, no 
entanto, se o presidente não-tiver humildade para reconhecer 

CJue, sozinho, nã~-Íirará o .País da crise. E para entender 
que tem de livrar-se_da "República de Alagoas". 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. NEY 
MARANHÃO . 

Jornal do Brasil5 de setembro de 1991 

. INDISPONIBILIDADE DE BENS 

O objetivo do governo, a() propor no Emendffi,o a indispo
nibilidade de bens dos corregedores, foi, segundo o Secietário 
da Fazenda Nacional, Luís Fernando WeUisch, transformar 
em um alto risco qualquer tentativa de barbar o fiScO. "A 
punição deve ser exemplar e educativa", de:fine We:IJisc_h. Na 
s"ua _opírlião, o si~tema -permitido- hoje pela legislação atual 
para a cobranç·a junto aos devedores é inadequado. 

"Nós precisamos de ínstrumentos mais potentes para 
combater a sonegação e que permitam que o fiscal seja real
mente respeitado", argumenta. Esta não é a primeira vez 
que o governo tenta instituci6Ii_alizàr a i_:toSSibilidade_de tornar 
inàíSpoilíveis oS bens de seus de_vedores. A ex-Ministra da 
Economia, Zélia Cardoso de Mello,- cfi:~gou a ter em mãos 
_um A!l~ep_iOjeto de lei, que acabou engavetado porque previa 
a decretaç_ão de indisponibilidade por via administrativa. A 
proposta atual prevê que a indisp'?_n_ibilidade_ seJ_'á pedida por 
processo judiciaL - _ _ 

Segundo_o diretor do Departamento da Receita Federal, 
Carlos Marcial, a idéia agora é tornar a-indisponibilidade 
~ma espécie d~_ medida cautelar. Isto _impediria que o çievedo_r 
se _desfizeSse ae seu patrimônio no decorrer do processo de 
cobrança judicial dos seus d~bitos. Atualmente, explicou, a 
distância entre a aplicação do auto de infração pelos fiScais 
da Receita e a açào propriamente dita é tão_lo_nga, que acaba 
permitindo desvios por parte dos devedores. 

Ao elaborar o projeto atual, os técnicos do governo tive
ra_I_Il como espelho os sistemas adotados em outros países. 
Marcial lembrou o exemplo da Alemanha, onde o fi_ªç:al, de
ç_oxrido _todo o processo trsCal, tem a atribuição- para pedir 
a indisponibilidade de bens e;-·até mesmo, da conta bancária 
do sonegador. Nos Estados Unidbs, o próprio agente fiscal 
pode pedir a um adVogado o .bloqueio da conta do devedor. 

Marcial acha que a idéia dª -~ndisponibil.idad~_ de_ be~s 
é uin sisü~ma bem mais eficiente para combater a sonegação 
do que a prisão administrativa, adotada antes da promulgação 
da atual Constituição. "0 co.ntdbuinte se sente constrangido 
quando tem o seu património indisponível", acredita ele. 

Segundo o diretor do Departamento da Receita Federal, 
a idéia é perm-itir que a indisponibilídade seja decretada sobre 
os-bens dos devedores reincidentes. A proposta, entretanto, 
foi criticitda com iro-nia pelo Deputado Roberto Campos (PDS 
- RJ). "A ameaça de indisponibilidade de bens para os ina
dimplentes do FiSco chocar-se-ia contra o fato de que os maio
_;res inadimplentes - prefeituras e empresas estatais - fica
rfa~ com seu~ bens saudavelmente indisponíveis'', lembrou 
_Ca~pos. 

_ Pedroso dá apoio com conhecimento de causa 

- . com uma -experiência de quase 30 anos como fiscal no 
Rio Grande do Sul, o Deputado Eden Pedroso (PDT- RS) 
apôia- com ardor a proposta de se incluir na Constituição a 
indisponibilidade de bens dos devedores de impostos. "A me
dida- viria contribuir para reduzir a sonegação fraudulenta 

·cte tributos existente no pais, resguardando o interesse do 
estado", diz. 
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Segundo o deputado, a regra adotada no país contra os 
devedores é bastante antiquada e morosa. '"Ela permite que 
empresas que deixam de recolher seus impostos sejam enqua~ 
dradas em processos que duram anos, o que permite que, 
neste período, os devedores se desfaçam de seus bens. Quando 
à ação chega ao seu final o património inicial, que serviria 
de garantia ao seu- débito, já deixou de existir", explica. 

O Deputado Eden Pedroso _ressaltou que nos países de
senvolvidos o interesse Público é protegido com a indisponi
bilidade de bens, de forma que o Estado tenha uma ação 
rápida para reaver _o fruto do que caracteriza como uma "delin
qüência tributária'': 

Sessim-adverte para risco de injustiças 

Para o Deputãdo Sirrião Sessim (PFL_- RJ), a indisponi
bilidade de bens dos devedores de impostos da União, estados 
ou municípioS, esbarra em um dUro obStáculo~ ~'COmo é qUe 
ficarãO aqueles devedores que possuem um único bem". inda
ga. '"Isso poderá penalizar muita· gente pobre que possui ape
nas a sua casa própria". 

"Quem deve tem que pagar". diz Sessim-.-- Ele pondera, 
entretanto, que a medida poderá trazer uma série de proble
mas se não for bem regulamentada. O temor do deputado 
é o aparecimento de aibitrã.riedades entre os responsáVeis 
pela decretação da indisponibilidade de bens. "Isso não pode 
ficar aO bel-prazer de uma pessoa", adverte. 

No caso dos grandes devedores. SimãO Sessim afíiril.a 
que há muito tempo o governo-deveria ter InStituído a indispo
nibilidade de bens. A indisponibilidade, como garantia a crédi
tos tributários? poderá ser incluída, se aprovado o Emendão 
no art. 145 da Constituição: Para o deputado, o dispoSitivO 
só-poderá ser acionado por meios judiciaiS. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Lavoisier Maia. 

O SR. LAVOISIER MAIA (PDT -__ !'N. Pronuncia o 
seguinte discurso.) ~Sr. PresideiJ.,te_1 Srs. Senador~s. os fa~o
res de produção- especialmente o capital e os recu_rsos huma
nos - seguem a ordem natural de se concentrarem onde 
haja condições mais favoráveis. Esta tendêndâ provOca-o agra
vamento das desigualdad~~ entre regiões de um mesmo País, 
podendo o fenõmeno constituir séria ameaça- -ã unidade polí
tica e à paz social. Ao longo da história, o_ foss_o que separa 
o Norte e o Nordeste das demais regiões, com destaque para 
o Sudeste rico e afluente, ·só se fez alargar com o decorrer 
do tempo, não obstante a criação de incentivoS fiScais, cOiit 
a finalidade de atenuar QS desníveis. Onde buscar as cauSas 
do __ malogro dessa política_ de tão boas intenções e- quais as 
soluções capazes de reverter a tendência à exacerbação das 
disparidades? _ · 

Ainda que se reconheça que, sem eles, a situação do 
Norte e do_ Nordeste seria mais crítica, não se pode deixar 
de constatar que os incentivos fiscãiS--fic3ram muito loo_ge 
do objetivo de diminuir ãs disparidades regionais. O fracasso 
da política adotada para estas regiões deve-se à má orientação 
dos incentivos e dos sistemas de sua aplicação. Ninguém ignora 
que os incentivos favorecem grupos iridUstriais·e latifundiários,· 
que concorrem para a dilapidação dos recursos naturais, sem 
terem contribuído para o fortalecimento das forças produtivas 
das respectivas regiões. Também não se desconhece que os 
sistemas de aplicação permitiram desvios de grande parte dos 
recursos. A par desses fatores, também a política de desenvol
vimento regional adotada nas últimas décadas concorreu para 
o agravamento da situação, por uma série de fatores: excessiva 

acumulação dos mecanismos de mercado; transferência de 
recursos e rendas tributárias para os cen"tros hegemónicOs; 
pagamento inadequado dos recursos minerais. e a perda de 
recursos financeiros captados pelos bancos comerciais em be
nefíCiO _-das regiões mais ricas. Em suma, a região- continua 
financiando o desenvolvimento económico das regiões mais 
ricas do país. Sai mais dinheiro do Nordeste do que nele 
e~tra, segundo estudo realizado, em 1990, por técníCoS: do 
Banco do Nordeste. Tudo isto denota um quadro de colonia
lismo interno, resultante de uma estrutura fisCal e tributária 
que bloqueia o desenvolvimento do Nordeste. 

O nosso projeto de lei cria instrumentos capazes de obter 
dos incentivos fiscais o máximo de rendimento; visa a tornar 
mais célere o processo de aplicação dos recursos e mais bem 
equilibrada a distribuição de renda. O projeto tem, sobretudo, 
o- mérito de criar a obrigatoriedade do reinvestimento, n_a 
região, de cinqüenta por cento, no niínimo, dos lucros líquidos 
apurados em cada exercício, como condição para que as em
presas continuem beneficiando-se do sistema de incentivos. 

Como medida de aceleração da distribuição dos recursos 
provenientes dos incentivos fiscais-, o pi'ojeto de lei Péftriite 
que as empresas optantes recolham às agências bancárias da 
rede arrecadadora as parcelas do Imposto de Renda incenti
vadas, as quais serão transferidas diretamente aos respectivos 
fundos de desenvolvimento, sem passarem pelo caixa do Te
souro Nacional. Com isto se queima etapas do percurso entre 
a -origem e a aplicação dos recursos, evitando entraves buro
cráticos. 

Permitít d desenvolvimento equilibrado dentro- de urna 
mesma _região, evjtando os desníveis sub-regionais, é um dos 
pfíílCfpãis objetivos deste projeto de_ lei. O art. 2" prevê a 
distribuição de recursos por critério iii.versarrierite propõ-rciO· 
nal à participação de cada estado na composição do PIB, 
com o que as unidades federativas mais pobres receberão 
maior soma de recursos. 

Além d_isso, a proposta prevê distribuição difer-enciada 
de _re_cursos por setores-. contemplando privilegiadamente 
aqueles considerados prioritários ao desenvolvimento equili
brado-e- àqueles capazeS de promover uma distribuição mais 
eqüítatíva-da renda. 

A par disso, os recursos_ destinados a empréstimo ao setor 
privado e à participação de capital poderão integrar até setenta 
por cento do montante do investimentO, em -proje.tos de micro, 
peQiierias e médias empresas dos se tores primário. secundário 
e terdárío da ecõnomia regional. Também se beneficiam do 
sis_terna_ de_çooper3tiVa as associações, que contarão com _a 
assi_s_têni~ dos organismos regionais paià implementação de 
se"us projétos. - -

_Serão considerados prioritários, para efeito de distribui
ção dos recursos, os projetes que objetivem aumentar a oferta 
de emprego, ampliação da produção de alimentos, utilização 
de tecnologia nacional ou incorporação da estrangeira, capaci
tação da mão-de-obra local, interiorização- do processo _de 
desenvolvimento, participação dos empregados nos lucros das 
erripreSas. E, finalrilente, melhoria na distribuição da re~da. 
Estes são critérios de extrema importânciã no processo de 
desenvolvimento integrado que desejamos ver implantados 
nas regiões. 

As medidas preconizadas nos arts. 6"? _e 7"? do projeto 
de lei são fundamentais, o primeiro determina que as empresas 
beneficiárias dos incentivos mantenham, na região, cinqüenta 
por cento, no mínimo, de ativos. O art. 7"?, por sua vez, trata 
do reinvestimento de cinqüenta por cento do lucro líquido 
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na ampliação do projeto originári_o Oll: irrijJiernentaÇão de no~ 
vos projetos. Os dois dispositivos, em conjunto, permitirão 
que as riquezas produzidas na região nela permaneçam para 
a geração de mais riquezas._ 

Acreditamos que as propostas vinculadas neste projeto 
de lei que ora apresentamos à apreciação do~ ilustres Srs. 
Senadores, represêntam medid~s de grande rel~vância para 
o aperfeiçoamento e a democratização do sistema de incen
tivos fiscais para o Nórte e o Nordeste. 

Um dos objctivos fundamentais da ConstituiçãO Federal 
é ·~erradicar a probrcza e reduzir as desig!Jaldades soci~s 
e regionais", consoante o disposto em seu art. _3•: inciso III. 

Isto posto, e dada a importância econômico.:social de 
que o presente projeto de lei se reveste, _esperamos contar 
com apoio de nossos ilustres pares para a suá aprovação:-

PROJETO DE LEI DO SENADO W , DE 1991 

Dispõe sobre os Fundos de Desenvolvimento Regio
nal e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decn!ta: 
Art. 1" A pessoa jurídica que optar pela aplicação de 

parcelas do imposto devido, nos termos do art. 11, inciso 
I, alínea a, e inciso V, do Decreto-Lei n" 1.376, de 12 de 
dezembro de 1976, recolherá nas agências ba_ncária~tda rede 
arrecadadora, mediante DARF com discrim1naç3o- eSpécíficã 
para este fim, o valor rela_tiv9 ao ii_1~nQvo-:fisCal, -para fins 
de transferência ao banco operador, que creditará de imediato 
ao Fundo de Desenvolvimento correspondente as importân~ 
c:ias recolhidas, à orden1 da ~espectiva SuperintendênCia de 
Desenvolvimento Regib~~I. 

§ 1" OS valores relativos ao incentivo fiscal serão recolhi~ 
dos nas mesmas condições das parcelas do Imposto de ~enda 
devidas pelo contribuinte, de acordo com a sistemática de 
recolhimento desse imposto, sujeit~n_c;lo~~e ~-9s rri~~mos encar-
gqs; na hipótese de 3tr3Sõ no -recolit_i!Dento. _ _ 

§ 2"' As instituições _fmimceiras da rede arrec_adadora 
sujeitam-se aos prazos, normas e procedimentos da legislação 
do Imposto de Renda, relativamente aos valores correspon
dentes aos incentivos fiscais recolhidos. 

§ 3~' Sem prejuízo das o_brig_a~õe~ .rel,ª-tivas _ * }egisl~ç-ãÕ 
fiscal, as instituições finâOCeiiã.s da rede arrecadadora obri
gam~se a infõrmar mensalmente ao_ D_epartamento da Receita 
Federal e à respectiva Superintendência de Desenvolvimento 
Regional os valores arrecadados a título de incentivo fis:cal, 
indicando dados da empresa optante e o Fundo a que se 
destinam os_ recursos~ 

§ 49 O recolhimento das patc~las correspondentes ao 
incentivo fiscal condiciona~se ao pagamento do Imposto de 
Renda devido. . ·.· , , , o ~• • 

Art. 2" A distribuição dos r~cursos provenienteS dO in~ 
centivo fiscal, de que trata o caput do art. 1 ~. far~se-á inversa
mente proporcional à participação de cada Estado benefi
ciário, na composiÇão do Produto Interno BrutO. 

Art. 3o A aplicação dos recursos administrados pelo Fi~ 
nor, Finam ·e Funres far-se~á, nas- resPedivas -reglõéS, dã se~ 
guinte forma: _ _ _ . 

I -até 50% (cinqüenta por cento), ém éffipiéstimos para 
atividades do setor privado; 

II -até 30% (trinta por cento), em participação de ca~ 
pita!; - ~ 

III- o restante, em proje~.o_s. públicos de infra~estrutura 
econômica e socià.I. -

_ Art. 4" Os recursos destinados a empréstimos para as 
atividades do setor privado e os previstos para participação 
de capital, nos termos dos incisos I e II do artigo anterior, 
poder3o integrar até setenta por cento do montante do investi~ 
menta, em projetes de micro, pequenas e médias empresas 
dos se tores primário, secundário c terciário da economia regio~ 
nal e até cinqüenta- por cento nos demaís casos, incluindo, 
para formação do capital próprio, os imóveis e benfcitorias 
utilizados no projeto. 

Parágrafo único. Sessenta por cento das aplicações rela
cionadas nos incisos I e II do art. 3", destinar~se-ão a projetes 
de micro, pequenas e médias empresas, dos setores primário, 
secundário e terciário, bem como de associações devendo os 
organismos de desenvolvimento regional prestarem a neces~ 
sária assistência para implementação dos projetas. 

Art. 5\' Na distribuição dos recursos às micro, pequenas 
e médias empresas e associações de produtores rurais, serão 
considerados prioritários aqueles projetes que contemplam 
a maioria dos seguintes objetivos: 

I -aumento da oferta de emprego; 
----II- ampliação da produção de_ alimentos; 

111- utilização, na melhor forma possível, de tecnologia 
nacional ou incorporação de tecnologia estrangeira; 

__ IV -capacitação-da mão~de~obra local; 
V- interiorização _do processo de desenvolvimento eco~ 

nôrriíco~social; 
VI- participação dos__ empregados no lucro das empre~ 

sas; 
VII- melhoria na distribuição da renda. _ 
Art. 6° - São beneficiárias- dos incentivos fiscais de que 

trata esta lei as pessoas jurídicas que mantenham, no mínimo. 
cinqüenta por cento de seus ativos na respectiva região. 

Art. 79 As empresas beneficiárias de incentivos fiScais 
são obrigadas a reinvestir na região no mínimo 50% dô lucro 
líquido do exercício. _ 

· Parágrafo único. O reinvestim_ento de que trata o caput 
deste artigo :é cOndição para que ~_e[_Ilpresa continue a usufruir 
os benefícios fis_cais desta léi, pata ampliação do projeto im
plantado ou para implementação de novos projetas, desde 
que _cumpridas todas as etapas do projeto anterior. 

Art. 8~' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
· -Art. 9~ Revogam-Se as disposições em contrário. 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Carrieíro. · 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
Srs_. Senadores, quando, ontem, aqui se votou a ••Lei dos_ 
Inquilinos", chamada oficialmente de Lei do Inquilinato, a 
Mesa, atendendo ao pronunciamento das Lideranças, resolveu 
que as VOtações deveriam ser colhidas pelos votos dos Líderes. _ 

Ora, Sr. Presidente, estou nesta Casa e_ na vida pública 
há muitos anos. Esse foi o instrumento de que se serviram 
os gOVernos militares para esvaZiarem as Assembléias Legisla~ 
tivas, V. J;:~' _ _têm constantemente visto, no curso desses anos_, 
as fotografias _dos jornais, mostrando um orador na tribuna 
e apenas um assistindo ao·s debates. 

Esse esvaziamento serviu à ditadura, senju ao poder mili
tar. Ocorre que? numa assembléia de 500 e tantos deputados, 
há necessidade de se recorrer ao voto de Liderança. Mas, 
numa ~asa de 8 senadores. Em que no máximo comparecem 



5762 Sexta-feira 6 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao II) Setembro de 1991 

60, não- há dificuldade nenhuma em se colher os votos_dos 
presentes. 

Ontem, Sr. Presidente; votaram aqui pessoas que estão 
fora do Brasil, e os seus votos foram contados para decidir 
uma questão tão importante quanto o inquilinato. O nobre 
Senador Fernando Henrique Cardo_so_está no estrangeiro
o Senado concedeu-lhe licença para a viagem - mas o seu 
voto foi contado; o nobre Senador Hydekel de Freitas está 
licenciado com o apoio da Mesa e dos senadores, e o _seu 
voto foi contado porque o_ Líder falou por S~ Ex~ 

Ora, Sr. Presidente -e valho-me da experiência do nobre 
Senador Jutahy Magalhães, que é um atento cumpridor do 
regimento -, por que não usamos, nas votações, o placar 
eletrõnico? É muito maís rápido. Todos nos sentamos em 
nossos lugares e fazemos cumprir o Regimento que diz: '(O 
voto dos presentes". 

O sr:-Jutahy Magalhães - V. Ex~ permite- Ull). i:lparté-; 
Senador Nelson Carneiro? - · " .. ,. -··~ -· -

O SR. NELSON CARNEIRO - Com muita honra. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Concordo, plenamente, cnrn 
V. Ex•, tanto assim que já há algum tempo apresentel" um 
projeto de resolução acabando coin voto de Liderança, dentro 
dessa mesma linha de raciocínio. Quanto à votição de ontem, 
conversando com o Senador José Paulo Biso!, chamei a aten
ção para o fato de nós, aqui no Senado, não nos preocupa-rmos 
em atender ao que determina o Regimento~ quanto ao próprio 
voto de Liderança. No Regimento, há uma determinação ex
pressa para que se contem os votos das Lideranças mas, quanto 
às Bancadas, só devem ser contados os votos efetivamente 
presentes. Mas, aqui, o hábito é contar~se o número de repre
sentantes de cada Bancada e não o de presentes; Tanto que 
o Senador José Paulo Bisai levantou, ontem, uma questão 
de ordem baseada nessa conversa, e a resposta da Mesa foi 
de que havia maioria em plenário.- O Regimento é claro nesse 

contra, votam "não". Em um minuto sabe-se o resultado, 
não precisa debate, basta apenas fazer o que todo mundo 
chama hoje de modernidade. Para isso é que existe a técnica, 
p~ra isso é que existe o placar eletrónico. 

Queroor sugerir, Sr. Presidente, que a Mesa pense nisso. 
O placar eletrónico não é para ser usado somente quando 
há _pedido de verificação, é para ser usado também nas vota
ções. 

Portanto, Sr. Presidente, esse o apelo que quero deixar 
à Mesa, antes de ausei_!tar-me por·uma semana desta Casa,. 
porque continuarei votando mesmo ausente. Meu Líder conti
nuará votando por mim. Não vai haver nenhuma dificuldade, 
coiltiill:iarei votando, e não só .eu porque os Líderes votarão 
por todos nós. A Câmara recuperou o seu prestígio. Hoje 
as suas sessões são concorridas porque acabou o voto de lide
rança, usado agora somente em casos excepcionais, e lá são 
quinhentos e tantos Deputados e nós apenas 82. Não é possível 
transladar pàra o_ SenadÇ) o mesmo processo da Câmara dos 
Dep"ütãdos. 

Não queria deixar de referir-me a- eSse episódio, ocorrido 
nesse- projeto, que melhor será e passará â História com o 
tftt.ilo "ai dos inquilinos" e não como a "Lei, das locações" 
sem faZer esse apelo à Mesa. 

Quanto houver votações, que a Mesa peça aos Srs. Sena
dores que ocupem os seus lugares, manifestando a sua vontade 
em apenas um minuto. Deste modo fica mais fácil apurar 
se a matéria foi Ou Ilão aprovada. -

Esse o apelo que deixo aqui, para que a Mesa medite 
sobre a conveniência dess_e procedimento, que-s-e harmoniza 
com o- Regimento_,_ quando fala no voto. dos presentes e não 
no voto dos ausentes, porque teremos, em muitas ocasiões, 
mais ausentes do que presentes, decidindo em nome do Sena
do Federal. 

Era _o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito b~m!)_ __ 

sentido; vamos ver se conseguimos acaba:r com o voto de O SR. PRESIDENTE_ (L1J.cídio Port~lla) - Concedo a 
Liderança para que tenhamos aqui, pelo -menos na Ordem palavra ao nobre Senador Aureo Mello. 
do Dia, o plenário cheio com ca-da ~enador dando o seu voto. 
Hoje, até aqueles que estão presentes, mas não dão seu voto- O SR. AUREO MELLO (PRN- AM. Pronuncia o se
nominal, pode ser questionados por ações populares. Assim guinte o discurso. Sem revisão do orador.) --Sr. Presidenie, 
vamos ser responsáveis por aquilo que fazemos e Iião pelo Sr. Senadores não quis deixar de proferir algumas palavias 
que os outros fazem por nós. no dia de hoje, porque justamente nesta data, 5 de setembro, 

comemora-se a elevação do Amazonas à categoria de provín-
0 SR. NELSON CARNEIRO- Realmente, Sr.--P-iesi- cia. Esta é uma data amplamente festejada no meu Estado 

dente, a vantagem é não comparecer. O nobre Senador Jutaby com paradas escolares, desfiles de todas as instituições qUe 
Magalhães, eu e outros ilustres Senadores desta C~sa, estamos fazem, justamente, juStamente, a soma do que representa 
sendo acionados porque estávamos presentes a uma sessão o movimento- e-a própria vida daquele Estado. Quero, nesse 
e não votamos. Era uma sessão do Congresso e não VOtã.mOs curto espaço de tempo, manifestar o contentamento da Ban- -
porque não houve número na Câmara- o que fez cóm que, cada no Senado por esse evento e, inscrito que estou para 
automaticamente, o Senado nem fosse chamado à votação. falar no dia de amanhã, neste ensejo completare-r melhor as 
A juíza designada para julgar a ação condenou-nos, nós que, palavras que tenho a dizer. 
embora estando presentes não tivemos o direito de votar. 
Fomos punidos, pelo fato de estarmos presentes e ainda esta- O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a 
mos respondendo a ação; sendo que os ·que -n-ão- figuravam palavra ao nobre Senador José Eduardo. 
na lista de presença não foram incluídos na condenação, exata- O SR. JOSÉ EDUARDO (PTB- PR. Pronuncia o seguin-
mente por estarem ausentes. te discurso.)-:- Sr. Presidente, Srs. Senadores o segredo para 

Sr. Presidente, há um remédio que vai -dignificar esta um regime democrático funcionar a contento é sua institucio-
CaSa- ·e vai encher essas Bancadas. Na hora das votações, nalizaçâo, ou seja, o pleno funcionamento de suas instituições, 
o líder manifesta a sua opinião, mas se não fecha quest3:o taf como prevé a lei maior, a Constituição. Ooi-egime constitu
ou se cada um de nós pode manifestar livremente a sua opi- dona!, sob o qual vive o Brasil desde outubro de 1988, define, 
nião, há a possibilidade, muito mais rápida, de cada um votar claramente, as atribuições e prerrogativas dos poderes instituí
da Bancada: para isso existe o placar eletrónico que não -pode dos. Entre tais prerrogativas, foi dado à atual I~gislatura d9 
ser apenas um enfeite nesta Casa; em um miriutO Vota-Se-. CongreSso Nacinna!_~_p~~~-~d~promover uma ampla_ e__p!"O
Os senadores que votam a faovi~ votam "sim';e os -queSãõ----:--.-fUDaarefõfina -constitucional. 



Setembro de 1991 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçl!o II) Sexta-feira 6 5763 

Evidentemente, o assunto é bastante polêrriíco. Tive
oportunidade de acompanhar as discussões abertas neste ple
nário com a proposta, feita pelo nobre Senador José Richa, 
de alterar o calendário político, antecipando a data do plebis
cito, que decidirá sobre regime e Sisiema de governo. Pude 
perceber, pelos apartes feitos, entre os quais o de um vene
rando companheiro, n nobre Senador Nelson Carneiro, a exis
tência de uma corrente de opiniões- na Casa contra a refofma 
constitucional. Tal corrente - pelo que pude -deduzir dos 
debates- aceita, no máximo, uma "revisão" cOOsHtucíonal, 
caso a sociedade brasileira, consultada no plebiscito, se mani
feste a favor de uma mudança do atual presidencialismo repu
blicano, seja para o regime rnonárquico;-seja para o siStema 
parlamentar de governo. 

Os defensores de tal teoria apóiam-na em pare"Ceres ·u.e 
ilustres juristas. Sóbre ülis pã.re·ceres-, abstenho-ine de opinar, 
por comungar-da opinião manifestada por vários ilustres Sena
dores, no mesmo debate segundo os quais a-questão de mexer, 
ou não, no texto da ConstituiÇão da República transcende 
à técnica, e mesmo â -tradição jurídíca, sendo, claramente, 
um problema político, a ser resolvido em seu foro próprio. 
ou seja, os plenários do Senado Fedúal e da Câmara dos 
Deputados. 

Não me pareceu caber alguma dúvida, seja de que natu
reza fosse, sobre o fato elementar de o lugar· próprio para 
a tomada de decisão, seja ela a de manter, seja a de revisar 
ou, mesmo, a de reformar a ConstitUiçãO, seresre- aquT, e 
s6 este_ Parece-me lógico, pottanto, senhor Presidente, Senho
res Senadores, concluir que Sua Excelência o· Presidente da 
República, Fernando Collor de Mello, incorreu em equívOcO, 
no momento em que decidiu negociar uma ampla reforma 
constituciOnal - segundo a_- governo, essencial para o bçm 
funcionamento da economia nacional, atualmente em precária 
sítuaçãO- for"a do âinbito do parlamento. 

Concordo com o Governo Federal num ponto impor
tante: também considero fundamental promover uma reforma 
de caráter estrutural no texto outorgado em outubro de 1988. 
Até porque, como consignou, em honroso aparte a meu discur
so s_obre a reforma constituciOnal, no início -deste semestre, 
o nobre Senador Ronan Tito, -esse texto foi redigido de forma 
emotiva e n!ativa, cOntra oS anoS -de arbítrio do regime autori
tário anteriOr, E eu diría fiais:· foi outorgado antes de o Brasil 
tornar conhecimento dos dramáticos acontecimentos que aba
laram o mundo, iniciados com a queda do Muro de Berlim 
e ainda em plena efervescência, mercê da Revolução Russa, 
deflagrada pelo malogrado golpe de estado de 19 de agosto 
último, em Moscou. 

EVidentemtne, tenho elogios a fazer e pontos a condenar 
no texto ·divulgado pela imprensa e discutido pelos governa
dores, em reunião c-om Sua Excelência o Presidente da Repú
blica. Não creio, de qualquer forma, ser relevante entrar na 
discussão do conteúdo do projeto, pois ele perde muito de 
seu valor pela forma escolhida pelo Governo Federal para 
encaminhá-lo à discussão com a sociedade brasileira. 

Os GoVernadores estaduais não são a via -de negociação 
correta para as reformas propostas. Afinal, eles não foram 
eleitos para fazer leis ou reformar a Constituiçã-o-, mas para 
administrar seuS Estados. Além disso, já têm problemas de 
sobra nessa tarefa, e entregar-lhes a missão de coordenar 
o complexo processo de negociação política para ·a discussão 
de temas polêmicos, com o_ fim da estabilidade dQ funciona
lismo público, é tomar tal negociação mais complicada do 
que ela já é normalmente. Dizer que tal tarefa pertence ao 

Poder Legislativo, por definição legal, não é uma reivindicação 
corporativista, ou um pedido extemporâneo de poder extraor- -
dinário. Sr: Presidente, Srs. Senadores, a conclusão é óbvia, 
inerente à democracia: nós, parlamentares, fomos eleitos;exa
tamente, para realizar esse trabalho. 

Encaminhar a proposta de reforma constitucional aos go
vernadores de Estado - com certeza na esperança de que 
eleS venham a influir, indiretamente, nas decisões dos parla
mentares e das bancadas por eles formadas - foi um erro 
do Governo FederaL Evidentemente, os parlamentares não 
poderiam ter sido informados das medidas propostas pelos 
jOrnais. E não há mais clima no Brasil de hoje para a adoção 
de uma política de governadOres,- cofio "existia na époCa da 
República Velha, enterrada pela Revolução de 1930. Não 
me alongarei sobre esse tema, pois ele mereceu tratamento 
de rara felicidade no aparte do nobre Senador Mário Covas 
ao lúcido pronunciamento do líder da ban_cada do PMDB 
nesta Casa~ digno Senador Humberto Lucena. 

De qualquer maneira, o problema já foi apresentado de 
fófma eqliivocilda, e não adianta fícar ai:J.Uí deblaterando e 
choramingando sobre o leite derramado. Se é preciso registrar 
q_~g_uívoco cometido pelo Governo Federal, itão se pode dei
xar de procurar tirar algum proveito político do que já foi 
feítO. Desde muito cedo aprendi que tudo tem um lado positivo 
e outro negativo e de que, como bem diz o povo, há males 
que vêm para o bem. Talvez seja o caso de se tirar algo 
positivo das trapalhadas todas que têm sido cometidas em 
nome ·e em defesa do Emendão, que o Governo Federal quer 
ver aprovado aqui no Congresso pela tortuosa via do uso 
da força de pressão política dos governadores. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a questão está, justamen
te, nesse ponto: se o ·governo· -quer utilizar os Governadores 
como elementos de pressão para forçar o Congresso Nacional 
a aprovar as emendas, que os técnicos da administração federal 
consideram fundamentais para a saída do País do impasse 
económico em que se encontra, é porque crê na força desses 
políticos. No momento em que tenta transferir a responsa
bilidade de reformar a Constituição das m-ãos do COngresso 
para as dos ExecutiVos estaduais, a Presidência da República, 
seus assesores económicos e articuladores políticos estão, eles 
roemos, transferindo poder a esses Governadores. 

Cabe aos Governadores- que, em última instância, não 
podem Ser acusados sequer de cumplicidade em relação ao 
erro do Poder Executivo federal - aproveitar a ocasião para 
afiriiiár Sua'iridependêncía em relação ao Poder Central e 
SaTrem do ingrato lugar que hoje- OcUpã.in-, Sob o jugo perma
nente da União. Se lhes faltar inspiração na situação interna 
do Brasil, o momento político internacional está sendo, agora, 
bastante generoso- em exemplos de afirmação de soberania 
e des-centraliZação administratiVa. Falo, evidentemente, da 
Revolução RuSsa, que está fazendo picadinho do bloco mono
lítico, representado pelo poder da União Soviética e de seu 
Partido Comunista. As Repúblicas da União Soviética saem 
do jugo septuagenário dos bolcheviques para reafirmarem sua 
soberania; aproveitando-se das trapalhadas da burocracia cen
tral num-golpe de estado mal sucedido. 

O episódio do Emendão rlão pode ser comparado à Revo
lução Russa que está apeando os comunistas do poder, em 
Moscou, Sr. Presidente, Srs. Senadores. Mas, mesmo assim, 

-insisto que, da mesma forma--como as Repúblicas soviéticas 
estão alterando, ·cte maneira signifiCativa, suas relaçõeS com 
o poder central, os governadores brasileiros podem, muito 
bem, redesenhar o mapa geopolítico do Brasil, fazend_o a 
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Federação- funcionar na prática e -náo apenas na teoria da 
letra constitucional. 

Na honrosa condição de representante, nesta casa, de 
um Estado do Sul do País, aproveito esta ocasião para reclamar 
de uma omissão gravíssima no texto apresentado pela União 
aos Governadores, como proposta de reforma constitucional 
para tirar o País do atoleiro da crise económica e conduzi-lo 
no rumo do desenvolvi_mento. Ac:::redito, firmemente, que vi.:
vemos uma: crise de natureza política;-que será sempre prote
lada, enquanto não for resolvido o grave problema da repre
sentação polífica- nesle País. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o texto levado a conheci
mento público pela imprensa não contempla uma imprescin
dível reforma no sistcina eh!itoral vigente. - - - - - - - --~---

Todos aqui somos testemunhas de que o atual sistema 
eleitoral brasileirO €-reSUltado do regime autoiitári<HéCílOcrá
tico-militar, A flagrante e condenável despt9PO!çã:o entre_ ~s 
bancadas de Deputados Federais dos Estados feâeraâ_os foi 
criada para atende_r a um casuísmo do regime: o Govern~ 
Federal, pensando poder contar com os votos do Norte e 
Nordeste, aumentou sua representação, coni.primindo as ban
cadas dos Estados do Sudeste e do Sul, escolhidas por colégios 
eleitorais, na época, inais Ci"íticO~úld'Poder CentraL O fatnige
rado "pacote de abril" foi transformado em pi"eCeitõ-CoOS:fifii
cional por semelhante raciocínio do grupo responsável pela 
redação de nossa Car_t_a_Magna, certamente_-interess_ado em 
registrar, na letra constitucional, algum disf;ositivo ·máglCõ," 
capaz de lhe proporcionar o poder político perpétúo.- ·· 

Lamento nãQ haver tomado conhecimento de Q.enhum 
protesto de algum governador do Sudeste ou do Sul e_mrelação 
a essa lamentável omissão.·Ninguém, pelo menos que eu saiba, 
protestou ·contra a manutenção do "pacote_ de abril", por 
não se prever uma reforma do sistema de eleições, capaz 
de solucionar a crise de representatividade da democracia 
brasileira, no texto do Emendão. 

No que se refere a outra reforma fundame-ntal para a 
retomada do desenvolvimentO económico~ ·a trib_iltáriã, o 
Emendão não é omisso, Sr. Presidente, Srs. Senadores. É, 
vergonhosamente, contraditório. O Ministério-da Economia 
anunciou a fõiril"ação de uma comissão de. alto nível__ para 
discutir com a sociedade um projeto de reestruturação do 
esclerosado sistema de legislação fiscal e arrecadação_ de_ iro-_ 
postos no Brasil .. Mas, até agora, não se tomou conhecime~_to 
de nenhuma proposta dessa comissão nem se sabe da ~he_rtura 
de algum canal de comunicação do Governo com o Parlamento 
ou a sociedad_e civiL Ao contrário, pelo que se perCebe ila 
leitura do Emendão, o Governo Fede:r~l quer-se dotar do 
poder de criar novos tributos, sem obedecer sequer ao critério 
clássico da anterioridade, sem o qual qualquer política tribu
tária só pode ser considerada injusta e autoi"itâdã.___ -

Infelizmente, não tornei conhecimento, também, de ne
nhuma manifestação crítica de algum governador cOntra tama
nha incoerência. Qual dos 27 Governadore$ _terá a coràgeffi 
cívica de discutir, abertamente, esses problemas, aproveitando 
a força política que lhe está sendo dada pelo Presidente, com 
a decisão de com eles discutir o Emendão? QUem, dentre 
eles, representará o papel tão bem interpretado pelo Presi
dente da República Russa, BorisYeltsin, nos históricos dias 
de resistência ao golpe dos burocratas, militares e agentes 
secretos comunistas? Quem terá a coragem cíViC:a- de vir a 
público denunciar a carga tributária injustamente distribuída 
e a sonegação, usada como arma de defesa pelo ~ontribuint~_? 

, Sr. _Presidente,"_Srs. Sen~dores, o Brasil precisa que pelo 
me_ nos um governador denuncie a evidência de não ser a dívida 
dos. Estado_s a_ raiz da crise nacionãf. A tragédia brasilefra 
reside, mesmo, no descalabro _ _d_o INSS; das aposentadorias 
integraiS pãr"a segmentos priVilegiados; dO abtisívo reCurso 
aos "tarifaços" para mascarar a má gestão e a baixa produti
vidaQe .das t:::mpresas estatais; ·das altas taxas de juros patroci
nadas pelo Banco Central; e do custo so_cial da mão-de-obra, 
insUpo-ftável para trabalhadores e empresários. Não é possível 
mais a um cidadão decente conviver com a vergonha da corrup
Ção_c;::m todos os_níveís-de admínjstra:ção, torriã:ndo proibitivo 
o custo das obras públicas no Brasil: Nem com a impunidade 
dos que se aproveitam de _cargos públicos para enriquecer, 
ilicitamente. Urge pór fim ao impér~o do V<:tle-tudo, no qual 
os assassinos e_stão soltos nas_ruas_e os homens de bem vivem, 
permanentemente, sobressaltados pela violência que os cerca; 
os ladrões _não_ cumprem pena; e os con_traventores recebem 
tratamento de príncipes. 
----_-o-~-raSil exige Ae_~~us hO~~ns Ptlbli~~s __ que ponha Iim 
a __ e~s~- sisteJIIa perverso que premia os canalhas e pune os 
honestos. Os governadores - nesse quadro --estão sendo 

·convocados a particíp::fr da luta naciOnal pela definitiva revoga
ção da Lei de Gerson. Num país ético _e decente o credor 
deve cobrar, e o devedor pagar suas dívidas. A situação do 
BraSil atual, onde ninguém se sente _obrigado a cumprir seus 
compromissos é, absurdamente, anómala. Isso precisa mudar. 
E os governadores devem ser convocados a participar dessa 
luta, assumindo até, como pretende o Governo Federal, uma 
posição de _liderança, na cruzada. pela recuperação da serie
da<le e da responsabilidade .. 

Os Gové-fn~âore_s precisam rasgar esse_ pacto imoral dos 
devedores que não querem pagar com os credores que têm 
receio de cobrar, firmãdo em torno da certez.a de que alguém 
vai, sempre, levar vantagem sobre o outro. O modelo concen
trador de renda dos _incentivos fiScais e dos impostos que 
só -punem alguns, -en;t benefício de outros, Sr. ___ P_residente, 
Srs. Senadqres, é obsoleto, ínjus~o-, superad9 e cu_st~-nos mui_
to caro. Alguém, com a responsabilidade de um mandato 
popular, precisa assumir a liderança dessa cruzada contra o 
calot~ da União, representado pela feira de ilusões do jogo 
estatizado, contra o bolso do _cidadão, os cofres municipais 
e os erários estaduais. O roubo, efetuado pOr Loteca, Loto 
e Raspadinha, não pode deixar de s_er denundado _com tod_as 

-as letras. Afinal, os lucros obtiçl.os por esse cassino vêm para 
Brasília e ca:em num .. buraco negro", desconhecido da maioria 
da população brasileira. E tudo fica por isso mesmo, num 
consentimento imoral da permanente transferê.ncia_d_e_ respon
sabilidades. Aos_Govemadores,. deve ser cob_r_ado u.m trabalho 
efe-tivo, sério e i"espOrisável que deve. ter COmo conseqüênCia 
a_conquista, para seus ;Estados,_de. autonomia.e independên
cia, seja política, Seja iilstitliciorial, seja econôrriica e finan

-ceira. 
Para o-Paraná, nós, paranaenses, defendemos uma polí

·uea 3Itiva, coerente _cOm a -vida nova, de compromisso com 
a responsabilidade, que acaba de ser proposta: temos de pagar 
tudo, o mais rapidamente possível. Aliás, nossa dívida só 
foi feitfi" porque-,- neiste País, quem não deve grandes somas 
sempre se prejudica,-pot causa da política oficial de proteção 
ao calote, adotada pelas autoridades e_conômicas, desde_ sem
pre. Em contrapartida, queremos assumir as responsabilida
des pelos destinos de nosso povo e pelas necessárias verbas 
para a construção- da adequada infra~estrutura de_saúde, edu
caçãO, moradia popular, corri_unica~ões, estradas etc. 
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Queremos a independência econômica, para- noS.-livrar
mos da tutela da União, que nos toma dinheiro e nos devolve 
migalhas, como se estivesse fazendo um grande_favor. Não 
somos, nunca fomos, caloteiros. Só exigimos o _que rios é 
de direito reclamar. Nenhum p6-vo pode viver com dignidade 
sendo, economicamente, dependente. O Paraná é rico, mas 
vem sendo espoliado pela União. Não somos -contra ajudar 
os Estados mais pobres. Mas queremos ter de volta o direito 
de opção, que vem sendo tirado de nós. 

Hoje, dependemos de esmolas do Banco do Brasil, d?-_ 
Câ.ixa Econômica Fie:de-ral, do_s_ Ministérios da Educação, da 
Infra-Estrutura ou da Ação Social, da LBA e de muitos outros 
órgãos da administração federal. Temos de cortar tais amarras, 
pois, na verdade, não precisamos do Governo Federal. O 
Governo Federal é que precisa de nós. Nosso dever é deixar 
isso bem claro, pois corremos o_ risco de ter de imitar as 
Repúblicas bálticas, que iutam pela independência, depois 
de terem passado décadas e décadas sustentando, economi
camente, e sendo, politiCamente, oprimidas pelo governo cen
tral, em Moscou. Temos de deixa_r clar? q~~ fi:áO supo~amos 
mais o ônus do Governo Federal em nossas costas. E hora 
de virarmos essa mesa, pois nela se_ joga um jogo inuito sujo. 
E está na hora de pór todas as cartas na mesa. É necessáriO 
tirar os olhos da próxima eleição e pó-los na próxima geração, 
sob pena de não suportarmos sua cobrança- histórica. ·Muito 
se tem falado e prometido de cima dos palanques, nas campa
nhas-eleitorais, mas, de prático mesmo, nada tem sido feito 
nessa direção. -- - -

Evidentemente, para tomar a si tais tes-poriSàbTfid30es-,
o governador, seja quem for, precisará estar respaldado num 
projeto para seu estado~ Ele _tem obrigaç?.o d"e saber o que 
a sociedade que o elegeu quer, como destino, como rumo. 
Para isso, ele deve ter a sensibilidade política qüe Boris Y eltsin 
teve na Rússia, para entender e respeitar a soberana vontade 
popular. Caso contráriO, rião terá possibilidãde de ~tO. Pois 
bem, Sr. Presidente, Srs. senadOres, está na hora de os gover
nadores estaduais apresentarem seus projetas, trac;árem oS 
rumos e_ o destino de seus estados. A hora de fazê-lo é agora. 
O momento atual é de definir rumoS e lutar por causa·S institu
cionais, não o de ficar tentando aprimorar mecanismos admi
nistrativos e de serviços, que jamais cOnseguirão se aprimorar,-
enquanto a estrutura estiver, como está atualmente, apodre
cida. 

Como acontece, de forma surpreendente na"Uniào SoVié
tica, os Governadores dos Estados brasileiros precisam apro
veitar a força política, que lhes está sendo transferida pelo 
Governõ Federal, para dar um grito de liberdade e _trabalhar 
para a formação de uma Federação autêntica, não por íhércia, 
mas como manifestação legítima de um ato de VOJ).~ade políti
ca. Os Governadores não podem continuar apáticos e omissos, 
esperando as soluções que vierem de cima,-da cúpula federal, 
para, depois, aplaudi-las, ou, mesmo, rejeitá-las, como t~m 
feito até agora. Eles adquiriram, juntamente cõm ó mandato, 
o dever de encontrar a via da independência. A História julga
rá, premiando quem agir com correção e punindo os que 
não entenderem a gravidade e a importância do momento. 
Não perdoará- contem com isso, Sr. Presidente, Srs. Sena
dores - aqueles que se abrigarem à conveniente sombra da 
omissão. -

Os Governadores têm, hoje, a rara oportunidade de inter
pretar o papel histórico que, infelizmente, o I:"!esidente da 
República não conseguiu, até agora, cump!ír. Pois eles e~~ão 
tendo a chance de procurar, diretamente, o Congresso Nacio-

nal, para encontrar, jÕOtamente-Com os parlamentares. o rumo 
do desenvolvimento com democracia, do qual o Brasil se per
deu. 

Era o ciue tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a 
palavra ao nobre S_e_nador Márcio Lacerda. 

O SR. MÁRCIO LACERDA (PMDB- MT. Pronuncia 
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, é do 
conhecimento geral que o Brasil vai importar, este ano, entre 
sete e oito- milhões de toneladas de alimentos básicos, o que 
implica o comprometimento de recurSos num montante supe
rior a 1,5 bilhão de dólares. Vamos importar gêneros de pri
meira necessidade para alimentar· nossa população, como ar
roz, feijão, niilho, trigo, carne, leite e até soja. 

A gravidade dessas importaçQes não se mede apenas pelo 
valorde divisas que vamOs despender. _Deve-se observar que 
são alimentos básicos, são, em sua- maíõí-la-;- de cultivO- tradi
cional em nossas terras. Deve-se observar igualmente que 
a queda na produção dos alimentos confere à agricultura brasi
leira um desempenho sofrível, comparável às safras de uma 
déCada atrás. Além disso, devemos atentar para o fato de 
.Que a redução qa áiea de plantio, somada à estagnação das 
técnicas produtivas e ao descrédito que vem manifestando 
o agricultor em relação à política governamental para o __ s_e_tor, 
pode comprometer não a próxinül safra, maS -toda a produção 
dos_ arios vindouros. ____ _ 

As previsÕes do IBGE indicam que o Brasil deverá colher 
este ano 56,7 milhões de toneladas de grãos, o que representa 
20% a menos do que a safra de 1988. Entidades diversas, 
ligã-aas à atividade agrícola. já previam esta situação desde 
o -nm. do ano passado, baseadas, entre outros fatores, na escas
sez do crédito rural e no atraso com que foram l~berados 
os recursos para plantio e custeio. O Governo, enqUantO isso, 
relutava em _afirmar que a produção agrícola registraria um 
crescimentO entre 10% e 15%. Somente agora, com a safra 

_comprometida e a necessidade de desembolsar 1,5 bilhão de 
dólares, vem o Governo admitir, tai"diamente, que suas previ-
sões eram incorretas. _ _ . __ . 

Debitar todo esse desempenho insatisfatófio às condições 
climáticas é procurar bode expiatório. É certo que as chuvas 
foram excessivas em algumas regiões e que a estiagem prolon
gou-se na safra de verão,. mas não em_ níveiS extrãordinários. 
Não tivemos um ano atípico- para -a- 3gficultura. A análise 
correta do desempenho do setor revela precisamente o que 
deter!f1inou a queda na produção: a fal~a de uma consistente 
e coerente política governamental, especificamente a escassez 
do crédito rural, e a demora na liberação dos recursos. 

_ Além de ter que importar alimentos em grande quanti
dade, o Brasil defronta-se ainda com um agravante, já que 
~s exportações não estão serido aumentadas e nem sequer 
mantidas nos mesmos níveis. Pelo contrário, acompanhando 
o comportamento do setor, as receitas geradas pelas exporta-
ções também registrarão este ano expressiva queda. No caso 
da soja, sua queda ficará em torno de 500 milhões de dólai-is 
em relação ao ano passado e de I bilhão 200 milhões de 
dólares em relação a 1989. As exportações de cacau e café 
podem no m~ximo repetir o desempenho do ano passado, 
estando também sujeitas a queda. No caso do cacau, os preços 
no mercado internacional são preocupantes. As vendas do 
suco de laranja ao exterior provavetmente terão um fatura
mento inferior em 500 milhões de toneladas às do ano passado. 
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Ao mesmo tempo em que as exportações geram menos 
divisas, as importações representam um dispêndio extremaM 
mente gravoso para a nossa economia, não só pelo aspecto 
de contrapartida, mas também porque o aurileilto da deinanda 
tem provocado a elevação dos preços nos países fornecedores. 

A escassez de crédito para a agricultura i.qip_Jicou, a_lém 
da redução da área plantada, a menor utilização de itlsuinos 
modernos. Assim, não houve apenas uma b.aixa_ produção, 
mas uma evidente queda nos níveis de produtividade. EnquanM 
to a demanda por alimentos aumenta no BraSil - não em 
função da melhoria do poder aquisitivo, mas urtic-am ente _em· 
conseqüência do crescimento vegetatiVo da pOpulação -:---:,_a 
área plantada mantémMse a mesma há uma década. . 

A persistir essa nefasta- política, segundo levantamento 
do _Departamento Sindical de Estudos Rurais, estaremos auM · 
mentando perigosamente nossa dependência externa noS pr6M 
x.imos anos. Este ano, estaremos importando o dobro de aliM 
mentos do que no ano passado. Se não houver utn.a _ _rç.viravolta 
na política governamcnta1, __ poderemos importar, em 1992, 
mais de 10 milhões de toneladas de alímentos. 

A posição do Governo é criticada por toâbs quantos-co~ 
nhecem a realidade da agricultura. Deixaram as autoridades 
governamentais de.Jinanç_i_ar o homem do.campo, nas condi
ções requeridas, para não onerar excessivamente o Tesouro_ 
Nacional. Estão constatando, tardiamente, qUe o financia.: 
mento ficaria mais bafato. Como salienta o Presidente da 
Confederação Nadonal d~ Agricultura, ErnestO Salvo, o Go
verno emprestaria em cruzeiros e os tornariª. Qe __ v_Ql!~· J)_eiXOlJ_ 
de fazê-lo- pelo menos nos o_íveis e nas_G:on9Itõ.es_ad~_quados 
-e agora está pagando por isso. ''Paga em dólar e os rec_urs_os _ 
vão para outros países'', afifrriã Ernesto Salvo, que critica 
também os valores recentemente anun.ciados para a próxima· 
safra: Um trilPão de cruzeiros corresponde ao mesmo crédito 
concedido n_o ano passado, se corrigidos os valores. Não vai 
aumentar a produção". 

Urge, portanto, que o Governo revise Stfa p-olítica agrító-
la. Urge que reavalie o montante destinado ao_cr_édito.~grícola, 
porque compensa muito mais financiar a produção- do que 
importar. _ ____ . ____ _ 

Entretanto, se o Gove'irib Collor pretende efetivamente 
recuperar o tempo perdido, e mais que isso, impulsionar a 
agricultura brasileira, deve também, paralelamente, atacar 
outras questões, de natureza estrutural.. A principal delas, 
sabemos todos nós, é a reforma agrária. É impossível convi
verem sem conflitos uma agricultUra moderna e urria estrutura 
fundiária arcaica. Os governos dos países desenv_oJvidos_ tive
ram essa visão. Resolveram primeiramerite â. questão estrutu
ral, da posse e do uso d_ateua, e depois investiram na moderni
zação. No Brasil, a questão agrária é um cancro. Debatida, 
louvada, criticada, a reforma fundiária não vai além da tinta 
e do papeL Nas últimas décadas foram assentadas cerca .d.~ 
noventa mil famílias em 4,5 milhões de hectares, o que é 
desprezível diante dos milhões de trabalhadores sem terra 
que poderiam estar produzindo e gerando riquezas. 

O Plano Anual de Reforma Agrária, do governo passado, 
não cumpriu mais-que cinco por cento da meta proposta, 
de destinan 43 milhões de hectares para os programas de 
assentamento. O Governo ColJQr nada _re(!,lizou nesta_ área 
no ano passado, e os resultados deste ano são pífios, deixando 
antever a impossibilidade de desapropriar seis milhõe.s de hçc
tares previstos pelo Plano Plurianual de Reforma Agrária:. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, é urgente e vital que o 
Governo reformule sua política agrícola. Não se pode ignorar 

que o fraco desempenho da agricultura desequilibra e compro
mete os demais .se tores da S;:ÇQQO_mia. Em 1989~ .segun~o afir
mou o próprio Ministro da Saúde,. Alceni Guerra, 30,7% 
da,s crianças brasiJeira~ sofriam de desnutrição. A-mortalidade_ 
infa_n_t_i_l em nQs_sQPaís é uma çlas mais altas do planeta. Temos 
8,5 milhões de quilômetros quadrados de território e extensas 
área~ agricUltáveis, m~s ~comida é.cara..._ e o brasileiro, de_SP.P-: 
trido. 

A quebra da safra agrícola é extremamente preocupante, 
e por vários motivos. Não só pelos gastos com importação 
que implica, mas também por4ue de!xa -o Brasil vulnerável._ 
dependente d~ merca_clos_~xter_nol> .. .):',preocupante também 
porque impede cjue a agricultura promova o crescimento eco~ 
nômico, na reação em cadeia: coiüida_ barata_._roaior_ poder 
de compra, expansão-do consumo de massa, estímulo à agroin
dústfia e ·ao comérciO,_geração de efuprego e de renda, c_resciM 
menta e_conômico e bem-estar social. 

Os países qUe compreerideram d significado da agricultura 
c ã. íriipórtâliCia âo alimento ba-rato fizeram da produção agrí
cola u~ iinportante instrumento para alavancar o progresso. -
Cabe ao Bfá.siC co"mo disse, recuperar o tempo perdido incen- . 
tivando _o hoinem d_o campo e aumentando _a produção de 
alimentos para. com uma: populaçãa saudável, g~r:ar .dquezas 
e integrar o conceito das naçóes ·des.envo'lvidas .. o, • 

. ciã o que tinha a dizer, Sr, Presidente .. (Muito bem!) 

<YSR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a 
pal'avrà-ao nobre ~e_nad_or Juta~y- ~agalh~es. -

. O SR. JUT AHY MAGALHÃES (PSDB- BA, Pronuncia 
o séguinte discurso.)-- Sr. Presidénte, Srs. Seria'dbres, qUero 
hoje deSta tribUna rrianifestár ni.éU eri..tu_SfaSri16 e nifnha Cori:gra~ 
tulação aos atletas biasÜeifôs· qUe· PariiCipaicirri dos JOgo.s Pan~ 
Americanos de Cuba, -recém~enc«:"rrados. _ _ , _ 

O resultado da participaçãO brasikira constituiu utn· mar R 
c_o histórico em-relação àS competições anteriores. Obtivemos 
um brilhante quarto_ lugar na cl3ssificaçã0 final, abaiXo apenas 
das três maiores potências esportivas das Américas. Por muito 
pouco não ficamos à frente dO_ Canadá nessa .classifíCã.ção 
final. . . 

Com a conquista de 21 medalhas de o'ur_o; consegUitn'o's 
supéraf rioSsa mai-_Ca- 3ilteriof n-a· história desses jogds~ que· 
era de 14 medalhas de ouro. 

De modo especial, cabe enaitecer a vitória da equipe 
feminina de basquete·, que superou todas as condições adverR 
sas para vencer a equipe- cubana, naquele memorável jogo. 
Foi uma· vitória que entusiasmou os brasileiros, que enlevou 
o. no-ssO sentimento de patriotismo, sobretudo porque ã.s brasiR 
!eiras deram uma demonstração de fibra, de determinação, 
de competência e de destemor. Isto representa tudo' aquilo 
que cada brasileiro· acha que é ca:pai: de ser e -de ter. No 
fundo, o brasileiro tem a certeza 'de que pode vencer, de 
que poderá estar entre os primiírOs. FOi- uma vitória que 
me comoveu. Para mim, significa mais do que um exemplo 
de nossa capacidade e de nossas potencialidades no esporte. 
Significa uma exortação à confiança, à esperança e à busca 
de novas conquistas em todos os campos de atividade. 

Não se pode esquecer, nem menosprezar a importância, 
dos demais atletas que conseguiram medalhas nas outras moR 
dalidades esportivas. Mesmo aqueles que, sem terem obtído 
medalhas, deram o melhor de seu esforço merecem nosso 
reconhecimento e nossos apfausoS. Essa referência se justifica 
ainda mais quando sabemos que determinados atletas brasi
leiros, com experiência, aprendiZado e treinamento no exte-
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ri ar, não compareceram aos jogOs, para Ílos ajüd3.r~3 CODSeg"i.Iir 
melhor classificação . .Os que in-tegraram a âeleg~-ç~_o brasileira 
conseguiram se superar e vencer todos __ QS obstáculos que enw 
contraram, a começar pelas dificuldade~ para a· eJ!lbarque 
no Brasil e, principalmente, aqueles que conhecemos relativos_ 
à falta de apoio e ãs deficiências-estruturais· do esporte no 
Brasil. 

No que se refere a este aspecto, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, estamos-muito distantes daquele mínimo desejável 
ao incentivo --que dizer do pleno desenvolvimento? -da 
prática despo:rtiva em nosso País. 

Falta tudo. Desde _q e·stímulo governamental à di~semi
nação de uma cultura de.sportiva até o desiÍlteiesse da iniciat.iva 
priváda em· patrocinar atletas, equipeS e mOdalidades do es~ 
porte.· 

Vejo, por exemplo, que não faltam patrocinadores para 
as transmissões esportivas pelo rádio e pela televisão. Imagino 
o custo desse patrocínio. Mesmo assim, as empiesas que po
dem pagar não se furtam à publicidade para as grandes audiên~ 
cias. Mas, quem faz o espetáculo, quem nos faz torcer, quem 
nos leva a \~as exaltações patrióticas São" Os atletas. E nós __ 
nem imaginámos O Sacrifício, o investimentO em treinamenlos, 
a luta que esses atletas têm para conseguir um pequeno apoio, 
que lhes permita ter alimentação adequada, uniformes, mate~ 
rial esportivo, melhores treinadores etc. 

A maioria dos clubes desportivos ou associações espor
tivaS nã() oferece as c·ondiçõés-1deais, seja -póf infrci~estrutura 
precáriã, seja pOr que-·não-adota critéiiós seletivos~ para dar 
prioridade ao~melho~s atletas, tendo e~ vista que os critérios 
são comunitárioS-.-SeJa-por ·que motivo foi', oS Clubes-estãO 
desaparelhados, exceto para poucas modalidades esp-ortivas. 
Algllmas d~ssas, c:;omo o .futebol_, por e~emplo, que tradicio
nalment~ é tratado em nível de profissiOna!i~iTIO, ~n~o~tram~se _ 
em fase de decadência notória. 

A verdade, Sr. PreSidente, é que, enquanto empresas, 
dirigenteS espOrtivos, de clubes, pr-omotores de eventos e se to~ 
res da imprensa discutem teorias -sObre esporte-co_mp_etição, 
esporte-exibição, esporte performaõ.ce etc., com vistaS a en~ 
contrar caminhos para o apoio profissional a modalidades 
esportivas no Brasil, é possível fazer duas constat<lçõ~es_: pri
meira; que olimpíadas e tomeíos multiespOrtivoS- éOiilpiOvam 
que qualquer prática desportiva é de competição; Segunda, 
a omissão do Governo· em todos os setores esportivos é total. 

Quanto- _à priineira constataÇão, cabe um exemplo bas
tante ilustrativo. Trata-se· de riossa ginasta, -que Obteve duas 
medalhas de ouro na ginástica olímpica. Diga-se-de passagem, 
um feito inédito do esporte brasileiro. Pois bem, esse esporte, 
em princípio de pura exibição, é, ria realidade, de altfssima 
competição. A nossa Luíza Parente alcançou aquele brilhante 
resultado já-, confeSsadamente, um pouco acima da idade para 
a práticã da gin~stica Olímpica (ela tem 18 anos, quandc;:> o 
liniit~~Ináxiiffo comUm e .na faixa- dos 16 anos).e sempre lutou 
com imensas dificuldades para ver reconhecido o seu talento. 
Ela declarQu que não tem aparelhos modernos para treinar. 
Reclamava, em entrevistas à imprensa, da absoluta falta ~e 
apoio material e financeiro ao seu trabalho. 

Quanto à segunda constatação, o· exemplo anterior serve 
para mostrar que o GovernO" iláo tem- üma políticil defiriida 
para o esporte no Brasil. Não inves!e na _i~plantação de uma 
infra~estrutura capaz de ãbSorver a imensa vocação desportista 
do jovem brasileiro, nem viabiliza, por meio de uma legislaç?o 
adequada de incentivOs fis-caiS~ o apoio fin-anceirO" da iniCiativa 
privada. 

Agora mesmo, o pessoal do atletismo está participando 
d.o mundi.al em Tóquio e aí as nossas chances são muito peque
nas. Ao que eu saiba, conseguimos obter uma medalha de 
prata e só. Mas, devemos considerar que nossas equipes de 
atlet~smo são muito pequenas: Se tivéssemos o ~E:~io- decisivo 
do Governo e da iniciativa priVada, nossas equipes seriam 
mais numerosas, mais bem treirl3.das, mais competitivas e, 
desse modo, nossas chances aumentariam bastante. Idêntica 
situação vamos enfrentar no mundial de ginástica olímpica. 

Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, nã_o há qualquer 
justificativa para a omissão gOvernamental, não é mais possível 
rego~ij~r o eg9 patriótico com o Sucesso de atletas, na maioria 
incógnitos, produtos ex:clusivos de seus próprios talentos. Se 
sua performances _nos sensibilizam tanto, que nos sensibili
zemOs também com suas Caféncias e seus apelos. 

Vários desses, que participaram dos Jogos Pan-Ameri
canos ainda no_ a~roporto, quando chegavam, ostentando no_ 
peito· as medalhas que os glorífic-aram e que riOs encheram 
de orgulho, manifestaram suas mágo~s e frustrações. Alguns 
declararam que·o Presidente Collor gosta de pratic:ar esportes, 
mas o_seu Governo ainda não çleu uma ajuda prática àqueles 
que tem condições de disputar torneios internacioriais rej)rc~ 
sentando o Brasil. 

Não há dúvida de que eles têm razão. Suas declarações 
ou_ reivindicações, quando atendidas, beneficiarão muito mais 
as futuraS gerações· de atletas. 

É preciso, de uma vez por todas, encontrar s-olução urgen
te para- a_ massificação da prática do_s esportes olímpicos no 
Brasil. com- cariipanhas bem direcionadas conseguiremos des
pertar o interesse para a popularização -desses eSportes·. "baí, 
criteríosamente .e de forma íntegrada, governo e iniciativa 
privada poderão proporcionar o apoio material e financeiro 
àqueles que se destacarem. _ _ _ _ __ _ 

TUdo isso constitui um trabalho de longo prazo, de matu
ração. Além do mais, não se pode esquecer os benefícios 
sociais _advindos dessa política. Se. hoje procuramos_saídas 
para diversos problemas que atingem, dramaticamente, a 
criança e a juventude brasileiras, uma política desportiva como 
a que preconizo viria ãó encOntro das soluções institucionais -
buscadas. _ --

Encerro este prOnunciamentO, Sr. Presidente, -felidt3n
do, ainda que com certo atraso, todos os nossos r~pre~entantes 
nos Jogos Olímpicos de Cuba, em especial aqueles que, com 
suas medalhas conquistadas, propiciaram que o Brasil figu~ 
rasse num honroso quarto lugar dentre os países participantes. 

. Era _o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a 
palavra ao n?bre Senador _Nelson Wedeki~. __ 

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Pronuncia o 
seguinte discurso.) -Sr. ?residente, Srs. Senadores, o Go
verno Federal continua a sua política neo-liberal, em todas 
as_ áreas, sem levar em conta o que_ já existe, sem levar em 
conta os interesses de setores com longa tradição em vários 
setores da economia. 

·Agora, o Ministério da Infra-Estrutura planeja permitir 
que as companhias distribuidoras de derivados _do _petróleo 
ingressem no ramos de operar diretamente a revenda de deri
vados através de postos próprios. 

Ora, a distribuição e revenda de derivados de petróleo 
tem õ- cJ.ue -corisidero um bom modelo ou pelo menos um 
razoável modelo: grandes companhias distribuem os derivados 
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e milhares - mais de 23 mil deles - de pequenos e médios 
empresários nacionais, são os responsáveis pela revenda dos 
produtos na ponta do mercado. . . -· 

São mais de 23 mil pequenos e médios empresários brasi
leiros espalhados em igual número de postos pelo Brasil. Ago
ra se pretende que também as grandes companhias tenham 
seus próprios postOs de revenda. 

A Federação Nacional do Comércio Varejista ·de Deri
vados do Petróleo explica a nova situação, a pretensão do 
Governo, e os seus efeitos_ e desdobramentos na nota anexa, 
que transcrevo: --- · 

FEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO 

VAREJISTA DE DERI\'AD_QS_Ol:: PETRÓLEO E Ó..OJ( 

EMPRESAS DE GARAGENS, ESTACIONAMENTO ,E 
DE ~ , , 

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 

Benefício Claro ao Oligopólio da Distribuição 
de Derivados de Petróleo 

Desregulamentação: 
Na esteira de uma nova jornada de des_regulamentação, 

o Governo Federal, através do DNC-.:..=..:.. Dep3riamento ~3.cio
nal de Combustíveis, órgão da estrutura do MINFRA -Mi
nistério da Infra-EstrutUra, pretende promover aquilo- que 
poderá vir a tornar-se o rilaís significativo â.Uxílio aO ·mais 
forte e organizado olígopólio da economia brasileira: aquele 
composto pelas empresas distribuidoras de derivados de petró
le_o. 

Tudo isso num Governo que tem como uma de suas princi
pais diretrizes - destaque da campanha do Presidente eleito 
-o combate aos oligopólios. 

Ttata-se da proposta em fase final de conclusão do DCN 
que irá permitir às Cias. DiStribuidoras de Derivados de Petró
leo - Shell, Essa, Texaco, Ipiranga, Atlantic.: . ....;. operar 
diretamente na revenda de derivados através de postos pró
prios. 
o-mercado hoje é assim distribuído: ' 

1. A produção e importação é monopólio estatal; 
2. A venda (distribuição) cabe ao oligopólio formado 

pelas empresas citadas; 
3. __ A revenda (venda no varejo_ ao consvmidor final) 

é feita por 23.500 Postos de Revenda de propriedade -de peque-
nos e médios empresáriOs genuinamente naciOnais; -

4. Pela legislação atual nem o posto pode operar com 
"Cia. Distribuidora" nem a Cia. Distribuidora pode operar 
como "Posto"; 

5. O património dos postos chega a aproximadamente 
US$ 8,2 bilhões de dólares (23.500 x US$ 350.000,00), enquan·" 
to o ativo das Cias. Disti'ibuidoras deve estar na faixa de 
US$ 1,5 bilhões. 
O que pretende o DNC·MINFRA 

1. Permitir que õligopólio da distribuição chegue até 
a revenda (venda no varejo) e o domine, ampliando o porte 
e o poder do oligopólio. cuja conseqüência final é a carteli
zação de preços e procedimentos, sem nenhum benefício-para 
o co-nsumidor final. 
Outros comentários 

1. Tudo isso aconteceu no Chile sob o mesmo disfarce 
de "desregulamentação•• e hoje os revendedores d~ lá estão 
passando a ser meros comissionados (empregados) das Cias. 
Distribuidoras. 

c , • 2. Para o Congresso Nacional há que. se ressaltar que 
tudo isso ocorre quando há em tramitação um projeto de 
lei (PL n' 5.403/90) que se encontra na Comisão de Minas 
e Energia da Câmara dos Deputados depois de já ter sido 
aprovado no Senado Federal. (O PL. n' 5.403/90 objetiva 
regular a "venda e a revenda de derivados de petróleo" nos 
termos da determinação do art. 238 da Constítuição Federal). 

3. Além de um crime de lesa-pátria, o que se propõe 
é "também um desrespeito ao Congresso Nacional a quem 
foi delegada a competência constitucional de regular a matéria. 

A.medida preconizada pelo MINFRA amplia o poder 
.e o oligopóJio.das grandes distribuidoras (maioria delas trans
nacionais), prejudica máis de 23 mil empresários brasileiros, 
·compromete um modelo do qual ninguém reclama, viola a 
prerrogativa do Congresso para definir a legislação sobre o 
assunto, alêm, de ser uma experiência que - aplicada -já 
foi rilal sucedidà em outros países. 

Pelo que nos colocamos contra a mesma, reclamando 
do Ministério da Infra~Estrutura que não a adote,. ou que 
pelo menos, a discuta com os setores envolvidos, com o Con
gresso Nacional e com a opiniãp pública brasil~ira. 

Era.o que tinha a.cli:t:;er, Sr. Pr~sideçte. (M,ujto b.e.m!) 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a 
·pálavrã aó-nbbre Senador Lourivàl Baptist~. · · 

0 SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SK Pronuncia 
o seguinte discurSo.)___:_ Si'. PreSidente, Srs. Senadores, regis~ 
trO com Satisfaç-ão o lançamento, na Academia de Letras da 
Bahia, de uma importante publicação sobre a vida social. 
econômiCã e Cultural da B_ahia, ao tempo .de Migu.el Calmon 
Sobtinho, membro de uma das mais tradicionais e ilustres 

'fainílias_ baiaitãs,'e que fO~ Deputado Federal, Ministro da 
F~end~ n~ -go:veffi,o. Qe J~~o_ ÇJpUI~ •. reit<?r da Unive"rsidilde 
Federal da Bahia e Presidente do Banco Econômko da Bahia. 

A referida publicação que cobr_e o período de 1912 a 
1967, tem a apresentação do Ministro Angelo Calmon de 
Sá e prefácío do GOvernador Antonio Carlos Magalhães e 
Paulo Maçiel. _ _ _ 

Desfrutei da amizade e do convívio parlamentar de Mi
guel Calmon_ Sobrinho,_ tio de_ outro Calmon eor quem tenho 
'grande estima e apreço. que é o Ministro Angelo Calmon 
de Sá. ' 

À-sOlenidade de lançaméilto, ocorrida no -dia 23 .. de agosto 
último, compareceram as mais eXpressivaS peisOnãlidades do 
mundo empresarial, intelectual e político da Bahia, onde _ 
quando vivo; e·mesmo depois de sua morte, sempre contou 
com uma infirlidacJe de ~migo~ e adm~radores que.c.onhecer!'lm. 
e estudaram sua obra. densa de valiosas contribuiç_ões para 
o progresso da Bahia e "o -engra_ndeciritento -do ~rasil. ~ 

Peçp_, Sr . __ P'resiQente, ççrp_o meu pronunciamento a trans
criçãO da notícia publicada no jornal A Tarde, de 27 de agosto 
de 1991, em seu artigo intitulado~ ""'Homenagem a Miguel 
Calmon na Academia de Letras da Bahia ••. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO: 

A Tarde- Terça·feira- 27-8-1991 

-HOMENAGEM A MIGUELCALMON NA ALB 

_Foi .dos mais concorridos o lançamento do livro ~e Jos~ 
-Caiàsans Biandão da Silva, sexta-feira última,. na Academia 
de Letras da Bahia. O livro é em memória '!O :!;audoso Miguel 
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Calmon Sobrinho, que fOi deputado federal, miriistio -da Faw 
zenda no governo João Goulart, reitor da_ Universidade da 
Bahia e presidente do BailccfEconómiCO da Bahia. O livro, 
intitulado "Miguel Calmon Sobrinho e sua época·~ 
1912-1967", tem apresentação de Angelo Calmon de Sá e 
prefácio do governador Antonio Carlos Magalh_ães e de Paulo 
Maciel. Falaram, na oportunidade, o presidente da casa, acaw 
dêmico CláU:âio Veiga, que destacou_ a figUra- histó_rica de 
Miguel Calmon e lembrou aspectos de sua vida. Em nome 
da família, falou Angelo Sá, hoje presidente do Banco Econôw 
mico, que agradeceu ao professor José Calasans -o_magnífico 
trabalho realizado sobre o seu tio .. E- encerrou- a solenidade 
o GoVerndor Antonio Carlos Magalhães, exaltando o espírito 
público de Miguel Calmon, que sempre deu um exemplo de 
honestidade e competência. 

Ap6s os-discursOs~foi servido um fihíSsíittó coquefel_pari 
cerca· de 500 peSsõãS, e- mais -do_ qUe esse n-úmero o autor 
autografou exemplares. _ _ __ 

De-ntre os presentes, emOcionada com a horitenagem me
recida, a· sua viúva Sylvia Cãlmoli e mais Jorge Çalmon, Rute 
e- Kleber Pacheco, secretáliOCésar-Farias, Renart Baleeiro, 
Vivaldo COsta uma, Ana Améliã Nascimento, Afonso Maciel 
Neto, Geraldo Machado, Zizi e Jaim-e Sá MeneZes~ Edilene 
Matos, LúCia e Ag11aldo Siri, Renato Ber:b.~rlde. Ç~st_io 1 Selm_a 
Fraga CoSta, Waldir Oliveira, OlüegarFranco_V~eira, ~uciano 
Díniz, Epaminondas Costa Lima, Mário Calmon, Yeta e-An
tónio Lonianto, José Augusto Burity; MauríciO- Abreu, "Go~a 
Alves, Cónsuelo Poildé de Senna, Ana Maria e Luiz AugUsto 
Silva, Prof. José Martins Catharino, Edivaldo Boaventura, 
Thales de Azevedo,- Angelina GarcêS; Misael Tavares, My
riani Fraga, Maria Mutti, Silvinha Abreu,_ Carlos Eciuardo 
da Rocha, Lúcia Brandão da Silva, Maria Brandãõ; Madafeila 
Brã.itdão e uma mult_idãO m'ais- qUe tez- questão de participar 
daquele momento cultural. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídío Porfella) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Carlos De'Carli. - · 

O SR. CARLOS DE'CARLI (PTB ~AM~-Pionmicja 
o seguinte discurso:)- Sr. Presidente, Sts. Se"nadores;-ein 
dias da semana passada, um juiz fe~eraJ do Paraná colqcou 
mais uma pá de terra na cõva em que o governo- Collor está 
enterrando o Plano-Nacional de Refomi~ Agiária. 

Do alto de sua insensibilidade social, emitiU .aqUele jtiiz 
uma ordem de seqüestro dos ativos do Incra, até que sejam 
pagos os TítuloSda Dívida Agrária e -~s jt.ifQS d-e -_6% -ãO-ã-UO, 
vencidos e não pagos p_elo TeSOuro_Nãcional. _ -

Era só o quê "íâftava nêste ·PaíS --u~-- jllfz seQõ"êStiãdor, 
que, por ignorância ou má-fé, arr_~st~:-E_s ~~~_Es~·~e ~e-1-Cefrós 
inocentes para garantir o pagarg_~nto~_d~_4!~q_as. F:oi o _qge 
aconteceu, Senhores Senadoies. O jtiiz mandou seqüestfãr 
os atiVos do Incra, recursos_otçamentários destinados exclusi
vamente ao custeio e investimento- dos_ projetóS de reformã_ 
agrária e coloniZaçãO, tais OOiiio', pagiuireiliõ~de -pessó31, -de-_ 
marcação de_ terras, assentamento de familias C: inipl3.ntação 
da infra-estrutura neCessária~ Não sãO recursos destinados a 
pagamento dos Títulos da Dívida Agrária. Estes são obriga
ções do Tesouro Nacional. O Incra apenas ·os e_mite, ·mas 
não -os-inclui -nos- seus- passívos. --~ 

O devedor inadimplente é, póitãnto, o Tesouro- Nacional 
e não o Incra. O juiz deveria saber que a sua açãõ de seqüestro 
dos ativos do Incra é iri6CUa,·destinada, portanto, a não produ-
zir qualquer efeito legal. -

Sr. Presidente, Srs. SeQadores, se a ação do juiz contra 
o Incra é_ legalmente inócua, o mesmo não podemos dizer 
dos seus efeitos sobre o Plano Nacional de Reforma Agrária. 

Ela faz parte, como- também o não-pagamento pelo Te
sourO Naciorial dos Títulos da Dívida Agrária, de uma conspi
-raçãO de e~vaziainento e-inviabilização do Plano Nacional 
de Reforma Agrária. 

Estamos assistindo a um paulatino desmonte de toda a 
estrutura burocrática do Incra e a um enxugamento completo 
dos _recursoçdestinados à execução da reforma agrária no 
"Pàís:- - --

.Contrariando as suas promessas de campanha, de assentar 
500- mil íamílias, -o governo Collór paralisou o andainent_o 
da reforma agrária no País. 

A reforma administrativa, no Corrteço do seu governo, 
- reduziu o MiniStériO -da Refotma Agrária aO status de se_cre

taria vinculada ao Ministério d3 Agricultura e Reforma Agrá
_ria. Por fim, a própriã secretaria foi eXtinta e todas as suas 
atiVidades foram concentradas no Instituto Nacional de Refor-

- ina Ag"rária:: Este; por sua vez, foi esvaziado do _s_eu quadro" 
de- técnicos, dem-itidos ou postos em disponibilidade, e despro
vido até -dos recursos_ que lhe são destinados por dotação 
oiçariientária. - · -

No dia seguinte ao da publicação da Lei de Diretrizes 
O!çaiJii:mfáriãS:,-um decreto do Presidente da República, sob 
hi.spiraçãO do Ministério-da Economia, tornava indisponíveis 
66%"" dos recursos globais aprOVados para o Incra no presente 
exercício. ' . . 

Faz J>afte -deste ·paulatino esvaziamento do PÚmo Nacio
nal da Reforma Agrária o não-pagamento regular pelo Tesou
ro Nacional dos -TDA vencidos e dos correspondentes juros 
.de 6% ·ao ario. 

.. COrilO sãbémos, Srs-. Senadores, os Títulos (iã Dívida 
Agrária-, Corii CláuSula de preservação do seu valor real, estão 
previstos no-art. 184, da Constituição Federal, como forma 
dfdD.àelii:Zação justá da desapropriação de terras por interesse 
social, para fins de reforma agrária. O não pagamento dos 
TDAs, portanto, fere a C_onstituição, alérp. de de.smoralizar 
e turiú:iltuar o proceªso de: execução da refo_rma agrária. 

Sr. Presidente, Srs~ Senadores, o Brasil, é hoje um escân
dalo Para o~9!~ndo.Possuímos todas as condições para ingres

-sar_ nO convívio dos poVos :dcos e desenvolvidos. Mas, na 
Verdade, cerca de 100 milhões de brasileiros, vivem na pobreza 
e ·n-a iriiséria, â margem do mercado. Não produzem o que 
poderiam produ~ir e nem co~somem para atender as suas 
-n~C~ssídadeS: -mais elementares. Cerca de 100 mil pessoaS. entre 
c_p._~nças ~ acj.ulto$ vjveml sem te to, sem emprego, sem cidada
nia; i:tõ centro de São Paulo. 

. _ · . A- solução-- para esta tragédia nacional, passa necessa
PaJ!lente pela introdução desses milhões de brasileiros no par
que p-rodutivO e no mercado de consumo. E reforma agrária 
-~-O_ Primeiro- passo, urgente e necessário. Urge multiplicar 
P~lo_ Bra_sil afora,_ do Norte ao Sul, as <:omuDidades rurais, 
compostas por pequenos empresários agrícolas, que formem 
a base para o desenvolvimento de um mercado_ nacional forte 
e_ abram as portas para investimentos na pequena índústria 

-urbana. 
--"':'""É absurdo e írracional, Srs. Senadores, a forma como 

as oilg<lfquia~-bi3.SilCifãS e -ãs-n-os-sas-emes-pofíHCaS e·S6Cliil"s 
rejeitam a reforma agrária. 
'------'- A. Refofmâ Agrária, no BraSil, que já está com cem anos 
de atraso, não- deveria ser bandeira apenas de esquerdistas, 
mas de empresários progressistas, de burgueses inteligentes, 
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de capitalistas modernos e de políticos liberais defensores da 
economia de mercado. 

A não execução de uma ampla e corajosa reforma agráiia 
no País, com suas trágicas conseqüênciaS de ·miséria; fome 
e violência nos campos e nas cidades, inviabililiza qualquer 
política de estabilização económica, de controle de inflação 
e de desenvolvimento económico e social. 

A não execução de uma ampla e c_orajosa reforma agrária 
inViabiliza as nossas pretensões de modernidade, de ingresso 
no Primeiro Mundo. Ao contrário, nos empurra, inexora
velmente, para o quarto mundo, no qual já estamos ingres
sando. Sr. Presidente, Srs. Senadores, esta é a ameaça· maior 
ao Brasil. É uma ameaça interna e não externa. Õs ma~Ores 
inimigos do nosso desenvolvimento não são os nos~Os credores 
externos, mas nós mesmos, na medida em que não realizamos 
as reformas de base ·com a urgência necessária. O deslanche 
do processo de desenvolvimento económiCo e soc.iaJ requer 
profundas reformas nas nossas relações _sociais, econ_ómica:s 
e políticas. 

E a reforma agrária- é a maiS Urgente, por ser a base 
de ampliação do nosso parque produtivo e do nosso_mercã_do 
de consumo, e por possibilitar às grandes massas de pobres 
a forma mais ã.ccS:sfvel de adquirir renda e de_ ingressar no 
mercado. 

É dentro desta ótíca, qUe consideramos aquele juiz qUe 
sequestrou os ativos_ do Incra, bem como todos os que _estor
vam a execução da reforma agrária, maiores inini.igos dõ.Brasil 
que aquele agente do FMI, chamado de serviçal pelo Presi
dente da República, que teve a ousadia de. nos.dar co.oselho 
sobre reforma constitucional. Melhor ele teria feitQ se _nQs 
tivesse aconselhado a fazer a reforma agiária. 

Fica aqui, Srs. Senã.dores, registrado o nossu_ala'is __ vee
mente protesto contra a ação do juiz que seqüéSftOU ·os átiVos 
do Incra. A sua ação foi impatriótica por ferir os interesses 
maiores da Nação. 

Era o que tínhamos a dizer. Muito obrigado pela atenção. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a 
palavra ao nobre _SenadQr Mal"C9 Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL {PFL,PE. Pr.onu_nci~ Q_~gt~inte 
discurso.) - Sr_. Pr_esidepte, Srs. Senadores, há monien~~s 
na vida de um homem público em que se torna difícil esçon_cl_~r 
a satisfação, a alegria. Hoje, confesso-me feliz e explico _o 
porquê. - -

Governador de Pernambuco, de 1979 a 1982, exerci a 
mais desafiante fu.nção _a que um político pode responder. 
Governei o meu Estado, e, na qualidade de mandatário. supre
mo, tinha um grande repto a enfrentar: Precfsava niüdar a 
paisagem social de Pernambuco. -

Não podia conceber que, já no limiar do_ século __ )ÇX!, 
levas de cidadãos fossem expulsos da Zona da Mata, vaga,ndo 
por seus campos ou na periferia de suas cidadesr A Imagem 
de pernambucanos subnutridos, perdidos numa paisagem que 
não era sua, precisava ser apagada. __ "_- __ _ 

Como conseguir curar aquela chaga que enterrava fortes 
raízes em nosso passado colonial? Cofio m_üdar o ~çe.nário 
de pobreza, onde os camponeses ~plantadores e cortadores 
de cana -tornaram-se símbolo pungente da condição sub_ur-
bana em que vive o homem dos canaviais? __ _ _ 

Impunha-se encontrar. _alternativa __ çapaz de somar solu
ções, já que eu não podia - nem deveria - simplesmente 
substituir culturas tradiciOnais, responsáveis pela geração de 

renda e emprego no listado. Refiro-me à cultura da cana-de~ 
açúcar. Plantada na tradição da monocultura, a cana já não 
coriSeguia responder aos desafios que _os novos tempos lhe 
impunham. 

GOverna'r, já disse ilustre estadista francês, é, acima de. 
tudo, escolher, decidir a melhor solução, aquela ca-paz de 
aliar o novo ao velho, aquela capaz de implanta_r um novo 
_órgão sein i-isCo de rejeição, sem o perigo de matar o doente. 

_ Q diagnóstico veio através do IPA. órgão da Secretaria 
de Agricultura e vinculado à Embrapa·. Técnicos dess_e órgão, 
à frente o Dr. Antonio CarlOs -de Souza Reis, apresentaram_ 
uma_ nova e transformadora opção. 

A geografia da Zona da Mata, fortemente acidentada, 
consHtuía barreira- quase intransponível à mecanização e aO 
indispensável investimento ~odernizado por que todos clama

-vo:tm. Por_que não introduzir ali, nos trechos hostis à cana-de
açúcar, o cultivo da seringueira? 

A idéia foi imediatamente- asSünilada pelo Secretário 
-Emílio Carrazai e pelo Diretor Aloisio Sotero, amboS aa Se
cretari_a da Agricultura_ de Peroambu_co,_ Conhece(jor_es do_ as
sunto e atentos observadores-da fisiografia do Estado, sabiam 
que razões não faltavam para partir nessa direção. 

A primeira delas _é a _extraordinária capacidade de conví
-Nio de.ssa cultura. Plantar_ seringais não pressupunh_a errad_icar 
ou substituir a cana-de-açúcar_, mas utilizar, em cada proprie
dade, os espaços onde o seu plantio era inviabilizado em fun
ção do relevo. A s.eringueíra era uma resposta _capaz de otimi
zar a ocupação da terra e contribuir, por ser uma planta pere
ne, para solucionar o grave problema da sazonalidade da mão
<;ie-obra que tanto aflige a região_, pois - é bofll_lo?mbrar 
- a_seringudra gera emprego permanente_~ 

Ao lado dessa vocação de convívio, não se_ podia ignorar 
a viabiüdade _ téçntça. A Zona_ da Mata apresenta ecolog~ 
favorável ao cultivo da seringueira.- os--númerOs falam ~llto: 
A produtividade dos seringais plantados a partir de 1979 com 
incentivo do PROBOR III representa receita bruta anual cerca 
de seis vezes superior à obtida com a cana-de-açúcar. Isso 
significa produtividade média anual de 1500kg por hectare, 
o que representa, a preços de maio último, receita bruta de 
800 mil cruzeiros por hectare_. __ 

__ ·-Para a ,esçolh_a_ dessa cultura_, COJlsj<;Ier~í _também))_ loriga 
_ yj_c!-ª-_çl~_~erip.gueira. Ela_ produz até 30-0U 35 -úl6s 3.p6s o 
iníCio da sangria, o_ qu_e a torna operacionalmente barata, 
apesar dos custos de implantação. 
--' -yõr fini. :...___ lãsfbut_ not reast ~-Jeverem êonta as- possibi
lidades- de escoamentõ do produto_. As áreas corrí vocação 
para o cultivo das seringueira.s detêm satisfatória" redeviáría 
-graças ãs estradas ali construídas, inclusive no meu Gover
no, dentro do programa "Rodovias Canavieiras" -:_que as 
~nterliga "aos mais itní)oftarités centros urbanoS do Pãís e 3.0s 
e~cu_~Ç9uros_ e~ternost p~incipalm~nte o_porto do_ Recue--e 

_Q_ Complexo Industrial de Suape, estrategicamente localizado 
n~ Zona 4a Mata SuL 

-Sr .. Presidente, Srs. Senadores, 
"l"Ód~ grande marcha" -dizem os chineses -"começa 

com o _prime_iro passo"._ Governador, ous_ei o primeiro passo, 
_Jrª~~illiobªs g~:r~i~_do cal'l}in}lo,_ Encontr~i_resposta para 
superar a monocultura da cana-de-açúcar na Zona da Mata, 
a sazonalidade do emprego da mão-de-obra na região e as 

~ precárias condições do trabalhador rural. 
Mas- sabemo-lo todos --a guerra é longa, árdua, traba

lhosa. Implica vencer e_normes obstáculos estruturais, conjun
turais e culturais. 
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Uma das barreiras a ser ultrapassada agora é a dos finan
ciamentos. A Secretaria de Agricultura- tendo agora â frente 
o lúcido Deputado José Mendonça Filho, e a EMA TER-PE, 
sob a direção do competente Dr. Paulo Correia de Oliveira 
Neto, divulgaram há pouco o documento" A cultur~_dél serin
gueira em Pernambuco - alternativa para diversificação da 
Zona canavieii'a''. Estudo sério, baseado em pesquisa e experi
mentação- que me foi enviado através do reconhecido técni
co Eduardo Tavã:res, que coordenou os trabalhos de implan
tação da seringueira no meu Gov~mo-:- revela grande familia
ridade com os problemas que essa recente cultura apresenta 
e sugere soluções. 

Eis, a prOpósito~ ·para conhecimento da Casa, trecho do 
referido documento: 

"Proposta 
Fundamentados na viabilidade técnica e econó~ 

mica da atividade heveícola apreselltadas, e consta~ 
tadas ao longo dos últimos dez anos na Zona da Mala 
do Estado de Pernambuco, e visando principalmente: 

1. o atendimento à meta de diversificação "da 
atividade agropecuária-·na Zona -da Mata, constante 
do programa de governo Cresce Pe~ambuco. 

2. Iniciar~se um processo de solução. definitiva 
do problema gerado pela sazonalidade do emprego da 
mão-de-obra que periodicamente se abate sob.re a 
agroindústria canavieira. 

3. Colocar à disposição dos produtores da Zona 
da Mata uma alternativa agrícola rentável, norteada 
pelos princípios ecológicos de uma agricultura tropical. 

4. Promover a melhoria das condições sócio-eco
nómicas do trabalhador rural, dos produtores e da so
ciedade pernambucana como um todo. 

Propomos metas para implantação de seringais de 
cultivo em consórcio com oufras lavouras indicadas pela 
pesquisa, nos próximos três ãnOs. 

Metas 
Com base nas disponibilidades da Secretaria de 

Agricultura do Estado de Pernambuco e c~ntribuiçóes 
do setor privado (produtores e viveiristas) propomos: 

Para 1992: A implantação de 500ha de seringais 
de cultivo; -

Para 1993: A implantação de 2.000ha de seringais 
de cultivo; 

Para 1994: A implantação de 5.000ha de seringais 
de cultivo. 

COnsórciO: Tõdos os seringaíS serão implantados 
com espaçamento que permitam a consol'ciação com 
outras lavouras à taxa de O,Sha por cada hectare de 
seringal. _ . 

As espécieS a Consorciar serão indíCadas pela pes
quisa a depender das características de cada área." 

Como se vê, são sugestões realistas, feitas com os_ olhos 
no futuro e os pés no chão. · 

Atingidas as metas, Pernambuco terá iniciado um pro
cesso _irreversível para tornar-se grande produtor nacional de 
borracha, em condições de suprir a demanda nacional. A 
partir do ano 2003 ~ dentro de pouco mais de uma década, 
portanto, - a receita bruta anual da atividade será superior 
a cinco bilhões e quinhentos milhões de cruzeiros, gerando 
arrecadação de ICM superior a 950 milhões de cruzeiros. 

-

Essa perspectiva tão próxima autoriza-me a apelar ao 
Govern~ Federal -, ao Ministro da Agricultura, para que 
destine tecui'sos a esSe projeto que tanta esperança traz a 
Pernambuco, e, especialmente, ao Banco do Brasil, agora 
dirigido pelo ilustre nordestino Lafaiette C. Torres. Que dêelll 
mãos aO Governador Joaquim Francisco, que, çom sua vis~o 
de estadista, vem d~mdo continuidade a esse trabalho que 
tive a ventura de iniCiar e consolidar. 

Tenho certeza, Sr. Presidente, de que a seringueira pode
rá ajudar a fazer com que o pernambucano possa, novamente, 
olhar o futuro com olhos de otimismá. -

Daf_ o meu regi_stro e o apelo que ora faço da Tribuna 
desta Casa no sentido de que o Governo do Presidente Fernan
do Collor apoie a continuidade de tão importante programa. 

Era o que tinha a dizer, Sr. PreSidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lucidio Portella) - Na presente 
sessão, terminou o prazo para apresentação de emendas ao 
Projeto de Lei da Câmara n' 10, de 1991 (n' 5.375/90, na 
Casa de origem), de iniciãtiva do Tribunal Superior do Traba
lho, que altera a composição e a organização iriterna do Tribu
nal Regional do Trabalho da 3• Região, cria catgos e funções 
e dá outras providências. 

Ao--projeto-roram oferecidas emendas. 
A matéria será incluída em Ordem do Dia, opOrtuna

mente. 
O SR. PRESIDENTE (Lucidio Portella) - Nada mais 

havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, 
d~signando para a sessão ordinária _d~ amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

I 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N9 171, DE 1989 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
no;. 171, de 1989-Complementar, de autoria do Senador Fer:
nando Henrique Cardoso, que define, nós termos- do incisó 
I do art. 161 da Constituição Federal, o valor adicionado 
para fins de cálculo da participação dos municípios na Receita 
do imposto sobre operações relativas à circulação de merca
dorias e sobre prestação- de serviços de transportes interes~ 
t3.dual e intennunicipal e de comunicação, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•'428, de 1991 das 
Comissões: 

- de Assuntos Econôm.icos; e 
- de Constituição, Justiça e Cidadania. 
(Em audiência.) 

2 
PROPOSTA DE EMENDA Ã CONSTITUIÇÃO 

W 13, DE 1991 

Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda 
à Constituição ri• 13, de 1991, de autoria do Senador Ney 
Maranhão e outros Senhores Senadores, que dá nova redação 
ao § 59 do art. 14 da Constituição Federal. (Terceira sessâó 
de discussão.) 

O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella) - Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 30 minutos.) 



5772 .Sexta-feira 6 DIÁRIO DO CONGRESSO.NACIONAL (Seção II) Setembro de 1991 

ATO DO PRESIDENTE. 

ATO DlYPRÉSIDÉNTE N• 665, DE 1991 

O Presidente do _S_c_.t:JaQo Federal, no uso da s_ua_ compe
tência regimental e regulamentar, de _conformidade com a 
delegação de compet_ência que lhe foi outorg~a peJO Ato 
da Comissão Diretora n~ 2, de 4 de abril de 1973, e _tendo 
em vista o que consta do Proccss_o n~ 013.032'91-7, resolve 
aposentar, voluntariamente, JÚLIO Fi;RREIRA DA SIL
VA, Analista Legislativo, Classe 1•, Padrão,IJI, do Quadro 
Permanente do Senado Federal, nos termos do art, 40, inciso 
III, alínea c, da Constituição da Repúbiica Federativa doBra
sil, combinados com os arts. I_8Q, incisO- III, alínea c, e 67, 
da Lei n" 8.112, de 1990, bem assim como os arts. 490 e 
492 do Regulamento Administrativo do Senado Federal, e 
com o art. 11 da Resolução SF n' 87, de 1989, com proventos 
proporcionais aq_ !e·mpo de serviço, ã raZão" de 30/35~ ltrinta 
e cinco_ avos) do seu vencimento, obs~rVado o disposto no 
art. 37, inciso ·xi, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 5 de setembro de 1991. -Senador Mau
ro Benevides, Presidente. 

PORTARIA 

PORTARIA N• I6, DE 1991 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no -uso das suas 
atribuições regulamentares e t_endo em vista o que consta 
do Processo n' 012.960191-8, resolve designar MARIA CAR
MEN CASTRO SOUZA, Analista Legislativo, Classe Espe
cial, Padrão III, do Quadro Permanente do Senado_ Federal, 
para, na forma do art. 365, inciso IX, do Regulamento Admi
nistrativo, aprovado pela Resolução n" 58, de 1972, e demais 
disposições legais que regenl a matériat na Lorriu1--3dotada 
pela Administfação do Séi~-~0-Fe<;ieral, freqüentar, em pror
rogação, até o dia 4 de fevereiro de 1992, com ónus parcial 
para o Senado Federal, o Curso de Ciências Políticas, a nível 
de Doutorado, na London Scho_ol of Economics and Politicai 
Science, em Londrês,_ 9a Inglat_erra, 

Senado Federal, 5 de sctembio de 1991.- Manoel Vilela 
de Magalhãeb, Diretor-Ge-r"al, em exercício. 

ATAS DE COMISSÃ6 

COMISSÃO DIRETÓRA 

Reunião extraordinária realizada às l8h do dia 
IS de junho de !991 

Às dezoito horas do dia dezoito de junho de mil nove
centos é noventa e um, na Sala de Reuniões_ da ·comissão, 
sob a Presidência do Seiiacfor Alexandre Costa, Presidente 
em ~?'e:~cí~io, pr~sentes~ os Senadores Iram Saraiva, Dirceu 
C3rneíro e o Senador Aureo Mello, convocado pelo Senhor 
Presidente em exercício, nos termOs do artigo SS_do Regi
mento Interno. Ausentes por motivos justificados _os demais 
membros. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente concede 
a palavra ao Senador Iram_Saraiva que, effi seu parecer, apre
senta a redação finãl áo PrO]eto de Lei da CãiTlàra no 43, 
de 1990 (n" 3.119189, na Casa de origem), que autoriza o 
Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assis-

tência Social (lAPAS) a doar à Diocese de Pinheiro ,no Estado 
do Maranhão, o imóvel que menciona. Aprovado o parecer, 
e nada mais havendo a tratar o_ Senhor Presidente dá por 
encerrada a reunião,lavrando eu, Antonio Fernando Ferreira 
Leite, Assistente ad hoc, a presente Ata que, uma vez ruf?ri
cada pelo Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala das Reuniões (ja Comissão, 18 de junho de 1991. 
-Senador Alexandre Costa, Presidente em exercício. 

Reunião extraordinária realizada às l7h30min do dia 
25 de junho de 1991 

Às dezessete horas e trinta minutos do dia vinte e cinco
de junho de mil.novecentos e noventa e um, na Sala de Reu
niões di Comissão, sob a Presidência do Senador Alexandre 
Costa, Presidente em exercício, presentes os Senadores Ra
chíd Saldanha _Derzi, Dirceu Carneiro e o Senador Áureo 
Mcllo, c6riv(?cado pelo S~nhor Presidente em exercício, nos 
termos do artigo 85 do Regimento .Interno. Ausentes por 
motivos fllstificados, os demais membros. Abertos os traba
lhos, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senador Dir
ceu Carneiro que,-em seu parecer, ã.presenia a redação final 
do Projeto de Lei da Càmara n• 40, de 1990 (n' 7.505186, 
na Casa de origem), que autoriza o Departamento Nacional 
de Obras Contra as Secas (DNOCS), autarquia vinculada ao 
Ministério da Agricultura e da Reforma Agrária, a doar o 
irriõvel que menciona, situado no Município de Corem as, Esta
do da Paraíba. Aprovado o parecer, e nada mais havendo 
a tratar o Senhor Presidente dá por encerrada a reunião, 
lavrando eu, Antonio Fernando Ferreira Leite, Assistente 
ad boc, a presente Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor 
Presidente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 23 de junho de 1991. 
-Senador Alexandre Costa, Presidente em exercício. 

Reunião extraordinária realizada às Ilh30min do dia 
28 de junho de 1991 

- Às onze horas e trinta minutos do dia vinte e oito de 
junho-de mil novecentos e noventa e um, na Sala de Reuniões 
da Comissão, sob a Presidência do Senador Alexandre Costa, 
Presidente em exercício, presentes os Senadores Lucídio Por
tella, Márcio Lacerda e Rachid Saldanha Derzi, re.úne-se a 
Comissão Diretora. Ausentes, por motivos justifiC3dos, os 
demais membros. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente 
_ço.:p.~edc:; _A._palavra ao S_ena_c.ior_L_ucídio_Portella que, em seu 
-pãfecer, ãpres-enta a redação final do Projeto de Resolução 
n" 16, de 1991, que dá nova redação ao caput do art. 65 
do Regimento Interno do Senado Federal, escla_recendo, que 
em obediCncia à melhor técnica-legislativa e _em_ decorrência 
da aprovação da Emenda n'~ 1, alterou a red&ção do projeto 
sem entretanto mbdifiCar-se o mérito. AproVado o parecer 
e nada majs havendo. a tratar, o Senhor Presidente dá por 
encerrada a reunião, lavrando eu, Antonio Fernando Ferreira 
Leite, Assistente ad hoc, a presente Ata que, uma vez rubri
cada pelo Senhor Presidente, vai â publicação. 

Sala das Reuniões da Comissão, 28 de _junho de 1991. 
-Senador Alexandre Costa, Presidente em exercício. 

Reunião extraordinária realizada às l9h37min do dia 
"Z9 de junho de 1991 

Às d~~n~ve horas e trinta e s.e_te minutos do dia vinte 
e nove de junho de mil novecentos e nõventa e um, na Sala 
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de Reuniões da Comiss"ãó, sobre a Presidência do Senador 
Alexandre Costa, Presidente em exercício, presentes_ os Sena
dores Dirceu Carneiro, Márcio Lacerda e Beni Veras, reú
ne-se a Comissão Difetora. _Aus_entcs, por motivos justifi
cados, os demais membros. Abertos os trabalhos, o Senhor 
Presidente concede a palavra ao Senador Dirceu Cameiro 
que, em seu parecer, apresenta a redação firial do Projeto 
de Resolução no 51, de 1991, que autoriza a, Centrais Elétrica.s 
Brasileiras Si A - ELETROBRÁS a realizar operação de 
crédito externo, com garantia da União, no valor de até US$ 
100,000,000.00 (cem _milhões de dólares norte-americanos) 
junto ao Banco Mundial, Aprovado o parecer. Ainda com 
a palavra o Senador Dirceu Carneiro que, em seu parecer, 
apresenta a redação final do Projeto de Resolução no 50, 
de 1991, que autoriza o Estado da Paraíba a contratar, sob 
a forma de relending", com aval da União, empréstimo em 
moeda estrangeira no valor de até US$ 92,018,000.00 (noventa 
e dois milhões e dezoito mil dólares norte-americanos.}. Apro
vado o parecer e nada mais havendo a tratai-, o Senhor Presi
dente dá por encerrada a reunião, lavrando eu, Antonio Fer
nando Ferreira Leite, Assistente ad hoc, a presente Ata que; 
uma vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, 29 de junho de 1991. 
-Senador Alexandre Costa, Presidente em exercício. 

Reunião extraordinária realizada às lSh do dia 
8 de agosto de 1991 

Às quinze horas do dia oito de agosto de mil novecentos 
e noventa e um, na Sala de Reuniões da Comissão, sob a 
Presidência do Senador Alexandre Costa, Presidente em exer
cício. presentes os SeJ;ladores Dirçeu Carneiro_, _Rachid _Salda
nha Derzi e Iram Saraiva, reUne-se a Comissão- Diretorã. 
Ausentes, por motivos justificados, os demais membros. 
Aberto os trabalhos. o Senhor Presidente concede a palavra 
ao Senador Dirceu Carneiro que, cm seu parecer, apresenta 
a redação final do Projeto de Resolução no 53, de 1991, que 
retifica os termos da,.Resolução n~ 8_, de 19_91, do Senado 
Federal. Aprovado o parecer, e nada mais havendo a tratar, 
o Senhor Presidente dá por encerrada a reunião, lavrando 
eu, Antonio Fernando Ferreira Leite, Assistente ad hoc, a 
presente Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor Presidente, 

modulada na cidade de Nova Friburgo, Estado do Rio de 
Janeiro; b) Projeto de Decreto Legislativo n' 86, de 1991 
(n" 2, de 1991, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que renova a concessão outorgada à Radiodifusora de 
Cáceres Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na cidade de Cáceres, Estado do Mato Grosso; 
c) Projeto de Decreto Legislativo no 88, de 1991 (no 4, de 
1991, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que ou
torga concessão à Rádio Clube de Inhapim Ltda. para explorar 
serviço de radiodifUsão sonora em onda média na cidade de 
Inhapirn, Estado de Minas Gerais; d) Projeto- de Decreto 
Legislativo n' 85, de 1991 (no 1, de 1991, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão ao Siste
ma de Comunicações Professor Valter Alencar Ltda. para 
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direíto de exclusividade, 
serviço ·de radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Te resina, Estado_ Q.o Piauí; -e) Projeto de Decreto 
Legislativo no 84, de 1991 (no 389, de 1990, na Câmara dos 
r;>_eputados), que aprova o ato que outorga permissão à Rádio 
Difusó-ra São Patrício Ltda. para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em freqUência modulada- na cidade- de oeres~ 
Estado de Goiás; I) Projeto de Decreto Legislativo n' 83, 
de 1991 (no 383, de 1990, na Cámara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova, a partir de 1" de novembro de 1983, 
a concessão outorgada à Rádio Arapuan Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora na cidade de João Pessoa, 
Estado da Paraíba; g) Projeto de Decreto Legislativo no 89, 

vai à publicação. _ __, 
Sala de Reuniões da Comissão, -s de agi:rSOO<a_e 

-Senador Alexandre Costa, Presidente em exercício. 

de 1991, (no 5, de 1991, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão_ à Rádio FM 103 Ltda. 
para explorar serviço de radiodifuSão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Maravilha, Estado de Santa Catarina; 
h) Projeto de Decreto Legislativo no 90, de 1991 (no 6, de 
1991, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que ou
torga concessão à Rio São Francisco Radiodifusão Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na 
cidade de B_om Jesus da Lapa, Estado da Bahia; i) Projeto 
de Deçreto Legislativo n• 94, de 1991 (n' 388, de 1990, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga per
missão_ à Rádio Pássaro da Ilha Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade 
de Guaranésia, Estado de Minas Gerais;j) Projeto de Decreto 
Legislativo n• 93, de 1991 (n' 386, de 1990, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão à Rádio 

19_91. - Monólitos de Quixadá Ltda. para-explOiáf serviço de radiodi-

Reunião extraordinária realizada às 14h do dia 
29 de agosto de 1991 

fusão sonora em onda média na cidade de Quixadá, Estado 
do Ceará; I) Projeto de Decreto Legislativo n' 92, de 1991 
(n" 385, de 1990, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga permissão à Rádio FM ltuberá Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade Ituberá, 

Às quatorze horas do dia vinte e nQ.V~ _de agosto de mil Estado da Bahia, e m) Projeto de Decreto Legislativo n" 91, 
novecentos e noventa e um, na Sala de Reuni6es da Comissão, de 1991 (n~ 8, de 1991, na Câmara dos Deputados), que aprova 
sob a Presidência_ do Senador Alexandre_Costa, Presidente o ato que renova a concesSão da Rádio Cultura de Paulo 
em exercício, presentes os Senadores Dirceu Carneiro, Rachid Afonso Ltda. para -explorar, sem direito de exclusividade, 
Saldanha Derzi e Iram Saraiva, reúne-se a COmissão Diretõra. serviço de radiodifusão sonora ·em onda média na cidade de 
Ausentes, por motivos justificados, os demais membros. } Paulo Afonso, Estado da Bahia. Os Senhores Senadores, após 
Aberto os trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra ampla discussão, opinam pela aprovação de todos os parece
ao Senador Dirceu Carneiro que apresenta pareceres ofere- res. Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente dá por 
cendo a redação final das seguintes proposições: a) Projeto encerrada a reunião, lavrando eu, Antonio Fernando Ferreira 
de Decreto Legislativo n" 87, de 1991 (n~ 3, de 1991, na Câmara- -Leite, assistente ad hoc, a presente Ata que, uma vez rubricada 
dos Deputados), que aprova 0 ato que renova a permissão pelo Senhor Presidente, vai à publicação. 
outorgada à Rádio Jornal Gazeta de Nova Friburgo Ltda. Sala de Reuniões da Comissão, 29 de agosto de 1991. 
para explorar serviços de radiodifusão sonora em freqüência ~Senador Alexandre Costa, Presidente em exercício. 



República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado 

Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N' 184, DE 1991 
Aprova o ato que outorga permissão à Organização de Radiodifusão Trevisan Ltda. 

para explorar serviço de radiodifusão sonora ua cidade de Pirassununga, Estado de São Paulo. 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1' É aprovado o ato a que se refere a Portaria n' 90, de 9 de março de 1990, do 

Ministro de Estado das Comunicações, que outorga permissão à Organização de Radiodifusão Trevisan 
Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, na cidade de Pirassununga, Estado de São Paulo. 

Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de suapublicaçã9. 
Senado Federal, 6 de setembro de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente 

Faço sabe~ que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado 
Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte. 

DECRETO LEGISLATIVO N' 185, DE 1991. 
Aprova o ato que renova .a concessão da Rádio Doze de Maio Ltda., para explorar 

sem. direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade 
de São Lourenço D'Oeste, Estado de Santa Catarina. 

O Congresso Nacional decreta: 
.Art. 1' . É aprovado o ato que renova por dez anos, a partir de 28 de setembro de 1989, 

a concessão da Rádio Doze de Maio Ltda., outorgada através da Portaria n' 802, de 21 de setembro 
de 1979, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na 
cidade de "São Lourenço D'Oeste, Estado de Santa Catarina, a que se refere o Decreto n' 99.048, de 
7 de março de 1990. · · · 

. .Art. 2' Este .decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 6 de setembro de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber qÚe o Congresso Nacional aprovou, e eu Mauro Benevides, Presidente do Senado 
Federal, nos termos do art.48, item 28 do regimento Interno, promulgo o seguinte 
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DECRETO LEGISLATIVO N• 186, DE 1991 

----·----~ 3.519,65 

Aprova o ato que outorga pennissão à Rádio Cultura de Guaíra Ltda., para explorar 
serviço de radiodüusão sonora na cidade de Guaíra, Estado de São Paulo. 

O Congresso-Nacional decreta: 
Art. 1• É aprovado o ato a que se refere a Portaria n• 78, de 9 de março de 1990, do 

Ministro de Estado das Comunicações, que outorga permissão à Rádio Cultura de Guaíra Ltda., para 
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüéncia 
modulada, na cidade de Guaíra, Estado de São Paulo. 

Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 6 de setembro de 1991. -Senador Mauro_)Jenevide~_f'r"sid_ente~ __ 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Mauro Benevides;Presidente do Senado 
Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGl:SLATIVO N• 187, DE 1991 

Aprova o ato que renova a permissão outorgada à Divisa FM Stéreo de Ourinhos 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade 
de Ourinhos, Estado de São Paulo. 

O CongreSso Nacional decreta: 
Art. 1• É aprovado o ato que renova por dez anos, a partir de 3 de janeiro de 1989, a 

permissão outorgada à Divisa FM Stéreo de Ourinhos Ltda.)para explorar serviço de radio.difusão sonora 
em freqüência modulada na cidade de Ourinhos, Estado de São Paulo, a· que se n'Íere a Portaria n• 
157, de 15 de setembro de 1989, do Ministro de Estado das Comunicações. 

Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado. Federal, 6 de setembro de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado 
Federal, nos termos do ar!. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• i88, DE 1991 
Aprov~ o ato que outorga permissão à Rádio Clube de Canela Ltda., para explorar 

serviço de radiodifusão sonora na cidade de Canela, Estado do Rio Grande do Sul. 
o Congresso NaCional decreta: 
Art. 1• É aprovado o ato a que se refere a Portaria n• 82, de 9 de março de 1990, do 

Ministro de Estado das ComunicaÇões, que outorgá permissão à Rádio Clube de Canela Ltda., para explorar .. 
pelo prazo de dez anos, sem direito-de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fréqüéricia modulada, _ 
na cidade de Canela, Estado do Rio Grande do Sul. 
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Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 6 de setembr.o de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente. 
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado 
Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 189, DE 1991 
Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Modelo FM lndaiatuba Ltda., para 

explorar serviço de radiodifusão em freqüência modulada na cidade de lndaiatuba, Estado 
de São Paulo. 

O Congresso· Nacional decreta: · 
Art. I' É aprovado o ato a que se refere a Portaria n• 220, de 9 de novembro de 1989, 

do Ministro de Estado das Comunicações, que outorga permissão à Rádio Modelo FM Indaituba Ltda., 
para explorar, sem direito de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, na cidade de lndaiatuba, Estado de São Paulo. 

Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 6 de setembro de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente. 

r------:SENADO FEDERAL-------, 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente, nos termos 

do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte 
RESOLUÇÃO N• 41, DE 1991 

Autoriza a República Federativa do Brasil a contrair empréstimo externo, no valor 
de até Y 7,596,000,000 (sete bilhões e quinhentos e noventa e seis milhões de ienes japoneses), 
junto ao Overseas Economic Cooperation Fuud - OECF, destinado ao f'manciamento 
parcial do Projeto de Irrigação do Nordeste, a ser executado pela Companhia de Desenvol
vimento do Vale do São Francisco- CODEVASF. 

O Senado Federal resolve: . 
Art. 1• É autorizada, na forma da Resolução n• 96, de 15 de dezembro de 1989, do Senado 

Federal, alterada pela Resolução n• 45, de 19 de outubro de 1990, a contratação de empréstimo externo, 
da República Federativa do Brasil junto ao Overseas Economic Cooperation Fund - OECF, nos termos 
do acordo promulgado pelo Decreto n• 28, de 26 de fevereiro de 1991. 

Art. 2• A operação de crédito autorizada no art. 1' terá como finalidade o financiamento 
parcial do Projeto de Irrigação do Nordeste, a ser executado pela Companhia de Desenvolvimento do 
Vale do São Francisco- CODEV ASF. - ~ _ _ _ 

Art. 3• A referida operação deverá obedecer às seguintes condições financeiras; 
a) valor: Y7,596,000,000(sete bilhões e quinhentos e noventa e seis milhões de ienes japo-

neses); 
b) prazo: vinte e cinco anos; 
c) carência: sete anos, contados da data da assinatura do contrato; 
d) juros: exigíveis semestralmente mesmo durante a carência, à taxa de 4% a.a., para Tranche 

(Y7 ,462,000,000), reférente a obras novas e equipamentos, e 3,25% a.a. para Tranche II (Y134,000,000), 
referente a serviços de consultaria; ------ · -- -

e) amortização: em trinta e sete prestações semestrais, nos seguintes valores: Tranche 1: a 
primeira no valor de Y201,700,000 e as restantes de Y201,673,000; Tranche II: Y3,644,000 rio primeirO 
vencimento; e Y.1,621,000 nos demais; 

I) data final do desembolso: sete anos, a partir da data de efetividade do contrato. 
Art. 4' A autorização de que trata esta Resolução será e~ercida no prazo de doze meses 

a contar da data de sua publicação. 
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Art. 5<? Esta ResolUção entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 6 de setembro de 1991.- Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente, nos termos 
do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte . 

RESOLUÇÃO N• 42, DE 1991 

Autoriza a República Federativa do Brasil a contrair operação de crédito externo, 
no valor de até Y28,889,000,000 (vinte e oito bilhões e oitocentos e oitenta e nove milhões 
de ienes japoneses), junto ao Overseas Economic Cooperation Fnnd - OECF, destinada 
a financiar, parcialmente, a expansão do Porto de Santos. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1' É autorizado, na f<prma da Resolução n' 96, de 15 de dezembro de 1989, do Senado 

Federal, alterada pela Resolução n' 45, de 19 de outubro de 1990, a contratação de operação de crédito 
externo, no valor de até Y28,889,000,000 (vinte e oito bilhões, oitocentos e oitenta e nove milhões de 
ienes japoneses), junto ao OverseasEcónómic Cooperation Fund- OECF, com a finalidade de financiar, 
parcialmente a expansão do Porto de Santos, nos termos do Decreto n' 28, de 6 de fevereiro de 1991. 

Art. 2·~- A operação de crédito autoriZada no art. 19 apresenta as seguintes características: 
a) mutuário: Companhia Docas do Estado de São Paulo, conforme Parecer DTN/COREF/ 

DIREF n' 259, de 28 de agosto de 1991; 
b) prazo: vinte e cinco anos; . 
c) carência: sete anos, contados da data de àssinatura do contrato; 
d) juros: exjgíveis, semestrahnente, mesmo d11ran1e a caréricia; à taxa de 4% a. a. para Tranche 

I (Y28,580,000,000), referente a obras cívis e 3,25%' a.a para Tranche II (Y309,000,000), referente a serviços 
de consultoria; 

e) amortização: em trinta e sete prestações semestrais, nos seguintes valores: Tranche I: a 
primeira no valor de Y772,448,000 e as restantes de Y772,432,000: Tranche II: Y8,364,000 no primeiro 
vencimento, e Y8,351,000 nos demais; -

I) data final para desembolso: seis anos, a partir da data de efetividade do contrato. 
Art. 3~> A autorização de que trata esta Resolução- serâ exercida no_ prazo de doze meses· 

a contar da data de sua publicação. -
Art. 4• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 6 de setembro de 1991. --Senador Mauro Benevides, Presidente. 

,SUMÁRIO 

I- ATA DA 149• SESSÃO, EM 6 DE SETEMBRO 
DE 1991 

1.1-ABERTURA 

1.2-EXPEDIENTE 

1.2.1- Mensagem do Senhor Presidente da República 
- N' 218/91 (n' 447/91, na origem), restituindo autó. 

grafo de Projeto de Lei sancionado. 

1.2.2- Aviso do Ministro da lnfra~Estrutura 

- N9 523191, encaminhando esclarecimentos pre-sta~ 
dos pelo Ministério da Infra-Estrutura sobre quesitos cons
tantes do Requerimento n9 322/91, de autoria do Senador 
Eduardo Suplicy. 

1.2.3- Pareceres 
Referentes às seguintes matérias: 
-Projeto de Lei do Senado n' 53/91, que dispõe 

sobre o livre acesso às praias de terrenos da marinha e 
seu uso público. 

- Projeto de Lei da Câmara n' 92190 (n• 4.084-B, 
de 1989, na origem), que disciplina o art. 100 da Consti
tuição Federal, dispondo sobre créditos alimentícios. 

1.2.4 - RequerimentõS 
- N• 589/91, de autoria do Senador José Eduardo, 

solicitando licença para se ausentar dos trabalhos da Casa, 
na próxima terça-feira, dia 10 do corrente. Votação adiada 
por falta de quorum. 

- N9 590/91, de autoria do Senador Albano Franco, 
solicitando licença para se ausentar dos trabalhos da Casa, 
no próximo dia 9 de setembro do corrente ano. Votação 
adJada por falta de quorum. 

-N9 591/91, de autoria do Senador Abdias do.'Nasci
mento, solicitando autorização para al.isentar.:se do País, 
nos próximos dias_ 8 a 15 de setei_!J._bro. 

1.2.5 - Ofício 
- N• 16/91, do Presidente da Comissão de Consti

tuição, Justiça e Cidadania, conl-UiliCando ·a ap.roVação do 
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Projeto de Lei do Senado n" 53/91, que dispõe sobre o 
livre acesso_ às praias de terrenos de mari_nha _e seu uso 
público. 

1.2.6- Comunicações da Presidência 
- Abertura de prazo para interposição de recU.fso, 

por um décimo da composição da Casa, para que o Projeto 
de Lei do Senado n" 53/91, seja apreciado pelo plenário. 

-Abertura de prazo_para apresentação d_e_e_ro_endas 
ao Projeto de Lei da Câmara n" 92/90. 

1.2. 7 - Discursos do Expediente 
SENADOR V ALMIR CAMPELO- Discriminações 

sofridas pelos aposentados. 
SENADOR FRANCISCOROLLEMBERG - Pre

. mência de uma política demográfica para o País. 
SENADOR CHAGAS RODRIGUES, como Líder 

-Regozijo -pela criação do Tribunal Regiori.al do Trabalho 
da 22~ Região, com sede em Teresina. 

SENADOR ESPER!D!ÃO AM!N- Considerações 
sobre recente viagem de S. Ex~ ao Extremo Oriente, s-alien
tando o ráPido desenvolvimemto e-conómico dessa região 
e a importância das relações do Brasil com esses países. 

1.2.8- Leitura de projetos 
- Projeto de Lei do Senado _n9 315/9_1, de autoria 

do Senador Pedro Simon, que cria condições para a descon
centração industrial e estabelece sistemática de preços dos 
produtos siderúrgicos. __ _ 

-Projeto de~ Lei do Senado n' 316/91, de autoria 
do Senador Odacir Soares, que define os casos de identifi
cação criminal previstos no art. 5'?, inciso LVIII, da Consti.:
tuição Federal. 

1.2.9 - Requei:'imento _ 
- N' 592!91, de autoria do Senador Eduardo Suplicy, 

solicitando do Sr. Ministro da Econorriia-,- Fazenda e Plane-
jamento, iiliOrmaçõeS que menciona. -

1.3 -ORDEM DO DIA 
ProjetO de Lei do Senado n9 171, de 1989_~Çomple

mentar, de autoria do Senador Fernando Henrique Cardo
so, que define, nos-termos do inciso I do art.161 da Consti
tuição Federal o valor adicionado pãra fins de cálculo da 
participação dOs municípiOs Di Receita- do imp9sto sobre 
operações relativas à ·circqlação de merca<;iorias e_ sobre 
prestação de serviços de transporte interestadual e intermu
nicipal e de comunicação. Discussão encerrad~, ficando 
a votação adiada nos termos do art. 168 do Regimento 
!nterno.-

Proposta de Emenda à Constituição n~ 13/91, de auto
ria do Senador Ney Maranhão e outros Srs .. Senador~~-S, 
que dá nova redação ao § 5" do art. 14 da Constituição 
Federal. Em fase de discussão (3~ sessão). 

1.3.1 - Matéria apreciada após a Ordem do Dia 
- Requeriment9 n~ 591191~ lido no Expedierite da 

presente sessão. Votação adiada por falta de quorum, após 
parecer da comissão competente. 

1.3.2 - Discursos após a Ordem do Dia 
SENADOR AUREO MELLO- Dia da Amazônia. 

Refutando crítícas do Secretário do Meio-Ambiente ao 
Governador Gilberto Mestrinho - - -

SENADOR NELSON CARNEIRO- Renúncia do 
ex-Presidente Jânio Quadros. 

SENADOR EDUARDO SUPLICY - Acesso aos 
gastos do Governo Federal. Justificando requerimento de __ 
informações_ de autoria de S. Ex~, lido na presente sessão. 

SENADOR RONAN TITO- Problemas brasileiros . 
SENADOR CÉSAR DIAS -Escolha do Dr. Manoel 

Afrânio Carneiró de Novaes para Assessor Par'lamen tar 
do Ministério do Trabalho e Assistência Social. 

SENADOR NABO R JÚNIOR- Nota do Diretóriõ 
Regional do PMDB do Acre, de apreeTisão com a desequa-
lização dos preços dos combustíveis. · . 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Direito de 
greve e política recessiva. . 

SENADOR EP!TÁCIO CAFETEIRA- Questão 
Amazónica na EC0-92_" - ··-

SENADOR LOUR!VAL BAPTISTA - 25 anos da 
$3.gração sacerdotal de Dom Luciano José Cabral Duarte, 
Arcebispo de Aracaju -SE. 

-1.3~3- Designação da Ordem do Dia da próxima ses
são 

1.4-ENCERRAMENTO 

2- ATOS DA COMISSÃO DIRETORA 
N• 26 e 17/91 
3 ~ ATOS DE PRESIDENTE 
N•' 666 a 669/91 

4-INST!TUÍO DE PREVIDÊNCIA DOS CON
GRESSISTAS 

Resolução n• 5/91 

5- GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO INTERPAR
LAMENTAR 

Atà de reunião da Comissão Deliberativa 

6- ATA DE COMISSÃO 

-7- MESADIRETORA 

8- LÍDERES E VI CE-LÍDERES DE PARTIDOS 

9- CO!V!POS!ÇÃ(l DAS COMISSÕES PERMANEN-
TES - . -
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Ata da 149~ Sessão, em 6 de setembro de 1991 
1• Sessão Legislativa Ordinária, da 49• Legislatura 

Presidência dos Srs.: Mauro Benevides, 
Dirceu Carneiro e Epitácio Cafeteira 

Às 9 HORAS, ACHAM·SE PRESENTES OSSRS. SE· 
NADORES: 

Alexandre Costa- Dirceu Cafcei!O ___:Eduardo Suplicy 
- Epitacio Cafeteira --Francisco Rollemberg - Gerson 
Camata - José Eduardo - José Richa - Maurício Corrêa 
- Mauro Benevides - Nabor Júnior - Pedro Simon -
Ronan Tito - Valmir Campelo -Wilson Martins. --

0 SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - A lista de 
presença acusa o compârecimento de 15 Srs. Senadpres. Ha
vendo número regimental, declaro· aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus! iniciamos nos-sos trabaiQos._ 
O Sr. l\' Secretário proCederá à leitura do Expediente~ 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM DO ~ 
PRESIDENTEl>A REPÚBLICA~ -

Restituindo autógrafo de projeto de lei sancionado: 
'N• 218/91 (n' 447/91, na origem), de 4 do corrente, refe

rente ao Projeto de Lei da Cámara n' 59, de 1987 (n' 255/87, 
na Casa de origem), que dispóe sobre -a obrigatoriedade de 
abertura de cpncurso de projetas arquitetônicos para edifícios 
públicos do Governo Federal e dá outras providências. (Pro~ 
jeto ~que se transformou na Lei n' 8.220, de 4 <!e setembro 
de 1991.) 

A VISO DO MINISTRO 
DA INFRA-ESTRUTURA 

N9 523/91, de 4 do corrente, encaminhando esclareci
mentos prestados pelo Ministério da Infra-Estrutura sobre 
quesitos constantes do Requerimento n~ 322, de 1991, de auto
ria qo Senador Eduardo Suplicy. 

PARECERES 

PARECER N• 319, DE 1991 

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
sobre o Projeto de Lei do Senado n.~ 53 ,de 1991, que 
"dispõe sobre o livre acesso às praias de terrenos de 
marinha e seu uso público". 

Relator: Senador Cid Sabóia de Carvalho 
Este projeto de lei reapresentado- pelo nobre Senador 

pelo Distrito Federal, Maurício Corrêa, é ·ctessas proposições 
que enobrecem o· Parlamento de uma nação, e conferem, 
ao seu autor, posição e condição de credor da gratidão nacio
nal. 

Uma proposta benemérita, !Jtilíssima, neCessária ....::... e 
oportunfssima. 

Visa ela assegurar ·a liberdade de acesso das pessoas às 
praias de terrenos de marinha. Concomitantemente, e por 
outra face, visa a impedir a privatização das nossas praias. 
Esses dois objetivos da lei proposta se encontram expressos, 
e de forma lapidar, no seu art. 19: 

"Art. li> As praias marftímas, fluviais e lacus
tres, sob influência das marés, e, portanto, integrantes 
dos terrenos de marinha e seus acréscimos, imóveis 
de propriedade da União, são bens públicos, de uso 
comum do p,ovo, que-a elas tem livre acesso pâi:"a re
creio,lazer, esporte, atividade sócio-cultural e econô
mica compatível, prevista e regulada em lei não sendo 
permitida a sua privatização a qualquer título." 

O parágrafo único desse art. }9 estabelece liberd'ª.de irres
trita de acesso às praias por água, por terra, por ar, "em 
qualquer tempo". _ 

O art. 29 defere aos MiniStérios da Marinha e da Fazenda, 
com a colaboração dos Estados e Municípios, a tarefa de 
fiscalizar a ocupação e aproveitamentO âos terrenos de mari
nha, a fim de impedir a priVatização- das praias e a obstrução 
do acesso a elas. 

NoS artigOs seguintes; o projeto fixa um prazo de 90 
dias, para as Prefeituras e o Serviço de Património da União 
providenciarem a desobstrução das praias já privatizadas; e 
estabelece um elenco de ações que as Prefeituras, com a cola
boração dos Estados e da União, devem praticar após desobs
truir as praias atualmente privatizadas, todas no sentido de 
preservar o meio ambiente da melhor fonna possível. 

Em sua justificação --longa, paciente, bem fundamen
tada-, o ilustre autor do projeto faz um histórico da questão, 
desde os inícios da nossa colonização pelos portugueses, até 
aos dias de hoje, demonstrando a veracidade desta afirmação. 

"Em toda a história jurídica dos terrenos de mari
nha, jamais ato administrativo ou inteligência de qual
quer tribunal jurisdicionafc-once~~ direito a particular 
de privatizar praias, impedir acesso_ por mar, terra ou 
ar, de qualquer pessoa com o propósito de desenvolver 
atividades pesqueira, lazer, esporte ou recreio." 

Aos argumentos de ordem histórica7 acrescenta o autor 
do projeto, com segurança, este argumenlo de caráter jurídi
co, bem fundamentado: 

"Não existe na legislação brasileira nenhuma nor
ma, ao menos indício, dedução ãnalógica ou inferência, 
que permita a privatização de praias ou o seu uso ou 
Controle exclusivo por particular. Em toda a história 
legislativa e judiciária deste País não há registro de 
concessão desta natureza. H 

Também aduz o nobre Senador Maurício Corr8a argu
mentos de natureza. sociológica, demonstrativos da impor
tância de serem de uso púPlico os terrenos de marinha, pois 
neles se tem desenvolvido, desde os primórdios do nosso pro-
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cesso de civílização, tod3. uma cultura social com ativid3.des 
económicas importantes para o homem do nosso litoral. 

Manifestando o nosso entendimento de que este projeto 
de lei é com perfeição cõnstitucioriai, e muito bem elaborado 
sob os aspectos técnico, jurídico e regimental, permitimo-nos 
aduzir os nossos cumprimentos mais efusivos áô SéiiadOr MaU
rício Corrêa por tão oportuna iniCiativa. - - · -

Em face do exposto, opinamos pela sua aprovação, lem
brando apenas que, em virtude da reforma administrativa 
efetuada na estrutura ministerial do Poder ExecutiVo, ·as refe
rência=s ao Ministério da Fazenda (arts. 2~ e 3~) e Serviço 
de Patrimônio da União (art. 39) deverão ser substituídas, 
respectivamente, pelas referências-ao Ministério da Fazenda, 
Economia e Planejamento e Departamento do Património 
da União, alterações estas que foram consubstanciadas, junta
mente com outras, nas Emendas no~ 1 a 5-CCJ, Jorin3.lizadas 
em anexo ao presente parecer. 

Sala das Comissõe>, 4 de setembro de 1991. - Nelson 
Carneiro, Presidente - Cid Sabóia de Carvalho, Relator -
Chagas Rodrigues - Jutahy Magalhães - Francisco Rollem
berg - Maurício Corrêa - José Paulo Bisol -- Pedro Simon 
- Élcio Álvares - Antônio Mariz - Carlos Patrocínio -
Amir Lando. 

ANEXO AO PARECER 

EMENDA Ne 1-CCJ 

Substitua-se nos arts. 2ç> e _3~ do projeto as expressões 
"Ministério da Fazenda" por "Ministério da Fazenda, Econo
mia e Planejamento". 

EMENDA N' 2·CCJ 

Substitua-se no art. 3~ do projeto as expressões "SerViÇóc 
do Patrimônioda União" por "Departamento do PatrimóniO 
da União''. --------- ------- - -------

EMENDA N• 3·CCJ 

Exclua-se do parágrafo único do art. 1 ~ as expressões 
"e, mesmo naquelas onde a União houver transferido o domí
nio pleno, não -será-impedido o desembarque de qualquer 
pessoa, em caso-de acidente, naufrágio ou o-utro Motivo fOrtui
to ou de força maior". 

EMENDA N' 4-CCJ 

Exclua-se do art. 29 do projeto a expreSsão ''da Marinha''. 

EMENDA N' 5-CCT 

Exclua-se do art. 39 do projeto a expressão "privatiza
das". 

TEXTO FINAL APROVADO.PFLA COMIS
SÃO DE CONSTITVIÇÃO, JUSTIÇA E CJDADA-. 
NIA, SOBRE O"PROJETO DE LEI DO SENADO 
N53, DE199l. . 

Dispõe sobre o livre acesso às praias de terrenos 
de marinha e seu uso p6blico. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 As praias marítimas, fluviaiS -e lacustres, sob 

influência: das marés, e, portanto, integiantes dos terrenos 
de marinha e seus_ acréscimos, imóveis de propriedade da 
União, são bens públicos, de uso- comum do povo, que a 
elas tem livre acesso para· recreio, lazer, esporte, atividade 
sócio~cultural e económica compatível, prevista e regulada 
ein iei, não sendo permitida a sua privatizaçãO a qualquer 
título. 

Parágrafo único. O livre acesso· às praias dar-se-á por 
águà, terra ou ar, em qualquer tempo. 

Art. 2o O Ministério da Fazenda, Economia e Planeja
mento, com a colaboração dos Estados e Municípios, fiscali
zarão _a ocupação e aproveitamento dos terrenos de marinha, 
segundo a legislação em vigor, não permitindo a privatização 
das praias e a obstrução dos acessOs às áreas praieiras, identifi
cadas como terreno de marinha. 

Art. 3!' As Pretdtllras Municipais e O De"paitantento 
do Património da União, do Ministério da Fazenda, Economia 
e Planejamento, têm o prazo de 90 (noventa) dias, a contar 
da vigência desta lei, para promoverem as ações adminis
trativas colljuritas, vi"s-arido à imediata desobstrução dos aces
sos às praias nos terrenos de marinha, devendo contar, se 
necessário, Com o apoio das PoJícias Federal e Militares dos 
Estados, para cumprimento dessa tarefa. 

Parágrafo único._ Não serão objeto das ações previstas 
nes~e_ artigo, as praias em terrenos de marinha ocupados com 
edifícios especiais como fortes; quartéis, portos, aeroportos, 
áreas próprias ou necessárias à segurança e defesa nacionaiS, 
aos serviços públicos, bem como outras sob proteção ou admi
nistração da União, dos Estados e dos Municípios. 

Art. 4"' As Prefeituras Municipais, com a colaboração 
dos Estados_ e da União, ao desobstruir o acesso às praias 
e promover a sua utilização regular pela população, desenvol-
verão nas áreas praieiras, as seguintes ações: . : _ 

I - obediência às legislações edilícia, tributária, urba
nística, do uso do solo, de proteção ao meio ambiente e outras 
pertinentes, exercendo rigorosa fiscalização quanto ao seu 
cumprimento; 

- -~-li-:-:::- proteção do meio ambiente, zelando pela sanidade 
e_-inte-grídade das áreas de uso público, através da instalação 
de equipamentos e serviços públicos essenciais, preventiVos 
e compatíveis, e do funcionamento de infra-estrutura turística 
básica, necessária à utilização racional das praias e dos recursos 
naturais, mantendo os níveis recome-ndáveis de higiene e segu
rança pública, de equilíbrio ecológico e de bem-estar social; 

III - realização das campanhas, de educação ecológica 
e turística, que informem e esclareçam a população sobre 
a importância da preservação e usufruto raciOnal do patri
móriio ecológico e- cultural <!e _cada regi~9. visando ã cJjação 
de uma consciência e_col6gic~ coletiva, que condu?3- ã correta 
utilização das praias e áreas praieiras, em benefício de todos.-

Art. 5<? O Poder Executivo expedirá, dentro de 30 (trin~ 
··ta) dias, normas regulamentares para o pleno e-fiel cumPri
mento desta lei. 

Art. 6~ Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 7'? Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 4 de agosto de 1991. - Senador 

Nelson Carneiro, Presidente. 

PARECER N• 320, DE 1991 

Da Comissão de Coo_stituição, Justiça e CidadS.ni8, 
ao Projeto de Lei da Câmara n• 92, de 1990 (n• 4.084-B, 
de 1989, na origem), que "disciplina o art. 100 da Cons
tituiçã() F~eral, dispondo sobre créditos alimentícios". 

Relator: Senador Chagas ROdrigues 
O presente projeto, de autoria do nobre Deputado Nelson 

Jobim, busca regulamentar o art. 100 da Constituição Federal, 
dispondo sobre créditos alimentícios. 

O art. 19 da proposição define o que sãO créditos alimen
tícios e quais são seus beneficiários para os efeitos do disposto 
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no citado preceito constitucional, e o art. z~ trata dos prazos 
de pagamentos das quantias decorrentes dos créditos alimen
tícioS referidos no art. 1~. bem como da maneira pela qual 
devem ser procedidos. 

Na sua justificação, o eminente autor do projeto argu
menta que a norma contida no art. 100 dã Carta Magna carece 
de regulamentação, .. pois não define quais devam ser os crédi
tos considerados alimentícios, bem como a forma para execu-
ção dos mesmos". . 

A iniciativa fOi aprovada na Casa de origem, junto à 
qual foi apensado o Projeto de Lei n' 4.811, de 1990, da 
nobre Deputada Anna Maria Rattes, por se tratarde matéria 
idêntica, prevalecendo, porém, o projeto ora examinado, por 
ser mais abrangente e minucioso que o outro, declarado prejuR 
clicado. 

O projeto não apresenta vício de inconstitucionalidade 
ou injuridicidade, além de estar redigido com boa técnica 
legislativa. Quanto ao mérito, mostraRse conveniente e oporR 
tuno, pois, ao definíi-pi'estãÇão alimentícia e ao normatizar 
o proc-edimento a ser observado pelo Poder Público para o 
caso em questão, viabiliza o cumprimento das sentenças quan
to à execução dos créditos que devem ser assim considerados.. 

Em face do exposto, opinamos pela aprovação .do preR 
sente projeto de lei. 

Sala das Comissões, 4 de setembro de 1991. - Nelson 
Carneiro, Presidente - Chagas Rodrigues, Relator - Cid 
Sabóia de Carvalho- Magno Bacelar- Maurício Corrêa 
- Francisco Rollemberg- Josaphat Marinho- Wilson Mar
tins - Antonio Mariz - Oziel Carneiro - V almir Campelo 
- Julahy Magalhães - José Eduardo. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira}"~ O Éxpe
diente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, __ ~~_qU.erimento que será lido pelo Sf. 19 

Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 589, DE 1991 

Senhor Presidente, 
Requeiro licença para me au~entar dos_t~abalhos da Casa, 

na próxiina terça~feira, dia 10-do corrente, p~ra atender_ com
promissos polítícós em -São Paulo. 

Sala das Sessões, 6 de setembro de 1991. - Senador 
José Eduardo. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira)- A votação 
do requerimento fica adiada por faJta de quorum. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 
' Secretário. ·· , - - - - -

É lido o seguiitte 

REQUERIMENTO N• 590, DE 1991 

Exm• Sr. 
Senador Mauro Benevides 
DD. Presidente do Senado Federal 

Senhor Presidente, _ _ _ ___ _ 
Solicito nos ternios da ConStit~,Iição Federal (art. 55~ item 

III) e do Regimento Interno do Senado Federal (art. 43, inciso 
II) que seja considerada como licença autorizada o dia 9 de 
setembro do corrente ano em que me ausentarei dos trabalhos 
da Casa para, no Rio de Janeiro, participar da solenidade 
de entrega do Prêmio Mauá-90. 

Sala das Sessões, 6 de setembro de 1991. - Senador 
Albano Franco. 

PR-128191 
Rio de Janeiro, 30 de agosto -de 1991 

Excelentíssimo Senhor 
·Senador Albano Franco 
Senado Federal 
Praça dos Três Poderes 
70160- Brasília -DF 

Senhor Senador, 
A S.A. White Martins tem o prazer de convidar Vossa 

Excelência para a solenidade de entrega do Prémio Mauá-90, 
a realizar-se no dia 9 de setembro próximo, às 18h30rnin, 
no Auditório do Jockey Club Brasileiro. 

Q_ Prémio Mauá representa a mais importante distinção 
concedid&:~ por vOto direto, à empresa de capital aberto que 
melhor relacionamento mantém com os investidores. 

Na oportunidade, apresentamos a Vossa Excelência nos
sos protestos de alta e$tima e consideração. 

Cordialmente, 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - A votação 
do requerimento fica adiada por falta de quorum. 

Sobre a mesa, requ~rimento que será lido pelo Sr. 19 
Secre.tário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 591, DE 1991 

GABINETE DO SENADOR ABDIÃ.S DO NASCIMENTO 

Brasflia, 5 de setembro de 1991 

Exm<? Sr. 
Senador Mauro Benevides 
DD. Presidente do Senado Federal 

Senhor Presidente: 
Pelo presente, venho informar a V. Ex~ que, em missão 

oficial, me ausentarei do País nos próximos dias 8 a 15 de 
setembro, acompanhando o Exm9 Sr. Presidente da República 
em sua visita a váriõs países do continente africano. 

Aproveito o ~nsejo para manifestar~Ihe a mais alta estima 
e consideração. 

A~enciosamente,- Abdias Nascimento, Senador. 

na!. 
A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacio-

0 SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - O 
requerimento lido será remetido à Comissão de Relações Ex
teriores e Defesa Nacional, devendo ser apreciado após a 
Ordem do Dia, nos termos regimentais. (Pausa.) 

Sobre a mesa, ofíciq que será lido pelo Sr. 19 Secretário. 

É lido o seguinte 

SECRETARIA LEGISLATIVA 
SUBSECRETARIA DE COMISSÕES 

COMISSÃO lJE-CONSTÍTUIÇÃO, JUSTiÇA E CIDADANIA 

Of. n• 16/91-CCJ 
Brasíiia, 5 de setembro de 1991 

Senhor Presidente 
Nos termos regimentais,_ comunico a V. Ex' que esta 

Comissão aprovou, com emendas de n~" 1 a 5-CCJ, o Projeto 
de Lei do Senado n• 53, de 1991, de autoria do Sr. Senador· 
Maurício Corrêa, que "diSpõe sobre o livre acesso às praias 
de terrenos de marinha e seu uso público", na reunião de 
4 de setembro de 1991. 
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Na oportunidade renovo a V. Ex~ meus protestos de elevaM 
da estima e consideração. - Senador Nelson Carneiro, Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - Com refe
rência ao exp-ediente que -acaba de ser lido, a Presidência 
comunica ao -Plenário que, nos termos do art. 91, §§ 29 a 
5'?, do Regimento Interno, abrir-se-á o prazo de cinco dias 
para interposição de recurso por um décimo da composição 
da Casa, para que o Projeto de Lei do Senado n' 53, de 
1991, seja apreciado pelo Plenário. Esgotado esse prazo sem 
interposição de recurso, a propoSição- será remetidã à--câmara 
dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira)- Fõí"encami
nhado à publicação parecer da ComisSão de Constituição, 
Justiça e Cidadania que conclui favoravelmente _ao Projeto 
de Lei da Câmara n' 92, de 1990. 

A proposição ficará sobre a mes_a, durante cinco sessões 
ordinárias, para recébirilento de emendas, nos termos do art. 
235, II, d, do Regirilento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira)-Há oradores 
inscritos. _ _ _ _. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ronaldo Aragão. 
(Pausa.) 

S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir Campelo. 

O SR. SENADOR V ALMIR CAMPELO (PTB - DF. 
Pronu_nciaQseguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senado
res, ·os vetos que estão sendo anunciados para a lei salaríal 
aprovada pelo Congresso Nacional colocam, novamente, uma 
classe de trabalhadores em situação muito coiisfi'angedora, 
para não dizer humilhante. 

Mais uma vez, Sr. Presidente, Srs. Senadores, re_cai sobre 
o trabalhador aposentado o ânus de ficar de fora dos reajustes 
salariais previstos para os demais br_asileirost 

Segundo notícias veiculadas nos principais jornafs do País, 
o Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, resolveu 
recomendar ao Presidente da República o veto do disposrtivo 
que previa a viíici.Ilação dos _ _benefíciQS ao mecanismo de ante
cipações bimestrais._ Com isto, os a'posen:tados e pensionistas 
da Previdência ficarãO sem reajuste de benefícios até 1992. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, atitudes e posições como 
esta só fazem aprofundar o poço das injustiças praticadas 
contra os aposentados e pensionistas neste País. 

Todos sabemos da renitente insensibilidade do Governo 
para com os cidadãos aposentados. Parece que a mentalidade 
do "Brasil Novo" não-consegue absorver ou entender o apo
sentado brasileiro-como qualquer outro cidadão, com necessi· 
dades tão ou mais numerosas que aquelas que se colocam 
para o trabalhador da ativa. 

Em sã consciência, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não 
posso conceber que no Brasil dito civilizado e democrático 
cometa-se o absurdo de fazer distinção entre classees de traba~ 
lhadores, discriminarido determinado segmento precisamente-
em sua única fonte de subsistência. ---- -

A condição de aposentado no Brasil se confunde com 
marginalidade, com cidadão de segunda classe, contribuindo 
para este disparate as repetidas atitudes de discriminação pratí
ca-das pelo próprio GOverno. 

O Presidente Fernando Collor precisa meditar profunda
mente quanto a esta odiosa realidade. Deixa-r que seug·ov.erno 
enverede pela mesma síndrome de insensibilidade para com 

o cidadão aposentado é trair os princípios de justiça social 
amplamente defendidos em suas pregações e os próprios pre
ceitos constitucionais. 

- Ante a esta inegável e crístalína ifljustiça, -não posso me 
calar, Sr. Presidente, Srs. Senadores. ,Quero deixar aqui o 
meu mais veemente protesto contra a discrimina_ção do traba
lhador aposentado. Deixar de fora das antecipações bimestrais 
o trabalhador inativo, além de cruel e injusto, é uiíl desrespeito 
para com um contingente de mais de 8 miJhões de brasileiros. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

Durante o discurso_ do Sr. Valmir Campelo, o Sr. 
Epitácio Cafeteira, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Mauro Benevides, Presidente. 

-o-SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) - Concedo 
a palav~a ao ·nobre _Senador Fra_ncisco Rollemb~!&· 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PFL - SE. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, o Brasil tem sido, até o presente 
momento-, uma nação de modismos. Fatos que são apresen
tados. ç:~mo último _grito, _col_!lo a última reivindicação social, 
no mais das vezes, são uma repetição daquilo que, no decouer 
dos anos, assistimos e- de que participamos, por vezes intensa-

__ mente. ~ 

No Brasil, nesse instante, quem percorrer as ruas de Bra~ 
sília, as ruas da capital do meu Estado, e certamente as de 
outras cidades, há de encontrar uma campanha muito interes
sante, que é a campanha de defesa da vida, a campanha contra 
o aborto, a campanha contra a esterilização em massa das 
mulheres brasileiras. 

Ora, Sr. P-residente e Srs. senadores, há.21 anos, quando 
chegamos ao Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, 
era essa a mesma campanha que se encontrava nas ruas, com 
um objetivõ bem definido~ bem claro, que era o· combate 
ã atuação da BEN FA_M, um organismo internacional que 
era acusado exatamente do que se diz agora: de experimentar 
nas mulheres brasileiras antico-ncepcionais cuja fórmula nin
guém sabia; de experimentar nas mulheres brasileiras dispo
sitivos_ _intra-u_terinos das mais variadas_ fonrias, na pesquisa 
e na prOcura da forma ideal desse dispositivo. · 

Procurei inclusive, naquela oportunidade, uma CPI a res.: -.
peito do problema na Câmara dos Deputados. E, para surpre
sa minha, verifiqud que pequenas-ífldias da interlândia brasi
leira~ da Amazônia e do norte do Mato GrO.S$0, -já f3i:farii' 
uso não só desses comprimidos cuja fórinula o brasileiro não 
co_nhecia, como também dos dispositivos intra-uterinõ"S. O
fato me despertou muita atenção ante a violência, cinte a 
agresSão que vinha sofrendo a mulher brasileira. 

M_as, Sr. Presjdente e Srs. Senadores, os tempos mudaram 
neSte pouco espaço. Hoje, a mulher brasileira quer, de certa 
forma, planejar a sua família, ter os seus filhos sonhados 
e desejados e não se sentir obrigada a anualmente dar à luz 
uma criança para a qual não tem um projeto familiar, uma 
maneira de recebê-la e de transformá-la numa figura querida 
e desejada. '' 

Os tempos mudaram, e mudaram tanto, Sr. Presidente, 
que não me esqueço nunca de um fato ocorridõ certa manhã,, 
no hospital em que eu operava, no ínterior de Sergipe, hospital 
cuidado por irmãs de caridade, sempre atentas às cirurgias 
que aplicávamos,_ porque havia a determinação de não se per
mitir a -esterilização de mulheres. Uma das irmãs me pede, 
se eu não poderia fazer uma ligação de trompa numa paciente. 
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Ante a minha surpresa, perguntei: mas, Irmã, a senhora agora 
também aderiu à esterilização feminina? Ela me disse: "Não, 
eu não aderi à esterilização das mulheres, eu estou vivendo 
um fato sobre o qual não posso fugir. Vim do Rio Grande 
do Sul para Sergipe, há 12 anos, e há pelo menOs 8 anos 
essa mulher, para quem eu peço que o senhor ligue as trompas, 
vem, anualmente, dar à luz uma criança. Essa criança nasce 
subdesenvolvida, mal nutrida e permanece, por longo período, 
no berçário.- Recuperada, ela é devolvida a essa senhora, que 
fica a tr-azê-Ia constantemente ao hospital com infecções reSpi
ratórias, desidratação, doenças próprias da região que matam 
tanto. Um dia, a criança morre quando isto ocorre ela está 
grávida novamente. Essa senhora praticamente produz crian
ças para enterrar. Eu já venci como religiosa, os meus escrúpu
los, e peço ao senhor, pela primeira vez, que me atenda e 
faça essa laq ueadura". 

Ora, Sr. Presidente, eu fiz a laqueadura. É um ato proi
bido por lei. Eu fiz a laqueadura. Confesso que fiZ. Não fiz 
mais. Não precisei fazer mais nenhuma, mas essa eu fiz. Fiz 
porque fiquei convencido de qu_e a mulher brasileira precisa 
ter noções evidentes, claras, perfeitas, de como planejar .a 
sua família. · .. 

A mulher do povo, a mulher pobre do Brasil não _tem 
opções. A mulher que não tem um marido, a mulher cujo 
marido é extremamente pobre, a mulher que trabalha na roça, 
lavadeira, que varre as ruas, que não pode tomar conta das 
criãnças, a mulher que sonha um dia ser dona da sua casa 
e poder dar à luz a seus filhas_, elas não- querem ligar as 
suas trompas para se tornarem estéreis, ·elas ligam as suas 
trompas para sobreviverem. 

Tive oportunidade de ver do outro lado, mulheres que 
se recusavam a ligar suas trompas, porque diziam que não 
tinham um companheiro fixó. De repente encontro alguém 
que queira viver comigo, e a- esse alguém tenho que dar um 
filho. Se não lhe der um filho, não o fixarei em minha com
panhia. 

Sr. Piesidente e Srs. Senadores, esse o drama teirívei 
em que vive a mulher brasileira, principalmente a mulher 
pobre brasileira, pOi falta de um projeto, de uma política 
demográfica, de uma paternidade responsável para o País. 

Por inúmeras vezes, na Câmara dos_ De-putados, ocupei 
a tribuna para tratar desse tema. Fui até con!J'ídado pelo Parla
mento_ Latino-Americano, para estudar o problema, e um 
dos meus trabalhos, um projeto de política demográfica -pata 
a América Latina, na Bélgica~ fói aprOvado e publicado nos 
idiomas daqueles que participaram do conclave. , · 

Por isso, Si: Presidente .e Srs. Senadores, volto â tribuna, 
nesta manhã, para, em recordando o meu tr:abalho na tribuna 
da Câmara dos Deputados, em defesa do planejamento fami
liar, em defesa da família da mulher brasíl~ira, t:i-aZêi êSú~ 
depoimento. 

Eu começaria tembrando um dos contos de Machado 
de_ Assis, "Uns Braços", onde ele afirma qUe~: .. certaS idéias 
são da família das moscas tei,mosas, que porll?-(\is que* sacUda
mos, espantemos, elas tomam e pousam de novo''. 

É· sobre uma ·dessas ídéi~~ teimosas, S~. SenadOtes-; -que 
mais uma vez quero falar-lhes. - - - - -

No curso de minha atividade parlamentar, por numerosas 
vezes; em diferentes mandatós, tenho citado a necessidade 
de se manter uma política demográfica para·o· Brasil. 

Já em 20 de maio de 1974; quando saímos do denominado 
"milagre económico"-; tíve OPOrtunidade de advogar, em pro-

nunciamento na Câmara dos Deputados, a necessidade de 
se implantar uma política demográfica para o Brasil. 

Permita-me, Sr. Presidente e Srs. Senadores, reproduzir, 
aqui, uma passagelT!_ __ ~aquele discurso-para reatar esses dois 
momentos. 

"Só agora- dizia eu-, na anteperiúltima década 
do século é que estamos despertando para os perigos 

-de um desenvolvimento económico desmedido, des
controlado, a ponto de sociólogos e humanistas virem, 
com insistência, proclamar que não devemos confundir 
progresso com civilização, se nessa expressão progresso 
considerarmos males provocados _em nome do indus
trialismo, da riqueza, do engrandecimento com sacri
fício da natureza." 

Transcorridos quase vinte anos, Sr. Presidente, os proble
mas de agressão ao meio ambiente e suas nefastas conse
qüênCias mais se agravaram. Por outro lado firmou-se uma 
consciência crítica em relação à valorização da qualidade de 
vida dos indivíduos, bem como dessa exigência nos piójetos 
de gesenvolvimep.to nacional. Lato senso há maior discerni
mento_ em relação às questões de proteção do meio ambiente, 
às questões que combatem o gigantismo desmedido ou mesmo 
em relação ao industrialismo, todavia ·não- se tem ainda no 
Terceiro Mundo uma prátka coerente que reflita a nítida 
coqtprf?_ensão de como essas questões são interdependentes 
e só podem ser combatidas de forma simultânea. Reflita-se, 
por exemplo, na formação de megalópoles - cidades com 
mai_s_de 10 milhões de habitantes. Contemporaneamente, po~ 
demos afirmar que elas constituem um fenômeno típiCo de 
países subdesenvolvidos. Enquanto müf maióres ~cidades do 
PrimeirO Mundo há uma tendência à diminuição, ou no ·máxi
mo à eStabilização de seu tamanho, nas do Terceiro Mundo 
o pfOCe'sSO de urbanização continua acelerado. Segundo dados 
divulgados pelo Banco Mundial até o ano 2000, 20 dos 25 
maiores núcleos urbanos mundiais se-cOncentrarão nas fegtõeS 
mais pobres do planeta. Desde a década de 50, a população 
das cidades do Terceiro Mundo passou de 300 Iriilhões para 
1,3 bilhão de habitantes. Estim3.-se (}4e, na e~~rada do terr;eiro 
milénio, as duas maiores cidades do planeta se;rão São ~a,ulq 
e a Cidade ~o México, c-uja P,ápu~ação da região metropolitana 
é calculada hoje em 1~ ~ilhõ~s ~~ ha~itarites.~ . 

Sr. Presidente, é óbvio que .essa explosão demográfica 
não é aleatória, ·mas ao contrário terri um_ conjunto-de causas 
interdependentes~ Em primeiro lugar boa pilrte-da estrutura 
produtiya dos paíse~ __ s~bdesenvolvido_s, como 09_ caso das in
dústrias, está fixada nã.s grandes cidades. De acordo com o 
relàtório do Banco Mundial, 60% .do_P-(Od.uto-Tntemo Bruto 
dess;,tS o~ções .s~o gelados nos _ceD.tros urbailoS."Em segundo 
lugar, junta-se; a issO"u-ffit;~ _eStrUtura fUitdiáriaconcentradora 
que, baseada em latifúnçlios, n~q fiXa <>-ho'pten): pâ. :zona rural 
e, pelo contrário, impele~o a tentar sobreviyer na periferia = 

das grand.es cidades. No Brasil, 70% dos habitantes moram 
. em áreas _urbanas. O terceiro fatoi á Se conSiderar no exame 
dessa explosão demográfica é a elevada taxa de_ crescimento 
vegetativo nos países subdesenvolvidos. Nos pa,íses- do Ter~ 
ceiro Mundo a população cresce num~ méd;i~ anual de 2,1%, 
mas, l~mentavelmente~ a economia debilit;;tçla .d~ssas nações 
não acompanha o ãCeleiado crescim~~to p_opu~a.cional. 

Na última década, por exemplo, era previSto para a Amé
rica Latina um crescimento ecOnómico de 3,6%. -Todavia, 
na prática ele não superou 1 o/o, em conseqüência dessa defasa

-gero, aumentou ·a miséria. Em 1988, 25% .dos moradores dos 



Setembro de 1991 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçlio ii) Sábado 7 5785 

centros urbanos do Terceir-o Mundo ~ cerca de 300 milhões 
de pessoas- viviam em estado de pobreza absoluta. 

Esse aurriento populacional descontrolado faz com que 
a oferta de serviços públicos seja sempre menOr-que áS necessi
dades. De acordo com o relatório do Banco Mundial, de 
25% a 50% da população terceiro-mondista Cãrece de serviços 
de água e esgoto. Nas metrópoles da América Latina cerca 
de 30% dos habitantes nãó têm água -potável, o que acarreta 
80% das epidemias que assolam essa população, sendo a cólera 
a mais recente delas. 

Sr. Presidente, jã faz mais de vinte anos que acompa
nhamos essa intrincáda rede de fatores históricos~ geográfiCos 
e sócio-econónficos, geradora de crises, de estagnação soci<:tl, 
de miséria a qual se abate sobre o povo do Nordeste. 

Em nossa ação parlamentar temos buscado deslindar essa 
rede de causas, e conseqüências perversas, algumas já originá
rias de nossa colonização. Tenho, Srs. Senadores, na medida 
de nossas possibilidades, apontado -contribuições para comba
tê-las ou minorá-las. Assim, em pronunciamento em 30 de 
março de 1990, tive oportunidade de tratar amplamente a 
necessidade de se implementar uma política de migração. As
sim dizia na ocasião: 

"Se é Certo que a m1gtáção já Se ·constitUiu, nos 
diversos momentos históriCOs-, e em diferentes países, 
em movimentos de desenvolvimento e progresso, a que 
estamos experimentando nos tempos atuais no Brasil 
- do Nordeste para o Centro-Sul - caracteriza-se, 
a par de sua contribuição para o crescimento econó
mico, por um pesãdo ônus social que é preciso, urgente
mente, resgatar. 

A migração é fruto das distorções que o processo 
de desenvolvimento brasileiro, ao longo do témpo, to
mou, qual seja, o de concentrar o-capital no Centro-Sul, 
mais precisamente rio eixá Rio-São_Paulo. E o Nordeste 
por ser, fora desse eixo, a região mais subdesenvolvida 
e populacionalmente habitada, foi a máis afetada, com 
a conseqüente e Onerosa migração de seus habitantes." 

Conforme afirmei, Sr. Presidente, não me eximi de apre
sentar soluções: 

"Uma das alternativas válidas para uma política 
de migração serià a fixàção do migrante no seu local 
de origem. Para tanto, haver-se-ia de reorientar, a mé
dio e longo prazo, o- modelo de desenvolvimento, no 
sentido de desacelerar o ritmo de concentràção de in
vestimentos, através da implementação de uma política 
de desenvolvimento region~l- a_alocação de recursos 
nas áreas mais carerttes-do Pàfs, cónlb. ·o -Nordeste. 
Impõe-se a- descentralização em relação a regiões é 
quanto às grandes metrópoles. Os iri.vestimentos públi
cos e privados deveriam ser canalizados racionalmente 
para a zona rural e para as pequenas e médias cidades 
do interior. A fixação do migrante ocorreria na mesma 
proporção de oferta de emprego estável, salários ade
quados e seguridade social. OS projetós de irrigação 
passariam a servir à população de baixa renda e não 
aos grandes proprietários. 

Seriam incrementados também os projetos·de co
lonização em áreas novas, no Centro-Oeste-e tiã AIIiã
zónia. Nos grandes projetas governamentais, agrope
cuários ou industriais, as atividades que absorvessem 
mais mão-de-obra receberiam priOridade, visando a au
mentar a sua oferta. Os programas de desenvolvimento 

social, como o PIS, Pasep e FinsOcial, teriam Prefe
rência exclusiva para as populações carentes." 

Outro fator preponderante que se impõe sempre que se 
analisa essa rede de causas geradoras das condições sub-hu
manas em nossa vida social, é a necessidade inadiável de 
se fazer a reforma agrária. A migraçãO e-ulnâ -qUestão que 
está intimamente relacionada com a estrutura da terra, princi
palmente se considerarmos a origem rural-urbana do fluxo 
migratóriO no Brasil. 

Como último fator, Sr. Piesidente, dentro desse quadro 
de causas e conseqüências interdependentes e responsáveis 
ainda por nosso subdesenvolvimento, devemos apontar a ne
cessidade de se implantar uma política demográfica para o 
País. Esse tema tem estado presente em nossas reflexões, 
em nossos pronunciamentos, em nossa luta enfim, há muitos 
anos. 

No curso das décadas, essa questão tem sido tratada de. 
maneira polarizada, ora considerando-se o problema demo
gráfico como bode expiatório, responsável por todas as maze
las que ameaçam a humanidade; ora de maneira exatamente 
inversa, pela qual estimula-se o crescimento populacional em 
si mesmo como um trunfo, desligado de outras proviclências 
sociais imperativas e simultâneas? visando ao bem-estar social. 

Ao final do século XIX até 1940 a população brasileira 
cresceu em média 1,8% ·ao ano:- Era um dtmo lentO, conside
rando que existiam imensos vazios por preencher no território 
nacional. A partir dos anos 40, no entanto, esse ritmo foi-se 
acelerando até atingir, na década de 60, o ponto máximo 
de 3% ao ano 1 uma das taxas mais a.rtas do mUrido. Depois
caiu para uma média de 215% nos anos 70, tendo sido de 
2,1% entre 1979 e 1989. É mister assinalar, Sr. Presidente, 
que a população não ctesceu da mesma forma em todo o 
País. Nas últimas quatro décadas houve um crescente processo 
de urbanização. Em 1940 cerca de 30% da população vivia 
na cidade e 70% no campo. Em 1980 ocorre exatamente o 
inverso da proporção: cerca de 70% da população está na 
cidade e 30% no campo. Enquanto a população total cresceu 
3 vezes, isto é, de 41 milhões em 1940 a 120 milhões em-
1980, a população rural multiplicou-se apenas 1,2% -cerca 
de 29 milhões para 36 milhões - e a população urbana cresceu 
7 vezes, de 12 milhões para 84 milhões. 

"---A partir de 1950,--o Pafs iilíciOU um pi-acesso ráPidO ·de 
industrialização, principalmente na região Sudeste, aumen
tando o êxodo secular dos nordestinos para essa região. Levas 
de migrantes chegavam diariamente do Nordeste e das regiõCs 
rurais do País. Esse crescimento da população urbana não 
foi, porénl, aconipanhado, no mesmo ritriio, de melhorias 
de obras de saneamento, transporte, habitação e outras de 
infra-estrutura. ' 

Mesmo no período em que havia um crescimento acele
rado de população o Brasil foi o único grariâe paíS- entre. 
os subdesenvolv~dos a ter por-princípio cOns-titucional uma 
polítiCa de incentívo ao crescimento demográfico. A Consti
tUição de 1934 foi a primeira a ·atribUir ilo Estado a iflcum
bência de "socoirer as famflias de prole numerosa", referen
dada depois pela Constituição de 1937, a do Estado Novo. 
Um decreto-lei de 1941, copiado por Getúlio Vargas da (lália 
de 19301 obrigava os --solteiros e viúvos de ambos os sexos, 
maiores de 25 anqs, a pagar um adicional de 10% sobre o 
Imposto de Renda. A Constituição de 1946 também assinalou 
no art. 164: a lei instituirá o amparo às famflias de prole 
numerosa. 
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O Sr. Gerson Cªmata- Permite-me V. Ex~ um_ aparte? 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG- Com muita hon· 
ra, nobre Senador Gerson Camata. 

O SR. GERSON CAMA TA - llus!re Senaçlor Francisco 
Rollemberg, V. Ex~ aborda, nesta manhã de sexta-fei!a! uip 
dos assuntos mais -preocupantes que- o Brasil enfrente- e qüe 
deverá enfrentar com mais intensidade e gravidade na virada 
do século._ Tenho _o hábito de recebeL&e_mpre uma cópia de 
todo projeto que é apresentado aqui no Senado, levar para 
casa e ler, ate para sugerir alguma em_enda. P~r iss_o, tenho 
acompanhado os projetes que V. Er apiesenta. V. Ex~? nobre 
Senador, tem uma alta produção de projetes de lei, talvez 
o Senador que mais projetes de lei apresente aqui na Casa. 
E as proposições que V. Ex~ traz aqui no Senado, mostram 
muito a sua figura humana, o grande ser humano que e~iste 
dentro do médico e dentro do Senador. Observo que muitos 
de nós, Senadores, preocupam-se com as rodovias, com o 
trânsito, com a irrigação, com a indústria, cem o- ComérCio, 
e a maioria ·dos projetes de lei de V. Ex~ versã -sOPre o ser 
humano. A preocupação essencial de V. Ex' é o brasilerio, 
o cidadão brasileiro. Todos esses projetes, na veidade, deno
tam essa preocupação de V. Ex~ com os brasileiros, mais im-
portantes do que as fábricas, as rodovias do Brasil. Cumpri
mento V. Exl' por essa preocupação tão humana, que mostra 
muito bem o grande caráter de V. Ex• A abordagem que 
faz é exatamente em cima dessa atuação que tem marcado 
esse bom caráter de V. Ex• na defesa do cidadão brasileiro. 
S_ou autor de uma emenda que foi aceita pelo Relator e apro
vada pela LDO, proibindo o gasto de qualquer centavo do 
Orçamento em programas abortivos e contraceptivos. de acor
do com o que determina a .Constituição. Entendo que essa 
preocupação de V. Ex• deva ser resolvida- e aí há o problema 
do longo prazo que é premente - através de um longo pro
cesso de educação. Falo isso ao lado dQSen_ador João Calmon, 
porque, quando olhamos o crescimento demográfico,-vemos 
que as pessoas que têm um melhor nível de educação são 
exatamente as· que têm prole menor. Esse seria, então, um 
caminho a longo prazo. A· .dramaticidade do problema que 
vem chegando de maneira tão forte - V. Ex• mostra isso 
em seu discurso - está a pedir que esse assunto seja objeto 
de uma reflexão maior, mais demorada e mais urgente por 
parte do Poder Legislativo e do Governo brasileiro. CQn,be
cedor da sua atuação, acompanhando os projetas que V. EXl' 
apresenta, tinha certeza de que esse tipo de preocupação, 
tão_ fundamental e tão humana., viria ao Senado Federal pela 
voz de V. Ex~ Cumprimento-o por isso. Mi..iito-obrigado. 

O SR. FRANCISCO Ii.OLLEMBERG ·_ Agradeço ao 
nobxe Senador Gerson Camata pelo brilharite aparte, que 
enriquece o meu pronunciamento. 

Quero lembrar, Senador Gerson Camatã,'que fomos cole
gas na Câmara dos Deputados, e que V. Ex\ pela sua postura 
de homem que se voltava ao problema do homem como indiví
duo; como pessoa, sem a preocupação obsessiva do coletivo, 
foi levado ao governo do seu Estado e trazido a esta Casa. 
Lá, na Câmara, V. Ex~ tinha uma preocupação muito grande 
com o social. Temos conversado sobre isscr; tenho ouvido 
os pronunciamentos de V. Ex•, sei dos seus sonhos e das 
suas pretensões de homem público: o homem Como umaiigura 
maior, mais importante para o desenvolvimento não só do 
nosso País? mas da Humanidade, como um tôdo. 

É evidente, Sr. Presiden_te, Srs. Senadores_, que um ho
mem público precisa, de certa forma, ter um horizonte um 
pouco _elastecido, mais largo. Tem que ver floresta., tem que 
ver o oce:ano, não pode prender-se às árvor~, aos pequenos 
regatos. Mas, nobre senador, não consigo olhar a floresta 
sem me prender em alguma árvore, olhar o oceano sem me 
1erribrar das barritas, das pequenas barras dos riachos _que 
lá deSembocam. E coloco o home_m como. o centro _da_s minhas 
preocupações e das miithas lutas. Coloc..o o gênero homem 
como a causa maior de ter abraçado a profissão que abracei 
e ter adentrado para a vida pública. 

Senador Gerson Camata-l' recordo-me de um {ato muito 
interessante, e que me_vem ã mente porque esta semana esta
mos vendo um movimento muito grande, que é o da valori
zação da vida, para o qual, inclusive, está começando a ser 
criada no Brasil uma série de sociedades. 

Eu era um estudante na Bahia. l)m dia chega em uma 
ambulância duas crianças: Nair e Lair.· Nair e e Lair nasceram 
xifópagas. Tinham dois tórax, duas cabeças, quatro braÇos 
e duas pernas. Eram únicas da cintura para baixo; eram duplas 
do tórax para cima. Uma era alegre, cantava, aprendeu a 
ler rápido, gostava da vida e incomodava a outra que, tendo 
tl!1l problema cardíaco, era taciturna, acomodada. Brincavam 
e brigavam muito. Mas eram uma única pessoa. Eu já era 
médico, quando um dia morreu N.air e ficou viva a Lair. 
E eu soube o que faLo s:Ofriinerito a.e."dUã.s pessoas que eram 
uma única pessoa ver a sua outra parte morta a si aderida 
e não querer morrer. Foi um dos espetáculos mais tristes 
que memorizei: as críanças Nair e Lair. 

Daí por que-, nobre Senador, quando vim para esta Casa. 
vim com o propósito firme e inabã.láV_el. d_e se_r o Deputado 
do ""gênero homemn, ser o Deputado e o Se_nador da vida_ 
e, ao atuar no coletivo, por dever de ofído~~ve·r por· trãs 
desse coletiv_o todo a_ figura_ s_irigular - singularíssima - da 
pessoa humana. 

__ : Por _jssó, venho nesta ma!lhã faJ~r de 1:1:m_,te:ma de que 
tanio já faJel: uma- pOlítica demográfica para Que Se mate 
menos; uma política demográfica para que não se ouça o 
que ouço tanto. Em viSitando cas_as_no -m_eJJ_ Estg~.do,_ entra 
uma criança sorrindo na sala e a mãe diz:. "Ess_e aí eu não 
qu_e_ria". É ÚrÍla g!aç·a-, naquele instante, mas__ a criaitça cresce 
e,sa~e, e ~In: J;lja_~mai'game_nt~ cOJ!feSS~: .,,M~nha mãe não 
me queria''. - -- - -

Então,. nobre Se:nadoç. vamos _Qar a essas IQ.l!-lhe.r.es brasi
leira-s~ àquelas que não são da classe alta, com.o bem Y. Eli:• 
ressaltou, que têm conhecimento e cultura, condições de cons
tituir uma famílía organizada, terem Os filhos que sonham 
e que d_esejam~-o mesmo direito. Não vamo_s fa~e_r com aquela 
mulher em _que a freira me pede que eu faÇa laqueadura de 
troinpa; não vamos fazer corrio uma Outra, muJher velando 
untiilho_-yj__Vo, p~rque ela não q_quis: -"Ê u~_anJinho, vai 
para o Céu, poís·eu não p6sSO Criá-lo!n Mas, no a_no seguinte, 
ela gera ~utro anjinho. Não vamoS ~az~r _córp-0 ;a'q_uela pobre 
mulher que joga uma criança na: lata de lixo, escandalizando 
toda a sociedade. sendo perseguida pela polícia. No entanto 
a polícia não vê os pródromos da questão, não conhece. o 
estado de angústia daquela que, sendo doméstica, com a crian
ça não obtém emprego e é obrigada a-sacrificar o filho. 

Sr. Presidente, -Srs. Senadores, ·_venho à tribuna ne~ta, 
manhã conclamar o Senado, a Nação e o Sr. Ministro Pfl 
Saúde para que criemos, ~O quanto antes, um. programa de 
política d~mográfic~; -que saia do pap~l e comece a ensinar 
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o amor ao próximo, pelo menos; comece a ensinar a mulher 
brasileira a evitar ou ter os_ filhos que ela desejar quando 
os quiser. 

Ficó senSibilizado .com o aparte de V. Ex', nobre Senador 
Gerson Camata, por Váii_o_S-mOtivoS, principalmente, por saber 
que V. Ex~, tão ocupado como é, como são o_s Sen_ad.ores 
da República do Brasil, se dá ao trabalho de analisar meus 
singelos projetes, projetes singelíssimos, mas que, para mim, 
um homem que passou a vida a conversar com o_--povo e 
que continua assim, são de certa forma, dentro do meu concei
to, extremaiJJ.ente práticOs. São aquelas pequenas invenções 
do- prof. Pardal na legislação: leis pequenas que resolvam 
problemas mínimos, mas que, para acjUeles que precisam de 
uma solução, tem uma dimensão muito grande. Muito obri~ 
gado pelo aparte. 

Sr. Presidente, os Governos pós-64 não se manifestaram, 
oficialmente, de forma clara, de maneira favorável ao controle 
da natalidade. Inclusive na Conferência Mundial Sobre Popu~ 
lação, promovida pela ONU em Bucareste, na Romênia, em 
agosto de 1974, o Brasil manteria a política de aumento popu~ 
lacional para desenvolver o interior, e repudiava a tese de 
que a explosão demográfica poderia esgotar os recursos da 

· Terra. Entretanto, é dessa época o programa de controle de 
natalidade, executado_ por entidades civis e subsidiadas por 
organismos internacionais. A história da BEMFAM- Socie~ 
dade Brasileira de Bem-Estar Familiar, resume a essência 
da política de controle de natalidade exercida pelos últimos 
governos. 

É justamerite dessa época, o meu pronunciamento - . 
Uma política demográfica _para- o Brasil - 1974, na Câlnara 
dos Deputados, em que me opunha a essa linha: 

.. Evidente que não tem sentido defender o respeito 
ao homem, à vida humana, no que concerne ao controle 
da natalidade, se outras providências não foreril toma
das paralelamente. Providências que, de algum modo, 
teriam à objetiVo de promover o bem~estar social, ao 
mesmo tempo dariam ao homem condições de aplicar, 
conscienteme-nte, as normas planificadoras sem violen
tar a natureza humana. Mas o que estranha, precisa~ 
mente, é a ausência até etrca -e·m relação "à criàtura 
humana. Os promotores do controle da nataUda.de utili~ 
zarem uma política violenta de imposiçãO de princípios 
e normas, em técnica de massificação, eSterilizando 
homens e mulheres com insensibilidade sistemãtica, 
só ·compatível à esterilização dos judeus,_ os êmulos 
·do hitlerismo. Daí colocar em primeiro plano uma polí
tica educacional que se preocupe, não com a esterili
zação em massa através de processos violentos ou com 
a adoção de preservativos que debilitam o organ-ismO 
e provocam doenças· e traumas psíquicos, mas 'em orieri
t<ir os casais em favor de uma paternidade responsável. 

É contra essa poHtica quase irracional que se recOmenda 
seja aplicada em terras do Brasil, que nos indignamos. Jndig~ 
nação cada vez mais crescente, porquanto sua oficiã.lização 
resultará, em última análise, na impossibilidade, ·como povo, 
de integrarmos nosso território~ por falta de braços capazes 
de explorar os dois terços do País, em fase de economia primá
ria' e rudimentar. Eduquemos primeiro o homem, para que 
ele, por sua livre vontade e livre escolha, perceba o que pode 
e deve fazer de sua família e de seu País". 

Permita~ nos aqui, Sr. Presidente, recordar a síntese de 
nossa posição naquele pronunciamento que mutatis mutandis 
é válida atualmente: 

"Resumindo, pois, deste modo, as linhas funda
mentais em favor de uma política nacional demográfica, 
que até o momento não existe, é que vimos propor 
a criação, em nível de governo, de um programa nacio.;. 

--~ ral de planejamento familiar consubstanciado nos se
guintes itens: 

1) por uma paternidade responsável, devidamente 
orientada, seja do ponto de vista biológico, seja: econó
mico. Têm sido os casais mais pobres, de recursos insu
ficientes para sustentar a prole, os que anualmente 
geram mais de um filho. Daí a taxa de natalidade elevar
se, nessa faixa, a 3,7% ao ano. Se considerarmos_que, 
por falta de condições de sustento, os filhos se transfor
mam em menores abandonados, percebe-se o quanto 
é grave o drama social resultante da impossibilidade 
de se constituir a família, transforrnando~se os filhos 
em ónus social; 

2) por uma assistência que não sefã apenas previ
denciária, mas pedagógica. _QUando a Igreja, embora 
voltada para o drama da família moderna, ameaçada 
de decompor-se pelas separações transitórias ou defini
tivas, empenha-se em difundir cursos de formação de 
casais para o casamento, ela se comporta sabiamente 
e dá ao __ Estado_ uma lição perene que necessita ser 
desenvolvida, principalmente nas escolas. NãO'"estamos 
defendendo_a ~ducação ~e;tual em nível escolar primá
riO, mas um processo de orientação na fonriação da 
família, que não deve constituir-se sem um mínirilo 
necessário à subsistência do casal e dos filhos; 

3) por uma revisão da política previdenciária. Não 
são poucos os pais de baixa renda que véem_ no salário
famíHa de Cr$ 72,00 um estímulo ao aumento da prole. 
Há pouco, um leitor esclarecido, Sr. Tadeu Geraldo 
Falchetti, de Tubarão, Santa Catarina;escreveu â seçáo 
Cartas do Jornal do Brasil (edição de 10-4-79), com 
dados bem reveladores sobre os gastos da Previdência 
S_ocial. Disse ele que~ em 1977, "foram concedidos 1 
milhão, 294 míl e 649 auxílios~natalidade, atingindo 
o valor de Cr$ 887 milhões, 715 mil169,36; e o valor 
pago como salário-famflia atingiu a Cr$ 7 bilhões 363 
milhões 397 mil 295,97, correspondendo a 9,82% dó 
total gasto com benefícios da Previdência Social". Co~ 
mo fq__ncionário do INPS, o Sr. Falchetti apresenta na. 
carta outros dados reveladores. Basta dizer que 70% 
dos auxilias-doença requeridos têm sido, nos últimos! 
anos, de segurados de baixa renda e famílias ntu:li.e-1 
rosas, "cujo número· de_filhos não~ nunca inferio"r 
a seis e às vezes atinge até 17 ou 18 filhos". No setor. 
da assistência médica, em 1977, 1 milhão 203 inil 915 
crianç-as, na faixa de 20 dias a 10 anos, "foraM inter-· 
nadas em hospitais para tratamento médico." 

Estas observações nos levam a admitir qUe a: qUestãO 
do planejamento familiar não- está configurada na simples 
redução .dos índices demográficos. De nada adiantará fazer 
crescer a população para ocupar espaços vazios, se não forem 
criadas condiçõe_s_mínilnas de bem~estar e saúde~ Há 50 ános, 
Miguel Couto difundiu um slogan que ainda hoje resSoa por 

· todo o País: "O Brasil é um vasto hospital". 
Basta olhar as filas que, diariamente, se vêem nas organi~ 

zações hospitalares e assistenciais da Previdência Social, para 
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atestar que a expressão de Miguel Couto não é uma lrase 
de efeito, mas uma viva realidade. 

Em síntese, creio ainda hoje que é ilusório o sucesso 
na limitação do cre-scimento demográfico. É necessário imple
mentar ainda uma política: de migração bem como programas 
de saneamento e serviços ·cte saúde pública. 

Neste início de um novo milênio que se aproxima o tema 
provoca intensos-debates entre pesquisadores que tentam sa
ber se o cresdmento populacional é bom, ruim ou irrelevante 
para a qualidade de vida dos indivíduos. A ONU está atual
mente revisando suas prójeções a respeito de crescimento 
populacional para·o- próximo século; o Brasil está iniciando 
seu censo demográficÕ este mes-;_por isso tudo, a questão 
é de maior pertinência. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, tomando consciência de 
nossa situação atual, repetindo~me, digo que-devemos atentar 
para o problema demográfico. Devemos encarar que muito 
pouco temos feito contra os fantasmas demográfiCOs que asso~ 
Iam nossa civilização moderna. -

Assim, urge que lembremos o tom irónico do demógrafo 
Carl Haub, ao dizer, em relação aos efeitos do crescimento 
populacional: "Aposto que ninguém vai acertar nenhUma das 
preVisões, mas que a briga é boa, é" para que não fiquemos 
simplesmente a digladiar~nos com previsões: Ctildemos hoje, 
para não enfrentarmos nenhuma das terríveis preViSões que 
nos cercam. --- --- --- - - -

Era este o pron-u-nciamento, Sr. Presidente, Srs. Senado
res, que gostaria de trazer, como sempre-o faço nas manhãs 
de sexta-feira, com temas que para mim têm uma relevância 
maior. 

É uma manhã em que o Sena"do se movimenta menos, 
onde os temas político~partidários e os mais candentes da 
semana se atenuam, quando podemos trazer, então, temas 
mais humanos, uma visão mais hum-á.liística, étiCa e moral 
da vida pública. 

O Sr. Marco MaCiet- Permite-me V. Ex~ um 3.parte? 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG - Ouço o aparte 
do nobre Senador Marco Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL - Nobre Senador Francisco 
Rollemberg, gostaria de cumprimentá~lo, no momento em 
que V. Ex~ fere nesta Casa um assunto qúé a todOs nós preo
cupa, aquele relativo à política demográficã_;_ assunto, aliás, 
que tem sido recorrentemente levantado nesta _Casa e que 
foi .objeto de um amplo debate por ocasião da Constituinte. 
Aliás, sobre esse assunto convém lembrar que a própria Cons~ 
tituição ainda guarda nesse ponto uma discipfiniçáO através 
de lei - não _digo necessariamente_ de lei complementar -
que dê inteiro cumprimento aos dispositivos superioimente 
inseridos na nossa Carta Constitucionar, promulgada em 5 
de outubro de 1988. Mas não gostaria de deixar de dizer 
a V. Ex' que, de fato, o problema é sério, porque, como 
muito bem demonstrou V. Ex~, a questão .demográfica no 
Brasil assumiu contornos realmente extremamente comple~ 
xos~ Primeiro, descánlieço-u:m país que, com tanta velocidade, 
tenha tido um incrementO demográfico tão significativo ccimo 
teve o nosso País, sobretudo se compararmos os-últimos censos 
realizados, mormente se o compulsarmos a partir de 1872, 
que foi a data do primeiro censo, que chamaríamos --assim 
-nacional e confiável, portanto, até o último censo realizado 
um século depois, em 1970. E lá podemos observar duas gran~ 
des características: primeiro, um incremento demográficO sem-

precedentes, taivez o mais alto do mundo; e, em segundo 
lugar, o que é multo· pe-culiai"ii:ténfe- brasileiro, um processo 
migratório campo-cidade. Mais do que isso, não apenas cam
po-cidade, mas um deslocamento de pequenas e médias cida~ 
des para as grandes cidades. Então, o Brasil não viveu um 
problema apenas de urbanização, m_as sobret,LidO, de.megalo
polizaÇão. Veja V. Ex' que se por exemplo, compararmos 
o C!!_nso de 1970 com o de 1980, vamos verificar que as-CidadeS 
pequenas perderam, em termos tanto absolutos como_relati
vos._ Então, __ o processo migratório não foi só na direçãoc campo
cidade, foi também, como diss_e, das pequenas e médias cida
des, em alguns casos, para as grandes __ cidades. Isso teve uma 
significação, sob o Ponto de vista econômico-social, muito 
gr_ande_, porque, de uma hora para outra, as cidades não apenas 
cresceram, mas, como disse Gilberto Freyre, referindQ.-:-Se ao 
Recife, incharam, e o poder público ficou sem condições de 
manter adequadamente e de administrar a ·estrutura s-ocial 
e a estrutura físka e econômica. Daí por que quero aproveitar 
a ocasião para sugerir a V. Ex\ um estudiõso -dos problemas 
e um dos Parlamentares que com mais afincO se dedica a-os 
problemas, que estuda, que leva os temas à exaustão, que 
não fica nas palavras, mas vai aos atos concretos, que nós 
tentássemos, quem sabe de forma muito singela, via Comissão 
de Assuntos Sociais, da qual V. Ex~ é Vice-Presidente, exami
nar unla forma de propor _algumas medidas concretas. Não 
ouvi todo o discurso de V. Ex~. porque quando cheguei V_. 
Ex~ já estava na tribuna e fuí convocado para atender um 
telefonema de_urgência, mã.S não sei se não_ era o caso_de, 
de alguma forma, tentarmos dispor de alguns procedimentos 
qu·e dê~qt ex_ato cumprimento àquelas preocupações constitu~ 
cio~ªis, e dêem assim seqüência àquilo que o País tanto aguar~ 
da, que é uma definição séri'a. da questão demográfica e. seus_ 
~esdobramentç:>s, que são ir;mmeráveis, no plano econófuiOO
e social. Por isso, .felicito V. Ex~ pelas considerações que tece 
nesta manhã e faço votos para que suas palavras reverberem 
~m to<!_Q__ o pa_g;_,_ de _que ela~ saiam das paredes deste foro 
_e, quem sabe", cheguem aos ouvidos do Poder Executivo e 
de todos aqueles que têm responsabilidade_ na difícil missão 
de governar. - - - - -

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG .:___ Agradeço o 
aparte do eminente Líder. Gostaria de lembrar ao eminente 
Senador Marco·Maciel que sou daqueles-que defendem a 
redivisão territorial do Brasil, porque acredito que somente 
a criação de pólos de desenvolvimento poderá levar à fixação 
do homem brasileiro à sua região. __ 

Veja V. Ex~, Senador. Durante o período de cinco anos 
de seca que atravessamos, ·o me-u Estado, Sergipe, um Estado 
pequeno, tem uma área de cristalino muito pequena, pois 
é quase beira-mar, com um terrjt6rip Ge zt fUil -quilômetros 
qliã.drados, _sofreu pouco çom e,ss_(l; seca~ Mas, sabe V. E_~ 
o que ocorreu'? Como o_ Estado estava relativamente b.em 
em relª-ção aos_ outros, e como a Caixa Económica Federal 
e o BNH financiavam construções de habitações_ populares 
-Sergipe começou a construir muito, construiu um cOnjuntO 
com 15 mil casas -, aquilo foi um dreno que !)e colocou 
no Nordeste. Sergipe, que tinha uma população estável há 
anos, de :r_epente se viu assoberbado de invasões e de pessoas 
que vinham de todos os Estados do Nordeste, porque soube
ram que Sergipe e~taVa bem e que o -Gover_no~estava âan.dp 
casa. Ora, Sr. Senador, a- política de habi~ação popular, que 
é feita em conjuntos imensos nas· capitaiS, eum- charllariz. 
O cidadão quer ter a sua êasa prõpria, ele- abandona a sua 
região e vem em busc;a de sua casa. 
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O Sr. Marco Maçiel - Permite-me V. Ex' só uma breve 
interrupção? 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG- Com prazer, 
ouço V. Ex' 

O SR. MARCO Maciç! - As palavras de V. Ex• em 
relação a Aracaju servem bem para Brasília. É uma decisão 
muito discutida do Govemo-Jóaquim Roriz, tanto nesta admi
nistração, sobretudo na anterior. De alguma forma, S. Ex• 
induziu a um process_o migratório eiiortne para a cidade, de 
conseqüências ainda não previsíveis, na proporção em que 
lançou um programa muito discutível de doação de lotes urba
nizados. Isso alterou o perfil da cidade e, inclusive, a compo
sição demográfica do Centro-Oeste e de uma parte do Nor
deste. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG- V. Ex• tem ra
zão. Exatamente na análise do Governo de Brasília, o Que 
pesa no haver, no dever, é isso. Ele está inchandO a cidade 
de Brasflia com a doação de terrenos urbanizados, com a 
facilidade que ele está concedendo para a migração e de mão~ 
de-obra desqualificada. . _ 

Ao lado disso;· Sr. Senador, não conheço nenhum centrQ ~ 
industrial que tenh~ sido instalado nas cü:l1J,çies _ QQ._ iriterior 
dos nossos Estados_ e sim nas çapitais. Então;· a- riião-de-obra 
tem que ir até lá. 

Certa ocasião, coriversava _çom o Dr. Gil Macieira, quàn
do Presidente da Caixa Económica Feder_al, sugeri-l~e _que 
os conjuntos habitacionais fossem cónstrufdos-lla-·área rural, 
nas cidades do interior' para· que o homem tives~_l_á a sua·
casa e pudesse continuar a viver. Ele reagiu com violência, 
achando que era um contra-senso essa proposta. Por que se 
construir casa onde não havia trabalho? _Havia trabalho porque 
esse povo sempre viveu lá e conseguia tfabalhar. Em suma, 
Sr. Senador, o nosso propósito aqui era a análise da política 
democrática, mas ela está a":rii:arrada a uma série de problemas 
sociais e conjunturais, entre oS quais a Ori"eilta.Çãt> da migraÇão 
é um Iator de importância capital.Se não ti\:elmi:>s-·ta:mbém 
uma política de orientação de migração, vamos continuar co_m 
o inchaço nas grandes cidades do Sudeste e Sul do País, Vamos 
continuar tendo o_esvaziamento do Nordeste. Se também não 
fizermos a reforma agiáriã riãO- fixaremos nossos homens _Do · 
campo. Em suma, se não levarmos essa m_igração para Um 
lugar determinado e se não criarmos pólos de desenv_olvimento 
nas nossas áreas, dificilmente conseguiremOs controlar essa 
migração desordenadª que está ocorrendo no BJJlSil, neste 
instante. 

O Sr. Marco Maciel -Sr. Senador, só mais uma obser
vação. Os demógrafos, os historiadores, como Toynbee, sem
pre disseram que há uma tendência imemo"rial da migração 
do homem na direção campo/cidade, que o hOmem é um 
animal gregário, etC: Estou de acordo! E Sabemos que isso 
ocorre no mundo todo, não poderia ser diferente-em· iloSSo 
País. Mas observe -como já conStatOi..i V.Ex~- que não 
podemos impedir que o homem, no Brasil, caminhe para a 
cidade se não lhe oferecemos, no interior', às Condições para 
viver condignamente. Daí por que tem inteíra -prOcedênciã 
a observação de V.Ex• E se não se criari:t -cóildições para 
que o homem lá tenha seu emprego, a escola, o hospital, 
às vezes os sinais de televisão. Enfrentei esse- problema em 
Pernambuco. A tendência é que ele queira, também, como 
os demais, ter um lugar ao sol, tenha também o direito- de 
conviver numa cidade que lhe assegure condições dignas de 
vida. 

Então, na proporção em que alterarmos os vetores, dei
xarmos de apontar na direção da cidade e revertermos iSso 
no sentido campo, quem sabe as coisas se _alterem? :Porque 
o brasileiro é muito mais mardtdamente telúrico do que qual
quer outro povo, sobretudo o nordestino. V.Ex•, nordestino 
que é, conhece muito bem. Como se diz na música do Gonza
ga, o nordestino só deixa o se!l sertão, o seu cariri - como 
eJe_dizia - no último pau-de-arara. Ele só _deixa o Nordeste 
quando ·a sec.a já destruiu toda a plantação, quando o_ gado 
jª pr_aJi_camerite está dizimado etc., e só para lá retorna quando 
as primeiras chuvas brilham nas plantações. Então, nós, oti 
fazemos isso ou realmente o País vai continuar a ter terríveis 
distorções na oferta de equipamentos- báSicos,- e't~. e mais, 
cidades inaGministráveis. Porque as cidades, depois que pas
sam de certo ponto, se tornam, pela própria natureza, o que 
os economistas chamam de "deseconomias de escala", não 
é? Porque quando chegam a crescimentos muito elevados, 
is~_O provoca que se perta o conTrOle sobre determinã.doS- equi
pamentos. O País- está m8.rch3.rido para constatar isso: daqui 
a pouco, em 15- ou 20 cidã.deS vamos ter praticãtne"tite 213 
da população. E mais, se V.Ex~ obs..ervar o que acontece na 
Eú.iopa, nos Estados Unidos, na Àsia desenvolvida, vai verifi
car que são poucas as grandes· cidades que ultrapassam 1 mi
lhão de habitantes. Na Europa, são poucas as 'cidades que 
passam de 1 milhão de habitantes. Tira-se Paris! Madri, Lon~ 
dres, etc. e já aí a ·gente fica com dificuldade de- apontar 
uma cidade que ultrapasse 600, 800 mil habitantes, ou muito 
mais de um milhão. No. Brasil, passar de um milhão é algo 
que não participa nem das estatísticas, A mesma coi,sa _ocol)"e 
nos Estados Unidos, tirando Washington, duas ou três grandes 
cidades e _no resto do mundo_, verificamos que megalópolis 
só mesmo são encontradas nos ch.amados terç~iro e, sobre
tudo, quarto mundo. Por isso, quero dizer a V.Ex~ que estou 
inteiramente de acordo_._.Também quero dizer que precisamos 
aprender, parafraseando Fernando e.es.sQ_a, a pensar grande, 
ser grande em tudo o que se faz. Isso_é que recomenda Feroan
do Pessoa. Devemos pensar grande em termos _do País. ?reei
sarnes deixar de pensar em curto prazo, pensar em ajusta
mentos progressivos, ao inVé~fae fazer reformas_ estruturais. 
Penso que uma das grandes tarefas do Congresso e, de modo 
especial do Senado, é juSta,mente essa, Por iS~o---;-q_üero louvar 
o pronunciamento de V.EX' e .fazer votos, como disse, m~is 
uma vez, para que suas palavras sejam ouvidas e que possamos 
pensar de forma grande, de forma_ ampla, as grandes questões 
nacionais. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG - Agradeço mais 
uma vez e lamento, Senador Marco_ Maciel, não dar segui
mento ao nosso debate, porque a Mesa já me alerta e _não 
éaprimeira-vezqueof3.z. __ 

0 
______ --_ _ _ _ 

V .Ex~ toca num ponto muito importante; o chamamento 
telúrico_. O nordestino, de uma maneira especial, sai no último 
paü-de-arara, volta na primeira chuva, e ele não sairá mais 
do Nordeste no dia em que lhe dermos as condições necessárias 
para que ele ali sobreviva. 

Lembrei-me agora de que há pouco tempo fui ã Holanda, 
que estava preocupadíssima em criar novas terras, aterrar 
o mar, aumentar a sua área territorial, para levar para lá 
os jovens que já não queriam Amsterdã, já não queriam Haia, 
mas, talvez, pela influência da campanha do yerde no mundo, 
estavam preferindo levar uma vida mais simples, procurar 
os campos para trabalhar e para produzir. 

Ora, se dermos aos OQssos brasileiros, nossos patrfcios, 
co_ndições de sobrevivência,_ se nós dermos escolas, se nós 
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dermos hospitais, se nós dermos ágUa e saneamento básico, 
se nós dermos emprego, não tenha dúvida, nobre Senador 
.Marco Maciel, que o homem nasce, cresce e morre lutando 
pelo progresso da sua região. -

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! 
Palmas.) 

Durante o discurso do Sr. Francisco Rollemberg, 
o Sr: Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da 
presidência, i:[ue roCupâda pelq Sr. Dirceu Carneiro, -
]"Secretário. -

O Sr. Chagas Rodrigues- Sr. Presidente~ peço-3. pal~vra 
como Líder, para uma comunicação. -

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a . 
palavra a V. Ex• 

O SR. CHAGASRODRIGúES(PSDB -PLComo Üd~r 
para uma comunicação. Sem -revisão do oradçJ:".)- Sr. Presi
dente, o Diário Oficial de hoje, 6 de setembro de 1991, que, 
normalmente, deverá circular à tarde, publica a Lei no 8.221, 
de 5 de setembro de 1991, que _cria o Tri_~~l}ª-1_ RegiOnal do. 
Trabalho da 22• Região. Diz a Lei: · ~ 

"Art. I' É criado oTribunal Regional do Trabalhq 
da 22• Região, que terá Sede em Teresina ~PI, corn 
jurisdição em todo o território do Estado do Piauí." 

A lei está, portanto; devidamente publicada e traz a assi
natura do Senhor Presidente da República, Fernando Collor 
de Mello, e do Sr. Ministro da Justiça, Jarbas Passarinho. 

Sr. Presidente, ao divulgar esta notícia, quero congratu
lar-me com o Senhor Presidente da República, congratular-me 
com o Tô.bunal Superiordo Trabalho, congratular-me com 
a Câmara dos Depuf3dos que aprovou o prõjeto, congratu
lar-!!!~_ com o Senado F~c!_~ral que, aqui, em regime de urgên
cia-urgentíssima, numa alta demonstração de compreensão, 
aprovou-o Projeto de Lei da Câmara n9 55 de 1991 e congratu
lar-me, também, com os Juízes, Presidentes de Juntas de Con
ciliação e Julgamento do Piauí, congratular-me com ·todo o 
pessoal que serve na Justiça do Trabalho, com os trabalha
dores, sindicatos de trabalhadores, com os etíipresano-s. 'com· 
os advogados trabalhi~tas~ com a OAJ3, de modo geral, com 
o Ministério Público, enfim, congratular-me com a sociedade 
do Piauí, com o povo piaüieriSe,_-por mais essa: conquista. 

Ao mesmo tempo, dirijo um apelo às autoridades compe
tentes, no sentido de que esse tribunal venha a instalar-se 
com a maior brevidade possível. 

O Si'. Marco-Maciel- V. Ex~ me concede um aparte, 
nobre Senador. 

O SR. CHAGAS RODRfGUES ~Pois n-ão, com prazer. . 

O Sr. Marco Maciel- Gostaria, nobre Sênador Chagas 
Rodrigues, registrar com muita alegria e satisfação-as palavras 
de V. EX" e, de modo particular, como Líder do Governo, 
enaltecer o elevado gesto de V. Ex~ em reconh~cer a partici~ 
pação do Poder Executivo. Com essa atitude, V. Ex~ a meu 
ver, demonstra não somente a-preocupação com os prOblemas 
que dizem respeito à sua terra mas, tãmbém, di"ffi:oltstfa, sobe
jamente, a sua preocupação com as- grandeS questões nacio~ 
nais. Também é necessário o bom funcionanlento da Justiça,-
de modo especial da Justiça Trabalhista, que tem um forte 
componente de responsabilidades na solução dos problemas 
sociai::r brasileiros, que são muito graves. A preocupação de 
V. Ex~ é de toda a Casá que sabe ser V. Ex~ um dos parlamen-

tares não somente dos mais competentes, mas um parlamentar 
assíduo, estudioso, que, realmente, honra a confianç:;t do povo 
piau_iense, que tantas e tantas oportunidades o tem feito repre
sefffante-nas mais altas Casas do Poder Legislativo do País. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - Nobre Líder Marco 
Maciel, incorporo o valioso apa-rte de V. Ex~ a minha modesta 
comunicação e muito agradeço" as suas generosas palavras. , 

Sr. Presidente, encerro· aqui essa comunicação, registran
do ainda que a lei foi publicada não tendo o projeto sofrido 
nenhum veto. 

Termino, pois, congratulando-IDe coffi -0 povo do meu 
Estado, o povo do Piauí e Com a Justiça do Trabalho em 
todo País. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Ronan Tito-: (Pausa.) _ 

Concedo a palavra ao nobre Senador Espe_!idião .Amin. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS-.:.:_: SC. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente 
e Srs. Senadores, ocupo a tribuna para fazer um relato, acom
panhado de comentários, acerca de viagem ao_ eKtremo Q_rien
te_, __ compreendendo Coréia do Sul, Taiwan e Hong Kong. 

Ante~ de abordar esse tema desejQ congratular-me com 
o Senador Francisco Rollemberg, por seu brilhante pronuncia
mento, ao qual não ofereci nenhum aparte por_ ser o ora_dor 
seguinte, ~riiediatarriente inscrito. · -

Ao abordar o tema sobre controle populacional, política 
democrática, o Senador Francisço RoiiemQerg confirmou a 
trajetórla aos seuS pronunciariieritoS, da sua atu-ação parla
mentar, como disse o Senador Gerson Cama ta, primando 
pelo humanismo, pela visão da preocupação real, efetiva, sin
cera e conseqüente com a natureza humana. 

Quanto ao registro que desejo a_qui fazer,"q"uero me valei·
de alguns flagrantes colhidos nessa viag-em1 gue compreendeu 
Tã.iWari~ Hong Kong e Coréia do Sul. 

A _primeira singu)axidad_e a registrar ~ 9 clima de guep·a 
fria que ainda existe na Coréia. d9 Sul. É provavelmente o 1 

últi111o pon!o ~~fricção_ e ge co~fron~9 que o fenômeno guerra 
fria ãinda registra. A fronteira estabelecida entre a Coréia 
do Sul e a Coréia do Norte sintetiza tudo -aquilo que viveniOs 
até o advento da glasnost e a derrocada dos Estados comunistas 
europeus. A doutrina e a segurança nacional, .coin as suas 

- imposições, com os seus padrões, com as suas conseqüências, 
estão evidenciadas nitidamente nas ruas, nos aeroportos, nos _ 
pontos de reunião. A par dessa realidade de- natureza política 
internacional, quero registrar que a Coréia do Sul_ exibe real
mente uma vitalidade, uma sofreguidão, ~ma demonstração 
d~ press.a estill!ulantes e exemplares. 

TaiWan ViVe um_ cliiP-a aqVersq, sob o pontO -de ~ista~ políti~ · 
CO~-a China comunista não é vista como um ente a confrontar 
com a chaffiada China Nacionalista. Não existe o intuito de
constituir um outro país em Taiwan. A-propósito, são classif{
cados como contrários aos interesses e objetivos_p_en:nanentes 
de Taiwan tanto os cofnunistas, quanto os ceceSsionistas, que 
defendem a cristalização de outro país para Taiwan. _ , 

A competência económica que tem assegurado êxitos i-e
tumbantes para formosa nãq_excl~iu asiições_ do socialismo 
no campo dos direitos sociais.' Aliás, nunca é demais registrar 
que a China Continental, com 1 bilhão e 100 milhões de habi
tantes, em 40 anos apenas, incluídos nesses 40 anos um período 
que se pode denominar de uma via-cruci~ complementar à 
revolução cultural, conseguiu, com seus próprios meios, e 
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tendo que investir- também no campo militar, resolver, ao 
menos razoavelmente, as questões de educação, saúde e outras 
necessidades elementares do seu povo. 

Pode-se, por isso, observar que a vitalidade capitalista, 
o confronto residual entre a ilha e o continente e a eficácia 
no campo social compõem uin modelo de sincretismo que 
me parece muito relevante assinalar, quando analisamos a 
situação do nosso País, tendo em vista a não concretiZação 
dos direitos sociars- para muita gente. Fomos recebidos pelo 
Presidente do Parlamento de Taiwan. --

Ao nos receber, o Presidente do parlamento da China 
nacionalista salientou aspectos do processo democrático· que 
o país vive. Há uma singularidade. O número· atual de parla
mentares, 231, vai se-r reduzido em face da saída do Parla
mento de 86 membros efetivos, que s-ãó componentes do nú
cleo _que com Chiang Kai-Shek evadiu-se do Continente em .. 
1949. Isto faz parte do processo de eliminação de antago
nismos .. A meu ver, a distensão, certamente lenta _e gradual 
nas relações entre Taiwan e a China Continental, que já se 
observa, passa pelo que está _acontecendo, e vai acontecer 
em Hong Kong, isso porque em 1997 acaba o mandato britâ
nico sobre a antiga possessão inglesa. Ora, se o processo de 
assimilação da ultra capitalista, mercantilista, competiviva 
Hong Kong pela China comunista prosseguir em bom clima 
e resultar em algo concretamente razoável, o relacionamento 
do Ocidente, inclusive õ Brasil co-m Pequim-, vai amadurecer 
e frutifíca'r ~- - o -- - -- -

Entre Taipei e Pequim igualmente esta é a expectativa. 
De qualquer forma, o que me parece que de bom se pode 
esperar que aconteça é -o prosseguimento do processo de dis
tensão_ g~ral na reg_ião._ E quero aqui abordar os reflexos, 
em termos das relações internacio"nais que desta distenção 
pode advir. Primeiro, os trigres são -e serão bons parceiros, 
especiã.lmente para projetas no campo de produção de alimen
tos em geral e desenvolvimento_da_indús_tria d~_ponta. O 
comércio eXi<::ríOi", que já tem-nO Oriente gi-ande pólo, passará 
a volumes impressionanteS- hoje, já Sá6 -expressiVôs. E firial
mente - e creio que este é o. pOnto que- ·mã.iSTnferesSa à 
Nação brasileira- o Extremo Oriente vafser Uiri fato crítico 
concreto e bem sucedido do modelo que vai se antepor à 
"Ideologia do. EgoíSmo'_: que podemos con_st~tar nos países_ 
ricos-:----- ----- - - - -= ---

Neste terceiro aspecto, quero· me valer de um exemplo 
históiioo. A campanha eleitora[ n-a ·Inglaterra em 1906 tinha 
como terna denúncias do uso de "chinesses como escravos 
contratados, importados com a autorização do governo -
e aqui faço uma citação- pará~trabalhar nas minas de ouro 
da Africa do Sul". Londres e outras cidades ingleses, conforme 
nos lembra Barbara Tuchaman, no seu livro .. A Torre do 
Orgulho,'' viam passear pelas ruas ~'placares que se_ enchiam 
de gravuras de chineses sob grilhetas, de chineses sen~o espan
cados, de chineses sendo açoitados". Isso em 1906, já neste 
século. 

Ora, hoje, o que se pode perceber é- que o-s povos que, 
, ainda no começo deste século, serviram de "colchão" para 
1 o crescimeritb de países como a Inglaterra e Estados Unidos 
, estão alcançando níveis de desenvolvimento qo.e, havendo 

essa distensão, vão pe"r'mitk o· sUrgim-ênfo -de um novo bloco 
económico no mundo. E o fato desse bloco alternativo poder 
se concretizar fora, nãO fricorporado- pelo bloco liberado por 
países como os· Estados Unidos, tem um grande significado 
para a política externa brasileira. Para o· nosso País valem 
muito as lições que os povos do Extremo Oriente estão dando. 

Já que não há uma segunda superpotência, os Estados 
Unidos tendem a se converter em verdadeiros tutores da or
dem internacional, arrogando-se, juntamente com os demais 
integrantes do chamado G-7, o direito de pautar assuntos 
que têm sido aqui debatidos, como a questão da Amazónia-. 
índios e meio ambiente no Brasil. Essa tutela que OS-EstadoS
Unidos estão exercendo junto co_m os países ricos precisa 
te-r a confrontá-la alternativas de poder e de vida económica 
no mundo. 

Por isso entendo que o surgimento de uma potência eco
nómica competitiva, como esta do Extremo Oriente, terá gran
de significado para o Brasil, se soubermos aproveitar esse 
fato, essas evidências para'-pautar a nossa política extei"ri3 
com pragmatismo, com abertura e com disposição -~mra com
preender o fenómeno que acontece no ·mundo todo. 

Ao coricluir estas minhas observações, quero trazer aos 
meus pares no Senado Federal a constatação de que o isola
mento _que o Brasil está a viver, isolamento registrado, inclu
sive pelos impasses que têm passado sobre a nossa questão 
do relacionamento internacional, exemplificãdo na negociação 
da dívida externa inconclusa ainda, esse isolamento precisa 
ser rompido não apenas pela ação do Ministério das Relações 
Exteriores, mas também pela compreensão dos representantes 
do povo brasileiro aqui no Senado e na Câmara Fe'!-eral. 

O Sr. Marco Maciel- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. ESPERIDIÃO A.MIN-::....: Pois não. 

O ·sr. Marco Maciel- Gostada, nobre Senador Esperi- · 
dião Amin, de cumprimentar V. Ex~ pelo registro que faz 
da última viagem que -empreendeu e de observações sobre 
questões, algumas das quais, inclusive, já suscitadas aqui pre
ced[!ntemente pelo Senador_Fr~nc::isco Rollemb~rg. O discurso 
de V. Ex~ nos leva a defender a tese,_ aqui já esposada, se 
não estou equivocado, pelo Senador Pedro Simon e outros 
Srs. Senadores, no sentido de aproveitarmos a sessão de sexta
fdfã~parã"-rióS dedicar à análise de questões mais relevantes 
do p_a_ís sem aql!ela sofreguidão das sessões tensa~, CO!p. suce~
sivos pt:ojetos de lei e com problemas polítiÇoS i!nport:intes 
a comentar. Esta seria ·até uma forma de o Senado Federal 
dar uma contribvuição mais-- Consistente às questões que vive 
a Nação Brsileira. De 1930 até os nossos di_~s, estamos vendo 
a crise brasileira se agravar, sem que tenhamos encontrado 
remédios adequados de médio e longo prazo para enfrentá-la 
e vencê-la. Daí por que, ao te_mp<?_ em que apresento a V. 
Ex~ as minhas congratulações pelas palavras que hoje traz 
à casa,--façO, por seu intermédio, essa proposta - que não 
é minha, faço -questão de frisar -que, de 3lguma forma, 
poderia ajudar fazer com que as sessões não só se tornassem 
mais úteis, como também muito mais freqüentadas. Sirito que 
há, na Casa, um sentimento muito grande de que precisamos 
corrteçar a discutir is grandes questões que nos afetam. 

O Sr. Esperidião Amin - Sem dúvida alguma, nobre 
Senador Marco Maciel, V. E~ fez muito bem ao relembrar 
momentos que já viv-emos ·aqui em sessões de sextas-feiras, 
em que ouvimos pronunciamentoS como os do Senador Fran
cisco Rollemberg, do Senador p-edro Simon e de outros Mem
bros desta Casa. Com efeito,- a's sessões de sextas-feiras sâo 
ótimas op-ortunidades que temos de discutir assuntos sem a 
premência que- ã ·ordem do Diã das sessões de terça, quarta 
e quinta-feira; principalmente com votações, determina. En
tendo que é nesse sentido exatamente que se insere este meu 
mOdesto registro nesta sexta-feiTa. 
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O BrasiJ não está explorando a sua vocação para o mundo. 
Somos ainda um país muito fechado para nós mesmos. Basta 
que se compulsem os números da nossa balança comercial: 
enquanto se assiste a um pafs como Taiwan, com 20 milhões 
de habitantes, ter uma balança comercial de mais de 120 bi
lhões <;ie dólares, sem mencionar os quase 80 bilhões de dólares 
de reserva cambial, nós, com uma população de 150 milhões 
de habitantes, temos um volume de comércio que mal chega 
a 70, considerando importação c exportação. Um pafs com 
as possibilidades que temos, um país que tem diante de si 
a possibilidade de realizar o último grande projeto nacional 
do mundo da maneira mais moderna possível, porque somos 
o último grande desafio nacional do mundo, precisa ter olhos 
ouvidos e sentidos abertos para a ·realidade internacional. E 
exatamente com este propósito que faço este registro, agrade
cendo_ pelo comentário lúcido _que V. Ex~ faz. Este tema 
certamente, não vai se esgotar por estas modestas palavras; 
mas haverá de ter a sua prossec-ução em outras óportti.nídades. 

O Sr. Marco Maciel - Senador Esperidião Amin, Ílão 
quero prendê~lo, porque õ tema que V. Ex• aborda é muito 
importante. ~as V, Ex~- me permite aínda outro aparte? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Pois não, nobre Senador 
Marco Maciel. 

O Sr. Marco Maciel- V. EX!' tem razão, quando chama 
atenção para a vocação de grandeza do País, uma expressão 
já um pouco ultrapassada. Aliás, a propósito, é bom lembrar 
que, se não estou equivo_cado, este ano registta a passagem 
dos cinqüênta anos Stefan Zweig, "Brasil, País do Futuro". 

O SR. ESPERIDIÃOAMIN - Exatamerlie. 

O Sr. Marco Madel--Sei que esSe HVrõ-de Stefan -zweig 
está sendo relido e recebendo muitas críticas, porque ta11!~én;I 
é muito fácil, 50 ano_s depo~s, reexaminar uma obra- se_mpre 
há imperfeições, lacunas etc. Mas ele não se equivocou qUando 
disse -e muitas das suas assertivas estão extremamente atuais 
e V. Ex~, com muíto brilho, traz à Casa- que o País tinha 
condições _excepcionais de ser aquilo que V. __ Ex• chamou de 
o "último grande desafio nacional e mundial" neste final de 
século e, por que não dizer, final de milênio. De fato, a 
economia br_asileira aind~ __ é extremamente fechada. Ela já 
foi pior no passado._ Houve um tempo em que nós depen
díamos daquilo que se chamava o "rei café". Se o café estava 
mal, o Brasil estava péssimo; se o café estivesse bem, as coisas 
não- eram tão graves.~ E diversificamos muito a nossa pauta 
de exportações e, o que é mais importante, ecumeniiamos 
as nossas relações com o exterior, Come.çamos ã distín
guir-nos de países com os quais não temos relações_ diplomá
ticas como parceiros comei"Ciâis, ó que foi _unla coisa impor-:_ 
tante. Então, alguns países com os quais não tínhamos relações 
diplomáticas, isso não nos impedia de termos relações CQIJler-_ 
ciais ativas. Então, fez com que o Brasil se abrisse um pouco 
para o exterior. Mas lembfa muito bem V. Ex~ que ainda 
somos uma ilha. Ainda somos uma ilha e isso-ajuda a explicar, 
porque comparado com-países muitO menores e: V. Ex~ trouxe 
aqui dados a esse respeito "ihuito significativos ......:. que somos 
um país que está, talvez, num estágio de século XIX com 
relação a essas questões. Além dos exemplos que V. Ex~ lem
brou, eu gostaria de situar Singapura, que Consegue fazer, 
num território ainda menor do que o da Coréia - não sei 
em relação a Tawan-num território eXtiemaitiellte pecj_ueno, 
agora recentemente, uma façanha que de alguma forma nos 
deixa boquiabertos. Isso que nos faz pensar questões de mais 

longo prazo e, quem sabe, insistir naquela tese de que nas 
sexta-feiras poderíamos asSinar um tema e tentar esgotá-lo, 
quem sabe, dando uma contribuição não somente ao Senado 
mas ao País. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Senador Marco Maciel, 
agradeço mais uma vez a contribuição de V. Ex' 

Só para arrematar esse meu registro, gostaria de deixar 
pairando no ar exatmente, em função de citação do livro 
de Stafan Zweig- Brasil, País dO Futuro- uma conclamação 
que nOs retire desse ambiente deprimido e deprimente em 
que estamos lançados_. 

O fato de o Brasil aparecer, nas poucas vezes em que 
aparece na imprensa internacional, em função de problemas 
não resolvidos, de escândalos ou de questões vexatórias, não 
deve nos afastar da visão de que temos um grande património 
que esses países, aos quais me refeli:, não tinham, que é o 
património nãtural, o espírito de tolerância da sociedade brasi
leira, que é fundamental para esse relacionamento interna
cional, e com esse património devemos procurar, devemos 
ter-as_ portas abertas, devemos ter os sentidos abertos para 
o mundo, para esta grande revolução da nova desordem interM 
nacional que se pode observar. 

Sou profundamente contra a tese da nova ordem mundial 
do Sr. George Bush. Porque a nova ordem mundial do G-7 
é manter as cOisas como estão. É realmente barrar a ocupação 
racional da Amazónia; barrar o uso dos nossos_ recursos natuM 
rais, mesmo de- maneira racional para qUe a ordem mundial 
permaneça- esta que está aí; como uma úriiéa superpotência 
-_porque sõ·uma· supêrpbt~flcia tem poder militar, só uma 
--e com os ricos, sendo estes consolidados numa placa de 
bronze e os demaís compondo a periferia. 

É por isso que trouxe à baila o fato de estar surgindo, 
se este processo de distensão China, Hong Kong, Taiw~m 
der certo -e essa fotografia já se está tendo agora- vamos 
ter um núcleo gerador de energia do qual fará parte um país 
com 1 bilhão e 100 milhões de habitantes, onde não existe 
mais, pelo menos em nível razoável, satistação dos problemas 
com educação e saúde. 

Deve servir de exemplo e modelo para todos nós. Cá 
p<ira nós, num país com 1 milhão e 100 milhões de habit~n_tes, 
com renda per capita de 400 dólares, não haver analfabeto, 
ninguém passando fome, sabe-se lá com que sacrifício chega
ram a isso em menos·-de 40 anos, enfrentando problemas 
de segurança internacional_ e proble~as internos como a revo
lução cultural - eu me refiro à China Continerital ....:... este 
País, se inserindo nesse contexto de coalisão com Taiwan, 
com Hong Kong, que já está sendo absorvida, Coréia, o Brasil 
tem que estar de olhos abertos-para um fato. Estou me valendo 
desta oportunidade para enaltecer o que o ltamaraty tem 
feito~· e estimulo que faça mais ainda, no sentido de nos aproxi
marmos desta região, porque não podemos contar nem com 
a caridade nem com a solidariedade dos ricos. Isso já está 
comprovado por tudo que temos vivenciado, em termos de 
discussão sobre dívida externa, de questão ambiental. Os paí
ses ricos só colocam na pauta a questão ambiental, a questão 
indígena brasileiras, a deles não, pois nunca está em pauta. 

. . . A possibilidade d~ surgir esse no~o bloco representa para 
o Brasil uma oportunidade, um interlocutor e, acima de tudot 
um parceiro Iriuito necessário para o nlomento que estamos 
viveJJ.dO, até pelas lições que eles têm a nos dar de resolução 
de problemas de direitos sociais que noS ~igem, como foi 
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aqui demonstrado até há poucos minutos pelo pronunciamen
to do Senador Francisco Rollcmberg. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. ESPERIDIÁO AMIN -Com prazer, nóbre Sena-
dor. 

dentre os principais setores em que esta cooperação de natu
reza econômica me parece mais adequada, destaquei exala
mente a produção de alimentos em geral, não apenas a nível 
de importação e exportação, mas, também, a nível de transfe
rência de tecnologia e a indústria baseada em tecnologia de 
ponta. De forma que agradeço a contribuição de V. Ex\ 
que, realmente, se reveste de absoluta oportunidade, conver-

0 Sr. Eduardo Suplicy- V. Ex' coloca a importância g:indo em relação ao sentido geral do meu registro. 
de o Brasil interagir mais com áreas cOmo os países da -Asia, 
especialmente a t:hina, 1ncfuindo Tai"Wari e Hong Ko_~g, mas O Sr. Marco M~ciel- Permita-me V. Ex• um aparte? 
também coloca sua divergência com respeito à política ou o SR. ESPERIDIÃO AMIN- Ouço V. Ex~ 
à viS-ão do Presidente dos Estados Unidos, George Bush. Gos-
taria de acrescentar_ acredito que na mesma direção ~-~ OSr.MarcoMaciel- SenadorEsperidiãoAmin,aminha 
v. Ex~.:.... algo sobre a importância de 0 Brasil estieitãf feia- intervenção é muito breve. Quando V. Ex~ lembrou o desafio 
ções, e em especial de comércio, relações ecOnOITiicas e cultu~ que viveu e venceu a China, gostariã, entre outros argum~ntOs, 
rais com essas -áréás· com as" quaiS iJ.óS a:irtda estamOs muitO de brandir também um. A China tem tantos vizinhos quanto 
aquém da potencialidade. Também com a própria UniãO So- o Brasil 1 quase a mesma coisa, parece-me que ela tem um 
viética ou cóm a União das Repúblicas que estão agora passan- vizinho a mais do que o Brasil, a nossa vizinhança não é 
do por dificuldades económicas. Gostaria Oe dar unia infor- problemática, não há área tensa, não há fronteiras tensas 
mação a v. Ex~ e aos-Sfs_ Senãdores--aqUr destã cas-ã. Na no Brasil, não há problemas graves nas nossas fronteiras, 
última segunda-feira, pOr telefone, conversei com 0 Professor melhor dizendo. Enquanto que a China tem muitos estados 
Roberto Mangabeira Unger, da _Universidade _de .Harward, fronteiriços e todos ou quase todos extremamente complexos 
que me informou estarem os Professores daquela Universi~ o que a obrigou, durante muito tempo, a manter efetivos
dade realizando diVersas miss-õeS na União_SoViéticii--hã ilgum militares elevados, ainda hoje os tem, em suas fronteiras, 
tempo, mas mais intensamente em meses recentes, procu- e viveu inúmeros pfoblemas em suas fronteiraS,_ o que foi 
rando pensar jUnto com os russos, com os soViéticos, sobre um grande limitador. Isso não ocorre- no Brasil, pelo contrário, 
a solução dos problemas diversos, dentre os quais a questão temos, para usar a expressão de Buarque de Holilrida, somos 
da crise de falta de alimentos. Disse-me 0 Professor Roberto homens cordiais, temos relaçõe_s cordiais com os nossos vizi
Mangabeira Unger que a União Soviética· está muho íriteres- nhos, e nenhum problema de risco, de tensão majõr. Por 
sada em poder adquirir alimentos como farelo de soja, suco isso quero, secundando aquilo que foi dito, parabenizar V. 
de laranja e tantos outros que são produzidos em larga escala Ex~ pelo discurso e, quem sabe, expressar_ a minha cer_t~za 
no Brasil. Havendo, no caso da União Soviétíca, uma' coniple- de que essas manifestações que V. Ex~ faz sejam devidamente 
mentaridade, uma vez_ que eles exportam ~uitos !<!_t!ilizantes, analisadas e processadas. 
um item muíto~-ímportádo~ pelo Brasil. Disse-me também o o SR. ESPERIDIÁO AMIN - O que V. Ex• ~frlsou, 
ProfessOr que seria·1rD.portimte que se acelerasse ·entelldimen- nobre Senador Marco Maciel, vem ao encontro exatamente 
tos nesta dii"eção, pois a Ai'geiifina eStá faielldo e_ntendimen- do que ponderei. 
tos· nesta área para -exportar grande volume de cereais e bens A China conseguiu isso tudo tendo de investir no campo 
agríColas. E riesta situaç<lO de- desdobi:ameUto de soluç_ão eco- militar e ainda havendo o problema interno da Revolução 
nômica, diante da crise por que passa a ecOnomia da União Cultural que, pelo menos, consumiu 10 anos de energia, a 
SoviétiCa~- seiiã--rnuitO- importante que o Brasil se_inserisse nível interno, pelo processo tumultuado que foi, o que enaltece 
como um parceiro, tal como a Argentina está fazêildO~_ "Segun- ainda mais a lição, baseada na intervenção determinada do 
do :o Professor, mesmo qUe o Brasil neste ano, apesar da Estado no campo da educação e-da saúde, que permitiu que, 
safra não muitó abundante de apenas 50 milhões de toneladas apesar desses obstáculos e antagonismos, que aquele país con-
de cereais, não tenha a quantidade muito volumosa que_ eles seguisse, pelo menos a nível razoável, ver satisfeítos esses 
gostariam de importar, seria i~portan~<7 que 1_ p~lo!flel!o~, direitos sociais c fundamentais~_ que são os_ da educação e 
houvesse o início de inteiração nesta á_rea pari que o B~asil, da_saúde. 
se nos próximos tfver uma larga produção de cereais--e- siicoS, 0 Sr. Elcio Alvares_ Perniite v. Ex• um aparte? 
possa exportá-los em larga escala. Para isso, se faria neces-
sário, obviamente, algum entendimento com instituiÇõés ·n- O SR. ESPERIDIÃO AMÍI"f-:-Pois p.ão. Ouço, Com à 
nanceiras que garantissem o crédito, haveildO bancos eU~Opeus maiOr satisfaçãO, o aparte de ·v: Ex~. nobré Senador Elcio 
e ingleses interessados nisso, mas seria tainbém necessário Alvares. 
uma contrapartida de bancos brasile}ros oficiais, .aciedi~o. o Sr. Elcio Alvares - Nobre Senador, inicialmente eu 
Transmiti a informação ao- Ministro da Agricultura, Antônio gostaria de lamentar, aqui, o meu ingresso um pouco atrasado, 
. Cabrera, anteontem, que se mostrou interessado. Dísse-me porque 0 discurso de v. Ex~ já está, praticamente, na sua 
até que o Profess_or Roberto Manga beira Unger, que está fase final. Nós temos acompanhado todos os seus -pronuncia-
indo para a União SoviétiCa iióS -próxiiiios dias, de lá ele mentes, principalmente quando eles se alteiam na prop_orção 
telefonaria ou passaria uma mensagem, pois que ele poderia do pronunciamento de hoje.-Realriiente~-é uma visão muito 
dialogar também com o Ministério da Economia para apoiar crítica, peffeita até, do momento em que estamos vivendo. 
medidas nesta direção que viabilizassem essa iniciativa-. Ava~ O Brasil é um País em dúvidas. O Pafs está sendo questionado 
lie;i,que isto poderia ser parte das ponderações que V. Ex~ a nível internacional e V. Ex~ disse muito bem, quando diz 
está colocando. que um dos aspectos_ mais constrangedores está, exatamente,. 

O SR. ESPERIDIÁO AMIN- Sem dúvida alguma, Sena- na questão ecológica. Outro dia, tivemos a oportunidade de 
dor· Eduardo -Suplicy. Até porque fiz questãõ de frisar que-- ler que nos Estados Unidos, a nível de grande produção de 
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filmes mundiais, estão fazendo três filmes sobre a Amazónia. 
Evidentemente, nós não temos dúvida nenhuma de que o 
aspecto será altamente negativo. 

O Sr. Esperidlão Amin- Nenhuma dúvida ... 

O Sr. Elcio Alvares- Nenhuma dúvida, e um outro 
aspecto, também, que me chamou muita atenção - e V. 
Ex~ participou ativadamente da Comissão de Assuntos Econó
micos- é o relacioilado ao problema da negociaç_ão da dívida. 
Nós não podemos esperar caridade de ninguém. Há uma reali
dade indesmentível que é a inflexibilidade_ dos banqueiros 
em relação ao nosso País. Dentro dessa visão de uma desordem 
mundial que está ocorrerido, o Biasil te-m que ocupar -o seu 
legítimo espaço por potencialidades naturais. Parece-me que, 
a propósito do discurso muito bem lançado - eu só tiVe 
a oportunidade de ouvi-lo, infelizmente, nos últimos instantes 
mas já percebi através dos apartes aqui pronunciados, princi~ 
palmente pelo nobre Líder Marco Maciel- é realmente uma 
visão- crffí~ -e acho que, idffia dé- tudo, no momento em 
que o Prestdente Fe~ando Collor de Mello vem a público 
confessar uma situação de crise, convocando tod_os ()S partidos 
para um esforço nacional. Realmente temos que· fazer essa 
convocação. Precisamos nos 3.rrtimar -politicamente·,_porque 

· qualquer tentativa de afirmação econõffiica do Brasil como 
grande potência 'requer um proceSSõ- Pofftico maís tranqüilo 
do que o que temos. Infelizmente, o Governo brasileiro, no_ 
momento, essa é a grai1de verdade, seja na Câínara dos Depu
tados, ou no Senado da República, não tem maioria, estas 
são ocasionais. Cada grande projeto que envolve, nào somente 
aspectos sociais, ou económicos se conStitUi éin ve!daêieiiO . 
parto profundamente doloroso - usando a expressão mais
comum. Então, Senador Esperidião Amin, lamento não té-10 
ouvido, mas já estou acostumado a pre-Senciai- is s-UaS interven
ções, sempre judiciosas, e hóje, por certo, esta Casa, apesar 
de ser uma sexta-feira, es-tá sendo brindada com um dos seus 
melhores pronunciamentos. Quero cumprimentá-lo e estimar 
que V. E:xf como sempre te,m feito, esteja permanentemente 
presente aos grandes momentos em que se defina não só a 
p~rte política deste País, mas, principalmente, a parte econô
nuca. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Quero agradecer, sincera· 
mente, a intervenção de V. Ex~, Senador Elcio Alvares, que 
arremata ·cte maneira brilhante essas observações que foram 
aqui alinhadas por mim e pelos que interviel-am ao longo 
deste pronunciamento. -

A questão nacional, a questão interna nossa é um dos 
grandes obstáculos para que o Brasil possa alçar vóo, romper 
estas dificuldades de isolamento e cumprir o -s-eu. papel, tanto 
a nível interno como também a nível internacional. 

Era p que tinha a diz~r, Sr. Presidente. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Albano Franco ;;_ Almír Gabriel - -Aiuizio -Bezerra -

Aureo Mello - Carlos De'Carli - César Dias-,-: Cliagas 
Rodrigues - Dario Pereira - Elc_io Álvares - Esperidião 
Amin - Garibaldi Alves - Guilherme Palmeira - Hugo 
Napoleão - Iram Saraiva - Irapuam Costa Júnior- João 
Calmon -Jonas Pinheiro -José Paulo Biso! ~Jutahy Maga
lhães - Lavoisier Maia -- Levy Dias - Lourival Baptista 
-Marco Maciel - Marluce Pinto - Meira Filho -Moisés 
Abrão- Nelson Carneiro - Ney Marap.hão_ ~ Odacir Soares. 
- Ronaldo Aragão- Telmo Vieira. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Sobre a mesa 
projeto que será lido pelo Sr. lo Secretário. • 

:É_ lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 315, DE 1991 

Cria coridiçô-es para a desconcentração industrial 
-e estabelece sistemática de preços dos produtos siderúr
gicos. 

O Congresso- NaCional decreta: 
Art. lo-- Fica estabelecido o preço CIF cliente uniforme 

par~ o~ produ~os siderúrgicos fabricados pela Co_mpanhia Si
derurgica Pauhsta -_ COSIP A, Companhia Siderúrgica N acio
nal- CSN e Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S/ A, para 
todas as regiões do País, excetuados os Estados de São Paulo 
Rio de Janeiro e Minas Gerais. ' 

Art. 2"' O preço- dOs açOs Planos não revestidos para -
as praças dos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo será 
o preço dos produtos das Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais 
- USIMINAS, nas praças dos Estados do Rio de Janeiro 
e-de São_ Paulo. 
-- Parágrafo único. O preço CIF cliente uniforme dos aços 

planos não revestidos para todas as demais unidades da Fede
ração_ será o P!~ço CIF praticac?o pela:s t;rsinas SiderúrgicaS 
de Mmas GeraiS SI A - USIMINAS, na cidade de Belo Hori· 
zonte. 

Art. 3~> Para os produtos revestidos- flandres croma
dos, galvani~ados, c~umbados e perfis médios e pe~ados, o 
preç.o CIF chente umforme será o_da CompaJ!_hia Siderúrgica 
Nacmnal - CSN, na cidade do Rio de Janeiro. 

Art. 49 Caberá ao Departamento Nacio-nal de Minas 
e.Metalurgia~do Mi~istério da Infrã-Estii.itU.ici, ou órgãO que 
VI_er a sucede-lo, a Implantação do sistema e a preparação 
das tabelas do preço CIF cliente uniforme para as Unidades 
da Federação abran~das por esta Lei, bem como o acompa
nhamento de sua aplicação pelas usinas siderúrgicas citadas. 

§ 19 As tabelas de preços serão elaboradas observan
do~se _a_uniformidade de apresentação dos produtos comuns 
das várias empresas produtoras. 

§ 29 As diferenças dos valores de freies ·entre ·o váJor 
rea~ e o preço efetivamente praticado nas vendas dos produtos 
serao cobertas _po~ ad valo~em a _ser acres_cido 3:0 pr~ç9 final. 

§· 39 Os reaJustes dos preços de que trata esta Lei serão 
efet~ados, sempre ql!-e necéssáriO, m~diante exame do DAP 
___,Departamento_ de Administração de Preços do Ministério 
da Economia, Fazenda e Planejamento, ou outro órgão gover
namental de controle que venha a sucedê-lo. 

§ 4~> Quando houyer reajustes dos preços de fretes dos 
produtos siderúrgicos, as_ tabelas de preços de que trata esta 
Lei ~e~ão atualizadas, ficando acrescidos dos respectivos dife
renCiaiS de preços dos fretes nelas incluídas. 

Art. s~ Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. __ 

Art. 69 Revogam-se as dispodições em contrário. 

Justificação 

. _ Em 1976, o Governo Federal mostrando-se preocupado 
CQ~ a excessiva concentração industrial do setor siderúrgico 
naciOnal adotou a política de preços unifo-rrries com -Vistas 
a eliminação das disparidades de custos dos produtos siderúr
_gi~os entre as diversas regiões Qo País, através da elaboração 
e Inlplantação da Resolução n9 35n6 do Consider- Conselho 
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Nacional de Siderurgia que estabeleceu os preços de vendas 
dos produtos para todo o Brasil. Os diferenciais de fretes 
e.ram cobertos por um adicionai ad valorem, acrescidos ao 
preço uniforme dos produtos praticados nos Es_tad_o_s Q_Qde 
estavam sediadas as usinas siderúrgicas. 

A sistemática adotada pela Resolução no 35/76 propiciou 
um aumento da ordem de 80% no consumo de aços planos 
nas regiões chamadas periféricas, vindo a atingir os objetivos 
de desconcentração espacial na produção de derivados, ao 
mesmo tempo que proporcionou igu.aldade de condições na 
concorrência de produção competitiva no setor. -

É inegável que o resultado foi dos mais benéficos para 
todos os Estados da Federação de vez que o aumento no 
consumo de aço do setor metal-mecânico induziu igual aumen
to na produção por parte das usinas localizadas no eixo Rio
São Paulo-Minas_De:rais, resultando tal decisão em um dos 
mais fortes e eficientes instrUmento de desconcentração da 
iildústria nacional do ramo metalúrgico, bem CO!DO a estimu
lação da busca constante por maior prOdutividade industrial. 

Não obstante a comprovada eficácia do sistema no atingi
mente_ continuado dos objetivos proposto surgiu a Portaria 
Interm'inisterial n9 670, de 9-11-90, que suprimiu -o Sistema 
CIF cliente uniforme equalizador do setor económico abran
gido, sob o argumento da necessidade de desregulamentação 
da economia. Porém, tal procedimento veio criar sérios pro
blemas para o setor, caminhando aceleradamente no sentido 
inverso de uma política de equihbri"o do setor produtivo~ ·ou 
seja, a inevitável concentração indusJrial nos ce:ntros econó
micos já ime'nsamente-s-aturados, em detrimentO das demais 
regiões um tanto necessitadas de investimentos de efeito multi
plicador económicO c social. 

Posteriormente à publicação da Portaria n" 670/90 surgiu 
um movimento no_seritido de preservar a equalização de pre
ços para algumas regiões do País, que culminou-com a criação 
de um instrumento chamado .. Protocolo de Entendimento" 
firmado entre o MiniStéfio da Infra-Estrutura (Departamento 
Nacional de Minas e Metalurgia), Ministério da Economia, 
Fazenda e Planejamento (Departamento de Administração 
de Preços), e as três Usinas, contemplando com desconto 
nos fretes de aços planos os consumidores sediados nas regiões 
Norte, Nordeste e_ Centro-Oeste, com vigência a partir de 
janeiro de 199t pai-a vigorar pelo prazo de 32 meses, discrimi
n-ando desfavorave_lmente somente o S"õ.I (Paraná, Santa Cata
rina e Rió 'Gtande do Sul), dificultando a _competição sadia 
com o resto do País. 

Pelas razões expostas acima, aliadas ao fato d_e que todos 
os Estados do Brasil contribuíram e contribuem com suas 
cotas de tributos para a localização, construção e funcioria
m~nto da CSN, CoSípã:e Usiminas, e que-propomos a extensão 
d.a medida para todas as unidades da Federação, ressaltando 
que tal procediinentO -não caracteriza subsídio coin custo para 
nenhuma das três usi:iJ.3.S, tampoUCo para os cofres da União, 
d~ vez que o adicional de fretes é rateado no preço do aço, 
independente da localização da indústrüi. Consumidora do pro-
duto._ _ __ -----~-·---~--- ---------- , - -

Sala das Sessões, 6 de setembro de 1991. -Senador 
Pedro Simon. 

(A Comissão de Assunto;, EconómiCOS.- Di!ó.São 
terminath•a.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 316, DE 1991 

Defme os casos de identificação criminal previstos 
.no art. s~, inciso LVIII, da COnstituiÇão Federal. 

O Congresso Nacional decreta: 
Ai't. }9 O portador de Cãrteira de Identidade Civil só 

será identificado criminalmente nas seguintes hipóteses: 
I -se não apresentar a identidade civil ou carteira profís-

_sional para sua qualificiçâo; - --
n- quando o documento apresentar rasura que impeça 

a identificação ou tiver indício de falsificação; 
III -quando se apurar que possua mais de uma iden

tidade; 
IV- quando a autoridade policial, em suas investiga

ções, apurar a prática de crime doloso. 
Att. 29 Esta Lei entra em vígor- na data de sua publi

cação. 
Art. 39 Revogam-se as disposiÇões em contrário. 

Justificação 

Reza o art. 59 , incisO LVIII, da Constituição, que "o 
civilrrientê identificado não será submetido a identifíciição cri
minal, salVo ncls hipóteses previstas em lei". 

Buscou o legislador constituinte evitar conStran:gimeiitos, 
nas delegacias de polícia, ao indiciado, por qualquer delito, 
que já disponha de identidade civil e a traga consigo. 

Por vezes a imputação ~ iniprocederite -e O -acUsadõ prova: 
sua inocência ao ser ouvido pela autoridade policial. 

- -- Ocorrendo a falta da carteira de identidade, da id_entidade 
profissional ou indícios de falsificaÇào~ Cãberá a identificaçãO 
criminal. 

Com este projeto objetivairioSfegitlamentar o dispositivO 
constitucional mencionado, esperilndo contar com o apoio 
de nossos ilustres pares para sua aprovação. 

Sala das Sessões, 6 de setembro de 1991. - Senador 
Odacir Soares. 

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadanüz. 
Decisão terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)....:. Os projetos 
serão publicados e remetidos às comissões co-mpetentes. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 

Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 592, DE 1991 

Requeiro, fios termos do artigo 59 parágrafO J9 e adigo 
49, inciso X, combinados com o a.t:tigo 216 do Regi.tl).ento 
Interno do Senado Federal, ao Senhor MinistrO da Economi_a, 
Fazenda e Planejamcnto, sejam presfadas as seguintes infor· 
mações: 

1) As peças contábeis constantes do Balanço Geral da 
União ~e da Prestação de Contas do_ Presidente da República 
são as _utilizadas para instruir pedidos de créditos adicionais? 

2) Caso não sejam, quais são os documentos efetivamente 
utilizados para esta finalidade? 

3) Em se'cbhfirmando a questão anterior, em que norma 
legal baseia-se ·o Poder Executivo para utilizar peças outras, 
que não aquelas oficialmente apresentadas ao Poder Legisla
tivo, a título de·prestação de conta~? 

Justificação 

Tendo em- vista a enorme discrepância eiltri os dados 
enviados pelo Ministério da Economia, Fazenda e Planeja
mento para instrução dos Projetas de Lei de pedidos de crédi
t?S adicionais n(>S 11, 12, 17, 18, 19 e 21 e o Balanço Geral 
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da União, é de fundarnent~I_j_mportância que o Po~êr Legis
lativo receba confirmação sobre as contas do Presidente da 
República. . . · 

Sala das Sessões, 6 de setembro de 1991. - Senador 
Eduardo Matarazzo Suplicy. 

A Comissão Diretora 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O requeri
mento lido vai à exame da Mesa para decisão. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Esgotado o 
, tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: . . .. . 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 

n"' 171, de 1989-Complementar, de autoria do Senador Feman
do Henrique Cardoso, que defir.e, nos termos do inciso I 
do art. 161 da Constituição Federal, o valor adicionado para 
fins de cálculo da participação dos municípios na receita. do 
imposto sobre operaçóe:rtelativas à circulação de mercadorias 
e sobre prestação de serviços de transportes interestadual e 
intermunicipal e de comunicação, tendo _ _ __ _ 

PARECERES FAVORAVEIS, sob n'' 428 e 260/91, de 
1990 das Comissões: 

-de Assuntos Econômicos; e 
-de Constituição, Justiça e Cidadania. 
(Em audiência.) . 
Em discussão o projeto eni turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerto a discussão. 
Encerrada a discussão· e em obediência ao disposto no 

art. 168 do Regime_nto Interno, a matéria sairá da Ordem 
do Dia, retornando na sessão de terça-feira, em fase de vota-
ção. . _ 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carnei(o) -Item 2: 

Discussão, em primeiro tUfno, da--Proposta de 
Emenda à Constituição n' 13, de 1991, de autoria do 
Senador Ney Maranhão e outros Senhores Senadores, 
que dá nova redação ao §5' do art. 14 da Constituição 
Federal. (Terceira sessão de discussão.) 

Obedecido o disposto no art. 358, § 29 , do Regimento 
Interno, transcorre hoje o terceiro dia para discussão da pro
posta e apresentação de emendas, assinadas por 113, no mfni-
mo, da composição do Senado. _: 

Em discussão a proposta de emenda à Constituição, em 
primeiro turno. (Pausa.) 

Não havendo oradores, a discussão terá prosseguimento 
na sessão de segunda-feira. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) .....,Passa-se agora 
à apreciação dO Requerimento n9 591, lido no expediente, 
de autoria do Senador Abdias do Nascimento. 

Solicito ao nobre SenadOi.-Nabor Júnior proferir o Parecer 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na~onal. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC. Para proferir 
parecer)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, através do Reque
rimento n' 591, de 1991, o Sr. Senaçlor Abdias do Nascimento 
solicita autorização do Senado Federal para se ausentar do 
País no período de 8 a 15 do corrente, a fim de integrar 
a comitiva do Se-l}hor Presidente da República que vai visitar 
várioS países da Africa. 

O parecer é favorável, -Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O parecer 
conclui favoravelmente. 

A votação do requerimento fica adiada por falta de nú
mero. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Esgotada a 
matéria constante da Ordem do Dia. 

Volta-se à lista de oradores. 
Conced? a I?ala-yr3 ao ngbre Se_nador Aureo Mello. 

O SR. AUREO MELLO PRONUNCIA D!S, 
CURSO Q()E, ENTREGUE Ã REVISÃO DO ORA
DOR, SERÁ PUBUCADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceü Carneiro) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

. O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso, Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, concluo hoje este longo depoimento sobre 
a_ atuação do Congresso Nacional no rumoroso episódio da 
renúncia do Pr.esidente J ânio Quadros. -

Todas as esperanças de uma solução que permitisse a 
posse do vice-Presidente da República, João Goulart, incluída 
desde o primeirO instante OOmO-dispositivo da submenda parla
mentarista de que fui Relator, pareciam ruir diante do ofício 
dO -Presidente Ranieri Mazzilli, endereçado ao Presidente 
Moura Andrade e lido por Eloy Dutra na sessão vespertina 
da Câmara dos Deputados. 

A mensagem não deixava dúvida. 

"Tenho a honra de comunicar a V. Ex' que na aprecia
ção da atual situação política, criada pela renúncia do 
Presidente Jãnio Quadros, os ministros mJitares, na quali
dade de Chefes das Forças Armadas, responsáveis pela 
ordem interna, me m·anifestaram a absoluta inconveniên-

---cia~ por motivo de segura_:i:tça n;;acjonal, do regresso ao 
País do Vice-Presidente da República." 

No dia seguinte, os niiniStfos militares p~bliCav3m u~ 
manifesto, dando as razões do impedimento. 

Heitor Muniz, que acompanhava os acontecimentos, es
creveria: ''Era o golpe. Sim-, era o golpe". Confra ele se ergueu 
decidido o Congresso N3ci0riã1, sem armas, ilhado em Brasí
lia; reagiu, lutou e venceu. Não tremeu, não se acovardou. 

Adauto Cardmm ofereceu uma representação cri_rp.inal 
contra Mazzilli e os três miniStros. -

Rui Ramos propôs que o Congresso designasse uma co_
missão para prender os chefes militares. 

_ .Qeputado e Senadores, de todos ~s partidos, davam as 
costas às ameaças e continuavam a abrir caminhos, os possí
veis, deiitrO-da Constituição, para a posse do Vice-Presi~~nte. 

b a síntese dessa luta desigual, mas patriótica, que se 
derrama pelas 80 páginas desse depoimento, até ·a posse na 
Presidência da República, do substituto constitucional do Sr. 
Jânio Quadros. 

A história do contragolpe deferido, talvez pela primeira 
vez, pelo pode civil em favor da normalidade constitucionaL 

Posso examinar, Sr. Presidente, a história do parlamen
tarismo do Brasil, para lembrar que já na Coflstituinté de 
1891, Nilo Peçanha dizia: "0 Brasil vai desterrar ao sistema 
parlamentarista, mas não vai aboli-lo". 

Ao relato, ajunto este depoimento importante: 

"Apesar de a Constituição Federal de 1946 instituir 
o sistema presidencialista, os representantes gaúchos em 
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maioria, decidiram instituir o sistema parlamentarista de 
governo." 

Estaria vigindo até hoje, quem sabe naquela unidade 
federativa,- se o Supremo Tribunal não julgasse inconstitU- -
cional não apreciar a Representação n" 91, apresentada pelo 
então Procurador-Gefarda República, Temístocles Cavalcan-
ti. . . 

Resumo, Sr. PieSídente, vários textos desta Constituição, 
que teve entre os seus signatários o entao Deputado João 
Goulart e o então Deputado Leonel Brizola, que funcionou 
como Secretáiió na.- rectação firial do texto. 

Entre as disposições, uma existia que diziâ"ciüe·a-GOver
nador do Estado não tinha responsabilidade política, cabia 
a esses secretários pelos assuntos rela_tiyos__às_respec1iVas-pas
tas. 

A subemenda afinal aprovada foi redigida exclusivamente 
pelos parlamentares, sem consulta nenhuma à autoridade es
tranha legislativa. Cumprirani-se rigorosamente as disposições 
constitucionais, e desde o primeirO momento o art. 39 das 
Disposições Transitórias dizia: -- --- ----

"0 Vice-PreSídcnte da República eleito a 3 de outubro 
de 1960 exercerá a Presidência da República nos termos 
deste ato adicional até 31 de janeiro de 196.6." 

Também o Sr. João Goulart não ignorava os termos da 
emenda. Além da conversa telefónica, quando ainda em Paris, 
o Vice-Presidente tudo queria saber e de tudo foi informado 
por San Thiago Dantas, Afonso Arinos e por rriim. 

Tancredo Neves levara para Montevidéu, uma cópia da 
subemenda, e de lá voltara com uma restrição e um pedido 
de esclarecimentos. A restrição justa era qUe O Presidente 
da República exerceria, através_ do Presidente do Conselho, 
o comando das Forças Armadas. As circunstâncias impunham 
a medida. No julgamento ja representação contra a Assem
bléia Legislativa do Rfo Grande do Sul já o Rela~C?r, o emi
nente ju-rista Castro Nunes, deixara esculpido, em um acordo, 
esse judicioso cnSiiiãmCnto: - -----------

"Cada Nação é livre de adotar o_ arranjo cop_stitu
cional que lhe convier, sem se ater aos paradigmas 
teóricos ou doutrinários. Pode combinar, como enten
der, o parlamentarismo com o_ Presidencialismo~ m~
diante fórmulas novas em que ficará maís acerituado 
este ou aquele." 

Todos sabemos que o parl~mentarismo tein hoje várias 
feições rios diversos pai'sCs cm que existe. A subemenda abriria 
ensejo a futuras restfiçõ~s que ·se tornassem imperiosas. Re
zava: 

"Poder-se~á cOmplementar a organização do _siste
ma parlamentar do Governo ora ifiStitUído, mediante 
leis votadas nas_duas Casas do Congresso-Na-Cional, 
pela maioria-absoluta de seus membros. A legislação, 
delegada poderá ser admitida por lei, votada na forma 
desse_artigo." 

Assembléia Legislativa conferira aO GoverÕ.ador, eleito pelo 
povo, Walter Jobim. 

Sr. Presidente, também no curso de_ste longo depoimento, 
refuto a afirmação de que Raul Pilla_ te riª sido contra a emen
da. Ao contrário, foi ele o orador na sessão solene da promul
gação da emenda constitucional. 

O parlamentarismo- vencera uma etapa - era preciso 
cóiiSOlidar- vencera os seus adversários- cOnhecidos ou ocul
tos, os que sonhavam com a volta do presidencialismo impe
rial, onde um só homem de_cidia por todos os brasileiros. 

O quinqüênio maldito não terminaria naQuele 1 o de abril. 
Juscelino seria uma das suas vítimas. O parlamentarismo res
peitara até a indicação para disputar a eleição presidencial 
de 1965. Não tinha como vangloriar-se de haver aconselhado, 
se é que aconselhou,_ o Sr. João Goulart a repudiar o parlamen

-tarismõ para que os filhos dele não se envergonhassem, como 
então se espalhou. E apesar de todas as violências. de todos 
os atentados à Constituição, O Congresso, embora mutilado, 
encontrava forças para sobreviver, -pelejando, sofrendo, pro
testando contra o arbítrio. 

A caminho do exnio, LeoÓel Brizola deveria estar pensan
do se, apesar dos pesares, a solução de 1961 não fora a melhor 
possível. 

E_m _Bel_o Horizonte, a 26 _de _dezembro de 1962, dissera 
à imprensa: 

"Estamos arrependidOs de rião ter fechado o Con
gresso, quando os Ministros Militares tentaram o golpe 
e a maioria de Deputados e Senadores violou a Consti
tuição, impingindo-nos eSte regime que aí está." 

Foi o que restou daquele Congresso de 1961, _que -~evou 
a termo, entre tropeços_ e incompreensões, ainda depois da 
renovação de 1962, a luta contra o arbítrio e lançou as primei
ras âncoras, para que um dia a Nação retornasse à normalidade 
constitucional e anistiasse a todos os punidos pelo autorita
rismo, desenvolvendo à Pátri3, à vida pública, todos que foram 
abruptamente arrancados. A história fará justiça a visão e 
ao espírito público dos que restauraram no País o sistema 
parlamentar. A esperança, a última dos que ainda agora se 

- voltam para a única ·solução capaz de abrir novos e claros 
horizontes do Brasil dos nossos dias e dos _dias que_ hão de 
vir, ontem como hoje, hoje como amanhã. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nabor Júnior. (Pausa.) 

s.-Ex~ não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplícy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT -SP. Pronuncia o 
seguinte discurso~)- Sr. PreSidente, Senador Dirceu Carnei
ro, Scl' e Srs. Senadores, em primeiro lugar, quero agradecer 
desta tribuna a ação do Presidente do S_enado Federal, Sena
dor Mauro Benevides, que, na noite de anteontem, às 20h15 
rilin aproximadamente, telefonou ao Ministro Marcílio Mar-

De·qualquer sorte, a solução legislativa, aprovada em ques Moreira, que se encontrava em Tóquio, onde ainda era 
1961, não converteu o ViC6-Presidente dt~. República, que em- muito cedo, para informar-lhe, em primeiro lugar que, na 
pOssado Presidente, tor-nou-se em_o_u_tr.& Raiilh.a ela Inglaterra, véspera, o Senado havia aprovado a solicitação de empréstimo 
como maldosamente se espalhou para jUstificar a volta _;:1.0 em ienes para contratos com o Japão; e, em segundo lugar, 
presidencialismo. que ao seu lado estava este S.enador que há dias vem reque-

Salvo essa restrição, explicada pelas circunstâncias, a: su- - tendo o direito de pleno acesso ao Sistema Integrado de Admi- -
bemenda dava ao Sr. João Goulart mais poderes do que a---- nistração Financeira da União. Esclareceu ainda que era im-
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portante para a defesa das prerrogativas do Senado Federal, 
e do Congresso Nacional, que fosse assegurado esse direito 
a qualquer Senador desta Casa. 

Transmifiuwffie o PreSidente Mauro BerieVldé-s que o Mi
nistro Marcílio Marques Moreira di_ss~~a que iri~ tomar provi
dências, entretanto, até este instante, ainda não mefoi_da~o _ 
pleno acesso ao Sistema Integrado de Administra~ào finan-
ceira. -

Ontem à noite; por volta das 21 horas e 30 minutos, 
retornando minha ligação, conversei com o Ministro Interino 
da Ecpn.omia, Fazenda e Planejamento, Dr. Luiz António 
Andrade Gonçalves, a quem expliquei Os diversos protestos 
que tenho feito diante do fato de, há um mês, ter sido limitado 
o acesso pleno ao Sistema Integrado de Administração Finan
ceira - SIAFI, do terminal de computador, seja do meu 
gabinete, ou da Subsecretaria de Orçamento, instalada no 
21o andar do Edifício do Senado, utilizado pelos Srs. Senado
res. Transmiti ao Dr. Luiz António Andrade Gonçalves não 
ser admissível que um Senador da República tenha menor 
possibilidade de acesso ao Sistema Integrado de Adminis
tração Financeira que um Auditor do Tribunal de Cont(_ls 
da União. 

O Tribunal de Contas da União, pelo art. 7Í da Consti
tuição, é um órgão auxiliar· dõ- Congresso _Nacional o qual 
pelo art. 49, inciso X, e art. 70, é quem -tem o dever e a 
responsabilidade de fiscalizar os atas do Executivo. Logo, 
não é admissível que um membro do Senado ou mesmo da 
Câmara dos Deputados seja rebaixado a essa situação. O 
Ministro Interino, Sr. Luiz António Andrade Gonçalves, dis
se-me pelo telefone que compreendia perfeitamente, infor
mando-me que não estava completamente a par dos fatos, 
mas que, ainda hoje, com certeza-; ir1a tomar -providências 
no sentido - acredito - de restabelecer a este- Senador o 
pleno acesso ao SIAFI, o que significa a qualquer Senador. 

Ainda hoje ced_o, o Senador Marco Maciel_,eepiu-me, 
inclusive, que requeresse a: S. Ex\ o mesmo direito de acesso 
ao SIAFI. Transmito, daqui, nosso apelo ao Ministério da 
Economia, Fazenda e Planejamento e ao Departamento do 
Tesouro Nacional, no sentido de que se atenda a esta solki- -
tação do nobre Líder do PFL, Senador Marco Maciel. Imagi
nem V. Ex~s a possibilidade de a qualquer momento poderem 
acionar o SIAFI e obter, se assim o desejarem, informações 
sobre como cada unidade gestora do Governo aplica os recur
sos- federais nos E~tados de V. Ex~s. 

Se o Senador Jutahy Magalhães, por .e_xemplo, quiser 
saber como o Ministério da Ação Social está aplicando os 
recursos no Estado da Bahia, poderá acíon_ar o SIAFI, que 
aliás também pretendo fazer. Hoje à tarde, se puder, darei 
esses exemplo. O Senador Jutahy Magalhães disse-me que 

, gostaria de obter essa informação. Com o mã.ior prazer farei 
essa demonstração. Ainda ontem, também o Senador Teotó
nio Vilela demonstrou interesse em saber como são gastos 
os recursos do povo no Estado~~ Alagoas, n9s mais diversos 
Ministérios. De pronto, isso será possível logo que se restabe
leça para qualquer membro do Congresso_.h!acional o acesso 
a esse sistema, a fim de que possamos acorripanhar o que 
é feito com os recursos: do povo. ---- --

Há um mês, desde que foi contado esse acesso, em cada 
momento, a Mesa tem-se pronunciado a favor da defesa das -
prerrogativas do Senado e tenho a certeza de qui consegui-
remos alcançar esse objetivo. ' 

Ontem dissemos ao Ministro Interino Luiz Antônio An
drade Gonçalves que não abriremos mão desse direito e que 
iremos, sim, tentar reconquistá-lo. 

Fico impressionado com a agilidade do Governo em que
rer punir funcionários! Na verdade, examinando o Estatuto 
do Funcionalismo Público e a legislação sobre a metéria -
originária do Governo Federal, aprovada pelo Congresso Na
dona!, onde são mencionados os deveres, as obrigações e 
as responsabilidades do funcionalismo público- em nenhum 
momento, esses funcionários, que o governo quer punir com 
tanta realidade, transgrediram aquela legislação. 

Na verdade, quando foram reveladas essas informações, 
o que se fez foi defender o interesse público, o direito do 
povo brasileiro estar informado de como são mal adminis
trados os recursos públicos, seja na LBA, seja na Secretaria 
de Assuntos Estratégicos ou seja ali, no Palácio do Planalto. 

Aliás, ouvi ontem, A Voz do Brasil às 19 horas e 27 
minutos, que o Departamento do Tesouro Nacional do Minis
tério da Economia, Fazenda e Pl3.nejamento, havia decidido 
punir 3 funcionários cujas senhas foram detectadas como sen
do aquelas que possibilitaram o acesso aos dados, sejam eles 
rel~tiyos _à Secretaria de Assuntos EstratégiCOs ou relativos 
à Legião Brasileira de Assistência, particularmente em relação 
aos gastos em Alagoas; sejam os gastos no Palácio do Planalto 
como aqueles que mencionei na segunda-feira passada: em 
autorrióveis, eril tecidos de seda, com alimentos, como cama
rões, e, inclusive, com a realização de despesas sem a devida 
licitação. 

O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Com muita honra, preza
do Senador Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Fico satisfeito em to_ma_r co
nhecimento da informação que V. Ex~ está_ trazeriçlo neste 
momento ao Plenário, a respeito da notícia de que o Executivo 
está disposto a fazer retornar ao Senado, e especialmente 
a V. Ex~. que tem se preocupado com isso, o direito d~ acesso 
a informação. Com isso, o Executivo não estará- faz"endo ne
nhum favor, porque é um direito, uma prerrogativa do Con
gresso tomar conhecimento da aplicação dos recursos públicos 
e acompanhar a aplicação do Orçamento do País. E V. Ex• 
tem demonstrado que tem condiç9es de executar esse papel 
de fiscalização que não seria só de V. Ex\ mas de todos 
os Senadores. Temos tantos funcionários nos nossos Gabine
tes, mas não temos, na realidade, funcionários capacitados 
a executar um trabalho maior nessa parte de informática. 
Mas V. Ex~ deve tê-los. Já ouvi discussões no sentido de 
saber se seria correto essas informações serem divulgadas. 
Creio que é. Esse _é_o papel de V r-Ex~. como de qualquer 
Senador, quando tiver dúvidas a respeito da aplicação dos 
recursos públicos, trazer essas- dúvidas para a opinião pública, 
para que elas sejam dirimidas. Qualquer govenante honesto 
deveria ter, como primeira preocupação, facilitar o exame 
de suas contas, e não esconder, como estavam tentando fazer. 
E agora V. Ex~ traz uma denúncia grave: por que punir funcio
nários, sob acusação de terem fornecido ou facilitado o recebi
mento dessas informações por parte de um Senador. Se isso 
ocorrer, está demonstrada a culpa do Executivo e oão a culpa 
dos funcionários. Espero que eles não cheguem a executar 
essa ameaça, que tenham o bom-senso de e~itar qualquer 
punição a esses funcionários, qlie se preocupem mais em tor
nar transparente o exercido da administia:Çâó: Espero que 

-.-·~ 
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V. Ex~ consiga e passe, -depois, a nlim as informB:_ções que 
soliciteL 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Procurarei fazêClo, Sena· 
dor Jutahy Magalhães. 

Ontem transmiti o apelo ao Ministro interino, Dr. Luiz 
António Andrade Gonçalves, no sentido de que não haja 
punição a esses três funcionários. Ele respondeu-me que não 
estava á par do assunto pois que se tratava de medida do 
responsável pelo Departamento do Tesouro Nacional, RoM 
berto Figueiredo. Procurei esclarecer que os funcionários não 
incidiram em qualquer violação ao Estatuto dos Funcionários 
Públicos. 

É preciso lembrar- V. Ex• aqui expressou -que-deveria 
ser um direito - que a obrigação de prestar contas do que 
é feito com o dinheiro do povo é de quem o adminisfra-. 
Está claro na Constituição. O parágrâfõ úffico d~ arE 70 diz 
que qualquer pessoa que administre recursos_ do povo deve 
prestar contas daquilo que faz, não pode esconder. 

Transmiti, também, ao Ministro inte-rino Luiz António 
Andrade Gonçalves, que,. se porventura houver qualquer in
formação que o Governo considere importante para o inte
resse nacional não divulgar, e que, portanto,_seja do conheci
mento apenas do Senador, comprometo-me a não revelá-la. 
Mas de nós, Parlamentares, Senadores e Deputados federais, 
não se poderá esconder qualquer informação. ---

Ontem, ou anteontem, o Secretário de Assuntos Estraté
gicos~ na Comissão Mista de Orçamento, disse que não poderia 
revelar certos dados sobre verbas secretas. Vejam V.Ex~s que 
a Secretaria de Assuntos Estratégicos está ãdministrando_ver
bas em quantidade maior do que os Três MinistériOSâas Forças 
Armadas reunidos. Então, é precisõ que - peJO ffienos ao 
Congresso Nacional, aos Senadores e aos Deputados federais, 
em sessão _secreta, se assim for considerado importante -
o governo dig~ o _que é feito dos recursoS do povo. Este 
é um direito constitucional. Nem mesmo um auditor do Tribu
nal de Contas _da União tem mais direito do que qualquer 
Senador ou Deputado federal de saber o que é feito com 
os recursos do povo. - - . - . -

É- preciso expressar aqui tainbém que o Palácio do Pla
nalto está considerando como secretas as verbas que não têm 
razão nenhuma para serem assim qualificadas. Por exemplo, 
o Sr. Cláudio Vieira retirou recentemente 2 milhões de cruzei
ros a título de verba secreta e transmitiu à imprensa-- está 
na revista Veja- que a destinação da verba era para a distri
buição de cadeiras de rodas e outros artigos para pessoas 
necessitadas. 

Ora, se esta foi a utilização dada aos recursos não há 
por que ser secreta. Ou será~ que- a distribuição nãO fôi- para 
os necessitados, como disse o Palácio do Planalto? E se, de 
repente, começa uma distribuição de verbas, assim secreta, 
ao bel-prazer do Secretário do Presidente da República? Isso, 
certamente, não pode acontecer. Somente na medida em que 
pudermos ter pleno acesso a esses dados é que vamos conseguir 
coibir abusos. Acredito ser do interesse do Presidente Fernan
do Collor de Mello, na medida em que tantas vezes pregou 
austeridade, transparência e urna melhor aplicação dos recur
sos do povo, possibilitar não_só aos Parlamentares da Oposi
ção, mas a qualquer parlamentar, o pleno conhecimento do 
que é feitO das suas contas. Aliás, é precisO ressaltar que 
no Sistema Integrado de Admin"istraçãó Financeíra deve cons
tadnclusive as contas do Congresso Nacional; e, se isso ocor
rer, qualquer Parlamentar poderá também acessá-las. 
' . 

Outro ponto: não se pode ter ace·sso a todas as contas 
do governo ou, como se ·ctiz na linguagem do computador, 
nem todas as contas estão on line. Há algumas, como, por 
exemplo, as do Cerimonial e outras do Palácio do Planalto, 
que estão" off Une, conforme está escrito no-corilputadOr. En
tão, é necessário que o Governo ColoqUe em tempo real no 
SIAFI todas as suas contas. Por exemplo, o INAMPS -órgão 
do Ministério da Saúde, não está on line no Sistema Integrado 
de Administração Finariceira. Ainda outro dia, o Minfstro~o 
Antônio Rogério Magri, ao dar posse ao Conselho dos Repre
sentantes dos trabalhadores e empresários que vid tomar con
ta dos recurso.s da Previcfência, disse que tudo nesse Governo 
é transparente, inclusive, agora, no INSS. Caso se-oqUeira 
ter transparência total, que se interliguem os computadores 
do INSS aos do SIAFI para facilitar a nossa tarefa. 

Há outro problema importante que gostaria de abordar, 
relacionado à questão das informações e da maneira como 
o GoVerno Federal está tratando a contabilidade pública. A 
socíedade brasileira tem sido bombardeada, nos últimos tem
pos, por intensa propaganda governamental sobre a propalada 
"crise fiscal" do Estado. 

Não pretendo aqui, senhores, efetuar uma análise apro
fundada dessa assim chamada crise fiscal. Ela existe, suas 
origens e possíveis soluções são- objeto de intensa discussão 
por toda a sociedade, e esta Casa certamente exercerá impor
tante papel nas decisões que com-esse propósito serão tomadas 
em futuro próximo. - -

Quero aqui e agora, no entanto, levantar uma dúvida 
e um protesto baseados em fato recente, na verdade, ainda 
em tramitação neste Congresso Nacional. Diversos projetas·· 
de lei remetidos pelo Poder Executivo referentes a Créditos 
Adicionais ao Orçamento da União estão ou estiveram sob 
o exame da Comissão Mista de Planos, OrçaJllentos Públicos 
e "Fiscalização. 

O Governo Feder3.fveiTI-Se com-portando, neste ãssUilto, 
de forma inadequada, no mínimo negligente, sem o le_speito 
necessário devido pelo Poder Executivo ao-Congresso Nacio
nal. 

Refiro-me aos fatos ocorridos êom relação ao- Projeto 
de Lei n9 2 do DNOS, os relacionados ao PL n" 8 do IBC, 
e, agora. os fatos que ainda estão em andamento, referentes 
aos pedidos de Créditos AdiciOnais ide-ntíficadôs como PL 
n' 11, PL n' 12, PL n' 17, PL n' 18, PLn' 19 e -PL n' 21. 

Todos estes projetas aporitam corno fontes dos créditos 
solicitados os "Saldos de Exercfcios Anteriores": E, em todos 
os casos, a Comissão Mista levanta fato de que os alegados 
"Saldos Anteriores" não-existem-, ou são inferiores aos apon
tados pelo Poder Executivo. Esta iriiprecis3o -é inaceitáveL 

-··Em· vista deste procedimento,- -aCoffiissãO Mista de Orça
mento terá que rejeitar os créditos solicitados para não colabo
rar com o desequilíbrio das contas públicas. 

A matéria- em questão e- -regulada peJõaff- 43 da Lei 
n9 4.320, que define as fontes de recursos passívies de créditos 
adicionais corria-sendo 4 (quatro), a saber: 

I -o superávit financeiro apurado no Balanço Patrimo-
nial do exercício anterior; 

II- o excesso de arrecadação; 
III- o cancelamento de dotações orçamentárias; 
IV -operações_de crédito vinculadas a créditos adicio

nais abertos nos últimos 4 (quatro) meses do exercício anterior. 
Os Projetas de Lei aqui referidos revelam que essas regras 

simples não vêm sendo observadas pelo Poder Executivo. 
Pois todos es_ses Projetas evocam "Saldo de Exercícios Ante-
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riores" e, portanto, o procedimento de apuração dos _sald~s 
utilizáveis como fonte dos Créditos Adicionais é apenas e 
tão~somente comparar os valores dos Ati vos_ Financeiros com 
os do Passivo Financeiro, constarites dOs Balànços Patrimo
niais das respectivas entidades e que integram a prestação 
de contas do Presidente da República. 

Ao observar o Balanço Geral da União de 1990, verifiCa
mos que os valores ali constantes não confirmam as fo-ntes 
de recursos apontadas pelo Go~erno nos Projetas de Lei, 
já citados anteriormente. 

Verificada a discrepância; os relatores dos Pr9j~tos _de 
Lei n~~ 10 e 14 solicitaiafn -informações adíeionais ao órgão 
central de orçamento do Poder Executivo.- ~ -- _____ --___ _ 

Dentre as informações recebidas, inclui-se cópia de Ba
lanços Patrimoniais que não São aqueles qu·ê- cOnstam da pres
tação de contas do Presidente da República. Isso sem falar 
de órgãos que nem sequer constam do Balanço Geral da 
União, como, por exemplo1 a Companhia de Navegação do 
São Francisco,-·a Valec, à Empresa de TransporteS Urbanos 
de Poa SI A, a Compãilhia Brasileira de Transpottes Urbanos 
etc. 

As contas do Presidente da República, referenteS a 1990 
já sofreram o" exame prévio do Tribunal de Contas da União, 
que sobre elas teceu vigorosas CrítíCas, emboTa, ao-·final,_ as 
aprovasse em parecer que tramita agora neste Congresso Na-
cional para sua aprovaç-ão ou não. --

Ora, que contas estamos· examinando?_ As v~r_dadeiras 
ou outras ajustadas pelos gestores das unidades pa_ra burlar 
o Departamento de Orçamento da União e o_ Poder Legis
lativo? 

3) Em se confirmando a questão anterior, em que nor
ma legal baseia-se o Poder Executivo para uH!izar peças 
outras, que não aquelas oficialmente apresentadas ao Po
der Legislativo, _a título de prestação de contas? 

Justificação 

-- Tendo em vista a enorme decrepãncia entre os dados 
enviados pelo Ministério da Economia, Fazenda e Plane
jamênto para instrução dos Projetas de Lei de Pedidos 
de Créditos Adicionais n•' 11, 12, 17, 18, 19 e 21 e o 
Balanço Geral da União, é de fundamental importância 
que o Poder Legislativo receba confirmaç~o sobre as con
tas do Presidente da República." 
Sala das Sessões, 6 de setembro de 1991. - Senador 

Eduardo Matarazzo Suplicy. 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- A Presidência 
comu-nica aos Srs. Senadores, e particularmente ao Senador 
Eduardo Suplicy, que a Mesa Diretora, em sua pritiieira reu
nião de trabalho, considerou a questão da modernização do 
instrumental de trabalho do Senado Federal como prioridade 
número um, o-que significa que a admi_DistraÇãó-da CasaTará 
investimentos significativoS n·o qr:re tiata do instrumental mo-__ 
demo, de informática. E, tendo conhecimento de que no setor 
público brasileiro mais de quinhentos bancos de dados existem 
informatizados, e ainda não acessados pelo Legislativo Fede-
ral. também buscará, por todos os meios diplomáticOs, de 
entendimento, de convênio, inclusive, no Judiciário, o acesso 
da instituição legislativa maior do _nosso País a todos esses 
bancos de dados. Em que Balanços Patrimoniais devemos acreditar, nã.que

le que o presidente da República aponta como resultado de 
sua gestão ou naquele que, modificado pelos próprios gesto
res, é utilizado para instruir os pedidos de créditos adicionais 
remetidos pelo Executivo ao Congresso? 

seria uma questão de desencontros de critéríos entre os_ 
setores do governo, DOU-Departamento de Orçamento da 
União, DTN-Departamento do Tesouro Nacional e CISET-

Neles estão incluídos todos esses aspectos a que V. E~ 
_, acã..bõu de faZer referência nesse pronunciamento e em outros 

pronunciamentos, porque também a Mesa Diretora desta Casa
con~idera prioridade número um, __ o tratamento e o acesso _ 
às informações, particularmente dõ setor público. 

Coordenadoria de Controle Interno? _ 
Seria algo deliberado, feito por algunlas das _áre_as :_do __ 

Poder ExecutiVo, parã induzir o Congresso a aprovar-dotações -
de acordo com seus interesses? Teria-~:iido para írripedir o 
conhecimento pelo Congresso dessa situação gravíssima q_ue 
o Poder Executivo cortou o acesso desta Casa ao SIAFI
SiSfeina Integrado de Admiri~~tração Fii:taitceira? _ ---~- --: 

Diante deste quadro, poderá a sociédade crer pas alega
ções do Governo sobre a amplitude da crise fiscal e, Cõn~e
qüentemente' nos remédios e soluções por ele propostos? 

Por estas razões. Srs. senadores, aprese:n_to requerimento 
de informações ao Ministério da Economia, Fazenda e F_lan~
janl.é:nto, conforme- transcritO abaixo: 

"REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 

Requeiro, nos' téotrhos do art. 50, § 1"' e art. 49, íiiciso 
X, combinados com o art. 216 do Regimento Interno 
do Senado Federal ao Senhor Miriistro -da Economia, 
Fazenda e Planejamento, sejam prestadas as segui~tes 
informações: _ -~ - - -: __ ---- -' 

1) As peças contábeis constantes do Balanço Geral 
da União e da Prestação de Contãs do Presidente da 
República são as utilizadas para instruir pedidos de crédi
tos adicíonãis? 

2) Ca-So não sejálli -;o quais sãó os docunlent6s- eteHv-a: 
mente utilizados para esta finalidade? 

O Senado Federal não poderá produzir o melhor produto 
se não tiver acesso a todas essas infOrmações. -

É uma questão de tempo chegarmos a todos esses aspe_ctos 
que V. Ex' aquffez ieferência, àté, se for-o caso, recorrendo 
ao judiciário. 

Eu mesmo já propus uma lei ao Seriado, que foi aprovada, 
há alguns anos, e que está na Câmara ainda aguardando a 
decisão daquela instância, onde obriga a abertura desses ban
cos de dados públicos aos cidadãos. Inclusive, evidentemente, 
todos nós afeitos ao· tralO- das· questões públicas, sabemos 
qu_f; __ e_x_ig_em níveis de responsabilidade sobre determinadas 
inform~ções que, não haverá dúvida alguma, serão respeitados 
por todos aqueles que tiverem as credenciais para acessar 
os diversos níveis. 

De modo que, a Mesa está atentã e não vai abrir mão, 
em hipótese alguma, de acessar todas as informações ou afere- _ 
cer condições para que s_e acesse todas as informações públicas 
deste País, por todos os Srs. Parlamentares e por esta Insti
tuição. 

-0 SR. EDUARDO SUfLlCY- Agradeço e cumprimento 
a firme pOsiçãO da Mesa -na defesa das prerrogativas do Con
gresso Nacional, particularmente do Senado. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a 
palavra ao próximo orador inscrito; Senador Ronan Tito. 

O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Pronuncia o se
guinte discurso. Sem-revisão do orador.) --Sr. Presidente,-
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Sts. Senàdores, há muitôs a·nns; formamos o hábífO de, du
rante-a semana ou·, ·às vezes, em fim de semana, reunir alguns 
técnicos do GOverno - nãO diria do Governo - téc-nicos 
dos Ministérios e·de outros Estados que estão prestando servi-
ço aqui em Brasília. -

Levantamos os problemas, discutimos etc., e esses técni
cos fazem essa reunião, quase s·empre comigo, à guisa· de 
contribuição, pata apontar s-oluções e saJdas para o nosso 
País. Quarta-feira PrOxima passada, fizemos rriais uma reuriião 
deste tipo, e a sisteiifática é a seguinte: primeiro fala um 
técnico, faz uma explanação- no máximo de 20 minutos, e 
eQquanto vamos jantando, conversando, as pessoas vão deba
tendo. Desta vez coube ao Dr. Paulo Morato, economista 
do Ministério da Agricultura, fazer um levantamento sobre 
a situação, diagnos_ticar as coisá.s que verdadeiramente estão 
neste momento segurando, entravando, amarrando este País, 
para-·que não se desenvolvam. O País se encontra envolto, 
é preciso que seja "des-envolvido". 

Foi uma verdadeira análise do Brasil, desapaixonada, 
séria, correta e o Sênã.do ganharia muito se-este-léCtiico pU-
desse vir aqui a nossa tribuna. 

Estudou-se um pouco a questão da dívida interna e exter
na, e então, no debate, chegamos a uma conclusão, que me 
parece óbvia: a dívfda externa está se encaminhando,_ neste 
momento, para um acerto. Chegamos, também, a uma conclu
são óbvia, ninguém esta queréildo re~ce-ber a díVid3 do Brasil. 
O que -se está querendo é tornar a -díVidã -dó Brasil corrente, 
para, inclusive, restabelecer o fluxo de dinheiro dos outros 
países para cá. -

A propósito~ Sr. Presidente, devo dar a informação a 
este Plenário~ e aos An"ãis da Casa, de que foi alvissareira 
a resposta da banca internaciorial, na medida em que o Senado 
Federal, através de sua Comissão de Assuntos Económicos, 
e posteriormente pelo Plenário, informou que aceitava as con
dições negoCiadas junto à banca internacional. 

Teh16funia entrada de dólares, hoje, no Brasil, bastante 
razoável, a tal ponto que a tual reserva de dólares é a maior 
dos últimos 10 anos. Felizmente, boje, o Brasil está com uma 
reserva bastante alta. 

Falamos um pouco sobre o endividamento interno, que 
é elevado, e que poUe aumentar o déficit que riomlilàlmef!te 
é pequeno, porque, pelos números que temos; o nosso déficit 
nominal não deve ultrapassar a 3% ou muito_ chega a 4%. 
Mas, na medida em que temos dificuldades para rolar a dívida 
interna, e que temos que subir, na verdade, a remuneração 
desse dinheiro quando encontramos repercussão no mercado, 
isso pode aumentar e em muito o déficit. -- - -

Para que se tenha uma idéia, Sr. Presidente, há menos 
de um mês o Banco Central colocou 200 bilhões de cruzeiros, 
correspondente a SOO milhões de dólares, em títulos, justa
mente para rolar a dívida e_xterna. Isso causou _um choque 
muito grande na economia, porque o Governo só c_anseguiu 
colocar 7 bilhões de cruzeiros. O que quer dizer isso? Quer 
dizer que, nas taxas normais de mercado, o Brasil não está 
tendo confiabilidade nos seus títulos, nem para girar a sua 
dívida interna. Esse é um dado alarmante. 

Por outro lado, enquanto estamos tentando administrar 
o acerto fiscal brasileiio~ assistimos a-todas as classes legitima
mente lutando por melhor remuneração. Os__trabalhadores 
da iniciativa privada querem melhores salários, e eles têm 
toda razão, porque os_ salários estão baixíssimos. Devo dizer 
que no Brasil, de três anos para cá, a masSa salarial perdeu 

acima de 30% da sua capacidade de compra. Esses dados 
são do Dieese. _ --- -

Afora isSo, temos a questão do desemprego aberto, que 
é muito grande e grave. E o que não dizer do desemprego, 
que _nãó é registrado mas que está formando, cada dia mais, 
uma economia paralela, muitas vezes não muito sadia? 

Podemos, tamQ_ém, chegar a um lumpesinato daqueles 
que não encontram trabalho, que são marginalizados, não 
enco:iltra:ril maDeira de fazer os chamados "biscates", dita eco
nomia informal, e, aí, são marginalizados da economia -
de marginalizado a marginal é um passo pequeno: -

Ainda vemos o Deputado Amaral Netto propor a pena 
de morte~ Só que ainda não explicou_ que tipo de pena de 

. morte e para quem S.Ex~ quer essã pei1a de morte, se é para 
as pessoas que criaram esse ·sistema cruel de empobrecimento 
do povo, ou para aqueles que pelo sistema foram margina
lizados, e de marginalizados se tornaram marginais. Será que 
o Criador ad-rogando a criatura ou se. verdadeiramente, é 
uma confissão pública do fracasso do regime ditatorial e desse 
sistema que ainda vige no Brasil, que criou tantos párias, 
tantos marginalizados, irmãos nossos? 

Agora, estamos vivendo, e vejo até de maneira emocio
nal, a questão da criança abandonada. Jacques Maritain nos 
previne sempre: ''C_uidado com a _linguística, cuidado com 
os neologismos, cuidado com os eufemismos nos períodos 
difíceis" .Ele faz uma denúncia muito interessante sobre isso. 

Aqui, no Brasil, tivemos muitos eufemismos e agora foi 
criado um, já de algum tempo a esta parte. Quando nos referi
mos às crianças, falamos em "menor", porque não podemos 
admitir a possibilidade de e~stir uma criança abandonada. 

Meu Deus, se náo vemos cabritos abandonados, bezerros 
abandonados, bois abandonados, de repente estamos vendo 
crianças abandonadas! O que é criança? Criariça é--o futuro
do País! Criança é o que há de mais bonito, de mais extraor
dinário na criatura humana. Se o homem é o centro da criação, 
e deve ser o centro da preocupação de todos os políticos 
e. todas as políticas, muito mais o é a criança. E estamos 
aí ostentando esse quadro dantesco, horrível, que denigre 
a figura~ do Brasil no mundo todo. Hoje, estamos disputando 
com a Africa do Sul, junto à Anistia Internacional, o desres
peito à figura da pessoa humana, principalmente a das crian
ças. 

Agora forãrTI criados os_ grupos-de execuçãO -dessas crian
ças, e estamos freqüentando as páginas de crimes dos jornais 
internacionais. Parece que o Deputado Amaral Netto quer 
oficializar, porque a pena de morte no Brasil já existe. E 
já existe de uma lnaneira tão crue!, mas_ tão cruel,_Srs. S~nac;Jo
res, que morreu- mais gerite éXecuütda em São Paulo, no Rio 
de Janeiro, na Baixada Fluminerise, do que no Iraque no 
período da guerra. Estamos vivendo aqui uma guerra civil 
sem ter sido decretada, sem estar verdadeiramente inscrita -
como guerra. 

Certa vez, _numa cOnversa com o Dr. Tancredo Ne-Ves 
-_tive a honra _de ser seu Secretáifo do Trabalho - disse 
a ele que tinha muito medo do rompimento do tecido social. 
S.Ex~ me disse:.," A ruptura do tecido social é perigosa, mas 
não é o que há de mais perigoso, porque quando rompe Ô 
tecido social você recompõe a costura novamente. Mas, tenho 
medo- dizia o_Dr. Tancredo- do esgarçamento do tecido 
social". Estamos assistindo a isso! 

Houve um período dessa vida em que éramos acusados 
lá fora de estar aqui fomentando favelas. Hoje, Sr. Presidente, 
já é um luxo viver em favela; estão morando_ debaixo das 
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pOntes! Quem tem o hábito que tenho, e que outros Senadores _conta. Nós, com a responsabilidade do nosso mandato, temos 
aqui têm, de sair de manhã caminhando, olhando, principal- que responder a este chamamento, sentar e discutir, discutir 
mente os que levantam mais cedo, vemos pessoas dormindo à exaustão, fazer um acordo neste País. E não me venham 
debaixo das árvores. Hoje, caminhandQ a pé, pude flagrar com frases feitas! Quem vai pagar o paCto? É um trocadilho 
três irmãos nossos enrolados em cobertas, dormindo debaixo bonito. Nós convidamos para um pacto e o sujeiro ridiculariza 
de árvores. Não somente hoje, essa é uma constatação de toda a tentativa de um entendimento com uma frase de efeito. 
hoje. -- -- -- - .Maldita frase de efeito: "Quem vai p·agar o pacto?" Outra 

Estão crescendo tambt!m os nossos irmãos que buscam frase de efeito: "Os trabalhadoreS não podem sentar, porque 
fuga através do alcoolismo, os alcoólatras. Por que? Porque não tém mais nada a perder". Mentira, patranha! Já perderam 
em noites de frio - e isso é revelado em um estudo muito muito. Eu perguntaria, agora, ao Dieese, quanto perderam 
interessante que li, de um dietista -não-existe a posSibilidade desde o dia em· que fomos chamados, verdadeiramente, para 
do indivíduo, que não pode se alimentar, conseguir rriais calo- um pacto e -não nos sentamos para discutir? Garanto, Sr. 
rias por dinheiro do que através da cachaça. Então, vemos Presidente:. perdemos mais de 30% da massa salarial. Perde-
o sujeito _buscar o álcool para, na verdade, buscar calorias _ mo_s mais, perdemos em desef!Iprego. E quero afirmar, aqui, 
para suportar e para passar a noite; e depois vamos criando, uma coisa tétrica: não perdemos ainda tudo. Ainda temos 
Sr. Presidente, os párias. Os nossos irmãos vão ficando_ -à- rriuito que perder. Cada classe tem muito a perder, se não 
margem da sociedade. _-sentarmos, imediatamente, e começar mos a discutir um gran-

Repito, Sr. Presidente, de marginalizados a marginais ___ de acQ_rQg_,_um grande pacto. 
é um_ passo muito_ pequeno. E aí a cupidez, o simplismo de Na Itália, logo após a guerra, tiveram a grandeza de 
tudo, vamos decretar a pena de morte. Mas, pelo amor de sentar à mesma mesa os republicanos e a brigada vermelha, 
Deus, será que somos uma raça inferior? Será que aqui tem a· extrema direita· com _a extrema esquerda. Discutiram e- fize
mais criminosos do que em ouíros lugares?.A nossa raça não ramo famoso ato constitucion:il. Mais tarde o Rei Juan Carlos 
é boa? Há muitos anos, deixei de acreditar nisso. _ provocou a sociedade espanhola, através do seu Congresso, 

Sei, Sr. Presidente, que não importa a corda_ tez, a forma- para fazer o chamado Los Pactos de Moncloa. Não foi um 
ção do nariz ou dos olhos, somos homens, somos humanos, pacto; diverso·s·pactos ali foram feitos e es_tabele.cidos. 
todos_ nós somos uma mesma coisa. - ___ Em _127_3, Sr. Presidente,_ estive na Espanha. Naquela 

Aprendi, durante a Segunda Guerra Mundial, por urna épOca tínhamos 1.100, 1.200 dóláres de renda per capita, e 
propaganda principalmente dirigida pelos Estados Unidos da a Espanha, 1.400 d61ares aprOximadamente. O Brasil estava 
América do Norte, que a raça mais cruel e fria do Mundo na época do "milagre" e a Espanha, sob a madorra da ditado
era a japonesa. Era aquela a propaganda da Segunda Guerra ra, em tempo de tumulto calado. CoO versei com alguns paren
Mundial. Mais tarde, tive a possibilidade de visitar o Japão tese amigos da Espanha e eles diziam: vocês em breve estarão 
e fui saber que justamente lá estava o menor índice de crimina- furando a barreira dos 5 mil dólares e nós aqui parados desse 
!idade do Mundo. Por que? Porque foram criadas condições jeitO. -
verdadeiras de vida para que aquele povo pudesse desenvolver Estive agora no encontro do parlamento latino-americano 
o que há de bom na natureza humana. com parlamento europeu, na semana santa, na Europa. A 

Não posso crer, Sr. Presidente, não quero_ crer que a renda per capitada Espanha hoje, Sr. Presidente, é de 14 
nossa seja,lÜma raça inferior. Ao contráríá disso, a sociedade, mil dólares. Nós já tivemos até 3 niil dólares de renda per 
a etnia, a raça brasileira - eu diria - é das mais cordiais capita,mas está crescendo feito rabo de cavalo: está dimi
que existem em todo o Mundo. Mas o que sobra para o indiví- nuindo. 
duo que é colocado_ à margem; a quem se nega a oportunidade O Executivo optou por _consertar a nossa inflação por 
de ganhar honestamente o seu sustento. O que aconteceria um_~_:rec~_ss.ãg._Deix_ãiJlos:d~Ji_!Jera,dãment_e de_ produzir, num 
conosco, se nosso filho, nós mesmos ou o nosso irmão, um ano de Governo Collor, mais de 35 bilhões de dólares, em 
belo dia, precisasse, por· exemplo, de remédio ou alimeri.to cruzeiros aqui em nosso País. Enquanto isso estamos esgar-
e não tivesse o dinheiro para comprá-los? çando a nussae-conmnia, estamos esgarçando a nossa agri-

Por isso, ·ne-ste momento, acredito e preCiso acredifãr CUltUra. -
que há um chamamento de Sua Excelência o Senhor -Presi- Denuhciei, 'no ·ano passadó, através de maiS de 15- diSCur-
dente da República para um grande acordo. E, por amor sos, a falta de recllrS9S-_p-a-ra-prOduzir arroz e feijão para nós. 
de Deus, não vamo-s- fUgir desse acordo, assim--Cói:no Pilatos De nada adiantou! Balçl~dos foram _tQdos os meus esforços 
quando, ao ser chamado a fazer um julgamento, resolveu em denunciar, liga:r para O Pfesídenfé do Banco Central, para 
lavar as mãos. Nada tenho contra assepsia, mas aquele não a Mínistrã, ·em falar com tpdo inundo: por amor de_ Deus, 
era o momento de lavar as mãos, mas de fazer um julgamento. soltem dinheiro para a agricidtuia, caso contrário vaf faltar 

Não vamos, desta vez, fugir com frases de efeito, com comida! 
frases heróicas. Vamos discutir, vamos sentar em tOrno de Estaffios ria terceftã. importação de alimentos este ano, 
uma mesa com muitos acordos, com bastante pactos, exaurir porque não plantamos no ano passado. Desempregamos os 
toda a nossa ·capacidade de negociação e ver o q':'e pod~mos_ nossos· agricultores, empreg_a~~s o_~ ~á de_ fora, compramos 
fazer por este País. ~ -- i)fOduto agrrêõla subsidiado, muitas vezes de qualidade infe-

Nós estamos, há muito tempo, Sr. Presidente, mais ou rior e_q~ilse sempre comO V. Er.sabe, com muita negociata. 
menos como adolescentes ou como crianças, jogãndo a respon- Agora, está acontecendo, repito, a mesma insânia. Está 
sabilidade uns sobre os outros. Vivemos, hoje, numa sacie- -faltando dinheiro para a agricultura. 
dade cobrativa. Todos cobram ae tOdos- a imprensa cobra Falou-rile há poucos dias o Sr. Presidente do Banco do 
dos Deputados, os Deputados cobram do Presidente da Repú- Brasil que vai soltaras 3 bilhões e meio de dólares que votamos 
blica, a população cobra de nós, nós cobramos da população. aqui neste plenário para a agricultura. Seria um recurso SUfi-
E não estou vendo ninguém nesta socie:dade para pagar a . dente- para a produzir. os 73 milhões de toneladas de grãos ~ 
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da época do Ministro fris Resende? Este ano dize_m_ que nós 
produzimos 57 milhões de toneladas. Tenho a impre-ssão de 
que a quantia foi inteirada com alguma generosidade pelos 
estatísticOS. A verdade é que, no passado acalentamos -
e ainda acalento - o sonho de sermos o -celeiro do mundo 
ou, pelo menos, da América Latina, po"is que a América Latina 
importa 53;8% -dos alimentos aqui consumidos. 

O Brasil tem variedade de solo, de clima, de altitude, 
uma solaridade extraordináiia; temos co-nâições para abaste
cer a América Latina e sobrar excedentes para mandar para 
a Europa-e pará Os-- Estados Unidos~_ Estamos__i_mportando 
alimentos! Vergonha das vergonhas! _ 

Agora, Sr. Presidente, vou ser chato novamente e repetir 
a minha cantilena- já estOu parecendo disco quebrado, estou 
parecendo homem de uma idéia sO: Vamos liberar recursos 
honestamente sérios do Banco do Brasil, da banca particular, 
para plantios ou_varn_QS_yoltar a importar alimentos. E o que 
é pior: vamos acabar esgarçando a nossa agricultura. 

Eu disse ainda há pouco que o nosso tecido social está 
se esgarçando. E isso ocorre de maneira mais grave, __ Il"!ais 
terrível, principalmente, Sr. Presidente, na periferia das gran
des cidades, como diria D. Paulo Evaristo Arns: "Na coroa 
de espinhos das grandes cidades!" Temo_s _que recomeçar o 
desenvolvimento! Este País não pode deixar de crescer; ele 
tem que crescer! Mas temos que começar pelo campo, senão 
o esvazianiento do campo vai engrossar a periferia das cidades, 
os mocambos, as favelas, os debaixo-da-ponte e, agora, os 
debaixo-das-árvores! · 

o Sr. Eduardo Suplicy- V. Ex~ me perniite um aparte? 

O SR. RONAN TITO- Pois não, nobre Senador Eduar
do Suplicy. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Nobre Senador Ronan Tito, 
primeiro quero cumprimentar V. Ex~ pela análise que fez 
na primeira parte de seu pronunciamento, quando se esten
deu, criticando a adoção da pena de morte no Brasil, segundo 
a prOposta do Deputado Amarai Netto, que tanto vem insis
tindo nesse tema. Estou de pleno acordo com V. Ex~, quando 
mostra que c_ssa propositura não teria os e-feito_s que se costuma 
colocar. Isso tem sido demonstrado nos mais diversos países 
do mundo. Nos Estados Unidos, onde a pena de morte foi 
instituída, não diminuiu a crifuinalidade. E há, inclusive, com
parações que mostram - até mesmo em cidades quase que 
vizinhas, no Canadá e nos Estados Unidos, uma próxima a 
outra - que a criminalidade ê maior onde não há pena de 
morte. Em segundo lugar, é 6Qvio que isso atentaria contra 
os direitos fundamentais da pessoa humana; atentaria, sobre
tudo, contra aqueles que, no nosso País, tem sido objeto 
da marginalização, da pobreza, uma vez que, infelizmente, 
o sistema de justiça em nosso País dificilmente tem cOridenado 
os mais ricos, ritesmo quando cometem crimes ... _Pórtanto, estou 
de pleno acordo com V. Ex~ nesse aspecto. Otivi com atenção, 
a analfse de V. Ex• relativa à necessidade de todos sentarmos 
à mesa para discutirmos propostas de saída para este País, 
especialmente para compatibilizarmos o crescimento da eco
nomia à erradicação da pobreza, à melhoria da distribuição 
da renda e ao controle da inflação. V. Ex~, de maneira dife
rente da do meu Partido e da minha, quis atribuir a não 
existência de maior entendimento, até o presente, a declara
ções da Central Única dos Trabalhadores e do Partido dos 
Trabalhadores. · 

O SR. RONAN TITO- Para ser justo, também do PDS, 
uma vez que foi o Deputado Delfim Netto que disse qiiem 
vai "pagar o pato". 

O Sr. Eduardo Suplicy - Imagine_i_, neste instante, que 
V. Ex'! tivess~e se referindo a declarações feitas pelo Presidente 
da Central Unica dos Trabalhadores, Jair Meneghelli. 

O SR. RONAN TITO - Nobre Senador, para ser exato, 
para hão fugir da rala, referi-me, também, a declarações do 
Sr. Jair Meneghclli, Presidente da CUT, quando disse que 
não se sentaria à mesa para discutir, porque o trabalhador 
não tinha mais nada a perder. Isso foi" dito por ele há cerca 
de 3 anos. 

O Sr. Eduardo Suplicy -Acredito que esse fato tenha 
ocorrido. V. Ex~ registrou e estava expresso na· imprensa. 
Mas é preciso assinalar que em inúmeras ocasiões, mesmo 
depois desse episódio, o Presidente da Central Única dos 
Trabalhadores tem tido outro procedimento. Ele tem levado 
ao Governo, tem levado ao Ministro da Econ9mia a posição 
-dos trabalhadores. Ainda há duas semanas o Sr. Jair Mene
ghellf procurou o Presidente Fernando Collor de Melio" Para 
expressar a opinião da CUT sobre a política salarial que estava 
sendo. of:?jeto de análise. Então, é preciso aS~inala(CJ.ue a 
Central Unica dos Trabalhadores, bem como a Força Sindical, 
que ~é recebida, a CGT, Confederação Geral dos Trabalha
dores, e outras, elas têm, agido em certos momentos, como 
foi no casd da política salarial, de forma unida. No caso da 
política salarial, a CUT, a CGT e a Força Sindical sentaram-se 
juntas para dialogar Com o Mínisfro Mal-Cílio MarqUes Morei
ra._ E pode ter a certeza, Senador Ronan Tito, -que- falarei 
<l:góral_lma palavra pelo Partido do Trabalhadores. Uma coisa 
é um entendimento que viesse a Significar a partiCipaÇão de 

_ todos. os partidos, digamos, no Goyerno. Isso é algo que, 
numa democracia, não precisa necesSariamente acontecer pa
ra conseguirmos uma saída. E f!ãO é- isso posso dizer cOin 
clar~za a intenção do Partido dos Trabalhadores participar 
de um Governo nesses termos, porque avaliamOs que os valo
res, os pr<!~edimentos até agora e a própria fárriia como nasceu 
esse governo são muito diferentes dos programas que o PT 
defende. Mas, a qualquer momento, estamos dispostos a colo
car proposições, a ouv~r proposições e a dis~tir ~obre o que 
será melhor para o desenvolvimento deste Pafs, e particu
larmente medidas para erradicar a pobreza, melhorar a distri
buição da renda, compatibilizar o melhor crescimento com 
o problema da dívida externa. Como V. Ex• mencionou a 
questão da dívida externa, certamente teremos a oportuni
dade, inclusive na Comissão de Assuntos Económicos, onde 
diVergi!"os em alguns aspectos sobre este ponto-, de, jUntOs, 
acompanhar a execução orçamentária do Governo, no que 
diz respeito â demonstração daquilo que nos foi exposto, e 
que teríamos ao longo deste semestre um superávit primário. 
Tenho procurado acompanhãr com atenção, como V. E,., 
também, porqo·e a cada dia está examínando os dados sobre 
as reservas, e assim por díãOte---: Mas estarei atento·, c-omo 
V. Ex• tem estado. à evolução desses dados, até porque acre
dito, que mais cedo ou mais tarde, estaremos analisando esse 
novo acordo que o Governo está por realizar, agora sobre 
o estoque da dívida, portantó, de maior importância até do 
que o·acordo anterior sobre os juros atrasados da divida exter-
na, que examinamos em junhó ú1timo. -

~ O SR. RONAN TITO - Agradeço a V. Ex• o aparte 
que enriquece eSte modesto pronunciamento que faço, numa 
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sexta-feira morna, de improviso, quase que num desabafo. 
Mas, principalmente, agradeço a disposição manifestãda por 
V. Ex~, em nome do PT, de participar do acordo. 

Gostaria de esclarecer a V. Ex• que o meu Partido expediu 
uma nota dizendo que está pronto a partícfp"ar do acordo, 
mas não pretende participar do Governo. Tenios a consciência 
plena de que perdemos a eleição pelo voto popular. Queremos 
esta'r no acordo, mas não queremos ser Governo. Queremos 
discutir, debater, sugerir, vetar, mas não queremos-participar 
do Governo. Temos a consciência plena: perdemos uma elei
ção; por isso, não queremos ser Governo. 

Queremos ser Governo, na oposição. Porque, há um 
equívoco niuito grande quando se diz: o Governo. Governo 

. somos todos nós! O _Governo democrático é constituído do 
ExeCutiVO, Legislativo e Judiciário. E o LegislativO é consti
tuído de oposição e apoio ao Governo. Somos Governo, na 
oposição. 

Não pensem, no futuro, que vamos nos eximir de erros, 
de falhas brutais quando disserem, amanhã: ''Mas você estava 
lá, você era GoverilO"-. Governo, na oposição. Esta·é a coloca
ção que quero deixar. Felicito V. EX\ tainbém, por esclarecer 
esse ponto, que considero muito interessante: também- o PT, 
como o PMDB, não pretendem participar do Governo. 

Os partidários do PRN, os coligados do Governo, saibam 
todos: meu Partido já expendeu uma nota bem clara: não 
queremos particif,-ãr do G_ovemo, não cjuererilos Ooca, não-
queremos Ministério. Não é isso. Querem-os um entendimento 
para sairmos da crise. Agradeço a V. Ex• 

Continuando, Se Presidente, quero dizer que nessa reu
nião foi tudo Pebatido. Tínhamos homens da Educação, da 
Saúde, dos Transportes, da Agricultura, e cada um_ mostrava 
que a sua Pasta estava péssima. Então, cada um, fechado 
na sua sala, pensava que só a sua área sofria com as dificul
dade•·~ O pessoal do Ministério da Educação, por exemplo, 
dizia: o Ministério eStá-acia.bando, os professores ganham mal, 
os técnicos também não estão ganhando nada; e ficavam assus
tados quando o dos Transportes dizia a-mesma coisâ: ãs_estrã
das estão acabando, os técnicos estão fugindo, estão saindo 
do Governo; e aí viam, do outro lado, os da Saúde dizendo 
a mesma coisa. 

Estamos esgarçando o nosso Poder Executivo, estamos 
esgarçando a nossa sociedade. 

Si-. Presidente, depois de discutirmos-privatização, Capital 
estrangeiro, educaç-ão, saúde, enfim, matérias de grande rele
vância para o País, veTo üma pergunta final: há esperança? 

Eram pessoas pós-graduadas, todas elas, com exceção 
deste modesto Parlamentar que fala neste momento, tinham, 
pelo menos, um curso superior. E nós discutíamos, porque 
há uma ânsia de todo brasileiro de buscar um caminho. 

Eu, que tento ser crisfão, -digo que nós não podemos 
nunca perder a esperança. E a esperança que nós cultivamos, 
como ur:na das virtudes teologais, não tem nada a ver com 
a esperança do Pedro-Pedreiro, que joga na loteriã para resol
ver os seus problemas, que fica esperando o trem passar. 
A esperança, como virtude teologal, é alguma coisa arraigada 
na realidade e que, baseada na fé, ao mesmo tempo em que 
espera, trabalha para que aquilo aconteça. 

Dentro dessa esperança, nós começamos a -dis_cutír e a 
verificar que nós terrió_s_; Siin, Sr. Presidente, o direito de ter 
esperança: esperança redentora, esperança cristã, esperança 
que sai do parado, que não fica sentada em casa, e que sai 
para ajudar a resolver. 

Sr. Presidente, neste momento não há nada mais impor
tante do que o chamamento do grande acordo nacional, des
pido das nossas vaidades, de nossos preconceitos, de nossos 
dogmas, das nossas p()sições e, principalmente, com o despoja
mento de todos nós que não queremos, declaradamente, ne
nhum cargo ãiém daquele que recebemos nas_urnas. Quere
mos contribuir. Acho que é urgente que cada um contribua 
da sua maneira. Não podemos fechar este ano com o déficit 
previsto. Não podemos, de maneira nenhuma, estancar a ne
goCiação cóm a dívida _externa. Não podemos, de maneira 
ne-nhuma, não repassar dinheirO para a agric!Jitura a preços 
corretos. Sabe o que está acontecendo, Sr. Presidente? De
riU.hciei, oàtém, anteontem, e Vou voltar ~ denunciar: estão 
dando preferência para liberar recUrsOs para ·quem? Para os 
agricultores inadimplentes. 

V. Ex• mesmo, Senador Dirceu Carneiro, forneCeu-me 
uma cõpia de uma notfcia, na qual há um estudo de técnicos, 
mostrando o empobrecimento dessa. agricultura que, segundo 
noticiário que V. Ex• me transmitiu e que já se propôs a 
mandar buscá-lo, perdeu, nesses últimos cinco anos, se não 
me engano, treze bilhões e seiscentos milhões de dólares. 
Perdeu para quem? Com quem está esse dinheiro? Será que 
está na banca? Acredito que esteja nos bancos, porque se 
alguém perde, alguém ganha. Continuamos com o Poder Judi
ciário a não saber o que quer dizer dos juros de 12%. Porque, 
agora, nessa sa_nha dos bancos, principalmente o Banco do 
Brasil quer acertar com os nossos agricultores inadimplentes, 
pois está cobrando a modesta taxa de 16,8%_· 

Sr. Presidente, eu não ",ei de nenhum país no mundo 
que sobreviveu ou que teve sua economia fortalecida com 
taxas de juros tão altas. É rr ., comum aqui nesse plenário 
e nas notícias de jornais ouvirmos Jizer que a Coréia vai 
muito bem, que a Coréia era um país do Quarto MUndo, 
que a Coréia não tinha e não tem matérias~primas -indispen
sáveis ao seu desenvolvimento. É verdde. No entanto, há 
Uma Verdade que aqui ninguém revelou, a Coréia privatizou 
toda a sua economia, menos o dinheiro. O dinheiro é estatal. 
O Estado aloca os recursos para promover o desenvolvimento 
na área que ele quer. Por que não fazemos isso também? 
Por que não copiar o exemplO tão-bem- feito quanto esse, 
colocar os recursos, o dinheiro estatizado para promcrver _o 
de~~n~olvimento? Sabe V. Ex•, sabemOsSfs. Senadores, quais 
os juros máximos que se cobram ·na Coréia? 2,9% ao ano. 
Isso, quando o Governo quer verdadeiramente penalizar. Na 
agricultura nossa aqui, Sr. Presidente, que todos sabem que 
no mundo todo ela é subsidiada, na China comunista, na 
Rússia ex-comunista, na França capitalista, nos Estados Uni
dos capitalista, em todos os lugares deste planeta, a agricultura 
é subsidiada, aqui ela é penalizada com juros de 16.8%, é 
penalizada com ICM de 16%, há um confisco _de quase _50%. 
O agricultor colhe 100 sacos e tem que deixar com o Goverrio 
do Estado, com o Banco do Brasil, com os impostos, 50. 
Ah, Sr. Presidente, se não começarmos o pacto pela agri{:i.d
tura, vamos voltar a inchar as cidades. 

Normalmente, os governos preferem atender às pressões 
legítimas das grandes cidades, resolvendo os seus problemas. 
E o que acontece? Alivia o problema das grã:ndes_cidades, 
o pessoal sai das pequenas cidades e, para fugir da sua miséria 
e das roças, acorre.para os grandes _centroS urbanos, criando 
um círculo vicioso terrível. _ 

Um pafs de oito milhões de quilóffietros _quadrados tem 
a grande São Paulo, hoje, com quase vinte milhões de habi
tantes. 
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Isso não é crNel, Sr. Presidente. 
Precisamos descentralizar. Se começarmos o nosso desen

volvimento pela agricultura, vamos irrigar a base monetária 
a partir das pequenas cidades e do campo, mas --o que 
é muito mais i~portante -vamos produzir comida. 

Nm~tro dia, votamos, aqui, uma proteção alfandegáriá 
e~ além disso, um incentivo -para a indústria da informática 
e qual foi o arrazoado apresentado aqui: a informática é muito 
importante, nenhum país, hoje, desenvolve-se sem a indústria 
da informática. - - -- -

Pergunto: existe algum país do mundo que se desenvolve 
sem comida? 

Qual o subsídio_ que se deu à agricultura? Será que nâo 
é a agricultura que eStá pagando mais esse incentivo'? -

Sr. Presidente, tudo isto que estou falando me parece 
óbvio, mas dizem que o trágico do óbvio é ele não ser prati~ 
cado. 

Precisamos de comida? Precisamos. 
Podemos produzir? Podemos produzir a preços compe

titivos e vou dizer, aqui, uma coisa <jue todos os agricultores 
do Brasil podem dizer: nós não precisamos de incentivos, 
não queremos incentivos, a agricultura brasileira não quer 
incentivos como há na China, como há nos Estados Unidos 
e como há na Europa! 

Nós só pedimos que, por amor de Deus, nos p-enalizem 
menos. -

Juros de 16.8%; !CM de 18%, por amor de Deus! 

Muitos pensam que a tecnocracia, ou "pedantocracia", 
é estéril, que não é imaginativa. Ela é imaginativa. Vefani 
V. Ex~s a que ponto chegou a tecnocracia, ou a "Pedanto
cracia", como gosto de chamar! 

Agora pegaram o Proagro, que diziam que era seguro 
agrícola. 

Em todo país desenvolvido do mundo, inclusive a China 
-estive lá e visitei-a ãirictiltura, visitei 131 mil quilômetros 
de canais de irrigação, visitei a agricultura dos Estados Unidos, 
da Espanha, do Japão, e também a da Europa toda -_ por 
quê? Porque sem alimentos, S{. Piesidente, não dá para sobre
viver. Todos esses países têm seguro agrícola. 

Aqui fizeram- ó Proagro, seguro de crédftõ; só o que 
você financia -é o recurSO para o costeio, utná parte dele é 
financiada. Para quê? Para garantir o banqueiro. O agricuHoT 
que se dane! 

V. EX"s já observaram, Sr. Presidente e Srs. Seiladores_,_ 
que paramos de falar em reforma agrária? Por que será que 
paramos de falar na reforma agrária1 Sou um apaixonado 
dela. Os países ·que d"ividiram o seu siStema agrário, que cria~ 
ram pequenas propridades, se desenvolveram, mas se os"agri~ 
cultores que estão na terra, já "têm a terra, já têm infra~es· 
trutura, estão falindo, seria um pecado, nesse instante, colocar 
alguém numa gleba de terra, porque ele iria falir, e acho 
que isso é o que querem alguns. Querem que desa~reditemos 
a reforma agrária. 

Por isso, neste momento, pennito~me não falar em refor
ma agrária~ Primeiro vamos aCertar a agricultura, vamos remU:-_ 
nerar a agricultura. E precisamos de tão pou-co! A agricultura 
tem mostrado, no Brasil, que devolve sempre, em 6 meses, 
o que foi investido nela e mais 20%. Não existe nada mais 
rentável neste mundo: 20% de lucro em 6 meses. São dados 
estat_ísticos, ~oS quais podemos recorrer no Ministério da Agri

. cultura, no Ministério da Economia e também no Banco do 
Brasil. 

SL _Presidente, onde está a esperança? Onde está mo~ 
rando a esperança, neste momento? 

Quero dizer que sou um homem de esperança, sou brasi
leiro, e brasileiro tem uma doença terrível, não perde nunca 
a esperança. Onde mora a esperança? 

Neste momento, Sr. Presidente, acredito que em torno 
de uma mesa e ou pessoas que queiram se comprometer com 
este País, que não queiram lavar as mãos, como fez Pilatos, 
que queriam meter a mão na massa, se comprometer, discutir 
e debater, cada um com despojamento. Posso abrir mão dessa -
prerrogativa minha, porque não se fazem acordos com as 
pessoas sentadas em volta da mesa, se elas não estiverem 
dispOStas a abrir mão de alguma prerrogativa ou de algum 
privilégio. 

Vejo, com uma tristeza enorme, os jovens nossos, fugin
do, arriscando até a própria vida, atravessando o muro que 

__ existe hoje em dia, porque derrubaram o Muro de Berlim, 
é verdade, mas, existe um muro ainda que é o muro aqui 
na América, é o muro do Rio Grande. Tem o Norte e tem 
o Sul. A riqueza, a abastança e o subdesenvolvimento. Existe 
um outro muro no mundo todo, o Norte e o Sul. Precisamos 
derrubar este muro. Não pensem que vamos subir e pular 
esse muro com a mão de quem está do outro lado protegido 
por ele. Temos que criar condições para que possamos nos 
desenvolver. E a única maneira disso acontecer ê voltarmos 
para dentro do nosso País, olhar as nossas mazelas com muita 
coragem, com muita frieza, sem reivindicar nada. Ao contrá
rio, abrir mão de nossas prerrogativas objetivando o Brasil. 
Não adianta achar que o Exército está ganliando pouco e 
vamos resolver o problema do Brasil pagando melhor as For~ 
ças Armadas; que o Congresso Nacional ganha mal, por isso 
precisamos remunerar bem o Congresso Nacional; que o salá
rio mínimo é pequeno e temos que aumentá-lo. Tirar issO 
tudo de onde, de um boJo que está decrescendo? 

O Sr. Chagas Rodrigues- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. RONAN TITO- Com prazer, nobre Senador. 

O Sr. ChagaS Rodrigues- NObre- senador Ronan Tito, 
congratulo-me com V. E~ pelo seu patrióticp e-democrático 
discurso, que revela, uma vez mais, o seu superior espírito 
público. Realmente, nesta hora, também no meu modo de 
ver, o importante é abolir os privilégios, porque só assim 
poderemos acabar com as injustiças e as- discriminações. 

O SR. RONAN TlTO - Agradeço, pois, o aparte de 
V. Ex~ que muito me sensibiliza. É V. Ex\ sem nenhum 
favor, um dos homens mais dedicados e estudiosos desta Casa. 
Dá gosto verificar as intervençõf:_s, os discursos ou mesmo 
os projetas que estuda. Todos com anotações e com suas 
partes mais importantes sublinhadas. Ag_x:ª9_eço e quero _djzer 
que sig~ifica muito para esse modesto Parlamentar o apoio 
de V. EX' Muito obrigado. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, eL~:_ diria que não podemos 
frustrar a nossa esperança e, o que é maiS iinportante, fruStrar 
as esperanç~s dos quase desesperados. 

O grande poeta espanhol, Garcia Lorca, certa vez, disse: 
«Feliz és el hombre que suefia suefios porque há subido para 
realizarias". Não adianta, Sr. Presidente, sonhar o sonho. 
É preciso dar a vida para realizar. E o nosso sonho é o sonho 
do entendimento, é o sonho de nos sentarmos detrás de uma 
mesa, não cm a faca ou com revólver na cintura. Todos desar~ 
mados de nossa cupidez, de nossa intolerância, para ver se. 
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encontramos um caminho para o Brasil que, afinal de contas, 
é o caminho de todos nôs. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador César Dias. 

OSR. CÉSAR DIAS (PMDB....:. RR. Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, no atual governo. 
as nomeações para o primeiro escalão, em pouquísSimas opor
tunidades, têm merecido elogios da classe política, uma vez 
que são pouquíssimos os homens certos para os postos estraté
gicos do governo. 

Com respeito ao segundo e terceiro escalão, base inegável 
do desenvolvimento da política do governo, os cargos, de 
uma forma geral, têm sido preenchidos por pessoas inexpe
rientes, às vezes para funções inadequadas, o que não se coa
duna com uma admiriistração que busca ou pretende buscar 
o aperfeiçoamentO e a maior produtividade do se"t_Qr público. 

Por isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, quando recai 
' a escolha em pessoa com capacidade reconhecida para prestar 
· bons serviços ao País não só pela experiência mas, principal
mente, pelo zelo e espírito público reconhecidos em outras 
oportunidades, o fato não pode passar desapercebido, para 
servir, inclusive, de incentivo a outros administradores. Nesta 
oportunidade, quero me referir especificamente à escolha, 
pelo Ministro Antônio Rogério Magri, do Dr. Manoel Afrânio 
Carneiro de Novaes, para chefiar a sua Assessoria de Assuntos 
Parlamentares._ Trata-se de _servidor público exemplar que, 
inclusive, durante 7 anos ocupou esta mesma função n-as ges
tões dos Ministrõs Anialdo Prieto e Murilo Macedo, na Pasta 
do Trabalho. Ocupou, também, o cargo de Assessor Parla
mentar no_ Palácio do Planalto na gestão do Presidente José 
Sarney, escolhido que foí pelo Subchefe da Casa C!vil para 
Assuntos Parlamentares, Dr. Henrique Hargreaves, funcio
nário antigo e conceituado da Câmara dos_ P_eputados. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, antes de exercer_ as fun
ções de Assessor Parlamentar, o Dr. Afrânio Novaes já tinha 
demonstrado sua capacidade de servir ao País no extinto Insti
tuto de PreVidência e -Assist~ncia dos Servidores do Estado 
(Ipase), onde ocupou as funções de Procurador-Geral, Dire
tor-Geral de Administração, Coordenação Gefal e de Presi
dente da Instituição, oporturlidade em que construiu ou ulti
mou as construções de váriOS conjuntos -habitacionais para 
os servidores públicos federais (São Luís- MA, Cuiabá -
MT, Recife..::.. PE, Rio de Janeiro - RJ e Brasilia- DF) 
e ainda nesta cidade a Superquadra 207 sUL R:efõinlulou toda 
a assistência médica para atendimento dos servidores federais 
tendo colocado em funcionamento vários ambulatórios de ser
ViçOs nos estados, inclusive em Roraima, onde instalou uma 
superintendência do órgão. _ .. 

Modernizou todos os hospitais da instituíção, especial
mente o Hospital dos Servidores Públicos do Rio de Janeiro, 
além do início das atividades do antigo hospital Presidente 
Médici na L2 Norte nesta capital. 

Certamente o bom desempenho do Dr. Afrânio Novaes, 
em todos os cargos que ocupou, resultou de sua formação 
política, circunstância qUe, por si só, déitonstra a- injuStiça 

· das críticas que hoje são atribuídas â classe política brasileira. 
Filho do nobre Senador Novaes Filho, que durante 16 anos 
abrilhantou esta Cá.Sa com sua inteligência e-o-r-atór1a-e··que, 
antes de aqui chegar já havia sido Secretário: de Agricultura 
de Pernambuco, Prefeito de Recife e Ministro da Agricultura 
do Governo Dutra, Jogo após a ConStituinte ~de 1946 da qual 
foi um dos seus signatários, esta experiência: Política vivida 
desde a infância, sem dúvida é que ajudou o Dr. Afrânio 

Novaes, na sua formação para se tornar o servidor público 
exemplar. 

Por estas razões, Sr. Presidente, Srs. Seiladores, parabe
nizo o Ministro Antônio Rogério Magri, que com tal escolha 
demonstra o desejo de dotar o Ministério do Trabalho com 
uma assessoria de 3lto nível. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nabor Júnior. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, estamos 
acompa~hando há vários dias- e esse, inclusive, já foi tema 
de _çliscurso por mim pronunciado no Senado Federal - a 
série de informações alusivas _ao processo _de regionalização 
dos preços dos derivados de petróleo e combustíveis em geral. 

"Regionalização'', no caso, é mais uma daquelas palavras 
mágicas surgidas nesse processo de aparente modernização 
da economia e da sociedade brasileiras, quando vocábulos 
usados conotativamente procuram se transformar em soluções 
milagrosas para velhas crises nacionais. 

O Estado do Acre, particularmente, será muito penali
zado com essa medida que, em última instância, significa au
mento de preços nas regiões mais pobres e mais distantes 
- contra uma pequena redução nos grandes _centros consu
midores. 

O diretório regional do PMDB do Acre, através de sua 
Executiva, mais uma vez se mostrou sensível e alerta ante 
ameaça aos interesSes superiores do Estado _e elaborou nota 
oficial, cujo teor leio agora, para conhecimento de tQdos os 
brasileiros, através de seus legítimos representantes no Senado 
Federal. 

É a seguinte a nota oficial do PMDB do Estado Acre: 

PARTIDO DO MOVIMENTO 
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO 

DIRETÓRIO REGIONAL DO ACRE 

NOTA OfiCIAL 
O PMDB do Acre, tendo em vista as ameaças 

feitas por ministros e líderes do Governo Federal, de 
adoção de medidas que tornarão ainda mais difíceis 
as condições de vida no Estado, gerando clima propício 
a novos atentados à ~obrevivência do povo e da econo- , 
mia estadual, vem através do seu diretório regional, 
denunciar: -

1. A diversificação dos_ valores do salário mini.: 
mo, defendida pelo Ministro do Trabalho e por políti
cos governistas,_ significaria in_concebíveJ r~_troCe~sO, j~ 
que a ConstituiçãO de 1988 determinou sua fixação 
"em lei, nacionalmente unificada". As necessidades 
de todos os trabalhadores brasileiros são idênticas e 
exigem igUal atenção por parte do poder público; nO 
Acre, particularmente, o estado de carência se genera
lizou e se agigantou nos últimos anos, cOmo conse
qüênéià do desinteresse e-do desprezo demonstradOs 
pelo Governo Federal. Além disso, a alegaç_ão de "difi
culdades firianceiras", atribuída aos Governos esta
duais e às prefeituras municipais, é uina fuga ao ponto 
nuclear da questão, pois o funda-mental é gerar riquezas 
para pagar condignamente aos trabalha9.ores- e_ nJi!J, 
como se pretende, eternizar a miséri-a, as injustiças 
e as desigualdades entre trabalhadores de diferentes 
unidades da mesma Federação. 
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2. Segundo informações ,da imprensa, até agora 
não desmentidas pelo GovernO, projeta-se, também, 
extinguir o preçO único para C-Ombustíveis em todo o 
País, a pretexto de "modernizar" e "dar características 
de mercado" ao setor. A adoção de tal medida, na 
realidade, significaria outrO retráce-ssOTilsuportável: se 
a gasolina e os demais derivados_ vão custar mais barato 
para quem mora perto das refinarías, evidentemente 
custarão mais caro para quem mora longe - como 
acontecia, até reCe-ntCI:ne"nte-,- no caSá do Acre. Pior, 
ainda, seria a situação dos municípiOs onde não há 
bases distribuidoras, que são praticamente todos os 
do nosso Estado, com as notáVeis- exceções de Rio 
Branco e Cruzeiro d_u Sul. O restabelecimento daquela 
poJítica malsã, portanto, só Víiia penalizar mais uma 
vez os Estados distantes e pobres, em benefício dos 
ricos e poderosos. Que justiça é eSsa? Que princípios 
federativos são ·esses? Tais ameaçaS devem se concre
tizar a curto prazo, já no próxiinó réajUSte de preços 
-quando, se não houver mudança nos planos governa
mentais, os percentuaiS ·c-obrados ao povo do Acre se
rão superiores áós -de outras regiõeS; e _ 

3. O povo e as forças ecOriôni.icas do Estado do 
Acre aguardam e desejam uma atitude categórica e 
positiVa do GOVernador, defendendo seU:s legítimos in
teresses nessas questões fundamentais. Esperamos que 
a reação das lideranças polítiCas_ estaduais desestimule 
os que tramam os atentados que ora denunciamos, pois 
a história do Acre jamais abrigaria páginas de passiVi
dade e conformismo ante agressões e ameaças=---com:o 
estas. 

Rio Branco, 5 de setembro ae 1991."- Senador 
Nabor Júnior, Presidente do Diretório Regional -
PMDB/AC. . .. - . -- .. 

'Era o que tinha ã dizer-, 'SC:PreSiderite.- (MUltO bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo-a 
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA: Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores; o direi
to de greve é hoje uma unanimidade mundial, embora poucos 
países, como o Brasil, o tenham expressamente reconhecido 
em suas COnstituições. Entendida como a suspériS'âb êbletiva, 
temporária e simultânea da prestação do trabalho ao empre· 
gador, a fim de pressioná-lo por me~horías salariais e traba
lhistas, a greve é aceifa hoje em todos os Estados democrá
ticos, não como uln -direito ilimitado e absoluto, mas uma 
pr~rrogativa dos tra!Jalh_adores regulada por estatutos pró
pnos. 

Do ponto de vista ético, a greve é linivers-ãlmente conside
rada um meio válido, e até necessário, de defesa dos direitos 
e justas aspirações _dos trabalhadores. A doutrina social da 
Igreja Católica chega a traçar um paralelo entre a- guerra 
e-a greve. Assim como a guerra poc!e ser lícita e just~ enquanto 
legítima defesa dos interesses e da soberania de um povo 
agredido injustamente, assim também a greve pode ser justa 
e lícita como último recurso para a garantia de legítimos direi
tos trabalhistas, como saláriOs justOs e dignas condições de 
trabalho. A paralisação-e, pois, uma arma potente nas mãos 
do trabalhador e, muitas vezes, o único argumento compreen-
dido pelo empregador. . . . 

.Não basta que a greve seja legal. Deve ser também legíti
ma, ISto é, deve obedecera os princípios da proporcionalidade, 
da adequação e do último recurso. Há proporcionalidade nu· 

ma-greve quando os interesses que ela visa defender são iguais 
ou maíores que os pfeji.Ifzos que podt!rá Causar. Existe adequa
ção quando o exercício da greve respeita os legítimos direitos 
dos outros, incluindo-se aí o patrimônio do empregador e 
a liberdade de aderir ou não ao movimento. E a greve constitui 
último recurso, depois que se esgotam todos os demais instru
mentos de composição negociada dos interesses conflitantes 
de empregados e empregadores. Daí por que, em geral, as 
regulamentações de greve determinam o pré-aviso da parali
sação •. a fim de que se dê aos patrões uma última chance 
de negociar. 

Do ponto de vista histórico e jurídico, Senhor Presidente, 
a liberdade de greve foi legalmente tolerada, pela primeira 
vez, em 1824, na Inglaterra, quando o grevista deixou de 
ser um críminoso, mas ainda arcava com ãs -conseqüências 
do não. cumprimento do contrato de trabalho. Em 1871, tam
bém na Inglaterra, foi reconhecido finalmente o direito de 
greve, que suspendia a relação de trabalho sem que o grevista 
lhe sofresse as conseqüências civis~ __ -

ContUdo, os Est3.d6s democráticos sempre distinguiram 
entre greve profissional ou econômfca e greve política. A 
primeira visa, essencialmente, às melhorias sociais e econó
micas do trabalhador, enquanto a segunda exprime uma opção 
ideológica, política ou partidária do grevista. 

A greve política não é legitimada porque, no momento 
em que o fosse, legitimaria também a greve dos patrões o 
lockout, dos profissionais liberais, dos fornecedores, dos co
merciantes ... Afinal, todos têm o mesmo direito de se posfcio
Il_flf~m ~a f<:~.vor d_e certas medidas governamentais ou contra 
certos programas político-partidários. Acontece que as socie
dades democráticas possu~pt outros meq~.p~_S_!TIOS legai~ de par
tiCipação no proc_esso político, sem que se deva para isso, 
recorrer à greve. -

seguindo esses princípios, a nossa Constituição de 1988 
_garantiu expressamente, ao trabalhador, o direito de greve, 
não como um direito absoluto, colocado acima de tudo, mas 
um direito que se deve exercer com responsabilidade dentro 
de normas que salvaguardam os direitos dos outros cidadãos. 
AsSifn é que o art. 9~. quando assegura aos tré_!:balhadores 
o direito de decidir sobre a oportunidade e os objetivos da 
greve, e~ige que se garantam os serviços e atividades essenciais 
e se respeitem as necessidades inadiáveis da população, cuja 
responsabilidade recai sobre os próprios grevistas. 

Quant6-à greve nós serviços públicos, o art. 37, VII, 
estabeleceu que os termos e os limites do seu exercício fossem 
definidos em lei complementar. . 

A nossa lei de greve, aprovada pelo Congresso Nacional 
em junho de 1989, procurou regulamentar o art. 9~ da Consti
tuição, destacando-s_e nela alguns pontos importantes: a greve 
como último recurso, frustrada a negociação ou verificada 
a impossibilidade de recurso via arbitral; o aviso prévio de 
48 horas; a deliberaç_ão feita em assembléia geral; o emprego 
de meios pacíficos de persuasão; a proibição expressa da vio
lência contra a propriedade; a enumeração dos serviços ou 
atividades essenciais; a obrigação que têm empregados e em
pregadores de garantirem, durante a greve, a prestação dos 
serviços indispensáveis e o atendimento das necessidades ina- -
diáveis da comunidade, caso em que o aviso prévio deve ser 
de 72 horas; a fnobservância desse ponto pelos empregados 
e empregador, O" que _obriga o Poder Público a garantir a 
prestação daqueles serviços; a responsabilidade pelos a tos pra
ticados, ilícitos uu crimes cometidos no curso da greve ser 
apurada segundo a legislação trabalhista, civil ou penal. 
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Sr. Presidente, o projeto de le-i que apresentei -no Si:iiad6, 
à época em que se discutia a regulamentação dessa matéria, 
contemplava, na sua essênciã, todos esses pontos. 

Reporto-me a essa matéria, Sr. Presidente, lembrando 
que recentemente a opinião -pública nacional foi abalada por 
um fato lamentável ocorrido no Hospital de Base de Brasília, 
durante a greve dos profissióitãís-de saúde, quando piqueteiros 
invadiram o Centro Cirúrgico e retffaraDY da sala pessoas que 
se preparavam para operar um paciente. Não h_á, diante do 
senso comum, direito ou reinV-indicação que -tOrne lícito, para 
um profissional da saúde, negar assistência l"!lédica a ~m pa
ciente anestesiado, que se encontra sobre a mesa para ser 
operado. Por irracional e desumano, esse fato dos grevistas 
de Brasília mereceu o tOtal repúdio de toda a sociedade brasi
leira, da mesma forma ·que -sempre merecem a concienação 
popular as violências praticadas nas-greves dos motoristas 
de ônibus, quando acompa-nhadas de depredações de veíCulos 
e de danos_ fíSicos em passageiros. Essas ações, sempre que 
praticadas, são condenáveis e enfraquecem os movimentos 
grevistas, tanto do ponto de vista legal, quanto em _suas impli-
cações éticas. ---- -

No fato mencionado, ocorrido em Brasília, COnvém Obser
var que a assistência médica é uma atfv1dade essencial, e a 
cirurgia de emergência, uma necessidade inadiável. Segundo 
informações das autoridades locais, na última greve dos funcio
nários da saúde, mais de 400 cirurgias tiveram de ser adiadas, 
por absoluta ausência do pessoal especialiZado. 

Não é admissível que, entre nós, a greve continue a ser 
considerada, por certas categorias, um direüo absoluto, como. 
analogicamente, pretendiam alguns ideólogos qo confronto 
violento, numa extremada visão da luta de classes, admitin
do-o como forma legítima de forçar mudanças sociaiS. O que 
ocorre no Brasil, em certas manifestações greviStas, é que 
se está esquecendo o conceito de greve como a suspensão 
pacífica, oportuna, razoável e lícita da prestação do trabalho. 
A greve se está tornando, em alguns casos • por assim dizer, 
uma declAração de guerra. Está deixando de ser um legítimo 
direito do trabalhador, penosamente conquistado em muitos 
anos __ de luta, para se transformar_ el!l movimento que gera 
inquietação, intranqüilidade e medo da população. 

Ademais, onde fica a proporcionalidade numa greve do_s 
transportes coletivos~ por exemplo, em que uma categoria 
de motoristas e cobradores deixa sem condução alguns milhões 
de trabalhadores que deles precisam para se dirigirem ao tra
balho? Onde fica a adequação, quando esses mesmos cobra
dores e motoristas, para garantirem o êxito da paralisação, 
quebram os vidros e furam os pneus de ónibus conduzidos 

· por companheiros que não querem greve? Nesse caso, tratan
do-se de um serviço essencial, é evidente que o direito de 
alguns está sendo colocado acima do direito de milhões, trans
formando-se num direito absoluto. 

Quero reafirniã-r, Sr. Presidente e Srs. Ss:nâdores, minha 
antiga opiniãO sobre esse tema. Sou a favor do direito de 
greve e de seu exercício nos limites da legalidade_ e da legitimi
dade. Sou co.ntrário ao exercício abusiVo dO direito de greve, 
principalmente quando este afeta as necessidades mais essen
ciais e urgentes da população. No povo -reside a fonte do 
poder legítimo do Estado e neste a fonte do poder legítimo 
do Direito. Dentro desses limites superiores se exercem o 
poder jurídico, individual, social e estatal. Qualquer outra 
forma de exercício de direitos que contraste com esses limites 
será, legalmente, ilícita, eticamente, ilegítirri3. e, no plano do 
Direito, antijurídica. - -

---Portanto, na minha Opinião, -direito de greve, sinl; ãbiiso 
do direito de greve. não. 

O ideal para que as atividades e serviços considerados 
essenciais pela lei de greve pudessem ter sempre garantia 
do seu funcionamento, seria que o Poder Público e as empresas 
prestadoras de tais serviços fossem também responsaóilizados 
por não remunerarem condignamente os seus funcionários. 
Quanto mais impoi"taitte e indispensáVel um serviço, tanto 
mais valorizado, em termos de remuneração, deveria ser. Mas 
isso não acontece. As empresas prestadoras de tais serviços 
também são culpadas pelas greves que neles ocorrem e, por
tanto, deveriam ser responsabilizadas pelos enonnes·prejuízos 
causados à população. 

Ao denunciar, hoje, os ab!!:sos cometidos no exercício 
do direito de greve, quero denunciar também a insensibilidade 
dos patrões, que parece crescer na medida em que se aviltam 
os salários do trabalhador. Quero denunciar a má vontade 
dos empregadores do setor público para negoci~r acordos sala
riais e para cumprir os acordos celebrados. E graças a essa 
indiferença ge[!.~rali~ada que 3: greve acaba torn_ando-se, mui
tas vezes, náo o último recurso, mas o primeiro, porque o 
único. Quero denunciar; mais ·uma vez, essã p6iítica recessiva, 
que achata cada vez mais os salários, aumenta a pobreza, 
a miséria e atira no desespero e na revolta os trabalhadores 
que ãiridã-não perdera-m -Os seus empregos. 

Parece ~que está sendo muito difícil encontrar um ponto 
de equihbrio nas relações de trabalho, quanto ao aspecto sala
rial, porque cada vez mais falta equilíbrio nas deciSões que 
envolvem a matéria. 

Vamos refletir e discutir sobre esse tema com a gravidade 
que ele impõe. A sociedade não tolera mais a repetição de 
greves abusivas. Porém,_ os dif~rentes segmentos que a forma 
não Supórtam mais a improViSação, a insensibnidade e a provi
soriedade das suce§sivªs decisões governamentais sobre polí
tica salarial. Essa situação de a sociedade encontrar-se, perma
nentemente, entre o mar e o rochedo, isto é, ·entre as ondas 
de reivindicação por melhores salárioS e- a dureza dos que 

_têm o poder de decidir sobre critérios e valores da remune
ração do trabalho não pode perdurar por muito tempo mais, 
sem que alguém saia perdendo. E ao contrário do marisco, 
que é sempre o perdedor nesse embate, a sociedade aí não 
perderá._ Ou o mar vai sossegar, ou <Jrochedo s~rá ~errubado. 

É lamentável que se possa chegar a ess_e fim. 
Muito obrigado, Sr. Presidente.(Muito bein!) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Epitácio Cafeteira. 

O SR. EPIT ÁCIO CAFETEIRA (PDC- MA. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, recen
temente, Noel Brown, um qualificado "porta-voz da causa 
ecológica riil ONU", falando em Nova Iorque como Diretor 
Regional do Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas, 
defendeu a te_se de que o problema do meio ambiente co:ridu
zirá a um- exame da questão da soberania territorial, pois 
o homem, e não a natureza, foi quem estabeleci::u fronte_ir~s 
na terra. "No lugar de divisões territOriais- afirmou- pode
mos dividir o planeta de acordo c-om os diferentes ecossis
temas." 

-Essas palavras são meridianas, Sr. Presidente, e ninguém 
desautorizou esse importante funcionáriO d:3 ONU: as at.uals 
front~iras da Amazônia, que abrange!;tl vários países, deve
riam ser revistas. Neste caso, todos os países que possuem 
ou se limitam com a região amaz~ní~a teriam seu teriíi6rio 
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modificado por força dos ecossiste.qta~. Essa é ª éondusão 
lógica. . 

Faz pouco tempo, a imprensa nacional noticiou a·piisão 
de três estrang~_iros _ _:_ dois suíços e um -rrancês - que se 
encontravam na reserva dos índios tucanos, sem autorização 
da Funai. De acordo com as informações prestadas -ã- Polícia 
Federal pelos mesmos, estavam realizando observações para 
a Juventude Socialista de Genebra. Tais observações, poste
riormente, seriam sistematizadas em relatório a ser encami-
nhado à ONU. · · 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, não é de "hoje que- se 
fala da internacionalização da Amazónia e da cobiça mundial 
sobre a Amazónia. Desde a descoberta, essa imensidão verde, 
exótica e tropical vem sendo objcto e alvo dos interesSes Políti~ 
co-económicos das mais diversas estruturas de poder. Seria 
demasiado longo enumerar as tentativas que foram feita§ no 
decorrer da história, desde 1600 até os nossos dias. Lembro 
apenas algumas. Em 1855, o Secretário de Estado dos Estados 
Unidos - William Marcy - instruiu o Ministro. William 
Trousdale, no Rio de Janeiro, para pressionar o governo impe
rial para a abertura da Amazónia e que, se resistência encon~ 
trasse, fizesse ver que os Estados Unidos obteriam essa legíti~ 
ma reivindicação de qualquer forma. Poderíamos ainda citar 
o ciclo da borracha, a Fordlândia, o Instituto Internacional 
da Hiléia Amazônica (1945), o Instituto do Mr. Khan (Hudson 
Institute) - organismo de pesquisa cujas ativídades erain fi
nancíadas pelo Pentágono. Em 1968, a ONU estudava a possi
bilidade de enviar para a Amazónia duzentos mil árabes envol
vidos em conflitos no Oriente Médio, hem como· orientais 
filhos de soldados norte-americanos, excedentes populacionais 
de Porto Rico, sul-vietnamitas e outros. - -

As constantes e periódicas inve~·tidas estrangeiras sobre 
a Amazónia· não sãO -ilóviâàOe, portanto, tanto ontem como 
hoje. Muito ainda se ouvirá até e durante a realização da 
EC0-92. - ~' 

Uma realidade, porém, deve ficar clara, Sr .. Presid~nte, 
a Amazónia brasileira é questão brasileira, é questão de sobe
rania nacional tendo, portanto, que ser encarada como assunto 
de segurança nacional. . 

A EC0-92 será um acontecimento de extrema impor
tância, na medida em que lá se discutir o problema do relacio
namento du. homem com a natureza, na medida em que forem 
estabelecidos parâmetros para a ação do homem sobre a natu
reza, parâmetros válidos e eficazes tanto para os países em 
desenvolvimento quanto para os que pertençam ao chamado 
primeiro mundo. Especialmente para estes, pois são estes, 
historicamente e hoje, os maiores agressores da natureza. 
Europa e América do Norte somente hoje levantam-se em 
defesa da ecologia, após terem dizimado suas florestas e redu
zido seus autóctones e reminiscências fOlclóricas e nostálgicas; 
não renunciam~ todavia, na atualidade, aos apocalípticos ins
tiumentos modernos de poluição -os arsenais nucleares -, 
não renunciam à orgia tecnól6gíca construída para matar. 
Extrema e sarcástica ironia a do piloto bombardeando Bagdá 
nas noites de dezembro de 1990: as bombas destruindo a 
cidade e·cstilhaçando seres humanos lembravam-lhe árvores 
de. Natal. Estrã.nho, fantasticamente sádic"o isso, a miséria, 
o sangue, a dor, a morte, lá de cima, formavam uma imensa 
árvore de Natal. Onde está a poluição, Sr. Presidente, na 
a manterem-se no desperdício ou na luta sem solidariedade 
aos povos para sair do subdesenvolvimento? 

Na EC0-92 nãO deve haver negoci~ção e acordos interna
cionais sobre a Amazónia. Sobre a Amazónia discutimos e 

discutiremos n6s- brasileiios. Digo mais, -sr.-preSidente, ein 
prol da Amazónia não se de_y~in aceitar favores. L_embro aqui 
o que disse George Washington e~ certa ocas~ão:., . 

· "Deveis ter sempre em vista ·que é loucura esperar 
urria nação· fãvores desinteressados de outra; tudo o 
que uma nação receber como favor de outra terá que 
pagar mais tarde com uma parte de sua independência. 
Não pode haver maior erro·- concl~iu Washington 
- do que esperar uma nação favores reais de outra." 

É claro, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que não estou 
defendendo a tese de que sempre tratamos bem a natureza 
e a Amazónia. Nós brasileiros arrasamos as matas do Sul 
a ferro e fogo. E se não prestarmos aterlção, se não plane
jarmos adequadamente nossa ação, se não mudarmos determi
nados procedimentos em relação à natureza, faremos o mesmo 
com o Norte do País. Nesse contexto, este País deve começar 
por entender-se quanto à real situação da Amazônia hoje. 
Nossas divergências vão desde os dados sobre a destruição 
das florestas até a estratégia a adotar em face das pressões 
dos países ricos. _ 

Se não nos entendermos, seremos presas fáceis da chama
da Nova Ordem Mundial, defendida por Bush, Major, Mitte
rand e pelo próprio Gorbachev que, sob o pretexto de ajuda 
humanitária, de salvaguarda dos direitos humanos, de _preser
vação do meio ambiente, visa o controle dos recursos naturais 
da Terra pelos impérios do primeiro mundo. 

São grandes demais as riquezas da Amazónia para não 
despertar ou acirrar a cobiça internacional. Manganês, ouro, 
fer_ro, madeira, formas variadíssimas de vida são elementos 
escassos no mundo de hoje, e a Amazónia os tem em abundân
cia. E a maTo-r- parte da Amazónia está em nosso territóriO, 
ou seja, temos um tesouro de valor incalculável que precisa 
ser preservado. 

O Brasil, portanto, Sr. Presidente, deve debruçar-se com 
união, realismo e independência sobre o problema amazónico. 

Nesse âmbito, papel fundamental devem desempenhar 
as nossas Forças Armadas. Elas devem ficar responsáveis pela 
defesa da fronteira amazónica, peli defesa do nosso patrimó
nio, numa verdadeira aguerra" contra todo o tipo de usurpa
dores. O ·Brasil não tem gueira ·convencional, mas ~stá em 
guerra contra a explOração predat6ria dos seus recursos, está 
em guerra para educar seu povo e provar que a economia 
pode harmonizar-se com a ecologia, pois o homem tem que 
conviver em paz e no respeito à natureza. Temos condições 
de fazer isso, dando exemplo ao mundo que devastou primei
ro·; temos condições de fazê-lo sem favores sorrateiros que 
minam a independência e a soberania nacioilais. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a 
palaVra ao nobre Senador Lourival Baptistã. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE. PronunCia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, a voca
ção e os caminhqs da vida nos le_vam às opções que defínft1va-
mente marcam a nossa existência. -

A todo crist~o de boa índole e.convicção religiosa ImPõe
se duas alternativas distintas: servir aos homens de foima 
a agradar a oeUs ou servft a: Deus assistindo na terra ao 
seu rebanho. 

.. . Entre estas pessoas de nÇJssa época que abraçaram a reli
gião, com pendor vocacional, como uma forma de melhorar 
.o mundo, cuidar das coisas do espírito e colocar-se com abso-
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luta disponibilidade 'serviço da igreja e seus ídeaís, destaca-se 
Dom Luciano José Ci.bral Duarte, Arcebispo de Aracaju, 
um religiOso que não se enClausurou nas dependências físicas 
da capela de sua diocese, mas, desde jovem, dedicou-se, incan
savelmente, às tentativas de solucionar problemas cruciais do 
progresso científico e Cultural de Sergipe, bem como as carên
cias dos mais necessitados. 

No dia 26 de agosto último, pelo transcurso dos 25 anos 
de sua sagração sacerdotal como Bispo, Dom Luciano recebeu 
várias homenagens e manifestações de carinho e reconhe
cimento-da comun1dade religiosa e leiga de Sergipe, onde 
possui uma imensa folha de serviços prestados ao Estado. 

Ele sempre foi pioneiro das mais -im-portantes iniciativas 
para o nosso desenvolvimento cultural e social. 

Entre as obras em que teve participaÇãO ·substancial, si
tuando-se entre seus fundadores, está a Rádio Cultura de 
Sergipe e a própriã. Universidade Federal de Sergipe, cuja 
bandeira foi um dos primeiros a desfraldar, inscrevendo-se 
entre oS seus prfmeiros professores. 

É um homem de grande prestígio e respeito em Sergipe, 
onde possui, em todas as camadas da sociedade, imenso núme
ro de amigos e admiradores. Nos assuntos de maior impor
tância social no Estado, é um conselheiro cuja opinião não 
se pode deixar de ou vir e considerar. 

Dom Luciano José Cabral Duarte, pela sua religiosidade, 
pelo seu exemplo e pela sua prodigiosa iriteligência e discerni
mento, tornou-se, também, um grande líder religioso cujo 
prestígio extrapolou as fronteiras de nosso País. 

Além de ter ocupado postos importantes na Conferência 
Nacional de Bispos do Brasil, ocupou também o cargo de 
19 Vice-Presidente da Comissão Episcopal Latino-Americana 
- CELAM, reflexo do elevado conceito que gozsa no exte
rior. 

A sua obra na área de educação, não se restringiu apenas 
a nível de nosso Estado. Ele foi durante quase 10 anos, Presi
dente do Conselho Diretor do Movimento de Educação de 
Base-MEB, órgão da CNBB, que prestou aO Brasil re!e.vantes 
serviços na área de alfabetização, instrução primária e qualifi
cação profissional, princípalmcnte em regiões carentes do Nor
te e Nordeste, movimento educativo que, na maior parte dOs 
muniCípios brasileiros, atendeu a milhares de jovens e adultos, 
que hoje devem ao antigo MEB a sua formação. · 

Dom Luciano também pode ser considerado como um 
dos maiores oradores sacros da atualidade, capaz de encantar 

· o público com a sua palavra densa de sabedoria, ensinamentos 
de profundidade filosófica, religiosa e de prática da convi~ 
vência humana. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, nesta ocasião em que Dom 
Luciano José Cabral Duarte recebeu dos_.seus __ conterrâneos 
de Sergipe e dos seus inúmeros amigos e ·admiradores do 
Brasil e de outros países os cumprimentos e congratulações 
pelo transcurso dos seus 25 anos de sagraçã,p_ sacerdotal como 
Bispo, gostaria de associar-me a estas manifestações de cari
nho e apreço; reiterando-lhe as expressões de minha amizade 
e de minha grande estima e admiração, pois sempre foi um 
amigo com quem pude contar em quaisquer circunstâncias. 

Peço a transcrição com o meu pronunciamento da nota 
publicada no Jornal da Manhã, de Aracaju, edição de 23-8-91, 
intitulada: "Homenagem a Dom Luciano" e da nota ào Jornal 
da Manhã, publicada no dia 27 de agosto, "Dom Luciano -
Homenageado". 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR- LOURI
VAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO: 
Jornal da Manhã, DIA 23 DE AGOSTO DE 1991_ 

HOMENAGEM A DOM LUCIANO 

Pela passagem dos seus vinte e cinco anos de sagração 
sacer9otal corno bispo, o arcebispo de Aracaju, Dom Luciano 
CabraL Duarte será homenageado neste domingo, no Ginásio 
Charles Moritz. A programação começa às 8h30min e vai 
até à tarde. Na parte da manhã acontecerá o Anúncio Voca
cional com diversas palestras, e às 11 horas, D_om Luciano 
-~~rá homenageado, quando, expressará testemunho pessoal 
sobre a vocação sacerdotal. As 16 horas, será celebrada missa 
em Ação de Graças, pelo bispo auxiliar de Aracaju, Dom 
João Messi e o Cônego Raimundo Cruz. 

Jornal da Manhã, Terça-feira, 27 de agosto de 1991. 

DOM LUCIANO HOMENAGEADO 

Centenas de pessoas superlotarã.m o Ginásio Charles Mo
ritz, no último domingo, para prestar uma homenagem ao 
arcebispo de Aracaju, Dom Luciano Cabral Duarte (foto me
nor), pelo transcurso dos 25 anos de sagração como bispo. 
As homenagens começaram pela manhã, com a presença do 
vice-governador José Carlos Teixeira representando o gcwer
nador João Alves Filho. As li horas, Dom Luciano expressou 
testemunho pessoal sobre a vocação sacerdotal, e às 16 horas 
foi celebrada missa em AçãO de Gfaça. -

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro):__: Não há rrúiis 
oradores inscritos. -

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos, 
designando para a sessão ordinária da próxima segunda-feira, 
a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-l-

Discussão, em turno único, do Parecer n9 296, de 1991, 
da Comissão de Constituição-e- JUstiça e Cíàadania, sobre 
Questão de .Ordem formulada pelo Senador Maurício Corrêa 
sobre a possibilidade regimental de ser adiada a discussão 
de Proposta de Emenda à Constituição, no"s termoS: dos arts. 
274 e 279 do Regimento Interno, concluindo pela procedência 
da Questão de Ordem_ 

-2-
_Discussão. em prinlei"rõ- turno, da PropoSta de Emenda 

à Constituição n' 13, de !991, de autoiia do Senador Ney 
Maranhão e outros Senhores Senadores, que dá nova redação 
ao § 5" do art- 14 da Constituição Federal (quarta sessão 
dedis_çussão). _ _ -· . __ - -

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Está encer
rada a sessão. 

(Levaitta-se a sessão às 12 horas e 40 minutos.) 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N• 26, DE 1991 

Alterà o Anexo VI do Ato da Comissão Diretora 
n• 21, de 1991. 

A Comissão Dfi"etora do Senado Federal, no uso de sua 
competência regiriieiltal e regulaq~entar, resOlve: 
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Art. 1"' Os fatores- de ajuste constantes do An~xo VI 
do Ato da Comissão Diretora __ n, 21, de 1991, passam a vigorar 
na forma do anexo a este ato. _ 

Art. 29 Aplica-se o presente ato aos órgãos supervisio
nados do Senado Federal. 

Art. 39 Este ato éntta e·m vigor n.a data de sua p~bli
cação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em criiifi"ár1o. 
Seriado Federal, 4 de setembro de 1991. -Mauro Bene

vides - Alexandre Costa - Carlos Alberto De'Carli - Beni 
Veras - Márcio Lacerda - Meira Filho - Iram Saraiva 
- Saldanha Derzi. 

ANEXO _ FATORES DE AJUSTE 

(Ato da Comis8ao Diretora no 26, de 1991) 

1. Ocupantes de cargos de provimento efetivo: Fator 
Wllco = 1.00 · 

2 Ocupantes de cargos isolados de provimento efeti
. voa que se refere o anexo V da Resolução n° 87, de 15-12-89: 
Fator Gnico = 1.00 · · · 

3. Ocupantes de cargos, em c-omissão, do Grupo Dire~ 
çao e Assessoramento Superiores: 

NAo Optantes Optantes 
DAS-3 = 6.69 DAS-3 = 1.45 
DAS-4 = 655 DAS-4 = 1.83 
DAS-5 = 654 DAS-5 = 227 
DAS-6 653 DAS-6 2.78 

4. Ocupantes de cargos, e_m comissão, de assessorame_n-
to técnico e secretariado parlamentar: 

Assessor Técnico (Lei n° 8.117/90 e CL1) = 6.69 
Secretário Parlamentar (Lei no 8.112190) = 4.21 
Secretário Parlamentar (CL 1) = 1.00 

. 5. OcupanteS de cargos de provimento eretivo, que te
nham exercido cargos, em comissao, do Grupo Direçao e 
Assessoramento Superiores, de acordo com o nGmero de par
celas de quintos incorporados: 

N° de Quintos DAS-3 DAS-4 DAS-5 
1 
2 
3 
4 
5 

_1.09 1.17 1.25 
1.18- 1.33 1.51 
1.27 150 1.76 
1.36 1.66 202 
1.45 1,83. 227 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N• 27, DE 1991 

DAS-6 
1.36 
1.71 
207 
242 
278 

A Comissão Diretora do Sen~do J;'ed~ral, n.o uso de s)Ja 
competência reginie-ptãte regulamentar, e tendo em vista o 
que consta do Process.o· n~ 392_3/91-6 e anexos, res_olVe: 

Art. 19 Os arts. -3~ -e 49 do Ato da Çpmissão Diretora . 
n9 2, de 1990, piissa·m á vigdra{coin ·a se-guTiite redação: 

"Art. 39 O veículo de representação, quando 
não estiver servindo ao Senador, deverá ser recolhido 
à garagem do Serviço de Transportes. 

§ 1 Q O recolhimento será obrigat6rió nóS finais 
de semana (de sexta-feira à noite a segunda-feira d~ 
manhã). . 

§ z~ O_ recolhimento será obrigatório quando o 
Senador estiver ausente de BrasíJia. 

§ 3~ Quando o Senador se encontrar em Brasí1ia 
o recolhimento. à garagem deverá ser e[etuado diaria
mente, no período noturno. Caso seja do inte-resse do 
serviço, a critério do Senador e sob sua responsabi
lidade, o recolhimento poderá ser feito apenas nOs fi
nais de semana, circunstância que deverá ser comu
nicada por escrito e antecipadamente à Chefia do Ser
viço de Transportes. 

Art. 4~ O não-recolhimento do veículo de repre
sentação· do Senador à garagem do Serviço de Trans
portes, fora das hipóteses previstas neste Ato, será 
considerado falta grave . ., 

Art. 29 Este Ato entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 3~ Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala da Comissão_ Diretora. 4 de setembro de 1991. -

Mauro Benevides - Carlos Alberto De'Carli - Dirceu Car
neiro - Meira Filho - Saldanha Derzi. 

ATO DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL N• 666/91 

O Presidente do Senado Feçle:ral, no uso çl~ sua compe
tência regimental e regulamentar, em conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n~ 2, de- 4 de abnl de _1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo n9 375/91-8, resolve aposen
tar, voluntariamente, com proventos proporcionais ão tempo 
de serviço, Humberto Mareio de Almeida, matrícula 116, Es
pecialista e'm Indústria Gráfica Legislativaffécnicas, Segunda 
Classe, PL MlS; do Quadro Permanente do Centro Gráfico 
do Senado Federal- Cegraf, nos termos dos arts. 40, inciso 
III, alínea "c", da ConstituíçãC) da República Federativa do 
Brasil e 186, inciso III, alínea "c", da Lei n9 8.112, de 11 
de dezembro de 1990. . 

Senado Federal, 6 de setembro-de 1991.- Mauro Bene
vides, Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE DO SENADO FEPERAL N• 667/91 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tência regimental e regulamentar. em conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Proc.essQ. n9 455/91~1, r~solve alt~r~r 
o Ato desta Presidência n• 526, de 1991, publicado no_DCN, 
Seção II, de30-5-91, para considerar o servidor Joaquim Perei
ra da Costa, matrícula n~ 178, aposentado nos termos dos 
arts. 40, incisos II e III, "a", da Constituição-da República 
Federativa do Brasil e 186, incisos II e ID, ''a", da Lei n"' 
8.112, de 11 de dezembro de 1990. 

Senado Federal, 6 de setembro de 1991. - MaurQ Bene
vi~es, Presi~ente do Senado_ Federal. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 668, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal no uso. de suas atribUi
.ções regimentais e regulamentares e tendo em vista o _ _que 
.consta do Processo n• PD 588/'11-1, resolve: _ 

Art. 1 ~ Atitorizar o afastamento do País dos servidores 
do Prodasen, Carlos ~agno Cataldi Santoro ~ Américo Mu~ 



-~ 5812 Sábado 7 DIÁRIO DO CONGREsSO NACIONAL (SeÇáo II) Seflimbró de 1991 

nhoz Júnior. para cumprimentO -de programa de trabalho nos 
Estados Unidos, envolvendo participação na Feira de Infor
mática COMDEX/FLA 91, assim como em atividades ofere
cidas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) 
na área de sistemas e visita a centros de pesquisa e desenvol
vimento no campo da informática, durante o período _de 20 
de outubro a 12 de novembro de 1991. 

Art. zo --Autorizar a inscriçãO do servidor do Prodasen, 
Francisco José Fiúza Lima, na Feira de Informática CÜM
DEX/FLA 91. 

Art. 3~ Este Ato entra em vigor na data de sua publi-
cação. · 

Senado Federal, 6 de setembro de 1991.- Senador Mau
ro Benevides, Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 669, DE 1991 

O Presidente do Senado Ffideial, no uso -da- sua compe
tência regimental e regulamentar, de conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em' vista a cessação tlo exercício temporál-io da função de 
confiança de Assessor Técnico do Gabinete do Senador José 
Ignácio Ferreira, a partir de to de fevereiro de 1991, e conside
rando o disposto nos arts. 450 e 468, parágrafo único, da 
Consolidação das Leis do Trabalho, resolve determinar o re
torno, a partir da mesma data, da servidora Maria Helena 
Ruy Ferreira, ao cargo efetiVó-de Ar~alista Legislativo- Área 
de Orçamento Público, resultante da transformação do empre
go de igual denominação do Quadro de Pessoal CLl-Tabela 
Permanente, nos termos do art. 243, § lQ,~--da Ler-~ 8.112, 
de 1990. 

Senado Federal, 6 de setembro de 1991. -Senador Mau
ro Benevides, Presidente do Senado Federal. 

INSTITUTO DE PREVID~NCIA DOS CONGRESSISTAS 
(Criado pela Lei n' 4.284/83) 

RESOLUÇÃO N' 5/91 
Altera o valor máximo do empréstimo do IPC-(inci

so V, art. 4• da Resolução n• 1/91). 

O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos 
Cohgressistas-IPC, no-uso_de suas atribuições, resolve: _ 

Art. l9 O teto máxiirio para empréStimo estabelecido 
no inciso V do art. 4~ da Resolução n·o 1/91, será" de 
Cr$5.100.000,00 (cinco mil,hõ.,. e cem mil cruzeiros) é reajús
ta.do à época e nos mesmoS; percentuais do refl,juste dos. venci-
mentos dos servidores civis da União. , . . 
· Art. 2~ Esta Resolução entra em vigOr- a pãrtir- desta 
data. . . · 

Art. 3~ .. Revogam-se aS· disposições ecit _contrárlõ: . 
Brasília, zg de agosto d\' '1991. -Deputado Aloisio Vas

concelos- Dr. Henrique Lima Santos- DePutado Domingos 
Juvenil- Deputado Sólon Borges dos Reis...:.. _Dr. Pedro Alves 
de Freitas- Dr. Djacyr Arruda. • 

INSTITUTO DE PJ!.EVJDJSNCIA DOS coi>fo"RE-SSISTAS 

ATA DA 6• REUNIÃO ORDINÁRIA DO. 
CONSELHO DELIBERATIVO 

REALIZADA EM 20 DE JUNHO DE 1991 

Aos vinte dias do mês de junho do anO de um mil nove
centos e noventa e um, às onze horas e trinta minUtos, reuniu~ 
se_, ordinariamente, O Conselho Deliberativo do Instituto de . 

Previdência dos Congressistas - IPC, em sua sede, situada 
no anexo I da Câmara dos Deputados, sob a presidência do 
Deputado Domingos Juvenil, com a presença dos Senhores 
Conselheiros Deputados Manoel Castro, Paulino CícerO, Ra
quel Cândido, Doutores Henrique Lima Santos e Pedro Alves 
de Freitas. Verificado o quórum regimental, o Presidente ini
ciou os trabalhos, determinando ao Senhor Secretário" a leitura 
da Ata da Reunião Ordinária _anterior, realizada no dia 6 
do corrente mês. Após a leitura, a Ata foi discutida e votada, 
tendo sido aprovada sem restrições. Em seguida o Presidente 
distribuiu, com os membros presentes, um documento conten
do estudos preliminares sobre um projeto de resolução que 
pretende apresentar, permitindo aos ex-parlamentares pensio
nistas, sob o regime de equiparação, decorrente do Decreto 
Legislativo n\' 72/88, investir, a título de contribuição. o valor 
da pensão que recebe .. com o fim de aumenta_r_ ()_tempo de 
contribuição. Con-tinuandO, disse QUe este prOjeto de resolu
ção era matéria aberta à discussão, esperando contar com 
a colaboração dos Senhores Conselheiros·, opinando, modifi
cando se for o caso. Em seguida, o Presidente, invocando 
as disposições do item III, artigo 3' da Lei n' 7.087/82, combi- · 
nado com o art. 7o do Regulamento Básico do IPC, d_isse 
que caberia ao Conselho eleger O "Colégio de TesoureirOs 
do Instituto. Disse que essa providência se tornara ne-cesSá:dã. 
vez que o atual Tesoureiro, Senador Nabor Júnior, que já 
viriha da administração anterior, permanecia no cargo aguar
dando apenas a eleição do_s novos Tesoureiros, vez que, segun
do ele próprio, se encontrava sobrecarregado de trabalho. 
O Presidente comunicou que tudo ocorreu CQm pleno entendi
mento com o SenadorNabor Júnior. Em SegUida,-õ Presidente 
informou que estaVa encaminhando o(ício ao :Sf!º?dor t'<labor 
Júnioi"-iigrildecendci ao mesmo _pelos relevantes serviços pre--s
tados ao IPC. Continuando, o Presidente apresentou à consi
deração e julgamento do Conselho os nomes e os currículos 
dos Senhores Deputados V alter Pereira de Oliveira e Ubiratan 
Diniz de Agujar e do pensionista ex-Deputado Djalma Alves 
Bessa, para exercerem os cargos de Tesoureiro, .o primeiro 
como efetivo e-os dois últimos como Tesoureiros substitutos. 
Os Conselheiros, após identificarem os indicadoS e exami
narem seus respectivos currículos, reconheceram os indicados 
como elementos afeitos ao exercício destes cargos, conside
rando-os probos, competentes_ e honrados. Colocada esta ma~ 
téria em discussão e votação, foram todos eleitos por urian'imi
dade, ficando assim constituído o Colégio de Tesoureiros: 
Deputado V alter Pereira de Oliveira como Tesoureiro efetivo 
e o Deputado Ubiratan Diniz de Aguiar e o DoutOfbjalma 
Alves Bessa como Tesoureiros substitutos. Em seguida o Con
selheiro Deputado Manoel Castro usou da palavra para dizer 
que em virtude das últimas notas de jornais contra o IPC 
vem fazendo um trabalho de conscientizaçé)o em defesa do 
IPC junto aos DepUtados e Senadores, ora nas Comissões 
das que faz parte, ora no Plenário da Câmara. O Deputado 

' Manoel Castro sugeriu que na reabertura dos .trabalhos, no 
segundo semestre, fosse apresentado ao Conselho um levanta
mento de avaliação de todo o trabalho que a atual adminis
tração vem fazendo, inclusive apresentação de um relatório 
elaborado pelos advogados contratados pelo IPC, para Se ter 
conhecimento do estágio em que se encontram as ações judi
ciais- que correm nas· diverSas Varas do Fórum de Brastlia, 
Rio de Janeiro e Belo Horizonte, sobre os desmandos .da 
administração do ex-Deputado Gustavo de Faria no IPC. Dis
se que este Conselho tem o dever moral de prestar à sociedade 
uma satisfação sobre o que se pode apurar até o momento. 
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Concluindo, disse: "não podemos deixar·o Gustavo de Faria 
na impunidade". Em seguida, o Presidente comunicou que 
muitos pensionistas têm solicitado o credenciamento de uma 
Seguradora no sentido de se criar uma apólice de Seguro 
de Vida em Grupo. Isto porque, cm função- da avançada idade 
da maioria destes pensionistas, fica muito caro para eles fazer 
seguro individualmente. O Presidente iilformou que no passa
do o IPC já adotou este procedimento. Disse qu-e em relação 
aos parlamentares em exercício já eXISte o peCúlio por morte 
e que os pensionista-s- sãO desassístidos neste setor. O Presi
dente informou ter determinado à sua assessoria providências 
no sentido de examinar dentre as diversas seguradoras idôneas 
existentes, e eleger aquela que apresentasse melhor proposta 
para o IPC, para a constituição de uma apólice de seguro 
de vida para nossos pensionistaS e assOCiãdos. Em s_eguida, 
foram apreciados e aprovados os _seguintes processos: _1 -
de auxílio-doença- pro_ce_ssos de Bianor Antunes de Siqueira 
(874/91), Oséas Cardoso Paes (881/91), José Geraldo Lopes 
da Costa (89(J/91), Milga Aurora Vizzotto Litwinczik(878/91), 
Maria Madalena da_ Silva (873/91) e Lêda Maria Sampaio 
Pinto (872/91); 2- de auxilio-funeral- processo de Guara
ciaba Silva Calmon (869/91); T- de pensão _c_Lasaro Fere
ghetti (813/91), Maria Luíza Antony Parente (766/91), Eduar
do Luiz Mouzinho Mariz (490/91), Joaquim Antonio Martins 
(510/91), Vicente de Paula de Souza Lopes (549/91), João 
Carlos Canto Lóssio (573/91), Mário Ferreira Barbosa 
(603/91), Joana Dare dos Santos (626/91), Joaquim Ortega 
Filho (643/91), Alba Castro da Matta (699/91), Francisco Al
berto dos Santos (818/91), Francimá Alves de Queiroz 
(820/91), Cecilia Marques Ferreira (841191), Maria do Amparo 
Medeiros Parente (858/91), José Correia Cabral (871191), Léa 
Ribeiro da Silva (879/91), Célia Ribeiro Barbosa Silva 
(882/91), José Tavares da Silva Neto (70/91), Maria Luíza 
Araújo Guimarães (265/91), Miguel da Silva Júnior (867/91) 
e Domingas Santos de Mendonça (898/91); 4 - de revisão 
de pensão - process-o de Maria das Graças _Marinho Crema 
(1.856190); 5 - de integralização de carência - processos 
de Raimundo Ferreira Filho (859/91) e João Bosco França 
Cruz (897/91); 6 - de averbação de mandato - processos 
de Yukishigue Tamura (797/91); 7- de inscrição de segurado 
facultativo ~ processos de Adilson Pirito (844191), Antonio 
Marques de Sousa (891/91), Argos Madeira da Costa Matos 
(850/91), Arnóbio Santos Neto (875/91), Ediana Moreira Go
sendo (732/91), Francisco Furtado da Silva (892/91), Geraldo 
Cordeiro da Silva (767/91), 1vanete dé Araujo Costa (760/91), 
Joamar de Mello Cunha (562/91), José Carlos Aureliano 
(876/91), José Carlos Lopes de Lima (821/91), José Humberto 
Porto (722191), Lindomar Pereira da Silva (817/91), Luís do 
reita (731/91), Maria das Graças Aureliano (733/91), Maria 
de Fátima Araújo Carvalho (811191), Mônica Souza Ferreira 
(798/91), Neide Batista de Araújo (893/91), Severino da Con
·ceição (749/91), Waldir Rodrigues Pereira (884/91) e Welling
ton Franco de Oliveira Júnior (775/91}; 8- de cancelamento 
de inscrição- processos de Neide Pinto de Almeida (887/91), 
Ronaldo de Oliveira Noronha (888/91), Sheila Alice .de Brifo, 
Sodoma da Fonseca (894191) e William Sérgio Mendonça Du
pin (889/91). Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
Reunião às treze horas e trinta minutos_._ E, para constar, 
eu Raymundo Urbano, S~cretário, lavrei a presente Ata que, 
depois de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presi
deitte. -Dep. Domingos Juvenil- Dr. Pedro Alves de Freitas 
- Dep. Aloísio Vasconcelos ~Dep. Solon Borges dos Reis 
--Dr. Henrique Lima dos Santos- Dr. Djalma Bessa. 

GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO 
INTERP ARLAMENTAR 

Aos vinte e oito dias do mês de agosto de mil novecentos 
e noventa e um, às nove horas, em sua sede, reúne-se. sob 
a presidência do Deputado Ulysses GUimarães (Presidente) 
a Comissão Delíberativa do Grupo Bras"ileiro da União Inter
parlamentar, presentes os Senhores Senadores Saldanha Der
zi, Humberto Lucena, Ruy Bacelar e João Calmon e os Senho
res Deputados Leur Lomanto, Niison Gibson, Raquel Cân
dido, Henrique Eduardo Alves, Mauro SampaiO, Jorge Ue
qued, Gastone Righi, Amaury Müller, Simão Sessim e Paulino 
Cícero de Vasconcelos. Havendo número legal o Senhor Presi
dente declara abertos os trabalhos esclarecendo que a presente 
reunião foi convocada para exame da seguinte pauta: a) consti
tuição ·da delegação brasileira à 86~ Conferência Interparla
mentar, a realizar-se em Santiago, Chile. Com a palavra o 
Senador Saldanha Derzi propõe que se delegue ao Presidente 
do Grupo à vista das dificuldades de serem atendidas as exigên
cias estabelecidas nq Art. 26, § 1 <;>do Estatuto para, juntamente 
com o Presidente de cada Casa do Congresso, _a constituição 

. das delegações dentro das disponibilidades financeiras e obe
decido tanto quanto possível, a proporcionalídade partidária. 
Discutida a proposta é a mesma aprovada; b) substituição 
do servidor Seba_stião Amaro da Silva, que presta seryiço 
a este Grupo pelo servidor Francisco Paulino da Silva. confor
me proposta do Senhor Se_nador Saldanha Derzi, que é apro
vada, ficando mantido o mesmo valor da gratificação mensal 
correspondente a dois salários mín1Irios. Encerrada a pauta, 
o Senhor Presidente informa dos entendimentos que vem man
tendo a fim de viabilizar a realização, nesta Capital, da Confe
rêncialnterparlamentar Especializada sobre o Meio Ambiente 
e Desenvolvimento, no período de 23 a 27 de novembro de 
1992. Esclarece Sua Excelência que _o evento não poderá ser 
realizado nas dependências do Congresso- conforme comuni

.cã.ções rec-ebidas, em resposta a consultas formuladas dos Pre
sidentes de cada Casa. Diz ainda Sua_ Excelênç_ia _que nesta 
serifãna tem encontros com Su.a Excelência o Senhor Doutor 
Marcílio Marques Moreira, Minis:tro da Economia a fim de 
ser examinada a viabilidade de- alocação de recursos_ finan
ceiros para- atender ao evento e, na próximà semana, com 
Sua Excelêl].cia o Senhor Doutor Joaquim ~orii, GOvernador 
do Distrito Federal para exame das disponibilidades de instala-
ções que atendam as necessidad~s da Conferência. Com a __ _ 
palavra o Senador Saldanha Derzí diz do elevado custo finan
ceifá cj_ue o Grupo terá de arcar ponderando que haja a certeza 
de alOcação-de recursos e instalações con-dignaS dada a elevada 
representação qUe se fará pres'erite_.- Córil a·palavra o Senador 
Humberto Lucena esclarece qué o Goye_rn_o, através do MRE 
foi que manifestou interesse Dàieã.lizaçao do evento ·no Brasil 
e que em razão disso a proposta foi concretiZada e a decisão 
finill será dada na" COnferência: do Chile. Manifestou Sua Exce
Íêncía a certeZà ·de que o atual Presidente do Grupo, por 
ocasião dessa Cõnfei"ência do Chile, terá em mãos elementos 
necessários paT:i manter ou não a efetivação da reunião. Nac:;la 
mais havendo a tratar, suspende~se a reunião para que seja 
lavrada a Ata. Reabertos os t:r:ab~lhos é a mesma lida e.apro
Vadã. -Eu, , Secretário, lavrei a presente 
Ata que vai à pUblicação. 

13• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DIRETORA 
REALIZADA EM 4 DE SETEMBRO DE 1991 

Às onze horas e vinte minUtos do dia quatro de setembro 
de um mil novecentos e noventa e um, reúne-se a Comissão 
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Diretora do Senado Federal, na sala de Reuniões da Presi
dência com a pres-ença- a·os ExcelentísShD.os Senhores Sena
dores Mauro Benevides, Presidente; Alexandre Costa, Pri
meiro Vice-Presidente; Carlos Alberto De'Carli, Segundo Vi
ce-Presidente; Dírceu CarneifO, Primeiro Sedetárlo; Márcio 
Lacerda, Segundo Secretário; Saldilnha Derzi, Terceiio_Secre
tário; Iram Saraiva, Quarto Secretário; Beni V eraS e_ Meira 
Filho, Suplentes. 

O Senhor Presidente declara iriíciã-da a reunião e apre-
senta aos presentes os _seguintes assuntos: ___ . 

a) Proposta de Ato que transferi para o Serviço de Segu
rança o controle e a supervisão administrativa do credencia
menta de representantes de órgãos públicos e entidades diver
sas junto ao Senado Federal (Processo n• 14.578/91-3). 

É designado o Senhor Primeiro Secretário para ielafar 
a matéria. 

b) Processo n" 14.640/91-0, em que Francísco Medeiros 
e outros manifestam sua insatisfação em -relação ao art. 59 
e § 1" do substitutivo da Comissão Diretora ao Projeto_ de 
Resolução n' 184, de 1988_ . _ _. 

Os presentes decidiram que o processo foSse anexado 
ao Projeto de Resolução que tramita na Casa, correlacionado· 
à matéria. -- -

c) Proposta da Editora Spala, para fornecimento de 3.000 
(três mil) exemplares do livro "Senado Federal". 

A matéria é distribuída ao Senhor Segundo Vice-Pre
sidente, para relatar. 

d) Processos n" 8.330/91-3 e 1.802/90-9, que tratam do 
remanejamento dos servidores aprovados em 1989 no Pro
cesso· Seletivo Interno de As_censão Funcional, na Categoria 
de Analista Legislativo._ 

Após discussão, é designado o Senhor Segundo Vü::e_~Pr~
sidente, para· promover entendimentos, com a ·participação 
do Sindilegis, IlV sentído de se encontrar uma fórmula que 
viabilize ·a aplicação dos A tos aprovados pela Comissão Dire
tora do dia AS de agosto próximo passado. 

e) Expediente em que a SuStei reivindica a devolução 
das funções gratificadas cedidas ao_Cedesen. 

Após diScussão, o Senhor Prilneiro Vice~-:J>i-"esidéllte en
tendeu que tais funç_Oes gratífícadas de~e_ri~!p._s~r-deyolvidas_ 
de imediato. Esta colocação resultou_ numa in~~rvenç~C) do 
Senhor Primeiro Secretário, pãra lelnbrir .. que o Cedesen fora 
criado sem estrutura funcional, razão do emprés!imO âe fun-
ções gratificadas pertencentes a outros órgãos da_ÇaSa. __ _ 

Também o Senhor Terceiro Secretário ·paiiicipou do de
bate, para relatar a proposta de Projeto de Resolução sobre 
a criação de Funções Gratificadas nó"âmbii()dã Subsecretaria 
de Serviços Gerais. Essa piop0St3 foi sobrestada para permitir 
o exame global do assunto. 

Após discussão, os presentes aprovam o parecer. 
b) Parecer favorável ao pedido de ressarcimento de desw 

pesas médicas do_Senador Flaviano Melo (Processo n9 

12.741191-4). 
Após discussão, os presentes aprovam o parecer. 
c) Parecer contrário ao pedido de ressarcimento de desw 

pesas médicas da Senhora Deolinda Bittencourt Barreto (Pro
cesso n' 8.981/91-4). 

Após discussão, os presentes aprovam o parecer. 
d) Processos n' 12.205-2/91-7 e 11.554/91-7, em que o 

Senador César Dias solicita autorizar o pagamento de Suas 
despesas realizadas no Hotel NacionaL 

Após discussão, os-presentes aprovam o parecer do Rela
tor, pelo pagamento apenas das diárias. 

e) Solicitação da Assefe no sentido de lhe __ ser cedido 
eni cc:Jmodato. para Uso da creche, uin microôitibus que estaria 
recolhido, como inservível, na garagem do Serviço de Trans
portes. 

Depois de debatido o assunto, o Senhor Primeiro Secre
tário, Senador DiiCeu Carneiro, foi íncumbídõ. de vúilfCã.r 
a exeqüibilidade da pretensão. 

~ Dando prosseguimento, o Senhor Presidente concede a 
palavra ao Senhor Primeiro Secretário, que leva ao ~~ame 
dos presentes os seguintes assuntos: 

a) Parecer sobre o pleito da Cooperativa Habitaciciilal 
dos Servidores do Senado Federal, referente à aquisição de 
lotes, linhas de crédito e de auxílio. 

Após-discussão, os presentes aprovam o parecer que con
clui pela impossibilidade do atendimento do pedido em face 
da proibição da Lei de Diretrizes Orçamentárias; · -

b)_ Prqposta para alteração da cota anual a que cada Sena-
dor tem direito para impressão no Cegraf. " ~ 

Após discussão, os presentes aprovam a proposta·; 
c) Proposta de Ato da Comissão Diretora disciplinando 

o· recolhimento dos veículos de repressentação dos Senhores 
Senadores, resultantes dos Processos n'' 004196/91,0, 
004315/91-0, 004747/91-7, 004746/91-0, 005016/91-6, 
003923/91-6, 006533/91-4, 006784/91-7, 005138/91-4, 
005779/91-0, 005848/91-1, 006649/91-2, 003529/91-6, 

· 003748/91-0 e 005137/91-8. 
Após discussão, os presentes aprovam a matéria e assinam 

o respectivo Ato, que vai à publicação; 
Dando prosseguimento, o Senhor Presidente concede a 

palavra ao Senhor Segundo Secretário, que leva ao exame 
-dos pres-entes os seguintes aSSUntos: 

·a) Parecer fãvorável ao Projeto de ResOluÇãO ·ii9 8/91, 
de- autoria do Senhor-senador Carlos De'Carli, que alte!a 

_o i:r;~ci~o I do artigo 43 do Regimento Interno do Senado Fe
deral. 

Os presentes ãcãtafam proposta do Senhor Segundo V ice- -Após discussão, os presentes aprovam 0 parecer, -·com 
Presidente para criação de uma comissão destinada a levantar abstenção do Senhor Segundo Vice-PreSidente; 
as neces-sidades de cada órgão. b) p 

A Comissão ficou constitu(da dos Serlhores Senadores arecer favorável à Prestação de Contas da Fundação 
Pedroso Horta, exercício de 1990, correspondente à subven

Mauro Benevides, designado Presidente; Carlos De'Carli, de- çãó social recebida do Senado FederaJ
1 

no valor de 
signado Relator; Alexandre Costa, Dirceu Carneiro e Meira Cr$480.000,00 (Processo n' 008202191-5). · 
Filho. Foi fixãdo um prazo de 15 dias para apresentação desses Após discussão, os presentes aprovam 0 parece-r, 
estudos. C) Parecer favorável ao ressarcim.eilfo p3rci31 de despesas 

A seg1_1ir, o Senhor Pr_eside~te ÇOI!Ç~de a_ palavra ao Se- efetuadas pelo servidor aposentado João Francisco da Silva 
nhor P:imeíro Vi~~,-Presidente, que s~~me~~ ~os presentes com tratamento médico de seu filho (Processo n~'009407/91-b). 
os segumtes assuntos: - O parecer é discutido e, antes de ser submetido à votação, 

a) Parecer favorável à requisição-da s~rvidora Tânia Hei- _ o Senhor Primeiro Secretário solicita, e lhe é concedida, vista 
ga Oliveira Comelli, do Cegraf (Processo n'' 7.486!91'0r da matéria; ' 
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Em seguida, a palavra é concedida pelo Senhor Presidente 
ao Senhor Terceiro Secretário, que submete aos presentes 
os seguintes assuntos: 

a) Parecer favorável ao Processo n' 012582/91-3, em que 
a filha do ex-Senador Carlos Gomes de Oliveira solicita uma 
pensão para seu pai. 

A matéria é discutida e, anteS de ser submetida à votação, 
o Senhor Segundo Vice-Presidente solicita, e lhe é concedida, 
vista da matéria; 

b) Parecer contrário ao Projeto de Resolução n' 32/91, _ 
de autoria do Senador Pedro Simon, que cria em dependência 
do Senado Federal, a Capela Ecumênica. 

Após discussão, os presentes aprovam o parecer; 
c) Proposta de Ato da Comissão Diretor:a que "altera 

o Anexo VI do Ato da Comissão Diretora n9 21191 n, relativa 
a fatores de ajustes. 

Após discussão, os presentes aproVam o parecer e assinam 
o respectivo Ato, que vai à publicação; 

A seguir, o Senhor Presidente concede a pal~vra ao Se
nhor Quarto Secretário, que submCte aos presentes os seguin
tes assuntos: 

a) Parecer favoráVel à proposta de convêDio entre o Sena-· 
do Federal e o Centro de Estudos de Cultura Contemporânea. 

A matéria é discutida e, antes de ser suf?metida à votaçã.o, 
o Senhor Primeiro SeCretário solicita, e llie é concedida, vista 
da matéria; 

b) Parecer favorável ao Projeto de Resolução n' 22/91, 
que" Acrescenta parágrafo ao artigo 62, do Regimento Inter
no do Senado Federal". 

Após discussão, os presentes aprovam o parecer; 
c) Parecer favorável ao Processo n' 010953/91-4, no qual 

o Senador César Dias solicita alteração na data de entrada 
em exercício de seus Secretários Parlamentares. 

Após discussão, os presentes aprovam -o parecer,- Com 
abstenção do Senhor Primeiro Secretário; 

Dando prosseguimento, o Senhor Presidente concede a 
palavra ao Senhor Senador Me ira Filho, que apresenta parecer 
favorável ao Projeto de Resolução n' 6/91 que "dispõe sobre 
a formalidades e concessão otrperrfiissão de serviço de radiodi
fusão sonora e de sons e imagens". 

Após discussão, os presentes aprovam o parecer; 
Por fim, o Senha~ P~e~ldel).te _conçede 'l palavra ao Senhor 

Diretor-Geral, que submete aos presentes os seguintes assun-
tos: · · 

a) Expediente da Sei Editora Ltda. acerca da assinatura 
pelo Senado Federal de 100 exemplares da revista Cadernos 
Germ.ano-Brasileiros para 1991; 

_ É designado o Senhor Senador Meira Filho para relat~~ 
a matéria; . 

__ I>) Expediente do Senhor Presidente do Sindilegis reque
rendo a abertura do Convênio Habitacional junto à Caiía 
Econ-ómica Federal. ,_. 

É designado o Senhor Primeiro Secretário para relatar 
a matéria; . ~-

c) Expediente do Senhor Senador Júlio Campos, no quiJ 
S!!a _-!?x'?elência solicita uma pequena reforma nas Alas NilQ 
Coelho e Alexandre Costa. -
. É designado o Senhor Primeiro Vic_e-Presidente para rela
tar a matéria; 
, d) Proposta de Projeto de Resolução que "Cria funções 
$ratificadas na Subsecretaria de Comissões, e dá outras provi
dências". 

I 
É designado o Senhor Primeiro Vice-Presidente para rela

ar a matéria; 
, e) Projeto de Resolução n~ 1, de 1991, que introduz altera
ções no Título VI do Regimento Interno do Senado FederaJ; 

É designado o Senhor Senador Beni V eras para relatar 
a matéria; 

e) Processo n' 007895/91-7 -Prestação de Contas do 
Senado Federal, referente ao primeiro trimestre de 1991. 

É designado o Senhor Primeiro Vice-Presidente para rela
tar a matéria; 

I) Processo n' 009479/91-0, em que Celso Antony Parente 
~olidt~. ressarcimento de despesas médicas, referentes à inter
nação de seu genitor, o ex-Senador Raimundo Parente. 

É designado o Senhor Terceiro Secretário para relat_ar 
a matéria; · -
· g) Processo n• 004600/91-6, que contém a prestação <l_e 
con!~s_da Assefe, referente ao quarto trimestre de 1990. 

- E designado o Senhor Segundo Secretário para iélaiãr 
a matéria; 

h) Processo n' 012937/91-6, em que 1\!:iqueas Dantas .de 
Morais, solicita Licença para Trato de Interesses Particularçs. 

O Senhor Primeiro Secretário profere parecer oral, pila 
aprovação do pedido. Após discussão, os presentes concordãin 
~m o parecer. 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente decl:y:a 
~ncerrada a Reunião, às treze horas e quinze minutos, pelo 
que eu, Manoel Vilela de Magalhães,_ Diretor-Geral, em exerw 
dcio e Secretário da Comissão Diretora, lavrei a presente 
:Ata que, depois de assinada pelo Senhor Presidente. vai-à 
publicação. 

Sala dá Comissão Diretora, 4 de setembro de 199!. -
!Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Is 
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1- ATA DA ISO• SESSÃO, EM 9 DE SETEMBRO 
DE 1991 

1.1-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Mensagens do Senhor Presidente da R:epública 

-N•' 222 e 225/91 (n~ 454 e 462/91, na origem), 
restituindo autógrafos de projetes de lei sancionados. 

-W' 223 e 224191 (n•' 455 e 456191, na origem), 
de agradecimento de comunicaç6es. 

1.2.2- Aviso do Presidente do Tribunal de Contas 
da União 

-No 449/91, encaminhando ao Senado o inteiro teor 
do decidido por aquela Corte de Contas ao apreciãt o
processo de Inspeçáo Extraordinária realizada para atender 
a Requerimento de Informações do Senado Federal _sobre 
caus~ e prejuízos decorrentes das operações de importação 
de alimentos efetuadas pela Interbrás, no período de 
1"-1-86 a 31-3-87. 

1.2.3- Parecer 

Referente à seguinte matéria: 

-Projeto de Lei da Câmara n9 37/90, que dá n6vã. 
redação ao § 3' do art. I• da Lei n• 5.584, de 26-6-70, 
que dispõe sobre normas de Direito- Processual do Tra
balho. 

1.2.4- Exp~diente recebido 

-Lista n• 2191. 

1.2.5- Leitura de Projeto 

-Projeto de Lei do Senado n• 317191, que dispõe 
sobre concessão de liCença nos casos de adoção. 

1.2.6- Requerimento 

- N9 593/91, de autOria do Senador Esperldião Amin, 
solicitando licença para afastar-se dos trabalhos da Casa 
no dia 9 do correnie m~s.Votaçáo adiad~ por falt:.l de quo
rum. 

1.2. 7 - Comu_nicações da Presidência 

-Recebimento da Mensagem n• 219191 (n' 450191, 
na orlgein), pela qual o Senhor PreSidente da República 
comunica que se ausentará do País no período de 7 a 14 
de setembro de 1991, para realizar visita de estado a Ango
la, Zimbábue, Moçambique e Namibia. 

-Recebimento da Mensagem n' 220191 (n" 451191, 
na origem), pela qual o Senhor Presidente da República 
solicita a rerratificação da Resolução n9 85/90, do Senado 
Federal, que aprovou a contratação qe operação de crédito 
externo da Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. 
-·EMBR.ATEL, no valor global de até 
US$286,424,673.00, para os fins que especifica. · 

-Recebimento da Mensagem n• 221191 (n• 453191, 
na origem), pela qual o Senhor Presidente da República, 
solicita que seja autorizada a celebração dos aditivos con
tratuais de assunção da_s obrigações externas existentes -de 
responsabilidade da Siderbrás (em liquidação), no mon
tante equivalente a US$2,850.000,000.00. 

- Recebim~nto do Ofício n• S/41/91 (n• 4-818191,na 
origem). através do qual o Presidente do Banco Central, 
solici~a autorização para que a Prefeitura Municipal de 
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EXPEJ)ffiNTE 
CIINTRO GRÁFICO DO SENADO PBDBRAL 

PASSOS I'ÓRTO 
Diretor-Oeral do Seudo Federal 
AOACIEL DA SD.VA MAIA 
Diretor F.zntivo 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
Iapreao sob respoaubilidade da Mesa do Seaadó Federal 

ASSINA1URAS CARLOS HOMERO VIEIRA NINA 
Dire10r Ada:iailtrativo 
LUIZ CARLOS DB BASTOS 
DireiOrladutrial 

~···-···-····---···----··--·-·--·---··- Cr$ 3.519,65 

PLORIAN AUGUSTO COUI1NIIO MADRUGA 
llireklr Adjuto 

Brusque (SC), possa contratar operação de crédito no valqr 
de Cr$982.356.113,76, para os fins que especifica. 

--Abertura de prazo ·para apresentação de emend'l.s 
ao Projeto de Lei da Câmara n" 37/90. 

1.2.8 - Discursos do Expediente 

SENADOR EDUARDO SUPLJCY =Importância 
da visita do Presidente Fernando Collor a países africanoS. 
Agradecimentos a gestões do Presidente do Senado, Sf. 
Mauro Benevides, J·unto ao Ministro da Economia, Fazer}
da e Planejamento visando garantir a S. Ex~ acesso ao_s 
computadores do Siafi. Informações recebidas do Mfni$
tério da Economia, Fazenda e Planejamento sobre fundO:s 
de previdência privada. 

SENADOR MAGNO BACELAR- 379" aniversári{> 
da cidade de São Lufs, capital do Maranhão. 

SENADOR AFFONSO CAMARGO - Artigo d~ 
hoje do jornal Folha de S. Paulo, intitulado "Ingovernável 
ou desgovernado". 

SENADOR ODACIR SOARES . ...,.., Nova .t~ntativ~ 
de entendimento nacional promovida pelo Presidente Fer; 
nando CoJlor, 

1.2.9- Leitura de Projeto 

-Projeto de Lei do Senado n' 318/91 - Comple: 
mentar, de autoria do_S_eoador Maurício Corrêa, que deter~ 
mina os casos em _que forças estrangeiras possam transita~ 
pelo território nacional ou nele permanecer temporaria
mente, mediante permissão do Presidente da República, 
independente da autorização do CongreSsõ Nacional, nos 
termos do disposto nos arts~ 21, inciso IV, 49, inciso II 
e 84, inciso XXII, da Constítuição Federal. 

1.3 -ORDEM DO DIA 

Parecer no 296/91, da Comissão- âe -constin.aiçãÇl, Jtis-. 
tiça e Cidadania, sobre Questão de Ordem formulada pelo 

Tiragem 2.200 exem.plarca. 

Senador Maurício Corr_ê~ sobre a po~sibilidade regimental 
de ser adiada a discussão de proposta de emenda à Consti
tuição, nos termos dos.arts. 274 e 279 do Regimento Inter
no, concluindo pela procedência da Questão de Ordem. 
DiscUssão encei-rada, ficando a votação adiada nos termos 
do art. 168 do Regimento Interno. 

Proposta de Emenda à Constituição n~ 13/91 de autoria 
do Senador Ney Maranhão e outros Srs. Senadores, que 
dá nova redação ao § 5o do art. 14 da Constituição Fede
ral. Em fase de discussão (4~ sessão). 

1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia 

SENADOR MARCO MACIEL - Apoio â solici· 
tação da Facepe. no sentido da instalação, em suas depen
dências, de um eséritório regional do Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico- CN_Pq. 

SENADOR MAURO BENEVIDES- Dia do Admi
nistrador. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES - Lentidão 
ao-Processo Legislativo. --

são 
1.3.2- Designação da Ordem do Dia da próxima ses-

lA- ENCERRAMENTO 

2- RETIFICAÇÃO 

-Ata- da 67~ Sessão, realizad_a __ ern 22-:S-9J 
3- ATOS DO PRESIDENTE 

- N'' 670 a 675/91. 

4- MESA DIRETORA 

5- LÍDERES E VICE·LÍDERES DE PARTIDOS 

6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA· 
'lENTES 
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Ata da 150~ Sessão, em 9 de setembro de 1991 
P Sessão Legislativa Ordinária, da49~ Legislatura 
Presidência dos Srs. Mauro Benevides e Dirceu Carneiro 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESEN
TES OS SRS. SENADORES, 

Affonso Camargó- Alexandre Costa-; Almir. G~~riel 
- Bení V eras- Dirceu Carneiro- Elcio Alvares- Fran
cisco Rollcmberg - Garibaldi Alves - Gerson Camata -
Guilherme Palmeira- HUgo Napoleão- _Irapuan Costa Jú
nior - José Fogaça - José Paulo Biso! - José Richa -
Jutahy Magalhães- LavoiSiCfMaia- Lourival Baptista
Magno Bacelar- Mauro Benevidcs- Mei_ra Filho- N~bor. 
Júnior - Ronaldo Aragão - Valmír Campelo - Wtlson 
Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista <!e 
presença acusa o comparecimento de 25 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 1 ~ Secretãrió procederá à leitura do Expediente. 
É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
MENSAGENs·· 

MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafos de projeto de, lei sancionado: 
N-'222/91 (n" 454/91, na origem), de 5 de setembro corren~ 

te, referente ao Projeto de Lei da Câmara n" 55, ele 1991 
(no 5.992/90, 'na Casa de origem), que cria o TribUnal Regional 
do Trabalho da 22' Regiãó. · 

(Projeto que se lransformou na Lei no 8.221, de 5 de 
setembro de 1991.) 

N• 225/91 (n' 462/91, na or1gem);·de 5 de setembro corren
te, restituindo novos autógrafos da Lei n" 8.202, de 1991, 
republicada no Diário Oficial da União de 19 de agosto de 
1991. 

De agradecimento de comunicações: 
N" 223/91 (n• 455/91, na origem), de 5 do corrente, refe

rente à escolha dos Senhores Mauro Sérgio da Fonseca Costa 
Couto. para exercer ã função de Embaixador do Brasil junto 
à República do Panamá; Carlos Augusto de Proença Rosa, 
para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à Repú
blica da Irlanda; c Mareio Paulo de Oliveira Dia-s,-para exercer 
a função de Embaixador do Brasil junto. à República Árabe 
do Egito. ··· 

N• 224/91 (n" 456/91, na origem), de 5 do cOrrente, refe
rente à promulgação das Resoluções n'1s 37 e 38, de i991. 

A VISO DO PRESIDENTE. DO 
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

No 499, de 5-9-91, encaminhando ao Senado o inteiro 
teor do decidido por aquela Corte de Contas ao apreciar 
o processo de Inspcção Extraordinária realizada para atender 
a Requerimento de Informações do Se_na_do_ _Federal sobre 
causas e prejuízos decorrentes das operações de importação -

'-.. . 

de alimentos efetuadas pela Interbrás, no período de 1~-1-86 
a 31-3-87. 

( E_ncaminhe-se cópia ao requerente:) 

PARECER 

PARECER N" 321, DE 1991 

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
sobre o Projeto de Lei da-Câmara n" 37, de 1990, que 
"Dá nova redação ao § Jo do art. to da Lei n~ 5.584, 
de 26 de junho de 1970, que dispõe sobre normas de 
Direito Processual do Trabalho''. 

Relator: Senador Maurício Corrêa 
De autoria da nobre Deputada Rita Camata, ~ projeto 

d-e lei em exame viSa alterar -a fornia de fixação do limite 
de alçada em dissídios individuais nos processos perante a 
Justiça do Trabalho que, pela legislação em vigor, é feita 
com base no ~alárió mínimo atualmente considerada inconsti
tucional. 

Ao mesmo tempo, propõe ·a elevação- desse limite de 
dois salários mínimos, hoje equivalente a Cr$34.000,00 (trinta 
e quatro mil cruzeiros) para 800 (oitocentos) BTN (Bônus 
do Tesouro Nacional), equivalente hoje a aproximadamente 
Cr$83.000,00 (oitenta e três milcruzeíros). 

Ocorre que, posteriormente à apreSentação desse proje
to, foi editada a Lei n'·' 8.177, de to de março do corrente 
ano-; que extinguiu, ·em seu 3rt. 39 , inciso II, o Bônus do 
Tesoüro Nacional, fixando-lhe um valor que se destina exclusi
vamente à conversão para cruzeiros dos contratos existentes 
na ·data da publicação da Medida Provisória que deu origem 
à supracitada lei. ---

Isto posto, faz-se necessária a alteração do projeto de 
lei em referência visando sanar impropriedade apontada, es
coimando-o do vício de injuridicidade que comprometeria a 
sua eficácia. 

Propomos, assim, a seguinte emenda modificativa, cujo 
valor nela existente foi obtido a partir da multiplicação dos 
800 BTN objeto da proposta da ilustre autora ~ào projeto, 
pelo último valor do BTN fiscal divulgado pelo GoVerno em 
fevereiro p. passado, resultando no valor aproximado de 
Cr$83.000,00 (oitenta e três mil cruzeiros) e arredondado para 
Cr$100.000,00 (cem mil cruzeiros). 

A fim de evitar a -sua defasagem em face da situação 
econômica brasileira, propomos ainda a sua periódica atuali
zação pelo Tribunal Superior do Trabalho, procedimento já 
adotarlo no § zo do ar!. 40 da citada Lei no 8.177/91 ao tratar 
do depósito recursal. 

EMENDA N• 1 - CCJ 

(Substitutivo) 
Emenda modificativa ao Projeto de Lei da Câmara n9 

37, de 1990, que "Dá nova redação ao § 3o do art. 1• da 
Lei I!" 5.,584, de 26 de junho de 1970, .que "Dispõe sobre 
normas de Direito Processual do Trabalho''. 
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DêRse ao art.~i'~ do Projeto de Lei da- Câffiai-a- o"' 37, 
de 1990, a seguinte redação: 

"Art. 1" O § 3" do art. J·• da Lei n" 5.584, dç 
26 de junho de 1970, passa a vigoia'r co·m a seguinte 
redação, acrescido de § 5" no mesmo artigo: 

Art. ! " .................................. . 

§ 3'.' Quando o valor fixado para a causa, na for
ma deste artigo, não exceder a Cr$100.000,00 (cem 
mil c,.ruzeiros). será dispensável o resumo dos depoi
mentos, devendo constar da Ata a conclusão da Junta 
quanto à matéria de fato. 

§ 5?- O vãiOr- previsto no § 3? deste artigo poderá 
ser periodicamente atualizado pelo Tribunal Superior 
do Trabalho." 

Sala das Comissões, 4 de setembro de 1991. - Nelson 
Carneiro, Presidente - Maurício Corrêa,Relator - Jutahy 
Magalhães - Josaphat Marinho - Francisco Rollemberg -
Antonio Mariz - José Fogaça - Valmir C~mpelo - José 
Eduardo - Oziel Carneiro - José Paulo Bisol - Mansueto 
de Lavor - Chagas Rodrigues - Magno Baceiar. 

VOTO EM SEPARADO, VENCIDO, DO SR. 
SENADOR AUREO MELLO, NA COMISSÃO DE 

CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 

Ao Projeto de Lei da Câmara n" 37, de 1990 (n' 
3.650-B), de 1989, na origem, que "Dá nova redação 
ao § 3• do art. J• da Lei n• 5.584, de 26 de junho de 
1970, que dispõe sobre normas de Direito Processual 
do Trabalho". 

Relator: Senador Áureo Mello 
Trata-se de Projeto de Lei originário da Câmara dos De,. 

putados, de autoria da ilustre Deputada Rita- Caniita, que 
tem por objetivo "Dar nova redação ao § 3~ do art. 19 da 
Lei n• 5.584, de 26 de junho de 1970, que dispõe sobre normas 
de Direito Processual do Trabalho." 

A legislação citada estabelece, in verbis (Lei~ n• 5.584170): 

"A~. cP Nos processos perante a Justiça do Tra
balho observar-se-ão os princípios estabelecidos nesta 
lei. -

Art. 2~ Nos dissídios individuais, proposta·a con
ciliação, e não havendo acordo, o Presidente da Junta 
ou o Juiz, antes de passar à instrução-da causa, fixar
lhe-á o valor para a determinação da alçada, se este 
for indeterminado no pedido. 

§ I• .. -· ~ .. "" ·~· "·"' ··~· .... ·-- ....... CC«~C->• ..... .. 
§ 2• -<••••••••••.,••·•••••••H""~" .. '''m'"'"''"••••••-• 

§ 3~ Quando o valor fixado para a causa, na for
ma deste artigo~ não exceder de 2 (duas) vezes o salário 
mínimo vigente na sede do Juízo, será dispensável o 
resumo dos depoimentos, devendo constar da Ata a 
conclusão da Junta quanto à matéria de fato. 

§ 4~ Salvo se versarem sobre matéria constitu
cional, neõhum recurso (CLT, art. 893) caberá das 
sentenças proferidas aos dissídios da alçada a que se 
refere o parágrafo anterior." . _ . . . 

O Projeto de Lei em exame foi a-provado pelo Plenário 
da Câmara dos Deputados em 6-6-90, com emenáa oferecida 
pela Comissão de COnstitU.içáo é de JustiÇa e Redação daquela 

Casa d9_C~mgr~sso Nàcional, tenóo sua Redação Final vazada 
nos seguin!t;;S termos; 

"Art. l" O § 3" do art. l" da Lei n" 5.584, de 
26 de junho de 1970, paSsa a vigorar com a seguinte 
redação: 

Art. 1'' ·······················"···--·············--······· 
§ 3'"- Quando-o~valor ~i~_ado para a causa, na for

ma deste artigo, não eXceder a oitocentos Bônus do 
Tesouro Na.cional, será dispensável o resumo dos de
poimentos, devendo constar da Ata a conclusão da 
Junta quanto à matéria de fato." 

Art. 2" Esta Lei entra em vigor na data de sua 
, publicação . 
. , Art. 3" .. Revogam-se ªs cfisposições em contrá
rio." 

Ao apresentar as justificativas para a iniciativa do Projeto 
de Lei, a ilustre Deputada alego!.!: que o valor fixado pelo 
dispositivo legal, por ser insuficiente, não surtiu, ao lorigo 
dos anos, os efeitos desejados. Alega, ainda, a necessidade 
de sua revisão, pelo fato de que, __ constitucionalmente, não 
mais é permitido utilizar-se o salário mínimo como referência. 

Propõe, desta forma, a majoração do valor em questão 
para 800 (oitocentos) Bônus do Tesouro Nacional, o que acar
retará, seguramerite, ''uma apreciável dinamização dos traba-
11?-0S da !_ustiça do Trabalho, ensejando maior brevidade na 
solução dos feitos", uma vez que só h~vúá revisão das senten
ças proferidas nos dissídios de alçada se de valores superiores 
ao fixado, ou, como explicita o§ 4o, se versarem sobre matéria 
constitucional. 

A Comissão de Constituição e Justiça e de Red.ação da 
Câmàra dos Deputados opinou, unanimemente, pela constitu
cionalidade, juridícidade, técnica legislativa e, no mérito, pela 
aprovação, com emenda de redação, do Projeto de Lei refe
renciado, nos termos do parecer do Relator. 

De acordo com a Comissão, traia-se de alteração de lei 
federal, sendo evidente a competência da União para dispor 
sobre a matéria. bem como o direito â iniciativa Parlamentar, 
nos termos do art. 61 da Constituição Federal. Considerou, 

-ainda, o Projeto de transparente juridicidade, concebido den
tro da Técnica Legislativa e, n"o mérito, oportuno e válido. 

A única ressalva feita ao Projeto;do que originou a emen
~a de redaçãó, diz respeito ao fato de que o número de BTN 
foi citado pela autora em algarismos e repetido em extenso, 
quando na redação das normas legais esta praxe comercial 
e bancária não é tolerada. 

Nestes termos, através do Ofício PS-GSE-99, de 15 de 
junho de 1990, da Cãmara dos Deputados, foi o Projeto de 
Lei encaminhado para ser submetido â consideração do Sena-
do Federal. • 

Entendemos que os argumentos apresentados pela ilustre 
Parlamentar, sig!}atária da P-roposição, são in~eiramente perti
nentes, inclusive no que se reporta ao aspecto constitucionaL 

De fato, a Constituição Federal, no inciso IV do art. 
7", ao tratar do salário mínimo, veda "sua vinculação para 
qualquer fím". 

Também, no mérito, aplaUdimos a iniciativa da digna 
Deputada, por entendermos ser ínfimo o valor de dois salários 
mínimos para a dispensa dos resumos dos depoimentos. A 
majoração proposta, bastante razoável em seu montante -
8_Q9_BTN- ensejará, como alegado pela autora, uma maior 
celeridade às atividades da Justiça do Trabalho, permitindo· 
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uma maior rapidez na solução dos dissídios trabalhistas, em 
benefício do órgão- e das próprias partes. 

Entretanto, padece o Projeto de Lei encaminhado a esta 
Casa de erro de redação, pois que menciona eril ___ seu art. 
1 ". e também em sua Ementa, que se dará nova redação ao 
~ 3" cto art. 1'' da Lei n" 5.584, de 26 de junho de 1970, 
quando, na realidade, o § 3" que se pretende alterar encon
tra-se inserido no art. 2" da citada lei, e não em seu art. 
1", que. inclusive, não contém parágrafos. ---

Desta forma, e considerando a inexistêilcia:- de qualquer 
vício de inconstitucionalidade ou de injuridicidade que possam 
prejudicar a aprovação pelo Senado Federal do Projeto de 
Lei n" 3.650-B, de 1989, opinamos favoravelmente ao seu 
acolhimento, adotada a seguinte Emenda de Redação, com 
vista à correção a que nos_ referiinos no parágrafo· an-terior. -

EMENDA 

Dê-se a seguinte redação à Ementa e ao artigo 1''_ do 
Projeto de Lei da Cãmara dos Deputados n" 3.650-B, de 1989: 

Dá nova rcdação ao§ 3'' do art. 2" da Lei n'' 5.584, 
de:: 26 de junho de 1970, que "Dispõe sobre normas 
de Direito Processual do Trabalho". 

"Art. I" O § 3" do art. 2• da Lei n" 5.584, de 
26 de junho de 1970, passa a vigorar com a seguinte 
redação:'' 

Sala das Comissões, 4 de setembro de 1991.- Senado
rAureo Mello. 

EXPEDIENTE RECEBIDO 

LISTA N• 2, DE 1991 
EM 6 DE SETEMBRO DE 1991 

Correspondências recebidas e respond1das pelo Senhor 
Presidente do Senado Federal: 

Diversos: 

- Taba Corretora de Seguros- RS, solicitãndo a extin
ção da particípação de empresas finã.ncei.tas no~ ramo de segu
ros; 

-Deputado Reinaldo de Lima - Belo Horizonte -
MG, solicitando mudanças na Constituição em seu art. 5'·', 
item XLII; 

-Câmara Municipal de Ibaboraf -RJ, contrária à apro
vação do projeto referente à liberação do jogo em território 
nacional; 

-Câmara Municipal de Caçapava - SP, solicitando o 
desbloqueio de cruzados novo_s_ para o pagamento do Imposto 
de Renda; 
· -Câmara Municipal de Joanópolis - SP, solicitando 
a legalização dos cassinos no Brasil; ____ _ 

-Câmara Municipal de Novo Hamburgo- RS, solici
tando providência_s quanto às campanhas de desmoralização 
do Parlamento; 

-Presidente da Comissão -do Narcotráfico da Argentina 
- apresentando a esta Casa votos de solidariedade na luta 
contra as drogas; 

-Câmara MuniCipal de Guaratinguetá ~ SP, protes
tando contra o veto à Mensagem n~ 10 do Governo Federal; 

-Associação dos Professores Aposentados do Magis
tério Público Ofidal - Bauru - SP, contrária ao Projeto 
de Reconstrução Nacional; 

-Câmara Municipal de Elói Mendes- MG, soliciTando 
prOvidências urgentes"jtinro ao Banco Central no sentidO de 
rfvogar·o ato que liquidÕu a Minas-Caixã; 

.....:.. Cãmáfá Municipal de Jundiaí- SP, "faVOrável ao pro
jeto do Senador Eduardo Suplicy, instituindo o Programa 
~e Renda Mínima Gararttiâa;- - _ -- -

-Câmara Munic1pal de Vera Cruz - SP, solicitando 
q;ue seja- mantida a apoM.:ntadoria dos professores; 

-· --Câmara Municipal de São Borja - RS." solicitando 
qüe o Governo Federal destine verbas para recuperação do 
sl)Jo, conservação e manutenção do maquinário agrícola; 

-Câmara Municipal de Casa Branca~ SP, solicitando 
ao Governo a implantação do Parlamentarismo; -

-Doutor Ernani Faria- Belo Horizonte- MG, en
viando pré-estudo de viabilidade do·setor ferroviário; 

-Câmara Municipal de Alecrim- RS, Solicitando crüi
ção de novas leis para que as autorldades policiais possam 
efetuaf prisões também quando não estão em flagrante delito; 

-Câmara Municipal de Cosmópolis - SP, solicitando 
que os valores recebidos em horas extras, não sofram descon-
tos previdenciários; -

-Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Teleco
municações de Santa Catarina- SC, solicitando implantaçaO
de uma nova política salarial; 

-Associação dos Micro e Pequenos Empresários de C ra
tes---:- CE, solicitando agilizar aprovação do Projeto "Central 
Serviços"; -

1 -Prefeitura Municipal de Fortaleza - CE, solicitando 
aprovação do projeto que isenta do IPI, as máquinas e equipa
IT!entos para construção-e manutenção rodoviária; 
-· oo--:.......:câmani"Municipal de Santo Amaro- BA, encami

nhando Moção de Congratulação, ao Senador Josaphat Mari· 
nho pela honrosa visita ãquela cidade; 

-Assembléia Legislativa do Estado da Bahia, encami: 
n~ando Moção de Congratulação ao Senador Josaphat Mari
nho, por ter conseguido em votação unân-ime, aulõrização 
para rolagem da dívida, conforme solicitação ao Goverriado! 
d9 Estado; 

-Câmara Municipal de Guarujá -SP, inslalação da 
sede do Tribunal Regional do Trabalho da 19' Região, em 
Sªotos; 

...--Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lobato- PR, 
protestando contra a grave situação que a categoria atravessa, 
diante dos sucessivos fracassos económicos; 

-Sindicato dos Metalúrgicos_de Volta Redonda- RJ, 
solicit_a~do solidariedade junto a diversos ministérios diante 
do comportamento antidemocráticO em relação aos trabalha
dores; 

-Câmara Municipal de Uruguaiana- RS, solicitando 
que seja mantido o projeto inicial do gasoduto; _ 

- Unafisco R,egional de São Paulo - SP, contrária ã 
Medida Provisória n' 296; 

--Câmara Municipal de Santiago- RS, encaminfiãndo 
voto de congratulação ao _Seriado Federafpor terem sido extin
tos 400 cargos; 

- Em~aixada da Argentina ...:..... inforrmiildo aprovação 
do Tratado de EmPresaS HiiiâêiOrial Argê-ntína-Brasileiro; 

-Associação do Magistério de Tupi Paulista - SP, pro
pondo discriminação entre os ativos e íriâtivos do magistério; 

-Assembléia Legislativa do Estado do Piauí, solicitando 
a extinção da prática das Medidas Provisóriãs; 

-Servidores do Triburial Regional Eleitoral de Mato 
Grosso do Sul- MS, contrária ã Medida Provisória n' 296; 
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- APAE/CTBA- Conselho ómiunitário do Deficiente 
-Curitiba- PR, solicitando aprovação do Projeto n" 896/91; 

-Federação do Comércio do Rio Grande do Norte, soli-
citando aprovação_ do Pr()je~o de _Lei cia-Câmãra n\'.516; 

- Organi~ação- Brasileira de Cultura e pducação - Rio 
de Janeiro - RJ, solícífalldo-ffiodificações na:s propagandas 
eleitorais; _ _ __ 

-Conferência Nac;:io_m~f~_2._~ Bispos -do Br_a;;il- Region~l 
II - Recife - PE~ s~_l}c~t,ando p,roy_idênc~asJ_;:nual onQa 
de viOlência e··crimiii3.1idade e encaminh'!_ndp __ a_s_~inaturas; _ 

-Sindicato dõs Tfabillhadoies Rurais de Campina Gian-
de- PB. soJicitando direitos iguais aos trabalhAdores rurais 
e urbanos; --- -

-Prefeitura Municípal de Ribeirão -Pfet9_ ~ SP, solici
tando isonomía salarial entre Previdência Social e Ministério 
do Trabalho; 

-Sindicato dos Profissionais da Dança- Rio de Janeiro 
-- RJ, solicitando melhorfa salarial e maior- valorização do 
artista brasilciio; 

-Sindicato dos Contabilistas de Uberlândia -MG, ex
pressando indignação ao _tratamento dado à classe; 

-Câmara Mu.nicipaf de ftatíba _::_- SP. soliCÍÍando provi
dências urgentes no sentido de que seja criado um imposto 
único; - ~ = ----

-Comunidade dos MUnicíp-iOS- dã -Região de CamPo 
Mourão- PR, solicitando a suspensão da exigência de ~r!ifi
cado de re~ularidade junto ao INSS, FGTS, PIS e PASEP 
para obtenção de financia~entos; 

- Càmara Municipal de' Novo Horizonte - S_f), solici
tando providências urgentes no sentid~ d~ que ~eja_regula
mentado o inciso V do art. 203 da Constituição; 

-Associação Pauli~!~ de M!Jnicípios de São Paulo -
SP~_e_~cam!nhancJ9 teses p·ara apreciação, ãpi~~~adas no 3~" 
Congresso-Estadual de MunicíPiOs; 

--Senhor Everardo Costa Santos - Salvador -- BA, 
solicitando aprovação do Projeto de Lei n' 4.253190; . 

- Comissão Organizadora sobre a Destinação do Lixo 
Tóxic_o ::----':"Toledo- PR, encaminhando carta do 1 ~Seminário 
Regional sobre a Destinação do Lixo Tóxico; 

-Assembléia Legislatb:a do Estado de São Paul_o, favo
rável a ConstituiçãO da CPI na apuração de envolvimentos 
de Deputados em em TráficO de drogas e ·punição âos culpa-
dos; - - -· 

-Coi:reged9ría:"de-áii-dã-Tustiça ..:_Rio =de-)aneiro
RJ, encaminhando cópia do relatório preJiminar da Comissão 
Especial de Inspeção de Entidades de atendimento às Crianças 
e Adolescentes; -

- Câmaia Municipal de Nova Andradirla -_Ms, ~o cami
nhando maçã~ de repúdio pela agres:sãof~ita à_:Oeputada 
Raquel Cândido; c c c c 

-Ordem dos Advogados do Brasil - São Paulo - SP, 
enviando emendas à nova Lei Qo Inquilinato; 

-Câmara Municipal de Santa Gertrudes-:--~~ encami
nhando moção de apoio ao jOrnalista José Hamilton Ribeiro; 

-Câmara Municipal jle Belo Horizonte- MG, encami
nhando moç_ão de prot_ei!o_ao ~~NI?_J;S, g~s_tox do_processo 
de privati~ação da Usiminas;. 

-Câmara Municipal de São José dos Campos- SP, 
apelando na absolvição dos vereadores Romildo Raposo, Ma
noel Boni e do líder comunitário José do Carmo por apoiarem 
a luta dos sem-teto; 

-Câmara Municipal de Ariquemes- RO, encaminhan
do propostas para mudanças no contexto do desenvolvimento 
nacional; 

-- -Câmara Municipal de Santo André - SP, encami
nhando moção de apoio à inidàtivà do Presidente da RePú
blica pelo projeto para construção de escolas de ensino básico; 
--------Câmara Municipal de Santo Amaro -- SP, encami
ohando Moção de Júbilo pelo magnífico trabalho desenvolvido 
pelo Poder Judiciário de Santo Amaro; 

:-Câmara Municipal de Cascavel - PR, solicitando a 
votação da Lei de Diretrizes e Bases para a Educação; 

-Assembléia Legislativa de Goiânia- GO, Solicitando 
rnovitnento em defesa da universidade pública e gratuita de 
nOsso !'a_ís; 

- Àssernbléia Legislativa de Palmas- TO, comunican
do eleição do Líder do Movimento de Salvação do Tocantins; 

-Câmara Municipal de São José dos Campos- SP, 
solicitando informações à Embra_er sobre possível acidente 
o·corfido com o avião Sencca,_ de Sua fabricação; 

- Associação de Defesa Comunitária - Rio de Janeiro 
- RJ, solicitando regulamentação da Lei de Custeio e Bene-_ 
fícios da Previdência--Social; --

-Câmara Municipal de São José dos Campos- SP, 
registrando em ata o pronunciamentO do Deputado Federal 

-- Ary Kara, em defesa dos interesses da Embraer; 
-Assembléia Legislativa do Estado do Ceará, solici-

tando aprovaçã·o da Lei de Diretrizes e ·:sases;-
- -Câmara Municipal de Bauru- SP, encaminhando mo
ção de apoio aos Senhores Senadores que votaram pela rejei
ção ao veto aposto pelo Presidente da República ao Projeto 
de Lei dos Servidores da Rede Ferroviária Federal; 

-Câmara Municipal de Ribeirão Preto -:-SP. soliç_ítando 
urgentes providênciãs--par3-realiZaÇã0 ·ae plebiscito sobre o 
Parlamentarismo; 

---:Câmara Municipal de São Pedro do Sul- RS, solici
tando imediata liberação de recursos destinados à extensão 
rural em nosso País. 

Manifestações sobre a pena de morte: 

-Recebidas 740 correspondências de diversos países: 

Manifestações sobre a extinção dos hospitais psi_qui_átrico~: _ 

-Câmara Municipal de Paracambi - RJ; e 
~do Conselho Federal de Medicina- RJ. 

Manifestações sobre a prorrogação de mandatos de prefei~ 
tos municipais e vereadores: 

- Cã"mara -Municipal de Penápolis- SP; 
-Câmara Municipal de Botucatu - SP; 
-Câmara Municipal de Es_P.inos_a- MO; e 
- Càmará Municipal de Cabrobó- PE. 

-Manifestações contrárias à extinção da aposentadoria por 
tempo de serviço: 

~Câmara Municipal de Pradópolis- SP; 
-Câmara Municipal de Grão Mogol ~ MG; 
-Câmara Municipal de Cotia- SP; 
-Câmara Municipal de Andradina- SP; 
-Câmara Municipal de !ta peva - SP; 
-Câmara Municipal de Barueri -- SP; 
-Câmara Municipal da Estância Socorro- SP; e 

·-- Cãmara Municipal de Cuba tão - .SP. 
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- O expedien· 
te lido vai à publicação. 

Sobrt: a mesa, projetO--de lei que vai ser lido pelo Sr. 
1" Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 317, DE I991 

Dispõe sobre concessão de licença nos _casos de ado~ 
ção. 

O CongreSso Nacional decreta: 
Art. 1" Nos casos de adoção será concedida à mãe adotiw 

va, empregada ou servidora pública, licença de 120 (cento 
e vinte) dias durante o pririleiro ano de vida da criança. 

§ 1" Se a criança tiver mais de um ano de idade, a 
licença será de 60 (sessenta) dias, contados da data da efetiva 
adoção. 

§ 2',. Na hipótese de falecimeáto -da mãe adotiva nos 
primeiros seis meses de vida da criança, ·o pai adotivo terá 
direito a 30 (trinta) dias de licença. 

Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua publiw 
cação. 

Art. 3" Revogam-se as disposições em cotHrárío. 

Justificação 

Reconhece-se _como necessário um período de adaptação 
para a convivência mãe adotiva e- filho. Assim o projeto estabe
lece licenças diferenciadas de 120 (cento e vinte) dias nos 
casos de crianças com até um ano de idade, e de 60 (sessenta) 
dias, nos demais casos. 

Finalmente, o projeto estabelece o direito -à licença-pa
ternidade de 30 (trinta) dias para o caso de falecimento da 
mãe adotiva nos primeiros seis meses de vida da criança. 
Consideramos o prazo de 30 (trinta) dias razoável, nesse caso, 
para guarda e cuidados que a criação de um filho está a exigir 
na condição de recém-nascido quando, em virtude de uma 
dedicação quase exclusiva, exige uma ocupação de tempo qua
se integral. 

São essas as razões que juStificam a apresentaçãO do pro
jeto d~ lei que espero seja aprovado pelos meus ilustres Pares. 

Sala das Sessões, 9 de setembro de 1991. - Senador 
Francisco Rollemberg. 

(A Comissão de Assuntos Sociais - decisão term[::. -
nativa.) 

O SR. PRESIDENTE {Mauro Benevídes) - O projeto 
lido será publicado e remetido à comissão-competente. 

Sobre a mesa. requerimento que- será lido pelo Sr. to 
Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 593, DE 1991 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 56, II, da Constituição e do art. 43, 

II, do _Regimento Interno, requeiro licença para me afastar 
dos trabalhos da Casa, a fim de atender: convite Qa Assembl~ia . 
Legislativa do EStado d~ RQraíma, pará pãi"ticípãr de uma 
Sessão Solene cujo tema prii1Cipal é intitulado "Amazónia, 
a Lei e a Reforma Constitucionar', no dia 9 dq corrente 
mêS. 

Sala das Sessõ.es, 6 de setembro __ de 1991. - Senador 
Esperidião Amin. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A votação 
do requerimento fica adi~da por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência recebeu a Mensagem n' 219. de 1991 (n' 450/91, ~ 
origem), de 4 dó corfCnte, pela- qual o Senhõr Presidente
da República comunica que se ausentará do País no período 
de 7 a 14 de setembro de 1991. para realizar visita de Estado 
a Angola, Zimbábue, Moçambique e Nam1bia, atendendo 
a convite formulado pelos chefes_ de Estado daqueles países. 

- - - - (É a seguinte a mensagem recebida.) 

MENSAGEM N• 219, DE 1991 
(N' 450/91, na origem) 

ExCelentíssimos- Senhores Membros do Senado .Federal: 
Tenho a honra de dirigir-me a Vossas Excelências para 

informá-los de que me ausentarei do País no período de 7 
a 14 de setembro de 1991 par~ realizar visita de Estado a 
Angola, Zimbábue, Moçambique e Namíbia, atendendo a 
convite formulado pelos Chefes de Estado daqueles países. 

O propósito da visita é o de manter entendimentos com 
vistas a consolidar e aprofundar os laços de amizade com 
aquelas nações e o de explorar novas formas de cooperação 
bilateral e regional. 

Brasília, 4 de setembro de 1991.- Fernando Collor. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi· 
dência recebeu a Mensagem n' 22(), de 1991 (n" 451/91, na 
origem), pela qual o S~nhor Presidente da República solicita 
a rerratificação da Resolução no 85, de 18 de dezembro- de 
1990, do Senado Federal, que aprovou a contratação de opera
ção de crédito externo da Empresa Brasileira de Telecomu
nicações S.A - EMBRATEL. no valor global de até 
US$286,42~.673.00 (duzentos e oitenta e seis milhões, quatro
centos e vinte c quatro mil, seiscentos e setenta -e três dólares 
norte-americanos), para os fíns que espeCifica. -- -- -

A matéria será despachada à .Comissão de Assuntos Eco
nómicos. 

. O SR. PRESlDENTE (Mauro Ben.evides) ~ A Presí· 
dência recebeu a Mensagem n' 221, de 1991 (n' 453/91, na 
origem), pela qual o Senhor Presidente da República solicita, 
nos termos do art. 52, inciso V, da Constituição, seja autori
zada a celebração dos aditivos contratuais de assunção das 
obrigações externas existentes de responsabilidade da Sider
brás (cm liquidação), no montante equivalente a 
US$2,850,000,000.00 (dois bilhões, oitocentos e cinqüenta 'mí
lhões de dólares norte-americanos). 

A matéria será despachada à Comissão de Assuntos ECO~--
nómic_os._ 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi· 
déncia recebeu o Ofício n' S/41, d.e 1991 (n' 4.818/91, na 
origem), atrav~ do qual o Presidente do Banco Centfal, nos 
termos da Resolução n' 58, de 1990, solicita autorização para 
que a Prefeitura Municipal de Brusque (SC). possa cóntrátar 
operação de crédito no ·valor de Cr$982.356.113;76 (nove
centos e oitenta e dois milhões, trezentos e cinquenta e seis 
mil, cento e treze cruzeiros e setenta e seis centavos), para 
os fins que especifica. 

A matéria será despachada à ComissãO de Assuntos Eco-
___ nómicos. -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -,.Foi encami
nhado à publicação o parecer da Comissão de Constituição, 
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Justiça c Cidadania, que conclui favoravelmente ao ProjetQ 
de Lei da Câmara n" 37. de 1990. 

A Proposição ficará sobre a mesa-dUrailti-Cinco sessões 
ordinárias, para recebimento de emendas, nos termos do ar~. 
235, item II, alínea d~ do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - À Presi
dência informa aos Srs. Senadores que, de conformidade corb 
o entendimento estabelecido entre o Presidente do SenadO 
e o Presidente da Câmara dos Deputados, na próxima quint~
feíra, às 14h30ffiiri poderá ser rt!alizada no plenário da Câmara 
dos Deputados sessão do Congresso l'{acional, para que nessa 
ocasião diligenciemos a apreciaÇão dos vetos do Senhor Presí
dente da República, apostos a numerosos autógrafos de lei.· 

A Presidência esclarece q'='~ as Lideranças do Senactf, 
e da Câmara serão previamente notificadas. e far-se-á a distri
buição dos avulsos com as matérias que serão incluídas na 
pauta da Ordem do Dia. Naturalmente, a Mesa vai encarecet 
a presença de todos os Srs. Senadores, da mesma forma co_rn~ 
o Presidente da Câmara dos Deputados vai instar os integrãn,
tes daquela Casa a garantir o quorum para apreciação dessaS 
importantes proposições. 

Destaco, por outro lado, que, ao mesmo tempo cm que 
se apreciarão os_ vetos constantes da Ordem do Dia, outro~ 
já começam a chegar à Secretaria-Geral da Mesa, e serãd, 
depois da manifeStação da Comissão Mista respectiva, subme-
tidos ao exame do Congresso NacionaL _ _ 

Era esta a com~n!"çaç~f!_:que a Presídên_cia desejava fa.ze'r 
aos_Srs. Senadores, para solicitar a todos eles que garantam 
presença, a_lém dos trabalhos do Senado, na próxima quinta
feira, a partir das 14h30min na sessão do Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Há oradores 
inscritos. · ~ - - - -

Concedo a palavra ao·nõbre senador Eduafdo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, em pri~ 
meiro lugar, gostaria de me manifestar contrariamente às opi
niões do ex-Senador e Deputado Federal, Roberto Campos, 
e do Deputado Federal, Antônio Delfim Netto, pois ambos 
têm feitó declarações irónicas sobfe a· visita do Presidente 
Fernando Collor à_ Africa. CoiiSidüo dá ÕÚ1iOr imp-ort~f{nci~ 
que o Governo brasileiro se aproxime das nações do Terceir(l 
Mundo. Que se _aproxime de nações tais ·com-o Angola, Md: 
çambique, Namíbia, Zimbábue. Tantas vezes foram aquelas 
em que os nossos governantes, inclusive o próprio Presidente 
Fernando Collor, realizaram viagens ao Primeiro Mundo _:.. 
Estados Unidos, Canadá, França-; Inglaterra, ~táli_a _e outro,s 
países - que seria impórtante q'úe O Brasil aumentasse os 
seus entendimentos com_as nações do Terceiro Mundo. Inclu
sive, sugeri à ComiSsão de Relações Exteriores e Defesa Na
cional que convidasse o Ministro Francisco Rezek para expo:r 
ao Senado Federal o resultado dessa visita logo após o encerra-
mento de sua viagem. - __ _ · 

Sr. Presidente_, mais uma vez agradeço a postura de V.Ex~ 
junto ao Ministro Marcílio Marques Moreira, insistindo para 
que S.Ex~ desse uma solução no sentido de que o Senado 
Federal possa ter pleno acesso ao Sistema Integrado de Admi
nistração Financeira- SIAFI, pois "até a manhã de hoje tal 
ligação não havia- sidtrefetuada:.--

0 Sr. Mauro Benevides- Permite~me V.Ex~ um aparte"? 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Com muita honra. nobre 
PreSidente Mauro Benevi®s. 

O Sr. _Mauro Benevides- Nobre Senador Eduardo Supli~ 
cy, V.Ex-• já ofereceu seu te5temunho à Casa das provid~ncia~ 
que a Mesa adotou com vistas a restabcle.cimento do acesso. 
ao Sistema Integrado de Administração Financeira, c que. 
genericamente. deverá alcançar todos os Srs. Senadores, pura 
permitir aquilo Cjuc se Insere entre as prerrogativas do Con
gresso Nacional, exatamente a de fiscalização e controle dos 
atos do Poder Executivo ti dos órgãos intearantes da adminis
tração in~ireta. V. Ex-• ffie honrou com su: presença no ga[?_i~ 
nete, no mstante em que, numa ligação telefónica para Tó
quio. onde se encontrava o Ministro da Economia, Fazenda 
e Planejamento, a S. Ex·· dei ciCncia da nossa reclamação, 
instando~o a, naturalme~te, diligenciar o restabelecimento do 
acesso aos computadores do SIAFI. Evidentemente, se hoje 
ao País retorna o Sr. Ministro Mareilio Marques Moreira, 
nós est~mos absolutamente convencidos de que S. Ex' ado~ará 
as med1das reclamadas c, conseqüentemente, permitirá~ não 
apenas a V.Ex·!, mas aos demais Senadores, a oportunidade 
de conhecer de perto a execução orçamentária feita por aque
les órgãos que, a juízo de cada Senador, devem ter o crivo 
de uma fiscalização mais vigilante e mais severa. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Agradeço o empenho 
de V.Exx, como Presidente desta Casa, na defc!>a daquilo 
que define a Constituição, em seus arts. 49 c 70 que colocam, 
com clareza. que cabe ao Congresso Nacional fiscalizar os 
ato·s do _Poder Executivo. Seria importante que nós pudés
semos ter o pleno acesso a tudo que faz cada organismo gover
namental, da forma mais rápida possível. 

I: pena que o Sr. João Alvino Malta Fitho não tenha 
tido a informação mais cla-ra possíVel sobre a maneira como 
pôde o jornalista Mario Rosa do Jornal do Brasil, obter as 
informações sobre como eram despendidos recursos da LBA. 
em Alagoas. Nãç.foi o Prefeito Mauro Fcrf!1;i,Odes, de Canapi. 
quem obteve as informações. As informações foram obtidas 
graç~S exatamante ao terminal de computador que teve acesso 
ao Sistema Integrado de Administração Financeira, do meu 
gabinete, onde o jornalista Mário Rosa trabalhou durante 
urna semana, assim como será importante obter todas as infor
mações concernentes ~o que faz- o GOVerno. Estranhame-nte. 
na sexta-feira última, o Departamento do Tesouro Nacional, 
di:igido J?Clo s.r. Ro~erto Guimarães. anunciou que iria punir 
tres func10nános cups se~as teriam permitido o acesso ao 
SIAFI, para obter informações sobre a Secretaria de Assuntos 
Estratégicos, sobre os gastos da LBA, sobre os gastos do 
Palácio do Planalto. ~ ~ 

Ora, é precí~o Sã.If~ntar que Causa estrãfibezi:;a velocidade 
- com que o Governo quer punir aqueles que pudessem even
tualm~nte ter colaborado para que se soubesse aquilo que 
devena ser público e que constitui medida do interesse público 
-a revelação dos gastos do Governo, de como o Governo 
despende recursos - e a falta de velocidade na apuração 
dos desvios. Inclusive, a maneira como o Governo tem procu~ 
rado evitar_ o_ desvendar da verdade. -

-Ainda nesse- sábitdo último, pude constatar que, de fato, 
foi o Palácio do Planalto - e isto a Justiça já tem em mãos 
- quem pagou as despesas da festa de aniversário que a 
Sra. Rosane Malta Collor ofereceu à sua secretária, no Palácio 
do Pianaltõ; ·gastando- pouc6·mals- âe ·s riiílhõeS-de--CiUi.eíiO.S
para I].omenageá-la. 

, Ef':atural que a Primeira-Dama queira até organizar uma 
festa de aniversário para a sua secretária, mas com recursos 
do povo'? Sua atitude contradiz, completamente, tudo aquilo 
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que o Sr. Fernando Collor, enquanto candidato à Presidência 
da República, pregava principalmente sobre a austeridade, 
que caracterizaria seus atas governamentais e de combate 
à corrupção. 

E grave neste episódio foi não apenas o ato, mas também 
a própria palavra da Piimeíra~Dama, quando declarou à im
prensa que havia pago aquelas despesas com o seu próprio 
cheque. Não sabíamos que o seu próprio cheque era do Palácio 
do Planalto! 

Através do SI AFI, teremos condição de acompanhar cada 
unidade governamental, de procurar esclarecimentos sempre 
que estivermos detectando -problemas. -

E por falar em problemas relativamente à administração 
de recursos públicos por parte das autoridades do Governo 
Fernando Collor de Mello, lembro que o Tribunal de Contas 
da União chamou a atenção para o pouco controle sobre 
as fundações .de previdência fechada, relacionada- às diVerSas 
entidades públicas deste País, pois as direçõcs dessas funda
ções. dessas entidades de previdência fechada administram 
recursos extraordinários, conforme apontou o próprio Tribu~ 
nal de Contas. 

Com base nessa informação, apresentei requerimento de 
informação, pedindo ao Ministério da Economia, Fazenda 
e Planejamento que esclarecesse qual o património dos cinco 
maiores fundos de previdência estatal ao longo de 1990 e 
durante o primeiro semestre de 1991; que explicasse qua:iS 
as aplicações, em dezembro de 1990 e no final do primeiro 
semestre de 1991, no mercado de capitais, no mercado finan~ 
ceiro, bem corno no mercado imobiliário, e soliCitei inforrna~
ções sobre as transações imobiliárias realizadas por esses fun
dos de previdência. Por que razão? Porque têm sido muitos 
os rumores-; muitas as nOtícias de que autoridades, no âmbito 
do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, no âm
bito do Palácio do Planalto, no âmbito de instífUições, tais 
como o Banco do Brasíl, cuja diretoria administra a PREVI, 
a Caixa Econômica Federal, a FUNCEF, a PETROBRÁS, 
a PETROS, O Banco Cciitral, cuja diretoria administra a enti.:.
dade fechada correspondente c a Caixa EconómiCa Federal, 
que administra a antiga instituição de previdência fechada 
do BNH, que passou para a sua- alçada, também, juntamente 
com o próprio BNH. Enfim-.- tem havido muitas notícias de 
que volta e meia essas autoiidades são solicitadas a realizar 
operações- que possam coírlcidir com os iitteresses de grupos 
privados. Como o volume de recursos é extraordinário, esses 
fundos têm condições de movimentar, no mercado de capitais 
somas simplesmente fantásticas. E -já- há até - acredito -
regulamentação ·a -respeito, mas não o sufiCiente. A regula
mentação que há não é suficiente. Avalio que já é hora de 
o Congresso Nacional pensar sobre como fazer uma regula
mentação que possa coibir eventuais abusos. 

Lembro~me de que quando investigava o caso Coroa
Brastel, que foi uma operação realizada no inter~sse do Gover
no, que queria que esse grupo salvasse_ a Corretora Laureano 
do naufrágio, e convidou o Sr. Assis Pairo Cunha para colabo~ 
rar com a operação. Coro_Q_ele não tinha r~çursos suficie_ntes, · 
foram, então, as autoridades que __ disseram a ele: "Vamo_s 
adquirir letras, que você pode emitir atr"a.Vés da FU~CEF", 
ou seja, a FUNCEF adquiriu letras emitidas pelo Grupo Co~ 
roa-Brastel e isso foi a origem -de todos os problemas que 
mais tarde aconteceram. Mas continua a hav_er problemas, 
pelo que podemos averiguar. 

Hoje, vou registrara resposta ao requerimento de infor
mações que solicitei, indagando a respeito dos fundos da PRE
VI, da FUNCEF, da PREVHAB, da CAPEF, enfim, das 
cinc-o maiores entidades privadas, uma vez que o Tribunal 
de Contas havia chamado a atenção para isso. Agora, o que, 
por exemplo, precisa ser averiguado? 

O jornalista Luís Nassif na segunda-fefra, da semana pas
sada, dia 2 de setembro, no caderno Dinheiro, da Folha de 
S. Paulo, escreveu o seguinte artigo sobre as rendas de Zélia 

- Cardoso de Mello: 

"AS RENDAS DE ZÉLIA 
Na entrevista concedida a O Globo, neste dOrriin

go, a ex-miriístia Zélia Cardoso de Mello tacha de "le
vianas" as colocações de que seu salário de ministra 
não seria suficiente para susteritã:i" seu atual padrão 
de vida. Diz a ex~ministra: "O outro _lado da leviandade 
é que as pessoas ignoram as rendas, o patrimônio que 
tenho e que herdei de minha família. Meu Imposto 
de Renda está absolutamente à disposição para inostrar 
que meus gastos são consistentes com o que eu recebo". 

A coluna louva a atitude daex~ministra e, pronta 
a --reparãr ev-erituais injustiças cometidas, aCeita sua
oferta. Nesta segunda~feira, a ex-ministra receberá um 
ofício do colunista, com os seguintes pedidos de esclare
cimentos que, se consistentes, ajudarão a limpá-la das 
suspeitas que a perseguem: 

1) Relação dos gastos totais efetuados com a refor
ma de sua casa, as instalações do Instituto Brasil, a 
turnê européia, a viagem aos Estados Unidos, e com 
sua próPria m~úlutenção em cinco meses seril emprego 
-época em que, como se sabe, nenhum profissional 
liberal conseguiu sustentar semelhante padrão de gas
tos, em virtude do bloqueio dos cruzados decretado 
pela ex-ministra. · 

2) Comparação dessas despesas com os custos de 
mercado e explicações para eventuais discrepâncias 
(por exemplo: se os gastos indicados são inferiores aos 

---valores- de mercado, infõfmaçOes ·sobre como a dife
rança foi preencfiida, ou por quem ela foi bancada). 

3) Relação dos rendimentos obtidos desde que o 
Plano Collor I bloqueou os ati vos financeiros. Incluem
se aí salários de ministra e_ rendas decorrentes de patri
inónio acumulado _antes do plano. A comparação é 
importante para desmentir aqueles que teimam em afir
mar que oU a ex-ministra acumulou património iridevi
damente enquanto ministra - e portantoo preV3ricóü 
--ou manteve suas aplicações longe do Pl.oqueio de 
cruzados por ela decretado -e portanto beneficiou-se 
de medidas que penalizaram todo o País, não poupando 
viúvas, órfãos e aposentados. 

4) Seu Imposto de Renda dos últimos três anos. 
Em contrapartida à oferta da ex-miniStra, desde 

que os dados apresentados tenham consistência, a colu
na dispõe-se a avalizar a lisura de seu comportamento 
e a desculpar-se publicamente por falsas suspeitas que 
Poss-a ter levantado." 

Ora, o jo-rnail~ta LUís NasSif leva-nt-ou, aqui, algo q~e 
mer~c_e __ a atenção do Congresso Nacional. E a revista IstoE, 
desta semana, coloca que uma das questões que o jornalista 
Luís Nassif gostaria de saber, com clareza,_ é se houve ou 
não pressão por parte da Ministra Zélia Cardoso de Mello, 
para que essas entidades de previdência fechada adquirísse~ 
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fundos da SADE -- Süi~Aincricana de Enge-nharia - t>em 
como outras eventuak operações. -

Nesse demonstrativo das instituições fechadas, há aqui, 
de fato, açõcs da SADE, como parte do património de entida
des, como a PREVI e ou~_ras que vou anexar ao meu pronun-
ciamento. 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, gostaríamos 3.índa 
de um esclarecimento a respeito da maneira pela qual essas 
entidades têm realizado algumas das maiore_~ gperações de 
compra e venda no mercado imobiliário. Por exemplo: aPRE
VI fez uma operação de compra junto à Companhia Brasileira 
de Distribuição, do grupoPão de Açucar, no valor de 10 
bilhões, 268 milhões, "613 mil e 150 ciuzeiros, à vista, ao adqui
rir o irilóvel na Av. -EngenhCiro'Luís Carlos Berlini, 106, 
em São Paulo, no dia 15 de j~neü:o de 1991. Perg~ntamos 
no requerimento de informações se houve corretagens pagas 
pela PREVI, e fui informado oficialmente: n1hif ou seja, ne
nhuma. No entanto aqui diZ que a correta_gem foi a_ cargo 
dos vendedores, ou seja, neste caso, por c~emplo _a Ç~mpa
nhia Brasileira de Distribuição teria pago a comissão. 

Acredito ser importante ao Congresso Nacional avaliar 
ou levantar as infoirilações sobre como forain pagãS tais comis
sões. Quem se beneficiou das mesmas? Porque se, porventura. 
houver qualquer autoridade que tenha se beneficiado dessas_ 
comissões:,-que caso tenha participado da decis~o_, en_f('!o, aqui 
há algo que precisamos examinar com extrema seriedade. _ 

E assim, Sr. Presidente, dia-nte destas infoqnações, gost~
ria de fazer uma sugestão_ à Comissão de ASsu-ntos _Econó
micos: que convidasse a ex-Ministra Zélia Cardoso de Mello 
para expor, perante a Córilissão de -ASsuntos EcOnómicos, 
a respeito de corno se deu a coordenação de decisões relativas 
à maneira pela quar forã.m adiTtirliStrados Os recUrsos dessas 
entidades de Previdência. E que a ela se perguntasse, nessa 
oportunidade, que sugestões teria a ex-1\i~in_istra no s~ntido 
de evitar que eventuais abusos possam ocorrer em situações 
como esta. Por que - imaginem os Senhores __; instituições 
tal qual a PREVI, a FUNCEP, a PETROS, ou qualquer uma 
dessas, têm condiçãO, através da diretoria das entidades a 
elas anexas, como o Banco do Brasil, Petrobrás, Caixa Econó
mica Federal, de interferir com mui!ó'pCSo rio ·merêado de 
capitais e no mercado imobiliário_. Será que não há formas 
de controlar um pouco essa questão? E o Tribunal de Contas 
da União nos chamou a atenção para o fato de que o Congresso 
Nacional não examina, não confrola e não há quem esteja 
controlando o que é feito nessas entidades, e também- para 
o fato de estarem elas continuamente interagindo com qs gran
des grupos económicos. Como garantir que as Suas opérações 
sejam saudáveis? Como garantir que não haja intefesse pes
soal de autoridades, eventualmente, aí, sendo colocado em 
questão? 

O Sr. Odacir Soares - Permite-me_ V, Ex'·' um aparte, 
Senador Eduardo Suplicy? 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Com muito pm~r: Sena-
dor Odac1r Soares._ _ __ -_ 

O Sr. Odacir Soares - Sinto certa dificuldade em 
abordar os diversos temas do discurso de V .E~, pela variédade 
dos assuntos tratados. Pens<? até que V.EX~ se está preparando, 
já se prcp(lrou, o~ já-assurilir.i a função de_ Primeiro-Ministro 
do Governo altefrlãtivo do PT, ~ma vez qUe está ã:bõrdando 
os assuntos mais variados; pre~u~o deva s~r j_sso conseqüência 
da atuação dos Ministros alternativos do PT, que devem levar 

a V.Ex~ essa série de informações. Estava observando, já 
nõ fínã.l, além de outros assuntos que V .Ex~ abordou. questão 
da ex-Ministra Zélia Cardoso de Mello que, segundo V.Ex'\ 
não trabalha há seis meses, consegue viajar para o exterior. 
continuamente, reformou a casa e parece que ainda tem saldo 
na poupança, dentre os recursos que foram congelados pelo 
Plano Co!lor. Parece-me até_ salvo_ erro de minha parte, que 
essas questões teriam sido levantadas por um jornal, não sei 
se a Folha de S. Paulo. Sugeriria que pudessem ser acrescen
tados aí outros nomes que, pelo menos aparentemente, desfru· 
tam desses privilégi_os que_ V_.Ex-' condena na ex-Ministra. Pa
rece-me que poderia ser_incluído o ex-candidato à Presidéncia 
da República, do PT, Luís Inácio Lula da Silva, que, sem 
ter emprego, goza também dos mesmos privilégios; aliás, já 
os tinha, inclusive, durante a campanha eleitoral, quando via
java nos jatínhos acompanhado dos seus assessores, fato que 
terminou- não se condenando. porque a apuração das despesas 
de campanha eleitoral caberia, no caso, ao Superior Tribunal 
Eleitoral. Mas são coisas do BJ€.Sil e não sei se seria pertinente 
acrescentar outros nomes, conforme estou sugerindo a V.Ex". 
~as, disse inicialmente que fica difícil, de certa forma, analisar 
de maneíra mais detida e cuidadosa o discurso de V.EX: pela 
variedade dos temas. Em relação a esse último que V.Ex• 
lev?ntoul dos órgãos de previdênci~ privada,, das diversas em
presas eslãtãis e de eConomia miSta, noiadamente o Banco 
cfg_ Brasii_La_Vale do Rio Poce e outras empresas de previ
d~ncia priyada,_ ~m face dessa possível relação, diria inces
tUOSa, eriffe elas e grup~s privados que teriam o privilégio 
n~ acesso ~os seus re_curso?,.parece-me que, de certa forma, 
a culpa é nossa. Se bem me lembro, temos uma Comissão 
Mi~ta dç Orçamento com a_ incumbência c.onstitucional de 
elaborar e analisar o Orçamento encaminhado ao Congresso 
pelo Poder Executivo e também de acompanhar a execução 
O!_ç_amentáfia; -ternos a nossa d_isposição, como órgão auxiliar 
do Poqe_r Legisla.ti~o. o Tribunal de Contas da União. Pa_r_e
ce~Ine que, de certa fqrma, estamos aqui sempre fazendo acu
sações de irregularidades _e, às vezes, até de corrupção, de 
apropriação, por particulares, de bens públicos, e temos nos 
esquecido de que o Congresso dispõe de uma ComiSsãO Mista 
de Orçamento, de que a Nação dispõe de um Tribunal de 
Contás e o Corigfesso não terri se valido desses instrumentos 
que a ConStitUiÇãO~ colocou iíàS Suas mãos Para, no exercício 
pleno ?as suas atribuições e das suas prerrogativas, sem inge
rência de qualquer dos outros dois poderes, levar a cabo essa 
tarefa da fiscalização das contas públicas deste País. De certo 
Il!Odo ~ culpa_é nossa, porque até a Presidência da Comíssão 
~~ Orçamentó é dO PMDB, de um_ partido que faz oposição 
ao Presidente Collor. De modo que eram essas as observa
çõese, repito, fica difícil analisar d~ maneira· mais cuidadosa 
e maiS detida o -discurso de V.Ex~. pela gama de assuntos 
que traz, levantando sobre alguns deles uma aura de suspeita, 
sem efetivamente formalizar acusações mais concretas, mais 
objetivas. O fato é que, de certa forma, V.Ex~ levanta assuntos 
e sobre eles isinua a prática de irregularidades, de atos deso
nestos e de corrupção. Era o aparte que queria fazer ao discur
so de V.Exa 

. O SR. EDUARDO SUPLICY - Senador Odacir Soares, 
gostaria d~ propiciar a oportunidade de o Congresso Nacional 
poder ter maior controle sobre aquilo que o próprio Tribunal 
de Contas da União colocou em seu relatório, quando afirmou 
que o Balanço Geral da União consigna o valor de 205 milhões, 
a títUlo de ''contribuição a entidades fechadas de previdência". 
No entanto consta, do mesmo relatório, informação do Tcsou-



---------

Setembro de 1991 DIÁRIO DO CONGRESS9 NACIONAL (Seçlio II) Terça-feira 1 O 5827 

ro Nacional de que o volume total de r~cursos aplicados pelas 
estatais patrocinadoras daquelas entidades, atingiu a soma 
total de 109 bilhões, quantía significativamcnk maior do qUe 
o consignado.Essa quantia torna-s_e_ainda maior, se a compa
rarmos ao valor de 6 bilhões c 900 milhões da aplicaÇão no 
mesmo índice na despesa do ano anterior. 

É um aumento realmente extraordinário c acredito 4uc 
cabe ao CongressO Nacional fiscaliiar. - - __ 

Sr. Presidente, peço que sejam anexadas ao meu pionun~ 
ciamento cópias das informações prestadas pelo Ministério 
da Economia, Fazenda e Planejamento, felativamentc às cinco 
maiores entidades de previdência fechada, que o Governo 
respondeu, atendendo as minhas solicitações. (O _Sr. Presi~. 
dente faz soar a campainha.) 

O Sr. Odacir S_oares - Sr. Presidentt:, permita~mc 30 
segundos. Não critico o fato de V. Ex·•, Semidor Eduardo 
Suplícy, nem poderia fazê-lo, trazer as dúvida"s -qUe tem em 
relaç-ão a-essa questão específica da previdência privada, no 
caso dessas fundações ligadas a empresas de econ_omia mista. 
Quero dizer que o Congresso Nacional tem órgãos própríós 
para exercer plenamente, sem perda do papel que desempenha 
no País, a fiscalização dessas fundações. V. Ex•, inclusive, 
de maneira brilhante, recentemente, formulou requerimento 
ao Presidente do CongressO Nacional que levou o Secretário 
de Assuntos EstratégiCoS da Presidência da República a prcs~ 
tar esclarecimentos à Comissão de Orçamento do Congresso 
Nacional. A meu ver, precisamos excercitar a nossa compe
tência. V. Ex", mais do que um discurso técnico, faz um discur
so político. V. Ex" está na tribuna como um Senãdor, como 
um político no exercício pleno da crítica que deve fazer aos 
a tos do Poder Executivo ou a _qualquer dos Poderes da Repú
blica. Quero dizer que ternos competência, temos a Comissão 
Mista de Orçamento para acompanhar a execução orçamen~ 
tária, podendo, inclusive, convocar todo_s aqueles que têm 
atribuição de autorizar despesas e temos, ainda, o Tribunal 
de Contas da União. Se e_sses órgãos são lentos, vamos torná
los mais rápidos na execução das suas competências. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Havia pensado que a 
Comissão de Assuntos EconômiCõs seriâ ádequada pã.raConvi
darmos a ex-Ministra Zélia Cardoso de Mcllo para esclarecer 
sobre esses assuntos. POrém, V. Ex~ propõe que seja a Comis-
são Mista de OrçamentO'! - -

O Sr. Odacir Soares_- Não eStou propondo nada. A 
meu ver, a ComiSsão de Economia tamb~m teria compêtência 
para isso. Em relação a essa questão da Ministra Zélia, até 
pediria a V._ Ex• que_ acrescentasse outros nomes, como o 
do Presidente do PT; como V. Ex~ está fazendo .esse juízo 
da Ministra· Zélia, estenderia também, a ele que viaja sem 
ter emprego, está desempregado há muito tempo e viaja para 
cima e pará baixo. 

O SR. EDliARDO SUPLICY -O Presidente do Partido 
dos Trabalhadores tem uma remuneração que nós, membros 
do PT, conferimos a ele, e as viagens que faz são todas transpa
rentes no que diz respeito a cada uma das despesas, e se 
V. Ex!' quiser saber estarei... 

O Sr. Odacir Soares - Eu não quero saber, estou só 
observando. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- ... Mas essas são transpa
rentes e, em nenhum momento foram fruto de qualquer ativi-

)jade_relacionada ao exercício público, sal.vo no que diz respei
to à representação que teve o Presidente N_acional do Partido 
):los Trabalhadores, enquanto Deputado Federal, dado o reco
nht:cimento de sua condição, inclusive, de_ candidato a Presi
~ente da República que; inúmeras_vezes, foi convidado a vhi
jar. 

O Sr. Odacir Soares- Em jato pai"tícular, todo mundo 
-·-:viaja, Oão-é privilégio de ninguém: 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Caso a Ministra Zélia 
se -dispOnha a esclarecer, não-_estou=aquí for-mulando acusação, 
estou avaliando que as indagações forrn[Jladas pelo jornalista 
Luís Nassifmerecem o respeito e, inclusive, seria uma oportu
nidade, caso uma das Comissões, a de Ass_untos Económicos 
ou a Mista de Orçamento, propicié-a oportUnidade do campa~ 
rccimento da Ministra Zélia. Não estou aqui que_rendo indagar 
qualqUer questão de natureza particular, não é isso, gostaria 
qlie S. Ex•1 esclarecesse corno o Ministério_ da Economia teve 
qualquer funÇão coordenadora nas operações, no mercado 
financeiro, no mercado imobiliário dessas entidades de previ
dência fechada enquanto ela foi Ministra. 

Avalio que isso também poderá se estender ao atual Mi~ 
nistro. Mas, como surgiram muitas perguntas relativas ao tem
po em que foi Ministra, im<igino qUe ela poderia trazer suges
tões ao Congresso Nacional, sobre qual a melhor maneira 
de fiscalizar, atendendo ao que o Tribunal de Contas nos 
recomenda em seu relatório. 

Era o que tinha a-dizer, Sr. Presidente. (Muifõ-bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
EDUARDO SUPLICY EM SEU DlSCUR7iO: 

BANCO DO BRASIL SA 

Presidência 
Of. PRESI- 91/607 

Brasilia (DF). 22-7-91 
À Sua Excelência o Senhor 
Embaixador Marcílio Marques Moreira 

- Digníssimo Ministro da Economía, Fazenda e Planejamento 

Senhor M"filistro, 
Refiro-me ao ofício AAP 912. de-5-7-91. atravls do qual 

esse ~i_!li~tériq_solicita informações sobre a composição patri
~ il1oníal da Caix~ de P'revidênCia do Banco do Brasil- PREVI, 
. para subsidiar resposta a requerimento aprf:Seritado pelo Seita
dor Eduardo Matarazzo Suplicy, nos teflT!OS do disposto no 
art. 50;§ 2o, da Constituição Federal. -

- A-propósito, estou encaminhando a V. Ex~ Demonstra
tivos Analíticos de Investimentos do 49 trimestre/90 e do 19 
trimestre/91, que contêm a composiç·ão do patrimônio da 
PREVI. com posição detalhada em 31-12-90 e 31-3-91. bem 
como o Demonstrativo de Imóveis, com as negociações efetua
das por aquela Caixa no Mercado Imobiliário-, entre J9~l-90 
e 30-6:91. 

--· Outrossim, esclareço que a posição relativa à composição 
patrimonial em 30-6-91 não pôde ser informada, tendo em 
vista que a Contabilidade da PREVI está em processo de 
adaptação ao Novo Plano de Contas para as Entidades Fecha-

- das de Previdência Privada, instituído pela Portaria n93.671, 
de 23-10-90, do Exmo Sr. Ministro do Trabalho e Previdência 
Social. 

----Aproveito o ensejo para reiterar a V. Ex~ meus protestos 
de elevada estima e distinta conSideração. - Lafaiete Couti
nho Torres, Presidente. 
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1 
I 

O I S C R 'l" H t H .A ·c-A· O -
I ESPE-1 
I CIE/ I 
I TlPO I 

QUANTIDADE 
VALOR OE HERCAOO 

Cl"l HUH 
X 

I 
I 
I 

·--------------------------------------------------~------------------------------------------------------------------------------

Y. INVESTIMENTOS 107 ;137. 61J<l, :JS2 495.297,299,337 1oe.ee 

A. TITUlOS GOVERNAMENTAIS :!,69'9.~97.::!,17 16~.26:5,587 ,3.ollf. 33.37 

- OSRIGACOE$ OA ELETROBRAS 43,55.). ,)!12 U3,794,6t3 e.e2 

OBR IGACOES DO FUNDO NACIONAL .. OE OESENUDl.Ult'fENTO . "lli1,699,J:49 5e,23.e,469,ee5 18.14 

-LETRAS HIPOTECARIAS OA"CEF" 1 t9,U2,723,67:i 3.86 

LETRAS FUIANCEl~AS 0·0 TESOUnO t,a:s4.t57~'ess -- 9!5,ses,~Jte,e:57 19.34 

··,.. I. TITULOS E VALO-.FIES HOBIL1ARI06. ..... U4,-43S,197,06S 1ó1,262,4JS,22& 32.56 . 
AC.OES ---·· -·· ~-··-·----_._--t--oo·----~-..-< .. ,. .. ... ·-· .. .. 114 ;39-4 ;&62 ,195 .... 85,99'6,&88,242 17.34 

- KERCADD A VIS~A 114,394,662,195 8:5,896,688,2-42 17.34 

CDHPANHIAS ABERTAS PRIVADAS NACIONAIS •' .... Sf,229,B81,:57e 41,19S,4B7,73ó 12.3ó 

-'ALSARUS S.A. INDUSTRIA E_COHERCIO CP 5,859,100 966,7:51.50. t.2& 
- ~HAOEO ROSSI S.A •pp set.22B.H5 u.u ... :s,a e.ee 
- ARACRUZ CELULOSE B.A. OH 349,788 83,949, 12il e.e2 
- ARACRUZ CELULOSE"S.A. PPA 2,1es.ue :52-t,-424.eet •. u 
- ARACRU'Z CELULOSE S.A. PPB '12,45-1,&0e 2,986,239,.-442 1.66 
- ~RTEX S.A. FAB~ICA OE AalEFATDS TEXTEIS OH 1-42.679.507 72 .. 766.:5~8 t.et 
- A~t~X S.A. FAB~I~A OE ARTEFATOS TEXTEIS PN t,&9i,BS2,367 t29,815.ee2 e.e3 

BANCO SRADESCO O~ INVESfll1ENTO S.A. OH - 73,385.566 282,!534,429 e.e6 
- BANCO BRADESCO OE INVESTIMENTO S.A. PH 66,4SJ,46Z 232~&61,329 e.e:s 
- SANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A. OH 2~7 ,310~076 823,217,272 e.t7 
- BANCO BRAS!LElRO 0::': DESCONTO~ S:.A':.. PN 692.390,003 2,:!93,763.-t~l) t.46 
- B.ANCO ECOHOHICO S.A. ·pp 3-t,-tee.eeo 6S.aee.tee t.e1 
- BANCO !TAU S.A. PN 266.161.:513 .,.,7:51.4&3,973 e.3:i 
- BANCO 11ERC,ANt!L DE SAD PAULO ·s.A." ON .oll,i49.340 12,4,U,9U e.ee 
- SANCD HERC~NTIL OE SAO ~AUlO S.A. PN 46.06?,1{6 .138,207(349 e.eJ 
- BANCO REAL DE IHVEST!HENTO S.A. ON 3,.19S,994 48,579,957 0.01 
- SANCO .REAL DE tNVESTIHENTO S.A. PN 6,9~6~52~ u:S.647 ,4B2 e.e2 
- BANCO REAl S.A. OH 1.601,:::06 1&,ees.Jse e.ee 
- SAHCO" ·REAL S.A. PN 16,66J,'J~6 U:5,390,SG4 e.e3 
- BICICLETAS CALO! S.A. PPS ~24,67.:!.100 u1.~~1 ,Jee e.o2 
- 80!1BRil·.S.A .. PP 1,694~746.516 762.63:5.929 O.l:i 

SRASI~CA S.A. CARRaCERI"S PN t:t.e27 ,7~Ht 184,337,411 e.e2 
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0 I S C R ·r H r· H A C A O 
I ESPE-1 
I CIE/ I 
I TIPO 1 

GUANTIOAOE 
VALOR OE MERCAOO 1 

I .% 
CI'"S HUH 1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- BRASHOTOR S .. A. OP 
- SRAS/'IOTOR S.A. PP 
- SUETTNER S.A. lNDUSTIUA E COMERCIO ON 
- BUETTNER S.A_ lHOUSTRlA E COMERCIO PN 
- CAE11I HINERACAO E H-ETALUROIA S .. A.· PP 
- CASA AHGLO BRASILEIRA S.A. /'IODAS. COHFECCOES E BAZAR OP 
- CASA AHGLO 8RASILEIRA S.A. MODAS, CONFECCOES E BAZAR PP 
- CBV INDUSTRIA NECANICA S.A. PP 
- CERVEJARIA SERRAMALtE S.A. OU 
- CERVEJARIA SERRAHAlTE S.A. PN 
- CEV.Al AORO INDUSTRIAL S.A~ ON 
- CEVAl. AORO INDUSTRIAL S.A. PH 
- CIA. BRASlLEIR•A DE PETROLEQ, IPIRAMOA, O? 
- CIA. BRASlLElRIA OE PETROLEO: IPIRANGA.. PP 
- ClA. CACIQUE CAF"E SOLUVEL O~ 
- CIA. CACIQUE CAFE SOLUVEL PN 
- CtA. CERVEJARIA SRAHNA OP 
- CIA. CERVEJARlA BRAHHA PP 
- CIA. OE FERRO LIGAS DA SAH[~ • FERBA~A PP 
- CIA. HER tUO OP 
- CIA. HER INI3 . PP 
- CIA.' IGUACU DE CAFE SOLUVEL' ON' 
- CIA. IOUACU OE CAFE SOLUVEL OP 
- CIA. IOUACU DE CAFE SOLUVEL PHA 
- CIA. IGUACU D·E CAFE SOLUVEL PNB 
- CIA. IGUACU QE CAFE SOLUVEL PPA 

: gi:: ~~~~;~ g~ ~:·:~I~~~~~g~s ~:a 
- CtA. IOCHPE DE PARTICIPACOES PN 
- CIA. PARAISUNA DE HETAlS PP 
- CIA. PAULISTA DE FERRO E LIGAS OP 
- CIA. PAULISTA DE FE~RO E LIGAS' PP 
- CIA. REAL DE INVESTlNENTO CREO. FINÂMC. E•tNUESTIHENTOS CN 
- ClA. RE-AL DE INVESTlt1EHTO CREO. '"'f'lH(lNC. E INVESTIMENTOS PU 
- CIA. St~ERUROICA OELOO-NINEIRA oN 
- CIA. S!OERURGICA BELGO-KINEIRA PP 
- CIA .. SUZANO OE PAPEL E CELULOSE PP 
- COFA~ - CIA. FABRICADORA OE PECAS PP 
- COLOEX FR!GOR S.A.. PN 
- CONFAB INDUSTRIAL S.A. PN 
~ CONFECCOES GUARARAPES S.A. C? 
- CONFECCOES GUARARAPES S.A. PP 

11.~87 .7Z0 
69,689,359 
27,520,090 

:!0:2;959,760 
17.1333.:550 

10:5.~110 
1,43ó,.29:7 

396,047 .aa:e 
56,677 
u,e67 

261.83&.604 
1,192,037.4-19 

63.-9o46,Q00 
t,enf,437,6B9 

728,0'10 
"2,ase.az5 

34;04S.J7"' 
7.65 ,126, 420 

'165,60'1,819 
11.7~7,622 
63,256,337 

326.855.17! 
653·,710.343 
390,301,724 
322,797,360 
76G,603,449 
6-\:5,~94,720 

63< .130 
31S,S23 

220.~·49.949 
313.2!7,61:5 

1,~84,505,997 

3,310,U9 
2é,f~?,U0 
37,/j'-02,336 
97,413 ... ~1) 

3,.:!·96,260 
2,t:a,7e4,70e 

45,043,200 
.. ó,014,759 

. 60~. 000 
929,786 

324. i:S~.163 
754 •• ~J5. 660 

2.;"~~.0~8 

6,·:.H,793 
(,OJtL ~~2.!H9 

21.!;""4,;!00 
160,;;;:1,634 
28, ~ H,752 

261,733 
51,107 

57,602,733 
280; 128,89e-
35.39J,240 

1,374,719,517 
20,386,~20 
76.972,:'i-4:5 

335. ~37 .121 
6,6:30~'519,42:5 

223r573,213 
129,J27,242 
4ea, os a. 962 

29.-416,96:1 
94,1aa.o~e 
;!0,;:47,264 
23.~57,684 
41,ij3J~191) 
45,1'11,63! 

7,926,72:1 
4,9<U;7:16 

28,679,323 
9,:l96,!i29 

<49,701,261 
19,!.53,977 

11cL06",7ee 
t,137,t)70,&Se 
1,441,690,136 
lt072,692,-4Sl 
2,722,6at,e:s9 

21,125,261 
80.129,619 
10,06J,000 
27,JUJ,094 

e.e7 
0.1:5 
e.ea 
e.to 
0.21 
e.e& 
e.o3 
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t.lt 
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1 

,I 
OlSCRIIitNACAO .... 

I ESPE-1 
I Cll!/ l -QUANTIDADE 
x ·npo r· 

I VAlOR DE HERCAOO 
. I X 

I Cri HUH 

---------- ----------~---------------------------------------~-----------------------------------------------------

CONFECCOES LUH'S S.A 'pp 
CONSTRUCDES E. COMERCIO CAKARGO CORREA S.A. PP 

- CONSUL. S~A. , - PP 
ca~TINENTAL 2001 S.A. UTlllOAOES OOHESTICAS PP 

- COPENE PETROQUIHICA DO'HORDEaTE S.A •.•. , ON 
- COPENE PETROQUIKICA 0'0 !NORDESTE S.A. -- .. ... PPA 
- CJIIC - CIA. PETROilUitUCA' OE CAHACARI PP 
- CPC - CIA~ PETROGI.JIH!'CA OE CAHACAR 1 PH r 
- CREHEIII: S.A. PRODUTOS TEXTEIS E ClRUROICOS . PP 

1,376,311,9~S 

23.74~ 
1 u;ese.2J7 

··-· 34o4 .-422,53'6 
' 66.,,625 

S2,H'8,073 
3,66'4,.096 

36,6-4:0.96·0 
5,69'2,832 

.. ~ 696,:;!:3-4,140 - DISTRIBUIDORA OE PRpOUTOS- DE- PETROLEO IPIRAN_OA S.A. -·· • PP .. 
-DOCAS S.A.. . • -··_ - ·~ "'·"' . ~ . . ···oH· ·~ .• B~BJ~,510 

- O:DCAS S.A. I •••••• - • ~- • ·-· PN"; ~ '3:5.~7:1.180 
--OUR-A-TE-X------S-.-A-.--:. ___ __:__________. __ ~--- -- ... -, - ~ -- _ _:_ ____ pp __ _:, ______ ~ _ __:_ 1-,..t-32-2.21-t-5.1.1. 
-· ES;ERLE B.A. •• · ·- · • ..... ~ PH! • U,.644t932,723 
- EBIERLE S .. A.. - -. PP : 1,:52~,69&,389 
- EtfBAUBA S.A." DESENVOlVIHENTO ENEROETICO •. ··~c-- .. .,. ...... , PN"' -·. •. . .... 2e.;,,eee 
- ELJICATEX S .. A. INDUSTRIA E COMERCIO ,.. •. . PP • · ' . ~1 ~e-3~,929 
- FA'DRICA OE TEC%0:05' CARLOS RENAUX S.A .. r•-· PP' 767,0l7,668 
-FERRAGENS HAGA S.A. ·pp 29,7U,.:.Oe 
- FORJAS TAURUS S.tt" •... ~ -- - · -.. .:· .. -·· - .. Plf. .._ "3,8~~.32:5,'!00 
- FORJAS TA;UR.US S.A. -.... . - -- ' --PP ... 332,'>31,!i·47 
- FJIANOOSUL S-.A .. AGRD-AVICOLA INDUSTRIAL ------··~· ~· '"'pp;- ·~ -· '1:51,047,000 
- FRAS-LE S .. A. "' • w' •·- OP. '--- - -· 332,609 
- FRAS-LE s •. A. ·- · - ·- · -·- PP •• ·MO· 3,633,113 
- FR tOOBRAS' -· CIA .. BRASILEIRA OE FRIODR IF"tCOS . D·N •. U:S, e:m, :592 
- FRIGOSRAS - CIA. BRASILEIRA DE FRlGORIFlCOS • ' ... , PN -- t.U-&,807 .9~2 
- INDUSTRIA C .. FASRINl PP 

INDUSTRIA DE BEBIDAS ANTA~TICA DO NOROESTE S~-A~ -- ~-H ON· 
- IHDÜSTRlA' O·E: SEBtOAS ANTARTICA 00 NOROESTE s.A. .. PH 

INDUSTRIA OE 9EB%0AS ANTARTICA-POLAR S.A. •·· ' • OH 
- INDUSTRIA DE BEBIDAS ANTARTICA-POLM S.A. •. . PN 

IPLAC"OQ- 'SR"ASIL S.·A. P"LASTICOS INDUSTRIAIS PN 
- ITAP B .. A. EMBALAGENS OP · 

ITAP S.A. EHBALI'IGEHS ... - --· " ' .. ,.,.. • ... ' - p·p 
ITAUSA - INVESTI11E:NT0 ITAU S.A~ .... ' PN · 

- KEPL'ER UESER s·.A. .... - • .,._. PH 
- KEPLER UEBER S.A,. PP. 

LA FONTE' FE'CHAbURAS s.A. PP . 
- LABRA IN'DUSTRIA. SRASlLEIRA DE LAPIS S~A. • . Pr 
- LARK S.A. NAQU!HAS E EQUIPAMENTOS PP 
- LIASA. - llGHS OE AlUHHHO S.A.,. PNB' 
- llASA -.LIGAS DE.AlUNINIO S.A PNC 

4,046.~00 

• M!l,e7B 
.1,972,03-0 

-45,141 
12.;,214 
-95,987 

. 17~.409 
9,973,2-ê-0 

96,370,434 
3,877,803,034 

684,183,880 
1. 763,~77 

13,713,'/.94 
27,1S9,0:0!) 

~22.~89 
1,3:>1,1'04 

27.~26.239 
142,-46>4,e-ee:-
2B9,a05,333 
9e~t6o, ... 23 
26~J77,3CS 

1.9~9~e4&,947 
2Só~496~72t 
567,920;692 
4~.979~458 

l591,nlj',t19 
7,'9:H,9€6 

~1.i63,9~S 
~4S.6-,921..,Bl'.Z. 

-4.b,4~0.36-4 
5,6?.6,:S:S4 

•• 
1,6:S-t~eH,9U 

26,8 .. 5,613 
297,111 

214,9~3,52:$ 

33 ,203,15~ 
2134.-471,3-47 

39,91-2,90& 
34~.14,,.?'3:S 
22,7?7~714 

2:S2,711,'i'8S 
1S,7.;0,G8J 

196.,~1,'l,7:J3 

~58.833,:361 
é3,2et,6Ct 

161,478.~\l'a 
2·,:s9e,6a,9 

21,948 
25,927.54:!8 

2,211,682,11:'6 
21~~36,~70 

3,660,:JQ-4 
6,877,970 

S21;! 32 
50,969,31'!5 

2,001,946 
20,:!66,~60 
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o .. u~ 
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O I S C R I H t N A·c A O 
l ESPE-1 
l"'CIE/ I 
I TIPO I 

QUAHTIDAOE 
I VALOR OE MERCADO 
I 
I CrS HUH 

I 
1 = 
I 

I 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-LOJAS AN=~ICANAS S.A. 0N 

LOJAS A:~~~tCANAS S.A. P!-1 
- HAGNESlfA S.A. PPA 

HANAH S.~. PH 
- HAHUFAfü~A DE BRINQUEDOS ESTREt.A S .. A. OP 
- ttANUf"Aft:1A OE BRlNQUE009 ESTREL'A S.A. PP 
- ttARCDPOL'J S.A. CARROCERlAS E ONIBUS PN 
- HARCOPCU) S.A. CARROC!:RIAS E OHÚWS PHB 
- J1ARlSQl. S.A. INDUSTRIA 00 UESTUARID PP 
- HASSEY PERKINS S.A. PNA 
- HASTER S.A. TECIDOS PLASHCOS PPA 
- ti.ESBLA S.A. f'NR 
- t!ESSLA S.A. f'H 

HETAl LE\IE S.A. EL.ETRONICA. E c\UTO'HACAO PH 
- METAL LE\1€ S.A. INDUSTRIA E COJ1.ERCIO PP 
- HETALURGICA DUQUE S.A. PP 
- f1ETALURGICA1 TIHBOENSE·s.A. - HETlSA PP 
- HETALURGICA ~ETZEL PP 
- HOlHHO FLUHlNENSE S.A. DP 
- HOINHO RECIFE S.A. EHPREEHDIMENTOS E PARTICIPACOEB OP 
- ttOINHO SANTISTA INOHSTRIAS GERAIS S.A. OP 
- HOINHO SANfiSTA INDUSTRIAS GERAIS S.A. PP 
- HULTITEL TECNOLODIA S.A. DN 
- HULTlTEL TECHÕLOGIA S.A. PH 
- OOEBRECHT S.A. OP 
- OOEBRECHT S.A. PP 
• OR.tOH S•A• PP 
- PARAHAPANEHA S.A. HINERACAO. INDUSTRIA E CONSTRUCAO ON 
- PARAHAP~NEMA S.A. HlNERACAO. INDUSTRIA E CONSTRUCAO PN 
- PETTEHA~l S.A. INDUSTRIA DE HALHAS E CDNFECCOES OH 
- PEUE PARTICIPACOr:9 S.A. CIH 

POLlAlOEN PETROQUIHICA S.A. PN 
- POLlALDE~ PETROQUIHICA S.A. PP 
- RECRUSUL S.A. GP 
- RECRUSUL S.A. PP 
- RECRUSOL ,S.A. PN 
- RECRUSUL S.A. ON 
- REFINARIA DE· PETROlEO IPIRANGA S.(41. I"P 
-·REFINARIA OE PETROLtO HANOUlNHOS S.A tP 
- REFRIGERACAQ. PARAHA S.A. 0P 
- REFRIGER.:.·CAO PARANA S.A. PP 
- R.E'NNER HERRMANtf So'Ao PN 
- RIPASA S.A. CELULOSE E PAPEL PP 
- RODOVIAR!A s:A. INDUSTRIA O~ ""'~L.EMENTOS PtTRAHSPORTES PN - s.,-.. tlll!('JfN PN 

- SAPE - S<1L AMERICANA OE .... EiiGENHMIA~.A.. PP 

1.351.672 
3:59,793 

1,9t4,8~4.e56 
1:sa.ee.e,eee 

2.eee,eee 
1,293.73,0, ~a.e 

408,631,000 
2"90, 772. se e 
21,921,U0 

91'1,180 
1,2!i7,09~,469 

:5,<472,834 
:s.n;:s, 166 
.1.,<4S:S,BB8 

f.S,:S71,9BS 
:5B,:S27,6BO 

tst.eea,316 
39,96,5,689 
6,320,581 

62::5;.327 
3,623,945 
2,238,137 
2,816,533 
2.816,533 
9,996,680 

'18,232,'121 
1,3:53,270,.U0 

. 96,252,600 
2,828,23'1,682 

:Z3~B93,1Ge 

13.!527,834 
627,840 

1,&?,262,700 
:55,666 

:s,73é,.o\4e 
:5,736,<4.,0 

·s5, 666 
190,f .. 3,900 

4,709,f27 
60.,930,0~6 

632.~~7.~02 
-10,47:5 

27,401,848 
49.56-4,1.~9 

20.'S6'!,<-1t1~ 
542,4fl4,C'~Q 

au.aoJ.2oe 
.122,333,219 
264,276,631 

19,960,098 
192,961 

9:5,137.273 
!;>2,149,136 
:58,154,500 

122,977,371 
6o963,e3e 

20,113,:528 
46'!5,19&.891 
235,961,806 
-1.4,5:SB,DBI 

1,156.332,,599 
27,:507,972 
14,4Bfli,665 

919,211 
921,675,53';) 

83,92:5,984 
-166,36:i,'oi92 
1:56.669,590 

222,'586 
3?.t:31 

o\45·,999,3~9 

722,023,672 
37,011,93'!'i 
02.771,236 

2,est.1:SS,79t 
114.697 

9,.,694,939 
3,e13,632 

218,~25.-"00 

14.7:S1 
114,723.8~0 
B0,3U,16i 

7'79,324 
1.::!7,3~?.467 
217,142,5:i:S 
16,9~6,972 
94,838,625 

526,175,000 
685. 1 'i'6 ,20'> 
24.7'!32,0.6~ 
2,~U.711 

11,901,97.:1. 

9.16 

···~ ..... 
e.u 
••• o 
9.12 
1.12 
e.u 
••• 2 
e.ee 
9.1'1} 
O.G9 
••• 5 
t.l0 
e.23 
o.u 
e.oe 
e.ee 
e.t7 
e.ot 
0.09 
•.• t 
e.ee 
t.l!6 
0.~9 

0.1:5 
e.e1 
e.e2 
0.41 
o.te 
e.e2 
e.ee 
&.9.., 

.e.c3 
0.02 
t.e2 
Q.G0 
e.e3 
0.94 
e.ee 
o.c2 
e.u 
Q.14 
6.1)1 

···'0 
e.u 
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OEHONSTRATlUO ANAllfiCO DE IHVESTlHENTOS 
~a Trl•~•tre d~ 1790 

Entidad~l CAIXA DE PREVlOENClA DOS FUNCICHARlOS DO BANCO DD BRASIL 

---------4------------------------------~----------------------------------------------------------------------------------------l I ESPE-1 I VALOR OE KE:RCAOO 1 
l O I S C" R I H I tCA C A O .... - '... . . -- "-- I CIE/ I" -· . QUANTIDADE 1 I X. 

~-------------------------------------... ---~-~-~----.:-·--------~-·~=~~-=------------·---------~-------:~~-~~------: _____ ~ 
SADIA CONCORDIA S.A~"INOUST~IA E COHERCID 

- SADIA CONCORDIA SaA. INOUSTaiA"E COMERCIO 
SADIA OESTE S.A .. lHDUSlftii:. E COMERCIO 

- SAH.ITR t - HINERACAO DÃ Tfl: ~}!OAD~ S.A . ." -- - "-·· 
SAHtrR 1 - H!NERACAO DA TR !~IDADE" S.A. • - . 

- SA.NSUY .00 NORDESTE: S.A·. INDUSTRIA PLASTICA 
- S.AO: PAULO A'LPARGATAS S. A. . 

SAO RAULO ALPARGAT~S S.A. 
- SEMENTES AGROCERES S .. A. 

ON 
PN 
PNC 

.... ··op 
PP 
PPA 
ON 
PN 

- SIDERUROICA RIOORAN'OENSE SaA ....... , ---·--··• ............ . 
PP 
PN 
ON 
p" 

-- SPRÚ~GER: S.A. .. -. ~·---~ .. .-.... -·.,.:.. .~ ......... .... 

SPRINGER S .. A.. ···--·-·---· 
TECH'DSOLO S .. A. 
TEKA - TECE:LAOEH KUEHNRICH S .. A. -~·-..:::~.:,..~. 

~ TE'XA - TECELAGEM KUEHNRICH S.A.. - .... ; -
TlSRAS:- T.ITANIO DO"eRASlL S.A. --··-----

- TI BRAS, - TITANIO DO BRASIL S.A •• ·• •• 
TRANSP('RANA S .A. . - -· 

- TRICHES S.A. 

PP 
- o•-·· 

p~ 
- ~ -~ •• PPA 
-' . PPB 

·- PN 
• OH 

TR1CHES O .. A .. 
- TUPY S.A. 

-.. ··- · · PN 

TUPY S .. A. 
- UNIBANCO - UNIAO OE BANCOS 

UHIBANCO - UN·IAO DE BANCOS 
- UHIBANÇO - UNIAp DE. BANCOS 
- tJ.NlPAR - UN·IAO INIJUSTRI'o\\ E 
- VAR;GAS FREIO 

-···· ... _.- • ···oH 
- ... -~ ·--------··· ~-~ PN 

BRASILEIROS" 9 .. A. - - .. . . .._._, ON 
BRASILEIROS S .. A. ... - PNA 
BRASILEIROS S .. A. PHB 
PETROClUIHICA S.A. .. -PND -

... "PN 
VILEJACk INDUSTRIAL S.Ao. ·- -·---- __ ....... _...-- -- -ppa- :-

- ' . PN :l ... VULCA9RA9 S .. A •. INDUSTRIA E'COHERCIO 
WEG S.A. 

- j,fEG S.A. 
- WEHBLEY ROUPAS .S.A. 

OUTRAS COMPANHIAS ABERTAS 

- ACESUA - CIA. DE· ACOS- ESPECIAIS '1TASIRA 
-- SANCO DA A·HAZONIA S.A~ 
- BANCO D:O BRASil S.A. 
- BANCO 00 ORAS!L S.A. 
- .JIANCO o:o. ESTA00 DO RIO D'E· JANEIR;O S.A. 
- BANCO F"RANCES· E BRASlLElRO S.A. 
- SANCQ. HERIDIO~AL lJO BRASIL S'~A. 

·oH 
N#'" I 
PP ' 'I 

PP 
OH 
OH 
PP 
PH 
ON 
PH 

1.'. 

''!r: 

·'\' 

54,662.::!09 60,128 .. 429 6-~l 
3,865,106.304 1,7e9,646,774 41.3.1, 

289,:J:59,240 13,433,886 0.01 
"4;798.680 6~6.536,6:;2 0.13 
4,::i'.õ'So49t '467r16e.:s?·9 ~.09 

1,23J,sea;~ó7 1~,335,09;3 e.e·e 
16,241~613 2~1.791,502 e.e~ 

"'198,.4'·45,985 1,9a2,475,39e e.~·e 

131.2~4.262 162,::176,324 c.02 
79,943,040 

. 91,934,1·96 •• 6'2 
2.410,0:;:10 u.~a7 ,41.B e.e'e 

. 1.8,91M,292 '123,41'9,89S e.e2 
9,8710,.200 1,77.,,e.H.'I e.e~ 

. ··- 4.4&9.~33 1~,G9S,:S99 o.e; 
·-~. 66,2'f'8,490 30,!19.·H'4 e.es 

'!\,8.!7'.392 16Bo6el3,370 •• ~3 
'·1.143,703 1.;1 ,096',a23 e.u 

3,42.9.786 84 ,029' f 7~7 e.o2 
<1,036,04.2 5.2~3',6-6<1 o.e~ 

~-·:26,361,116 2Q,S46', 117 t.eo 
6,211.296 14. !1i,H'I4 e.o0 

~-~7,~77,192 3-t,2<t3",:549 t.Ci 
816 9,792 ~-00 

17,.236,056 2e~.970.969 ').tl-'4 
7, 076. !iii e4,2U,<ta1 e.e2 
6,824,9!52 ·:1:7 ,465,2:54 9.ê1 

-41,271,970 343,693,517 e.-a7 
27,cee,eoe,eee 7,:5M,eeo e.oOo 

a,B49,7'Y-4 42, 04:?.. 952 e.n 
4,::i70,400 i'3, ~26,0:~0 &.~1 

;?3,281,3~6 3-9'3', 4:i~. 9.'.6 o.~a 
1,146,.177,783 91,69~.223. e.-a2 . . ' 

-1~.164 ,790<. 625. 24,701. :200.,:506 4.99 

·-~ .- 2,966;216 1-4,212,184 •••• 
14,038,130 29,467,~64 s.ei 

"'"70~4f!4.,'011 1,770,736,336 0.36 
12:5,2;:9,743 3,776,2i9;0)7 1).76 

U,e!)o,~e:·ê,coo 29,:;9~.~1)9 C.\H 
346·. S69 241,376,1~9 e.es 

1,590,S23 7,28ó,:>U o.es 

~ 
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DEHQNSTRATIYO AHALITICO DE INVESTIHEHTOS 
"o fr I ustr-w de· U91 

Entldadct CAIXA DE PREVIOEHCIA DOS FUNCIOHARIOS DO BANCO DO SRASIL 
' . l • 

------------------------~~--------------~----------------------------------------------------------------------------------------I 
I 
I 

'OISCRIHINACAO 
I :ESPE-I 
I CIE/ I -· 
I ·TIPO I 

QUAHflDAOE 
I VALOR DE HERCAOO I 
I "I 
I CrS 1-!UH t 

I 
% -: 

I 

--------------------------------------------------------------------------------------------~------------------------------------

- 8ANCO DO MORDESTE DO BRASIL· s.A. 
- flANCO DO NOROESTE DO BRASIL S.A.-
- 9ICictETAS HONAR~ S.A. 
- CIA. SOUZA CRUZ INOUSTRI.A E COHERCIO 
- CIA. VALE DO RIO DOCE 
- CIA .. VALE 00 RIO DOCE 
- CXA. VALE 00 R-10 DOCE 
- CIA. YALE 00 R·IO DOCE 
- CIA. VIDRARIA iSANTA HARINA', 
- PETROBRAS - PETR:OLED BRASIL:EIRO S.A. 
- PETROSRAS - PETROLEO' BRASILEIRO S.A. 
- .fELEBRAS TELEC011UNIC~COES BRASILEIRAS S.A. 
- TELEaRAS TELECO~UNICACOES BRASILEIRAS S.A~ 

OESEHTURES 

- CONVEJ!SIYEIS 

:_ C011PANHIAS liBERTAS 'PRIVADAS HA,ClONAIS 

OH 
PH 
OH 
CP 
ON 
OP 
PN 
PP 
OP 
ON 
PP 
PN 
PP 

- EHBAUBA S.A. DESENUOLIJII1ENT0 ENERGETICO . 
- USINA SANTA Ol.IHPIA - '""'NDUSTRIA DE FERRO-E ACO S.A.-- -~-·. -·~----
- COPE.NE PETROQUI11lCA 00 NOROESTE S.t\.. - ' • . ' 
- CIA. HERIHQ · ... , • ·• ~ 4

.. • •• • .., • 

- OUJR,AS' C011PANHIAS ABERTAS 

- CENTRAIS ELETRlCAS BRASILEIRA~- ELETROSRAS 
- TELECONUNICACOZS SRAS!LEIRAS S.A. - TELEDRAS 

- HAO COHVER~IUEIS 

- COHPANHIAS ABERTAS PRIVADAS NACIONAIS 

- ARACRUZ CELULOSE S.A. 
- SRASlLINVEST INFORHATICA E TELE:C0l'1U~ÜCACOES S .A. 
- CIMENTO PARAISC. .. 
- COLU118IA P~TIC.IPA"cdES S .. A .. 
- SEMENTES AGROCERES S .. A. 
- RIPASA S .. A .. 

- OUTRAS I COMPANHIAS .ABERTAS 

- BRADESCO lEAS!NO 
- CIA. I.'~'LE: DO RIO DOCE 
- SIDGfi!UI·S - SlPERUf.GIA 13R~StLE!RA ~JA._ 

"4~.992,662 19,116,186 e.ee 
129,417,6-49 27.82~.793 e.et 

43,:SOB 71,788~200 e.tt 
12~476~469 3,871,6?7.869 0.1e 
23~984,213 '546,634,16.4 11.).11 
178~2~7,899 4.~78.189,36& 0.86 

8,187,792 268,069,3.1,0 e.e:s 
·70 ,.108, ::i7C 2,348,637 .e,9.5 0.47 

S,S72,!i96 1,374.167.464 e.2a 
'5f33,6'i'0 70,042,000 0.91 

29,614.149 4,851,7'-t.5.?96 e .. vs 
2,1J:i,144,821 699,HS,40:2 

Q ·"' 1,271,810,998 -419,710,347 t.tB 

739,8:53 4:5.103.248,12.0 9.11 

179,&38 27,994,71-4,671 ~.~1 

·1r.·o31r 1-;:n-6t929~e-G7 •• 26 

70e ~9.109,638 O.llt 
---· ---·- 2~0 20,7::i0,~2B ·- .. ~,:) 

!5,198 :56a~-411t039 e.u 
6,9G0 6::i9,::i67,te2 0.!3 

16S;9BO 26,4?7,83~,óH !S.3~ 

!53,000 9,203,669,39.2 1.116 
112. 0Cc0 17 ~29-t~eu~27;! 3.'19 

~61,81~ 17,2YS,:533,H9 3.-4? 

u.ats ::! ~ 671 ~ 990, 97\l 0.42 

9,5::!5 93?,19~.U9 0.19 
l4e 12,::i03,602 0.00 
670 67,$!'j!,J;35 9.02 

4,000 ::36L7t:J6,316 0.')7 
·1 .. 6ee 166,948,~72 •• .,3 

- -4,aae :509,786,1~~ e.10 

"542,000 f.:5,::!~6,!i42.~79 J.~7 

:5,(100 aee,~J9.H7 a.t6 
307,0~\} ~,94?,776,3~6 1),69 

1S0,0t.:O 11,<l63,;:26,r:g ~.3Z 
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DEI10HSTRATtVO ANALITtCO OE tNVESTIHENTOS 
4c Tr111ettre dR 1991 

Ent I dade!l CAIXA OE PREVIDEHCIA DOS FUNCIONAR! OS 00 SANCO 00 BÍIASIL 

------------------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------------I 
I 
I 

0 I S C R I H 1 N A C A O 
I ESPE .. z 
I CIE/.1 
t TIPO :1 

VALOR OE NERCAOO I I 
"'QUANTIDADE I X I 

CrS HUH 1 I 
-----------~----------------------------------------------------------------------------------~-------------------------------

C. TITU'LOS UINCUL.ADUS A REVENDAS OU"VENDAS 

- BANCO DO BRASIL 

D. IHVESTIHEHTOS IHOBILIARIOS 

- D~ USO PRDPRID 

- EOIFICACllES 

- RUA BUENOS AIRES. :S4 ..: S.OBRELD-JA/2o -~-- fC.ANDAR-RIO DE JANEIRO-RJ 

• PARA JitEH·DA CAlUOfdJOS A PATRDCIHAOC'RES) 

- EOIFICACllES 

- AV._OAS AHERICAS, 443&- LJ.G- RIO OE JANEIRO- RJ 
-_AV. DAS ~HERICAS, 4431- LJ.E- RIO Ot JANEIRO- RJ 
- RUA ROORIG·O Slt.VA, 24 - SS, t.J. Sl.J - RIO DE JANEIRO - R.J 
- PRACA PIO· X, ~4- RIO DE JANEIRO- RJ 
- RUA SAO· BENTO, 8 LOJA A E SUBSOLO. - RIO DE JANEIRO - RJ 
- RUA SAO BENTO, e LOJA e E SUBSOLO - RIO DE JANElRO - RJ 
- RUA DO ACRE. 1~ - RIO OE JANEIRO - RJ 
- AU. AUOUSTD SEVERO, 8112o PAVa - RIO DE JANEIRO - RJ 
- AV. SETE DE SETEMBRO, 74~ - PORTO ALEGRE - RS 
-AV. PRES VARGAS, 296- lJ, SLJ E 59- RIO DE JANEIRO -~J 
- AV. PRES.ANTONID CARLOS, Si - LJ A, SIL 281 - RIO OE JANEIRO - RJ 
- AU. BRASIL, 1913- BELO HORlZO~TE -_HQ 
- AU. RIO BRANCO, U$ - PAVIMENTOS 14 E 15 - RIO OE J-ANEIRO - R.J 
- RUA ANlTA GARISALDI, 17 - L..l E. SL - FLORXANOPOLIS - SC 
- RUA BAR AO DE H.ES<WITA, 238 8 !-.OJA - IIO DE JANEIRO - RJ 
- RUA BARAO DE MESQUITA~ ~39 A LOJA - 110 OE JANEIRO - RJ 

PAR~ RENDA (ALUGADOS A TERCEIROS) 

- EDlFICACOES 

-AV. SRIGaFARIA liNA, 20G9tCJSaU,21,3Í,41,~1.- S~rAlJLO ,.. SI" 
- AV. RIO BRANCO, 125 - 9o "ao 'H.a - RIO OE JANEIRO - RJ 

91 

16 

10 

1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
1 
1 

SI 

SI 

' • 
61,639,~BS,43S 

644,ee:s,eee 

644,SBS,tit 

··644. as:s; e e e 

7.2e4,362,t?4 

7,204,362,9?4 

127,2Bt.t'et 
e6,S-t:i!,oee 

329,22B.eee 
1,824,169,000 

3-49',3BO,CG& 
266,2U,eeG 

1,37B,92:5,Co09 
193,700tei}G 
279.253,8(15 
-'46S,094.oeo 
t47,-'!e3,e'e 

1,tse,eea,tae 
167 ,799.~94 
t:ze,tto,eee 
237,873,713 
148,413,-4'72 

3S', 93:S,, S;24 ,:5::15 

3!i .• 93:5 ~"2-4. ::i!';:5 

1.eae.eOe.eee 
496,44e,eoe 

&.eo 

e.ee 

12.4Z 

•• 13 

t.13 

•• 13 

1.47 

1.47 

t.G3 
e.e2 
o.e6 
1.37 
e.ll)7 
••• s 
1a26 
G.IH 
e.e.s 
t.e9 
f.eJ 
t.24 
e.eJ 
t.e2 
e.G5 
0.('3 

7.a6 

7.26 

e.22 
e.Ht 
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DEHOHST~ATIVO A~ALITICO DE INVESTINENIOS 
40 ftlllUtr"C" de- 1990 ' 

Ent ldadct CAIXA OE PREVIDE.HCIA DO'S FUNCIONARIOS 00 BANCO 00 SP.ASIL ... 
-----------------------------------------------------------------------~---------------------------------------------------------I 
I 
I 

I E:SPE;:-·I , I VA.L.OR OE 1'1;ERCAOO I I 
O l S C R I 11 l N A C A O I ClE/ I QUANTIDADE I I X . t 

I TIPO ·I I Cr-S HU11 I . I 

. ----------·-----------------------------------------------------------=--------------------"'---------

- TRAVESSA DO OUVIDO~. 27 ·~- 6o ··1o"7ffii)";-::.-RIO"DE" JANEil!O "•"IIT --.;---··· ---· -···- -·-. -- ""!B, 951. ,.,, 
-AV. ERASHO BRAGA. 227 .. LJ 9 - RIO DE JANEIRO - RJ ! 1 69,~H.o!-.}11 

AV .. NOSSA SRA.COPACABNfA, 6::191609' A- RIO OE JANEIR:O .. RJ --·· '... - _., ·• 1 .•• ~:J4,e'i!O,Il•N 
RUA VlSCOHDE DE CARAVELAS, 14 - RIO OE JANEIRO ... RJ . ·····--·-· '·- . -. 1 2B2,329t~H 

- lUA t'IARQUES OE SAO VlctNTE. 232 - LOJA A - RIO OE JANEIRO -"RJ ~-... ···- ~·-· i 27,7ee.~>)~ 
- RUA DO CARHD~ 11 - SUBSOLO E LOJA - RIO OE JANEIRO - ltJ 1 U3,o4Se.~V~ 
- tUA UI·SC.O·E: PIRAJA, !5<47/17 LOJS.B'\11e1,102,294/21t-R..JANEIRO --li:J; .... 1 .• 492.SOe,.ii~.) 
-RUA tfDUp HORI-ZONTE, 79- SAO PAUL.O- SP 1 1,060,001},He 

RUA UDE.DE PIRAJA, 161 - LOJA A · ... RIO OE JANEIRO - R:J ... ~ •••• - - 1 6~4.~_Qe, ~ . .:>& 
- AY. FRAN·CISCO GLICERIO. 127S - 'LJ.';OlR-AU,1D PAV.,-- CA.HPINAS.;gp. " : -· ···--... --··-- 1 .... ,,.. • 26-~.t:0a, ~·~., 
- AV .. IUO SRAHCO, teB/LJ A ~ IUO OE JANEIRO - RJ 1 2e!S,SS3,ó73 
-AV .. RIO Slii:ANCO, U9/2o 11 Se PAVIH€NTOS- RIO OE JANEIRD.:-":'R.J' .. , ... "'""' -· ... 1 ...... 33:So590,16a 
- AV .. A11TE.BA1i!ROSO. 52/SALAS 1'?0112 "' RIO DE JANEIRO - RJ . • 1 233,ó86,7,~i 

- - 11\U., AHTE .. BARROSO, 52/BAlAS 2081/2 - RIO DE JANEIRO - RJ "''" ·-- ''1 •. .233,68&,7~~ 
- AV. A~TE.BARROSO, 52/SAlAS 21Gl/2 - RIO OE JANEIRO ... RJ ..•. -- --- . 1 233,609,7-~a 

AV. RIO BRANCO, UO- l~a Al7o"ANOA. -··RIO'DE ... JANElRO -ftJ-~ -·--~·-•· -~--·. ~.uo,Ut,eee 
- AV .. AHTE.BARROSO, 52/S~LAS 1891/2 - RIO OE JAHEIRO -·RJ . . ·-:. .. --::. i . 233,6Se,?:a 
- AIJ,.. RIO DRANCQ, UI- 21c A'2-40'ANDA. ---~RIO OE "JANEIRO- RJ.,._._ ....... _ .• _____,._,..w ... "1 ~-----~-o\21J,6U,ee~ 

. • ·-~·.·,w:n, t 1!. - teo ANO. - RIO D-E JANEIRO - RJ . ... ••• ..._ .. ·-··-:·--~~ .. - -1 ---· ··- ea.e6efoee 
-RUA YISC.INHAUKA,:SO,\..J.SL,2o,3o-ANO .. E S/4G2 - RIO DE JANEJ:RO;. R . .. ... ·- '···1 494,139,eee 
-RUA DO CARHO, 43 - Uo E 13o ANO .. - RIO DE JANEIRO- RJ ·- ·-· -w· ---- l 301,906,690 

··-RUI' ttAR.FLORIANO,. 19- SLS 1911/2 E' 2101/2- RIO OE JANEIRO- RJ: ........ _,~--··-----1 --- -·ui'.2S5.~ee 
-AV .• PRES ANTONIO CARLOS,. :S:li- Uo E'12.o"AND.-""IUO DE J.ANEIRO-R.J ~- ·---.. -..-. - 1· 194,226.ea~ 
- RU." D·OS AN'ORAOAS, 1451 ... POIHO ALEGRE -RS .. " ; .......... ·-·-... - 1 465,046,719 
- AV.PR.ES.J .. K.OLlVEIRA, 1S30 ~ tea·A'14a"'11ND.--·sAD"PAULO--··sp··-~- ... -- _____ .... .,._.1 • 1.3~9.600.~-.)e 

-RUA BUENOS A.IRES,. !54 ... LJ,. SUBSOLO:- RIO DE JANEIRO .. RJ . ' •• • ...... 1 . 1S4,158,;HO 
"' PROJETO HAPPIH ASC <3tX DO IMOVELJ ·- SANTO 'ANOR.E ... · SP (Uit) •. .... '"' • · t"'" ~.. 1,36:S,e9~o992 
-RUI\ JOAO CACHOEIRA, 999 U7.:SX 00 IHOVEL)- SAD PA,UL.O-SP (UJ··· ·-· ··• .... --"i ··--·- 7S1o0~1,2:l1 
-RUA 005 1\MDRAOAS, 1:S12- SS, LJe SL c 1a"A'~o ANO-P.ALEORE -RS~ '·' .,~ 1 148,69&,69~ 
-AV. UO tRANCO, 108 - 6o ANO. - RIO 'DE JANEIRO - RJ • . .... ........... - .,......, •.••. , •••• ,. ..... •·1 ..... 83.995,6-42 
-AV. A.t'IAZONAS, 91 - SS,l.J, Sl. c ·1.0 ;a."'4o ANO .. -ti.HCRI.ZONTE·.:.;.scr-·· ....... -·-··-- .. .a., ... _..,,.' 1" "' . 470,:i9G,599 
-AV. UlG.FARIA.Lit1A, 2100/:õ!1~2-2o/3a-32 VAGAG GMAGE/1-S.f'AUt.O.:.sp :, -------~ ·-- ·• 1 6ett,ea~.•HH~ 
- AU. PAULISTAr 1274 - CHJ :50 - C/S VAGAS BM!.AOF.H-SAO PAULO-SP '- 1 117.500,\HI) 
-AV. PAUt.ISTA .. 1274- CNJ 49- C/3 VAGAS GAFl:AGEH-SAO PAULO-SP ----.... .,. •. 1 117,:::G0,0\J~ 
-RUA DA AlFANDEGA, 21-4- LOJA - RlO DE JANC:lRO - RJ 1 290.19e,\)00 
~ RUA HARGUES DE SAO VICE:HiE, 52 - LOJA- A --RIO DE JANEIRO .... RJ. , ... - 1- US.U&0,e.:>a 
- AU. PAULISTA. 1842 - f'AVIHENTO _:;!2 - SAO PAULO - SP ' i 1 B10,eoo.eee 

RUA PARAIBA, 13~3 - t'A!Jl/'li!HTOS C6/U ... SELO HORilO~TE - HQ '.' 1 253,6&e,eoe 
... AV. PAULISTA,. 1842 -PAVIMENTO 17/19/19/2& - SAO PAULO- SP 1 3,24e,ao&,00& 
- AV. RIO BRANCO, 116 - PAVIMENTO 18 .. RIO DE .JANEIRO -. RJ i 83,740,e~~ 
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DEHONSTRATIVO ANAL!T!~O ~~ INV~STIHENJOS 
4o tr1Me5trr d~ l99e 

,. ·•t •:.:: • : O.:.UXA OE PREIJICENCIIl DOS FUNCIONAR lOS DO 8ANCO 00 BRASIL 

O I S C R I H I N A C A O 

- RUA ARUAHA, 150 - SMUERI .. SP 
- RUA RODR-ICi·O SILVA, 26 - Sl.ti&i·- RlO DE: JANEIRO- RJ 
- AV. CENfENARIO. ~883 - SALVADOR - SA 

RUA FLORIDA, 197e - SAO PAULO - SP 
- AV .. PRES J·.kUSI fSCHEk. 1B3i - SAO PAULO - SP 
- SIIUPP ING ELDORADO - CANPO ·GRANDE - HS , ,. 

I esPe-I 
I CIE/ I 
I TIPO I 

- Ali. RIO BRAU'CO. 'l - PAVI/1E:Nl"OS 69 A 12 - RIO Ot JANE:l!RO - RJ 
- RUA NAR:GUES OE,, SAO V'ICENTE, 99 ... RIO OE JANEIRO; - RJ I 

- PRAIA DO fLA11ENGO'o 154 - PAVS.3/9.- RIO OE:· JANE'lRO .:. RJ 

- ri\RA RENO~. (HlPEJii_HERCAOQS) 

- EOIF'ICACOES 

- AY. DAS AHERICAS, 1~10 lOTE 13- R%0 DE:"JAH~lRO- RJ 

- PAiiiA VENDA 

- EDIFICACOES 

- RUA USERLANOIA,: 923/Q it - LONDRINA - PR (lO 
- ROA AUGUSTO GUtHARAES, U9 - SALVADOR .. SA (*) 
- SQN 111, BLOCO E, APT. 19l- BRAStLIA .. DF 
- SQN 111, BLOCO H, APf. 101- SRASILIA •'DF 

U10VEIS EH CONSTRUCM 

- EDIFICACOES 

- RUA MARIANO ANORIH CARRAO (17,~% 00 IHOV~L)- S.PAULO-SP (M•) 
• RUA OAGHAR DA FONSEC"A• 192 - RIO OE JANEIRO - RJ 
- SHCPP lHO CENTER ESPLAN;.O·A .. SOROCABA - SP 
- RUA PADRE CARAPUCEIRO LOJA SBL l/4 - RECI~E - PE 
- RU~ FLORIDA. 1979 ~ SAO PAULO - SP 
- AV. DAS AHERJCAS - PEDRA ITAUNA - RIO DE JANEIRO - RJ 
- RUA HUHGAR·A, ~2 LOTE 1,.2-1-E QUADRA 4 
- RUA PARACAfU. 3~7 - SAO P~ULO - SP 
- RUA OESEMB.ARGAOOR ARAGAQ.- 1'1!l '-· SP 
- RUA JOSE JANHARELLI - SAO PAULO 
- RUA CAP.SOUZA· FRANCO - CURIT!&A - Plt 
- AV. SETE CiE SETEMBRO, 204 - iHTEROl - RJ 

QUANTIDAO~ 

l 

1 

• 
4 

1 
1 
I 
1 

17 

17 

I 

' 1 
! 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

VALOR OE MERCADO 

Cri Ht..:H 

i,:Jas.oee.eoe 
u~.1Jt.eee 

t.s3~.~ae.oije 

~.7:e-.cee.ve3 

1.!:ss·.c"~.e.Ge 
1.0'18·.?19,257 
2."6S•.Joo.e·oe 

916~::1S6,,0S0 

1 ,7613•,SS,H.22.B 

3,'179,13-4.,-4:!4 

3. ~70. 1,34, 434 

3,770,134,434 

430,53~,924 

43e,s35,92-i 

:S,·He,S-15 
1,089,623 

232,!2:2,6% 
i'70,S83,1:SO 

13,25.4,566,429 

13.~54;!566,-t.::!9 

33.555,8~6 
694,6l)G,t100 

1,165,836,22!'.i 
9S2,690.S6t'l 

2,177,339.520 
t,!JB7,e.5t,?et 

623.0.!2.'J34 
1,403,237,é4~ 

342,853,8-i:Z 
897.483,964 
161},037,604 
634.~9'1.820 
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DEHONBTRATIVO ANALITICO OE INVESTIHENfCS 
~o Trl•cstrc d~ 1990 

Entidade• CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIDNARlOS 00 BANCO DO BRASIL 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I l: E9PE-I I VAl.OR OE MERCADO I l 
I D I S C R I H I N A C A O ·- '" I CIE/ 1 OUANT!OAOE I I X I 
'r I TIPO I I Cr S ~UM 1 I 

-----------~·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- RUA GROENl.AUO!,, 1:UAORA 1:S:t • SELO HORIZONTE - HG 
-RUA H!H.SOU~\ ~IHAt 2~9- SANTO AHARO- SP 
- RUA BRUNO Fl':..!3UEIRA - t:UR.ITISA ;.. PR ' -
- AV .. FRANCISC:l 'JLICERIO .. Bóe - SAO PAiJLO -··sp ··-~ 
- AV .. FRAI'(ClSCO· ~REIH FILHO - PORTO At..EGRE - RS 
- AV.H.S. 005 "1~·/E"GANTES .- VITORIA - ES 
- RUA PAORE AG~1ttNH0 L9t5 - EO. COLINA O'ALENCON - CURlTIBA -PR 
- AU. CHILE ~~~ - RIO DE JANEIRO - RJ 

- TERRENOS 

•·-- IAURD SILVEIRA - BELO HORIZONTE CHD) 

<•) ItiDVEIS RESIDENCIAIS· ADJUDICADOS , 
(U) · -..-.EK CONDOHINIO C/CENTRUS, REFER. 'BISTEL"E"--c~SA "ANOL.O ·s:.i\·~-~. 
(~!i.~~ .. ~· El1 COADOHINIO C/CEHTRUS E CASA AHOl.O S.A. - . • 

E. OPERACOES COH PARTICIPANTES 
~""'_..- - Ef'tii'RESTIHOS 

:T·" -----~.._, ... _.,. ,.. ___________ __.,...- ·-·-·····--... -

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

· u~.67~ 

•· · ·~· ..... ·-..... _r··9t,9'te 

- EHPRESTIHOS SIMPLES ... ..,.-----·- -·--- -· ·---.. ··-·---···-~· --,1.9'99 

- FIHANCIAHEHTOS 

- FINANCIAJ"'E:HTOS' 1H08ll.IAAIOS --·-h-·--- . ._ .... __ · .. -·--· -----·· 

F. OEPOSITOS EH CRUZADOS HOVOS 

- BANCO DO BRASIL S.A. ' • -
·- ., ___ ... _..... .. -·- ... _., --

13,77!5 

-·--13,77!5 

"•'" . ... . . ~-
I 

1 

~07. 855.1113 0.04 
e69.ot6S.~ó4 e.1a 
18?.61-4.526 e.e4 
v3a.17?.341 e.19 
31-4·.152.981 t.e6 

.:!99.604 e .. lH'· 
62.1'92,9-41!} e .. u 

-498,165 e*eo 

319,sae,ee~ 1).:)4 

319,~ae,eGt e.o& 

~:.-·· ----.. 
'" ..... - .. -, 

46,78~.746,377 9.4:5 

4.365.13~,-424 t.ee 
4,36:';,!35;-424 e.sa 

42,-"20,61t,9:51 8.!56 

-· '42, 420,613,9:51 s.~ 

6é,333,967,9:59 !2.16 

60.:33~~8-&7,951 12.16 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-------------
OlretM COPIA - ORiG~~!AL ASSINADO Conhdcr 

Assln~turaz -------------~--------.-.-.... uw~--------------_J As!ilnatural 

crr No 194.939.-401-72 CRC No f'IO 11:5-43 

N~•• Co•P1~tol IYAN FARIAS OE CASTRO No.-e Co::aph I MAURO LIOP.NIO OA f'Ot-ISEC·A 
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5838 Terça-feira 10 DIÁRid DO CONGRESSO NÀCIONAL (Seção II) 

OtHOHSIRAT!VO AIIALJI!CO OE lN'itS!!:iE~J~S 
12 Tr J~rstrr ~· 1991 

• ''''" f.MY~ OE PREVIDEHCIA DOS fU/ICIONARIOS 00 8AHCO 00 BiASIL 

Setembro de 1991 · 

~--------------------------------------------._.____. _____ ---------------------------
I ESPE·I VALOR OE 1\!:ICADO 

DISCRIHIHACAO I CIE/ I QUANTIDADE % 
I TIPO I CrS IJUH ------------- --------

lN'JESIIHl:NIOS m.m.m.67S 831.182.7t6.39~ 111.11 

A. l!TULOS GOVERNAHEHTAIS 9.769.31B.!U 211.255.997.267 25,2.' 

• OBR IGACOES DA ELHROBRAS 43.531.961 211.665.865 1.12 

• OBRIGACOES 00 FUNDO HACIOHAL DE DESENVOLVIMENTO sel.689.349 71.317.176.781 8,13 

lETRAS HIPOTECARIAS DA CEF 28.118.321.263 3,11 

·--l.ETRAS F!nANctlRAS DO TESOORO B. 924.t97 .296 -111,2SS.B30.355 13,31 

B. TITULOS E VALORES HOBILIARIOS 99.122.759.583 361.837.1tl.IB2 13,38 

• ACOES 98.979.218.611 . 216.233.751.351 "21,72 

• ilEl!CAOO A VISTA 9B,979.21B.61f 2t6.233.7sl.35t 21,72 

• COMPANHIAS ABERTAS PRIVADAS NACIONAIS 81.923.228.637 111.123 • .111.118 16,~ 

• ALBt.RUS S.A. INDUSTRIA E I;O&RCIO " 9.173.1ff 3.978.660-let 1,18 
• MADEO ROSSI S.A PP 501.228.115 IS.It6.B:i2 '·" . - ~RAC1UZ C!l.IJLOSE ·S.A.· !11( 349.788 153.787.792 t,l2 
• ARI.CWZ CELUlOSE S.A. PPA 2.18S.IN m.295.m 1,12 
• 1\J?ACRUZ CELULOSE S.1\, PPS 12.154.6et . 5.614.691.516 1,61 
- ARTEX S. A. FAWCA DE oRT!:FATDS TmEIS OH 142.679.507 92;741.6BO l,tl 
- Ai!EX S.A. FABRICA DE AHEFATOS TEXTEIS PH 1.091 .• 882.367 37MU.G95 t,l~ 

- BANCO 8RAOESCO 0[ INVESTIHEN!O S.A. OH 73.311S.S66. ... "513.698. 962 . - 1,16 
·- S~o'CO SRAOESCO DE 11/\'fSHHENIO S.A. PH 61.183.162 423.384.234 t.ts 
- SAHCO DR~Slt.E!PO DE ~[~CONIUS s:A. ON 257.311.076 1.2!16.551.381 t.1~ 
- B>\NCO BRASILEIRO ~E DESCONTOS S.A •. OHP 32.258.931 113.225.709 t,t1 
• BMICO BRASILEIFO UE DESCONTOS S.A. .PH 692.;193.003 3.662.743.116 ...... 
• BANCO BRASILEIRO D< DrsiONTOS s;A. PMP 86.892.132 - 429.672.!38 t,ts 
- BANCO ECONOHICO S.A. pP 31.401.00& 121.m.m 1,11 
• BANCO !TAU S.A. PH .. 266.161,513 4.229.316.142 1,51 
- BANCO MERCANTIL OE SAO PAULO S.A. OH 4.H8.341 zz.m.a7t t,tl 
• BA!\CO ?irR!:MTIL OE SAO PAULO S.A. PH 16.169.116 ISO. 938.151 ••• 2 
- Br,NCO REAl DE InVESTIWITO S.A. OH 3.195.9BI 6i.ll3.294 MI 
• BANCO REAl DE IJMSTIH8110 S.A. PH 6.996.522 129.43S.6ST 1,12 
c SAiiCO ~EAL S.A. OH 1.611,286 21.179.119 t,H 
- 3.\tiCO REAL S.A. -- PH 16.667.826 211.683.477 -.,tJ 
• BICICLETAS CALO! S.A. PPB 521.672.113 241.1?7.199 t,t3 
• 30il3~IL s.A. PP 1.694.746.511 3.728.142.322 1,4S 
- B<ASIIfCA S.A. CA!ROCERIAS ,H 12.127.711 336.775.6fl ,,,. 



Setembro de 1991 . DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Terça-feira 1 O 5839 

DDIONSIRATIVO ANALJTICO DE !HVESIIMEHIOS 
12 Trlor<trr dr 1991 

EH ld•d•' CAIXA OE PREVIDENC!A DOS FUNCIONAR lOS 00 Bi\HCO 00 BRASIL 

-------------------- -----------------------
I ESPE·I I VAlOR OE XERCAOO I 

D!SCRIHINACAO I Cir/ I GUANT: DADE I I I . 
1 mo I t Cri HUH I 

' .. ------------------------------ ---------
• BRAS~OTOR S.A. 01' 11.587.721 353.425.461 ..... 
- BRAS.mOR S,A. PP 69.689,351 1.627.913.216 t,21 
- BUETTNER S.A. INDUSTRIA E CDHERCIO ON 27.521.981 2.752.6&8 t,lt 
- BUETINER S.A. INDUSTRIA E COHERCIO PN 212. 85? .76t Jt.3es.e48 t,tl 
- CAEHI Wii:RACAO E II!JALURGIA S.A. ,, 17.833.55t 3.14S .869. 924 1,22 
- CASA A:l(lLO BRASILmA S.A. HOOAS, CONFECCCES E BAZAR (1!1 m.m 65.m.eot 1,11 
- CASA A:IGLO BRASILEIRA S.A. HOOAS, CONFECCOES E BAZIII PP 1.436.297 m.2H.m t,ll 
- CBV JNDDSTR!A HECAN!CA S.A. ?P 386. t47 .888 3t.969.389 '·" • CERVEJ!,RJA SERRAHALIE S.A, ON 56.677 261.733 l,tl 
- CERVEJARIA SERRAMALTE S.A. PN 1!.067 51.107 1,11 
- CEVAL ~GRO JNOUSTRIAL S.A. ON 261.830.614 1&4.953 .291 1,12 
- CEVAL !.GRO JNOUSIRJAL S.A. PH 1,192.137.HS 782.489.142 l,t9 
• C!A. !R~SILEJRA DE PET~OLEO JPIRANGA ON 11.221 19.174 t,tt 
- CIA. 3>ASILflRA onWIJL(O !PJRANGA PH 24;118 '.9.410 l,tt 
- CIA. R'A5JLE!RA DE PETROLEO IP!RANGA OP 63,946,131 116.381.721 t,OI 
- CJA. nRASJLEJRA DE PETROLEO IPJRANGA PP l.t95.437.6BI 2.727.039.923 t,JJ 
- C!,\, C:\CJ~L~ CAFE SV\.UIIEL 0!1 m.m 36,4G4.5et 0,01 
- CJA. CACHUE CAFE SDLUVEL PN 2.851.835 71'.851.898 1,11 
- ClA. CE.1~EJ:ll!A Sill!liiA 11' 34.e45.374 987 .91'6.753 1,12 
- CJA. CERVE.\\nA BRAIIIIA PP 785.128.421 1~.324.997 .323 2,2f 
- t:JA. OE FERiO liGAS DA SAH!A - FERBASA PP 165.609.811 316.378.149 t,f4 
- CJA. HERING OP 11.757.022 129.327.242 t,f2 
-:- cr,,. ~~~!?nm 1i' 63.256.337 561.939.596 t,f7 
- CJA. JGUoCU OE CAfE SOLU'.'EL OH 326.855.171 55.565.379 t,f1 
- CJA. JGUACU OE CAFE SOLUIIEL 01' 653.711.343 \17.667.862 l,tt 
- CJA. !GU.lCU OE CAFE SOLUIIEL PHA 3BI.3et.724 75.589.771 1,11 
- CIA. IGU:\CU DE CAFE SQUVEL PHB 322.797.361 64.559,472 t,tt 
- ClA. !GUACU OE CAFE SCLUVf.l PPA 7.it.6es.m 143.781,476 1,12 
- CIA. IGU;:aJ o;: CAFE SOLUIIEL 1'18 645.594.72t 175.3fl8.718 1,12 
- C!A. lOCiiPE DE PART!C!PACCES 0!1 634.138 8.2!3.794 .... 
- C!A. IOCHPE OE PARTJCIII\COES PU 318.823 7.973.763 l,tl 
- CJA. KARCOPOLO OE PAP.l!ClPACllES PN 69.149.l51 69,14t t,et 
- CIA. PA~AJBUtiA OE HETAIS PP 220.5U.949 122.411.227 t,ll 
- C!A. PAULISTA DE FERRO E LJGAS OP 313.217.615 9.396.528 t.fl 
- CIA. PAULISTA OE FERRO E LIGAS PP 1.484.595.997 67.841.924 t,ll 
- CIA. REAL OE JIJVESTll!ENTO CRED. F!NANC. E lltoJESTIHENTOS OM 3.3U.C~t 47.995.eee O,tl 
- CIA. REAL OE JNVESTII!S~TO CREO. F!KAIIC. E liNEST!MrllfOS PN 29.!49.ltt 282.f87.400 l,tJ 
- CIA. SIDERuRGJC~ 8ELGD-IIWE!iA ON 37.m.336 1.m.m.m t,~1 

- CIA. s'rmuP.G!CA 9El60-HlliEJRA PP 97.613.45& 3,4SS.516.!3i t,U 
- CIA. SUZAI:O OE PAPEL E C[Ll\OSE PP 3.286.26& 2.59S.~5S.28S t,3! 
- COfAP - CJA. FABRJCAOORA OE PECAS PP 2,151.714.700 5.939.714.972 t,71 
- COLOEX~ fRIGOR S.~. PU 45.~U.2tl 49.547.521 . 1,11 
- COiif:!E JWUSTRIAL S.A. p~ 6.014.759 JtS.25S.282 o.tl 
- Cm!FECCOES cUARAP.APES S.A. OP 612-elt 31.314.ett t,tt 
- co:HCCOf.S oUARARAPES S.A. PP 829.788 .16.595.76t .... 



5840 Terça-feira 10 DIA:iU6Db CONG'RESSO NACiONAL (SeÇÍÍa II) 

OEHONSTRATIVO AHALJTlCO DE !h'.tSTlnENTO; 
12 r, loutrr dr 19?1 

>! t rlodrl CMXA DE PREV!DEHC!A DOS FUHCIOHARIOS DO BAHCO DO BRASIL 

Setembro de t99i 

--------------------------------------------------· 
I ESPE·I I VALOR DE MERCADO I I 

DI SCRIHIHACAO I CIE/ I QIJilHTIDADE I I % ~ 
I TIPO I I Cri lfUII I I -------------- ---· 

• COHFECCOES l!P.i'S S.A PP 1.376.31!.91B 51.611.691 MI 
• COHSTRUCOES E COHERCIO CAHARGO CORREA S.A. PP 23.7H 142.m.eet 1.12 
- COHSUL S.A. , 12.881.237 682.652.561 t,te 
• COHIIHEHTAL 200! S.A. UTILIDADES OOIIESJICAS , 344.422.536 299.647 .6&6 ..... 
• COPEHE PETROGU!H!CA DO HOROESTE S.A. OH 664.625 39.sn.set t.ll 
• COPEHE PETROiU!HICA Dó IIOIIOESTE S.A. PHA 52.148.173 3.82U86.925 t,H 
• CPC • CJA. PETROiUIHICA DE CAHACAAl PP 3.66!.t96 135.498.271 1,12 
• CPC • CJA. PmOIUIHICA DE CAMACARI PH 36.648.961 ·l.m .22a .set 1,13 
• CREHER S.A, PROOUTOS TEX!EIS E C!RURGICOS PP 5,692.832 84.88&.125 l,tl 
• DISTRIBUIDORA OE PRODUTOS OE PUROLEO IPIRAHGA S.A. PP 696.234~141 1.392.468.28t 1,17 
• DOCAS S.A. OH 8.835.541 53.113.241 l,tl 
• DOCAS S.A. PK 35.273.181 112. 874.!7 6 1,11 
- D\JRATEX S.A. PP 1.132.227.511 5.7t8.218.136 1,~ 

-ES<RLE s.A. PH I 1.6 44. 832, 723 69.936.551 l,t1 
- EBEPIE s.n. PP !.520.690.38~ ~.124.142 t.t• 
- EHBnU9n S.A. O(Sft/VULVInEHTO fHERGETICD PH 211.900 61 1,1! 
• EUCATEX S.A. INOUSIRIA E COHEiCIO PP 57.135.929 ~.St5.838.391 1,54 
• FABRICA IJ!: TECIDOS CARLOS REHAUX S.A, PP 767.t!7.668 26.178.681 t,lt 
• FERRAGENS HAGA S.A. ?P 29.711.111 475.378 1,11 
• FORJAS TAURUS S.A. PH 3,8t5~32S.ell 285.39~.375 t,IJ 
- FORJAS Tfi!RUS S.A. PP 332.131.547 ~9.127.778 '·" • FRAHWSUL S.A. t\GRO-AVJCOlA IHOUSTRIAI. PP m.e47.m 963.679.861 1,12 
• FRAS-lE S.A. CP 332.611 89.802.11f '·" - FRAHE S.A. PP 3,633,113 7S9.le2.631 1,19 
• fRl603RAS • C!n. BRASILE!Rn DE FR!GORIFICOS OH 115.158.592 68.2S8.ta5 1,1! 
• FRIGOBRAS • C!A. BRASILEIRA CE FR!GORIFICOS PH l.tlt.8e7 .952 691.7~6. 962 t,ta 
- INDUSTRIA C.FABRINI PP 4.t46.5et 28.325.501 l,fl 
• INDUSTRIA Of BEBIDAS ANTARTICA DO NORDESTE S.A, OH 649.878 73~.949.921 1,19 
• IIIDUSTR!A OE BEBIDAS ANTARTICA DO NORDESTE S.A, PH 1.972.131 1.676.225.5it 1,21 
• UIOUiTUil Ot I![D!O!II AJHAR1ICA ... PO!.All 6e~h 011 45.144 . U7,132,8U l,t2 
- ln'l)USTR!A OE BEB!OnS ANTART!CA-POLA! S.A,' PH 124.214 ~21.195.469 I,U 
• IPLAC DO BRAS!L S.A. PLASTICOS INDUSTRIAIS PH 95,987 ~.799.351 t,t/ 
~ !TAP S.A. EHBnLAGE!iS OH 175.401 7&1.600 "'' - !TAP S.A. (HBALAGENS PH 9.973.2et 39.892.86! l,t! 
• llAUSA - INVESIIIIENTiJ !TAU S.A, PH 96.371.434 6.163.852.959 f,ij 
- KEPLER ~fBER S.A. PH 3 •. 877.803.034 31.797.985 1,11 
- !EPLER ~ESER S.A. PP 684.183.881 6.841.839 ...... 
- LA FONTE FECHADURAS S.A, PP 1.763.577 28.217.232 t,H 
• LABRA !HOUSTRIA BRASILEIRA DE LAPIS S,A. PP 13.713.994 521.132 t,tl 
• LARK S.A, IIMIJIIIAS E EIUJPAr.ENTOS PP 27.189.11& S4.a7a.eet t,t! 
• LIASA • LIGAS DE .U.UHIH!O S.A. PHB 222.389 2.223.890 l,fl 
• UASA • l!Gt\5 IJ!: Al!JHIHIO S.A. Pile 1.351.114 13.159.753 t,H 
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DEIIOHSTIAT!I'O AHM.ITICO DE !IM:STIHENTOS 
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Ent ododrt CAIXA DE PREVIDENC!A DOS FUHC!DHAR!OS DO BMCO DO BRASIL 

------------------------------------------.. ------------ ------
I ESPE-1 VALOR_ OE HERCADD I ! 

D!SCR!HIHACAO I CIE/ I QUANTIDADE I % !· 
I TIPO I Cri HUH I I ____ ,. _____________________________ ., ____________ 

- LOJAS AMERICANAS S.A, IIII 1.351.672 1.m.m.ta1 1,19 
- LOJAS AHERICAHAS S.A. PH 359.793 287.934,418 1,13 
- MGIIESITA S.A. PPA 1,914.B54.t56 813.855.733 1,11 
- HAHAH S.A. PH I5S.eat.tel 45.829.111 1,11 
- HAHIJfATURA OE BRINQUEDOS ESTRELA S.A. Ol' 2.881.981 316.881 I,H 
- HANUFATURA OE BRIIl"ITDnS ESTRELA S.A. PP 1.283.730.58& 192.559.587 e.~~ 

- MRCOFOLO S.A. CI-"P''f'TAS E O!lrq[IS PH 40&.631.081 18t.J.4G.93S e.~~ 

- MRCOFOLO S.A. CARROCERIAS E ONIBUS PHB 299.772.561 122.124.451 !,11 
- MRISOl S.A. IHDUST!IA DO VESTUARIO PP 21.921;m 327 .!62.812 !,14 
- HASSEr PERXIHS S. A. PHA BIÚ81 9.SJM61 .... 
- nHSTER S.A. TECIDOS PLASTICOS PHA 19.474.998.431 292,124.976 1,11 
- MSTER S. A. TECIDOS PLASTICOS PPA 1.257.195.469 27.656.1U 1,14 
- liES!lA S.A. PH 11.228.001 r .257 .536.m t,15 
- HETAL LEVE S.A. ELETRON!CA E AUTOI!ACAO PM 1.455.888 29.!17.761 1,11 
- mAL LEVE S.A. INDUSTRIA E COMERCIO PP !5.571.888 1.955.984.852 1,23 
- liETAlURGICA DUQUE S.A. PP 58.527.601 93.644.161 1,1! 
- HnALURGICA TIHBOENSE S.A. - HETISA , 181.108.316 15.476.211 1,11 
- HETALURGJCA WETZEL PP 39.965.689 3.596.912 l,lt 
- HOII:HO FLUliiNENSE S.A. 01' 5.818.581 1.766.346.634 1,21 
- MOINHO RECifE S. A. EHPREEHOIHENTOS E PAATICIPACOES a> 625.327 2t6.439.213 1,12 
- MOIIJiO SA:HISTA !NOIJSIRIAS GERAIS S.A. Ol' 3.623.945 1.123.42ÚSI 1,13 
- lrol:/110 SA~TISTA INOUSTms GERAIS S. A. PP 2.238.137 436.436.715 1,15 
- HIJlTITEL TECHOlOGIA S.A, ()lf 2.816.533 32!.315 '·" - HlllTITEl TECNot.dlfíA S.A. PN 2.8!6.533 84.496 t.ll 
- OOEBiECHT S.A. OP 9.996.618 449.847.11t t,ts 
- GOE!RtCHT S.A. PP 18.232.921 828,663.774 1,!1 
- ORION S.A. PP 1.353.278.Ht 18l.234.178 t,f2 
- PMRAilnPAIIEHA S.A. HlliERACAO, !IIDUSTRIA E CONSTRUCAO ()lf n.252.60t 182.879.941 1,12 
- FA1AIIAFANE1iA S.A. HlliERACAO, IHOUSTR!A E C01lST11UCAO PH 2.128.239.682 4.522.974.491 1,54 
- PETTENATI S.A. INOUS!lfiA bE IIAUIAS E CONITCCOES OH 23.893.191 114.687 1,1-1 
- PEVE PARTICIPACOES S.A. OH 13.527.834 . 9.4.694.838 frtl 
- POLII.LDEH PETROOUIHICA S.A. PH 627.840 2.197.He ~.~~ 

- POllAlOEN PETROIJUIHICA S.A. PP 109.262.711 49!.682.15! ~.16 

- RECRUS\Jl. S.A. OH 55.666 779.324 ertt 
- RECRUS!IL S.A. O' 55.666 14.751 1,11 
- RECRUSUL S.A. PH ,5.736.448 81.311.161 1,11 
- RECRUSUL S.A, PP 5.736.441 65,931.871 t,ft 
- mm~RTA DE PETRDLEO JP!RANGA S.A. PP 199.143.980 399.992.358 e,ts 
- REfiliARIA DE PETRDLEO H~'IUUINHOS S.A PP 4.719.127 329.638.390 t,f.C 
- REFRIGERACAO PARAHA S. A. O' 6t.830.116 15.815.802 1.11 
- REr!IGEi!M:I.O FARA~A S.A. PP 632.257.582 21.2.614.476 1,13 
- RENiiER lit:,RHAHH S.A. PN 41.475 S49.975.m 1,11 
- RI?ASA S.A. CELllDSE E PAPEL PP 27,417 .84B 2.355.978.6!4 1,28 
- ROI){)VIAW S.A. ITiOUSTW OE IHPLEHEHTOS P/TRAHSPORTES PK 49.564.128 99.!28.256 1,11 
- S.A. M!V!n PH 28.560.481 3.428.114 t,H 
- SAOE - SUl. AMERICANA OE ElroE!ffiARIA S.A. PP 542.484.t91 29.75!.652 l,lt 
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OEIIONSJRATIVO AN~L!J!CD O( INVESJlilENIDS 
III Ir lautrr dr 1991 

n! /dad<l CAIXA OE PifVIOENCIA DOS FUHCIOIIAmS 00 BANCO DO BRASIL 

--------------~---------------------- ------- ------------------------
I ESPE-1 I VALOR DE /!fREADO I 

DISCUftiHACAO I CIEI I IUAHTIDAOE I I I 
I TIPO I I Crii/UK I ---------------------------------- ----------------

- SADIA COI/COROlA S,A, INDUSTRIA E COMERCIO OH 51.662.200 113.858.195 1,11 
- SADIA CONCORDIA S.A. INOUSTl!A E COKERCIO PH 3.865.116.311 5.295.195.636 .f,63 
- SADIA OESTE S.A. IHDI/STRIA E COKEI!CIO PHC 289.559.211 62.255.237 t,ll 
- SAHITRI - ~!NERACAO DA TR!IIMDE S.A. 01' 1.798.681 1.661,590-937 1,21 
- SAHITRI - HINERACAO DA TRinDADE S.A. PP 4,598.191 1.101.151.461 1,13 
- SANSUY DO NOROESTE S.A. INDUSTRIA PlASIICA PPA 1.233.508.269 12.335.083 1,11 
- SAO PAUlO ALPARGATAS S.A. OH 16.21MI3 536.t72.229 1.16 
- SAO P~IJ!.O ALPARGATAS S.A. 1H 198.145.985 4.3l9.93S.991 t,52 
- SEHENJES MROCERES S.A. P? 131.254.262 152.251.944 1,12 
- SIDERURGICA RIOGRANDEHSE S.A. PN 79.943.141 242.227.411 1,13 
- SPRIHGEJ! S.A. OH 2.41t.t21 17.352.144 l,tl 
- SPRINGER S.A. , 18.986.292 284.794.381 1,13 
- TICNOSOLO S.A. , 8.87&.211 4.693.411 I,H 
- TEKA - TECELAGEM KUEHNRICH S.A. 011 4.698.533 9.397.166 e,tt 
- TUA - TECRAGEH KUEHNRIO! S.A. PN 66.298.491 39.n9.194 1,11 
., TIBRAS - TITM/10 DO BRASIL S.A. PPA 4.817.382 337.216.740 t,l4 
- TIBiAS - IIT~HIO 00 BRASIL S.A. PPB 1.148.713 71.896.24& t,ft 
- TRANSPAP.MIA S.A. PH 3.429.786 82.314.864 t,tl 
- TR'!O!ES S.A. OH 4.036.142 5.2~3.164 t,tf 
- TRICIIES S.A. PN 26.361.116 2!.138.893 t,tt 
• TUPY S.A. OH 6.211.286 49.69i.288 t,tl 
- TUPY S.A •. PH 17.677.192 76.1!1.926 l,tl 
- Ul!ISANCO - U'dlAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. OH 816 . 15.16? I,H 
- Ul!!SAIICO - UIIIAO DE B~~COS BRASILEIROS S.A. PHA 17 .236.&56 314,395.661 l,f4 
- Ul!IBAh"CO - (f,qit,O OE BAHCOS 2RASILEIROS S.A. PIIB 7.t76.5ll 128.1SS.6!4 

···~ - UNIPM - miiAO IIIDUSTRIA E PETROQUIHICA S.A. PHB 6.824.852 1:!5.167.786 l,t2 
- VARGAS FREIO PH 41.271 .17t 4S4.394.481 t,f'S 
- VILEJAC! INDUSTRIAL S.A. PHB 27.m.eet 35.37!.eet e,ff 
- vutCABRAS S.A. IHOIJSTiiA E COJlERCIO PN lt.849,794 96.671.6.15 t,ll 
- WEG S.A. OH M7Mtt 143.511.561 l,t2 
- 11[1; S.A. PH 23.2~1.356 674.228.171 t,te 
- IIEMBLEY ROUPAS S,A. PP 1.146.In.781J 257.891.112 l,f3 

- OUTRAS COHPAHI/IAS t.BER!As 17.&55.989.973 6Ul0.!!3.9t2 ],]i 

- ACESITA - CIA. DE ACOS ESPECIAIS !TASIRA PP 2.966.243 47.371.981 0,11 
- BAHCO DA AHA!GNIA S.A. OH IU38.13& 4t.llt.577 l,tt 
- BANCO 00 BRASIL S.A. 011 71.624.811 2.713.1&5.237 1,33 
- BANCO 00 BRASIL S.A. PP 125.228.743 5.617.113.698 1,61 
- BANCO DO ESTI\tO DO RIO DE JAIIEIRO S.A. PU u.eet.m.eee SS.I!!.m 1,11 
- BANCO fRANC(S E BRASILEIRO S.A. 011 316.869 991.453.331 1,11 
- BANCO HERIDIONAL DO BRAS!~ S.A. PH 1.59e.B23 7.286.Slt l,fl 
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OtHOiiSTRAIIVO AHALlTICD DE INVESllMEHiOS 
1g Tr itrstrc dt 19?1 

õnt •l•drl CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUIICIOHARIOS 00 BANCO DO BRASIL 

Terça-feira 1 O 5843 

-~-------------------------------------- ----------------
I ESl'E·I VAI.OI_ DE HERCAOO 

OISCRIH!NACAO I CIEI I t\JANIJOADE % 
I TIPO I Cri HtJit 

------------------------------------ ---·------
• BANCO 00 NOROESTE DO BRASIL S.A. OH 45.982.662 I2.415.319 &.11 
• BANCO DO NOROESTE DO BRASIL S,A, PH 129.417,641 36.754.61t '·" - BICICLETAS HO:IARX S.A. OH 43.518 71.788.211 t,ll 
- CIA, SOUZA CRUZ INDUSTRIA E COHERCIO OP 12.476.469 '-981.175.201 1,21 
• CJA, VALE DO ilO DOCE OH 23.184.213 1.783.486.296 1,21 
- CIA, VALE 00 RIO DOCE OP 178.257.891 13.191. 093.86& "!,~ 

• CIA. VALE DD RIO DOCE PH 8.187.792 - 791.595.731 1,n 
- CIA. VALE 00 RIO DOCE PP 69.799.571 7.117.178.142 1,84 
• CIA. VIDRARIA SANTA HARINA OP 5.872,596 3.Sf9,!41,943 t,U 
- PETROBRAS - PETROLEO BRASILEIRO S.A, OH 583.691 192. 617 .7&1 i,l2 
• PETRDBRAS • PETROLEO BRASILEIRO S,A, PP 29.114.'149 15.345.tl3.123 1,84 
• TELEBRAS IELECUHUNICACOES BRASILEIRAS S.A, PH 2.378.799,622 1.491.666.646 I,IB 
• TELEBRAS TELECOHUIIICACOES BRASILEIRAS S,A, PHP 2.959.675.548 1.71U66.497 1,21 

• Oi:BEHTURES m.m 71.188.675.892 8,52 

• CONVERSIVEIS 181.181 43.438.794.712 . 5,21 

- C011PAN!IIAS ABERTAS PRIVADAS NACIONAIS 22.134 4~"436.487 .825 1,53 

- EMPAUBA S.A. DESEI!VOLVIMENTO EliERGETICO 711 ·82.731.315 t,it 
- USTIIA SANTA OLJMPJA - INDUS!RIA OE FERRO E ACO S.A. 25t 29.546.895 • ••• - COPENE PETRO!UIMICA DO. NORDESTE ·s.A. 5.188 1.142.654.135 1,12 
- CIA. HER!illl 6.961 1.146.f51.102 t,l4 
• INDUS!RIA DE PAPEL SlnAO S.A. 8.996 2.135.515.488 1,26 

- OUTRAS CllliPANIIIAS ABERTAS !58.146 39.012,316.887 4,68 

- CE!ITRAIS ELETRICAS BRASILEIRA • ELETROBRAS 53.111 16.127.466.225 1,93 
- TELECOHUHICACOES BRASILEIRAS S.A, • fELEBRAS 115.146 22.874.841.662 2,74 

• NAO CO!NERSIVEIS 565.8JI 27,649 .B81.!lll 3,31 

- COiii'ANHIAS ADERIAS PRIVADAS MCIONAIS 28.891 5.128.531.168 1,61 

• ARACRUZ CELULOSE S.A. 5.125 864.258.2.."5 1,11 
- BRADESCO LEASING s.eee 1.!21.8B3.751 1,1~ 

• CEiAHICA PORTOBELLO S.A. 7.475 1.259.121.726 1,15 
• BRAS!L!HVEST !HFORM!!CA E TELECDMUNICACOES S.A• 141 17.814.268 1,14 
• CIHElHO PARAISO 67f 2U.765.955 1,12 

• COLUHBIA PARTJCIPACOES S.A; 4-llt 582.67!.1!1 1,17 

• SEiiE!ITES AGROCE!IES S.A. !.611 261.768.151 t,tJ 
-· RIPASA S.A. CELUlOSE E PAPEL ·4.Sllt 821.257 .asJ t,lf 
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DEHOHSIRAI!VO A/IALITiCD DE IIMSHHEHIOS' 
12 Trltrstn dt IV71 

Ent id>d!l CAIXA OE PREV!OENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL 

--------· 
DISCIIHIHACAD 

I ESPE-1 
I CIEII 
I TIPO I 

QUANTIDADE 

------.. -------------------------------------

- OUTRAS CDHPAHIIIAS ABERIAS 537 .eee 

- CIA• VAlE DD RIO DOCE 387.ttt 
- SIOEJIBRAS - SIDERURGIA SRASILEIRA S.A, ISt.ett 

- QUOTAS OE: FUNDOS DE !N\'EGTIH!õHTOS 39.515.475 

- FUNDO OURO OE ACOES 31.853.475 
- FUNDO OUROFIX 7.662.111 

- D!POSITOS A PRAZO 24 

- CERT!f!CAOO DE OEPOSITOS BMICARIOS 22 

- R.B.A. S.A, 2 
- B.N.G, S.A. 1 
- s.;Nco BAIIER!NDUS 1 
- BANCO OE BOSTON S.A. 3 
- ~NICO eo.wtsrA 1 
- BANCO ECONO/IICO S.A. 1 
- BANCO GARANTIA I 
- IAHCO llOUIIIOES UNIDO 2 
- BANCO HAC!OUAl 1 
- BANCO NORCHEH 2 
- BANCO HOROESIE S.A. 1 
- BANCO DE TOXYD I 
- CREDIBANCO I 
- CREDIIFRANCE: 2 
- CRITISUL !INEST!HEHTOS 1 
- J.P .MORGAN I 

- RECIBO DE DEPOSJ!OS BAllCARIOS 2 

- BANCO 00 BRASIL S.A. 2 

- LETRAS HIPOIEC.1R IAS 4 

- BANCO ECOI!OMJCD 2 
- POUPEX 2 

- HERCADO DE Cfii!O 3,279.511 

- cmmos A TERKD 3.279.5&t 

Setembro de 1991 

VALOR DE MERCADO 

CrS HUH 

2M21.3St.ll2 

~.231.581.450 
1s.zsr .76?.662 

4.272.717 .27& 

3.·182.19'-IH 
7?&.617 .262 

sJ.m.&e4.382 

6.HI.716 •. 497 

159.?14.561 
53.H2.425 

513.435.661 
1.119.423.558 

SJ;ft!.432 
15?.113.297 
115.68!.176 
83U78.405 
332. ?96. 332 
m.sss.ass 
106.008.865 
637.474.638 
318.12&.595 
7~3.753.799 
116.1!8,865 
21U6B.e31 

47.268.887.885 

~7 .26S.SB7 .885 

12.396.624.194 

1!.071.462.!;!1 
1.325.!62.374 

IM35.f34,783 

IM35.134.7Ba 

2,i~ 

•• ~1 
2,1? 

1,51 

1,42 
1,19 

6,41 

t,7J 

1,12 
1,11 
l,t& 
1,13 
1,11 
1,12 
t,ll 
1,11 ..... 
1,18 
1.11 
t,IB 
1,14 
1,19 
1,11 
•• 13 

5,67 

S.6i 

1,41 

1,33 
1,16 

1,7l 

1,13 
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DEMGNSl~AliVD AIIALliiCil Dt" !IMSIIMENTOS 
12 Trlontrt dr. 1991 

rnt •rlo~r.l CAIXA PE PREVIOENCIA DOS FUI/ClONAR lOS DO BAIICD 00 BRASIL 

DISCR!MINACAO 

C. TITUlOS VINCULADOS A REVENDAS 00 VENDAS 

• BANCO DO BRASIL 

O. INVEST!HENTOS IHOBILIARJOS 

• DE ·USO FROPRIO 

- EDIFICACDES 

I ESPE·l 
I C!E/1 
1 mo 1 

- RUA BUENOS AIRES, 56 - SOSRELOJA/22 A 92 ANDAR-RIO DE JAIIEIRO-RJ 

- PARA RENDA C AlUGADOS A PATROCINAOORESI 

- EDIFICACDES 

- AV. DAS AII!:RICAS, 4431 - LJ.G - RIO DE JANEIRO • RJ 
-"AV. DAS ~HERICAS, mi - LJ.E - RIO DE JANEIRO - RJ 
- RUA RODRIGO SilVA, 26 - SS, LJ, SLJ - RIO DE JAiiEIRO - RJ 
- PRACA PIO X, 54 - RIO OE JANEIRO •-U. 
- RIJA SAIJ SENTO, B LOJA A E SUliSOlO - RIO DE JANEIRO • RJ 
- RUA SAil BENTO, S LOJA 9 E SUBSOLO - RIO OE Jli.~EIIO - IJ 
- RUA DO ACRE, 15 • RIO OE JANEIRO - RJ 
- ÀV. AUGUSTQ SEVERO, 9412!! PAV. - RIO DE JANEIRO - RJ 
- AV. SETE DE SETEKE!O, 745 - PORTO ALEGRE - RS 
~ AV. PiES VA!GAS, '291 • LJ, SLJ E SS - RIO DE JM/t!RO - RJ 
- A'J. PRES.AIITDH!O .CARLOS, 51 • LJ A, S/L 211 • RIO OE JANEIRO • RJ 
• AV. BRASIL, 1913 - mo 1\0RIZONTE • HG 
- A\', RIO BRAIICO, 118 • rAVU:(I/TOS 11 E 15 - RIO OE JANEIRO - RJ 
• RUA ANITA GARIBALDI, 17 - LJ E SL • FlDRIAIIOFOLIS - SC 
• RUA BARAO OE MESQUITA, 230 B LOJA - RIO DE JANEIRO - RJ 
- RUA BARI.O DE MESaUITA, 233 A LOJA - RIO DE JANEIRO - IJ 
- RUA PADRE CARAPUCEIRO LOJA SSI. 1/4 - RECIFE - PE 
- RUA DAOHAR DA Füi!SECA, 192 - RIO DE JANEIRO • RJ 

- PARA RENDA CAlUGAOOS A TERCEIROS! 

- EOIFICACOES 

·AV. BRlt.FA~IA UNA, 21etiCJS.II,21,31,41,51 - S.PMtO.: SP 
- AV. RIO B~ANCO, 125 - 9Q •o 142 - UO DE JANEIRO - RJ 

QUANTIDADE 

93 

18 

18 

I 
I 
I 

·I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

46 

4& 
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I VALO} DE KERCAOO 
I 
I Cri H\JK 

I 

I 

91.813.994.9!11 

787.435.258 

787.435.258 

787.435.258 

11.913.527.971 

11.913.527.971 

155.297.312 
lt6.156.m 
391.030.15& 

2.227.121.512 
42&.&41.527 
325,179.214 

f.&S4.:WB.41B 
23&.531.249 
331.il5.724 
568.843.717 
179.979.961 

1.438.929.732 
2!4.BI7.BII 
146.515.195 
291.269,515 
181.105.149 

1.162.719.24& 
848.297 .7&4 

47.277.957.752 

47.277.957.752 

~.321.2!!1.729 
61&.351.597 

% l 
I 

1 .... 

l,tt 

11.89 

1,19 

1,19 

1,19 

1,31 

1,31 

t,t2 ... , 
1,15 
,f,21 
1,15 
1,14 
t,Cf 
l,t3 
1,14 
1,17 
••• 2 
t,17 
f,ti 
1.12 

···~ 1,12 
1,14 
1,11 

5,&7 

5,&7 

1,16 
1,17 



5846 Terça-feira 10 DIÁRIO DO-CONGRESSO NACIONAL (Seçlio II) 

OEf.(PfSTRATIUG ANM.I!lClJ ~E -!~"JrSTI!1EtHOS 
12 Trla,.trr dr 1??1 

tid>drl CAIXA DE IREV!OtHCIA DOS FUHCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL 

------------·--
DISCRIHIHACAO 

I ESI'E·I 
I CIU I 
I TIPO I 

QUANTIDADE 

Setembro de 1291 

VALOR DE HERCADO 
X 

CrS HUH 
·---------------

- TRAVESSA DO OUVIDOR, 27 - 6Q r 72 ANO. ·RIO DE JANEIRO - RJ 23.I2?.292 I.! I 
• AV. ERASMO BRAGA, 227 - LJ I - RIO DE JANEIRO • RJ I 84.B?8.5BB l,fl 

·AV. NOSSA SRA.COPACABA~A. 659/65? A· RIO OE JANEIRO- RJ I 311.B7M69 t,t4 

- RUA VISCOifDE DE CARAVELAS, 14 • i!O DE JANEIRO - RJ I 3H.750.H? 1.11 
• RUA HARIUES DE SAO VICENTE, 232 - LOJA A - RIO DE 'JAh'EIRO - RJ I 33.825.5?2 1.11 
- RUA DO CARIIO, 11 • SUBSOLO E LOJA - RIO DE JANEIRO • RJ I 138.523.718 M2 
• RU~ Vlst.OE PIRAJA, SU/17 LOJS.B/!Il,l\i2,2&4/211-R.JM'EIRO • RJ I 61! .852.271 1,17 

- RIJA NOVO HORIZOXTE, 7B - SAO PAULO - SP I 1.222.~89.3?3 f,l~ 

-RUA VOE.DE P!RAJA, !61 • LOJA A • RIO DE JANEIRO - RJ I 762.8I6.723 1,1? 

- AV, FRANCISCO GLICEIIO, !275 - LJ.,GIRAU,IQ PAV, - CAHP!HA5-SP I 323,974.145 t,U 
·AV. m:sRANCO, 1&8/LJ A - RIO DE JANEIRO - RJ I 2SI.I81.182 1,13 

- AV. m BRANCO, liB/1Q A SQ PAVIHENTOS - RIO OE JANEIRO - RJ I 41'/,773.163 1,15 
·AV. MTE.BARROSO, 52/SALAS 19!1/2- RIO OE JAIIEIRO- RJ I 285.2?5.756 1,13 
-AV. AMTE.BARROSO, 52/SALAS 200112 -RIO OE JANEIRO- RJ I 285.296.369 1,13 

- 1lV, ,AIITE.BAiROSO, 52/SAlAS 2UII2 - RIO DE JANEIRO - RJ I 285.291.7?5 1,13 
• A'l. !10 BRANCO, 119 - HQ A 17Q t.NOA. • RIO DE JANEIRO - RJ 

.. 
I 53&,822.226 f.l6 

• AV. AA!E.BARROSO, 52/SALAS 18et/2 - i!O .DE JANEIRO - RJ I 285.289.176 t,ll 
- AV. RIO BRANCO, 118 • 21Q A 2~2 Ah'OA. - RIO DE JAUE!RO - RJ I 513.63S.f31 1,06 
• ,ÁV. RIO BRANCO, 116 • IIQ ANO. • RIO DE JANEIRO - RJ I 117.596.617 1,11 
·IRUA VISC.INHAUHA,5&,LJ,Sl,2Q,3Q ~~0. E S/~02 ·RIO OE JANEIRO- R I 613.293.845 0,17 

t RUA DO CARHO, 43 - I!Q E 13Q ANo. - RIO D~ JANEIRO - RJ I 36B.679.?40 ..... 
-RUA Kh~.flOP.IAHO, 19 - "_s I?•ln E 2111/2 -RIO DE JANEIRO- RJ- l 131.967.364 e.~~ 

, -AV. FiES ANTONIO CARLOS, 51 - m E 11Q ANO.- RIO OE JANEIRO-RJ I 224.876.B93 !,f:: 

- RUA DOS ANORi\OAS, 1459 - PORTO ALEGRE • RS I 568 • 937. 455 t,er 
• AV.PRES.J.K.OLIVEIRA, !B31 - IOQ A 14Q ANO. • SAO PAUlO.- SI' I I.SE6;~77 .83~ t.t~ 

- RUA 6UEh'OS AIRES, 56 • I.J, SUBSOLO - RIO DE JANEIRO • RJ I 224.812.&21 t,JJ 

• RUA DOS AllllRADAS, 1~12 • SS, LJ, Sl e IQ A ~e ANO-P.AI.EGRE -RS I 181.531.3~3 t,t2 
- AV. RIO BRMiCO, IIB - 69 AlfD. - RIO OE JA>'EIRO -· RJ I !12.l5U38 1.11 
• AV. AMAZONAS, 91 • 5S,LJ, SL r IQ a l2 AND.-B.HOUZONTE - MO I 57~.698.963 t,t7 

• AV. BR!G.FARIA UM, 2IW2152·2Q/3!l-32 VAGAS GARAG<.~·S.PAtll.O·SP I 733.081.536 f,t9 

-AV. PAI.USTA, 1274 - CNJ SI • C/3 VAGAS GARAGEH-SAO PAULO·SP I 143.b!U59 3,tc: 

- AV. PAUliSTA, !274 • CNJ ~9 - C/3 VAGAS GARAGEK·SAO PAULO-SP I 143.604.05& t,tz 
-,~UA DA AlfANDEGA, 214 - LOJA- RIO OE JANEIRO - RJ I 354.298.~59 t,t~ 

- RUil MARQUES OE SAO VICENTE, 52 ·LOJA A - R!O DE JANEIRO - RJ I 12B.I97.35! ·~·~ - AV. PAUliSTA, 1842 • PAV!XI:NTO 22 - SAO PAULO • SP I ?89.?16.554 t,lZ 

• RUA PAAAIBA, 1323 • PAVIMENTOS 16/11 - BELO lltJRIZON!E - HG I 3!?.632.751 l,ta 

·AV. PALUSTA, !842- PAVIMENTO 17/13/19/20 • SAO PAULO - SP I 3.?58.7!5.15f t,e 
• AV. RIO BRANCO, 116 • PAVIMENTO 18 • RIO OE JANEIRO - RJ I 1!2.240.103 1,11 

• RUH.DDP.IGO SILVA, 26 - Sl.l!ll • RIO OE JAIIEIRO • RJ I I~4.190.345 t,tz 
• RUA FLORIDA, 1971 - SAO PAULO • SP I 7.12!.2SI.062 t,a4 

• AV. PRES J.KUSIJSCI[!, 1831 • SAO PAULO • SP I 1.897.759.279 0,~3 

• A'l. RIU BRANCO, I • PAVIMENTOS i? A 12 • RIO OE JANEIRO - RJ I 3.113.626.185 1,3.1 
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DE~OIISIRATIVO ANALIJICD DE IHIIESTIKENTOS 
12 Tr lo .. trr dr 1991 

Ent idodrl CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL 

Terça--feira 10 5847 . 

-----------------
I 
I 
I 

DISCRIKINACAO 

·-:------

- RUA HARQUES DE SAO VICENTE, 99 - RIO DE JANEIRO - RJ 
- PP.AIA DO nAHENGD, 154 - PAVS.3/9 - RIO DE JANEIRO - RJ 
- AV. ENG.lU!Z CARlOS BERRINI 115 

- PARA RENDA ISHOPPING CENTERSl 

- EDIFICACOES 

I ESPE-I 
I CIEI I 
I TIPO I 

- PROJETO HAPPIN ABC 13&% DO IHOVEll - SANTO A"DRE - SP tml 
- RUA JDAO CACHOEIRA, &~9 !17,5Z 00 lr.OVEll - SAD PAUlO-SP (11) 
- AV. CfiiTENARIO, 2893 - SAlVADOR - BA 
- SHUPP ING ElDORADO - CA~PO GRANDE - HS 

- PMA REN~A CHIPE!HF.P.rAM~I 

- EDIFICACOES 

- AV. DAS AHER!CAS, 151t LOTE IJ - RIO DE JAIIEIRO - RJ 

- PARA .REliDA tGAlPOES/ARnAZEh'Sl 

- ED!F!CACOES 

- RUA ARUANA, 151 - BARUERI - SP 

- PAR A VEIIDA 

- ED!fJCACOES 

- RUA USERlAND!A, 923/G 19 - LONDRINA - PI (I) 

- Sill 111, BLOCO E, API- III - BRAS!l!A- DF 
- SGN III, BLOCO H, AP T. III - SRAS!liA - DF 

- !HOVEIS Ell CIINSTRUCAO 

- EO IflCACOES 

- RUA MARIANO AHOUil C~RR.\0 117,5% 00 IHOVtl)- S.PAULD-SP (III 

- SHDI'PIUG CENTER ESPlANADA - SOROCAl!A - SP 
- RUA FlORIDA, 1971 - SAa PAUlO - SP 
- t.9. MS AHERICAS - PEORA ITAUNA - RIO OE JA:~EIRD - 1J 
-· RUA Htmi>A~A, 52 LOTE 12H QUADRA 4 
- RUA Pt.RACATU, 357 - 5>10 PAUlO - SP 
- lUA OESEMBARGMOR ARAGM 198 - SP 
- RUA JJSE JAHJiA!ELLI - SAO PAUlO 
- ~UA CAP .SOUZA FRANl:O - CUR ITIBA - PR 
- AV. SETE DE SETEHJIRO, 214 - NITEROI - RJ 

QU~NTIOADE 

I 
I 
1 

4 

4 

I 
I 
1 
I 

1 . 

1 

1· 

1 

3 

3 

18 

18 

I 
I 
I 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
I 

I VALOR OE .HERCAOO 
I 
I Cr$ HUI! 

1.118.981.174 
2.159.219.531 

1!.794.96&.113 

6.711.342.625 

6.711.342.625 

1.665.29? .w 
?S4.3!B.e!l 

1.871.536,722 
2.221.198.746 

4.611.713.324 

4.611.713-324 

4.611.713-324 

1.691.427.598 

l-691.427 .5?8 
--- ------

1.6?1.427.5?8 

222.183.121. 

222.183.121 

6.668.967 
128.336.347 
87.179.707 

18.216.722.H9 

18.216.722.149 

41.126.879 
1.46!.?!8.JH 
2.791.725.403 
2.l2!.667 .673 

846.842.139 
1.935.109.871 
. 589.585.782 

. 1.236.289.447 
279.935.23! 

1.157.285. 535 

t, t~. 
t,~& 

1,41 

O.SI 

t,et 

1,21 
I,! I 
1,22 
1,2i 

0,$!: ... 
.~ 

•• ~!: 

t,2t 

f,21 

··~· 
t,t2 

t,t3 

i,U 
t.t~ 
t.ll 

2.1: 

2-IS 

"'' e, IS 
1,33 
1,29 
1,11 
0,23 
~··17 __ 
1,15 
1,13 
1.13 
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OEHOH5lRA1!Vll t.IIAI.ll ICO DE l~VEomEIITOS 
12 Trio.,trr dr 19?1 

't idadu CAiXA OE PREV!OEHC!A DOS ruHC!ONARIOS DO BANCO DO BiASIL 

OISCRIKINACAO 
I ESPE-1 
I CIE/ I 
I TIPO I 

QUANTIDADE 
VALOR QE HERCAOO 

Cri HUH ------------------------------ ·-------

- RUA GROENLAIIDIA QUADRA 151 - BELO HORIZONTE - HG 332.9!8.262 
- RUA H!N.EOUZA LIHA, 258 - SANTO AMARO - SP 1.278.415.353 
• RUA BRU~O FILGUE!RA - CUR!TIBA • PR 372.6!1.995 
- AV. FRANCISCO Gl!CERIO, 861 - SAO PAULO - SP 1.m.S14.462 
- AV. FRANCISCO TREIN FilHO - PO<TO ALEGRE - RS 498.254.818 
-RUA r~OR[ Ar.OST!//110 ;c''- fO. (0/.l/IA 0'/,LEIICOII- CURITIBA ·Pi 159.!01.837 
- AV.N.S. DOS 1/AVEGMIIES - VIIIIP.IA - ES 817.813.198 
- AV. CIIILE SIG - RIO DE JANEIRO • RJ ó7!.766.919 

TERRENOS 391.695.191 

• BAIRRO SILVEIRA • BELO HOUZO.~IE lHG) 391.635.191 

') INOVEIS RESIDENCIAIS ADJUDICADOS 
11) EM COIIDO~INIO C/CENTRUS, REFER, SISTEL E CASA Ah'GLO S.A. 
in) 1J1 COHDONIHIO C/CE1HRUS E CASA AHGLO S.A, 

r. OPE!ACOES COH PAiTICIPANTES !4.388 82.343 .67i.3H 

- EIIPRESTIMS • ~ 

• EIIPRESTIXOS SIMPLES I o 

- F!nANCIMBHOS 14.388 32.343.678.?43 

- FINAHCIAXEJiTOS IHOJiliARIOS H.:res 82.343.67!.343 

F. DEPOSITDS Eii CRUZADOS NOVOS 88.931.642.609 

- BANCO DO BRASIL S.A. 88. 931.6·12.6~9 

lntpr _ _ _Jf·--:.:.7:-:--:------------~c:c~nlt~ad~or~..., 

,.;,.tur•• ----,cl-:ÓP+A--.. -6Rf6iHAL ASS!N/WO"' 
" k2 -~42.744.587-ós-·---------....:.:=-.:_:..:..:.:.:._:~~;:__JJJJ 11543 

, .. Con>r.tor lAEiTE MEHUSIER ARAUJO P.ooo Co,.!etor IIAUliO LIBANIO DA FONSECA 

.. ~ .. - -- ·-

% 

"'' t,15 

'·" 1,17 
t,f! 
f.t~ 
e,u 
f,ta 

t,ts 

t,fS 

9,87 

'·" 
t,tl 

9,S7 

9,87 

1f,U 

it,M 
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t:>'~JI CAIXA DE PREVIO~NCI/; 
I·P""pP 001 rUNC:IONA.niOI DO IANCO 00 IRAIII. 

DATA 
AGUIS!CAD 

ENDERECD 
UENOEOOR 
PRECD 

!HôVEIS AOGUIR!ODS EH 1999 E 1991 

CDHERCIAISI Prontos 

19.t3. 99 

05.07.99 

15.01.91 

16.65. 91 

21.06.91 

Rua MarquÊs de Sio Victnte n9 99 - loja e 6 pavç. -Rio de Janriro - RJ 
ENCOL S.A~ Engenharia, Co•ercio e Indústria (proprietário) 
CrS 350.684.100,09 à vista 

Praia do Flamtnga nQ 154 - pavs. 3Q ao 9Q- Rio de Janeiro -RJ 
BURITV Comércio e Participação Ltda. Cint<rmediáriol HACKENZIE HILL 
Dtstnvo1vii1E"nto Imobiliário lntErnacion1t') 
CrS 823.113.231,27 à vista 

Av. Engenh€iro Luiz Carlos Berrlni nQ 106 -São Paulo-SP 
COMPANHIA BRASILEIRA OE OJSTRJBUIC~O (proprietário! 
CrS '10.268.613.150,00 à vista 

30% do SHOPPING RIOHAR - Arac1ju - SE 
GOES-COHABITA ConstruçÕes S.A. (proprietário! 
CrS 2.490.406.071,00 i vista 

Rrn Aurora nQ 300 a 306 - São Paulo - SP 
BOOTFIRE S.A. (prÔprietáriol 
Cri 521...A51.295,21 , .à vista 

COMERCIAIS! E• con•tru>ão 

19.12.99 

~1.12.99 

Av. fco. GlicÉria nQ 860- pavs •. 4~,·i3Q, 14Q- São Paulo- SP 
S~O PAULO REAL ESTATE Incorpora>Ões S.A. (proprietário> 
Cr5 ~~1.674.000,00 Centrada de CrS 324.021.757,80 e o restante de acordo com o 
cronosram.a da obra - 10 aese-s> 

RIO METROPOL!TAN CENTER. - Av.Chile nQ 500, 16Q ao 25Q pav. -Rio de Janeiro-RJ 
ENCOL S.A. - Eng~nhJria, Comércio e Indústria (proprlttárlo) 
CrS 4.254.082.173,00 Centralla de CrS 223.817.142,60 e o restante e• 32 ~parcelas 
de Cdi 125.945.792,20 de acordo ca11 Cl cronograma da obra>. 

2S% do SfiOPPING VITóRIA - Vitória - ES 
REAL ENGENHARIA VITÓRIA LTOA. (proprietário) 
CrS 2.201.013.090,00 (tntr·-.da coa~: sinal de CrS 176.788,20, 1 PC'i9a111ento de CrS 
402.?09.307,90 e o rrstant2 ea 24 p~rctlas dE •cardo co~ o cronograma da obra). 

Praia do Flamengo nQ 79 - Rio de J;neiro - RJ 
Construtora PRESIDENTE S.A. (proprietário) 
CrS 2.165.732.088,00 Centrada de Cr5 649.719.626,40 e o restante no "habit~-se"l 
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RESIDENCIAIS: Eo con•truçio 

19.03.90 

19.03,90 

04.06.90 

20.06.90 

03.07.90 

IS,07.90 

01,09,99 

06.08.90 

10.08.90 

17.08.9~ 

Rua HtÍngara n2 S2 - São ParJlo - SP 
EHCOL S.A. Engtnharia, Comércio e Indústria (propriet~rio) 
Entrada de CrS 65.970.130,62 t o restante Em 16 parcelas sendoz 
8 parcrlas dr Cr$ 8.130,626,11 indrxadas ao Sinduscon-SP < B parcrlas do 9.166,01 
VRfs a Sfrem liberadas de acordo com o cronograaa da obra. 

RrJa hracattJ nQ 357 .. São Paulo .. SP 
niCOL S.A. Engenharia, Comércio t rndsistrla (proprietário) 
Entrada dt CrS 117.145.903,70 E o rrstantr tm 18 p~rcelas sendor 
9 parcElas d€ Cri 17.901.915,95 lndEx~dl!ii ao SindrJscon-SP e 9 parce:lai de 
24.951,72 VRFs a serra liberadas de acordo com o cronogr~Na da obra. 

Rua Drstmbargador Aragão nQ 198 - São Paulo - SP 
!TAPUÃ Comércio e Construções S.A. (proprietário) 
CrS 596.582.846,69 (entrada dr CrS 78.824,610,83 e o rostant< eo 22 ?arcelas de 
acordo com o crono9rua da obra) · 

Rua Três Irmãos nQ 252 - São Paulo - SP 
R.F.M. Comrrcial e Construtora ltda. (propriEtário) 
Cri 1.217.705.99~,~5 Centrada de CrS 358.295.774,0~ e o restante em 24 parcelas de 
acordo co~ o cronograma da obra) 

Rua Capitão Souza Franco - Curitiba -PR 
SANTA CRUZ Construtora de Obras Ltda. (proprietário) 
CrS 212.668.253,31 lrntrada de CrS 21.921.995,21 e o restante •• 18 parcelos de 
acordo com o cronograma da obra) 

Av. Selo de .Seteobro n9 204 - Hitr.rói - RJ 
PinTO OE AI.MEIDA Engenharia S.A. (proprietário) 
CrS 624.62!.Ú9,7C leiitrada de CrS !31.763,88!,70 e o restilnte eo 19 parcelas de 
acordo co~ o cronosrama da obra) 

Rua Kinistro Alvaro de Souza Lima - São Paulo - SP 
BIRHANN S.A. - Co~~rcio e Empreendimentos (Intermediário: ARBI S.A. SociedadE 
Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários) 
Cr$ 1.235.135.394,60 Centrada de CrS 277.716.920,00 o o rrstante o• 16 porcelas de 
acordo co~ o cronograma da obra) 

Rua GroE'lândia nQ 375- Bc::lo Horizonte·- 't-!G . 
COEHP - Comircio t E~?rttndiM~ntcs S.A. (propri~tário) 
Cri 297.740.053,56 Centrada de CrS 67,656.9~3,65 e o restante •• 20 parcelas de 
acorrlo co~ o cronograma da obra) 

Rua· Bruno Filgu:::-ird- Curitiba- PR 
Empre:tndimE"ntos I1nobiliártos NOVA COLHIA Ltda. (proprietário) 
CrS 246.96\.445,40 (entr~da dE' CrS !1.697.222,70, 1 partE'la d€ Cr~ 16.163.?84,30 e 
o rE:stante €m 16 parcElas de acordo com o cronograrna da obra) 

~v. Francisco Trrin nQ S~7 - Porto Alegre - RS 
MOBILI- Incorporadora e Confitrutora S.A. (proprietário) 
CrS ~79.329.516,10 Contrada dr CrS 139,323.5Q0,0) e o restante •• 21 parcelas de 
acordo COI o cronogra•a ~~ obra> 
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19.12.90· ;.,,. Podre Agosti-nho nQ !90S· Curítlba- PR 

03.0~.91 

28.05.91 

E"Pr<<ndimentos lmobiliirios NOVA COLINA Ltóa. (propri<tário) 
Cri 301.129.~82,98 CEntrada dr CrS 57.165.622,90 e 1 p;rcrl~ dt Cr~ 22.892.267,0~ 
r o r~stantt rm 15 ParceliS dr acordo cc1 o cronagraNa da obrl) 

Rua Rosa e Silva esq. e/Rua Botucatu - Rio de Janeiro - RJ 
A C LOBATO Engenharia S.A. (proprietário) 
Cri 605.435.151,97 (tntr•d• de Cri 1~4.031.142,42 e o re!tante eo 18 parcelas de 
acordo com o cronograma da obra) 

Rrn AlmtE. Larntgo- FlorlanÕpolili- SC 
Consórcio INCOPLAN-COLINA (proprietário) 
Cr$ 1.909.731.523,00 (entrada de Cri 396.744,171,00 e o restante em IS parcelas de 
acordo com o cronograma d1 obra) 

OSS: 1 - hóvE'is vendidos pda PREVU NIHIL 
2 - Corretagens pagas pela PREVI: NIHIL (a cargo dos vendedores) 

CD 

ií FUNCEF Fundação dos Economlárlos Federais 

• . ' ';~l / r I ~ Orub(l 1.1, 11J JUI. 91 

1\SRF:l 

1\á~)Untn: r:nm:"r: .. IJ,:;·Iu_ f'at"l·--lmon·lal -d-a f'UNCEF 

", I' li !Ú1 ,- f', ' 

cr,nf•Jt'lll~J ~OIIcit.nçdo de V~Sa~, estamos encaminhando u 
[h~tlHtllt>lrntlvo Anal rtlco de lnvc~tlmentos, referente ao 
''"· tr·im()<!1:r·e/90, que ~rscrlmina a composição 
patr·rmnntiJI rlesta Fundaçh, em 31.12.90. 

n ~·•·.·~~~~~ível a~nnslgnaoo no Oalanço Patrimontol, em 
·-·· •l'l ·•·:· •• ! ,1 11.1 .1 r. r· t. 'l 1 • OIJ 1 • fi O O, fi~l . 

•• ••• • 1. ·' ;iv, ':,·~. .... -··!.!'', -.:•.•lu V•tiur• n · 
·;. -··:·.:ri·i,ü!l, riu~~·-. VtJ:i--ld"ltii"IÕ~"A"Ir~X.iítJrc rje .Jesu~. 

~o•.: 11-. ·:·il'líf/9.n, cu.ju valor- de mercado, em bf.-Z./.90, 
•:·,,,:,t,,-;,-t~t! discriminado ~ no Oemonstrattvü 
rotrumcrrctonado. 

qut,·n~·.~;lm, Gomunic<Jmos a v.su a lmpossl bl! Idade diJ 

·•.·;-.'"lin!l\tnp~ntu dos dados referentes dU primeiro 
·.::.·::::.!.:·,, r!c l!HJ1; tenao em vista tfue, r!m decorrêncta 
•i.•:, .·~~l!!':n;iJ,!s l~"Plerl!las pelo Mtnistórtu do Trabalho e 
f't·~~·~l~ncl;t 5o~iJI no ?lanú ~e cortt~& - Po~tarla no. 
J.G71, de 23.10.f.ID- .os_IHI!ancetcs reft:rentes a este 
p:~r·íut11.1 ~~ncontr~H•I-S.I"! illntl« .em -fOse de clabr..irnção. 
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~~f.lll m~1•H ;,;H·r~ :.r mUillentll, :::._unscre,JCI1!9 ___ nos~ .~cl:JCtHtúo-na~ 

,·;~'!'tJ!-.Iç:ítf de v.si,. parã'- ·q_u.alsquer_ esclarecimentos 
• p r i ;r· J' ·~III :li'. c c !:• s {i r I Q s ~ 

·r~, 1-, •cc ... ,· __ -,-~ ~:~-~~-
/ !. I '. ~' ~· J')_ R ... ~ . . ' 

r c tu,. r r u o1 ,. l~ t! 1 ,. n 
ç, .. ,Y.~. !·r:-r·•:•"''·11C:II. r~o_r.R,\\. 
N'l:~·!. 

' ·. · .. :, ·:" )'"'t o-u "i 1 
, .. 

FUNOACAO DOS ECONOHIÃIH·:B r-EDE::RAIS 

B~LANCO Pf.iÚMCNI.~l DO EXERCÍCIO DE 19~0. ·'~s. - 0001 

*"~~-""' *"" "'*** !~!-************ * * *""***"" ft ... •lf!lt"""** * * ~********** *ilt**""*** ****• * * * • .,., ,.. .,., .... * * ** **** 
C ~O N T t) SALDO DO ~~áRCl:CIO 

**jlio<f"f:.0.,..*1f** ** ********lo!******* Jt )lrof "'* lt * * Jf tf ****"' ** * * * **** * * * !f * * * ** * Jt * *.,., ,., .... 111 't .,._,.*lo! JHt * * tf 
1-•~•TIVO 

1.1 - DISPONIVEL 

i~i .. i -.!MEDIATO 

1 .. 1 .. L2 - BANCOS - CONTA HOVIHEi'HO 

1.1.2- VlNCULADO 

1~1.2.2 - NUHERARIO EM.TRANSITO 

1.2- INVESTIMENTOS 

1.2.1 - TITULOS GOVERN~MENTAIS 

1.2.1-S - OBRIGACOES DA ELETROBRAS 

1.2.1.5 .. 1 - PRINCIPAL 
1.2.1.5.2 - ACRESCIMos: 
1.2.1.5.4 - (-) PROVISAO PARA IOP 
1.2.1 .. 5 .. 9 - (-) PROVISAO PARA O IMPOSTO DE RENDA 

1.2.1.7 - OSRIGACOES O~ PUNDO NAC OE DESENVOLVIMENTO 

1.2.1.7.1 -PRINCIPAL 
1.2.1.7.2 - ACRESCIMOS 
1.2.1.7.5 - (•) PROVISAO PARA IOF 

1.2.1.8 - TITULOS DA DIVIDA nGRARIA 

1.2.1.8.1 - PRINCIPAL 
1.2.1.8.2 - ACRESCIHOS 
1.2.1.8.4 - (-) OESAGIO 
1.2.1.8.5 - (-)PROVISAO PARA IOF 
L2.1.8.6 (-> PROVISAO PARA -P-E:_RÔAS 

1.2.2 - TITULOS E VALORES HOBlL!ARIOS 

i .. 2~2.1 - ACOES 

1.2~2.1.1 - MERCADO A VISTA 

1.2.2.2-- OEBENTURES 

'1.2.2.~1 - CONVERSIVEIS 

.· '1·~ ::.:1 ;._I ... ,:.. . _1 

34L339~S.::.-•.168~89 O 
*******~*·--·~***•**»* 

41. . t36,29 o 

· .. 114,28 o 

315.560. \~~-460,6~ o 

8~592.:..--· • .. 777,58 o 

2 .. 967,11 D 
3.0ee.=;-: .•• 27.6-,B::!:-- o 

24S .. a7S.i30~S0 C 
7 .. l'SJ-.109,!.3 c 

~.67-1. i 17.343,34 o 

1. 1?0.00G,00 O 
6.i62.:j.2·J .. S90,5? D 

493.:.·ô3.247,2'S c 

96 .. 165,53 o 
239.755;556,52 o 

3.786.275,61 c 
i8 .. 8~S.23S,71 C 

123.3~6.780.49 c 

13 .. 803.\.~· .. ~-·\27.37 o 
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FUNCEF - FUNOACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS 

BALANCO PATRIMONIAl. 00 EXi::~~:rCIO !JE 1990 FLS. - Q003-

*******~************************************ft~~~~~************************~~**** 
C O N T A SALDO DO EXERC;:cro-

***********•*****************•******M"*******.,...,.* ot·~ ~~"******~***iii-******• 1t **i't 11:' ,.,'lt *~* '* 
1.2.2.2.2- NAO CONVERSIVEIS 

1.2.2.3 - QUOTAS OE FUNDOS OE INVESTIMENTOS 

1.2.2.3.1 -CUSTO 
i .2..2.3.2 --VARIACAO DA Ct'~n~TEIRA 

t.2 .. 2.4- CERTIFICADOS OE OEPOSITOS BANCARIOS 

1.2.2.4.1 - PRINCIPAL 
1.2 .. 2.4.2 - ACRESCIMOS 

1.2.2.5 - RECIBOS O~ OEPOSITOS BANCARIOS 

1.2.2.5.1 -CUSTO 
1.2.2.5.2 - ACRESCIHOS 

1.2.2.9 - OUTROS TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 

1 .. 2.2 .. 9.2 - LETRAS HIPOTECARIAS - CEF 
1.2.2.9.3 - MERCADO OE OURO - CONTRATO A TERMO 

1.2.3- TIT. VINCULADOS A REVENDAS OU VENDAS 
1.2.4 -INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS 

1.2.4.1 - TERRENOS 

1.2.4.1.1 - CUSTO 
1.2.4.1.2 REAVALIACAO 
1.2.4.1.3 - COR~ECAO MONETARIA 

1.2.4.2 - EOIFICACOES 

1.2.4.2.1-- TERRENOS 
1.2.4.2.2-- CONSTRUCOES 
1 .. 2.4.2.3 - lNSTALACOES 

1.2.~ - OPERACOES COI1 P~RTICIPANTES 

!.2.5.1 - EMPRESTIHOS 

1.2.5.1.1 - PRINCIPAL 

1.2 .. 5 .. 2- FINANCIAMENTOS . . 

1.2.5.2.1 - PRINCIPAL 

1.2.6 - OPERACOES COM PATROCINADORES 

1.2.6.2 - COH GARANTIAS 

1.2.6.2.1 -PRINCIPAL 
1.2.6.2.2 - ACRESCIHOS 

1.2.7 -CONTAS VINCULADAS 

1.2.-7.1 .- DEPOSITO$ EM CRUZADOS NOVOS 

~.2.7.1.1 - PRINCIPAL 
1.2~7.1.2 - ACRESCIMOS 

1 .2. 9- - OUTROS INVESTIMENTOS 

· 1.2.9.0.1 -DEPOSITO$ BANCARIOS REMUNERADOS 
'1.2.9.0.2 - CESSAO OE CREDIT .PqR CONTA DE ACOES 

1.474.521.198,37 o 

1.6Z3.861..49·1.86 o 

1 .. _377 .. 828. 5_87. 51 o 
246 .. 032 .. 9(.)7.-35 o 

4.268.749.423,57 o 

3.927.937 .496;00 o 
340.811 .. -~27, 57 D 

6.257.633.255.-31 o 

5.787.377.862,00 -o 
470. 2!iS .39:3 ~31 o 

'7.482.090.911;23 o 

6.·468. 982 .. 46S,-34 o 
1.013.1~8.445,69 o 

8.276.830.00- o 
43.290.211.428.54 o 

707 .. 472.808,65 o 

6" .. 795.071,90 o 
39 .. 474.855,01 o 

661.212 .. 881,.74 o 

42.592.738.619.-89 o. 
20 .. 735.747.423~27- o 
21 .. 802 .. 730~341,84 o 

44 .. 260.854,76 o 

11. 450.493.-6'36. 01 o 

11.4~0.328.809.23 o 

11.450 .32B·.809 .23 o 

164 .. 826~78 o 

164 .. 826.78 ·o 

164.10!.756.1?~~99 o 

164.101.756.195.99 o 

16.847.7:4:2.17 6 ~ 00 o 
147.254. 014_. ~i?.- ']9 D 

18.413.96~.3?4.17 o 

18.413.960.394.17 D 

9.155.664.:073.-30 o 
9.258.296.313,87 o 

21.450.260.432.63 o 

21--450.219.138.04 o 
41.2_94~59 o 
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1.,3 - ~.;::ALIZAVEL 

1.3.1 - INVESTIMENTOS A R~CEB~R 

1.3.1.2 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 

1.3.1.2.2 - OEBENTURF.S 
1.3.1.2.3 - GUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTOS 

1.3.1.4 -INVESTIMENTOS IHOBILIARIOS 

1.3.1.4.2 - EOIFICACOE~ 

1.3.1.6 - OPERACOES COM PATROCINADORES 

1.3.1.6.2 -COM GARANTIAS 

1.3.1.9- OUTROS INVESTIMENTOS 

1.3.1.9.1 ~ OEPOSITOS BANCARIOS REMUNERADOS 
1.3.1.9.2 - OPERACAO ESPECIAL-FUNDO PHPP 

1.3.2 - OUTROS REALIZAVEIS 

1.3.2.1 - PREVlOENCIAIS 
1 • .3.2.3 -- ADHINISTRATilJAS 

1 - PERMAHENiE 

l.~.i - IMOBILIZADO 

1.4.1.2 - MOVEIS E UTENSILIOS 

l.4.i.2.1 - CUSTO 
1.4.!.2.2- CORRECAO MONETARIA 
1.4.1.2.3- <-> DEPRECIACOES 

1.4.1.3 - MAGUINAS E EQUIPAMENTOS 

1.,4.1.3.1 -CUSTO 
1.4.1.3.2 - CORRECAO MONETARIA 
1.4,1.3.3- <-> DEPREr.IACAO 

1.4.1.4 - VEICULOS 

1.4.1.4.1 -CUSTO 
1.4.1.4.2 - CORRECAO MONETARIA 
1.4.1.4.3- <-> OEPRECIACOES 

1.4.1.5 - DIREITOS DE USO DE TELEFONES 

1.4.1.5.1 - CUSTO 
1.4.1.5.2 - CORRECAO MONETARIA 

1.4.1.9- OUTRAS !HOBIL!ZACOES 

1.5 - RESULTADO FUTURO 

1.5.1 -DIFERIDO 

1.5.1.2- SOFTWARE 

1.5.1.2.1 -.CUSTO 
i .s.1.2.2 .- <-> AMORTIZACOES 

1.5.2- PENDENTE 

1.5.2.1 - ALHOXARIFADO 
i-5.2.2 - DEBITO EM COBRANCA 
1.5;2.3 -~DEPOSIT9S JUDICIAIS. 
1.5.2.4 -VALORES A A?ROPRIAR 

21 .. tS-.S.C97 .032,. 48 D 

J:. 79:..~. 933 ~ 819 ~70 o 

12.395.338,::;7 D 

707.837,34 o 
ii-.. 687 .501,23 !> 

ii S. ?0-3, 02 o 

115 .. 90•}, 02 D 

3.622 .. 225.918.~7 o 

3.622.22'5.913,07 o 
159.196.663,04 o 

- 8 .. 22:5.872.73 D 
150 .. '770.790,31 o 

17.~62.163 .. 212.73 o 

17.168.796.866,48 o· 
-93.366.3•1 . .;,:;0 D 

119.SSB .. 0~lt.: ;o o 

-119.858 .. 081,.19 o. 

49.08i.983,0-6 D 

i6.3S2.64ó,55 o 
37 .. 460.720,34 D 

4 .. 73i.383,83 c 

6i.S38.781,9S o 

17 .602 .. 432·,05 o 
49 .. 9:15 .. 535,-54 o 
5.979 .. 18~,64 c 

1.294.191,76 D 

720.000,00 o 
695 .. 033,11 o 
i20 .. S41,35 c 

~ ,5.440.333,46. o 

L.290.833,Bi. D 
4 .. 149.499,65 D 

2.502.790,96 p 

4 .. 561.725 .. 994,.04 o 

26.SZ7.õ37;65 o 
.. 

26.557.637,65- o 

27 .. 793.160, 1a D 
1.23S.~23,.!3 c 

4.S35.168.356,39 O 

3.614.71<1,77 O 
99.061.743,61 .o 

-- :3/.i'.S~0;'S~f l:5 
4 .. 4_32 .. 120".,34_5~20--- o 

. 
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2 - P A S S I V O 341.339.569.168.89 c 
*h*~*~*************~*~ 

2.2 - OUTRA~ EXIGIBILIDADES 

2.2.1 - ?REVIDENCIAIS 
2.2.3 - ADMINISTRATIVAS 

2.3 - EXIGIVEL ATUARIAL 

2.3.1 - RESERVAS TECNICAS 
I 

2.3~1.1 - RESERVAS MATEMATICAS 

2.3j,.1.1 - RISCOS EXPIRADOS 
2.3.1.1.2 - RISCOS HAO EXPIRADOS 

2.4 - NAO EXIGIVEL 

2.4.1 - RESERVAS 

2.4.1.1 - RESERVA DE COHTINGEHCIA 

2.5- RESULTADO FUTURO 

2.5.2 - PENDENTE 

2.5.2.1 - VALORES A APROPRIAR 
2.5.2-? - OUTROS 

BRASILIA <DF> •• 16 DE MARCO DE 1991. 

1~.~38~124.407,1~ t: 

il.251.2Q6.667,9S c 
286.917.739,17 c 

328. ·\0\}. 0~0. 00~ 1100 c 

323.400.000.000,00 c 

328.400.00~.000,00 c 

176.130.58~.9BS,00 c 
152.26?.~15.015,00 c 

89 .. 431.419,71 G 

89.-431~419,7! c 

89.431.419,71 c 

1.312.013.342,03 c 

L 312.013.342,03 c 

1.312~008.S40,7i c 
4.501,32 c 

MARCO ANTONIO LOURES r CLAUDIO SCAFUTO SERGIO GALlJBAN 
DIRETOR-PRESIDEN~E __ .. ,D~RETOR FINANCEIRO ~ DIRETOR DE BENEFICIOS 

~ 0--.'}--U.. ... w 
O~NI~ -uNHA VASCONCELOS ) ~ELM~ C P~VARINI 

OIRETOR .. JMINISTRATIVO L. -FE-DIV!'SAO DE CONTAS lLIDADE 
_ ... ---;-· CRC/RJ - 1 ?3'3'"" -:~-·r ··DF 
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ASSOciAÇÃO DE PREVIDfNCIA DOS EMPREGA
DOS DOBNH 
C.PREVHAB/DFc-00011252791 

Rio de Janeiro- RJ, 22 de julho de 1991 

Ilmo. Sr. Dr. 
Jorge Eudes do Lago 
Assessor chefe da ASREL 
Caixa Económica Federal 
BRAS! LIA- DF 

Prezado Se.nhor: 
Em atenção à Mensagem n" 071191 dessa Assessoria esta

mos encaminhando, em anexo, as informações solicitadas em 

Q 
~SS-oC/1\ÇtiO nr: NlC:VmfNCIA 

L:j IJOS z:W•nt:Gi\1)0$ 00· lJN!t 

resposta ao Requerimento de Informações n•.> 337/91 do Senhor 
Senador Eduardo Suplicy. 

Colocamo-nos ã disposição dessa Assessoria para quais
quer informações complementares. 

Atenciosamer._te --Associação de Previdência dos Em
pregados do BNHHeitor A. D. Vignoli Assist. Interventoria 
- DFT-000. . - . 

Miguel Elias Interventor. 

-Qual a composição do património e respectivo valor. 
distinguindo-se a n~ture~a d_os tífulos mobiliários e proPrie
dades imobiliárias 1 alêm das disponibilidades em moeda em 
31-12-90 e 30-6-9L 

cmu~osrç1i.o no PATnntOnro DA I·fmvn11.n 

l:M 31/DE?.f:Mlll!0/90 I~ 30/JUNfl0/91. 

(VA!,OiÜ~S EM MILJJll.RES DE CRUZJ~!ROS) 

DISPON!VEL 

TlTUI,QS GOVERitMH·:NTh!.S 

Obr!g. Eletrobrás 
·L.F.T. 
OFND 

Letras Hipot. CEF 

T:!TULOS E Vhl.D:Re:> MJDII..:!'TlRiós: 

Ações 
Debêntures 
Quot·.11r. F'u•:tl•·!~ Fn•·•~1;t. 

Out·o-Contrato- ã Termo 

Tf.T. VINC~ )\ P..EV/VENDA 

· overnig-ht 

183.531 

3.545. 7t6 
lOB-.382 

51S.i03 

1..749.257 

1-.172.974 

5.6SS.~l3 

2.878.982 
2·.-1-26. 219 

29.668 
-62j .. 31.14 

1.58. 7_38 

. 158.738 

INVESTIMENTQS lMODl._LI~s______ ~0. 7~8.460 

Terrenos 
Edificações 

ImóveiS em:eonstrução 

CONTAS VINCQtAOA NO BACÉN 
Depósitos cm Cruzados Novos 

OUTROS HET\I,n:Ji.VEIS, 

'I' O TAL 

(•) Valores estimados com base 

368.836 

6.871.339 

3.548.285 

1,.45.8.684 

1 .. 458.684 

492.254 

22.205 .. 596 

no MOd.DPC/DA~CEN/05-91. Rio 

~~-tllt~o "" r ~~ rrnprt911io1lo e~·H 
,0.0,\lllf KIS UE MlLO -

!•) Jl)NlT0/91 

16.670 

~76-

328.355 
994.349 

3..-155.077 

2.179.195 

16:.999 .. 617 
11.923 .. 223 

3.850.9"54 

87.096 

1.138.4Q4 

-
- 19 _ _., 7~_8__. __ 316 

676 .. 077. 

l2S90.4AO 

6.501.799 

2.2"17.197 

2.217.197 

1991. 
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-Quais foram os imóveis adquiridos e vendidos durante 
o exercício de 1990 e o primeiro semestre de 1991 e os respec
tivos valores e condições de pagamento efetu_ados? 

-Quais foram os intermediários das operações de com
pra e venda acima referidas e_os_respe_ctivos valores de comis
sõe~ pagas a título de _corretagem? 

Â..<>/), . 
V./M>SOCI-'ÇÃO VC l'f<EVIDÉNCIA 

Q IIOS [MI'fiEGADQS 00 BNN 

Rf.:I,J\.Çl\0 DOS IHÔ~~!UIJU.DOS ,}.:,r:r..r; 
PREVI!r.B llO PERÍODO DE 2:2,90/19~ _ 

ENDEREÇO: llv. Brigadeiro Faria r,.ima, 2.100/ lO Pavto. 

CIDADE/ESTADO: Sl\0 PA!JLO/SP 

DATA DA AQUISIÇl\0: 23/01/90 

Vl\LOR DA COMPRA: NCz$ 68.551.330,00 01:1 4. 700.000,00 ll'l'l<P 

CONDIÇ0ES: PAG~iTO A VISTA 

INTERMEDIÁRIO: BANCO GRIIPIPJS S/A 

2. IHÓVEL: EDIFÍCIO Cl\.kll' TOWER (em construção) 

ENDEREÇO: Rua FrancisCo Glicérior 860 - 7Q e 30 Pavtos. 

CIDADE/ESTADO: CM1PINAS/ SP 

DATA DA AQUISIÇÃO: 22/02/90 

VALOR DA COMPRA: .NCz$ l03.3lL376,70 ou 3.846.818,03 DTNF 

CONDIÇOES: NCz$ 58.681.085,47 ou 2.184.937,52 BTNF A VISTA 

NCz$ 44·. 633.291,18 ou l. 661.. 880, 51. BTNF REliJUSTJI.VEIS 

P/ PAGAMENTO AO LONGO DA OBRA 

INTERHEDIÁRIO: JÚLIO BOGORICIN IMÓVEIS 

3. IMÓVEL: EDIFÍCIO CORPORATE PLAZA (em cons'!=_ruçã.o) 

ENDEREÇO: Rua Alexandre Dumas, 1.777/ 12 ao. 92 Pavtos. 

CIDADE/ESTADO: SÃO PAULO/SP 

DATA DA AQUISIÇÃO: 20/02/90 

VALOR DA COHPRA: NCz$ 319.228.800,00 ou 16.000.000,00 BTNF 

CONDIÇ0ES: NCz$ 60.348.720,00 ou 2.400.000,00 BTNF 

(BTNF de 07/02/90) à VISTA 

NCz$ 258.880.080,00 ou 13.600.000,00 BTNF 

(BTNF de 07/02/90) em 19 PARCELAS 

INTERMEDIÁRIO: CAENA ENG. E EMPR. IMOBILIÂRIO LTDA. 
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4. ll1ÓVEL: 

EIWEREÇO: Rua r~am:o !-11H1cr, 116/43!2 Pavto. 

CIDl\!JE/ES'rl\DO: RIO DE JJ\.NlURO/lt:T 

Dl\'l'l\ DA AQUIS:CÇ!i.O: 14/!13/90 

Setembro de 1991 

VALOR DA COMPRA: I'!Cz$ 194.407.500,00 ou. 5.250.00(),00 llTNP 

CONDIÇÕES: . NCz$ 142.949.694,130 ou 3.860.375,23 ETNF à VISTA 

NCz$ 51.457.005,).9 ou 1.389.624,77 13Ti.:lF (Financi!! 

mento CEI:') 

IN'l'EJU1EDI1\RIO: SF.M.PAR -CONSULTORIA DE !MOVEIS CO!"'...ERC:::AIS I~TDA. 

5. I!10VEL: EDIFÍCIO BIG 
· - 6n/19~ ao 2212 Pavtos. ENDEHEÇO: Rua Buenoa A:..res, "' v 

CIDADE/ESTADO: . RIO DE JANEIRO/RJ 

DATA DA AQUISIÇ.l\.0: ).912 e 20!2 17/04/90 

210 27/04/90 

2212 03/05/90 

VALOR DA COMPRA: 1912 .e 2012 - Cr$ 72.951.032,00 ou 1.748.000,00 B'lliF 

21!2 - Cr$ 36.475.516,00 ou 874.000,00 BTNF 

22!2 - Cr$ 36.488.888,20 ou 874.000,00 B~~p 

CONDIÇOES: A VISTA 
INTERMEDIÁRIO: B~~CO GRAPHUS S/A 

6. IM0VEL: EDIFÍCIO CORPORATE PLAZA (em construção) 

ENDEREÇO: Rua Alexandre Dumas, 1.777/ 14Q ao 18!2 Pavtos. 

CIDADE/ESTADO: SXO PAULO/SP 

DATA DA AQUISIÇAO: 22/08/90 

VALOR DA COMPRA: Cr$ 479.150.588,00 ou 9.500.000,00 BTNF 
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CONDIÇÜES:Cr$ 64.211.184,00 ou 1.140.000,00 B~'F à VISTA 

(BTNF de 22/08/90) 

Cr$ 414.939.404,00 ou 8.360.000,00 BTNF em 14 PARCELAS 

(BTNF de 11/~7/90) 

INTERHEDIARr0: Cl\.ENJ'.-EHGENHARIA E EMPREEND. IMOBILIÂR.IOS J.TDA. 

7. IMÓVEL: 
ENDEREÇO: nua JU<mc.ndn;; Duxm:u;, 2.200/ 70 e llQ P!nrtos. 

CIDl',DE/ES'.l'!IDO: SJS.O PJ\ULO/SP 

Dl\'I'l1 DI\ l\QUISIÇ]\0: 21/08/90 

VJ\'I.OR DA COMPRJI: Cx:$ 754.952.765,38 ou 13.450.98G,63 l'i'l'Nl" 

COHDIÇÜES: Cr$ /.l!l.27S.003,!J.l ou 3.C!l9.(157,:U B'l'NF à VISTA 

Cr$ 536.674 .• 757,07 ou 9. 561.929, :n. BTNF cn; 3 PARCELA.::~ 

·Il'ITERNEDIÁRIO: RIClllillD ELLIS- CONSULl'ORES Il~'fERNACIOJ:cc\IS :GE 

IM6VEIS COHERCIAIS. 

1. No período 1990/1991 não foi vendido pela PREVHAB nenh-.lm de 

seus imóveis •. 

2. Não consta dos processos de aquisição de imóveis .no período 

1990/1991 o pagamento pela PnEVBAB-de qualquer .pagamento de co 

missão de corretagem. 
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R<~fet·lmo-ll<>!iõ t\1> ~r.eu ()f(r.: I<> AM'-9g;, <1"' <;::;.07.9l., 
tH\1'';\ Pl''(~~t:iH'"''ltu-:, at:r-;:\Vt~~i rios Al1f':~N[)'!;) r a v, iJ.!i- lnfnrllH:\ç:Hf.::-~ qru:~ 
nnr; f'f)l"'<'~.m c:~(:'t} lc:lto\dô,!·> flflt'' C~)DI't (HH;c::s!:inf·j(!\ r·f·l~t fvnmF:ntf: ~' CaJNH 

dr·; .P1·r.~v f dl~nc i p, f.ln!i f':'t.ri1C: t uni~r· i os dó Aanc:o du Nor·c!t:-":"!':\t:e du Oras t 1 
B.(l ..... C(IPI':F. 

dt~ V .. fH~ pat··n 
ncçc!H~i\r· i (J~:;, 
cons i dt-~ri\ç:ân .. 

Anexos: 1/5 

Ilm!! Srl! 

Na opur·t'.HI i dc.'\l:h~ em (11.1!:." rtt.J!:i. C.(ll uciUi10t-;. ~ 
qunisqu~r C)Utros esclar~cimcrltUG que 

npresentamos-lile os nossos vot(J~; de 

Al;el)<= I osamente,_ 

ANTôNIO 
Dir-etor de 

Dr.!!. EURiDICE NóBREGA 
Assessora de Assuntos Parlamentares 
Hlnistério Ua Econo•ia. Fazenda ~ PlanejaQento 
QRASjl IA-OE 

di ~i prJ!; _t ç· ~o 
Sf? of' i ';-:':Cr'f:!tn 

apnoç:o e 
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l:n.,p•>nlç:ão nn<\l(tlcu do Patrit.16nlo 11« CAPCF, 
ro~I<;:Ro em 31.12.90 c 30.06.91 

r.r\ I oil 
--

Po~-lçSo n 3!.!2.VOI rosiçio u 31.€~ 
::r-=~-== 

Oisponívrl 9.965 66.261 w 
Obrlg•çÕts do FMD !.24S,569 2.259.4~3 

Ações 3,7v.!.I5S 25.!08.&~2 

Orbrnturrs 3.5n.53S Ub!.H2 
Guotas de Fundos 789.S51 3.89t.li6 
COBIROB 2.2.6.168 2.576,7C4 
lttru Uipo!rcárias 177.362 475.4h7 
Ouro • Controlos 1.155.746 2.m.J6B 
T it s.V incuhdos-lFT se6.5B7 ------
h6vtis 16.264.0.7 3~.797.469 12) 
Cruz~dos Novos 698.853 1.322.167 
Oprraçi•s coo Parllclpant~' 1.855.151 ~.283.971 
Peraanenle 38.829 lt4.955 121 
Outro~ 149.636) 126.344113) 

Patrloôni~ l_Íf!Uido 32~181.842 81.338.545 

(1) Orcorrc dC!' ordtns dr paga~E-rrto d! toiiiproais:sos da CAPtr, qur 
não rora• drbitad•s na nossa conta corrente pelo BHB-Agencia 
H•!ro S>lv>dor IFAI 

.... , 1 .~ ... :'"": r.-. .. ~" c~rrigidos r• 9,80%, r;t it~;t{ i\'=l dr1 IHPC, 
r.;•> "'~:5. dt .Ú~Ph~-91. 

(3) Rrfrrro-sr a saldos oriundos do balanctaoeoto de contas do 
Ativo !Outros Rtalizáveis e Resultodo Futuro) e do Passivo 
<Out~as Exigibilldadts) • 

. -··· 
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ANEXO XI 

IM6VrJS ADIUIRIOOS NO utRtlm Ol ! 911 

---- . L ..... ,~ o.• .. 
NQ CA!hCTtRllAÇ!O rmo ot tur>PRA COH!JlÇDJ::S ~C P/tGMUlTO l/Hfl(,~tNI+ZO 

omH r----· 
J lfl (f:~',tD 1 !F. íõ v~. cvtuss:, 

H IllóVELI t.v. ~urchal Oi:olforo, ~~6 Parctla lnlchl fL vlda)l Htzl ~.:;s~.ss~.~4 

I lb.ttl/RN IICrJ 7 ,6!7 .5! I ,47 tt.Jivi!Jrntr ao prrço, por ptr:!:'tJta, d• f2 
~RtA: 2.Hl,!! •' IIPUlu~ntos ~ltol. no SGS a2-nt. J··;.çtQ 203 r.ic; t.v~Yc rSo- 1.0:JV\' 
TJPO: hrrrr.o (lrnl 194,~$ 10 1 ) t SJS 1t3-bl. ti - tP"tP. ~32 
VAlA OE MUlSJÇÕO: '1111/98 Ci.rnt H3,f6 r.t), tt Sn5ili:!L1f. 

P1.rcrla fina.ltilCzS 3.e26.9M,93, u: 31101/91 
--

$2 llióvtt: IN.hulist~~;,46&-15Q l.nd<!or [ 94 
(quiEtro) vas~s s;·ons:n Ed. h-
drn Bizgi - Sro F~ulo/SP 

-o<EM 6~6,76 o1 NC:i 56.~4!.711,&1 I vl•ll não hNJV( nio howt 
n~·o: Ptidiv I:Oóól'rcl:tl 
DATA Ot t.QUIS!Ç!O: 26/02/91 

--"- -~ ~~. c 

03 Iff6VEU 4\v,P.io Brô!nttt,!B1 ~6!1 r- 27~ ! · t~nd;.rr.~- P.iiJ (lr .h'lri~"l 10.1 

! I.RrA: 1. ~ 11.,111\ .,1 (' ~ ~ 1 (' .'1~.~~~"'·"~ á vi~h n~o hfi•Jv• 1 r•fitt lrr<uvt 
1 rro: Jl'l~·,ri tll1 [':>Mlf'r~ ~ ... ' 
OATA f>E AIUJSJCÃO: 1f!BU90 

- ~-~ -~ " - .. 

~4 IK6Va: Jha Idetronso s'llb1.1lo, 2ó2 
fort al eza/Cf 

6REAl !.57~,66 •' HCzS !.6~B.I!I,tl i Vi5h nic houve t.i'o hou1w'e-
TIPO! Tcrrrno 
OATA 0!: MUJSIÇÕO: 21/02/90 

·- - " 

15 rnôva: (lY. Santos D~JOOt. 2575 Ptrcrh inici1l c; 'r'ish>: CrS Hl.66t.Cló7,e& 
fortalrza/C[ P~rcrh Fin1.l: trS 19.144.671,00 ca 27/V9/'ii ' 

iREA: 1.&60,$3 •z CrS 37.815.738,11 nio 1t01Jve não houvr-
TIPO: Prédio Cor:rrci1I 

: ~TA 0!: MUISJCõo: 2!1!9190 
·- . -

06 IHólJEU Rua t1arh, Tt~l!l.isia, 48 
rortllrza/CE 

6•Eh: 1.192,65 •' - CrS 31.110.10M! à vl5h não frouvr- 11~0 hoi.IVr 
TJro: Pr(dio Rrs'ld<:.ncial 
OhTA Dt M'JlSJÇ!O: 16/!0/',0 

17 Il'lóVEL: Rui!. Si lv::t Jalha!l, 15-69 andu . f 2 (dutts.) vna.s de '.j?.rage:• 
H.Atlilntic Centu- Forh.lrn nio 11ouvt r~io hooH· 

tiEAI 224.73 •t ers 2l.l&l.ttt,el i. vista 
TIPO: hfvEl n t:onstru~io 
llATA 0!: A!UJSJC!O: 12/11191 

IB lXóVEt: Ruil T-33 c/ Av. T-~-Quadra f3 
lt'lt!i 1.2r3 r 23- Goi~niil/60 

\ ~t~: 3.1t7,5& •' CrS 89.864.3SI,79 i vista nio houve- flio houvr 
TJPO: Trrrrno 

: ,!'!filA nr AIIIIT~TI;Í{/'1~ M/I'VÇ>f I v u 
. 

. - ' I I 
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ANEXO Iii 

111<\Vm A~IUIUO'iS ~O lilr!!!C Sl~lSIR[ PI 1191 

~o c~u.: rume ao rmo ~r tolim tO!IlliCôtS I)[ ~ovhro!lllO IN!f.R~r.P I hÇ!O 
~P.Ot --

lhlERXlDIIÍP.IO Vf;, (l;.iiJ~~Z·~ 

tl lHÔIJ[ll lue Vilrhlda ~puitr coJ ht hrula 1•1< lal 16. visl•l• Cr~ (I.~C&.t!O,IC I Joiq11fa Gl!nu - Forhltn/Ct 
~r.rAt s.n~.~" · •' Parula Final! Cri 115.8!3.8S~,3' • hr• eu 
IKóV!U Av~ hnlcç INJe!lnt tt'1l /ov.Eni~ Cri m.m.cs.s,at 17/tl/91 nro fHX!Ye nio fHI1JV~ 

S1.nhn~o J~nior - forhh:z;,/t[ 
4REAt 3.2!1,01 •' Tlf'(lt Trrrf'"'"~· 
tlfl1r nr ,,~lHr:lr;/1'1~ t"'"'t ·o:· I 

~·~;- IHóVELt hv.- Ton":i;-;,:;;:·,/~·1Q ;,;,;~· ·------- ·---- r---·-· 
Parctla inidtHi- Yi'ihtl CrS US.'598.525,H~ 

~t~Jo,toja,ço~n:loj'll, 12 ao ~Q Saltfo rtnnutrn1r: Crl 3B9.126.(rl>6,3t 
lf'ldilr Edif'Ítio Ci\ti\b:u, Ctr.h'r UI rll'tf1n ir.!tls,\illnun;.i, f s•Jccniv;.s 
S~1Yldflr/3Ao no vaJor 'r CrS ~8.?12.616,03, t6<rhi!J;u. 

'!E AI 3.2Sl, ~~ •' CrS 864.724.591,71 Pt lo JlfCt,J nio houve nio ho,!vt 
lJf'O~ lll~vti til! Con~truçi'J 
CATA DE MUISJ[Oo: 27/ll/91 

03 IHôvn: f.IJll Silv~ Jath.-IJ~ 15 ·- 8Q lllribr ' 

Ed.At lanl i c Ctnttr·forhltn/l:E 
'REA! f9;,Ç5 •' Cri 32.011.11t,tl i vista nio 11"-lv~ não hoove 
tiPO: f'rédio Coliltrcla1 
DATA DE AIU!SltõO: tSte419! 

t4 lt'tÓVEU AY. Brzern: de ~tnt:zes,1~B Porcrla loici•l!i vishll Cri 4t.l!t.t;t,tt 
forhlt:n/CE Pucda Fir.oll Cri 21.CIMCMI ro 16114191 

&RrA: 1.356,94 ~~~ Cri 6!.8il.ttt,tt nio hoovt nio houv~ 
TlPO: lrrrrno 
DATA DE A?IJT~JCM: !1/14/11 I 

15 IHdVElt Rua Crl. linharcsr9S0· s11ln à vish, srn:llo: 
1111 a 1188 - Forhhza/CF. 

~RElu 323,t4 at Cri. .77.1il.ttl,tl • trl 36.tSJ.ttt.H tQ~ival~ntr 10 prtco,por nio ht'll.lvt nio hottvr 
TIPOI Idvtl ~• Constnsçio , mntar do lrrrrno silo nas turu Vivendas 
DAlA DE A~UISICÃO: 12116/91 

' 
Pl.u:anHircat 9.ftt a!J, n forhlen/CE. 
• trS 41.9'Sl.ett,Q n aottla corrrntr. 

·t6 !lló<IEL! lN. T-9, Quadra 93 -lote 21 
Setor B'J~no - GoiiniJ/60 

&REA: 6~,6& .~ Cri 17.927.ett,lt i vish ni\o hoovt nio houv~ 
· tiPO~ Trrnno 

: MIA PE M!IISK~~: 13/16/91 .~/· 
/ v 

..... '. 
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,,)JE)(ô 1' 
!".~V: IS \~J"'l~~- ~~ tm;Ml t-E m~ 

,, ~~ CAr.n( I f! l MIO I r mo e~: VEHtlA . coNorcõrs or tADMiHM ~- mr~HmJArM I 
Mnpl 

Um.RHr:f\Jo'(OJI\ VP. t:Mil~ •Í'''; 

---- -----·---· --~ -· ------
fi lKóVEU R. Joân f1fJ~IJrin RorgE~.1~0 Fin~nt íurnto laobil i~r lo conctdido 

~rtr~o 3~8 r 6\l~-Ed.Athntlc htzl 2.9&!.571,91 "la cmr JOS 11noclrdoç O!{vio 
Viih.or- rortalcza/C! t'futln.:. ú to~un Torrrç ht>t2 3t~} 

tr.tM ~S2,~2 t11 t l'lulo Fn.nclsca F. Soun.(ap-til 6!&) nio hoove r,Ço !"JOIJVl 

Hror f.part~r~nto P.t<iidrncia! 
NtTA DA VCNVA: 3!/11/91 

~? Jr.ó'Jtlt Rui Tor,É d~ So•Jn,i47-~rt~s. i vi~tb, t-2dl1r.tr t!ntntincnto i•ofl.i-
311 • >!n·Ed. Vi !I• lobos NCzl 6.920.937 ,2! Jlirit\ fti.TcltJ conc.rdido F!!'h UtP'fJ 101 
UrJo Hor i;:ontc/tiG usoc l;6ot Sactdco Morl Carutlro (t~ptR 

)EA~ 44i ,e2 A1 30.1> " twHnio c~rlo~ ll:mlr i g-Je-s da n~o houve nio hoovr 
TIPO: Apnrhtmto hsiúnc:iai Silva CaptQ !lll 
DATA DA VEI/UAI 2B/92!9t 

tl IMóVEl: ~u~ Barbost C::r frtihs,iGi.ft à vista, r.edhntt pu:.:111tnto pelos 
TIF'tíl!. 3~6 t ·~& ~ F'ort,lt;-ZIIICt au.ot htc::. J!l"hon f'ro'•• Sil•ie-' dr 

i A"P.EfL: ~71.S.!J ~~; 2 NC2l 9.297.7!5.68 01 ivJ:?iu.(?>pt2 30t) e t'iõtrii'l Dolores nio hDIJY!' não ho:JVc 

I HP(l: ft~i'lrt,~·~illt'l R.;sirlrM.ii'l 
" 

Ca~tlo hrroso. (~ptQ ~~~) 
MTI'I Dh t,tE.UM: 2910?./9~ 

14 IHóiJEL: Ru1 lh(ltaz Gon;:-agz, tBS 
aptQ 6~2-Belo Hor izontcltro 

.UEA~ 195,29 m1 Cri 7.t39.BS!,et à vfsta. uio houve nio ho-1v~ 
TIPO: Aparh'!lento Res.idcncial 
DATA OA VENDI,: 29/13/91 

~s IJ1óvt:L: Rll:l Barbosa de Freih.s,1e2i i vish, i.!dl;.nte- flnantlillltnto faobi-
apt2s see ,ste ,se e r Hct Hárlo f2.rch.1 cooctditlo p.eh. Wft aos 
fortaleza/C[ U5oth~!Jos J,;l Uelllngtefl Lllll dr nio hOtlvt nio nou~.~ 

~RW 1.143,!6 •' CrS 23.47B.3Bl,77 Albuquetqur:CipU! ~tl, Aldenor~ dr 
: "tJpo: tip:o.rh~tnto Rtsidtntial Freihs Kendesúpt!:! Bat) e ArilG ft9'1iar 
; .:... .. J"'"Tt. or. '.'rur.l'l: "'2'.01/çt\ de Hohndl(aptf! 11$8) 

e; JHOVEL: P.uill To•é dr Soun,2-47-lP1 9!> i vis.h, 1edlantt tinanch~ento itobi-
!11.501,6!!, !Iii , 1211 • Edil litirio parcial concl?dido ~~th. CAPEr lO& 

Ed,Villa lobos - Bt'lo llori- CrS 2a.t56.4B!,BS a.ssoclad'os Dounci Per~in d• Silvo 
znnte/t1G CordeirobpH1 leU, JosE tii1ton Dia12Vt-

'REA: i .ie-4 ,!15 11 tino(aptl! S~ll,Cec:i1io dl' Sousa hrbosa não h01.1w: não houvr 
TIPO: Apart:uatnto h;idtncial Júnior(ap\9 6ft), Eluiz Geraldo Bispo 
DATA DA VENUAI e!/06/91 Copl2 11111 r Rt~lo Ronoldo dos S..tos 

lapt2 12!11. 

IH __, . 
fiNI~XO V 

IKoVEIS \~ND!OIJS 1:0 Plii!!:IRO SEMESUE ~ 1991 

fi? CAP.AClER!Znt!O V~LO! 1>0 I[GôCIO COI'NCõtS DE PAGMEUTO IHTW~D!!.CZO 
~~N.I'I 

· !HfUii[DlÁR!O vt. C~NlSSI.O . --
li U1õlJttr /lv. Zrlf OIO!ID .. Q!.i~dn ~a Parc.lnlclal!à vi•taiiCrS S.II!,O!I,Ct U dtr Iao!JI » Cri 

Forhlm/CE hrc .. Finall CrÇ 7~.eeo.u~,tt • P:t~l ta llirla Uéa. 2~1.u.e~i.tfl 
~!EAt 5.111,!0 a1 Cri SU&I.II!,II 19/!~/VI Ltéa. 
TlPOI Ttr:CftO 

DATA DA \'EIIDAI fl/1119! 
' I 
11 
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S':ll< 110 - ''Of"!;l<l11- ~.,,..,,....,Jii 
&01-i 110 - F'tl';ol',l.." 1)- !YA..,>UU' 

o~ -ld<loc~>ÇW. 

S<".."l 01 til OI to C b> C. l•ltlk ("~nu• - 9-J~n·t'DJ 
.lo• U•t '10"11"" p~,.-:>~a N' I •110 lJ J111""'' '9.>~\II'RJ 

Pttl At"da !.I.I,QO/Io!. P••t ~·•IY.-nl 

05 - (l)llo('~&tt 

FlUI ntiM'><II''O fi! - f!oQ ISo J•-~ . 
l<h~ o:~~~ "()!'"• "6 11 n IJ».<r..,,- 1'1-o dto J•<>~..:.AJ 
lh ..... •t•d ~~,...~,.,.,...r,,, ~19 LI ""'- p,,. r~ J~""!<'olõ\J 
A• fl~•tO'IC.Ot<lqVI 1 ~~~LI D -l'k>CoJ~'>t'~'llll.r 
"'"' C»1- F<NV..,., .,,~ 11 'IIP A - n,., IX' J~..,. ... <'>'fU 
"'" .... h~;1rll!~-· ... !>'&··li f - ,,..., ""J~-·r.I'IJ 
1\t~\I,JtQ!<o~,.., !ll,jt< l·,l!rj4 -1\.odt:JA'W'o'!;lU 
11"~ H r~~•~ ,'<1 l1 I. • 1~..,..,..,- p,., ~ J~""ro.IU 

f~:,'t~.~= ~':.\ .. ;.~!~·~~~ c;- A., r., J,,.,..tu/TU . 
At SA•U!!<>l~t!-"111,..,~~ )~~ti A · PvllecJa•ot~•o.'IU 
h f>,,.,.,,. 1 ~,\4olt .• I ...,..r~/ C..,.'"'- SJ.o P/O<P,)ISP 
flui ~~1ft~.~ t,.,. 170-~~ 
l'lu<L&/or.~o '1'>1-MeF'I>I/IQIS.P 
A• ~lt 01! St•~o ~·.~ - f..>...,I_,.,.IBA 
A• A 'C I.!IQo..-hl SIN - \I 21• ~.,...- S..l41do:I8A 
A~ OCtinoet ~- sv.~/8A. 
A• f"«<'fl ~. 1 ~'11 - BriO >IOtiZ~fJ\.13 
A~ UlllOII o.n na Sd•J, 1 .aw - ~18A. 
A• OY.> J <«il:lo tr s 21.10- r~'""" .:. Ooo.\r'k/00 
A• WI~('<'>Soool-U !~- f~r~ 
Av Mt' ,,.... .. ~p .. ,tll? 14&otr !S,)- N--...~ 
l'lv6h"""ll'-t1t•JaCr .. :nt, 1!1- r\tol.,pf, 
,,.,.. 14.\10() fu<'Jo1;;1 1(,1- Ot~'SP 
Av .1.101~ PC'<'* ns S..t>s.".fSrb~'" - t1t1o Hotilcn8NO 
n...1~ E<(! e<:M 12 • IIli 3 t.• 181- VOI..r. ~ 

~;·~~·::~·:·~~:s:~'--.::~~ 
Flut CC'! h<r>~•I'WX•. I ~';6- ll..l<'>ou- !'!>(' e.. J-~ 
A• U~ ~KNM>II ~ l.i)U" ~ln- f'l.!>olf'f'E 
.... ~$ ""*'-=~l. 3 ~!·~ ~~~· ~ llfJG.l- Roo""' -'-"tlitJ 
Av Cn<H>~t.v._.r~ f>''- ~,.I(W'odoUf'tft~ 
llv A C U.'IQ ......... '•, I''N' !i C: ,~o-1 - &--<•....,.,.IDA 
,.,,.,,,, lt·o IJ.'..-.c:~ '>1~ •• ''' lll, T'!'e\~ 
h tl•tor~~.l/'111.1 .IIli NP (1- ~AIII'Q'tiAS 
-'• Lw v~a"" F.t-.o ? ns - S41v-.1!1-l 
!lo.• A c t.l<>~~ Silo!' tr r. 2. r o 0m - s,,r~t8A. 
.... Elu: ~;~e r ..... o~ - r~Ma - noo Clt -'-Otfl.l 
Jl..aUJr~tlfo<»<O.I:lU- SJ<l8 do~ 
ilo.v Afons,o f'eflo1 14~ J' 1"~....-.e<!IO- l!oeiO Hootlonl:e""'" 
Av Getulio 'III(I!S. I ~18-~ 
Av l.lln fG).l•a R.;it»c1o_ 3!·1l) A - 1110 lk JM>Noi!U 

:w ~ c,~~~·L~ :~2•,lf; ~~:;=~r 
Aull PN'e e;,.~. 171 PC 11511-~ 
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AVISO N" 504/Yl-GM 

A Sua Excelência o Senhor 
Senador DirCCu Carneiro 
DD. Primeiro Secretário do Senado Federal 
Brasília- DF 

Senhor Senador, 

28-8-:n 

Tenho a grata satisfação de, cumprimentando~o cordíal
mcntc, reportar-me ao OfíciO SM/n" 746, de ]1'-7-91, através 
do qual Vossa Excelência encaminha o RequerhTI.ento de In
formação n" 336, de 1991, de autoria do Senhor Senador 
Eduardo Suplicy, para encamínhar em anexo, em resposta 
às questões suscitadas pelo ilustre requerente, a Carta n" 459, 
de 14-8-91, da Petrobrás- Petróleo Brasileiro S.A. 

Na expectativa de ter atendido ao disposto no Requeri
mento em questão, aproveito para reiterar a Vossa Excelência 
os meus protestos -de estima e consideração. -:;João Eduardo 
Cerdeira de Santana, Ministro de Estado da Infra-Estrutura. 
PRES-459/91 

Exm'" Sr. 
Dr. Armando Ribeiro de Araújo 

· DD. Secretário Nacional de Energia 
· Ministério da Infra-Estrutura 
Brasília- DF 

Senhor Secretário, 

Rio de Janeiro, 14-8-91 

Em resposta ao expediente de V. Ex~ (Nota Minfra/SNE 
n" 463/91, de 19-7-91), encaminhamos minuta de resposta ao 
S_enador Dirceu- CarnefiO, a respeito dos títulos mobiliários 
e propriedades imobiliá-rias da Fundação Petrobrás_de Seguri
dade Social- PETROS. 

Sendo o que nos apresenta no momento, aproveitamos 
a oportunidade para renovar a V. Ex~ os protestos de nossa 
mais elevada consideração. - Alfeu de Melo Valença, Presi
dente. 

Rio de Janeiro, 5 de agosto de 1991. 
Exm" Sr. 
Senador Dirceu Carneiro 
MD. Primeiro Secretário 
Senado Federal 
Brasllia- DF 

Senhor Senador, 
Em resposta ao expediente de V. Ex• (SM/n• 746, de 

1''-7-91), referente ao Requerimento n' 336/91 do Senador 
Eduardo Suplicy, o qual solicita informações sobre os títulos 
mobiliários e propriedades imobiliárias de fundos de previ
dência ligados a empresas estatais, inforinamos cfl.ie no Anexo 
I- Composição do Patrimônio, está demonstrada a compo
sição do património da Petros em 31-12-90 e 31-5-91, com 
a devida descrição dos seus investimentos. 

2. Esclarecemos qlfe tendo em vista a falta de divulgação 
até a presente data, do Indice Nacional de Preços ao Consu
midor- INPC, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Esta
tística- IBGE, referente ao mês de junho de 1991. estamos 
impossibilitados de fornecer as informações concernentes à 
posição em 31-6-91. 

3. As operações imobiliárias realizadas pela Petros no 
exercício de 1990 e 19 semestre de 1991 estão ilustradas no 
Anexo II. 

4. QuantO a iritermediação das transações imobiliárias, 
informamos que todas as operações de compra e venda de 
imóveis realizadas pela Petros são efetuadas diretamente com 
o vendedor e comprador final. 

5. CertOs de termos fornecido as informações necessá
rias, renovamos a V. Ex~ nossos protestos de estima e conside
ração. -João Santana, Ministro de Estado da Infra-Estrutura. 
Anexos: 
I -Composição do Património da Petros 
II - Transações Imobiliárias realizadas pela Petr.os 
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ftld-i 221111/98 Terrtllo Rn Rosot t Si1u - li o dt J.rntin 

uaprJ 211121!1 Shopplng filirh 
<PuliciNdo dt.20l) 

nspn 12103/ll Shcpping D~1 R~! - lth hrizenh 
<Puliciraçh •~ 15%) 

napn 12103/U liprr hn llucU - ltle hriz:oalt; 
(hrlicir~çb le 207.) 

Ulttl .U10V't S ~dnu U. GAl ., lnsi1 ia 

A viso n' 1003 
Em 7-8-91 

A Sua Excelência o.Senhor _ 
Embaixador Marcos Antônio de Salvo Coírnbra 
DD. Secretário-Geral da 

rBl(D tOliDlCttS H PIICAd(íTIJ' 

kCz$ m.m.m,oo l fish 

MCd H."27G.137,80 Â flslz 

Mtz$ IOO.m.m,oo i I is!.r 

Kt<l ~11.m.m ,o o i 'ish 

Ir$ l,lll ,111.37? ,00 tr$ !o.m.,H,t~ 
10 otlt t s~l.!'~ u 
S puctlu 

Ir! ~S.DOO.OOO,OD hr:.uh '" • 
Ttrrtr•• ~n hu 
t Silva 

Ir! 4S.bOO.OD&,OO Ptnuh te':! " ar l~s '" !til•-
rn11 

Cri l.m.uo,m,oo crs ~Ol.m.m,n 
u lh e ulJ• " 2( ruuhs. 

Crl 2.m.m.m,o1 "l. no ~h', JG7. .. 
'puc~IH f 10% u 
ulrt.sa 

Cr$ w.m.m,ot 'Dz M alo, ~~7. .. 
' raruh5 t: 1Dl u 
u.lrt:~~ 

Cri 1.070 ,,52. DOO ,110 i. "s la 

Anexo I- PREVI/BB-Oficio PRESHil/607; 
Anexo 2-'- FUNCEF/CEF-Of. PRESI-093/91; 
Anexo 3-PREVHAB/CEF-OFC-000/!252/91; 
·Anexo4- CAPEF/BNB-DIREP-91/201. - . . 

Presidência da República 
Senhor Secretário"~Ge!'al, · _ _ . 
Refiro-me ao Ofício""SM n' 747/91 de 1•-7-91, através 

do qual o Primeiro Se_cretário do Senado Federal ençaminh~u _ 
cópia do Requerimento de Informações n'"' 337191, de autqna 
do Senhor Senador Edua,rdo Suplicy, sobre a co~posição pa
trimonial das entidades estatais que menciona. · · · 

Por oportuno, cumpre-me acrescentar que foi solicitada 
a o-itíva do Banco Centrâl do Brasil, que deverá prestar as 
informações referentes à composição patrimonial do Centrus, 
as quais_.serão imediatamente repassadas a essa Secretaria
Geral. 

2. A propósito, tenho a honra de encaminhar a Vossa 
Excelência, os anexos demonstrativos conten4q informações 
sobre a composição patrimonial dos seguintes fundos de _preyi
dência: 

· -Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência os_ protestos do meu profundo respeito. - Marcílio 
Marques Moreira, Ministro de Estado da Economia, Fazenda 
e Planejamento. 

SM/N9 747 
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Em 1' dejulho de 1991 
A Sua Excelência o Senhor 
Embaixador Marcilio Marques Moreira 
DO. Ministro de Estado da Economia, 
menta 

jv./ 
Senhor Ministro 

Fazenda e Planeja-

Encaminho a Vossa Excelência nos termos do disp_osto 
no art. 50, § 29 da ConStituição pedidos de informação do 
Senhor Senador Eduardo Suplicy contidos no Requerimento 
n' 337, de 1991, aprovado pela Mesa do Senado Federal e 
cuja cópia anexo. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência protestos de estima e consid~ração. -Senador Dirceu 
Carneiro, Primeiro S_ecretário. - -

REQUERIMENTO N' 337, DE 1991 
Senador Eduardo Matarazzo Suplicy 

(PT--8P) 

Requeiro, na forma do art. 216, do Regimento hiterno 
do Senado Federal, combinado com os arts. 50, parágrafo 
2', e 49, inciso X, da Constituição Federal, ao Senhor Ministro 
da Economia, Fazenda e Planejamento as seguintes inf~r-
mações: · ·-·· 

1) Qual a composição do patrimônio e respectivo Vaiór, 
distinguiiido~se a nature~ d~s títulos_ ~qbiliário~ .e proprie~ 
dades imobiliárias ãfé~ das disponibilidades em moeda em 
31-12-90 e 31-6-91 dos seguintes fundos de previdência admi
nistrados pela Direção das entidades estatais relacionadas: 

PREVI/BB; 
CAPEF/BNB; 
FUNCEF/CEF; 
CENTRUS/BACEN E 
PREVHAB/CEF. 

2) Quais foram os imóveis ádquirictOs e venCudOs por tais 
entidades fechadas de Previdência durante o exercício de 1990 
e o primeiro semestre de -1991. os resPectivos valores e condi
ções de pagamento efetuados? 

3) Quais foramo-smtermediários das operações de com
pra e venda acima referidas e os respectivos valores de comis
sões pagas a título de corretagem? 

Justificação 

De acordo com o Relatório do Tribunal de Contas da 
União sobre as c'ontas do Governo da República, o Bal.anço 
Geral da União consigna o·valor de Cr$205.387.000.00, a 
tílulo de ' 4contribuição a entidades fechadas de previdência''. 
No entanto consta, do mesmo relatório, informação do Depar
tamento do TesourO Nacional de que o volume total de recur
sos aplicados, pelas estatais patrocinadoras daquelas entida
des, atingiu a soma total de Cr$109.701.734.956,14, quantia 
significativamente superior ao consignado. Essa qua:ntia torna
se ainda mais curiosa se a compararmos ao valor de 
Cr$6.982.219.489,79 referente à aplicação no mesmo item de 
despesa no exercício de 1989. 

Diante do volume crescente de recurso aplicado pelas 
empresas patrocinadoras nas EFPP, e tendo em vista o enorme 
património gerido por essas mesmas entidades, tomaws~ n~ceSw 
sárias as informações acima citadas para que possã o Senado 
Federal elaborar, de forma consciente e consistente com a 

realidade, legislação, que permita 6 controle adequado desses 
flindos. 

Sala das Sessócl, 
Senador Eduardo Matarazzo Supliéy - (PT- SP) . - - r . . • 

SMIN'' 
Enide de 1991 

A SUa Excelência O Seôhor 
Embaix3dor MarcriiO MarQues Moreira 
DD. Ministro de EStado da Economia, Fazenda· e Planeja~ 
menta 

jv./ 
Senhor Ministro 

. En~minho a V:ossa Excelência noS termos do disposto 
no art. 50. § z~ da "Constituição pedidos de informação do 
Senhor Senador Edúardo Suplicy contidos no Requerimento 
n'' 337, de 1991, aprovado pela Mesa do Senado Federal e 
cuja cópia a:nex-o. 

aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência protestos de estima e consideração. 
Aviso,;, 8s9:Ausc. · -

A Sua Exeelência o Senhor 
Senador Dirceu Carneiro 

21 de agosto de 1991. . 

DD. Primeiro Secretário ·do Senado Federal 
BRASfLIA-DF. . 

.. ExcelerÍtfssimo-·Senhor Primeifo Seéretárío·:. 
· Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência cópia 

do Aviso n' 1.080, de 14 de agosto de 1991, com os esclareci
mentos do Mi!lis~érió da Economi~.Fazenda e Planejamento 
sob r~ os quesitos constantes do Requerimento de Informação 
n' 337, de 1991, de ~utoria do Senhor Senador Eduardo Su-
plicy. _ 

AproVe,itç. aoj:to.rt~nidade para renovar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e consideração .. .......;_Marcos 
Coimbra, Secretário-Geral da Presidência da República.' 

A viso n' 1080 
14-8-91 

A Sua Excelência o .Senhor 
Embaixador Marcos 'António de Salvo Coimbra 
DD. Secretário-Genil da - · 
Presidência da República 

Senhor Secretário-Geral, 
Refiro~me ao Requerimento de Informações n1> 337/91, 

de autoria do Senhor Senador Eduardo Suplicy, sobre a com
posição patrimonial das entidades estatais que menciona. 

A propósito, teriho a honra de encaminhar a Vossa Exce
lência, em a"ditamento·ao Aviso n91003, de 7~8~91~ as anexas 
informações fornecidas pelo BaD.co Central do Brasil. 

Aproveito a opbrtunidade para renovar a Vossa Exce~ 
lência os protestos da minha alta estima e mais distinta conside
ração. - MarcíUo Marques Moreira, Ministro de Estado da 
Ec~::nlomia, F~zenda ~ Planejamento. 

PRESI/SUPAR-031~8191 
. _ Brasília, DF; 8 de agosto de 1991 

Do: Subchefe para Assuntos Parlamentares e de Comunicação 
.' Social 

A: Ilma. Sra .. Eurídice Nóbrega 
· M.D. Chefe da Assessoria de Assuntos Parlamentares do 

Ministério dá E.Gono~ia, Fazenda e Planejamento 

; 1 r, 
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Reportamos-nos à correspondência AAP l.Jl3, de 5-7-Vl, 
por intermédio da qual V. Sa. encaminhou a esta ln!>tituição 
o Requerimento de Informações n·· 337/I.Jl, de autoria do Sr. 
Senador Eduardo SupfiCy-,-SOfii"e composição patrimonial das 
entidades de prevídencia privada fechadas, para manifestação. 

2. A propósifo:-pt.!'-rmítimo-nos, a título de colaboração, 
encaminhar à apreciação de V. Sa. as únicas informaçõ_es_ 
disponíveis neste Banco Central. sobrt.!' as cntiUadt.!s de previ
dência privada mencionadas, que estão rcpn.':~entada!-. por da
dos constantes dm. balanços relativos a dezembro de 1990 
(cópia cm anexo), com L"sclarccimcnto de que outros dados 

1\/\tiCO Cf.t·~Tn/\L DO ORASIL 

[.!tlll•r".t•C5 1'/:í:li•'•L•/,:;,; l•E ~•:L 1JJI•CtJLJ,, H:lVtUIA 
r•,.,ltU-:; lJ(, .l.:(tf\1 E IIi(• MJI'3AL 

SIGlfl: f UNCEF 

poderão ser obtidos junto ao Departamento Nacional de Pre
vidê-ncia Social e Complementar vinculado ao Mini~tério da 
Pn.::vidência e Assistência Social. 

Coloc<:tndo-no~ ao inteiro dispor de V. Sa. p~r~ outrO!:> 
csdarecimcnto::. que se fnçam nece!:>sários, subscrevemo-nos 

Atenciosamente.- Jusê Paulo Bezerra de Souza. 
Anexos 
SHA/vl 
03/mefplaap9t 
PT 9982505 

f O S I C. A O. 
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A VISO n' 1.003 

A Sua Excelência o Senhor 
Embaixador Marcos António de Salvo Coimbra 
DD. Secretárió'Geral da 
Presidência da República 

Seithor Secretário-Geral, 

Em 7-8-91 

Refiro-me aó Oficio SMn' 747/91 de 1'-7:9], através 
do qual o Primeiro SeCretário âo Senado Federal encam-Ínhou 
cópia do Requerimento de Informações no:- 33.7/91, de autoria 
d~ Sen_hor Senad?r Eduardo Suplicy, sobre a composição pa- · 
trunontal das entidades estatais que menciona. 

37 419 
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o <l 
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0 ,, 
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9 ~0 

0 0 
19.11~.924 30.500 . .3'25 
S5.i"~~ .131 24ó. 6()7. ?'~2 

0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

7.778.1ll2 ~57. 937 .196 
0 4~.179.977 

H .4o~.226 18.793.903 
5.880.:{07 9 ,-1'jS,:'22 
1.306.829 3.696.872 

-3-7. 7i"7. 0l~0 !.i_7 .7'11.71:' 
0 0 
0 ~ 
~ ~ 

10.266.421 13.561.320 
0 0 

2.083.380 4.771·.6-:11 
0 0 

10.134.490 15.803.992 
0 0 

61.904.103 129.933.083 
4.365.267 .0 

42.421.279 101.643.033 
60.333.868 97.368.984 

506.692.156 988.408.612 

0 0 
0 0 

5%.692.156 988.408.612 

2. A propósito, tenho a honra de encaminhar a Vossa 
Excelência, os anexos demonstrativos contendo informações 
sobre a composição patrimonial dos seguintes fundos de previ
dência: 

Anexo I- PREVI/BB-Ofício PRESI-91/607; 
Anexo 2- FUNCEFICEF-OL PRESI-093/91; 
Anexo 3- PREVHAB/CEF-OFC-00011252/91; 
Anexo 4- CAPEF/BNB-DIREP-91/207 

. ~or oportuno, cúmpreRme acrescentar que foi solicitada 
a OJttva do Banco Central do Brasil. que deverá prestar as 
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informações referentes à composição patrimonial do Centrus. 
as quais serão imediatamente repassadas a essa Secretaria
Geral. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa_ Exce
lência os protestos do meu profundo respeito. --Marcílio 
Marques Moreira, Ministro de Estado da Economia, Fazenda 
e Planejamento. 

SM/N" 747 
Em !"de julho de 1991 

A Sua Excelência o Senhor 
Embaixador Marcílio Marques lvtorcira 
DD. Ministro de Estado da Economia, Fazenda e Planeja
mento 

Senhor Ministro 
Encaminho a Vossa Excelência nos termOs do dispostO 

no art. 50, § 270 da Constitujção pedidos de_ informação do 
Senhor Senador pela Mesa do Senado Federal e cuja cópia 
anexo. 

Aproveita a oportunidade para renovar a Vossa Excelêcia 
protestos de estima e consideração. -Senador Dirceu Car
neiro, Premeiro Secretárío. 

REQUERIMENTO N'' 337, DE 1991 
Senador Eduardo Mãtarazzo- Suplic)r 

(PT- SP) 

Requeiro, na forma do art. 216, do Regimento' Interno 
do Senado Federal, combinado com os arts. 50, § 2", e 49. 
inciso X, da Constituição Fe"dúaf, ao Senhor Ministro da 
Economia. Fazenda e Plancjamento as seguintes_infófmaçOes: 

I) Qual a composição do patrimónjo e· respectiVo--valor, 
distinguindo~se a natureza dos títulos mobiliários e proprie- -
dades imobiliárias, além das disponibi_lid_ades em moeda_ em 
3-12-90 e 31-6-91, dos seguintes fundos de previdência adminis
trados pela direção das entidades estatais relacionadas: 

PREVIIBB; .. 
CAPEF/BNB; 
FUNCEFICEF; 
CENTRUS/BACEN; e 
PREVHAB/CEF. 
2) Quais foram os imóveis adquiridos e vendidos por tais 

entidades fec-adas de Previdência durante o exercício de 1990 
e o primeiro ::.emestre de 1991, os respectivos valores e condi
ções de pagamento efetuados? 

3) Quais foram os intermediários das operações de com
pra e venda acima referidas e os respectivos való.res cte comis
sões pagas a título de corretagem? 

Justificação 

De acordo com o relatório do Tribunal de Contas da 
'União sobre as contas do Governo da República, o Balanço 
Geral da União consigna o valor de Cr$205.387.000,00, a 
título de contribuição a entidades fechadas de previdência. 
No entanto consta, do mesmo relatório, informação do Depar
tamento do Tesouro Nacional de que o volume total de recur
sos aplicado ,pelas estatais patrocinadoras daquelas entidades, 
atingiu a soma total de Cr$!09.701.734.956.11, quantia signifi
cativamente superior ao consighado. Essa quantia torna-se ain
da mais curiosa se a compararmos aO valor de 
Cr$6.982.219.489,79 referente à· aplicaÇão no mesmo item-de
despesa no exercício de 1989. 

Diante do volume cresce-nte de recurso aplicado pelas 
empresas patrocinadoras nas EFPP, e tendo em vista o-enorrrie 

r}atrimô~io gerido p_Ó~- e_~sas f!lCSmas entidades, t<?rnam-se ~e_
cessárias as informações acima citadas para que possa o Sena
do Federal elaborar, de forma consciente e consistente com 
a realidade, legislação que permita o controle adequado desses 
fundos. 

Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr. 
Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presi
(léncia; que é ocupada pelo Sr. Dirceu Cameiro, 1" 
Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Dfrceu Carneiro) - Co~ccdo a · · 
palavra ao nobre Senador Magno Bacelar. 

-O Sr. Magno Bacelar (PDT- Ma. Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. presidente, Srs. Senadores, convictos de que 
a data mer~.c~ n~ssa homenagem e menção, aqui fazemos 
o registro do aniversário de fundação da cidade de São Luís. 

Quando os franceses invadj_ram o Maranhão, na Ilha de 
Upaon-Aco dos índios Tupinanlbas, nasceu São L.uís doMara
nhão. 

A cidade que foi fundada por franceses cresceu e edifi
cou-se, com a participação de nossos índios; tratados com 
respeito e carinho pelos franceses, e recebeu, também, a con~ 
tribuição dos nosso negros. Mas tarde, expulsos os invasores, 
a çultura portuguesa deixou, com seus aZulejos, a marca de_ 
sua presença em São Luís. - - - --

Fundada em 8 de setem.bro de 1612, São Luís- fõi elevada 
a categoria ~e vila em 1621 e passou a cidade em 1677. 

De_ssa cidade de São Luis. de lá até então, chamada dos 
azulejos ou atenas brasileira, o impqt:_ta-nte é contar~se a contri
buição que dela veio para a cultura do País e para as nossa 
tradições. 

Da Ilha de São Luís a história do Brasil registra feitos 
heróicos de brava_ gente comprometida com o civi~mo e com 
a defesa _da pátria. 
_____ _D_a_ Ilha de. São Luís a cultura brasileira recebeu _contri
buiçõe_sjnestimáveis de historiadores, dramaturgos e poetas. 

D'!_ Ilha de S&o Luís o folclore brasileiro conta_ as lendas 
e tradiÇões iícas de imaginação e relatos pitorescos. 

· É nessa cidade de São Luís que a cultura nacional, em 
seus __ elemenios mais representativos - o índio e o negro 
-se revela forte e altaneira até os dias de hoje. Quer no 
artesanato, quer nas danças ou na culinária maranhense. 

Sr._ Presidente.-~ Srs, S_enadores, homens e ideais fizeram 
essa cidade; desde seu nascimento até agora, em s_ua evolução 
histórica, e assim, acreditamos, será São Luís para sempre. 

Era o_que tinha a diz~r! Sr. Presi~e~t~.--(~uitQ_bem!) 

O Sr. Affonso Camargo- Sr. Presidente, pelo a palavra 
para uma comunicação, como líder. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Affonso Carmargo, como líder. 

O SR. AFFONSO CAMARGO (PTB- PR. Como Líder 
para uma comunicaÇão. Sem revisão -do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, apenas para nãó. deixar -se~ regisf!O 
n.os Anais, vou ler um artigo publicado, hoje, na-Folha de
S. Paulo pelo jornalista Josias de Sousa, çle Ufil_ realismo_ que 
a mim impressionou, sob o títulO -·'Ingovernável ou desgo
vernado". 

Brasília ---sociedade dócil, Congresso_ de portas 
abert~s • .J!l!Hcíá-riO de escaninhos cheios, empresas ope.:. 
rando apesar do governo, militares nos quartéis ... O 
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Brasil está longe de se parecer com o país ingovernável 
que fOi pi-ntado em Brasnia, semana passada. 

O p'rôbk!rrla brasileiro não atende pelo nome de 
ingovettiabilidade. seu -verdadeiro norrie é desgoverno. 
No comando de uma equipe que mescla a erudição 
de Marcílio cóm as cori_struções gramaticais pouco Oi"to~
doxas de Magri, a sobriedade de Passarin_ho com 9 
instrionísrno" de Lutzenberg, a visão cosm_Op01ita de 
GOfdemberg com o perfil paroquí3.1 de Margarida, Co-
Ilor cons_eguiu a façanha_de girar em cúCulos durante 
18 meses. - = -- · - --- -- -, ~-:-_·_ ·~- -~-:--' • 

Comó C3chorr0 que corre attás do próprio rabo, 
o governo acab_ou por se- afUndar na própria trilha. 
Collor não precisou _dos inim-igos: Liquidou sozinho 
seu próprio governo. 

Com o_ cádastro_ político pouco co'nhecido, Collor 
teve uma montanha de votos na eleição presidencial. 
Subiu a rampa do Planalto com o crédito no espaço. 
Nesa época, julgava-se capaz de gerencfar o PaíS-sozi
nho. Hoje, bate ás portas dos partidos políticos, gover
nadores e sindicatos. Isolado e desacreditado. procura 
avalistas políticos. 

Collor não pode se queixar da vida. Baixou dois 
planos económicos. Aiilbos fo_ram aprovados pelo Córi
gresso. Apessar de arranhar a ConStituiÇão,- o Confisco
de cruzados durou o tempo que o governo julgou neces
sário .. Sem vínculo com partidos o presidente retirou 
da própria cartola_ todos os seu ministros .de Estado. 
Com a mesmã liberdade, defenestrou os .auxiliares que 
quis, no instante que julgou mais convenierite. 

O País não é, ·portãnto illgonernável. E.stá apenas 
sendo adminstrado com incompetência. O Cbllor mo
derno da campanha eleitoral se perdeu has entranhas 
da "República de Alagoas" que instaurou no País. O 
presidente paladino da moralidade foi sugado por um 
redemoinho de denúncias que cobriam de sombras até 
mesmo a Casa da Dinda. 

Num ambiente assim, ou o país-sabia Collor, ou 
Collor acaba com o País. O Brasil já amadureceua 
idéia de que é precis-o _tecer um- cói'dão ·de entendi
mento, para içar Collor do buraco em que se meteu. 
Resta saber se Collor está convencido de. que entendi
memto pressupõe divisão de poder. 

Era o que tinha a dizer.· (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) c,- Concedo a 
palavra ao-· nobre Senador Odacir Soares. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO .. PronuncJ11 o se
guinte discurso.) -:-·Sr. Presidente, Srs.Se_~aqor~s. 

Está de volta ao primeiro plano das discussões políticas 
o tema do entendimento nacional. Quem, mais uma vez, -o 
deflagra é o Presidente Fernando Collor de Mello. E o que 
o move é, agorâ como_ antes, o superior int~resses público. 
Curiosamente, nesse cfirculo viCioso de repetições, tao comum 
na política brasileira_ dos últimos anos, a tese é novamente 
bombardeada pelos mesmos personagens, em nome dos mes
mos interesses menores de sempre. 

O Brasil está err.__crise --e em grave crise. Não há, segura
mente, quem o ignore. Tarilbém não--é pi'eciso dizet que a 
crise que aí está ilão é conjuntural, de circunstância._ Não 
foi p-roduzida pelo GOverno- dO Presidente Fernando Collor 
de Mello. Muito pelo contráriO: deita suas rafzes no passado_ 
deste País, sendo, inclusive, fruto d~_acumulação obstinada_ 

de erros históricos - erros políticos, económicos, adminis
trativOS e- morais. 

Vejal!IOS, a propósito, alguns números eloqüentes, colhi
dos pelo Instituto de Estudos Políticos e Sociais do _RiQ de. 
Jineiro, em 1989, antes. poiS, aa poSse do atual Governo. 
OStentando o 10~ PIB do mundo, _o Brasil pula para o 52"
l_ugar- abaixo de países como Arg~lia, T-rinidde To bago. Pa
namá e Malásia- quando esse.PIB é dividido per capita 

- Em termOs educacionais, em dados que igualmente prece
d~m o atual Gçverno, ê o Brasil o ?~_~,(septUagésimo quarto 
cóloçado, na tabela do Banco M_vndíal, abaiXó de países cOmo 
Gana, Tunísia, Zaire ou Zimbábue. 

Quanto à distribuição de renda,, o Presidente Collor assu
miu o poder encontrando o Brasil simplesmente no último 
lugar (ia classificação mu-ndial. Os númerOS são eloQüenteS: 
o 1~ mais rico tem açes_so a 13% da renda-:- mesma parcela 
que cabe aos 50% mais pobres._ Os 10% _mais ricos ~recebem 
50,6% da renda enquanto os 20% m-ais pobres recebem 2%-. 
São dados do mesmo Instituto de_Estudos PoJíticos do Rio 
de Janeiro, colhidos no fiõ.al do governo passado. 

Vejamos, pois, Sr. Presidente. Srs. Senadores, que a crise 
vem_ de longe. Não foi fabricada_ pelo atual Governo. Ao 
contrário. O Presidc;mte Femando_ Collor. Qe. M~llo ~legeu-se 
pOrque demonstrou, nos dois turnos da eleição, que dispunha 
de um desenho e coerente programa contra a crise, capaz 
de, em prazo relativamente curto, reduzir desníveis -e Sanear 
a econOmia. Consiste, ·o seu progl'rilã~_,_em ritddernizar a econo
mia, reduzindo a ação do Estado àqueles setores em que 
é insubstituível - saneamento, saúde pública, segurança, 
meio-ambiente etc.-:-, retirando-o de se tores onde_ a iniCiãtfvá
príV3da, movida pela competitividade e pela performance, 
mostra-Se mais eficaz. , __ _ _ _ _ _ 

O Presidente entende que tudo o mais, ifii::lusiVe o Velhís
simo problema da corrupção, decorre daí, dessa exacerbação 
do papel do Estado. Quanto mais Estado, mais corrupção 
- e menos ~ficiência. Se os exemplos domésticos são insufi
cientes, ex~minemos, com ise~ção, a trágica ~ recém-finada 
experiência dos países que abraçaram o sociaJismo. Nenhum 
deles conseguiu ingressar nci Primeiro Mundo, nem mesmo 
a União Sociética, cuja condição de potência refere-se·apenas 
à sUa pujança bélica. No mais, exibe padrões de Terceiro 
e Quirto Mundo. E hoje, na obstinada determinação de corri
gir esse desvio histótico de rota, busca abrir sua economia 
e adotaros pressupostos da livre iniciatiVa-~ que t3inbém atende 
pelo nome de capitalismo. Em nome dessa causa, o povo
russo-acaba de dar ao mundo exemplo de tenacidade e heroís
mo-, derrotando um golpe reacionárici do ancien régime. 

Mas voltemos ao Brasil. 
A dístoiÇõe~ _que hoje ·temos é simples: o Estado brasileiro 

não está onde· devia - n_a segurança e saúde. pública, por 
exemplo. E está Onde não deve - arbitran_do .salários, alu· 
guéis, regulamentando a economia. Essas deformações, como 
já dissemos, não foram fabricadas da noite para o dia. Como 
já dizia, ei:n seu genial sarcasmo, o 6scritor Nélson Rodrigues, 
"subdesenvolvimento não se improviSa: é Obia de muitos sécu
los". 

O Sr. Magno Bacelar- Permite-me V. Exl' um aparte'! 

O SR;"ODACIR-SOA."RES -~Concedo o-aparte ao nobre 
Senador Magno Bacelar. 

O Sr. Magno Bacelar- Nobre Senador Oda_cir So_ares~ 
estou - COmQ toda a Casa - com' a atenção vol~ada para 
o rliscurso que profere, e _q~e Significa, também, um gesto 
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da Bancada de V,_ Ex• para com o Presidente da República. 
Na realidade, nobre Senador, o povo brasileiro não culpa 
o Presidente Fernando Collor pela situação em que se encontrá 
o País. Todos sabemos que as nossas· difíCüldádes já _eram 
imensas antes da sua posse.-o que o poVo espetav'â dó Presi
dente da República era qúe cumpriSSe as promessas feitaS; 
que tomasse o Estado mod~_rno; que governasse nuijla deriloo: 
cracia, e- não em Um presidencialismO imperiãlíSfa;-era que 
os escândalos - dos quais Sua Excelência taQtQ _se utilizgu 
para denegrir o GOVelno -ai:ttúJOr-=- parassem ilãSUa adminis
tração; que· o diálogo sugerido, realmente, se efetivasse, mas, 
o Presidente Fernando Cóllor se isolou, escolheu um Minis~ 
tério do tamanho dos seus sonhos- que são muito pequenos, 
pelo que está parecendo ao País, e ã percepção ·acUrada do 
povo. Assim, respdtó O prononchmiento de v:-: Ex_~._Acredito 
que, para todos que fazerrios políticã e que temos assento 
nesta Casa, é chegado o momento da reflexão, de pensarmos 
neste País e na solução dos seus problemas. 

Não acreditamos,-senador, com a devida vénia de V. 
Ex~ que de parte do Presidente Fernan_do _Çqllqr ~~ista um 
mínimo de intençao-de, realmente, encontrar esses ~minhas 
que desejamos. Obrigado-a V:_Ex~ --- -

O SR. ODACIR SOARES :.:::. Agradeço a V. Ex• pelo 
aparte, mas quero, apenas, dizer-lhe o seguinte: o Presidente 
tem procurado cumprir, com rigor, o seu programa de camp3:~ 
nha. E, na forma das atribuições que tem o Poder Executivo, 
tão logo assumiu o Governo;baíxou, no _âmbito da s_l!a compe
téncia orígiiláriã,- os-"atos -q-ue lhe cabiam para m<?derniozar: 
este País. - --~ ___ -__ -_ 

Em seguida, encaminhou ao Congresso N3.cional uma 
série de projetas de lei, baixou uma série de m,ed~déJ.s_provisó~ 
rias que foram transfOrmadas em leis, com o objetivo único 
e exclusivo de modernizar o Brasil. 

Agora V. Ex~ mesmo é testemunha das dificuldades en
contradas no seio da sociedade, como um todo. Veja.:se, por 
exemplo, o programa_de privatização que o Governo definiu 
como sendo uma das metas prioritárias para essa- moderrií~ 
zação da sociedade e a retirada do Estado brasileiro da inicia~ 
tiva privada. no caso específico. 

Esse processo de privatizaÇão da Usiminas, por exemplo~ 
e de duas outras empresas menores, uma em Petrópolis e 
outra não me lembro onde, vinha encontrando dificuldades 
em setores que ainda não se Conscientizaram da im_.P9rtânçia""'
que tem para o Brasil essa saída do Estado em relação -à
economia e daquelas atividades que podem s~r desempenha
das com mais eficiência petalnciativa privada.-

Hoje, de manhã, eu conversav~, por exemplo, cnm outro 
político, sobre essa série de atas que o Governo baixou o 
programa de desregulamentação da eco_nomia. O. Goyerno_ 
procurou acabar com uma série -de monopólios, o do gás, 
o de transporte de combustível, com o do cimento, inclusive 
procurando democratizar o seu transporte, por exemplo, que 
estava nas mãos dos_ produtores._ Enfim, o fato ·é que a socie
dade ainda tem muito arraigada em si mesmo esses hábitos 
e esses costumes._ 

Por outro lado, nós temos um empresariado, lamenta
velmente feudal, que correspo-nde a 5% ~a sociedad~ brasi
leira, que detêm 90% da rfqueza nacioflál e que não quer 
abrir mão dos seus privilégios e dos neg6cios que vem fazendo 
neste País desde o seu descobrimento. 

Penso_ que o entendimento nacional passa, necessaria
mente, por um processo de conscientização desses·-s% do 

povo brasileiro que detêm 90% da riqueza e da renda nacional. 
Porque não adianta nós, Senadores e Deputados, sindicatos 
de empregados, por exemplo, chegarmos a uma mesa~redonda 
e ~-~rtarm_o_s uma. série de providências e de medidas, se os 
detentores da riqueza nacional não ~stiver~m dispostOs a abrir 
m-ão dõS Privlfégios que possuem nem da riqueza: que c_pncen~ 
trara:m nos últimos anos, contra os interesses naçionais. Se 
isso :não fo-r feitO, vag~os chegar a nada: -cori10 tem acontecido 
nO_S últimos anos, pois essa não é a primeira _veZ que se fala 
em entendhnento e em acoid-0 iiacional, com o objetivo de 
reduzir a inflação, os desníveis regionais e as diferenças pes
soais. Penso que o Presidente vem cumprindo com os seus 
compromissos:. :A:. soéiedade brasileira não poderia estar mais 

_democratizada do qUe no presente, pois vem vivendo um pro~ 
cesso de democratização e de transparência. 

Essas discussões, esse contraditório qUe se introduziu na 
sociedade brasileira, no Governo C_ollor, resultant~s, inclu
sive,- da nõva ·constitUição; é eXerlipTO vívo de que o Brasil 
se abre para o debate, para a discussão e para a tra1_1~parência, 
pbfque toda vez que se exacerba o contraditório, a sociedade 
se democr_atiza e se torna transparente. É a minha opinião 
acerca, inclusive, do aparte de V. Ex• sob diversos ângulos. 

O Sr. Garibaldi Alves Filho - Permite~ me V. _Ex~ um 
aparte? 

O SR. ODACIR SOARES -Ouço V. Ex' com muito 
prazer, Senador Garibaidl Alves Filho. 

O Sr. Ga_ribaldi Al\'eS Filho - Senador Odacir Soares, 
antes- que V. Ex• retOme o_ texto, e não querendo tumultuar 
o seu discurso, mas duas coisas me chamaram atenção no 
seu pronun~~~~nt()_primeiro,~:ciuando V. Ex~ s"e referiu a· 
determinadas forças _que estavalll contestando_ o entendimen~ 
to, e não nqgünoU que forças seriam essas. Diante do pronun~ 
dal!l~nto que estamos ouvindo, fico me perguntando quais 
seriam essas fOrças ocultas que estariam contestando essa von
tade do entendimento manifes~ada por diversas forças políti
cas, por segmentos econômicos e sindicatos. Permita-me, com 
o devido re_speito, mas creio que V. Ex~ está enveredando 
por um maniqueísmo debitando ao resto da Nação tudo o 
que está acontecendo de grave no País, preservando assim 
o_~_residente da República de toda e qualquer culpa. 

O SR. ODACffi~ SOARES - Eu não pretendi culpar a 
Nação; acho exatamente que a maioria dela tem que ficar 
de fora da perda generalizada que as elites brasileiras conven~ 
danaram dizer que a Nação tem que passar. Penso que 90% 
do povo ~rasileiro não pode ter perda alguma em qualquer 
processo, em qualquer projeto de entendimento nacional, 
quem tem que ganhar menos são as elites -e V. Ex~ sabe 
disso. Se V. Ex~ compulsar a revista ExaPJe vai encontrar 
as 500 maíófes- empre-sas brasileiras de capital nacional e multi~ 
nacíonal, e localizar exatamente aqueles que se opõem a qual
quer-aáirdo, porque o entendimento passaria pela redução 
da margem de su~ lucrativida9~. que, ao contrário dos países 
do Priroefrd Mundo, ostenta hoje os maiores índices de lucrati
vidade do Mundo. Nos países do Primeiro Mundo, por exem
plo, a lucratividade está em torno do_s 15%, tendo, no custo 

· · fülãldOs P!odu-tos-, o salário como n insumo mais elevado. 
A lucratividade no Br:aSil está em tornO-de 50% acima. En
qua-nto o saláriO, rio caso doS--países do- Primeiro Mundo, 
conStitui a margem de custo do produto final mais elevada, 
no Brasil ela não atinge 1%. 
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Entc.io. se V· Ex' dL·s~iar saber que forças se Opõem a O SR. ODACIR SOARES- Em nt:nhum momc_ntu p_re~ 
qualquer entendimento. t.!- só verificar. na revistaExame, a tendia desqualificar- vamos usar essa eXpressão- o <lparte 
relação das 500 maiores empresú::-. htat-.i!Ciras de capital mlcio- que v. Ex·' fez e. por outro Jacto. também n;:to rrc1C'IH..tiri 
na! ou multinacional colocar de maneira radical essa desconfiança, que é totalmente 

Por uul!(l lmlu. a meu ver --~ ~ uma opinião pessoal. minha. Penso que o Presidente da Repúhlica c~tá ahçrto <t 

pnsso estar sendo injusto nt.!:-.h..' momento--, aqueles políticos essa discuss_ão e tem procurado todas as grande~ Liderança~ 
i..{UC fazem i.Jposiçüo ao Presidcntt: Collor não desejam e"ntcndi- .. nacionais: esteve recentemente com o Deputado Ulysses Gui
mcnto nt'nhum. F.ssa ~ a grande realfdádC; -tudo o _mais. é marães, com o ex-Governador Tasso Jereissati, hoje Prc~i
uma gr.:mde farsa que se mnntou. A Opo~ição entende que, dente Nacional do PSDB; vai encontrar-se, no~ próxinws dias, 
se houv...-r acordo L' isso der certo. serâ o Presidente Collor com 0 ex-Governador Orestes Quércía .. e tem corJvcrsadu 
quem ini faturar tJS louros dos resultado:- positivos. E a oposí- assiduamente com 0 Oovernador Leonel Brizoia. De modo 
ção, maniqueistamcnte,'para usar uma exprcssão.de.V. Ex", que o aprofundamento dessas discussões entre o Presidente 
entcndç que·. !-.e mio Lkr certo, da ::.c beneficiar <i. Devo ressai- da República e as Lideranças nacionais mais cxprt~~!'lvas_ a 
tar que c.S!"Ja mesma oposição, recentcmcntc .. _es.te.Ye durante meu ver, tem-se realizado. 
cinco ano~ no Gt)n:rno, 1!, parc.cc-me. as taxas de inflação Acredito que todo esse entendimento pa~'ia, necessaria-
se el.~varam astronomicamente ne::.sc período. mente, por uma redução dos lucros das grandes empresas 

A grande realidade, então, é C!-.ta: todos !'alam em ac.or- brasileiras, das grandes empresas multinadonai'> e do sistema 
dos. mas, cx.cctu o Prc~ídente Collor, ninguém o deseja. bancário. Não adianta a classe politica acertar cntl!nJímentoS 

V. Ex·· tk:..,cjava que eu nominassc essas forças ocultas, e acordos se congelamos os salários, c as c.imàras setoriad 
eu as estou nominantlo. A revista Exame publicou a relação diarfaffiente aumentam os preços dos produto.., de primeirq 
das 500 maiores empre-sas hrasilCiras de capital nacional e necessidade. Enquanto o salário do trahalhador é congelado) 
multimlcional 4.ue, a meu ver, nãO tCiTI. intcft:~!.e .em enfendi- a câmara setorial aumenta o preço do !Cite em pó; a câmarZj 
mcnto nenhum. A:;sim sendo, não vamos sacrificar a grande .sctorial ~umenta o preço do cimento, a pretexto de yue esses 
maioria do povn brasileiro que já vive Sacrificada. preços, riOs seuS insumos, vêm tendo crescimento. 

Temos que fazt:r com que esse empresariado feudal se O entendimento político, que deve ser o coroamento dQ 
conscientizc de que é nccess:irio ganhar menos, de que é entendimento económico, só vai dQr certo na·mcdida em que 
necessário um congelamento de preços por iniciativa deles, esses 5% do todo nacionai, y_ue concentram t,IQC?í da riqueza 
pelo menos por um ano. para, dentro desse período, o Presi- e da renda nacional, se dispUserem a reduzir as suaS margeni 
dente Collor, v Governo Fede-ral ou o Potlcr Executivo reali- de l!.!!,;ros em_Q.enefício do trabalhador e da Nação. ' 
zar aquela política mai:; cons.entânea com o interesse naCiOiuil. · Fora disso, estamos perdendo tempo. porque, lamenta-

EStamos brincando dt! gato c ralo. A Oposição acena, velmCnte. o entendimento passa pela área cconômica. Preten
de um lado e de outro, para sentar-se a grande mesa de enten- der-se .que toda a sociedade brasileira se sacrifique é uma 
dimento. mas ninguém o faz porque ninguém estâ disposto utopia, porque, segundo índices sociais c económicos~ 70 a 
a ajudar o Pr...-sidente - numa visão derrotista, lamentavel- 80 milhões de brasíleiros ·vivem em estadO de pobreza c misêria 
mente - a obter resultm.lu~ ~atisfatório::. na implementação absoluta. Não é lícito exigir-se des!ia parcela majoritária da 
de uma politica que rcJuza a infla.ção a taxas suportáveis sociedade brasileira maior sacrifício. E é preciso quC"·aqUClcs. 
pd<l maioria do povo hrasilciro c pela Ncwão. 5% a· to%- de privilegiados da população brasileira. que con-

centraram riqueza nos últimos 20 anos às custas da fome do O Sr. l\lagno Bacelar·-· ~enador Odacir Soares, permi- povo brasileiro, consdentizem-se que devem baixar a ~ua lutc-me V. E.x" um aparte? cfatlVldade. permitindo que o País atinja os níveis de des~:nvol-
0 SR, OOAClR SOARES- Pub n;lo. vimcnto e de modernidade que todos de~ejamos. 

O Sr. Magno Bacelar- Gostaria. que V. Ex\ com a O Sr. Garibaldi Alves Filho- Permite-me V. Ex" um 
sua ht.!'nevolência, me permitisse apenas esclarecer que não aparte? 
~ essa a intt:nção das oposições. ou de qualquer brasileiro 
que tenha responsabilidade. Quando cu disse que não acredi- O SR. ODACIR SOARES- Com prazer. 
ta v a na intenção do Presidente - V. Ex~ o nc;>mina como O ·sr .. Garibaldi Alves Filho - Senador Odacil Soares, 
o único interessado- é porque .logo após o Senhor Presidente espe-TO- realmente nãÕ estar tumultuando a Ordem do Dia 
da República ter tido uma conversa com o presidente de um c nem o discurso de V. E..x~ 

partido,_() porta-voz tia Prçsidência o din"igre .. Sua Excelência o SR. ODACIR SOARES_ De.modo nenhum, Ex 
disse que o Governo mio estava tratando de dar empregos 
a ninguém e mesmo de mudança de minist''rios. Ora, nobre O Sr. Garibaldi Alves Filho - Lembro o st::guinte: o 
Senador, niio gn!-.to de citar. problemas pessoais, em respeito, Presidente está atingindo o alvo errado, porque está exigindo 
mas não é com atitudes como a do cunhado do Presidente. no Emendão sacrifícios de camadas do funcionalismo püblico, 
que atira em quem contesta o Governo, que chegaremos _ao fazendo com que aquelas conquistas obtidas na Constituição 
entcnc.Jimento. De forma que. esteja certo que a minha intcn- sejãni. revogadas, e V. Ex' diz mUito bem que, na verdade, 
ção inicial fui p·restígia:r v. Ex", que abrilhanta() Scnad<? n_esta .·o que estaria ~ontrib!lindo para essa situação que o Pa.ís atra
tarde, por seu di~curso. Al~m disso, tentddcm.onstr.a.La_oossa vessa seriam os setorc!. econômicos que se privilegiaram ao 
apreensüo para que o Presidente rt!alniente parla p-.:tra o diálo- longo dos anos. Assim, creio que V. Ex·' não comunga com 
go, ninguém,. Cm '5â co~SCj~ii~Ta, nesh:. ~ais à b~!ra 4o caos, muitos pontos que o Presidente propõe no Emendão 
tem interes::,c cm que o Presit.lente ~c Jé. mal. ou que sefani O SR: ODÁCiR SOARES - A Oposiçáo diz algo na 
frustadas as suas intt'nçôes para que alguém fature. Nesta televisão, mas a prática é outra no Congresso Nacional. On
altura, nobre Senador, di fiei! ne~tc País é saber quem sobre- tem~ P<?r exe_mplo, assisti a uma entrevista d? ex-Governador 
viverá à cri!:.C. 
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Tasso lt.!reissati, atual PreSidente do PSDB, completamente 
favorável à t.!Xtinção da ~o:stabilidade do servidor público. S. 
Ex·' entende que o caminho da modernização do Brasil passa 
pela extinção da estabilidade. No Congresso Na_cio~~l. en~re~ 
tanto, o PSDB pratica outro tipo de comportamento. 

Na realídadr.:, é o que ocorre: há um d_isc~_r~_(?_pa~?:- a_ 
klcvisão, outro para o p9vo, e aqui no Congresso Nacional 
atua-sc diferentemente._ E claro que a sociedade não se vai 
modernizar, atacando-se apenas esse ou aquele segmento do 
seu espectro econômico, social ou político._ q_ Pr~_s~c!~-~_tc __ da _ 
República está propnndo um conjunto de modificações. 

Outra coisa: o Emendão nada mais é, nada mais será. 
porque nem ser ele conseguiu a_inda, porque não foi encami
nhado ao Congresso Nacional. Foi bombardeado no seu nasce-:· 
douro pelas "forças progressistas" deste País - esstt~ forças 
progressistas que vão para a televisão e são a favor do fim 
da estabilidade do servidor público, são a favor da previdência 
privada e assim por diante -essas forças eliminaram, mata
ram de morte definitiva o Emendão no seu nascedouro. 

Agora, veja bem, numasociedad~~como a_Q_rasileira, que' 
sai de um período de_ autoritarismo e que começa a viver' 
o contraditório da democracia, quando o Presidente da Repú
blica propõe, transparentemente ou corajos-.anrente, ao debate 
da Nação medidas que, com a responsabilidade que tem, de
vem ser implementadas para a modernização desta sociedade, 
eu, como democrata, como Senador, acho que isso é bom 
para a oxigenação da democracia no nosso País. Mas_ há setores 
que acham que é ruim. Há se tores que ac~am que o Presidente. 
ao fazer isso, está abusando do Congresso Nacio_nal,_está agre
dindo o Congresso Nacional, está agredindo _as instituiÇõ~s: 
É difícil compatihilizar esse entendimento subjetivo dOs -divCr
sos segmentos da sociedade brasileira. 

Mas prossigo, sr-.- Presidente. Eu _pe~i~_i~ ap~nas a _ _y_. __ 
Ex~ um pouco de paciência, para que possa c~~clu~r o meu 
discurso. 

O programa de modernização que o Presidente Collor' 
concebeu tem, contra si, um obstáculo: algumas normas cons
titucionais, de inspiração obsoleta, que impedem a abertura 
da economia brasileira e a conseq?únte reinserção do Brasil' 
na chamada rota dos capitais. Impedem também uma reforma 
administrativa adequada, na medida em que consagranrotnsti
tuto da estabilidade do servidor e criam áreas de monopólio 
da ação do Estado. 

Não são, porérri, esses oS--lfnicos inimigos. Répórto-m-e,
aqui, ao livro "Livro para crescer", um conjunto de propostas 
modernizantcs produzido pela Fiesp e recentemente entr~gue 
ao Presidente Collor, como a receita do empresariado nacional 
contra a crise. Diz, à pãgTfia 235, o documento: 

"A implementação de uma estratégia liberalizante para 
a economia brasileira choca~se corn as centenárias tradições 
do espontaneismo e que ainda subsistem em praticamente 
todos os segmentos da sociedade brasileira- _que, como vi
mos, tem sua base cultural na figura do pai-governo. Por 
isso, um programa de liberalização que visé à universalização 

para defend-er- e até estender- a atual proteção às suas 
hasc:-~ ( ... ); 

3. As próprias burocracias das agências estatais e pa
raes.tatp.i$, que operam a regulamentação protecionista e vi
vem dela. incluindo os agentes das organizações intermediá
rias, que giram como satélites do aparelho protecionista -
Iobistas. despachantes, córretores.., relações públicas e outros 
profission-ais- Cla "advocacia administrativa"; 

4. Os políticos que ainda se alimetam de favores_cliente
listas, __ ã.ssim como aqueles que ideologicamente defendem o 
ativismo do Estado." 

Repito: Trata-se Ue docume-nto da Fiesp, uma instituiçãO 
que não tem sido exatamente amena em suas relações com 
o Governo. 

Com tal soma obstáculos, a idéia da modernização reda~ 
ma a mobilização do conjunto da sociedade. Mesmo que dispu~ 
sesses maioria no Congresso - o que não é o caso - o 
Presidente teria enormes dificuldades em empreender sozinho 
tamanhas transformações no País. Por isso, quer o pacto, 
tal como, em circunstâncias diferentes - e, de certa forma, 
bem mais complexas -, ocorreu na Espanha pós-franquista 
de meados da década de 70. Lá, num país dividido em múlti
plas etnias e com um saldo político de quase meio século 
de ditadura, de três milhões de mortos na guerra civil d9s 
anos 30, que exilou mais de um milhão, foi possível reunir 
todas as facções em torno de um projeto comum. 

Por que aqui, onde não há traumas de tal porte, não 
dará certo? O Presidente o deseja fervorosamente. Não pro-

- pós cooptação, nem se dispôs ao jogo clientelístico do "é 
dando que se recebe". O entendimento nacional que busca 
está colocando em alto nível e se inspira na evidência de 
que é_ essa a maneira menos traumática e eficaz de proceder 
às difíceis transformações que a conjuntura brasileira reclama. 

A propósito, socorro-me em mais uma citação, para refor
çar a idéia do pacto. Seu autor: o cientista social Hélio Jagua
ribe; no livro "alternativas para o Brasil"; publicado em 1990, 
ano da posse do Presidente Collor. Diz ele, a propósito das 
condições prévias para a modernização do Estado: 

"O sistema público brasileiro atingiu limites críti
cos de deterioração, nas relaçõe_s entre Estado e socie
dade e entre Estado e sistema partidário. Ou o Estado 
se moderniza aceleradamente, em relação à sociedade 
civil, ou os setóú~s mó"demos não terão condições de 
se expandir e, a relativamente curto prazo-~ de simp]e<;
mente subsistir:" 

E ainda: 
"O conjunto de medidas requeridas para a moder

nização do Estado não é exeqüível se não se dispuser 
de amplo apoio tla opinião pública, notadamente pelo 
fato de tais medidas implicarem profunda transforma
ção do sistema público, com a- decorrente ex.igênia 
de uma correspondente remodelação dos quadros do 

· funcionalismo." 

das regras no campo econômicp e pretenda elevar o nível Vejam, poís, que a receita do pacto, do entendimento 
de competição e eficiência tende a contrariar os interesses naciOnal tem, a seu favor, os melhores autores. O mesmo 
de inúmeros_ grupos que continham agarradas ao Estado, vi- Hélio Jaquaribe sustenta o pacto como único meio de impedir 
vendo dele ou sonhando com isso. a ingovernàbiUdade . E, quanto a isso faz questão de isentar 
Dentre esses grupos podem ser destacadoS: o Presidente Collor. Sua Excelência já assumiu o poder com 

1. Os empresários que ainda dependem dos ~c;:caJ!!~m-~s a ctts~_-9et~rion'!.çfa._ Sei)._~ esforçps solit_ários _e a popularidade 
de proteção c vivem à sombra deles; que indiscutivelmente possui tem ·impedido que o pior acon-

2. Os dirigentes de cofporações sindicajs de_ empregados teça. Mas, como é evidente, não é possível continuar a enxugar 
.ou empregadores, que entendem ter recebido um mandato ~- o chão com a torneira aberta. Os problemas brasileiros são 
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de natureza estrutural. Remové-los, pois, J!fiplica afron_tar 
poderosos interesses corporativistas, incrustrad~s na m_áquma 
do Estado, bem como enfretar hábitos culturais arraigados. 
Não é fácil mas é-indispensável. 

A idéi~ do pacto está presente desde o discurso de posse 
do Presidente, considerada uma expressiva peça liter~r~a em 
defesa da modernidade. Na introdução de seu ProJeto de 
Reconstrução Nacional (p. 18), o Presidente afirma, com todas 
as letras: ·-- -· --- --·--- - · 

"É preciso construir o entendimento nacional e~ 
torno de propostas globais, que compreendam o senti
mento da Nação, evitando a prevalência de interes~es 
corporativiSta_s_e-concentrando os esforços necessános 
à reconstrução nacional." 

Ao Presidente Collor não faltam coragem e disposição 
para esses desafios. Falta-lhe, neste momento, sustentação 
política adequa~a. Não se dá um salto _dessa altu~a no escur.?. 
Por isso mais-uma vez, ele estende a mao aos partidos, propoe _ 
que, em nome de interesse maiores, arquivem-s~ tempora
riamente as diferenças e convoca todos ao entendtme~~o. 

O emendão, tão bombardeado quanto pouco exammado, 
é apenas a pauta dos debates. O GóVêno não ·o fm-p6S. Ap~nas 
listou temas que julga relevantes e os submeteu aos pohh~os. 
E os temas são efetivamente relevantes e _urgentes. E poss1vel 
que um ou outro possam ter tratamento mais adequado ou 
mesmo devam ser excluídos. Tudo isso, porém, se verá no 
curso das conversações. O Presidente Collor não des~r~ou 
nenhuma alternativa. Falou-se em antecipação do plebtsc1to, 
da revisão constitucion-al e , mesmo, da adoção do parlamen
tarismo. Pessoalmente, me oponho a todas essas teses, mas 
registro que o-Governo Ço_ll?~. não fecho_u q~estão sobre tema 
algum, em seus cantatas lDlCtats com os parttdos. quer con':'er
sar. pactuar uma saída comum para a crise, de modo_ a evt_t~r 
que o Brasil perca mais uma década e entre no Terceiro Mxle-
nio pela porta dos fundos. . . -. . . 

Não se iludam senhores: o Brasil v1ve mstante decistvo 
em sua trajetória. 'Ou se fazem já as refóúnas est'rutuiais 
ou o País se auto condena ao Quarto Mundo. Desafio desse 
porte nenhum governo, na história-Coiltemj)Orânea bras~leira, 
o enfrentou. Os jornais registraram há dias. d~claraça_o ?o 
veterano Dr. _Ulysses Guimarães, de que ~ crtse braslletra 
é a maior dos últimos 40 anos. E o eminente Senador f~rnando 
Henrique Cardoso, Líder do PSDB ocupou esta tribuna, há 
alguns dias, para chegar a diag~óstico sen:'-elhante e .apo~tar 
o entendimento como saída pac1fica e NaciOnal para o Pa1s. 

Este fim de semana, os jornais publicaram entr~viS:ta do 
ex-GoVernador Tasso Jereissati, Presidente NaciOnal do 
PSDB; sustentando igualmente a idéia do entendimento. Ma
nifestações dessa natureza nos tranqüilizam e mostra~ q~e, 
apesar de todos os pesares, não se está clamando sohd~na
mente no deserto. A idéia do pacto, feHzme_~te, yem a~phan
do seus adeptos, o que nos conforta imensamente; Já que 
não resta outra alternativa.civ1Hzada para que o Brasil supere 
a crise e reencontre definitívarilente- sua vo_cação de riqueza 
e prosperidade. . . . 

Era o que nnha a dtzer. (Mu1to bem!) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Eduardo Suplicy - Epitácio Cafeteira - Iram Saraiva 
-João Calmon -- Jtínia Marise- Levy Dias -_Marco 
Maciel- Mário Covas- Maurício Corrêa-=--- Odacir Soares. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Sobre a mesa, 
projeto que será lido pelo Sr. 1\' Secretário. 

É lido o seguinte ., 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 318, 
DE 1991 - COMPLEMENTAR 

Determina os casos em que forças estrang~iras pos
sam transitar pelo território nacional ou nele perma
necer temporariamente, mediante permissão do Presi
dente da República, independente da autorização do 
Congresso Nacional, nos termos do disposto nos arts. 
21, inciso IV, 49, inciso II e 84, inciso XXII, da Consti
tuição Federal. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 o Poderá o Presidente.da República permitir que 

forças estrangeiras transitem pelo território _nacional ou nele 
permaneçam temporariamente, independente da autbrização 
do Congresso Nacional. nos seguintes casos: 

- I -para a execução de programas de adcstram~nt~ o~ 
aperfeiçoamento do interesse c_ sob a coordenação de mstttm~ 
ção pública nacional; 

II- em visita oficial programada pelos órgãos governa
mentais, indusíve- as de finalidade científica ou tecnológica; 

III -para atendimento té_cnico, nas situações de aba::.te
cimento. reparo ou manutenção de navios ou aeronaves es
trangeiras; 

IV- em missão de busca e salvamento. 
Parágrafo único. À exceção dos casos previstos neste 

artigo, o Presidente da República dependerá da autoriza~ão 
do Congresso Nacional para permitir que forças cstrange1r_as 
transitem ou permaneçam no território nacional, quando será 
ouvido, sempre, o Conselho de Defesa Nacional. 

Art. 2" Em qualquer caso, dependendo ou não da ma !li~ 
festação do Congresso Nacional, a permanência ou trânstto 
de forças estrangeiras no território nacional só poderá ocorrer 
observados os seguintes requisitos, à exceção dos casos pre
vistos nos incisos III e IV do artigo anterior, quando caracte
riZada situação de emergência:- -

I- que o tempo de permanência ou o trecho a ser transi
tado tenha sido previamente estabelecido; 

II -que o Brasil mantenha relações _diplomáticas com 
o país a que pertençam as forças estrangeir-as. 

III -que a finalidade do trânsito ou da permanência 
no território nacional haja sido plenamente declara.Pa; 

IV- qu_e o quantitativo do contingente ou grupamento, 
bem como os veículos_e equipamentos bélicos integrantes da 
força hajam sido previamente especificat;Ios. . . 
-, Parágrafo único. Implicará em cnme de responsab1h· 
dade o ato de autorização do Presidente da República sem 
que tenham sido preenchidos os requisi_to~ pre_vfSto_s nos inci?os 
deste artigo, bem como quando a pern11ssao nao seja precedrda 
da .autorização do Congresso Nacional, nos casos em que se 
fizer necessária. 

Art. 3o Verificada hipótese em que seja necessária a 
autorização do_Congresso Nacion-al para o trânsito ou perma
nência de forças estrangeiras no território nacional, observar
se-ão os seguintes procedimentos: 

I- o Presidente da República encaminhará mensagem 
ao Congresso Naciorial, que t'ramitará na f~rma do_ projeto 
de decreto legislativo, instruída com o conteudo das mforrna
ções de que tratam os incisos I a IV do artigo anterior. 
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11 ~a matéria tramitará em regime de Urgência, com 
prcc~dência sohre qualquer outra na Ordem do Dia: que não 
tt:nba preferência constitucionaL 

Art. -!'' Para os efeitos de~ ta lei complementar, conside
ram-se forças e~..trangciras o g-ruparnento ou contingente repre
sentativo de força armada, militar ou não, bem como o navio, 
a aeronave e a viatura qtie pertençam ou estejam a serviço 
dessas forças. 

Art. 5'' Esta lt:i complementar entra em vigor na data 
de sua publicaç-ão. . 

Art. 6" Revogam-se as disposiçõ~s_ em_ co_rn_rârio. 

Justificação 

A CtmstitUI~·ão Fedt:ral, l.!m seus arts. 21. inciso IV. 4lJ, 
inciso II e 8-J.. inciso XXII, admite que, em alguns casos, 
previsto~ em lei complementar pode o Presidente da Repú
blica. sem a autorização do Congresso Nacional, permitir que 
forças estrange_iras tran~itcm pelo território tiãCfonal ou nele 
permaneçam temporariamente, 

Por de-rrad!!irn, n pu1jeto defmL' n que_• ~l'_UJtbH.kra tnrça~ 
estrangeiras. de maneira a abranger. além tia::.. força~ militdfe:o. 
propriamente_ dita~. qualquer força armada, militar ou náo. 

A definição nt::~tc proíetn ~~tabekcida foi obtida a partir 
do estudo do_ Projeto de Lei n" 153. de l9WJ, do ilustr~ Depu
tado Daso Coimbra. que ora tramita na C<imar:l Jos Depu
tados, escoimando da conceituação nck_contida imperfcit;ôt.'S 

_ técnícas e jurídica:-., como a que restringia força~ c~trangdras 
a grupo ou contingente militar apl.'na< n~w ~.·on':!id~.:ran_Uo as 
forças não militares que carackrizcm força ann;1da 

Tais as r.azõe::; do pre~cnk projeto Jc lei comph:mcnta-r, 
que esperamos seja aperfeiçoado n11 curso di.' -,ua tramitJÇâo 

-C aprovado por amha~ ;t:-. Casas do Congrc~o Nacional. 
Sala das _Sessões, 9 de S<.:!tcmbro de lYYl. - Si.!nador 

Maurício Corrêa. 

LHi/Sl AÇAO ('JT.\IH 

·. CONSTITUI\,.AO DA REPUBI.JLA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

••••• ••••-" O ~L~-· •' ••••••••••••••••--·~.··••••••••"•"Õ-Õo•o•;..••••••••••••••'-•••• 
E~se preceito já integrou outiOS teXtos _constitucionais 

pátrios anteriores. como -a Emenda n" l, de 1969 e as cartas 
de 1Sió7 e 1946. Co"iltudo, até onde pesquisamos. o referido Art. 2l. Compete a União: 
dispositivo não chegou a ser regulamenta~O em nenhuma I- manter relaçôe:, com E:;,tad\)~ estrJngelro:; e parti-
oportunidade, o que mlo se justifíCã~-poiS ·se trata de matéria cipar de organizações internacionais; 
de maior n:kvância para a·soherania e Segurança nacional. II- declarar a guerra t: cclebrm a pa1~ 

UI- assegurar a defesa nacional; 
O pwjeto que ora submetemo::. à apreciação desta Casa, IV_ pt>nnitir no::. cu--.,o::. prt.'vi~to~ em-lt:T l'vmplementar 

em primeiro lugar especifica as situações em que· O ""PreSidente que forças estrangeiras transite-m pelo territôriO nac1onal ou 
da Repllhlka pode permitir que forças eStrangeiras no territó- nele_ permaneçam temporariamente: 
rio nacional transitem ou permaneçam sem a autorização 'do v_ decretar 0 estado de sítio, 0 estaúo Uc defesa e a 
Congres~o Nacional. intervenção federal; 

O projeto não podcria deixar de mencionar a necessidade VI- autorizar e fi~cahzar a produção c u comercio de 
dc que ~c Duç-a o Conselho tle Defesa Nacional, nos termoS material bélico; 
em que ::;e envolva questão relativa à soberania nacional, nos VII- emitir moeda; 
termos do que dispõe o caput do arL 91 dq. Constituição Fe~ VIII- administrar as reserva~ cambiais do Pai~ c fisca-
dt.!:ral. Iizar as operações de natureza financeira. especialmente as 

Em seguida estahele_ce requisitos que, em qualquer caso. de crédito. câmhio c capitaliza.ção, bem como a:::. -de seguros 
devam ser observado::; para que seja possível -o trânsito ou ---e de previdência privada; 
permanência de forças estrangeiras no território naciorial, -res- IX- elabõra~- ~-executar planos nacionais e rcgionab 
salvados us casos de atendimento técnicO, naS situações de de ·ordenação do território c de desenvolvimento cconômico 
abastecimento, reparo ou manutenção de navios oU aeronaves e social; 
estrangei_ras. ou em rriissócS de busca c salvamento, quando, X- manter o serviço po-stal e o correio aéreo nacional; 
em ambos os casos, caracterizada situação emergencial. XI- explorar, diretamenk ou medtante concessão a em-

A presente proposição define como crime de responsa- presas sob controle acionário estatJ.l. os serviço~ telefônícos, 
bilidade do Presidente da Repúhlica a permissão para o trân· telegráficos, de transmissào de dados e demais serviços públi-
sito e permanência de forças estrangeiras noterritóiiõ êlacio-nal cõs: de_ felecomunicaçõcs. assegurada a prestação de ~erviços 
pertencentes a país que não mantenha relações diplomáticas óe- informações por entidades d~ direito privado através da 
com o Brasil e sem que tenha sido prcviarrienfe- definído o rede pública de telecomunicações explorada pela União; 
seu tempo d~ p~rmanência, o trecho a ser transitado, a ftnali- XII- explorar, diretamente ou mediante autorização, 
dade do trânsito ou permanéncia, as especificações sObre o --concessão ou permissão: --- -
quantitativo do contingente ou grupamento dos veículos e a) os serviço~ dç radil)d!fusãü spnora, de son~ e imagens 
equipamentos bélicos das Jorças, ou no caso da permissão- e dem~is ser_viços de rt:lecomunicaçóes; _ _ 
do Presidenk da República sem a autorização do Congresso b) os serviços e instalações de energia elétrica e o aprovei-
Nacional, nas hipóteses em que haja necessidade legal dessa t~mento energético dos cursqs de _água, en_1 articulação com 
autorit.ação. - -- ----------- 6ÇCstados onde se situam as potências hidro~nergéticas; 

Es.tahclcc.e, ainda, os procedimentos a serem seguidos c) a navegação aérea, ac~9espacial e a infra-estrutura 
a fim c.k que o pt>dido d~ autorização em questão seja su5me- aerópoi"tuária; - - -----
tido à deliberação das duas Casas do Congres-so Nacional, d) os serviços Qç transporte ferroviário c aquaviário entre 
por intermédio de mensagem presidencial que será ap-reciada portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que transponham 
na forma do projeto de decreto legislativo, pois esta é a propo- os limites de estado ou territórío; 
sição apropriada para a tramitação das matérias da Compe- e) os serviços de transporte rodoviário fntcrestadual c 
tência exclusiva do Congresso Nacional. internacional de passageiros; 
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f) os portos marítimos, flUviais e -13.custres; 
XIII- organizar e manter o Poder Judiciário, o Minis~_ 

tério Público c a Defenso ria PUblica -dO Di"s'ttitO~edCi=ãl-C 
dos territórios; 

XIV- organizar e manter a polícia federal, a polícia 
rodoviária e a ferroviária federais, bem como a polícia civil, 
a polícia militar c o corpo de bombeiros militar do Distrito 
Federal e dos territórios; 

XV- organizar e manter os serviços oficiais d_~ estatís
tica, geografia, geologia e_cartogt:_~fi_a de âmbito nacional; 

XVI -exercer a classificação, para efeito indicativo~ de 
diversões públicas e de programas de rádio e televisão; 

XVII- conceder anistia; -- - -
XVIII- planejar e promover a defesa permanente con

tra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inun-
dações; ·· 

XIX -instituir sistema nacional de gerenciamento de 
recursos hídricos e definir critérios_ de outorga de direítos 
de seu uso; 

XX- instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, 
inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos; 

X.XI- estabelecer princípios e dirctrizes para o Siste-ma 
nacional de viação; 

XXII- executar os serviços de polícia marítima, aérea 
e de fronteira; - ~--

XXIII -explorar os serviços e instalações n-ucleares de 
qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesqui
sa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamentO, a industria
lização e o comércío de minérios nuclares e seus derivados, 
atendidos os seguintes princípios e condições: 

a) toda atividade nuclear em território nacional somente 
será admitida para fins pacíficos e mediante aprovação do 
Congresso Nacional; 

b) sob regime de concessão ou permissão, e autorizada 
a utilização de radio isótopos para a pesquisa e usos medicinaiS, 
agrícolas, industriais e atívídades análogas; 

c) a responsabilidade civil por danos nucleares indepen
dente da existência de culpa; 

XXIV- organizar, manter c executar a inspeção do tra~ 
balho· · · · 

Xxv-estabelecer as áreas e as condições para o exer
cício da atividade de garimpagem, em forma ãssóciativa. 
o o o"' o o""" o o• o o o o 0000 o 000 nro 0.0 o o o o o o'-' o,.,. O O OOo <«oro o O o <<~• o o ~•<<" «<o 

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Na
cional: 

I- resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou 
atas internacionais-que-acarretem etlcirgos oli.-~omprónfiSsos 
gravosos ao património naciOnal; _ _ _ _ 

II -autorizar o Presidente da República a declarar guer
ra, a celebrar a paz, a permitir ·que fOrças estrangeiras frasitem 
pelo territórlo-Haciona.I ou nele permaneçam temporariamente 
ressalvados os casos previsto_s em lei complementar; 

III- autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da Repú
blica a se ausentarem do País, quando ausência exceder a 
quinze dias; -- '- - ---- --

IV- aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, 
autoriZar O estado de sitío, ou suspender qualquer uma dessas 
medidas; 

V- sustar os a tos nomativos do Poder Executivo que 
exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação 
legislativa; -

VI- mudar temporariamente sua sede; 
VII- fixar idêntica remuneração ·para os Deputados Fe-

dcrais e os Senadores, em cada legislatura para a subsequente 
qbservado o que dispõe os arts. 150LII, J53, III, e 153, § 
2'', I; 

VIII- fixar para cada exercício financeiro a remune
ração do Presidente e do Vice-Presidente da República e dos 
Ministros de Estado, observado o que dispõe os arts. 150, 
II, 153, III, e 153, § 2•'. I; 

IX- julgar anualmente_ as contas prestãdas pelo Presí
.dente da República e apreciar os relatórios sobre a execução 
dos planos de governo; 

X- fiscaliza_r_ e controlar, diretamente, ou por qualquer 
de suas Casas, os atas do Poder Executivo, incluídos os da 
adrhinisfração indireta; - -

XI -zelar pela preservação de sua competência legisla
tiva em fa'ce da atribuição normativa dos outros Poderes; 

- XII- apreciar os a tos de concessão e renovação de con
cessão de_ emissoras de rádio e televisão; 

-~ XIII- escolher dois iúçO~ dos membroS- ôo Tribunal 
de Contas da União; 

XIV- aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes 
a atividades nucleares; 

XV- autoriz3r"ie:terendo e convocar plebiscito; 
----XVI- .<i.uforiiar, ·em terras indígenas, a exploração e 

o aproveitamento de recursos hídricos e à pesq-uisa e lavra 
--de riquezas minerais; 

XVII -aprovar, previamente, a alienação ou concessão 
de terras públicas com área Süperior a dois mil e quinhentos 
hectares. 

SEÇÃO II 
Das Atribuições do 

Presidente da República 

Art. 84. COinpete privativamente ao Presidente daRe
pública: 

I- nomear e exonerar os Ministros de Estado; 
II- exercer com auxílio dos Ministros de Estado, a dire-

ção superíár da administraÇâó 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 s-ua fiel execução; 
V -=--vetar projetas de lei, total ou parcíalmente; 
VI -dispor sobre a organização e o funcionamento da 

administração federal, na fon!ia da lei; 
VII- manter relações com Estados estrangeiros e acre

ditar seus representantes diplomaticos; 
VIII- celebrar tratados, convenções e atas internacio-

nais sujeitos a referendo do Congresso nacional; 
IX - decretar o estado de defesa e o estado de sítio; 
X- decretar e executar a intervenção federal; 
XI -remeter mensagem e plano de governo ao Con

gresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa, 
expondo a situação do País e solicitando as providências que 
julgar necessárias; 

XII- conceder indulto e ~mutar penas, com audiência, 
se_ necessário, dos órgãos instituídos em lei; · 

XIII -exercer o comando supremo das Forças Armadas, 
promover seus oficiais-gerais e nomeá~los para os cargos que 
lhe são privativos; _ 

XIV- nomear, após aprovação pelo Senado Federal, 
os Ministros do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais 
Superiores, os Governadores de Territórios, o Procu-rador-
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Geral da República, o pr~side_n~e e o.s diretores do Banco 
Centrãre- 6Utios servidOres quãndo determinado em Iei; 

XV- nomear, observfidO o disposto-noart. 73, os Minis
tros do Tribunal de Contas da União; 

XVI- nomear os magistrados nos _C:ff$05 previstos nesta 
C6nstitúiçáo, e a·-AdVogado:.Gerai da União; 

XVII -nomear membros do Conselho da República, 
nos termos do art. 89, VII; 

XVIII -convocar -e--presidir o Conselho da República 
e o Conselho de DefeSa Nacíõnã.l; 

XIX- declarar guerra, no caso de agress~o_ e_strangeira, 
autorízado pelo CongTesso Nacional ou referendado por ele, 
quando ocorrida no intervalo das se~sões legislativa~. e n~s 
mesmas condições, decretar, total parCialmente, a mob1hzaçao 
nacional; 

XX- celebrar a paz. autorizado ou com o referendo 
do Congresso NaciOnal; 

XXI -conferir condecoraçõ~s ~--g~~tlnçóeS- honorificas; 
XXII -permitir nOS -Ca~OS previstos e_m l~i C?g!P~~~e~

tar, que forças estrangeiras transitem pelo terntóno naciOnal 
ou dele permaneçam temporariamente; 

XXIII- enviar ao Congresso nacional o plano pluria
nual, o projeto de lei de diretrizes orçarn:entárf~s e as propostas 
de orçamento previstos nesta Constituição; -

XXIV- prestar, anualmente, ao Congresso ~ac~o_nal 
dentro de sessenta dias após a abertura da sessão l~gtslat1va, 
as contas referenteS ao exercício anterior; - -

XXV- prover e extinguir os cargos públicos federais, 
na forma da lei; 

XXVI- editar medidas provisórias com força de lei, nos 
termos do art. 62 -

XXVII- exercer outras atribuições preVistas nesta 
Constituição. -- . ___________ _ 

Parágrafo único. O Presidente da República poderá de
legar as atribufções mencionadas nos incisos VI, XII e XXV, 
prime"ira parte, aos Ministros de Estado, ao Procurador-Geral 
da República ou ao Advogado-Geral da União, que obser
varão os limites traçados nã.s respectivas delegações. 
o 0.0 o o o 0 H o o o o o o • o o o~· O O • O oOooO.O o' o ·~• o'o O O O o • • •• 0 -'-o•ooo,-'•~••---...... ~-~-~ • 

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidãdãllia.) 

O SR. PRESIDENTE (Dirce-u Carneiro)- O projeto 
Iido_será publicado e -:remetido ã Comissão competente_. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Esgotado o 
tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à · 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discussão, em turno únicO, do Parecer n"'_29~, de 
1991, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia, sobre Questão de Ordein formulada pelo Senador 
Maurício Coffêá SObre a possibilidade regimental de 
ser adiada a disc-ussão de Proposta de Emenda à Consti
tuição, nos termos dos arts. 274 e 279 do Regimento 
Interno, concluindo pela procedência da Questão _de 
Ordem. -

Em discussão o parecer, em turno úníco. (Pausa.)"
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 

Encerrada a discussão, em obediência ao disposto no 
art. 168, do. Regimento Interno, ·a matéria sairá da Ordem 
do Dia, devendo a ela retornar na sessão de terça-feira, já 
em fase de votação. 

- O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Item 2: 

Disc.usS3o, eni primeiio t~rno, cta PrOPOsta de 
Emenda à Constituição n9 13, de 1991, de autoria do 
Senador Ney Maranhão e outros Senhores Senadores, 
que dá nova redação ao § 59 do art. 14 da Constituição 
f:ederal (quarta sessão de discussão). 

Em discussão a proposta de emenda à COn'Stúuição_, em 
primeiro turno. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, a discussão terá pros
seguimento na sessão de terça-feira. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Está esgotada 
a matéria constante da Ordem do Diã. 

Há oradores inscritos 
Concedo a palavra ao nobre Senador José Fogaça. (Pau

sa.) 
- S ... EX' não está presente. _ 

Concedo a palavra ao nobre Senador M~r~o Macit::l 

O SR. MARCO MACIEL (PFL ..:.... PE. Pronuncia o se: 
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, não têm 

. si_do poucas as ocasiões_ em que desta tribuna venho abord~_!lçlo 
a questão da Ciência-~ TeCnologia. Em todas elas procurei 
destacar sua fundamental importânCia para a superação do 
atraso e a_conquista do desenvolvimento integral. 

-As décadas que encerram o·século vinte têm ~ido pródigas 
rta ConfirmàçãO da tese de que hoje, mais do que em qualquer 
outra época da História, o desenvolvimento socio-econômico 
depende, em larga medida, do avanço do c_onhecimento cientí
fico. Este, por sua vez, é decorrência de maciços investimen
tos, subordinados a uma política consistente e bem definida. 

Um País .como o nosso, de potencialidades tão amplas 
e vastas quanto seus problemas não resolvidos, não deve e 
não pode dar-se ao luxo de dt!sconheceressa realidade. Mesmo 
porqUe, como dizia Keynes, o prqblema político da humani
dade consiste _em "coffibinar a e.(ic?ci.a ecopôrrüca~ .a_ justiça 
sociàl e a liberdade individúaf" .. E somente assim, porfánto, 
se obtém o- ·desenvolvimento integral. ·_Investir _em Ciéil,cia e. 
TeCnOlogia é, pois,' imPerativO, 'coridição primeira e· incoritor
riáVel para que possamos _vislumbrar o futuro com mais oti
mismo. 

Pensando assim, sinto~me na obrigação de endossar dois 
pleitOs Ctúe estão" sendo formulados pela comunidade científiCa 
de meu Estado. Reporto·-me, inicialmente, à solicitação da 
Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco 
- F ACEPE, a mais antiga entre todas as fundações region-ais 
congêner~s. dirigida competentemente pelos Professores Ro
berto Aguiar (Pre5idente), Sérgio Rezende (Diretor-Cientí
fico) e Frederico Lafayete (Diretor-Admínistrativo ). 

_ A Facepe está solicitàndo à Secretaria de Ciência e Tecno
logia da Presidência da República - agora-- sob a Direção 
do Professor Edson Machado de Souza - a instalação, em 
suas dependências, de um Escritório RegiOnal do ConSelho· 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico--
CNPq. Dentre as muitas razões que justificam essa solicitação. 
pelo menos duas podem ser destacadas de imediato: a presença 
da Sudene no _Recife, permitindo ao Escritório atuar dentro 
de uma verdadeira e necessária perspectiva regional e o estrei
tamento· das relações entre a SCT e-á Facete, agilizando o 
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acesso da comunidade::: científica a-ínfoi'ffiaçôes atualmente A propósito, é bom lembrar qut.: o CCEN é um dos centros 
centralizadas cm Brasílfa. -- -- de excelência da UFPE, tido como uma das mais respeitadas 

Essas aproximações mostra~se particularmente necessária instituições do País, no gênero. O ilustre S~nador Fernando 
quando se analisa o extraordinário Plano Plurianual da Facepe Henrique Cardoso, por ocasião da Reunião do Conselho de 
para o período 1992-1995. São cerca de 33 grandes Programas. Reitores das Universidades Brasileiras, no último mês de Ceve
orientados por dois objetivos eS:senciãfs: I 0) Incentivar a elabo- reiro, identificou no Centro unia das poucas "ilhas de excelên
ração de projetes de pesquisas cicnfíficas c tecnológicas nas cia~·-existentes no território nacional. 
diversas áreas do conhecimento; _e, 2") IÍlduzir a elaboração A razão do pedido, Sr. Presidente e Srs. Senadores, pren
de projetes dt! pesquisas científicas c tecnológicas e a éibsorção. de-se ao justo anseio do CCEN de se ver livre dos constantes 
de novas tecnologias em áreas cstr~tégicas para o desenvol- atrasos na celebração de novos convênios e na liberação de 
vimento sacio-económico do Estado. recursos do Fundo Nacional de Desenvolvímento Científfcó-

Entre as ações atualmente desenvolvidas pela Facepe des- e Tecnológico- FNDCT. O quadro atual caractciizã.-se por 
taco a implementação de Programas de Indução. U_m deles imensas dificuldades operacionais, com graves reflexos no de
" Fontes Renováveis_ e ConserVaÇãO de Energia"- é eoorde- senvolvim_ento dos projetes de pesquisa do Centro. 
nado por Evcraldo Feitosa, seguramente- a maior Ílutoridade As sérias dificuldades financeiras por que passam os qua
brasileira em energia eólica e líder do l)lelhor grupo de pesqui- tro departamentos acadêmicos do CCEN- Matemática, Físi
sadores brasileiros sobre o assunto, sediado no Departamento ca, Química Fundamental e Informática, dirigidos, respectiva
de Mecânica da UFPE. mente, pelos professores Israel Vainsencher, SI1vio Roberto 

Para se ter idéia do significado desse projeto, basta diz_er Accioly Canuto, Walter Mendes de Azevedo e Décio Fonseca 
que ele apoiará a instalação de quatro aerogeradores, em _:"levam-me a endossar o pedído feito pelo órgão à SCT/PR, 
Fernando de Noronha, os quais. quando em funcionamento, no sentido da concessão, em caráter emergencial, de recursos 
permifirã"ó uma ecOfiOmia de 40% do- diesef cõltsurnido, no destinados ao pagamento de despesas de custeio, na tentativa 
arquipélago, para fins de produção de energia. - de se normalizárem as atividades do Centro, neste segundo· 

O "Projeto de Noronha" conta com 0 apoio da CELPE, semestre de 1991. 
que desembolsou trinta mil dólares. de entidades dinamar- Sr. Presidente, Srs. Senadores, estou convencido de que 
quesas, que desembolsaram trezentos mil dólares, e com o o atendimento a essas solicitações por parte do Governo Fede
total apoio da FACEPE que, ao todo, de_verá desembolsar ral, através da SCT, COnfigura, acima de tudo, sensibilidade 
p'erto de cem mil dólares. O Programa da FACEPE prevê e int~resse na resolução de um programa que é vital para 
a transferência de tecnologia c já conseguiu motivar uma con:t- o desenvolvimento da ciênCia e teCnologia em ·Pernambuco 
panhia pcrnambucana, a Koblitz, para fabricar componentes e ~ certamente_- no Nordeste, região que tanto necessita 
para os gigantescos aerogeradores. _ _ . _ ... dO apoio do Governo Federal. Confio, pois. no discernimento 

O objetiVo final do Programa é capa'citar PernambucO dOs condutores da área de Ciência e Tecnologia. Enfim, o 
- científica e industrialmente - a domin-ar as tecnologias atendimento dos pleitos agora formulados, que vêm ao encon
de geração e consumo de energia eólica, ínStãlando o_ que tro das melhores causas de nossa terra, vai ajudar o País 
se convencionou chamar de primeiia "fazenda eólic3'' do País. a se afirmar, cada vez mais, na área da Ciência e Tecnologia, 
Como se_sabe, após a construção de Xingó, o Nordes.te terá_ a grande fronteira a ser ultrapas'Sada para entrarmos no Pri-
esgotado suas fontes de geração de energia hidro-elétrica de meiro Mundo. 
grande porte. Estima-se que- o potenciar de geração eólica Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.) 
da região equivale a duas vezes a capacidade_ de Xingó e, o SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Concedo a 
afora a hidroelétrica, a cólica já é" a mais barata das .energias. palavra ao nobre Senador Mauro Benevides. 

Lembro, ainda, que o apoio da FACEPE Ioi âeCísivo 
para que, nos últimos cinco meses, mais de 60 pesquisadores O SI!.. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE. Pronuncia 
pernambucanos pudessem participar de seminários nacionais o segUinte discurso.)_- Sr. Presidente, Srs. Senadores, nesta 
e internacionais. Nesse_ mesmo púfodo, -a :F'UD.CíiiÇão ampliou data, quando o País comemora o ~'Dia do Administrador", 
em 5% o número de bolsistas, perfazendo 0 total d_e 140, é com prazer que faço o regiStro dessa efeméride,_ ensejo 
em diversas categorias. - · em que transmito meus cumprimentoS à todos os integrante~ 

Apesar das dificuldades financeiras por que passa Per- dessa nobre profissão. 
nambuco_- quadro, aliás, nacional -o Governo Joaqui~ Na fase vivida pelo Brasil, com a busca de soluções para 
Francis_c_o investiu cerca de 240 milhões de ciuzdros na FACE- os_ nussos _complexos problemas econômico-socülis, tornam-se 
PE. Equipamentos para laboratóriOs c inStitutos fo_ram impOr- indispensáveis a presença e a dedicação dos Administradores, 
tactos, investiu-se na instalação do Centro Regionar da Re-de com os quais a Nação sempre contou; testemunhando o patrio-
Nacional de Pesquisa- RNP --, e na melhoria de instalações tismo e o empenho que lhes são peculiares. 
do Departamento de Física da UFPE, além de proporcionar De fato, os Administradores desempenham relevantes 
apoio à realização de váriOs enCOntros científicos. flirições, muitas veieS oferecendo a necessária infra·estrutura 

O segUndo pleito é formulado pelo Centro de Ciências para õ p!ariejamento. seja na ói"bita goven1:amental, seja ri_ã.-
Exatas e da Natureza- CCEN, uma das nove unidades de iniciativa privada. Sem essa infra-estrutura, como sabemo's, 
ensino e pesquisa da Universidade Federal dC Púriãmbuco, seria bem mais intrincado estabelecer os fluxos que asseguram 
dirigido pelo Professor Gilberto Fernandes de-·sá: Ã-exemplo a execução das metas previamente estabelecidas e, em canse·. 
do que já ocorre com o CTC/Pontifícia Universidade Católica qüência, dificilmente seriam logrados os resultados da ação 
e com a COPPE!Universíd3de Fedeiãi do Rio de Janeiro, gOvernamental ou a condução empresarial. 
pretende o CCEN ser também considerado uma unidade orça- Numa área, como na outra, o pensamento dos dirigentes 
mentária da Secretaria de Ciência e Tecnologia da Presidência volta-se, evidentemente, para a eficiência, em cUjo caminho 
da República. se insere a ação dos Administradores. 
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Aliás, neste momento, ganha diml?nsão o debate ?obre 
a atuação do Estado na economia e. neste quadro. preconizam 
os estudiosos uma presença mais efetiva da iniciativa privada. 
Neste contexto, desenvolvem-se muitas test.:s, na bu-sca do 
que será mais conveniente para o Brasil. cujas pOp!!_lações 
reivindicam, cada vez com mais insiStência, a certeza de dias 
mclborc::s, com a necessária retomada do desenvolvimento. 

É fácil concluir que, num quadro com essa moldura, o 
trabalho dos Administradores apresenta-se _como meio indis
pensável, daí a importância desses profissionais, que hoje fes
tejam sua data. 

Honra-me sobremaneira integrar essa categori~. uma ra
zão a mais para estender essa saudação aos Administradores 
c colegas. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE ·(Dirceu Carneiro) - Concedo a 
palavra ao ·nobre Senador Jutahy Magalhães. 

OSR.JUTAHY MAGALHÃES (PSDB -BA. Pronuncia 
o seguinte discurso.) Sr. Prc~idÚ!te, Srs. Senadores, seria des
necessário, por tão óbvio, lembra~ que a função_ primordial 
do Poder Legislativo é a de legislar. Mais desnecessário, ainda, 
seria sublinhar essa rcft!·rCncia no infcio de um discurso que 
se profere numa das Casas do Congresso Nacional. _ _ 

Entretanto, por incrível que possa parecer, essa desneces
sidade se aplica mais ao senso do cidadão comum, daquele 
cujo conceito das Coísas se forma pela lógica que não é a 
do absurdo. Aqui dentro, todos sabe91os que-a produção legis
lativa, originária do Poder teoricamente próprio pata reali
zá-la, é muito pequena, a ponto de se;_ duvidar de_que essa 
é sua principal funçáo.- --- : 

Considera-se produto legislativo o ato nofrllativo acaba
do, isto é, aquele que se conclui após Õ percurso regular 
nos trâmites do processo legislativo, nas duas Casas do Coo~ 
gresso. Mas é_ muito difícil vencer todo esse percurso, pOrque 
as barreiras internas, sobretudo as de ordem político-parti
dárias, impedem, na grande maioria dos casos, que um projeto 
de lei de qualquer parlamentar se transforme cm lei. 

Enfim, por tudo isso, embora desnecessário, não deve 
parecer estranha a lembrança, desta tribuna, de que a função 
essencial do Poder Legislativo é?- de legislar~ 

A própria imprensa se interessa mUito menos por noticiar 
as atividades parlamentares ligadas a essa função primordial 
do que divulgar subprodutos ocasionais do cotidiano_do Con-
gresso. - _ _ 

Frise-se, porém, que essa prefer6ncia da imprensa pOr 
assuntos parlamentares não propriamente legislativos- se deve_, 
em boa parcela, às nossas culpas no trato da mãtéría norma
tiva. É que, como disse antes, em geral avalia-se mais, aqui, 
a produção legislativa em razão do produto acabado ( a norma 
aprovada) --que é pequena - e não o inverso-;-nu seja, 
o produto acabado em relação ao trabalho realizado para 
se chegar a ele- que é grande-, não obstante nem sempre 
se consiga o produto final pelos motivos que já rrienciomii. 

Assim é que mUito pouco,-ou nada, se. sabe sobre o volu
me de projetes apre-sentados diariamente na Câmara dos De
putados e no Senado, sobre a quantidade e a qualidade de 
pareceres e estudos que são elaborados para cada projeto 
apresentado, ou sobre as discussões c deliberações havidas 
nos colegiados que formam as Comissões Técnicas. E tudo 
isso é parte substancial do exercício parlamentar da funçãO 
legislativa e é parte essencial do processo de produção norma-
tiva no Congresso. ·· 

É um trabalho que não aparece, que não se divulga, 
mas é um trabalho que precisa ser yalorizado, além de tudo 
porque exige esfqrço intelectual: participação de pessoal técni
co em todas as fases do processo; avaliação e negociação 
política etc. 

Quantos de nossos Deputados e Senadores, no decurso 
de_ tantas Jegislaturas, se dedicaram quaSe que exclusivamente 
às tarefas inere-ntes ao processo de elaboração legislativa, pou
co aparecendo à opinião p_iíblica, mas muito fazendo pelo 
verdadeiro interesse público? Boa parte desses não se reele
geu, o que é uma injustiça, mas uma contigência de afloniffiãto 
de homem público, o mais trí:Ste CfOs--a-no"riimatos. -

Recordo, sobre isso, o genial Mário Quiiltana, que em 
poema lamenta certos nomes de ruas nas placas das vias públi
cas: hAh, meu pobr~ Coronel Emerenciano quem sois vós? 
Quem sois vós, Dona Maurília, Fernando Ivo'? Altamirq.ndo 
Barbosa da Silva? Quem sois vós, com todos esses ülúteis 
cartões de visita deixados teimosamente em cada esquina? 
Que vergonha, yelhinhos ... Essa coisa de a gente virar rua 
é uma forma pública de anonimato~·. 

~ois é isso, de certa forma,_ o que acontece con-osco, . 
fazedores de .leis. Al_iás, poucos são aqueles que emplacam 
a lei que propuseram e que tenha siÇo aprovada, sem substitu
Hvos. Citam-se Etelvina Lins, Afonso Arinos e quase que 
podemos parar por aí. 

É evidente que o parlamentar não costuma propor uma 
lei para nela projetar seu nome. Até porque, uma vez apro
vada e sancionada, ela toma um número. Mas, a verdade 
é que um projeto, quando se transforma em norma jutídica, 
ac:_aba sendo incorporado, com justo orgulho à biografia do 
seu autor. Não deixa de ser uma vitória. Primeiro, porque 
ele conseguiu vencer todas as dificuldades da tramitação legis
lativa. Segundo, porque é uma demonstração definitiva do 
cumprimento de suas a.tribuições de legislador, ínsitas no exer

-cicio de seu mandato eletivo. Finalmente, porque, depen
dendo da maior ou menor importância da lei, o projeto que 
a motivou terá sido, quase sempre, uma relevante contribuição 
ao aperfeiçoamento de nossa ordem jurfdica. 

Mas. essa ativid;,ide puramente legislativa, que deveria, 
por principio, ocupar a maior parte do tempo produtivo, por 
ass~m dizer, do parlamentar, não lhe rende dividendos políti
cos. Isso talvez explique um certo desestímulo às verdadeiras 
vocações de legislador. Um discurso oportuno, ou a relatoria 
de matéria que tenha ~epercussão na imprensa, çm a partici
pação ativa em negociações-"'políticas, envolvendo assuntos
que estejam na ordem do dia do noticiário, tudo isso é, politi
camente, mais compensador do que a atividade legislativa 
enquanto tal. 

Dir-se-á que nessas situações, em que o pa:flamentar visa 
mais ao_efeito produzido na platéi.a, muitas vezes há o referen
cial legislativo. Portanto, não deixaria de ocorrer, nesses casos, 
uma forma de atividade legislativa. 

Reconheço a pertinência parcial dessa contra-argumen
tação. Mas, no geral dessas ocorrê~cias, o Legislativo age 
sempre sob o impacto -de medidas concretas do Executivo, 
ou provocado pelo anúncio dessas por este. 

O aspecto de que cogito, porém, é o da atividade legislati
vainterna corporis, intramuros. Aquela que nasce e se esgota 
no próprio Parlamento. É essa atividade, que eu qualificaria 
de típica, é ela à qual me refiro. 

E volto a um ponto já abordado. Se tomarmos, -como 
referência da produção legislativa, apenas o produto final lei 
(aprovada e sancio)lada) aí é que perceberemos bem esse 
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esvaziamento crescente da _atividaUc legislativa que eu de nu~ 
mino típica, dado que a quantidade das normas jurídicas pro
postas nas Casas do_Congresso e por elas aprovadas, no siste
ma de bicameralidade, e muito pequena. 

Por is_so mesmo eu imagino que se deva modifíCar o con~ 
ceita corrente de produção legislativa, para que se passe a 
considerá-la coroo a série de atos pertinentes ao processo 
legislativo, -o- prüTICirO dos q~ais é o da proposição em si, 
ou seja, o projeto de lei, ou de resolução, enfim, o projeto 
da norma jurídica:. --- -- -

Não alimento qualquer pretensão de mudar o estado con
ceituai das coisas. Entretanto, com aquele entendimento, pos
so atribuir o devido valor aos projetas que tra-mifam nesta 
Casa passando a anunciá~tos desta tribuna, a comentar sua 
importância, a cobrar celeridade na wa apreciação, tanto dos 
de autoria alheia, quanto, principalmente, dos mçus próprios, 
no mínimo em louvor do meu esforço pessoal, do interesse 
público ao qual empenho minha atuação parlamentar, cm 
última análise numa homenagem à minha própria biografia. 

Por que razão devemos esperar que um projeto entre 
na Ordem do Dia para discuti-lo ou para simples audiência 
de pareceres, quando sabemos que na grande maioria das 
vezes isso é feito fria c superficialmente, mercê das limitações 
de tempo e de mais atropelos da atividade legislativa? 

Por que, por exemplo, eu deveria perrTianeccr _calado, 
sem trazer ao conhecimento da Casa, seja pelo fato de eu 
supor que não haverá resultados práticos, seja pelo fato de 
a minha experiência- me- convecer de que essa é a rotina do 
Legislativo, mas por que eu não deveria anunciar que o Projeto 
de Lei no 96, apresentado por mim em 1980, trata de matéria 
a meu ver de certa importância c que "airidã esta rrarrutando 
na Cãnlàra dos Deputados, atualmente ( 11 anos após apresen
tado) aguardando parecer da Comissão de Serviço Público 
daquela Casa? 

Não me motiva, aqui, dizer que isso é inadmissível, que 
um exemplo desse _desmoraliza o Legislativo, que é esse o 
tratamento dispensado pela Câmara dos Deputados às propoM 
sições do Senado. 

InteressaMme, sim, dizer que lamento essa incúria para 
com matéria de interesse público, do qual cu entendo reves
tir-se· ó meu projeto. 

Os exeniplos se multiplicam. o.- -- -

Sei, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que minlia voz não 
terá ressonância. Mas ela estará registrada; passará da oraliM 
dade efêmera para a forma escrita; tornar-se-á -puõlfca, con
quanto sem notoriedade, quando constar do Diárin_do_ Con
gresso. 

Quero dizer, Sr. Presidente, cm resumo e por fim, que 
doravante cada projeto meu, antigo ou recente, será anun
ciado em discurso. Mesmo que isto não tenha o poder de 
desengavetá-lo, mesmo que assim eu não consiga modíficar 
o ritmo lento do processo legislativo, ao menos estarei dando 
conhecimento público de minha produção legislativa como 
autor de projetas, que estão aívivos;-em andamento, à espera 
de qualquer resultado, mas que eu cumprO a minha parte. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos desigM 
nado para a sessão ordinária da amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 
1 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 171. DE lYBY 
. (COMPLEMENTAR) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n'·' 171, de 1989-Complementar, de autoria do Senador Fernan
do Henrique Cardoso. que ddine, nos termos do inciso I 
do art. 161 da Constituição Federal, o valor adicional para 
fiils de cálculo da participaçãO dos municípios na Receita do 
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mcrca
dor_i~s e sobre. Prestação dc Serviços de Transportes lntcrcs
tadual e Intermunicipal c de Comunicação, tt.!ndo 

PARECERES FAVORÁVEIS. sob n"' 428. de 1990. e 
260, de 1991, das Comissões: 

- de Assuntos Econômicos; e 
-de Constituição, Justiça e Cidadania (em audiência). 

2 

PARECER N" 296. DE 1991 

- Votação, em turno único do Parecer n" 296, de 1991, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre lJUCs
tão de ordem formulada pelo Senador Maurício Corrêa subrc 
a possibilidade regimental de ser adiada a discussão de Pro~ 
posta de Emenda à Constituição, nos termos dos arts. 274 
e 279 do Regimento Interno. concluindo pela procedência 
da questão de ordem. 

3 

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO PROJETO DE LEI 

DO SENADO Ne 2, DE 1988 

· DiscuSsão, em turno únicO, do Substitutivo da Câmara 
ao Projeto de Lei do Senado n" 2. de 1988 (n" 315/88, naquela 
Casa), de autoria do Senador Affonso Camargo, que altera 
dispositivos da Lei nn 5.682, de 21 de julho de 1971 - Lei 
Orgância dos Partidos Políticos, tendo 

c PARECER, sob n" 250, de 1991, da Comissão 
- de Constituição, Justiça e Cidadania, contrário. 

4 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"77, DE 1991 

Discussão, em turno únicº _c!_o_ ~rojeto de Decreto Legis
lativo n" 77, de 1991 (n" 303f90,naCâmara dos Deputados), 
qu-e aprova o texto do Acordo, Acordo, sobre T.ransportes 
Aéreos, de 6 de julho de_ 1976, celebrado entre o Governo 
sobre Transportes Aéreos, de 6 de julho de 1976, celebrado 
entre o Governo ·da República Federativa do Brasil e o Go
verno do Reino dos Países Baixos; em Brasfiia, a 17 de agosto 
de 1989. tendo 

PARECER FAVORÁVEL sob n" 317. de 1991. da Co· 
missão 

- de Relações Exteriores. 
- de Relações Exteriores. 

5 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
N' 13, DE-199188 

Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda 
à Constituição n' 13, de 1991, de autoria do Senador Ney 
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Maran,hão e outros Senhores Senadores, que dá nova redação 
ao § 5" do art. 14 da Constituição Federal (quinta sessão 
de discussão). 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu C"arndro) - Está encer· 
rada a sessão. 

(Levanta~se a sessão às !6.horas.) 

RETIFICAÇÃO 
ATA DA 67• SESSÃO, RBÁLIZADA 

EM 24 DE MAIO DE 1991 
(Publicada no DCN- Seção II- de 25-5'91) 

Na página n' 25%, I' coluna, 
Onde se lê: 
Ofício n' 45/91 
Leia-se: 
Ofício n' 145/91 

A TOS DO PRESIDENTE . 

A TO DO PRE'SIDENTE N' 670, !JE 1991 

Altera os Quadros de Detalhamento' 'de Despesa 
fiXada nos Orçamentos do Senado Federal, Prodas_en 

02.000 - SENADO FEDERAL 
02.101 -SENADO FEDERAL 

I;I.JACflO IE IETPL.HI'>Ie!TO 01\ IESPESA - CANCELA'SITO 

E S P E C I F I C A Ç A O 

ANEXO - I 

e Fundos Especiais do Senado Federal e CEGRAF 
para o exercício de 1991. 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atri
buições que lhe confere o Regimento Interno,_ e tendo 
em vista o disposto no artigo 54,§ 4", da Lei n" 8.074, 
de 31 de julho de 1990, resolve: 

Art. l" Ficam alterados, na forma dos Anexos 
I a V, os Quadros de Detalhame!JtO da Despesa fixada 
nos Orçamentos das Unidades a seguir relacionadas: 

Código 02101- Senado Federal 
Código 02103- Centro de Informática e Processa· 

menta de Dados do Senado Federal 

Código 02901 - Fundo Especial do Senado Fe· 
dera! 

Código 02902 -Fundo Especial do Centro Grá
fico do Senado Federal 

Art. 2" Es_te Ato entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo os efeitos a esta data. 

Art. 3" _Revogam-s.~ as disposições em contrário. 
Senado Federal, 9 de setembro de 1991. Senador 

Mauro Benevides, Presidente. 

REC!RSOS IE TCoJi\S !\S FtNTES ~ ~IAS - <ISCAI.. .. 

NATUREZA FONTE OETI~LH~OO l T O ·r A L 

' 01_001.0001.2021 - Administraç~o e Coo=denaçUo dos Serviços 
i I 

! 
Legislativos 

01.001.0001.2021/0002- Funcionamento do Senado Federal 3.1.90.11 10Q 7C6.COC: 
3.4.90.30 100 160.00(> 866.000 

13.075.0428.2004 - Assistência Médica e Odontológica a Serv! 
dores 

13.075.0428.2004/0001 - Assistênci~ Médlco-Hospltaiar 
... 

a Par 
la!!:entares, Servidores- e seus Oepen-
dentes 3.4.90.39 100 24.GOO 24.000 

RECURSOS PESSOAL E rurRAS OESl'ESAS TOTAL 00 TESOURO rn::. SOCIAIS crnRENTES 

890.noo 706. a·oo 184.000 890.000 

I 
I 



02.0LIO - SENADO F.EDERAL 
02.101- SENADO FEDERAL 

ANEXO - Il 

Em Cr$ 1.000.00 

~DE DETALH~O 01\IJESPESA -~AÇilO RE=sDS DE TOJAS P.S fONTES E TRA'ISfffiB:CIP.S - F~S"..J':.. I 
I 

E S P E C I F I C A Ç A O NATUREZA I FONTE I DETALHWG i T o T !\ L : 
I . ' 

01.001.0001.2021 -Administração e Coordenação dos Serviços I i i i 
Legislativos 

01.001.000).2021/0002- Funcionamento do Senado Federal 3.1.90.131 100 60Q.OPO 
3.1.90.14 100 ~-CP~ 

3. 1 . 90. ~ 6 ' 100 50. DOO I 
J. 1. 90 .. f 10(1 5Q.000 

' 
).4.90.3> 100 150;c oco 

I 3.lJ. 90.36 100 
I 

10.odo 866.000 

I D.075.0428.2004 - Assistência: Médica e Odontdlógica a, Scrv_! I 
dores I 

13.075.0428.2004/0001 - Assistência Médlco-Hospit~lâr a Per- I 
I 

lamentares, Servidores e seus Oepen-
24.000! li dentes 3.4.90.30 wo· 24.0qQ 

REClRSOS PESsoAL EEN CliTPJ\5 OESFESAS TOTP.L 00 TE5(ffi(J CAOOJS SOCIIÜS CffiRENTES 

890.000 106.000 184.000 8<10.000 
---I ---- . -
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ANEXO - III 
02.000 - SENADO FEDERAL 
02. 103 - CENTRO DE lNFffil/JiTICA E ~\CNTO DE DADOS DO S9lAOO FEDER!\L Eiil Cr$ 1.D:Xl, 

QJJlffi!J DE DETALP.ClG.'TO o.q tESPESA -~ PEO.R30S DE TODAS AS FONTES E TPJ\NSFTJlE!\I:IAS - FI3C/ll. ' 
' . J E S P E C I F I C A Ç A O NATUREZA FONTE DETALHADO T O T A L 

' 01.007.0024.2026 -Administração e Coordena~ão dos Serviços 

I de Informática 

01.007.0024.2026/0001 -Manutenção do Centro de Informática 
,, 

e Process:>nertto de Dados do Sen<:.do Fedaral 3. 1. 90. 11 100 2.500 
3.4.90.30 i 100 ' 22.000 '24. 500 

REOR.."DS 00 PESSOAL E rumAS DE.''f'ES.!\5 T O T A L 
TESCUlO EN::I'JlroS 9XI~ CORRENTES 

24.500 2.500 22.000 24.500 
--··· 

QJfffiO DE OETAI.fiAI.f.NTO DA llESf'ESA - Sli'LE!OITAÇAO RECIJlSOS DE TDOAS AS FONTES E TRANSFI'RB(:IAS - FISCPL 

! 
E S P E C I F I C A C A O NATUREZA FONTE I DETALHADO I T O T A L 

01.007.0024.2026- Administração e Coordenação dos Serviços 
de Informática i 

i 
01.007.0024.2026/0001 -Manutenção do Centro de Inforrnátlcu I 

e Processamento de Dados do Senado. Federal 3.1.90.10 100 2.500 I 
3.4.90.33 100 20.000 I 
3.4;90.35 100 2.000 24.500 I 

RECURSOS DO PESSOAL E CUTRAS DESP'"ói\S T O T A L TESOURO sa;IAIS COMENTES 

24.500 2.500 22.000 24,500 
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02.000 - SENADO FEDERAL 
ANEXO IV 

02.901 - FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL Em Cr$ 1. ()(,_ 

I;U.l\ORO OC 0ETALHA.'0([0 0!\ CESPESA - CAA'\E..A.~'fTO RECUlSOS CE Tffii':S AS F3mS E TRANSCERE:M;iAS - FISCAL 

E S P E C I F I C A Ç A O NATUREZA FONTE I DE7ALHAQO T O T A L 

01.001.0001.2021 - Administração e Coordenação dos Se:::-'viços I Legislativos 

01.001.0001.2021/0002 -Funcionamento do Senado Federal 3.4.90.39 150 20.COO _2C.OOD 
' ' 

-

RECLRSOS DO RECUlSOS OUTRAS OESPE.."AS TOTAL 
TES!WO ' VINCU..I\OOS crn;;a.'TES 

20.000 20.000 
I 

-20.000 20.000 
I 

QUJ\000 DE OETA!Jiiii.ENTO DA OCSPESA - SU'LEJ.ENTAÇAO RECUlSOS DE TODAS AS flNT"..S E TPJ'~IAS - FISCP!_ 

E S P E C I F I C A Ç A O NATURi::ZA FONTE DETALHADO I T O T A L 

01.001.0001.2021 - Administração e Coordenação dos Serviços 

Legislativos 

"'{ 
I 

' 
01.001.000l.202i/0002 - Funcionamento do Senado Federal 3.4.90.36 150 20.000 

' 

REOJlSOS DO RECURSOS OUTRAS IJESP'"c.SAS TOTAL 
TESQRO VINCU .. i\005 COORENTES 

20.000 20.000 20.000 
I 

20.000 
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ANEXO - v 
02.000 - SENADO FEDERAL 
02.902 - FUNDO DO CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL Em Cr$ 1. ro.. 

I;UArnO IE DETAI..HA.'ENTO DA I:6PES!I - CAIII:ELA.'>ENTO REW'.SCS DE TODAS AS Fa.'TES E TR.I1NSFER8i:IAS - fiSCAL 

E"S P E C I F I C A Ç A O NATUREZA FONTE DETALHADO T O T A L 

01.007.002~.2025 -Administração e Cpordenação dos Serviços I I. 

' 

Gráficos 

01.007 .002~.2025/0001 - Manutenção do Centro Gráfico do 

. 300 o 000 1: Senado Federal 3o4o90o30 150 I 300o000 
' 

REWlSOS OOTRAS re3PESAS 
TOTArl 00 TESO..RO COORENTES 

300o000 300o000 30Do000 

I;UArnO 0:: DET~ DA DESPESA - Slf'LEJo'ENTAÇilO Ra:t.'1SCS IJE TODAS AS FONTES E TPJ11ffEREH:IAS - FISCPL 

E S P E C I F I C A Ç A O NATUREZA FONTE DETALHPoDO I T o T A L 

01.007.0023.2025 -Administração e C~ordenação dos Serviços 1 
Gráficos I 

01.007 .oo_23.2025/0001 - Manutt:;nçllo do Centro Gráfico do 
Senado Federal 3o4o90o36 150 1DDoODO 

3o4o90o39 150 200 o ooo 1 300o000 -

REWlSOS OOTRAS IJESPESAS T O T A I 00 TESOU10 COORENTES 

300o000 300o000 300 o 001 
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ATO DO PRESIDENTE N• 671, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso de sua compe
tência regimental regulamentar, em conformidade com a dele
gação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da 
Comissão Diretora, no 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em 
vista o que consta do Processo 012517/91-7, resolve aposentar, 
por inval\dcz, a servidora CELINA SASSI, Analísfa Legisla
tivo, da Area Médico Odontológica, Class-e Especial, Padrão 
III, do Quadro pemanente do Senador Federal, nos termos 
do art. 40, inciso I, da ConstitUiÇão da República Federativa 
do Brasil, combinado com os arts. 186, inciso I,§ 19 , e 67, 
da Lei n" 8.112, de 1990, art. 1'' da Lei n• 1.050, de 1950, 
bem assim com os arts. 490 e 492, § 29, do Regulamento 
Administrativo do Senado Federal, e art. 11 da Resolução 
SF n~ 87 de 1989, observado o disposto no art. 37, ineisó 
XI, da Constituição Federal. 

Senador Federal, 9 de setembro de 1991. - Senador 
Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 672, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso de sua compe
tência regimental e regulamentar, em conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo At9 
do Comissão Diretora n~ 2, de 4 de abfil de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo n• 006827191-8, resolve 
alterar o Ato desta Presidência n9 6, de 1986, publicado no 
DCN, Seção II, de 5-3-86, para manter aposentado, por invali
dez, o servidor DURV AL DOS SANTOS, no cargo de Ana
lista Legislativo, Área·cte Segurança, Classe''!'", Padrão III, 
do Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos do 
art. 40, inciso I, da Constituição da República Federativa 
do Brasil, combinado com os arts. 186, inciso I, 250, e 67, 
da Lei n" 8.112, de 1990, bem como o disposto na Lei n' 
1.050, de 1950, a partir de 19 de junho de 1991, com proventos 
integrais, observado o disposto no art. 37, inciso XI, da Consti
tuição Federal. 

Senado Federal, 9 de setembro de 1991. -Senador Sena
dor Mauro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 673, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso de Suas--atribui
ções regimentais e regulamentares c de conformidade _com 
a delegação de competência que lhe foí outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n°-2, de 1973, de acordo com o disposto 

no art. 243, § 2\', da Lei no 8.112, de 1990, no Ato da Comissão 
Dirtora n" 1, de 1991, e tendo em vista o que consta do Processo 
n''Ü13983191-1, resolve nomear BENEDITO ESTEVAM DE 
MATOS, para exercer o cargo, em comissão, de Assess<?r 
Técnico, Código SF-DAS-102.3, do Quadro de Pessoal do 
Senado Federal, com lotação e exercício no Gabinete do Sena
dor César Dias. 

Senado Federal, 9 de setembro de 1991.- Senador Mau
ro Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 674, DE 1991 
O Presidente do Senado Federal, no uso de sua compe

-téiicia regimental e regulamentar, em conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n" 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo nn 008493/91-0, resolve 
alterar o Ato desta Presidência n• 83, de 1990, publicado 
no DCN, Seção II, 24-5-90, para, manter aposentado o servi
dor PAULO ROBERTO PENIDO AYRES, rio cargo de 
Analista Legislativo, Área de Processo Legislativo, Classe 
"'eSpeCial'\ Padrão III, do Quadro Permanente do Senado 
Federal, nos termos do art. 40, inciso m, alínea c, da Consti
tuição da República Federativa do Brasil, combinado com 
os arts. 186, inciso 111, alínea c, e 67, da Lei n' 8.112, de 
1990, bem assim, com o art. 11, da Resolução SF n" 87, de 
1989, com as vantagens da Resolução-SF n• 21, de 1980, a 
partir de 7-5-91, com proventos proporcionais ao_ tem-po de 
serviço, à razão de 33/35 _(trinta e trés trinta e cinco avos), 
observado o disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição 
Federal. 

Senado Federal, 9 de setembro de 1991. -Senador Mau
ro Benevides, Presidente 

ATO DO PRESIDENTE N• 675, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tência regimental e regulamentar, em conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n~ 2, de 4 de abril de 1973. resolve 
nomear JOSÉ TARCÍSIO SABOYA HOLLANDA para 
eXercer o cargo, em comissão, de Assess~r Legislativo, CQdigo 
SF-DAS-102-3,do Quadro Permanente do Senado Federal. 

Senado Federal, 9 de setembro de 1991. -Senador Mau
ro Benevides, Presidente. 



República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

ANO XLVI- N" 123 QUARTA-FEIRA, 11 DE SETEMBRO DE 1991 BRASÍLIA DF 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

l-ATA DA 151• SESSÃO, ÊM-10 OE-SETEMBRO 
DE 1991 

1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 
1.2.1- Mensagens do Senhor Presidente da República 
- N" 226 a-229/91 (n" 464, 471 a 473/91, na origem), 

restituindo autógrafOs de projetas de lei sancionados. 
1.2.2- Comunicãções da Presidência 
- DeferimentO; parcialmente. aa refereDcftinl dã Co-

missão Dítetora do Requerimento n" 588191. __ ~~ 
- Deferimento;·na presente data, dos Requerimentos 

n•' 589, 590 e 591, de 1991 
1.2.3- -Apreciação de matéria .-
-Requerimento n"' 593, de 1991, lido em sessão ante

rior, de autoria do Senador Esperidião Amin. Aprovado. 
1.2.4 - Comunicação da Presidência 
Recebimento do OfíciO o ri" .9.541,. de 6 dO. con:tmte, 

do Governador do Estado de Santa Catarina, solidiandõ 
que não sejam incluídas as garantias daquele Governo ao 
financiamento a ser concedido à Companhia Catarinense 
de Água e Saneamento - CASAN _ 

1.2.5 - Discursos do Expediente 
SENADOR EDUARDO SUPUCY- Uso de .enti

dades fechadas como-instrumento de política económica. 
SENADOR JOSÉ FOGAÇÀ- Convocação do Con

selho da República pelo Presidente Colloi. Crise-de g6ver
nabilidade _ 

SENADOR CID SABÓIA DE CARVA
LHO- Consternação_ diante da notícia veiculada na revis
ta Veja, que acusa de fraude a apreciação do projeto de 
lei que trata da pensão militar, cujo relator foi S.. Ex•. 

1.2.6- Leitura de Projeto 
-Projeto de Resolução-n9 62/91, de autoria do Sena

dor Jutahy Magalhães, que altera dispositivOs do Regi
mento Interno do Senado Federal. 

1.2;7- Requerimento 
- N9 594/91, de autoria do Seilador Oziel Carneiro, 

solicitando, ao SeCretárió do.Meio'Aniblente, informações 
que m_en_ciona. -

1.2.8- Comunicações da Presidência 
Recebimento do Ofício n' S/42/91 (n' 4.967/91; na ori

gem), através do qual o Presidente do Ban~<? _Centra!,s~~i
cita autorizaÇãO- p-ara-que -o- GoVerno dO Estado de São 
Paulo possa substituir dez bilhões, dezesseis milhões, nove
centos e oitenta e quatro mil e quatrocentos e oitenta e 
oito Bónus do Tesouro do Estado de São Paulo - Série 
Especial - BTSP - E. 

- ConvocãÇãO -âe sessão cori.junta a realiZar-Se hoje, 
às 19 horas, com Ordem do Dia que designa. -

· L3-0RDEM DO DIA 
Projeto de Lei do Senado n' 171, de 1989 - Comple

menta-r, de autoria do Senador Fernando Henrique Cardo
so, que define, nos termos do inciso I do art. 161 da Consti
tuição Federal, o valor adicional para fins de cálculo da 
participação dos municípios na Receita do Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestação de_ Serviços de Transportes Interestadual e ln ter
municipal e de Comunicação. Votação adiada, nos termos 
do Requerimento n' 595/91. 

Parecer n9 296, de 1991, da Comissão de Constituição, 
Justiça ~ Ci.dadanla, Sobre questão de ordem formulada 
pelo Senador Maurício Cotrêa sobre a possibilidade regi
mental de ser adiada a discussão de proposta ~e emenda 
à Constituição~ nos ie"rmos dos arts. 274 e 27fJ do Regimento 
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EXPJIDIENTE 
CI!NTIIO ORÁPIOO DO SlllfADO PBDERAL 

PASSOS i'ORTO 
Din:lor-Oonl do Seudo Foelerol 
AOACmL DA SILVA MAIA 
D!n:lor lláecolivO 

DÚoiiiO DO OONOIIJ!S9à lfACIDJIAL 
Ia....-IICb rapouaiHiõdacle da Mesa do Seudo Federal 

CARLOS HOMilRO VIEIIIA NINA 
Diretor ~bliltrativo 

ASSINATURAS 

uiiz CAiíLOs DE BASl'OS 
OO.Iotia4llllliol 

Semeotnol --------- ------ Q$ 3.519.65 

PI.OIIIANAUGtm'O OOUI1NHO MADRUGA 
Diretor Aqjuto 

Interno, concluindo pela procedência: da questao de ordem. lista e empresário Cai"lqs Fernan-do Monteiro Lindenberg 
Aprovado. .... Filho como "Personalidade do Ano"-, escolhid_o pelo Sindi-

Substitutivo da Câmara ao Projetó âe Iii d9 Senado -cafô-4_~~-AgêTIÇi~s çl~ P~.b(iÇid~de do EspíritO Santo. _ 
n' 2, de !988 (n" 315/88, naquela Casa)~ de-autona dó _ ~ 1.3,2 .,- ComunjcaçiiQ da J>r<sidêncla . 
Senador Affonso Camargo, que alteradisposftiVos ct'a Lei _Térinino dO prazO para interposição de n!cursô no 
n~ 5.682, de 21 de julho de 1971 -Lei Org_ánica do~ Parti- seQtído de inclusão, em Ordem do Dia, dos seguintes proje
ctos Políticos. Yotação adiada, nos termos do Requerimento tos de lei apreciados conclusivamente pela Comissão de 
n" 596/91. Constjtuiç_ão, Justiç~ e Cidadania: _ 

Projeto de Decreto Legislativo n' 77, de 1991 (n' -Projeto de Lei do Senado n' 140/91, que altera dis-
303/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o Texto positivos da Lei n' 8.078, de II de setembro de 1990, que 
do ACórdo. por troca de notas, para modificação do regime d_iSpõ,e -sobre a proteção do consumidor e dá outras provi
operacional do Acordo sobre TranspOrtes Aéreos·, de_ 6 d,ências. _ ~ Câm~ra· d~ :nepldados. 
de julho de 1976, celebrado entre o Governo da República -Projeto de Lei do Senado n" 156/91,- que dispõe 
Federativa do Brasil e o Governo do Reino dos Paf.3es _ sõbre o registro dos Pa"rtidos pOlíticos e dá ·outfas proVídên
~aixos em Brasüia, a 17 de agosto ~~~-·19~9._ Apl-OVado. ~i<:!s._ À__Ç~ar~ 49s D~putados_. - · 
A Comissão Diretora para a redação final.- _ __ .. 1~3.3.- D_esignação da Ordem do Dia da próxima ses-

Proposta de Emenda à ConstituiÇão n" 13, de 1991, são 
de autoria do Senador Ney Maranhão e outros Senhores 1.4---ENCERRAMENTO 
Senadores, que Uá n~va ,rcd~çã_o ~<?- § 59 do art. 14 da 
Constituição Federal. Discussão encerrada (5' sessão). 

1.3.1- Discursos após a. Ordem do Dia 

SENADOR NABOR JúNIOR ::::.:Necessidade de re
forma tributária para garantir recursos }f!dispensávels aõ 
desenvolvimento dos municípios. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Liberação 
dos recursos destinados â construção da "Variante do Para-
guaçu", na Bahia. _ _ ___ : 

SENADOR JOAO CALMON- Indicação do jorna-

· 2.'- DISCURSO PROFERIDO EM SESSÃÓ ANTE-
RIOR 

Do Sr. _Aureo -~)~o~ P!Onunciatlo ~a se~são.de 6-9-91. 

3- ATOS DO PRESIDENTE 
N'' 676 a 680, de 1991 

4- MESA DÍRETORA 

5- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 

6 ~ COMPÔSIÇÃÓ DAS COMISSÕES PERMA
NENTES 

Ata da 151~ Sessão, em 10 de setembro de 1991 
1 a Sessão Legislativa Ordfuáiia, 498 Legislatura 
Presidência dos Srs.. 'Mawo nent:.vides e Dirceu Caweiro . .. 

As 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESEN-
TESOSSENHORESSENADORES: . . . . . ----

Affonso Camargo - AJbano Franco --Alexan9re Costa 
- Aluízio Bezerra - Amazonino Mendes - Aureo Mello 
- Beni Veras - Carlos De'Carli -- Carlos Patrocínio _:_ 

Cid Sabóia de Carvalho - CoutiilhO Jorge - Dario Pereira~ 
......;.._Dirceu Carneiro - Eduardo Suplicy - Elcio Álvares -
Esperidião Amin- Francisco Rollemberg- Garibaldi Alves 
-~ Gerson Camata - Guilheri:ne Palmeira - Henri-que- Al
meida - Hugo Napoleão - Irapuan Costa Júnior -João
Calmon -João Rocha - José Fogaça - José Paulo H!sol 
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-.José Rich'!---:------Júnia.Marise ~Jutahy Magalhães.- Levy 
Diãs --Louremberg Nunes Rocha - Lourival Baptista
Mansueto de Lavor- Marco Maciel-Mário Covas -Mauro 

· Benevides - Meira Filho - Moisés Abrão - Nabor Júnior 
· ·-Odacir Soares- Oziel Carneiro.....:.... Rachid Saldanha Der:Zi 
'"-""""'-- Raimundo Lira - Ronaldo Aragão - Valmir Campelo 
--Wilson Martins -Telmo Vieira. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 48 Srs. Senadores. Ha
.vendo número regimentaldeclaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de 'Deus, iniciamos 'riossos trabalhos. 
O Sr. 1' Secretário proéederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte. 

EXPEDIENTE 
MENSAGENS 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafos de Projetas de Lei sancionados: 
N• 226/91 (n' 464/91, na origem), de 6 do córrent:e; refe

rente ao Projeto de Lei da Câmara n' 72, de 1991 (n' 1.566/91, 
na Casa de origem), que autoriza o Poder Executivo a· doar 
o imóvel que menciona ao Município de Campinas, Estado 
de São Paulo. · 

(Projeto que se tránsfõ.hiiOu na Le-i n~$.223, de 6 de 
setembro de 1991.) ' 

N' 227/91 (n' 471191, na origem), de 9 do corrente; refe
rente ao.Projeto de Lei da Câmara n' 65, de 1991 (n' 1,577/91, 
na Casa de origem), que âispõe sobre os vencimentOs dos 
Ministros do_ Supremo Tribunal Federal e dá outras provi
dências. 

(Projeto qUe se-tra-nsformou-na Lei n<? 8.224, de 9 setem
bro de 1991.) 

N• 228/91 (n• 472/91, na origem), de 9 do corrente, refe
rente ao Projeto de Lei da Câmirra n' 64, de 1991 (n' 1.576/91, 
na Casa de origem), que altera os valores dos vencimentos 
dos cargos_efetivos e comissionados da Secretaria do Supremo 
Tribunal Federal e dá outras providências·. 

(Projeto que se transformou na Lei n~" 8.225, de 9 de 
setembro de 1991.) 

N• 229/91 (n' 473/91, na origem), de 9 do corre1_1te, refe
rente ao Projeto de Lei da Câmara n' 67, de 1991_(n' 1.579/91, 
na Casa_ de origem), que dispOe sobre a revisão dos venci
mentos básicos dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça, 
dos Juízes dos Tribunais Regionais Federais, dos Juízes_ Fede
rais Substitutos da Justiça Federal, e dá outras providências. 

(Projeto que se transformou na Lei n' 8.226, de 9 de 
setembro de 1991.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O Expe
diente lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi· 
dência deferiu, parcialmente, Ad Referendum da Comissão 
Diretora,"o Requerimento n9 588, de 1991, do Senador Hum
berto Lucena, solicitando informações ao .Secretário de Admi
nistração da Presidência da República. 

Deferiu, ainda, o Requerimento n~" 592, de 1991, do Sena
dor Eduardo Suplicy, de informações ao Ministro da Econo-
mia, Fazenda e Planejamento. -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi· 
dência comunica ao Plenário que, nos termos do art. 43, § 

29 do Regimento Interno, defere, na presente data, os Reque
rimentos n'' 589 e 590, de 1990, dos Seóadores José Eciúardo 
e Albano Franco, respectivamente, lidos em 6 de setembro, 
por' não terem sido votado em duas sessões co~secutivas, devi-
do à falta de quorum. · · 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência comunica ao Plenário nos te!mOs do art. 41 do Regi
mento Interno, defere, na presente data, o Requerimento 
n' 591, de 1991, do Senador Abdias do Nascimento, lido em 
6 de setembro, por não ter sido votado em duas sessões.conse
_cuHVã.s devido à falta de _quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Na sessão 
anterior foi lido o Requerimento-_n9 593, de 1991, do Senador 
-Esperidião A mim~ solicitando licença para tratar de interesses 
particulares. 

O Requerimento não foi votado, naquela oportunidade, 
por falta de quorum. 

Passa-se à votação do Requerimento. 
OS -Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Fica concedida a licença solicitada, nos termos do art. 

43, inCiso II, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência recebeu do Governador do Estado de Santa Catarina, 
o Ofício n~" 9.541, de 6 do corrente, solicitando, nos termos 
da Re~olução no 58, de 1990, não sejam induídas as garantias 
daquele Governo ao financiamepto a ·ser conCeçiido à cOmpa
nhia Cafarinense de água e saneamento ·(CASAN.) 

O Expediente será despachado à Comissão de Assuntos 
Econômícos, paia anexar ao Ofício n9 S/38, de 1991. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Há oradores 
inscritos. -

Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT·SP, Pronuncia o seguin
te discurso.) Sr. Pre~dente. Sr~$ e Srs. Senadores, em primeiio 
lugar, gostaria de . ressaltar que até o presente instante não 
foi ligado o pleno acesso ao Sistema Integradõ de A9mi~is
tração Financeira para os Senadores e para o Congresso N acio
nal, na medida em que ocupa interinamente a Presidência 
da República o -ex-Senador Itamar Franco, que tantas vezes 
defendeu a transparência dos a tos da administração, defendeu 
da forma mais rigorosa possível, o livre exercício da-'fiscali
zação do Executivo pelo Senado Federa~, defendç:u o pleno 
acesso às informaç~~s do Governo, e feiram muHos_os seus 
pronunciamentos nessa direção, como também foi S. Ex~ um 
dos que tomou a iniciativa de criar uma Coniissão Parlamentar 
de Inquérito, para exarilinar irregularidades na gestão ante
rior, do Presidente José Sarney. 

É nosso desejo sugerir ao Presidente do Senado, caso 
não seja restabelecido o acesso do Siafi, conversar com o 
Presidente interino da República. para que sejam tornadas 
as devidas medidas no sentido de assegurar o referido acesso 
ao Sistema Integrado de Administração Financeira. 

Entretanto aguardamos as providências que o Ministro 
da Economia, Fazenda e Planejamento disse que tomará. 
- Estoq encaminhando ao Exmo. Sr. Senador Ronaldo 

Aragão, digníssimo Presidente da Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização, o seguinte requerimento:· 
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"Ao 
Excelentíssúno Senhor 
Senador Ronaldo Aragão , . 
DD. Presidente da Comissão Mista de Planos. Orça
mentos Públicos e Fiscalização 

Considerando que o Relatório e Parecer sobre as 
contas do Governo da República, exercíciO de 1990, 
de autoria do Ministro Homero Santos, ·cto Tribunal 
de Contas da União, chamou a atenção do Congresso 
Nacin·nal para a impressioriante soma de 
Cr$109.701.734.956,14 aplicada, em 1990, pelas entida
des fechadas de previdência muito superior aos 
NCr$6.982.219.489,79, do ano de 1989; 

Considerando o enorme impacto que entidades 
como a Previ!BB, PetroS/Peúobrás, Sistel, Funcef/ 
CEF, Centrus/BNB, Capef/BNB, Valia/CVRD·, Pre
vhab/CEF, Portos, CBS/CSN, podem ter no mercado 
tanto financeiro quanto imoblliáriô, atraVés cfé ~suas 
operações; _ _ __ c __ _ 

ConSiderando qüe tem sido comum a aç"ão coorde
nada das autoridades governamentais jUJ)to __ â direção 
destas entidades de previdência fechada no sentido Ge 
realizarem operações com objetivo de--·cooperar com 
grupos económicos· privados visando a superação de 
suas dificuldades económico-finariceiras; 

Considerando procedimentos os mais diversos en
volvendo o p-agamento a terceiros, em alguns casos, 
de comissões pela intermediação das opéraçóes reali
zadas; 

Venho, conforme o artigo 90, inciso s~ dó Regí
mento Interno do Senado Federal, requerer seja formu
lado convite a Excelentíssima Senhora Ex-Ministra da 
Economia, Planejamento e Fazenda Zélia Cardoso de 
Mello para que, perante a Comissão Mista de Orça
mento, possa expor sobre a experiência que te-ve en
quanto Ministra, relativamente aos Fundos de Previ
dência Fechada, a maneira como o Minisiêi·io da Eco
nomia, Fazenda e Plancjamento coordenava suas ativi
dades nos mercados financeiro e- iiiiobillâfio-, é- sobre 
sugestões que possa ter, no _sentido de estabelecer nor
mas de conduta ética e disciplinadora visando coibir 
abusos que confrontem o interesse público. 

Sala das Comissões, 9 de setembro de 1991. -
Senador Eduardo Matarazzo Suplicy" --

Temos observado - e também o Tribunal de Contas 
da União tem chamado a atenção deste Congresso Nacional 
- que o extraordinário volume _de recursos aplicado pelo 
conjunto dessas entidades fechadas de previdência faz com 
que o Governo Federal tenha em suas mãos um instrumento 
de política económica, que, na verdade, não está explicitado 
nos mais diversos documentos, seja do Ministério da Econo-
mia, seja de outros Ministérios. -

Mas _o fato concreto é que, cm especial, o Mi~istério 
da Economia, Fazerid3 e Planejamento, o Governo, o Palácio 
do Planalto, provavelmente, utilizam-se da administração des.:: 
ses fundos como instrumento de política económica. - -

Um exemplo: ainda ontem, tendo em vista que,-na respos
ta ao requerimento de informações que eu havia encamírihado 
ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, foi-me 
dada a informação de que a Previ - Associação dos Funcio
nários do Banco _do Brasil- entidade de previdência feChada 
ligada aos que trabalham no Banco do Brasil, na medida 

em que, ao administrar extraordinária Soma de recursos, hou
ve por bem, ein 15 de janeiro de 1991, adquirir o edifício 
sede_ do grupo Pão de Açúcar por mais de 10 bilhões de cruzei
rOs, procurei a informação, por requerimerito, sobre qual teria 
sido o valor da transação,_qual teria sido a eventual comissão 
pªga a intermediária. A_ iiJformação dada oficialmente, já 
transcrita em meu pronunciamento de ontem, era de que a 
Previ não pagou comissão a interiilediários, que a comissão 
ficou a cargo dos vendedores. Diante dessa informação, procu
rei O Sr. Abi1io dos Santos Diniz, e com ele conversei ontem 
à tarde, perg1:1ntando se, porventura, houvera o Pão de Açúcar 
pago:comi~~ão_ a·algufP: __ in~et:lll:e_diário p9r e_ssa -operação. O 
Sr. Abílio dos Santos DiniZ~ Superinte'nâente do Grupo Pão 
de Açúcar, informou-me que não houve qualquer comissão 
paga; que houve, à época, boa vontade das autoridades gover
namentais, inclusive pofque aquela operação consistiu num 
mecanismo para dar suporte àquele grupo económico, no sen
tido de superar as suas momentâneas dificuldades econôrnico
fiiJa_nceiras. Menci~nou_aínda que, na_ ocasião, tª_nto a Ministra 
Zéli~ Card_oso de_ MellO-, quanto o Presidente do Banco do 
Brasil Alberto Policaro, e_ o Sr. Eduar_do Teixeira, todos se 
empenhara-m--em resOlver" a cíuêstão, e a soh.i.Çã() dada foi 
a venda do edifício-sede para a Previ. DepOis, em conse
qüêil.Cia da trans3ção, o GrupO Pão de Açúcar fez um conirato 
pelo qual continuava a utilizar aquele local, pagando um alu
guel à Previ. 

O Sr. AbJ1io dos Santos Diniz, inforniou-me que muitas 
pessoas, inclusive funCiànários da Previ, foràffi lá -perguntar 
se o valor era justo se o·-cn_ntrato era realizado em termos 
adequados. Ele me disse que estava falando comigo como 
Senador, e eu lhe disse qúe estava formulando indagações 
que avaliava serem do interesse público. Ele me informou 
que a entidade especializada na avaliação de imóveis aValiou 
aquele imóvel, em janeiro deste ano. em 80 milhões de dólares 
e que o edifício-sede foi vendido por 55 milhões de dólares. 
Tratou-se de uma das maiores operações já realizadas no mer
cado imobiliário brasileiro, paulista e paulistano. 

O que se pode deduzir dessa operação? Que as autori
dades económicas utilizam-se dessas entidades de previdência 
fechada corno um instrumento de política económica. No caso, 
as autoridades económicas acharam por bem avaliar que seria 
interessante, para a economia brasileira, realizar uma opera
ção que viabilizasse a continuidade daque-le grupo económico 
que se constitui, nO Brasil, numa das maiores organizações 
de varejo, de supermercados. Então, realiz:oo-se essa ope;.. 
ração. 

O exa:ffie do conjunto _das o-perações, tanto no mercado 
financeiro quanto no mercado iinObiliário~ indica que são-mui
tos os outros exemplos. Então, por que ouvir a S~ Ministra 
Zélia Cardoso de Mello? Para que ela nos diga, da sua expe
riê_n=c~a com respe~to ~_isto. Por qu~? Desde_ 15 d_e março 
de 1990 até o dia em que saiu, em ~~ri_l. h_ouve muit~s opera
ções dessa natureza. E isto nem seinpre é discutido pelos 
Ministros. Não é discutido np:s-pronunciamentos oficiais. Nun
ca forexposto pelô Presiden.te da_ República como uma diretriz 
~-~«?_n~~ca. P()~er-:~--i3:_pensar que a· dinheiro dessas institui:. 
çóes é ãplicado pelos dirigentes das mesmas, que seriam fun
ci~n~rios <?~_representantes dos funcionárioS._ ~abe-se_que itãõ 
é b~~- assim._ O ql!e se sabe é que são os próprios rilembros 
da- Direção, seja do Banco do Brasil, seja da Petrobrás., seja 
da Caixa Económica Federal, -ao Hãnco· Centrãl dO Brasil 
e outros, que têm o poder de decisão-; estão na· direção dessas 
entidades fe_çhadas e têm o poder de decisão. 
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Observa-se, analisando-se as aplicaçÕes no mercado fi
nanceiro, que dificilmente existe aplicação com· umà prOpor
ção maior do que 0,1 %, 0,5% ou mais do que I%. A própria 
aplicação no edifício-sede do Pão de Açúcar constituiu-=se em 
1,6% do total do patrirriónio da Previ, tão grande é o volume 
de recursos administrado por esses fundos. 

Hoje, temos consciência de que tais fundos são adminis
trados pelos diri"gentes dessas eriiidad-cis fechã-das, e sofrem 
a influência, coOrdenada cm ffiuitos casos, das autoridades 
governamentais. Mas não sabemos bem Se é o Ministro da 
Economia, oU o Secretário de Assuntos Estratégicos, ou o 
Secretário de DesenvolVimento RegiOnal ou o próprio Presi
dente da República quem decide isso. São indagações que 
precisamos saber; -

Nunca o-Congresso-Nacional se interessou em averiguar 
isso em profundidade, mas avalio, Sr. Presidente, que, dada 
a sugestão do Tribunal de Contas da União, esta é urna respon
sabilidade premente que temos que enfrentar. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente_. (Muito bem!) 

Durante o discurso ao Sr. 'Eduardõ-SuptiCi o Sr. 
Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presi
dência que é ocupada pelo Sr. Dirceu Carneiro, /" Secre
tário. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) ....:. Concedo a 
palavra ao nobre Senador José Fogaça. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB -RS. Pronuncia o se
guinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
Srs. _Senadores,_ estamos assistindo, no Brasil de hoje,-a uma 
situação que a todos alarma e preocupa. O Congresso NaciOOal 
está, ao mesmo tempo, imobilizado, estarrecído, espantado 
e aprisionado, quando percebe:: _que o País caminha para uma 
situação difícil c crítica. e que está de mãos amarradas para 
tomar qualquer iniciativa, para pór em prática qualquer solu-
ção~- _ __ __ _ _ .· 

O Conselho da República está convocado para o próximo 
dia 17 de setembro, e só o fato de ter havido e_sta convocação 
já representa, por si só. motiVo absol_utamente:_sério e justifi
cado para esta preocupação e para esta perplexidade. 

Se abrirmos a Constituição, veremos que a nova Carta 
democrática do Brasil, aprovada em 1988, estabelece que o 
Conselho da República só deve ser convocado para três situa~ 
çõCs: para ser consultado_ quanto à implantação do estado 
de emergência, chamado estado d~ defe!;a; para a implantação 
do estado de sítio ou para situações que ameacem a e-stabili
dade das instituições democráticas. 

Ora, ninguém aqui supõe - e não pareCe que é o_ que 
esteja no horizonte---: nem imagina que o Presidente da Repú
blica esteja convocando o Conselho_ da República para implan
tar estado de defesa ou_estado de_sítio. Não creio que sejam 
estes os casos, porque não há grave conturbação localizada 
em alguma região do País, nem mesmo há um estado de 
perturbação relativo às questões da segurança nacional. 

Então, há Ullla indagação a ser feita a nós que escrevemos 
a nova Constituição e que destinamos o Conselho da Repú
blica no sistema presidencialista brasileiro a essas situações 
especiais e específicas. Cabe~nos uma ind-agação. 

O Presidente da República está a ver no quadro político 
instituCional, no quadro político econômico vivido hoje pelo 
País, uma grave, séria, real c inequívoca ameaça â estabilidade 
das instituições democráticas; porque, se-nâo estivesse a ver, 
se não estivesse a constatar a existência deSsa ãmeaça, seria 

uma irresponsabilidade a convocação do Conselho da Repú
blica. 

Seria um gesto inconseqüente e absolutamente danoso, 
do ponto de vista político, porque convocar o Consellio, pro~ 
vocar essa comoç~o. provocar todo esse clima de insegurança 
no País não poderia ter outra qualificação senão uma grave 
irresponsabilidade política. Mas não prejulgo o PreSidente. 
Considero que a convocação do Conselho da República está-se 
dando. porque há, de fato, segundo sabe Sua Excelência o 
Senhor_ Presidente da República, por informações que· nós 
-nâo temos, segundo o que Sua Excelência constata na aferição 
que lht:: permite o conjunto de irifOrmações que recebe diaria~ 
mente, privi1egiado pela sua posição, sabe e constata o Presi
dente da República que estamos diante de grave, de séria 
e, quem sabe até, de contundent~s ameaças à estabilidade 
das instituições democráticas. 

Não fora isso, não poderia Sua Excelência ter convocadp 
o Conselho da República. Não poderia Sua Excelência ter 
suscitado no País o sentimento de inseguran.ça que passou 
a suscitar, a partir do momento de~ta _ _çonvocação. 

Vejo que o Jornal do Brasil publica, hoje, uma notícia 
segundo a qual o Conselho da República ouvirá do Presidente 
da República um relato dramático tratando de questões impor~ 
tantes e decisivas para a estabilidade das instituições demo
cráticas. 

É por isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que os convo
co, neste momento, para uma reflexão. Realmente, o sistema 
presidencialista brasileiro tem -o efeito de criar um pêndulo 
de legitimidade política. É um verdadeiro pêndulo que oscila 
entre o céu e o inferno. O Presidente da República assumiu 
num nirvana búdico e hoje está nas últimas calendas dos infer~ 
nos, em termos de legitimidade política. 

Como pode isso acontecer? Acontece por uma razão sim
ples: confunde-se neste País apoio eleitoral com apoio político. 
E o Presidente supôs que o fato de ter um apoio eleitoral 
-de 35 milhões de brasileiro dava-lhe a consistência e o apoio 
político para implantar uma série de reformas de caráter insti
tucional, constituCional, econômico e político, que tinha em 
mente no seu projeto nacional. 

-- - N~ -p~imeiro ~~o de governo:-~obO peso-político d~ 35 
milhões de votos, o Presidente da República foi um verdadeiro 
imperador, usou e abusou das medidas provisórias. O ano 
de 1990 foi marcado pelo uso mais ín-tensívode lnedidas provi
sórias, desde a promulgação da nova Constit~ição, muitas 
vezes, inclusive, desnecessárias. Usou e abusou das medidas 
proVisórias. Sua Excelência entrou na-e-sfera do direito persa~ 

- nalíssimo de cada cidadão, bloqueou recursos de milhões de 
brasileiros, entrou na esfera da propriedade privada. O Presi
dente Fernando Collor, na verdade, fez o que quis do alto 
da imponência da sua vitória eleitoral. 

Mas governar não é tão simples. Para governar não basta 
a vitória eleitoral e não basta o apoio eleitoral. Para governar 
é exigido o apoio político, consistente, maduro e eficaz de 
uma sólida maiori_ã. O Presidente qui, teve uma inegável 
vitória eleitoral, não têm apoio nenhum, muito menos eficaz, 
muito menos consistente e muito menos maduro, de qualquer 
maioria neste País. Digo isto, nobre Senador Ney Maranhão 
- V. Ex• é um homem fiel, honesto e sério na defesa da 
postura do Governo nesta Casa - do alto de uma grave 
e r_esponsável preocupação com os destinos deste Governo, 
enquanto institucionalidade, que têm muito a ver cOm os desti
nos deste ~ars. 
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E quando há grave ameaça às instituições· democráticas 
- infelizmente essa é a história do Brasil, infelizmente essa 
é a experiência-- quando há perturbaçã'o ou ruptura institu
cional no Brasil, quem sofre são os pequenos;- qu-em paga 
são os despossuídos·, quem acaba levando a pior são os meno
res, aqueles que menos têm, aqueles que menos podem se 
proteger. 

Por isSO qtic Cvitar -o-pio-r é uma postura·, hoje, que ·dev-e 
comprometer não só os setores político~ e partidários aliados 
do Presidente. Evitar o píor deve também comprometer, neste 
momento, todos os se tores de oposição, inclusive aqueles mais 
situados à ~squerda, porque o pior não é pior para oçempre
sáÍios~ não é pioT -para oS -ricOs e para os poderosos, o pior 
será pior pa-ra os pobres, I?ara os assalariadOs, para os peque
nos, para o povo·mais·sofrido deste País. 

Ou não foi assim quando se instalou o golpe, em 1964? 
Ou não foi e ieiit sido as·Sim sistematicamente na História 
deste País? 

Víamos um Presídente da República, no primeiro ano, 
agindo como um verdadeiro imperador, dotado de poderes 
absoluto·s, po·rqo.e falava da imponência- de _uma vitória eleitO:.. 
ral com 35 milhões de votos. 

Passado um ano de governo, fracassadas as medidas pos
tas em prática, o que se vê é um Presidente tão fragilizado, 
tão enfraquecido no poder de governar, que qualquer pessoa 
sensata não apostaria nem um tostão na sua capacidade de 
implementar, hoje, um novo plano económico. 

E este é o trágico pêndulo da legitimidade política de 
um Presidente da República no nosso regime presidencialista. 

Quando foi eleito tinha os pOderes, a força de um impera
dor, e hoje está fadado a uma crise gravíssima e, quem sabe, 
espero que assim não seja, insolúvel de governabilidade. 

O Presidente diz que as emendas constitucionais que pro
põe constituem a derradeira e defhiitiVa chance pãra o País 
sair do atoleiro. E o País não acredita. É esse, exatamente, 
o problema. É isto que hoje está a preocupar, -a ·perturbar 
inclusive a nossa capacidade de dar um passo para adiante, 
para trás, para a esquerda ou para a direita. O que está nos 
imobolizando é a constatação clara de que temos, hoje, de 
um lado, um país incrédulo, um país que não acredita mais 
no Presídente da República, como também não acredita nos 
políticos e não acredita no Congresso Na~ionaL D~ outro 
lado, temos um Presidente da República que demora, que 
tarda em tomar as irii"Cíativas responsáveis que este momento 
político está a exigir. Não me parece que o itinerário que 
vem sendo cumprido politicamente -pelo Presidente esteja a 
demonstrar esta profunda preocupação que Sua Excelência 
manifesta ao convocar, por exemplo, o Conselho da Repú
blica. Se existe, hoje, a necessidade de convocar o Conselho 
da Repúblíca é-porque· há uma grave- amea-ça institucional. 
E se há uma grave ariie"aça institucional, este roteiro, este 
itinerário, esta agenda, este processo- de construção do enten
dimento, teria que ser comandado com muito mais eficiência, 
com muito mais ímpeto, com muito ·mais decisão. Não se 
compatibilizam as- duas atitudes do Presidente, de um lado, 
convocar o Conselho da República e, de outro, agir com a 
aparente morosidade ou até indiferença com que vem agindo 
no trato dessa questão do entendimento nacional, suscitando, 
inclusive, a idéia ou a interpretação, por parte de muitos 
setores, entre os quais, nobre Senador Ney Maranh_ão, não 
me alinho, a interpretação de muitos setores, de que isso 
é, apenas, uma cortina de fumaça, apenas um jogo de cena 
e uma forma de enganar grande parcela da opiniãO pública 

que ficará preocupada, os jornais colocarão manchetes e man
c~ete~ sobre entendimento, etc. e leva-se com a barriga esta 
cnse Imensa que está atolando o Brasil em dificuldades. 

,:Não me alinho entre aqueles que assim pensam. Se o 
~res1d~nte con~o'7'u o. Conselho da República é porque a 
sxtuaçao do Pais e muito grave mesmo. E aqui se trata de 
uma questão crucial. Repito aquilo que disse: ter apoio eleito
ral não sig~ifica ter apoio político; apoio eleitoral serve para 
~anhar eleição-, mas para governar tem que haver apoio polí
tico. 

O Sr. Ney Maranhão- Permite-me V. Er. um aparte? 
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Com muito prazer, ouço o 

aparte de V. Ex• 

O Sr. Ney Maranhão - Senador José Fogaça, V. Ex'; 
com o brilhantismo de _quem conhece os-problemas do nosso 
País, está fazendo uma explanação sobre o momento nacionaL 
Concordo com muita coisa a que V. Ex~ se refere; V. Ex~ 
acaba de dizer que não concorda, como Senador de Oposição 
e a responsabilidade que tem, que esse problema seja uma 
cortina de fumaça e que poderá ser ultrapassado. Exatamente, 
concordo com V. Ex~- neste ponto podemos nos entender. 
O Presidente foi eleito dentro de uma verdadeira revolução, 
através do voto, quando o povo brasileiro, nas eleições munici
pais, já havia sinalizado a sua insatisfação com a famosa aliança 
df''TIOcrática, que, no meu entender, deveria ter sido decidida 
pelo povo, em eleição direta, e não indireta. O partido de 
V. Ex~ tinha 21 Governadores; o PFL, um ou dois Governa
dores, se não me engano, o resultado nas urnas mostrou que 
o povo queria mudar. O Presidente Fernando Collor se elegeu, 
como V. Ex~ acaba de citar, sem partido, ele só. Quando 
o Presidente assumiu, a bola de neve estava cada dia maior. 
Havia uma inflação oficial de SO%, que na verdade passava 
dos 100%; as cirandas financeiras por aí afora. O Presidente 
tomou certas atitudes que, no meu entender, foram corretas. 
Sua Excelência sentiu que, com o impãcto eleitoral, quando 
esmagou nas urnas os comandantes que se diziam donos da 
política nacional, através dos grandes partidos, tinha que ado
tar medidas urgentes e, através da pressão popular, dar o 
respaldo às urnas. Algumas reconheço, como V. Ex", não 
foram válidas, mas outras sün. Veja o exemplo das coisas 
que estão explodindo nas mãos desse Governo, como a corrup
ção do.JNSS, que vêm do tempo do nosso grande Presidente, 
a quem eu muito admirava, e sou oriundo do seu partido, 
o Dr. Getúlio Vargas. Explodiram agora. Não discuto, tam
bém, algumas coisas que estão acontecendo. Agora, depois 
da consagração das urnas, onde 64% do Congresso foi reno
vado, Sua EXcelência tem consciê_ncia que tem de governar 
corn este novo Congresso, que também teve respaldo nas 
urnas, como ele. De lá para cá, V. Ex! verificará que pratica
mente nã,o houve medida provisória como anteriormente. Sa
be V. Ex~ que tenho admiração muito grande pelo seu Partido, 
onde tenho grandes amigos, como V. Ex~ e o Vice-Presidente 
do PMDB, Jarbas Vasconcelos, além de tantos outros. E V. 
Ex~s terão uma decisão muito -im-portante nesse conjunto de 
forças para sairmos desse atoleiro. A classe política quer mu
dar o regime para parlamentarismo. Veja que na última pes
quisa, a classe política, o Congresso fiCou em últiqw lugar. 
Como V. Ex' acaba de citar, é muito grande o desgaste da 
classe política, também, perante o-·pov-o brasileiro. Temos 
que nos unir, esquecer as diversas diferenças. V. Ex~ sabe, 
Senador José Fogaça, que uma parte da sociedade, uma parte 
dos que comandam, muitas vezes não se interessam~-não vêem 
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o bem do País, não se dispõem a qualquer sacrifício- por este 
País. Temos que fazer esse sacrifício em conjunto, e o Presi
dente está sinalizando para essa atitude. Portanto, Senador, 
não defendo tudo o que está posto, mas o pronunciamento 
de V. E_xa vai alertar a Nação para que, nós que somos políticos 
e comandamos o Congresso,· deixemos um pouco de lado 
os interesses políticos, o palanque, para tentar salvar este 
País. Essa posiçãO o Presidente Collor está demonstrando. 
Não acredito que um homem que tem 41 anos de idade, que 
foi eleito Presidente do_ Brasil com uma vitória eSmagadora, 
não queira essa solução. Como Líder, em ex__ercício, do Gover
no, parabenizo V. Ex• por esse pronunciamento, alertando 
à Nação para que esse conjunto de forças venha somente 
somar, através do interesse do povo brasileiro. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Nobre Sénador Ney Maranhão, 
agradeço pelo aparte, e percebo que V. Ex• tocou numa ques
tão crucial, num ponto extremamente delícado mas decisivo-. 
V. Ex~ disse que- o Presidente se elegeu sem partidos e usou 
a palavra "só", se elegeu "só", pois esse é O cerne da questão. 

ESsa experi€ncia-b País já havia vivido comJânio Quadros 
em 1960. O~resultado foi bastante iris!e, o País todo conhece 
e sabe bem o que aconteceu. Não podemos imagiiiar que 
seja possível empreender uma reforma maiúsCula, das dimen
sões como aquela que o País está a-precisar, supondo que 
isso possa ser feito por um Presidente que se elegeu sem 
partidos, e só. 

Mas isso não _é o maisgrav(!. porque resultou da vontade 
do povo brasileiro. Se algUém se apresentoú- scr-e:-~em·partidos. 
e o povo assim decidiu, ninguém pode levantar a mínima 
objeção contra a legitimídade dessa decisão. 

Mas cabia ao Presidente, nobre Senador Ncy Maranhão, 
cabia a Sua Excelência construir a eStrütUra- de- apóiós- qlle 
lhe permitissem avançar no ·sentido da renovação çompleta 
da estrutura económica -deste País, que arrancasse o Brasil 
do atraso econômico em que se encontra e encaminhaSse efeti
vamente o País à modernidade económica, em condições mais 
juStas do ponto de vista social. 

O que se pe-rcebe hoje é que,-aó invés de cOnstiuir esSe 
processo, o Presidente o desmontou, agiu no sentido inverso. 
O Governo perdeu a eficácia política. De ·fâto, ·as d~ú:isOéS 
que são tomadas hoje pelo Presidente da República não tém 
ma:is conseqUéllcias eCOriôrllicas reaiS. Se o GO\iérno reSolVe-, 
por exemplo, aumentar a taxa de juros, pata com iSso dificultar 
a circulação de dinheiro e controlar ~ inflaçã_o-'--_9~ agente_s 
económicos reagem ao coritr-ário- dos objetivoS dá GovernO, 
porque eles acabam vendo nessa elevação- da taxa- de juros 
uma espécie de sinal verde para aumentar preços; uma espécie 
de novo patamar inflacionário. · 

De modo que temos hoje um -Governo que se deSCOlOu 
do .País, um GOVerno que não tem mais conseqü"énciã Cfetiva 
nas suas decisões. - -- - --- -

Bom médico, Senador Ney Marat:~hão, não é só ~quele 
que diagnostica e percebe no paciente uma doença cróniCã.
e profunda. O Presidente está apontando os problemaS do 
Brasil. Mas o bom médico não é só aquele que faz o diagnós
tico. D bom médico é aqllele que consegl!_e -~\)nV'_!nCer 9 pa
ciente a fazer o· tratamento D.eceSSãriCCSe o méCiicD só é-capaz
de dizer o que o paciente tem e cruZar Os bi-3ÇáS, atzendo 
que o· resto é com o paciente, este n:ao é um bOnl médico:· 
O bom médico e- acj_ueie qUe tari1bém sabe ConVencer -o- pa
ciente a fazer o tratamento, que, às vezes, é de longo prazo 
em se tratando de doenças graves; Há tratamentos que exigem 

sacrifícios, abdicação, tal como deixar de fumar, de beber, 
abandonar muitos dos prazeres da vida. 

O Sr. Ney Maranhão- Permite-me um aparte? 

OSR. JOSÉFÓGAÇA - 0- polítiCo e líder tem que 
ser engenheiro de novas consciências, mobilizador de ações 
concêntricas da vontade _ _popl!lar._ N~o e~tou yendo isso atual
mente no Presidente da República. ~u~ Excelência está des
provido dessa capacidade de operar o mecanismo político do 
País, está desprovido-da capacidade _de conduzir os conflitos 
que a Nação tem no seu interior. 

O Sr. Ney Maranhão- Permite-me V. Ex~ um aparte? 
Serei rápido. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Poís não. 

O Sr. Ney MarS.nhão- COmplementando, S_enador, den
tro desSa posição do médico, do remédio, penso que dentro 
dessa ótica- V, Ex~ há de concordar comigo que 75% dos 
artigos da nossa Constituição não foram transformados em 
leis ordinárias - V. Ex~ sabe, o mundo mudou. Temos que 
também mudar alguma cpisa nessa Constitui_ção, ~S-~nador, 
porque ela foi feita sob uma ótica, que hpje _é diferente no 
mundo inteir9. 1-vfais ain_çla: essa Constituição tem 78 artig~s
de direitos, 46 artigos de garan_tias,4 de deve:r;es e l de produti
vidade! Temos que mudar alguma coisa. porque o mundo 
mudou. E o Presidente José Sarney, a quem eu fazia oposição 
aqui, dizia desde o começo:" ...;...__..Da maneira c-9mo está essa 
Constituição, é ingovernável. "Agora, cabe a nós, ao Parla
mento, determinar o que é ingovernável e, dentro desse acor
do geral, Senador, ao Congresso ~aciona1, a responsabilidade 
de{_ muçiar.alg~ns artigos da Constituição para que haja gover
nabilidade. 

~O SR. JOSÉ FOGAÇA -V. Ex•, como sempre é um 
homem fiel e implacavelmente honesto em relação às suas 
posições e ao Governo que riesta Casa defende. É Um mérito 
irrecusável a V. Ex\ mas me permito discordar. 

Não entendo, e vejo que boa parcela da opinião pública 
deste País também pensa assim, que o Emendão~ o conjunto 
de emendas proposto pelo Presídeilte da República; COnstTfiia 
a saída para o País. Posso até- aceitar e deixar em aberto 
a discussão sobre alguns pontos dessas emendas _constituCio
nais. Não s_ou_da,queles que se apegam a valores ultrapassados·, 
mas _quero dizer a V. Ex~ ·que se alguém imilgínãi' ·que aquele 
conjunto de emendas constitui a salvação nacional estará com
pletamente equivocado. Se tUdo que se vai mobilizar. todo 
o processo de entendimento, juntar partidos políticos, juntar 
vontade, juntar Congresso, juntar empresários, juntar sindi
çatosdtlrabalhad_ores_._só. para emendar a Constituição, então 
es~aig.os no fundo Ço poço, sem saída! 

O Sr. Ney Maranhão - Conco!do com V. Ex• nesse 
ponto de vista. 

O SR. JO~É FOGAÇA - E$!0. Paí~_prec_isa, ~a]ém de 
uma reforma do Estado, que poderá vir em parte--com algumas 
emendas constitucionais, de uma política social nova. ampla, 
abrangente, que atenda aos mais carentes; preCISa de uma 
política industrial; precisa de uma nova política agríc9Ia de 
iJivestimentos para aumentar a produção de alimentos. E claro 
que precisa de uma política de investimentos· em infra,;,es
trutura, que só pÇ>de ser geraÇa através da for~_aªª-_q_ªe pou-
pança, que virá pela atração de capitais externOS e; tãinbém, 
pela redução dos gastos improdutivos do Estado. Eu não tenho 
nenhuma dúvida disso. 
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O Sr. Ney Manmhão- Esta é a minha posiÇâo, Senador. 
O SR. JOSÉ FOGAÇA - se; que é p~reciso conter os 

gastos, que é preciso fazer um ajuste fiscal. Nenhuma dúvida. 
Mas não se venda a ilusão e a mentira de que é o Emendão 
o pólo, o fator único e inadiável da salvação nacional. Com 
issO; não posso concordar. 

Para encerrar, Sr. Presidente, os jorn~i?: rioticiam hoje_, 
e tenho aqui um registro da_ Folha d~_ S!_ Paulo, de que_ o 
Presidente da Argentina, Carlos Menem, acaba de vencer 
as eleições em 10 das 13 províncias que se submeteram ao 
voto popular para a escolha dos seus governadores. 

ó Presidente Carlos Menem, realmente, conteve o pro
cesso inflacionário, atraVés do aprisionamento--das finanças 
públicas na dolarização. Quanto ao resultado econó~ico, po
de ser muito cedo aindi para que nóS façamos uma avaliação 
séria, plausível. Mas, de qualquer forma, já há resultados 
económicos. -- - --

0 Presidente Carlos André Pérez, da veTiezuela notícia 
veiculada no Correio Brazillense de domingo conseguiu redu
zir, bombasticamente, o processo inflacionário __ nã.qtiele país 
e retomar o cresciitiento ecdnô~ico. 

Vamos ver, será que há semelhanças e diferenças? Há 
semelhanças ·e há diferenças! Semelhanças, eu diria, tanto_ 
Carlos Menem quanto Carlos Andrés Péii!z e Férnando Collor 
de Mello disseram uma coisa na eleição, e depois fizeram 
outra; tiveram uma linguagem populista para se eleger, e de
pois aplicaram medidas liberalizantes. Qu_anto a isso, os três 
são iguais: Collor, Pérez e Me nem. Os três passaram a pregar 

:a idéia de que é preciso desonerar o Estado para recuperar 
a economia. Quanto ã isso, os três são igUaiS. 'OS três aplicaram 
choques económicos. Quanto a isso, são íguais. Mas há uma 
distinção muito grande: Carlos Andrés Pérez foi eleito com 
o apoio de um grande partido político nacional, e Carlos 
Menem foi eleito com o apoio de um grande partido político 
nacional. É por isso que as reformas dão certo. 

Obrigado a V. Ex•, Sr. Presidente (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho. , __ 

O SR. ClD SAilÓIA ÓE CARVALHO (PMDB- CE. 
Pronuncia o seguinte- discurso; __ ~em rey_~~ão ~do J)rad_or.) _
Sr. Presidente, Srs. Senadores, há poucos dias ocupou a tribu
na do Senado o nobre companheiro Mansueto de Lavor. Ele 
trazia em sua palavra uma preocupação: âefender a institui
ção, defender o Poder Legislativo, defender a Casa de constan
tes ataques que têm ocorrido, muitos deles sem a menor justifi
cação. 

Naquela ocasião, insultava-se o Senado Federal~ e, de 
logo, o orador integrante do PMDB tinha a preocupação de 
deixar bem claro o que fizera o Senado ante as imputações 
do Jornal do Brasil, ainda, ou já, respeitante à pensão das 
filhas sOlteiras dos militares. 

E naquela ocasião vinham os esclarecimentos. E eu estou 
na tribuna, Srs. seD.adofes, exatamente para corroborar o 
que já disséramos, vátlos oradores já falatam mostrando a 
posição do Senado neste caso. 

Eu entendo que o clima de desrespeito no BraSil leva 
as pessoas a que não tenham mais noção do que seja um 
poder, que não tenham mais noção, repito, das prerrogativas 
do Senado Federal. 

Porque tantas vezes temos concordado, aqui, na apro
vação direta de matérias da Câmara dos Deputados, que hoje, 
quando os reparos são feitos;já-há uma estraflheza: as pessoas 

até discordam dos cuidados cfe câmara revisora Uo Senado 
-Federal. 

Também, e ag()ra, não se quer reconhecer uma aptidão 
muito simples do Senado, a de conceituar as peças do meca
nismo com o qual funciona, na participação do processo legis
lativo. 

Hoje, para sabermos se uma emenda é supressiva, se 
uma emenda é de redação, se uma emenda é de mérito, se 
é ou não é um destaque para supressão, havemos de nos 
socorrer da Procuradoria-Geral da República- é o que que
rem nos dar a e!ltender - ou temos que ir pergu-nfar --nas 
redações dos jornais e, principalmente, na redação da revista 
Veja. 

Ora, aqui apresentamos uma emenda para corrigir uma 
redação. Pode-se discordar da natureza da emenda? E demo
crático que se discorde. Que alguém diga que não é ap""~nas 
u~a emenda de redação, que _é mais que isso, que é uma 
emenda de mérito. Pode ser debatido plenamente. Mas que, 
por esse debate, se chegue à honra e à dignidade da Casa 
está errado! Que se atribua fraude, como fai a ·revista Veja 
ao Senado Federal, is~o é que é inaceitável! E eu estou na 

-tribuna para cobrar uma defesa da Casa, por parte da Mesa. 
Podemos discordar nós todos. 
Não é apenas uma emenda de redação, ela envolve méri

to. Ou mesmo uma vírgula que se troque, como emenda de 
redação, pode envolver o mérito. Todas as emendas, natural
mente, tocaram o mérito de algum modo. Mas o que é inques
tionável, Srs. Senadores, o que é absolutamente inquestio
nável, Sr. Presidente, o que é totalmente inquestionável, di
gam os membros integrantes da Mesa, digam os membros 
da Casa, é negar ao Colegiada do _Senado a competência 
de qualificar a emenda que examina, classificá-la, e rejeitá-a 
ou aprová-la a seu modo. 

Ê evidente que não vamos verificar no Juiz o modo como 
considera a prova e muito menos nas decisões dos tribunais 
superiores. Acostumou-se, aqui no Brasil, o meio de comuni
cação,_à avacalhação dos_poderes. E é exatamente isso· o 
qUe" está acontecendo no Brasil_ no momento em _que falo. 
Não, se tem mais uma c.ritka respeitosa, nada se quer saber, 
·e acham que é democrático negar ao Senado a sua aptidão, 
cl_ara aptidão, de dizer qual a natureza da emenda que exami
na. Para isso há um Relator. A proposta foi minha, como 
Relator, já assumi, e assumo tntelra -responsabilidade, mas 
o meu parecer foi aceito por unanimidade da Casa, isto é, 
os Srs. Senãdores entenderam que havia uma emenda de reda
çâo- e não emenda de mérito. Mas que pros~iga a discussão. 
Recorram ao Poder Judiciário. Intessante que recorram! In
clusive porque já se diz, ou já é vero, não sei ainda, que 
o Procurador-Geral da República, Sr. Arist~des J_unqueJra, 
homem de tão fácil inspiração e de tão grandes qualidades, 
teria interposto a argüição de inconstitucionaliçiqde. lsso é 
ótimO' para nós. Isso é. Ótimo, porque iremos verificar, no 
exam_e dessa matéria, de como o Supremo Tribunal Federal 
enxerga as nossas aptidões de legisladores.· De como o Supre
mo Tribunal Federal entende_ as relações entre Câmara e Sena
do. E no momento ~m que es~as relações inte:ressam ou não 
lá fora, porque, muitas vezes~ no processo legislativo_, podemos 
aqui acolher alguma coisa que não seja restritivamente. ao 
pé da letra regimental. E a Câmara poderá fazer, quaq.to 
ao Senado, do mesmo modo. 

Mas será issO uma questão_jurídica? Ou será uma questão
apenas interna do Congresso Nacional? Será isso uma questão 
de relações entre Senado e Câmara, e eu não mostrei aqul 
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oportunidades em que a Câmara procedeu do mesmo modo 
para conosco? E não mostrei outros meios pelos quais o Sena
do, do mesmo modo, procedeu com relação à Câmara, com 
emendas absolutamente idênticas, notadamente quando o as
surito é Direito Eleitoral, é Lei Eleitoral? Quando argüiram 
a inconstitucionalidade? 

O que há, Senador Mansueto de Lavor, neste momento, 
é algo que precisa ser identificado: A quem interessa isso? 
Isso é que é o mais grave neste momento, porque é evidente, 
mesmo que a lei não contemplasse as filhas solteiras, por 
dispositivo constitucionãl, a garantia dos direitos adquiridos, 
as q~e ":inham r~cebendo continuariam a _fazê-lo. E a alteração 
do mshtuto sena para o futuro, da Ie1 para a frente. E ã 
questão dos efeitos ex tunc e e1( nunc. 

Os efeitos seriam exatamente para a frente, rião haveria 
retroatividade, não haveria como prejudicar quem já adquiriu 
os direitos. -

O efeito disso, Srs. Senadores, nos cofres públicos é ne
nhum. A quem interessa isso? Esse é o grave problema que 
estamos enfocando neste momento. A quem interessa isso? 
E eu devo dar um depoimento porque estou falando aqui 
pelo meu espanto, notadamente pelo meu espanto. 

Ocupei a tribuna desta Casa. Quando o Senador Man
sueto de Lavor falava, eu o aparteei e expliquei. Mais tarde, 
não só dei a minha posição como, respondendo ao Senador 
Maurício Corrêa, que aqui está presente, deixei tudo muito 
explicado sobre o que acontecera, numa idéia que era impos
sível se pensar em fraude. Fraude em casa aberta? Fraude 
com um Plenário que examinã.? Fraude diante de todos os 
partidos com várias representações nesta Casa? Fraude com 
um Senador que aqui prima pela sua conduta? 

Desafio. Desafio porque aqui, de quando em quando, 
há uns desaforos que são dirigidos aos Srs. Senadores, mas 
minha vida é reta. Tentem me dirigir desaforos._ Vejam se 
encontram na minha vida essas coisinhas tantas que, de quan
do em quando, gostam de imputar àqueles que têm vida públi
ca. VerifiqU:erti"a minha conduta. Vejam se ela autoriza uma 
palavra desse quilate. E se usarem um insulto de natureza 
pessoal, responderei a meu modo. Disso previno a Casa. Pode
rão saber que, nesta época de muita covardia, em que as 
pessoas se avacalham, em que as pessoas se dobram, não 
me dobro, nem me acovardado; enfrento. No dia em que 
isso acontecer, esse será um prOblema da Casa, na Casa ou 
fora dela. 

O Sr. Mansueto de Lavor- Permite-me V. Ex• um apar-
te, nobre Senador Cid Sab6ia de~Carvalho? ~ 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Ouço já V. 
E~ Pois bem, o que me espantou é que, depois de todos 
esses esclarecim~ntos, fui proCurado por um repórter da Veja, 
um rapaz simpático, chamado Alexandre. Eu ia viajar. Ele 
me seguiu do meu gabinete até ao carro do Senad_q~_Federal 
que me levaria ao aeroporto. Dei todas as expJicações. Quan
do cheguei a _Fortaleza, tarde da noite, por Certo depois da 
meia-noite, recebi um teleforieina da revista Veja e, outra 
vez, dei as mesmas explicações. Mas foram explicações que 
foram dadas para nada, porque o interesse manifesto na maté
ria publicada é a galhofa, é o desrespeito, é, acima de tudo, 
criar o· impacto do grotesco. 

Sempre estamos à procura de que tudo é imoral, de que 
as pessoas procederam incorretamente; procederam indevida
mente. É tudo isso. Procura-se ferir a dignidade a troco de 
nada. E, nessa matéria, meu nome é referido de modo desres-

peitoso, inclusive quando se publica a minha fotografia e se 
diz: "Cid Sabóia, pai das filhas solteiras". _ 

É preciso respeito. Eu vou começar a advertir, porque 
posso, perfeitamente, vir a este microfone e passar a fazer 
constar dos Anais algumas implicações contra a honra, contra 
o Sr. Civita, como-, também, sendo jornalista, Poderei escrever 
do mesmo modo contra ele. Poderei fazer um eScândalo nacio:.. 
nal, atribuindo-lhe algumas qualidades, desta tribuna aqui 
mesmo, que muitas vezes é cercada de silêncio; mas posso 
quebrar esse silêncio. Posso dizer algumas coisas que quebram 
o silêncio. Posso fazer com que minha palavra rompa os cris
tais. Esse é que é o grande problema; eu não quero_ que 
esta Casa Chegue a isso, por tão pouco. Mas está evidente-
mente claro que a instiúiiÇ-âo é o grande alvo. . 

- Sei que se diz que o Senãdor Cid Sabóia de Carvalho 
é o-pai das filhas solteiras, porque fui eu, o Relator, o autor 
da emenda de redação que eles acham que não é emenda 
de redação e negam ao Senado o direitO de assim considerar. 
Sei que é tudo isso, mas há uma falta de respeito, porque 
acostumou-se-a desresp-eitar neste País. Aqui não se respeita 
ninguém, mas posso também começar a desrespeitar. Aí V. 
Ex!'s vão imaginar para onde é que nós-- Vainos a paitif do 
momento em que os Senadores precisarem também ir à tribuna 
para a prática do desrespeito, e não para a prática do uso 
democrático-da palavra. E isso também pode ser feito. 

Sabem o que acontece? É que nós estamos num país 
em que se joga a injúria, a difaniação ou a-calúnia contra 
o rosto de um cidadão" e n:ida depois acontece. Pois comigo 
acontece, e essa é a grande diferença para a qual quero chamar 
à atenção da Casa, porque através de mim acontece. Esse 
é.o que é grave problema. 

E preciso comedimento no respeito à dignidade alheia. 
Nós, que não desrespeitamos a dignidade alheia, cobramos 
~s~ respeito. 

Agora, o que há é urila grande má vontade com os milita
res e tudo que diz respeito a eles. Isso está estabelecido no 
País. Não se respeita mais os militareS e ísso se faz, t3.lvez, 
com a ânsia de tirá-los dos quartéis. Já não são dignos de 
salários corretos, já não são dignos do respeito da imprensa, 
já- são desrespeitados freqüentemente e, agora, o festival de 
lama tenta atingir o Senado Federal. 

Eu quero dizer -esclarecendo essa matéria - que não 
ê verdade. Mais uma vez, repito: nenhum militar ou interes
sado em assunto militar me procurou; nenhuma pessoa me 
procurou; minhas conversações sobre a matéria foram internas 
e com lideranças, com Senadores, com o Presidente do Sena
do, com Líderes. Discutimo's esse defeito que teria Jl.llla projé
ção grave, num momento em que os nlilitares são esmagados 
nos seus soldos, são esmagados naquilo que percebem mensal
mente. 

Há uma manobra que quer envolver o Senado. Agora, 
se querem- envolver ·o meu nOme, aí a Coisa já cOmeça a 
mudar, porque vão verificar que iSso vai -virar um problema 
nacional, porque sei me defender. 

O Sr. José Fogaça- Permite-me V. Ex' um aparte? 

O SR. CID SABÓIA OE CARVALHO ...: Inicialmente, 
ouço o Senador Mansueto de Lavor, que já havia pedido 
a palavra. 

Otiço V. Ex', Senador Mansueto de Lavor. 

O Sr. Manso e to de Lavol," - Eminente SenadOr Cid Sa
bóia de Carvalho, antes de tudo, a minha solidariedade a 
V. Ex' V. Ex~ é um senador respeitado na Casa, respeitado 
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pela retidão pessoal e respeitado pela bagagem de con~eci
mentos jurídicos, humaníslicos c políticos, os instrumentos 
da sua atuação parlamentar. Quando um veículo de comuni
cação de circulação nacional, veículo importante, quer jogar 
V. Ex~ na chacota, com expressõcs_desrespeitosas, é esse veícu
lo que cai na sarjeta. É esse veículo que pode ser atirado 
no lixo. Mas não é a primeira vez, Senador. Poucos días 
atrás, numa reportagem, denúncia, da maior importância, so
bre o narcotráfico c as SuaS ramificações, que poderão atingir 
até integrantes do Congresso Nacional, esSe niesrno veículo, 
a revista Veja, brindou a Bancada federal de Pernambuco 
com a seguinte expressão genérica, sem comprovar nada, sem 
personalizar, simplesmente disse, depois de_ descrcyer _a tua~ 
ções de Parlamentares de Minas, de Rondônia etc.: " ... já 
a Bancada federal de Pernambuco é especializada no plantio 
de maconha". Nós nos sentimos atingidos, como V. Ex" está-se 
sentindo atingido atualmente, pela acusação de_ fraude, que 
deve ser repelida publicamente. Escrevemos ao Diretor da 
revista Veja, Sr. Civita, e até hoje não tivemos um esclareci
mento, nem uma resposta sequer. O que est_á em jogo, no 
caso_que_V. Ex~ enfoca, é a questão que foi levantada primeira
mente pelo Jornal do Brasil, em matéria de um_a página, sob 
o título: "Senado desrespeita a Constituição sob pressão dos 
militares". A matéria_saiu no domingo e já na segunda-feira 
estava cu, nesta tribuna, pedindo que a Mesa levasse à opinião 
pública e à própria Casa, explicações, porque tin~a eu certeza 
de que aquele fato -isto é, pressão de mi_~~!_ares e sobre 
esta pressão a Mesa havia viOlado a Constituição Federal -
não havia acontecido. Mas, quando se cala, é porque se con
sente! Então, era preciso que a Mesa, que representa a Casa, 
divulgasse esclarecimentos e repelisse aquela posição. Na oca
sião em que eu falava, V. Ex\ veementemente, negou e_ssa 
pressão dos militares _e explicou a sua posição, que é eminen
temente jurídica e política. Agora vem nova matéria, ·com 
novo ingrediente, com uma ·acusação nova, já não mais do 
Jornal do Brasil, mas da revista Veja, dizendo que o que 
houve não se refere mais à pressão dos militares, a não ser 
indiretamcnte, mas que o Senado pratico':! uma fraude. Unta 
fraude! Ora, uma lei votada nas duas Casas, levada à sanção 
do Presidente da República, poderá ser considerada inconsti
tucional. Isso tem ocorrido. Quantos artigos_ de Constituições 
estaduais, depois de elaborados e votados_ pelos constituintes_ 
estaduais, estão sendo considerados inconstitucionais_p~lo Su- __ 
premo Tribunal Federal. E isso ocorrendO, nenhuma pessoa 
pode acusar constituintes estaduais ou legisladores de qualquer 
Casa, defraudadores, porque a fraude é algo muito diferente. 
Jamais se poderá considerar nem V. Ex~ nem o Senado Federal 
defraudadores de qualquer coisa se, porventura, o Supremo 
Tribunal Federal considerar a sua emenda de mérito e não 
de redação. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Aí é uma ques-
tão técnica, não é questão de praZo. ·~-

0 Sr. Mansueto de Lavor ..:... É uma questão técniCà. 
Isso foi dito e explicado ~qui, trata-se de u~_a questão técnica 
e não é a primeira vez nem será a Ultima, se é __ que isso virá 
a ocorrer. Então, na realidade, se é uma questão de mérito 
ou uma questão de redação, issó Se trafã de uma questão 
meramente técnica.__ Nem se trata de um problema político 
de um poder que vai se submeter aos caprichos de um poder 
armado, nem muito menos, como agora está dizendo a Veja, 
uma fraude. Ab5olutamentc. Essa expressão é que tem que 
ser repelida, porque então estarão, sob o julgamento moral 

d.o País, todas as nossas ações. Hoje mesmo, está aí, na pauta 
do dia, pode ser que estejamos votando uma matéria que, 
posteriormente, venha ser considerada inconstitucional pelo 
Supremo Tribunal Federal e, nem por fsso, estaremos frau
dando alguma coisa, com essa atividade parlamentar. Isso 
é comum, é da prática parlamentar. Quei-6 dizer que o meu 
pronunciamento daquele dia foi exatamente uma posição de 
zelo pela imagem do Senado Federal, pelo trabalho de V. 
EX", pelos trabalhos adminiStrativos e repre-sentativos da Mesa 
da Casa. Mais urna vez, estou solidário com V. Exa Estou, 
digamos assim, entendendo a_ revolta de V. Ex~ diante da_ 
injustiça, diante da colocaÇão infeliz, desrespeitosa da revista 
Veja. O fato de a emenda, da qual V. Ex» foi Relator, ser 
ou não de mérito, é urna questão técnica. Se é de mérito, 
tudo bem, volta lá, o Supremo considerará isso, mas isso 
em nãda inquinará o- trabalho parlamentai-, a competência 
e a dedicação e o zelo com que V. Ex~ exerce o seu mandato 
de Senador da República. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Muito obrigado 
a V. Ex• ___ _ 

Sr. Presidente, pediria a paciência de V. Ex~ porque gostª~ 
ria de ouvir a palaVra do Senador José Fogaça e depois encer
rarei. 

Ouço o Senador José Fogaça. 

O Sr. José Fogaça ~ Senador Cid Sabóia de-Carvalho; 
não poderia deixar de registrar também o meu espanto diante 
da matéria que pude ter a oportunidade de ler na revista 
Veja desta semana. QUero dizer a V. Ex~ que não me considero 
habilitado a entrar, neste rrto~ento, no mérito da discussão 
em pauta, se a emenda era oU não era de redação. Esta é 
uma outra questão. Uma outra questão, parece-me, é o direito 
que tem a revista de publicar os fatos, tal co~o eles ocorrem. 
Não podemos negar a imprensa' o diieito à informação. Sena
dor ante_s de exercer a minha Junção parlamentar na vida 
púiblica, passei quase duas décadas dentro de uma sala de 
aula, ensinando a Língua Portuguesa e, uma das coisas que 
é básico em quem ensina linguagem e quem trata com a Língua 
Portuguesa, é a diferença entre a linguagem denotativa e lin
guagem conotativa. O Jornalisf!lO tem de se caracterizar, 
quando ele é honesto e quando ele é bem-intencionado_._ por 
uma clara e límpida linguagem denotativa. O registro d_os 
fatos_ tem de ·se dar no âmbito e no limite desses fatos. A 
interpretação joCosa, galhofeira, grotesca e de má-fé entra 
no âmbito da conotação. O tratamento jornalístico que a revis
ta dá ao fato é profundamente desairoso ao Senado e a V. 
Ex\ não o registro do fato, nem sequer o julgamento do 
mérito da·.questão, mas o tratamento dado passa a idéia, na
quilo que podemos chemar de entrelinhas, que é a linguagem 
conotativa, de que tudo aqui ao Senado é feito na base da 
trampa, da manipulação, do jogo escondido, da prática da 
fraude e da usurpação cJandestina dos textos. Ora, a palavra 
fraude não_ poderia, em- nenhum moJ:Eento, s~r uti!i?ada ~9 
texto daquela matéria. -Nao foi honesto do ponto de vista 
jomafí:Stíco, porque V. Ex~, se errou ou não, se fez uma emen
da de mérito, pensando que era uma emenda de redação 
ou vice-versa, o registro desse fato não poderia ter a conotação 
de que houve intencional desonestidade de parte de V. Ex', 
e de que V. Ex~ fez isso fraudulentamente. Ora, a fraude 
implica clandestinidade; a fraude implica que V. Ex~ tenha 
tido a intenção--de ter feito algo às escuras. V. Ex~ fez isso. 
mediante exposição pública das suas idéias, mediante apro
vação dos seus pares. Jamais a palavra fraude, denotativa-
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mente, poderia caber no corpo daquela matéria. Poderia caber 
qualquer outro tipo de expressão: erro legislativo, erro técni
co. Qualquer tipo de expressão, mas não a suposição ou a 
pressuposição que se depreende do texto de que V. Ex~, inten
cionalmente, usou "mão-de-gato" em cima do texto. Isso é 
um tratamento absolutamente incompatível com a tradição, 
com a história, com a_ respeitabilidade de V. Ex~ é _para isso, 
Senador Cid Sabóia de Carvalho, que estou apresentando 
um substitutivo, a nova Lei de Imprensa proposta pelo Sena
dor Josaphat Marinho. O Senador Josaphat Marinho apresen
tou, recentemente, a esta Casa um projeto para uma nova 
Lei de Imprensa. Também há uma proposta em andamento 
do Senador Maárcio Lacerda e uma outra do Senador Jutahy 
Magalhães. Juntando essas três propostas, esses três projetas 
que são matérias conexas, e que o Senado aprovou a trami
tação conjunta, estamos danto uma nova orientação a esta 
questão do direito da cidadania e o tratamento que a imprensa 
dá ao cidadão, na sua iritegridade, na sua intimidade, na invio
labilidade de sua vida privada, do seu direito à honra. Enfim, 
esta é uma questão importante e· vamos colocá-la em votação 
brevemente na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania: 
O direito de resposta, o direíto que tem o público, o cidadão 
de acesso à informação, não só àquela dada pelos jornais, 
mas àquela que também a parte ofendida ou a parte incrimi
nada tem o direito de fazer chegar à opinião pública. V. Ex\ 
como é um dos membros da Comissão de Constituição, JuStiça 
e Cidadania poderá opinar, emendar, discutir, debater e votar 
essa nova lei de imprensa com o conhecimento e, ãgOra, evi
dentemente, com a experiência pessoal de que V._ Ex~ vem 
sendo vítima. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Obrigado a 
V. Ex• pelo aparte 3.Itamerite -e-sClarecedor- ao meu pronun
ciamento. 

ConSidero lamentável que uma revista destaQUe um re
pórter para conversar sobre a matéria e nada que esse repórter 
colheu tem a menor importância, nem sequer é riíeflcionado 
na revista; interessa, sim, o aspecto deteriorado, apodrecido, 
adulterado, modificado. Até diria que, se a revista Veja fosse 
produto alimentício, tinha um chantagista envenenando os 
seus produtos, como aconteceu com a Nestlé; diria que o 
produto da revista Vejà está para o consumo intelectual do 
mesmo modo que o produto da Nestlé está para a família 
brasileira no consumo humano de alimentos envenenados po_r 
um chantagista. --

0 Sr. Jutahy Magalhães- Senador Cid Sabóia de Carva
lho, pedindo desculpas à Mesa, solicito a V. Ex• u-m aparte. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Ouço V. Ex', 
com aquiescência da Presidência. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Ouvi de pequeno trecho do 
pronunciamento de V. Ex", em meu gabinete, e o inícló do 
aparte do Senador Mansueto de Lavor. Ouvi, há pouco, o 
aparte do Senadqr José Fogaça; assim, venho apenas trazer 
a minha solidariedade a V, Ex•, que merece de mim e -
acredito - de todo o Senado Federal o maior respeito, a 
maior admiração pelo trabalho que exerce aqui, nesta Casa. 
Eu não poderia furtar-me de vir do meu gabinete ao plenário 
para dizer que repudiamos o que saiu publicado na revista 
Veja, lamentamos que alguém seja capaz de fazer essa acusa
ção num órgão tão importante- quanto essa revista. Não é 
V. Ex~ quem deve defender-se; não é V. Ex~ quem deveres
ponder, quem tem a obrigação de responder, em nome do 

Senado Federal, é a Mesa do SenadotNão podemos ser ofendi
dos gratuitamente, como foi V. Ex~. sem que haja manifes
tação também dessa instituição, que, nessa reportagem, esta 
atingida. Apenas manifesto minha solidariedade a V. Ex~ por 
quem tenho a maior admiração, pela eficiência como Senador, 
por sua cultura, inteligência, trabalho e assiduidade. Era o 
que quedá dizer a V. Ex~. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Agradeço a 
V. Ex~ esse apoio, que é, para mim, da maior importância. 
Quero apenas dizer que precisamos inaugurar, neste momen
to, uma fase de defesa: defesa da honra, da dignidade, das 
prerrogativas da Casa, da instituição. Nós nem sabemos de 
onde vem essa revista ou quem é o seu dirigente, um cidadão 
estrangeiro que chegou aqui ao Brasil não se sabe bem o 
porquê nem para quê. -

Estamos vivendo um momento muito difícil. É difícil o 
momento que a Nação vive, e as contribuições que estão 
sendo dadas a um episódio como esse são direcionadas ao 
desequilíbrio, ao desrespeito e ao conflito. - -

Espero que a Mesa do Senado produza a defesa necessária 
da dignidade e das aptidões da Casa e das suas prerrogativas. 
Esse Senado tem, inclusive, a competência para qualificar 
as emendas que examina e muitas outras competências. Não 
sei e não quero me aprofundar nisso. Mas quero deixar bem 
claro que sei me defender. E no momento em que sentir 
que o Senado falha nesse mister, fálo-ei eu mesmo. Aí, vou 
eu defender-me. 

Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente. (Muito bem! 
Palmas. O o_~ador é cu~primentado.) 

COMPARECEM MAIS OS SENHORES SENADO
RES: 

César Dias- Epitácio Cafeteira- Iram Saraiva- Jonas 
Pinheiro - Josaphat Marinho - Júlio Campos --Mareio 
Lacerda- Maurício Corrêa- Ney M~~3:nhão. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - A propósito 
da questão levantada pelo ilustre orador e demais aparteantes, 
a Presidência informa que o Presidente do Congresso Nacional 
recebeu questão de ordem que enViou à Comissão de Consti
tuição Justiça e Cidadania para que ex-amine a questão que, 
pos~eriormente, virá ao -plenário. Sobre _a mesma questão, 
também foi criada a Subcomissão Permanente com a finaliw 
dade de assessorar a Presidênci:á. do Senado, nos casos que 
envolvem necessidade de ação, visando preservar a imagem 
e as prerfogativas dos parlamentares Srs. Senadores: Cid Sa
bóia de Carvalho", Elcio AlVares, Jutahy MagalhãeS, Walmir 
Campelo e Magno Bacelar e da Instituição Parlamentar. 

De modo que aqui também temos uma dimensão da ques
tão que pode ser adicionada. 

Sobre a mesa projeto de resolução que será lido pelo 
Sr. 19 Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 62, DE 1991 

Altera dispositivos do Regimento lnternõ do Senado 
Federal. 

O Senado Federal resolve_; 
Art. lo O art. 336,-capUt, do Regimento Interno passa 

a vigorar com a seguinte redação: · -

"Art. 336. A urgência poderá ser requerida: 
a) ·········································-········-········· 
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b) quando se pretenda a apreciação da matéria 
na segunda sessão ordinária subseqüente à aprovação 
do requerimento; 

c) quando se pretenda incluir em Ordem do Dia 
matéria pendente de parecer." 

Art. 2' Os incisos II, Jll e IV do art. 338, do Regimento 
Interno, passam a ter a seguinte redação: 

"Art. 338 ...... , .......... , ..... "~"~-~~···~--~-. 

II- no caso do art. 336, b, por dois terços da 
composição do Senado ou líderes que representem esse 
número; - -- -- -

III- no caso do art. 336, c, por um -quarto da 
composição do Senado ou líderes que representem esse 
número; 

IV- por comissão, nos casos do art. 336, b e 
c. 

Art. 3\' Os incísás II e III do art. 340, do Regimento 
Interno, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 340. 

I - ................. , ...... ~ .... ~· ................................... . 

II- após a Ordem do Dia, no casu do art. 336, 
b; 

III- na sessão seguinte~ incluídO na Ordi:ni dÕ 
Dia, no -caso do art. 336, c. 

Art. 4o O art. 341 do Regimento IntcffiàPáSSa-a Vigorar 
com a seguinte redação: _ _ _ 

"Art. 341. Não serão submetidos â deliberação 
do Plenário requerimentos de urgência: 

I- nos casos do art. 336, b e c, antes da publicação 
dos avulsos da proposição respectiva; 

II- em número superior a dois, na mesma sessão, 
não computados os casos- do art. 336, a." 

Art. 5~ O_ ai't. 342 do Regimento Interno vigorará cOm 
a seguinte redação: 

"Art. 342. no caso" do art. 33ú,_b~-O requerimen
to de urgência será considerado piejudicado se não 
houver número para a votação. •• 

Art. 6~ O art. 345 e seu parágrafO únicO, do Regímen to 
Interno, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 345. A matéria para a qual o Senado con
ceda urgência será submetiôa ao Plenário: 

I -imediatamente após a concessão da urgência, 
no caso do art. 336, a; 

II -na segunda sessão ordinária que Seguir à con
cessão da urgência, incluída na Ordem do Di:a, no casO 
do art. 336, b; 

III- na quarta sessão ordinária que se seguir à 
concessão da urgência, na híf>óteseao art. "336, c. 

Parágrafo único. Quando, nos casos do art. 336, 
b e c, encerrada a discussão, se tornar impossfvel o 
imediato início das deliberações, em virtude da comple
xidade da matéria; à Mesa será assegurado, para prepa
ro da votação, prazo não superior a vinte c quatro 
horas. •• 

Art. 7~ O art. 346 e seu § 2~. do Regimento Interno, 
passam a ter a seguinte redaçáo: 

""Art. 346. Os pareceres sobre as p-i-oPosições 
cm regime de urgência devem ser apresentados: 

I- imediatamente, na hipótese do art. 336, a, 
podendo o relator solicitar prazo não excedente a duas 
horas· 

Ji- quando a matéria foi anunciada na Ordem 
do Dia. no caso do art. 336, b; -

III- no prazo comprCendido entre a concessão 
da urgência e o dia anterior ao da sessão em cuja Ordem 
do Dia deva a matéria_ figürai". quando se tratar de 
caso previsto no arL _33_6_,_ c. 

§ 1' ····················································-···· 

§ 2~ O parecer será oral no caso do art. 336, 
a, e, por motivo justificado, nas hip6feses do art. 336, 
b e c." 

Art. 8" O art. 347 do Regimento Interno passa a vigorar 
com a seguinte re_dação: 

"Art. 347. Na discussão e no encaminhamento 
_de vo~ação d~s propo_:si_çõ~s ~m regínie ___ de urgênci;1, 
no ~so_do art. 336, a, só poderão usar da palavra, 
e por metade dô prazo previsto para as matérias em 
tramitaÇão nOrmal, o aut()r da proposição e-, os relato· 
res, além de um orador-de Cãda partido." 

Art. 9~ O art. 348 do Regimento Interno vigorará com 
a seguinte red~ção: -

"Art. 348. Encerrada a discussão de matéria em 
regime de urgência com- a apreSentação de eméndas, 
proceder-se-á da seguinte forma: 

I -no caso do art. 336, a, os pareceres serão pro
feridos imediatamente, por relator designadO pelo Pre
sidente, que pOderá pedir o prazo previSto no àrt. 346, 
I; 

II- no caso do art. 336, b, os pareceres poderão 
ser proferidos imediatamente, ou se -a complexidade 
da matéria o indicar, no prazo de vinte e quatro horas, 
saindo, nesta hipótese, a matéria da Ordem do Dia, 
para nela figurar na sessão ordinária subseqüeilte; · 

III- no caso do art. 336, c, o projeto saírá da 
Ordem do Dia, para nela ser novamente incluído na 
quarta sessão ordinária subseqüente, devendo ser pro
feridos os pareceres sobre as emendas até o dia anterior 
ao da sessão em que a matéria será apreciad?!' 

Art. 10. O art._349, caput, do Regimento Interno passa 
a ter a seguinte redação: 

"Art. _349. A realização de diligência, nos pro-
jetas em regime de urgên_cia, só é permitida no caso 
do art. 336; c, e pelo prazo máximo de quatro sessões 
ordinárias." -

Art. 11. O art. 352, inciso II, e seu parágrafo único, 
do Regimento Interno, passam a vigorar com a Seguinte reda-
ção: . 

"Art. 352. Extingue-se a urgênçia: 
I - ·············"····'······,···" .......................... . 

II -nos casos do art. 336, b e c, até ser iniciada 
a votação- da matéria, m-ediante deliberaçãO-aO Ple
nário. 
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Parágrafo úiliCo. O requerirriénto de extiilção de 
urgência pode ser formulado: 

a) no caso do art. 336, b, pela maíoria-aos mem
bros do Senado ou líderes que representem esse nú
mero; 

b) no caso· do art. 336, c, por utn quarto da campo· 
sição do Senado ou lideres que representem esse nú
mero; 

c) nos casos do art. 336, b, e c, pela comissão 
requerente." 

Art. 12. Os arts. 132, § 2', a e b; 163·; VI; 255, I, a 
e II, c, 1; e 408, § 3~>, todos do Regimento Interno, ·passam 
a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 132. . ..................................... ~ ....... . 

§ 2•~ .................. ~ .. ~--~~~·······-·-·.:.~~----
oooo oooooooo oooo-..~•"'-••-"'-"•-=-ooOOO~oToooooo--•--~ .... ~.,.~~-

a) por meia hora, no caso do art. 336, a; 
b) por vinte e quat:i"o horas, nos casos do art. 336, 

b e c; 

"Art. 163. 

VI- matéria em tramitação normal". 
"Art. 255. .. .. ~ .... , .... ···"'':;."' .. , .. ~,·.·~···-- ... -· 

I - ,,,,,_,,,-_.,,,,,,,_._ __ ,,,>.~-··-<«-<"•,.,..••••;•••••-•••"'-•••••n"'•-
O O O O O O MO o o o o o o o o o O OH O .... ~o·ç, o •-' '' ooo' H ..... O .,.,,,-~,, ''''-~--',-~._,.-c:-

a) urgéncia no caso do art. 336, b; 
............... ". ~ .. ·~--- ...................... •'- ....... """"._ ........ _-::-

II-·························-····"'·: ............ : .......... . 
1) urgência do art. 336, c; 

"Art. 408 ... ························~-------~""··········--..0.... 
················~--------····--········•»••·-··· 

§ 3~ Quando se tratar de questão de ordem sobre 
matéria em regime de urgência nos termos-do art. 336, 
a, ou com prazo de tramitação, o parecer deverá ser 
proferido imediatamente, podendo o Presidente da co
misáo ou o relator solicitar prazo não ·excedente a duas 
horas." 

Art. 13. Esta Resolução entra em vigor na data d~_sua_ 
publicação. 

Art. 14. Revogam,;.se ·as disposições em ccmtrário. 

Justificação 

Há um inconformismo crescente dos Senadores quanto 
à constante utilização desta Casa, não em sua função revisora, 
mas simplesmente repetidora, cartorária, homologatóría. 

Têm sido cada vez mais freqUe-ntes o·:reptSódios de propo
siÇôeS qUe nos chegam da Câmara dos DepUtàdOs, cri~~_ passa
ram meses em estudos e discussões, para que o s-enado as 
aprove em horas. __ _ 

Nas vezes em que isso ocorre, durante a discussão da 
matériá gasta-se todo o tempo com longas éatilinárias contra 

essa prática. Adverte-se que isso não mais será tolerado daí 
para frente. Que o Sr. Presidente e os Srs. Líderes tomem 
as devid-as providências, junto aos da outra Casa, para que 
respeitem mais o Senado. Algumas chegam a tal ponto de 
(justa) irritação que pedem a extínção do Senado. Segundo 

-e"'SSes-, qual o sentido de existir o Senado, se não lhe dão 
tempo sequer para a formação de um juízo deliberativo? 

- Nessas ocasiões, temos exemplos - e não são poucos 
-de Senadores que argumentam com sérias restrições à maté-
ria sob apreciação, porém acabam votando por sua aprovação, 
ora atendendo à orientação da Liderança de seu partido, ora 
a negociações de caráter global, ora às contingências de uma 
circunstância política que aconselhe aquele voto como melhor 

- alternativa. 
- - De fato, é impossível conformar-se com essa situação. 

- Que o Senado v_em servindo·· a interesses políticos, seja do 
Governo, seja da Câmara dos Deputados, isso é evidente. 
Quando o Governo quer neutralizar o impacto de alguma 
deliberação_ tomada na outra Casa do Congresso. ele usa o 
Senado, ainda que con,tando com base de sustenç_ão precária 
e eventual. Quando a Câmara quer transferir um determinado 
ónus- político em relação a alguma _matéria,_ o faz usand9 o_ 
Senado em emergências qu-e não o" dig01ficam e; riilli{as vezeS, 
o desmoralizam. 

E o Senado continua a ser o saco de pancadas. perante 
(ou da) opinião pública. 

_ Os que pregam o sistema uniçameral, com a. conseqüente 
supreSsão-do SeÕado (não me refiro-aos Senadôi-es que, nos 
arroubos_ de_ indignação há pouco lembrados, o fazem para 
protestar contra -ós atentados à dignidade pessoal e da institui
ção) não se apercebem que ele (o Senado) lhes serve_ como 
o contrapeso útil nos atritos com o Executivo. - -

Mas, discussão à parte sobre se o_ Senado deve ou não 
ser mantido, se o sistema legislativo deve ou não ser unica
meral, pois enquanto houver a federação brasileira o Senado 
sobreviverá a qualquer tent<iiivi--de supressão, a verdade é 
que não podemos suportar mais os vexames e a desmoralização 

--que essas manobras ilos impõem_. - ·· -
· -A solução natural seria a própria via política. EntendiM 

mentes e àcordos precisariam ser feitos para que· esses fatos 
-llãe) mais ocorressem. Entretanto, ninguém pode esperar por 
uma solução dessas. 

Cabe ao próprio Senado fechar as portas à repetição das 
visitas inoportunas de matérias urgentes. _ 

--- A primeira providência é, portanto. modifiCar o Regi
mento Interno naquilo que favorece à indesejável prática. 

Se, realmente, é de interess_e da Casa enfrentar e resolver 
o problema, devemos começar por aí. 

Nesse sentido, é o presente Projeto;·que elimina a hipó
tese de urgência, prevista na alínea b~ do art. 336, do Regi
mento Interno. 

Com isso, certamente teremos pelo menos amenizado 
o problema. 

A partir dessa modificação básica, Constante do art. 19 
do Projeto, todos os demais dispositivos da proposição visam 
às necessárias adaptações regimentais. 

Como se poderá verificar, não foi feita nenhuma alteração 
de conteúdo em qualquer das disposições que_ tenha sofrido 
adaptações redacionais. Portanto, manteve-se ipsis litteris o 
texto regimental em vigor. 

Esperamos que os nobres pares sejam sensíveis à medida 
proposta e aprovem o presente Projeto, com a urgéncia (esta, 
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sim, cabível no caso) exigida pela natureza e pelos objetivos 
da matéria. 

Sala das Sessões, 10 de setembro de 1991. - Senador 
Jutaby Magalhães. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- O projeto 
será publicado e, em seguida, ficará sobre a mesa durante 
três sessões ordinárias; a fim de receber emendas, conforme 
estabelece o Regiinento lnterno, art. 401, § 1". 

Findo esse prazo, será despachado âs Comissões_de Cons
tituição, Justiça e Cidadanía; e Diretora. 

Sobre a mesa, requerimento que serâ lido pelo Sr. 1"' 
Secretário. · 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 594, DE 1991 

Requeiro à Mesa, na forma do art. 216 do Regimento 
Interno, sejam solicitadas ao Exm9 Secretário dO Meio Am
biente, Dr. JOSÉ ANTONIOLUTZEMBERGER, as seguin
tes informações: 

I) Quantas viagens oficiais o-Sr. JOSÉ ANTONIOLOT
ZEMBERGER fez ao exterior desde que assumiu a Secretaria 
do Meio Ambiente; 

2) Qual a finãlída-de de cada viagem oficial; 
3) Querit custeoU as passagenS; 
4) Quantas diárias foram pagas; 
5) se-pronunciou ConferênCias ou palestfas~~quaiS Os te

mas abordados; 
Se forain apresentados relatórios ofiCTiiiS nos retOrD.Os 

das viagens. Caso pOsitiVO; noS enviar cópia dos mesmos. 
Sala das Sessões, 10 de setembro de 1991. - Senador 

Oziel Carneiro, Líder do PDS. 

(À CoinTssão D-iretora.) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O requeri
mento lido vai ao exame da Mesa para decisãO. (Pausa.) 

A Presidência recebeu o ofício n<:> S/42, de 1991 (n<:> 4.967, 
na origem), através do qual o Presidente do Banco Central, 
nos termos da Resolução n' 58, de 1990, do Senado Federal, 
solicita autorização para que o Gov-erno do Estado de São 
Paulo possa substituir 10 bilhões, 16 milhões, 984 mil e 488 . 
Bónus do Tesour_o do Estado_ de São Paulo - série especial 
-BTSP-E. 

A matéria será despachada à comissão de assuntos econó
micos. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- A Presidência 
convoca sessão conjunta, a realizar-se hoje, às 19 hoias no 
Plenário da Câmara dos Deput3dos, ·ctestinada à apreciação 
de vetos presidenciais. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Esgotado o 
tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

Item 1: 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 171, DE 1989 (COMPLEMENTAR) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do 
Senado n9 171, de 1989 .. - Complementar, de autoria 

do Senador Fernando Henrique Cardoso, que define, 
nos termos do inciso I do art. 161 da Constituição Fede
ral, o valor adicional para fins de cálculo da participação 
dos municípios na Receita do Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Presta
ção de Serviços de Transportes Interestadual e Inter~ 
municipal e de Cofi!_unicação, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n"' 428, de 
1990, e 260, de 1991, das Comissões: 

- de Assuntos Econômicos; e 
- de Constituição, Justiça e Cidadania (em au-

diência). 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordiriária 
de 6 do corrente. 

_Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1" 
Secretário. -

É Jido _e aprovado o seguinte: 

RÉQÜERIMÉNTO N• S95, DE 1991. 

Nos termos do art. 315, combinado c_om alínea c do art. 
279 do Regimento Interno, requeiro adiamento da votação 
do Projeto de Lei do Senado n9171, de 1989-Complementar, 
que define, nos termos do inciso I do art. 161 da Constituição 
Federal, o valor adicionado para fins de cálculo da participação 
dos municípios na Receita do Imposto sobre Ope~ações Rela
tivas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Servi
ços de Transportes IntereStadual e Intermunicipãl e de Comu
nicação, a fim de ser feita na sessão de 9 de outubro vindouro. 

Sala das Sessões, 10 de setembro de 1991. - Odacir 
Soares._ 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Aprovado 
o requerimento, a matéria retornará à Ordem dÇ> Dia na -data 
apraZada. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Item 2: 

Votação, em turno ún1co, do Parecer n" 296, de 
1991, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia, sobre questão de ordem formulado pelo Senador 
Maurício Co_uêa sobre a possibilidade regimental de 
ser adiada a diS;cussâo de Proposta de Emenda à Consti
tuição, nos termos dos arts. 274 e 279 do Regimento 
Interno, concluindo pela procedência da questão de 
ordem. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessã() ordinária 
anterior. 

Passa-se à votação do parecer, em turno único. _ 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

É o seguinte o parecer ãptovado: 

PARECER N• 296, DE 1991 

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
sobre "questão de ordem fonnulada pelo Senador Mau

--1-ído Corrêa sobre a possibiUdade __ :.;e_gi~f?Dta~-- <!e ser 
adiada a discussão de PEC n• 12, de 1991, nos tennos 
dos arts. 274 e 279 do Regimento Interno". 

Relator: Senador Elcio Alvares 
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1 - Do Relatório 
O Senhor Senador Maurício Corrêa, primeirõ s1g-n.atário 

da PEC n' 12 de 1991 formulou questão de ordem, na primei
ra das cinco s~ssões co~secutivas de discussão, a que fOI subme
tida a Proposição, apOs a deliberação do Plerrário qu~nto ao 
prosseguimento d_a_ tramitação (art, 358, § 29 do Regimento 
Interno desta Casa). . . 

A matéria da quest~o de ordem versa sobre _a aphca~I
lidade da norma geral contida no art: 274, co!llbm_::,do com 
o art. 279~ da Lei Interna - adiamento da dtscussao -, à 
proposta de emenda à Constituição. . . - - . 

A Presidência desta Casa profenu dec1são _no sentido 
da inadmissibilidade da aplicação da disposição geral ao ca~o 
específico da proposta de emenda consti~ucional, em r.a:ao
das normas especiais que regulam esse tipo -~e pr_oP.OSiçao, 
as quais teriam prevalên~ia - porg~e esp~c1ficas .. -_sobre 
as regras de caráter genénco do Regxmento,_ mdefenn_~c;>, 4~s-
tarte a questão' de ordem. _ _ . 

inconformado com a decisão da Presidência, o nobre 
Senador Maurício Corrêa ieéórreu do despach? ~e ~- E~' 
0 Sr. Presidente do Seuá_çlo FeQ~ral, a esta Comissao, Imph
cando o·sobrestamento da decisão_ da Mesa. 

Em razão do recurso interposto, a PresidênC~a_, com fu!:ro 
no art. 408 do Regimento do Senado federal, solicitou alJ.dien
cia desta Comissão, objetivando a correta exegese do texto 
regimental. 

II - Da apreciação da matéria 

A questão_d_e_ordem foi sus_citada com_base J;tQ_ artigo 
403 do Regimento Interno e provocada pelo desconheCl_mento 
do Requerimento s/n', datado de 7-8-91, no qual o P_'':"laro 
Senador Maurício Corrêa pleitea'!a, fundado na prev1sao do 
art. 372 e no art. 274, b, comb_inado com o art. 279 ,~, tod?s 
do mesmo Diploma Regimentai, o adiamento da d1scussao 
da PEC n' 12/91 para a data de 6-9-91. 

Consoante anotação constantes às fls. 4 do processado 
(não numeradas, porém Contadas a partir da pr~meira folha 
que compõe o processado da PEC n' 12/91), venfi"!'-se que, 
em 6-8-91, foi aprovado o prosseguimento da tramitação da 
ProposiÇãO e, em 7-8~91, incluída_ em Ord:~ do J?xa, para 
a primeira sessão de debate, das cmco sessoes prevtstas par: 
o primeiro turno de di~cussã?, nos termos do art. 358, ~ 2-
do Regimento desta Ol.sa. _ _ 

Fundado no fato de que o Requerim.ento fora_apres~ntado 
na primeira das cinco sessões cons~cutlvas de d1scussao, em 
primeiro turno da PEC - ou seJa, em 7--8-91 - a Mesa 
o desconheceu,' respaldada, para tanto, no § 5'", do a!t_._:_358 
da Lei Interna, conforme foi infor~ado, ao insigne Senador 
Requerente, pelo Sr. Secretá.:rio-Geral da Mesa. . 

Coiisultando a legislação citada, constatam?_~ que o § 
2", do art. 358 do Regimento Interno, reza o segumte: 

"Art. 358. -···--······-···-·················",, .... "·-·· 

§··2~·-·ApiõÇ;d~;p;.~~~·~g~i;~~t~·!·-~~~té·ri~-~~;á 
considerada incluída em Ordem do D1a, em fase de 
discussão, em· prinieiro ·turnO,-durante cirico Ses~õeS 
ordinárias conSecUtivas,· qúanOo pó-derão ser oferectdas 
emendas, assinadas_por um terço, no mínimo, dos 
membros do Senado." 

Por outro lado, preceitua o art. 372 da Lei Interna. 

"Art. 372. -Aplicam-s_e à tramitação da propos
ta, no que couber, as. normas estabelecidas neste Regi
mento para as demais proposições." (grifos nossos-.) 

E, prescrevem os a:rts. 274,b e279, c,do Es~atuto regi
mental: 

"Art. 274. A discussão não será interrompida, 
salvo para: 

b) · ~di~~~~t~ · p~~~ -~~-ii~~· Pi~:~i~t~·; -~~-;;;_· 279 ~ .. 
........................ ~-- -~ ._ ~ ............ -~· ~--; ~ ..... ~ ..... -· ~-~--'·"''' 
·- - Art. 279. __ A discUSsãO, salvo nos projetas em re· 

gime de urgênciã. e 6 disposto no art. 349, poderá s~r 
adiada, mediante deliberação do P~enário, a requen
mento de qualquer Senador ou Comissão, para os se
guintes fins: 

••••••' •••••• ,,.,;,;;,,,,,,,,,,,,, •••••• ,,.,.,,~,c,.,.,-,,.,,,,,,, 

c) ser realizada em determinado dia." 
o o o o o o,,-., o o·'" o o o o; ... -•• O .. -,~.-L·;;:;·,;.,~. • ,·,·,~·•'''"'" .,;,·, ,.; ,;:_; 

. A redação do § 2' do art. 358 do texto regimental, asse
vera textualmente, que a fase de discussão, em primeiro tur
no, S:e dará " ... durante cinco sessões ordinárias consecuti
vas ... " 

Recorrendo ao "Dicionário Brasileiro Globo"; 4• ed., 
Ed. Globo, Porto Alegre, 1985, para melhor compreensão 
da norma regimental, encontramos os seguintes significad~s 
para os vocábulos da língua portuguesa: 

CONSECUTIVO - que segue outro; sucessivo; ime-
diato. - - -- -- -

SUCESSIVO - referente a sucessão, hereditário, que 
vem depois ou em seguida, consecutivo, sem interrupç~?_• 
contínuo. -- - --- - -

CONTÍNUO - que não cessa, ininterrupto, seguido, 
sucessivo. 

- À primeira: vista, portãntõ, podemos ser levados ao enten
dimento, nos termos expres·sados pela Presidência desta Casa, 
da inaplicabilidade, à proposta de emenda constitucional, da 
previsão do art. 279 do Regimento. . . . 

Ocorre, porém, que procedendo a uma leitura st~temát~ca 
do texto regimental nos _deparamos com a norma mculp1da 
no seu art. 363, á qual, ao prever o segundo turno de discussão, 
estabelece que ocorrerá em " ... três sessões ordinárias ... ", e, 
em tieilhum momento, faz menção ao fato de serem,_ es~~ 
sessões, consecutivas oU nãO. _ - -- -

Esse tratamento diferenciado, conferido pelo legislador, 
ao segundo turno em relação ao primeiro turno de disli.ussão, 
da proposta de e!Denda consti~uci?n3.l exige, des.ta_ C_o~issão, _ 
interpretaÇão umficadora, haJa v1sta o caráter mJushflcável, 
da distinção. -

Para tanto, pois, necessário se faz que retomemos a aná
lise do comando do art. 279, da Lei Interna, para extrairmos 

- o teal alcance dessa norma. 
Cinco são as hipóteses previstas no art. 279 Para a suspen

sã-o' da discussão e todas elas com um só ob jetivo, proporciónar 
uni exame·mais aCurádo da matéria:, evitando, dessarte, preci
pitações do Senado Federai no seu labor legislativo. . 

E são, apenas, dois os· casos excetuados pelo, a:rtrg9_ 279, 
aós quaiS o seu comando não se aplica: os projetas em regime 
de urgência e a hipótese do art. 349 (que dispõe sobre a 
realização de diligência nos projetas em regime de urgência), 
o que eyidencia a "mens legisla~oriS" :..Qe, so~ente, não propor
cionar a suspensão da fase de d1scussao -visando a um exame. 
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mais aprofundado da proposição - noS Cã.sos imPlicadores 
de matéria que esteja tramitando em regime de urgência. 

Ora, é inqoestioááVel- até porque de todo inconcebível, 
por ilógico --que _a proposta de emenda à Constituição--não 
é passível de tramitação no regime de urgência, em face ela 
complexidade que a matéria, no mais das vezes, implica e 
em razão do seu elevado quorum que, no regime de urgência, 
poderia inviabilizar a apreciação da proposta. 

Em se tratando de proposição -não suscetível de ser apre
ciada em regime de urgência e não tendo sido 1 expressamente, 
excetuada no art. 279, à proposta de emenda à Constituição, 
parece-nos, poderá ser aplicada a regra ~e suspensão da discus
são, visto que não vislumbrámos o empecilho únjco,--que -o 
Regimento interpõe, para a interrupçãO dessa fase, qu;tl seja: 
a urgência. - -

III-Do Voto 

Em razão da leitura sistemática do· Regimento Iriierno 
do Senado Federal, e reconhecendo o mérito da matéria -
provocada pela preocup_~ção com a independência do Poder 
Judiciário- é o nosso Parecer pela procedência da questão 
de ordem. 

Sala das Comissões, 28 de agosto de 1991. - Nelson 
Carneiro, Presidente - Elclo Alvares, Relatçr - 1Aifredo 
Campos- Valmir Campelo- Jutahy Magalhães- Magno 
Bacelar- Cbagas Rodrigues- José Fogaça- Josapbat Mari
nho - Oziel Carneiro - Mauricio Corrêa - Antonio Mariz 
- Francisco Rollemberg. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Item 3: 

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA 
AO PROJETO DE LEI DO . 

SENADO N• 2, DE 1988 

Discussão, em turno- único, do Substitutivo da Câw 
mara ao Projeto de Lei do Senado n' 2, de 1988 (n• 
315/88, naquela Casa), de autoria do Senador'Affonso 
Camargo, qUe altera- dispositivos da Lei n9• 5.682, ?~ 
21 de junho de 1971-Lei Orgânica dos Partldos Pohti
cos, tendo 

PARECER, sob n• 250, de 1991, da Comissaó· 
- de Constituição, Justiça e Cidadania, contrário. 

A matéria constou da pauta da sessão de 4 do corrente, 
quando teve a discussão_ adi.ada para ~hoje. , . , 

Discussão do substitutivo da Camara, em turno umco. 
(Pausa.) _ 
· Não havendo quem peça a palavra, encerro a d~scussão. 

Sobre a mesa, requerimento qu~ será lido pelo Sr. 1~ 
Secretário. -- - -

É lido e aprova-do o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 596;-í>E !991 

Nos termos _do_ art. 315, combinado com a alínea c -do 
art. 279 do Regimento Interno, requeiro adiamento da votaç~o 
do substitutivo da CD ao PLS n• 2/88, a fim de ser fe1ta 
na sessão de quinta-feira, dia 12-9-91. , 

Sala das Sessões, 10 de setembro de 1991. - Alfonso 
C amargo. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cameir_o) -'-, Aprovad? 
o requerimento, a matéria retornará à Oi'de_m__c!_o Dta no próxi
mo dia 12. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Item 4: 

Discussão, em turno único, do Projeto de-DeCreto 
Legislativo n' 77, de 1991 (n• 303!90, na Câmara dos 

-Deputados), que aprova o Texto do Acordo, por troca 
de notas, para a modificaç-ão do regime operacional 
do Acordo sobre Transportes Aéreos, de 6 de julho 
de 1976, celebrado entre o Governo da República Fede
rativa do Brasil e o Governo do Reino dos Países Bai
xOs, em Brasília, a 17 de agosto de 1989, tendo 

PARECER FAVORAVEL, sob n' 317, de 1991, 
da Comissão 

__ . .:--;_,-de ç.elações Exteriores. _ 

Discussão do projeto, em tunlo -úriicd. (Í'~uisa.) 
Não havendo quem. peça a palavra, -encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores, que_o aprovam queiram permanencer 

sentados. (Paúsa.) -
Aprovado. 
A matéria vai á Comiss-ão Piretoiâ pafã a Têdãçã6-final. 

É o seguinte o projeto aprovado:-

PROJETO DE DECRÊTO LEGISLATIVO 
N• 77, DE 1991 

(N• 303/90, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo, por troca de No
tas, para a Modificação do Regime Operacional do Acor
do sobre Trans_portes Aére_os, de 6 de julho de 1976, 
celebrado entre o G9verno da República Federativa do 
Brasil e o Governo do Reino dos Países Baixos, em 
Brasflia, a 17 de agosto de 1989. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Fica aprovado o texto do Acordo, por troca 

de Notas, para a Modificaçãct do Regime Operacional do 
Acordo sobre Transportes Aéreos, de 6 de julho de 1976, 
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil, 
e o-Governo do Reino dos Países Baixos, em Brasília, a 17 
de agosto de 1989. _ 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Con-_ 
gresso Nacional quaisquer a tos que possam resultar em revisão
do referido acordo, bem como quaisquer ajustes complemen
tares que, nos ter~os do art. 49, inciso I, da Constituição 
Federal, acarretem encargos ou compromissos gravo·soÇao· -
património nacional. 

Art. ·29 Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Item 5: 

DisCUsSão, em primeíto-nuf~rnO, .. ~~ _Pf.<;tQ..O~t~· de 
Einenda à Constituição n9 _q~ _ _4e 1991 1 de autoria do 
Seil:iâor Ney M.ã.ranhãO -e outros Senhores Senadores, 
que dá nova redação ao §59 do art. 14 da_ Constituição 
Federal (quinta sessão~ de discussão). 

Em obediência ao disposto no art. 358, § 29 ,do Regimento 
Interno, transcorre hoje o último dia para a discussão da 
proposta e apresentação de emendas assinadas por um terço, 
no mínimo_, da composição do Senado. 

Em discussão a proposta em primeiro turno. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la_, ~nçerro_a discussão. 
A matéria voltará à Ordem do Dia opoi'tunamene em 

fase de votação. 
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O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carileirot -' Esgotada a 
matéria coilStanfe da Otdem do Dia. Volta-se à lista de ora
dores. 

Concedo a palavra ao- nobre Senador Nabor Jtí_nior. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr._ Presidente, Srs. Senad9_re_s~ o já 
popular Ernendão, alardeado como panacéia- para: todos os 
males políticos, econômicos, sociais e iristituclóiiãis-d_QBrru;il, 
parece estar entrando.na fase decisiva çle sua elaboraçãQ.pel~ 
alquirriiã legislativa do Governo e, aos poucos, o texto original 
vem sofrendo adaptações para tornar-se mais palatável à socie
dade e às forças vivas que a representam. -- ----- -

Um dos pontos controversos e_a_inda .indefjpidos, todavia, 
é partíchlarmente- SU]e"ito a críticáS-e análises severas: a tenta
tiva de- usurpar recursos destinados aos 01!-IIJ.içípiOS a pa-rtir 
de 1988, com a proinulgação da_ atual Carta Magna. 

deiro processo de reforma agrária e realidade na arrecadação 
do Imposto Territorial Rural - caminhos apontados como 
alternativa para o empobrecimento municipal, que estaria sen
do tramado nas forjas do ~'Emend~o". Çomo afirriiam os 
SecretárioS, em seii documento, "a Abrasf não aceita que 
os municípios paguem a dívida dos estados, conforme proposta 
do "Emendão", na qual 46% desses recursos viriam da redu
ção âa cota_-parte dos MunicípiOs, e sTm qu:e·-a ampliação dos 
recursos do setor público venha em grande medida através 
da ampliação do Imposto Territorial Rural, cuja arrecadação, 
em 1990, em todo o País, atitigiU apenas -us$ -15 niilhões, 
o que significa a manutenção, por décadas, do privilégio tribu
tário dos grandes proprietários de terras improdutivas em nos
so Pafs". 

PassO a ler, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a íntegra da 
carta da Associação Brasileira dos Secretários e Dirigentes 
das Ffnanças dos MunicípioS das Cipitais, consubstanciada 
no Ofício datado de 30 de agosto útlimo: 

A divisão tributá_ria__então estabeli:cfda, reclamada desde 
muito tempo pela sociedade, contemplou as bases adminis
trativas locais com uin ªlei;ItO relativamente pequeno,- mas -
quebrou a-carência absoluta até. então observada. A decisãq 
dos Constituin"tes nada mais representou- do que o atendi
mento a uma aspiração maJoritária da cl~sse política e dos 
gestores públicos, pois era. i_nSustentáv~l a situ_it_Ção injusta 
preexistente. -- __ _ _ __ _- _ 

"A ABRASF- Associação Brasileira dos Secre
tários e Dirigentes das Finanças dos Mu_nicfpios das 
_Capitaís, verri acompanhando com preocupação as pro
postas que estão sendo apresentadas para Debate Na
cional, sobre o Novo Sis!_e~a Tributário para o Paí~~-

0 setor empresarial propõe a redução da carga 
tribut4ria através da redução do_ número de tributos. 
O _Governo Federal propõe ampliar seus récursos e 
ampliar os encargos dos EstadQs_e Municípios. Os Esta~ 
dos em articulação com o GoVerno Federal querem 
reduzir a cQta-parte do_ICMS dos Municípios conquis
tada na Constituição-de 1988, passando-a de 25% para 
20%, o q-ue coriesponde a uma -perda de 20%- naS 
transferências do ICMS dos Estados para os Muni
cípios. 

Agora, para desespero dos prefeitos e das adminiStrações 
municipais, reforçaM-se as pressões pata cortar parte dos re
cursos a elas destinadas, sob o pretexto de "redução da carga 
tributária" e de beneficiar "as Classes produtoras e o empresa
riado", dentro de uma pretensa estratégia de "combate à 
inflação". - ________ _ 

A Associação Brasileira dos SecretáríoS e DirigenteS das 
Finanças dos Municípios das Capitais, depois de analis·ar crite
riosa e responsavelmente a questão, propõe um roteiro de 
quatro-pontos para o Sistema Tributár_io NaCioiiaJ que se pre
tende, no Governo Federal, implantar dentro da reforma cons
titucional em gestação. EsSes piiiicípíós-São OS seguiiftes: 

"a) O volume de recursos tributáriOS ·ao _setor público 
(União, Estados e Municípios) deve ser compatível com as 
responsabilidades que lhes foram atribuídas pela Constituição. 

b) A carga tributária deve ser distribuída de fonna justa, 
do ponto de vista social, onerando preferencialmente os seto
res de maior renda. Para t.i:tnto, é essencial uma redução pro
gressiva da carga tributária índireta (ICMS, IPI, PIS, Firiso
cial), que no Brasií onera o consuiit()em ·eerca âe 40%. Eril 
contrapartida, a carga tributária direta (IPTU, ITR, ITBI, 
Causa Mortis, IR) é baixa em tei'nios interllaciOnàiS, se-tido 
que, no caso do património, não chegam a representar 1% 
do seu valor. __ _ _ _ _ __ . 

c) OS MunicípioS-participam- com apenas 15% do volu
me de recursos do setor público, sendo que os cidadãos que 
demandam os serviços sodaís, -náo -:mõrãill nOS estados, nem 
na União~ mas no-s Munid:(JiõS.-A alta concentração de recur
sos nos estados e na União iriVfabiliza o atendimento da de
manda social e-impede a autonomia MuniCiPal, base de efêtiva 
consolidação do processo democrático-em nósSo-País. _ -

d) E fundamental simplificar o Sistema Tributário Na
cional, facilitando a vjda dos contrib1,1intes, -âas empresas e 
do Sistema Arrecadador, fundindo impostos, ampliando sua 
base de incidência e reduzindo alfquotas dos tributos ifldiretos, 
tendo em vista sua êssenclãlidade." 

A questão tributária, segundo o documentq dôii Asso
ciação dos Secretários, passa por todo um processo__ de reorga
pização social do País, inclusive pela irriplantaçâo de um vereia-

A Abrasf entende que o País e seu setor público 
não conseguirão avançar nos seus objetivos çle presta
ção de serviços públicos e de manutenção das cidades, 
sem uma efetiva descentralização de recursos a nível 
Municipal e sem a retomada do des_env_plvimento eoo
_nôrriico, fonte prim-ária dos recursos públicos. 

Neste sentido propomos um sistema tributário que 
atenda os seguintes princípios: 

a) O volume de recursos tributários do setor pú
blico (União, Estados e Municípios) deve ser compa
tível com. as__responsabilidades de lhes foram atribuídas 
pela Constituição. -

b) A carga tributária deve ser distribuída de for
ma jUsta, do pOnto de vista social, onerando preferen
cialmente os setores de maior renda. Para tanto, é 
essenciaÍ ·uma redução progressiva da carga tributária 
indireta (ICMS, !PI, PIS, Finsocial), que no Brasil one· 
ra o consumo em cerca de 40%. Em contrapartida, 
a carga tributária direta (IPTU, ITR, ITBI, Causa Mor
tis, ITR) é baixa em termos internacionais, sendo que, 
no caso do património, não chegam a representar 1% 
do seu valor. · 

c) Os Municípios participam coin apenas 15% 
do volume de recursos do setor público, sendo que 
os cidadãos que demandam os serviços sedais, não 
_moram nos Estados, nem na União, mas nos Municí
pios. A alta concentração de recursos nos Estados ~ 
na União inviabiliza o atendimento da demanda social 
e impede a autonomia MuniciPal, base de efetiva conso_
lidação do processo democrático em· nosso País. 
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d) É fundamental simplificar o Sistem-a Trib_ u- lado, eis que a então Ministra da Economia, Fazenda e Plane~ 
tá rio Nacional, facilitando a vida dos_ cOlltribllintes_, jamento impediu a liberação dos_ recursos. Note-se recursos 
das empresas e do Sistema Arrecadador, fundindo-iffi- aprovados pelo Congresso Nacional, por meio da Lei Orça-
postos, ampliando sua base de incidência e reduzindo mentária relativa ao exercício de 1991. 
alíquotas dos tributos indiretos, tendo em ViSta su3. Até hoje, Sr.- Presicteiitf: e Srs.- Senadores, aguarda-se 
essencialidade. a liberação desses recursos. 

A Abrasf não aceita que os Municípjç.s, p_aguerÜ No seu discurso. o ilustre Senador Ruy Bacelar, após 
a dívida dos Estados conforme proposta do Emeridão, demonstrar, com dados e argumentos-irrefutáveis, todas as 
na qual 46% destes recursos, variam da redução da vantagens do empreendimento, não só para: o Estado da Ba-
cota-parte dos Municípios e sim que ·a ampliaç3.o dos hia, como para toda a região Nordestina e para 0 País, canela-
recursos do seto_r público venha em grande medida, mou a bancada baiana, em particular, e representantes do 
através da ampliação do Imposto Teri'itoriâl Rural, cuj~ Nordeste para, juntos, insistirem nessa reivindicação: 
arrecadação em 1990, em todo País, atingiU âpenas 
IS milhões de dólares, 0 que significa a m':iriu(eii-Çãõ- Atendendo a esse apelo, bem assim a outras manifes
por décadas do privilégio tribu~ário dos granc~es pro- tações veiculadas pela imprensa e à imposição de -miflhas res
prietários de terras improdutivas em nosso País,_Em ponsabilidades, como representante baiano nesta Casa, faço 
face do exposto, a Abrasf solicita de Vossa Excelêilcia; neste momento a mesma reivifldicação às autoridades federais: 

-
1 

.. - - - - ·· · liberem osrecursos para a construç-ao·· da "Van·ante do Para-
atençao aos atas acima ap-resentados e que leve em guaçu". 
consideração, quando da análise, discussão e vo-tação 
de Le"is Tributárias, a necessidade de qué se tenha uín Sou testemunha, Sr. Presiderite, dos entraves econômicos 
verdadeiro Projeto de Reforma Tributária, que não decorrentes das condições precárias do transporte nessa região 
passe apenas pela simplificação tributária (redução do do meu Estado. A situação- é-, realmente, insustentável. Por 
núm_ero de tributos). mas priorítariamente pelo aspecto isso_ mesmo, não é- possíVel adiar, sób qualquer pretexto, o 
político da questão, que envolve o volume da carga início daquela obra. _ . _ . _ 
tributária no País, justi_ça fiscal e descentnilização efeti- Que o GOvenlo Federal reconheça,_ de vez_, as vantagens 
va de recursos. que advir~o daí, não_apenas para a economia baiana e nordes-

Amir Antonio Khair, Presidente da Abrasf." tina~ comó, também·, para a economia nacionaL 
Esta, Sr. PreSidente e·-srs. se-nadores, a manifestação - Será que as autoridades económicas do atual GO-\'enlo-

dosSecretáriosdeFinançasda:SCapitaisdOsEstàdosdoBrasil, da República desconhecem que a integração das economiaS 

que merece 
0 

meu apoio _ pois sorrierite 0 fo!tãlecimento regionais é a coisa maiS impOrt3rite qUe se~ tem a: fazer para 
o fortalecimento da economia nacional? 

dos municípios, em particular as sedes estaduais, tornará legíti- _ Será que 0 critério para liberação de recursos federaiS, 
mo e consistente o pro-gfeSso- eCoiiOnüco, sodaf e Político 
que todos desejamos para- nOssa P3.tria. hoje, só leva em conta priOridades com a ecologia, com em-

(
Muito bem!) preendimentos ligados ao ecologismo,. inclusive os de fiilã.li-

dade _eminentemente turfstica? 
Era o que tinha a dizer • Sr· Presidente. É che_g~_~a a hora de o (Jqverno ser mais claro em relação 
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a aos objetivos políticos que pretende. 

palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. - Era.o que tinha a, dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia 0 SR. PRESIDENTE (Direeu Carneiro) _ Concedo a 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, Há palavra ao n<?~re Senador João Calmon. 
poucos dias, o ilustre Senador baiano, meu amigo e compa-
nheiro, Ruy Bacelar, pronunciou discm:so nesta Casa, cha- O. SR. JOÃO CALMON (PMDB ~ ES. _Pronuncia o 
mando a atenção de todos nós para a impoffância da constru- seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Se-nadores, o joma
ção da "Variante do Paraguaçu'' no ·nosso Estado da Bahia. lista e empresário Carlos Fernando Monteiro Lindemberg Fi-

Trata-se de uma variante ferroviária~ qúe tr<Úá inesti- lho acaba de ser escolhido, pelo Sindicato das Agências de 
máveis beneficias à economia nacional e regional, localizada Publicidade do Espírito Santo, como a personalidade do ano. 
no recóncavo baiano. - Trata-se do reconhecimento, absolutamente justo, do espírito 

A antiga ligação ferroviária exist~rite, coMedda pelo su- público e do trabalho desenvolv~dç. por Carlos Linde_mberg 
gestivo nome de ''Gargalo do Paraguaçu" ,. apresenta condi- Filho. 
ções extremamente desfav9ráveis no trecho em que atravessa Nascido _a 1_3 de setembro qe_ 1_935- está compleuindO, 
as Cidades de Cachoeira e São Félix, passandó pela centenária portanto, Seu 56~- ariiversári«? _-, Liiu~enberg Filho formou-se 
ponte rodoferroviária D. Pedro II. em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

No ano passado, foi_ áilUnciado o início das obras, em __ Jarieiro, trabalhol! em escritóriºª-~e ad'-:ocaci_a em suaj_uve_n-
solenidade festiva, ·com a presença dos biretofes -,-d-a Rede tu_de ___ e foi ainda oficial de gabine1e_ do Ministro da Justiça, 
Ferroviária Federal, dos Representantes da Federação das ~a década ~e 50. Sua granqe atuação, porém, deu-se nq :Espí
Indústrias do Estado da Bahia, Deputados, PrefeitoS da Re- nto Santo, estado de que seu pai foi du~s v~zes governa49r.-. 
gião, além do Secretário Nacional dos Transportes, na Cidade Já na sua Vida universitária ele se integrara à política. 
de Muritiba e com grande receptividade popular. Foi representante da Facul9ad.~. CalóJica de D~eito jUQtQ_ê!O 

A obra, cuja construção está prevista para J-ãnos, a um Diretório Central de Estudantes da PUG-RJ e, mais tar~, 
custo total de US$ 154 milhões, recebeu dotação de US$ representante desse diretório na União MetropOfitãna de 
54 milhões no Orçamento da União para este ano, felativa Estudantes, função que desempenhou por três anos. Ainda 
â primeira etapa. - - -----c- -- tfniversitáriO, idealizou, fundou e tornou-se _o primeiro ptesi-

Tudo pronto, a empresa vencedora da licitação, COiiSjni:_..~ dente do Centro de A_ssistência Judiciária Gra,tuifa da _F~ul-
tora Norberto Odebrecht, já -com o canteiro de obras insta- ·aacre-de Direíto~di.PUC. -- ~ -~- - - -- --
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Embora nunca tivesse concorrido a um cargo eletivo, 
demonstrou sempre e-sse espírito público já revelado nas ativi
dades acadêmicas. Assumiu em 1963 a Diretoria Exe-cutiva 
da S.A. A Gazeta, cargo que exerce até hoje e, a par de 
transformá-la no maior complexo de comunicação do Espírito 
Santo, orientou;.a sempre no rumo das grandes causas do nosso 
Estado. 

Um exemplo poderia ser dado pelo projeto Espírito Santo 
Ano 2000, que visa- preparar d Estado para os desafiOS dO 
ingresso no novo século. Essa promoção, que ainda está em 
andamento, resultou em uma série de estudos c planos extre
mamente relevantes para o dcscnvolv_imcnto do Espírito San
to, para a melhoria de suas condições económicas e para a 
ampliação do seu papel na vida nacional. 

Essa orientação vem sendo aplicada por Carlos Linden~ 
berg Filho a seu grupo empresarial, que inclui o jornal A 
Gazeta, de maior cirCUlação no EspíritO Santo, a TV Gazeta, 
líder de audiência, a TV Cachoeiro, as rádios AM e FM. 
A linha editorial dos jornais e emissoras que o COmpõem 
busca sempre no desenvolvimento econômico, político e social 
de nosso Estado e de nosso· P~ís. 

Paralelamente, a inegável liderança exercida por Carlos 
LindenbergFilho tem lhe valido uma série de missões confia
das por seus pares no mundo político e empr-esarial. r'oi, 
assim, membro da diretoria da Federação das Indústrias do 
Espírito Sarito,- seu--represeritãnte no Conselho do Banco de 
Desenvolvimento do EspíritO Santo, dirige"rlte do Conselho 
Regíonal de Imóveis,- diretor e vice-presidente da Federação 
da Agricultura do Estado do EsPírito Saitto, qUe viria-a presi
dir. Foi ainda presidente do Conselho do Projeto Rondon 
no ~spítito Santo e membro do Conselho de Administração 
da Aracruz Florestal. 

Todas _essas importantes- missões vêm sendo cumpridas 
com dinamismo e talento por Carlos Lindernbcrg Filho. Numa 
tradição de família, ele tem mostrado a e:ompreensão dos 
direitos e de-veres gerados por uma sociedade em permanente 
renovação como a nossa - e tem sabido imprimir essa com~ 
preensão em s_u_as JlJ.últiplas atividadcs. 

O título que ele agora recebe é corihecido como C0li61i, 
P.or ~star. simbo!iz~do_ __ em ~ma estatueta dessa ave que é tão 
stgmficattva e tão cara para os ca{;-ixabas. Trata~se, no caso 
de Carlos Lindemberg Filho, de uma homenagem iãO justa 
quanto calorosa por parte do Espírito Santo, a quem ele tanto 
tem dedicado parte de sua vida. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. {Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Esgotou-se 
hoje o prazo previsto no art. -91, § 3<.> do Regimento Interno, 
sem que tenha sido interposto recurso no sentido de_ inclusão, 
em Ordem do Dia, dos Projetas de Lei do Senado.n''.l40, 
de 1991, de autoria do Senador Francisco Rollembcrg, que 
altera dispositivos da Lei n<.> 8.078, de 11 de sete_mbro de 
1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras 
providências, e 156, de 1991, de autoria do Senador Jutahy 
Magalhães, que dispõe sobre o registro dos partidos políticos 
e dá outras providências. 

As matérias foram aprovadas em apreciação Conclusiva 
pela Cornissao de Constituição, Justiça e Cídadania. 

Os projetas vão à Câmara dos _Deputados. 

São -os seguintes os projeto-s-encãminhados à Câ~ 
rnara dos Deputados: 

TEXTO FINAL APROVADO PELA COMISSÃO 
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADÀNIA. 
PROJETO DE LEI DO SENADO N•140, DE 1991. 

Altera dispositivo da Lei n<.> 8.078, de 11 de setembro 
de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor 
e dá outras providências. 

-0 -Congresso-Nacional decreta: 
Art. 1' O art. 70, o inciso I do art. 76 e o art. 78 da 

I.:ei n" 8.078, de 11 de setembro de 1990, passam a vigorar 
càrri.- a seguinte redação: 

"Art. 70. Empregar, na reparação de produtos, peças 
ou componentes- -de reposição usados, sem autorização do 
consumidor. 

Pena- indenização de valor igual ao dobro das peças 
ou componentes novos e multa." 

"Art. 76. 
I- serem cometidos por ocasião de calamidade;" 
"Art. 78. Além das penas privativas de liberdade e de 

multa, podem ser impostas, cumulativa e alternadamente, ob
servado odisposto nos artigOs 44 a 47 do Código Penal: 

I- interdição tempo .. rária de direitos; 
II -a prestação de serviços à comunidade." 
ArL 2<.> Esta Lei entra em vigor na data de sua publi~ 

cação. 
--- Art. J' Revogam-se as disposições em contrário, 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 156, DE 1991 

Dispõe sobre o registro dos. partidos políticos e dá 
-outras providências. 

O -Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" Os partidos políticos adquirem personalidade 

jurídica com a inscrição dos seus estatutos_nPJegistro civil 
de pessoas jurídicas. _ 

Parágrafo único. As alterações estatutárias, uma vez 
aprovadas pelo órgão partidário competente, serão averbadas 
à rtta:rgem do registt:'O- _ 

_ Art. 2"' _O Tribunal Superior Eleitoral manterá registras 
dos partidos políticos com personalidade jurídica, averbando 
as alterações estatutárias havidas. . . _ . . 

Parágrafo único. Para os fins previstos neste artigo, o 
- representante legal do partido encaminhará ao Tribunal Supe

rior Eleitoral cópia dos estatutos e alterações acompanhadas 
de certidão do registro civil de pessoas jurídicas. 

Art. 3"' São revogadas as disposições em contrário e 
especialmente os arts. 4~ e 21 e respectivos parágrafos da 
Lei n' 5.682, de 21 de julho de 1971. 

Art. 4~ ESta lei entra em vigor na data de sua pu bli
cação. 

-- A:rt. 5<.> Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) "- Nada mais 
have_ndo a tr_atar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, 
des.ignando para a sessão ordinária de_ amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 
1 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO W 80, DE 1991 

Discussão, em turno únicÕ, do Projeto de DecretO 
Legislativo n• 80, de 1991 (n' 94/89, na Câmara dos 
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Deputados), que aprova o Texto da Corivenção entre 
os Governos da Rcpúblíca Federat_iv_a do_ Brasil e a 
República da Coréia, Destinada a Evitar a Dupla Tri
butação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de 
Impostos sobre a Renda, firmada em Seul, a 7 de 
março de 1989, tendo . · . . . 

PA~ECER FAVORÁVEL, sob n' 316, de 1991, 
da Comtssào 

- de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 16h25min.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. AU
REO MELLO ,NA SESSÃO DE 6-9:1991 E QUE, 
ENTREGUE A REVISÃO DO ORADOR, SERIA 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. AUREO MELLO (PRN - AM. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Pres_idente, Srs. SenadOres, devido 
à exigüidade de tempo c ao número consiâerável de oradores 
inscritos na sessão anterior, não me pude expresSã.r condigna
mente a respeito do grande acontecimento que se passou no 
Amazonas, que é a data em que faz aniversário sua eleVação 
à categoria Q_e província, portanto, a data de sua emancipação. 

Tal ensejo é, sem dúvida nenhuma, a maior festa que 
se realiza naquele Estado, fazendo aflLJírem às praças públicas 
a classe estudantil e organismos paramilitares, além de uma 
p-opulação bastante ansiosa por se agrupar e~- assim, nesse 
encontro, proceder a um condigno feStejo daquele episódio 
tão importante para-n6s. 

O Amazonas era, antigamente, uma vila e--naO~ tiÕhã. as 
condições de emancipação. Manaus vivia sobordinada _à Pro
víncia do Grão-Pará, razão pela qual o desempenho de fíguras 
extraordinárias, como Lobo D'Airnada e outros, permitiu que 
o Amazonas virasse, finalmente, o que nos dias de hoje se 
poderia chamar um verdadeiro Estado, com sua emancipação 
assegurada, com suas relações estabelecidas no concernente 
a outros Estados e a nações, em suma, transformando-se em 
nú?leo poderoso de progresso e de auto-_afirmação comO até 
hoJe prossegue nçsse desempenho. Esse é um aco-ntecimento 
realmente ah1ssareiro que comove a todos nós amazonenses, 
que, desde crianças, temos estado ali assistilldo a esses feste
jos, na sucessão dos governos que passam, n-a -esta6ilidade 
e perenidade das datas que ficam. 

Sr. Presidente, gostaria de abordar também nesta oportu
nidade um assunto que vem sendo motivo de comentários 
e até das manchetes jornalfstícas de cidades como o Rio de 
Janeiro, São Paulo e outras metrópoles brasileiras, e com 
repercussão no exterior. Refiro-me à questão da chamada 
proteção à flora e ã fauna lá da minha Amazónia, e a. proble
mas da chamada ecologia, principalmente dos ecologistas de 
mesa d: botequim, que são aquelas pessoas despreparadas 
que se Julgam autoridades para opinar a respeitO. 

Ainda recentemente ouvi ou li declarações do Sr. Lutzen
berger, um Secretárioo d_e Governo de sotaque estrangeiro 
que, ainda por assim dizer, está cru em matéria de amazo
nismo. E ele, criticando em nível baixo o Governador do 
Amazonas, Gilberto Mestrinho, dizia que os "Mcstrinhos da 
vida" estava!ll desinfo_l}TlJld_os_ a respeito da Amazónia etc. 
Ora, como pOderia o Governador Gilberto Mestrinho estar 
desinformado, se esta é a terceira vez que S~ Ex~ exerce o 
mandato de Governador, por 4 anos, se S. Er é nascido 

Já nos confins da Lábrea, um dos municípios mais longínquos 
do Purus, e é uma pessoa que conviveu e convive no interior 
e tem conta to com a população amazonense diuturnamente. 
Conhece os seus rios, vai de lancha, vai de avião, vai de 
helicóptero, perlustra todo o grande leque do Amazonas, e 
é pessoa que está convivendo diariamente com os caboclos, 
com os conterrâneos citadinos, com todas as pessoas que habi
tam, sob aquele calor violentíssimo, a terra amazonense. 

Então, surge essa figura do Sr. Lutzsenbergcr, cuja fala 
na televisão, inclusive, é de sotaque estrangeiro. Não posso 
compreender mesmo como é que o Presidente Collor, Cava
lheiro de rara sensibilidade, aproveitou no seu secretariado 
uma figura tão exótica, e opina, dizendo que o Governador 
Gilberto Mestrinho não está capacitado, não está habilitado, 
no conhecimento da ecologia. 

Todos os dias, nós do Amazonas, estamoçvendo princi
palmente onças e jacarés, essas feras que existem na selva 
c_ nas imediações dos núcleos citadinos, devorarem, atacarem 
pessoas. Ainda, se_ não me engano, na semana passada, mor
reu um rapaz devorado por uma onça, acometido_ por uma 
onça. Ele ainda conseguiu se safar até o hospital, mas não 
resistiu à violência dos ferimentos. Mas a onça ainda é mais 
rara. 

Realmente, o jcicaré é o gra~de inimigo dós caboclos 
da Amazôriia~ E, nesse caso, posso até testemunhar, porque 
sou filho de Porto Velho, mas morei, passei a minha infância 
em Santa Fé. Santa Fé é um lugarejo perdidO na selva, e 
é atravessado_ por um rio de águas negras, o Ri~ Guaporé. 

Então,_ esse lugar era um lugar tão pavoroso ao tempo 
em que eu lá estava, que, pela manhã, quando se despertava, 
n-ª, cas~ em que eu morava, que era um barracão imenso 
'Sóbre pilotis de madeira, aos quais a água chegava na época 
das cheias, víamos um verdadeiro tapet~ negro formado por 
esse ariimal, que tem uma capãcidade reprodutiva muito rápi
da e muito veloz. Nessa ocasíão, tínhamos que passar de ca
noa, dando remadas nas cabeças de jacarés, enquanto eles 
afundavam. 

O jacaré é um animal cxtremariJ_ep_te covarde, que pega 
sempre à traição. Ele não tem língua; não abre a boca dentro 

_ d'água e não pode morder quando submerso: Mas a técnica 
usada por ele é dar uma rabanada tanto nos animais de estima
ção, quanto nas "''criações" domésticas e nos seres humanos, 
quando na superfícíe, e isso desloca a· pessoa, ou animal do
méstico, que ele recolbe naqueles dentes_ d.e alicate --por 
isso que o americano o chama de aiUgator - e mata, geral
mente por asfixia, pois afunda com a presa. Uma hora, me!a 
hora depois, ele vai comer a vítinia em terra, É uma fera 
horrenda que, realmente, deveria ser extinta da área amazó
nica. É, também, o destruidor das tartarugas, que ele devora 
ao nasc~em, à beira dos "tabuleiros", quando procuram a 
água. 

· O Ibama vive protegendo esses monstros. Mas acredito 
que seja por falta de conhecimento soÇre a matéria. Os seus 
inspetores, provavelmente, não terão a vivência que temos 
tido nós, nascidos lá, na Amazónia, Amazónia que é, Como 
dizia Humboddt, o último capítulo de Gênesis que foi feito 
no globo terráqueo. 

Por essas razões, aqui estou para defender o Governador 
Gilberto Mestrinho das arremetidas medíocres desse Sr. Lut
zep.berg que realmente é uma figura fisicamente Caricata, que 
lembra mesfuo a caracterização -de um certo-cômico que a tua 
na televisão, o "Cocada",_- o mesmo_ cujos cabelos tornam 
o formato de uma avião, já nos programas de Chico Anisio. 
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Esse Lutzenberg deveria era reconht!cer que está atrapalhando 
e posando de sabido numa área em que evidencia desconbe
cifnentO total. 

O Governador Gilberto Mestrinho tem levado esse assun
to com a maior serie-dade, porque não poderia ser de outra 
maneira. Não se poderia tratar levianamente Um assu-nto que 
iri:J.plica vida, na sobrevivênciã. dos próprios conterrâneos que 
habitam aquelas áreas. 

Daí, Sr. Presidente, eminentes Srs. Senadores, quero di
zer que o Governador Gilberto Mestrinho, quando fala, quan
do pede que se eliminem Os jacarés, estr dando altitud~ ao 
clamor das vítimas das feras que estão à solta, lá na Amazônia 
distante, e dando oportunidade a que o Brasil tome conheci
mento desses fatos. Porque, realmente, se há uma coisa que 
considero uma omissão das .m.ais _criminosas - eu não digo 
criminosa, mas das mais culposas neste Brasil, para fazer jus 
às definições jurídicas, - essa omissão é a de que o Brasil 
não torna conhecimento a sério, como deveria, desse pedaço 
de chão que a ele pertence. No dia em que a finança intena
cional conseguir enfiar as suas garras afiadas no subsolo da 
Amazónia e esta for internacionalizada, como é o sonho dou
rado das grandes potências, tendo certeza de que então o 
Brasil irá chorar sobre o leite derramado, mas será tarde 
demais. 

É necessário que nós, Representantes amazónicos neSta 
Casa e na outra do Congresso Nacional, fiquemos a clamar 
e a apontar esses defeitos, esses episódios concernentes àquela 
região distante. É preciso que os nossos companheiros de 
bancada e de colegiado atentem com muito cuidado para esse 
problema da grande Amazónia. 

A grande Amazônia realmente corresponde a dois terços 
da Federação brasileira. Ela precisa ser olhada e sentida pelos 
demais brasileiros, pelos demais componentes da granda Na
ção da qual fazemos parte. 

Tenho clamado, aqui, ãs vezes com uma certa monotonia, 
a respeito desses problemas da nossa região. Mas essa região 
é a que tem no subsolo os minériOs mais- raros e mais ricos: 
É a região para a qual o Brasil se deveria voltar, a fim de 
que a nossa finança, a nossa economia se transformasse nUma 
das mais robustas do mundo. Este País realmente é privile
giado. 

Por exempo, outro dia, nesses episódios que têm aconte
cido lá na União Sovíética quando o velho mestre Mikhail 
GOi"bachev foi seqüestrado na Criméia e_ aquele grupo de 
ditadores de homens encanecidos, realmente senis, que não 
podiam dirigir o país, foram, por assim dizer, derrubados, 
a chutes nas regiões pudendas pretéritas, por aqueles direi
tistas que formam o grupo do Sr. Yeltsin. Fico a pensar que 
um País da imensitude da Rússia, ou melhor, da União das 
Repúblicas Socialistas Soviéticas, não -rem os privilégios que 
nós, brasileiros, ternos. Nós temos verão o ano_inteiro, sol 
o ano inteii"o.:Quando acontece um inverno aqui, nãO pode 
ser comparado com aquele inverno tremendo que acontece 
na maioria desses países europeus e em alguns asiáticos._ O 
nosso inverso é realme_nte equatorial, tropical, um inverno 
solar. Por tudo isso, nós somos privilegiados. Temos uma 
terra que nós precisamos e devemos trabalhar para que renda 
frutos e nós possamos entrar para aquilo que chamam concerto 
das nações do Primeiro Mundo; que, em termos de emulação, 
de concorrência, não menos providas do que nós. 

De maneira, Sr. Presidente e nobres Srs. Senadores, que 
concluo estas breves palavras, que haveriam de ter sido profe
ridas na sessão de ontem, ao mesmo tempo em que quero 

acentuar, primeiro, 8 grande alegria pela elevação do Ama
zonas à categoria de província, nos velhos tempos idõs, e 
os festejos que ali acontecem; e, em segundo lugar, a defesa 
do Governador Gilberto Mestrinho contra o Secretário Lut
zenberger, esse homem circense, de estranha acrobacia polí
tica e, ao mesmo tempo, um verdadeiro paradigma visual 
para aqueles que desejam rir e encontrar distração nas institui
ções que minoram as preocupações da vida, para que, por 
favor, cale a sua boca e não fique proferindo tolices na Bélgica 
ou no Brasil, porque' a hora do picadeiro não é esta. 

Nós estamos na hora da gravidade, na hora do trabalho, 
na hora da visualização do Brasil em termos de seriedade 
e confiança naqueles que dirigem os seus Estados, porque 
ess_es que assim procedem o fazem por causa da sua capaci
dade, do reconhecimento do povo, e, no Amazonas, do conhe
cimento das águas profundas, da terra gliscóide e da floresta· 
úmida e s_eminegra que recohre a epiderme daquela região, 
e das águas de lá. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! 
Palmas.) 

ATOS DO I'RESII>ENTE 

ATO DO PRESIDENTE N• 676, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções regimentais e regulamentares, de conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora: no 2, de 1973, de acordo com o disposto 
no artigo 243, § 2•, da Lei n• 8.112, de 1990 e no Ato da 
Comissão Diretora n~ 1, de 1991, resolve nomear ALEXAN
DRE JOSÉ GUERRA TORRES, para exercer o cargo, em 
comissão, de Secretário Parlamentar, Código SF-DAS-102.1, 
do Quadro de Pessoal do Senado F_ede_r_al, com_lotação e 
exercício no Gabinete da Líderança do PDT. 

Senado Federal, 10 de setembro de 1991. - Senador 
Mauro Benevides, Presi4_ente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 677, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso da_sua compe
tência regimental e regulamentar, em conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora no 2, de 1973, de acordo com o disposto 
no artigo 243, § 2•, da Lei n• 8.112, de 1990, no Ato da 
Comissão Diretora no 1, de 1991, resolve exonerar CARLOS 
ALBERTO MORAIS XAVIER, do cargo, em comissão, de 
Secretário Parlamentar, Código SF-DAS-102.1, do Quadro 
de Pessoal do Senado Federal, do Gabinete do Senador Júlio 
Campos, a partir de 31 de agosto de 1991. 

Senado Federal, 10 setembro de 1991.- Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 678, DE 1991 

O Presidente do Seriado Federal, no uso de suas atribui
ções regimentais e regulamentares, de conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora no 2, de 1973, de acordo com o disposto 
no artigo 243, § 2•, da Lei n• K112, de 1990 e no Ato da 
Comissão Diretora n9 1, de 1991, resolve nomear THAÍS 
HEUSI DE LUCENA, para exercer o cargo, em comissão, 
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de Secretário Parlamentar, Código SF·DAS-102.1, do Quadro 
de Pessoal do Senado Federal, com lotação e exercício no 
Gabiriete do Senador Júlio Campos. --

. Senado Federal, 10 de setembro de 1991. - Senador 
Mauro Benevides, Presidénte. 

ATO DO PRESIDENTE N• 679, DE 1991 

O -Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tência regimental e regulamentar, em conformídade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
d~ Comissão Diretora n'? 2, de 1973, de acordo com o disposto_ 
no artigo 243, § 2•, da Lei n• 8.112, de 1990, no Ato da 
Comissão Direlora---n~ f, âe 1991, e tendo em vista o q~e 
consta do Processo no 014.784/91-2, resolve eXonerar, a pedi
do, JOÃO BATISTA BREDA, do cargo, em comissão, de 
Assessor Técnico, Código SF:DAS-102.3, do Quadro de Pes-

soai do Senado Federal, do Gabinete do Senador Eduardo 
Suplicy, a partir de 1'? de setembro de 1_991. 

Senado Federal, 10 de setembro de 1991. - Senador 
Mauro Benevides, Presidente . 

ATO DO PRESIDENTE N• 680, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções regimentais e regulamentares, de conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora no 2, ae 1973, de a-cordo com o disposto 
no artigo 243, § 2•, da Lei n• 8.112, de 1990 e no Ato da 
Comissão Diretora n9 l, de 1991, resolve nomear JOSÉ RIBA
MAR GUIMARÃES CORRêÃ, para exereer o cargo, em 
comissão, de Secretário Parlamentar, Código SF-DAS-102.1', 
do _Quadro de Pessoal do SeDado Federal, com lotação e 
exercíCio no Gabinete da Primeira Vice-Presidência. 

Senado Federal, _10 de setembro de 1991. - Senador 
Mauro Benevides, Presidente. 
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1- ATA DA 152• SESSÃO, EM 11 DE SETEMBRO 
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vado, tendo a Presidência se associado às homenagens pres~ 
tadas, em nome da Mesa. 

1.1 -ABERTURA 
1.2- EXPEDIENTE 

1.2.6- Designa5_ão da Ordem do Dia da próxima ses
- -são 

1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da República 

- N~ 230 a 235/9r(n"474a479/91, na origem), resti, 
tuindo autógrafos de projetas de lei sancionados. 

1.2.2 - Ofício do Sr. 1~ Secretário da Câmara dos 
Deputados 

Encamiilhando à revisão do Senado autógrafo do se
guinte projeto: 

-Projeto de Decreto Legislativo ne 111/91 (n' 137/91, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Tratado 
para a Constituição de um Mercado Comum entre a Repú
blica Federativa do Brasil, a República Argentina, a Repú
blica do Paraguai e a República Oriental do Uruguai, firma
do em Assunção, em 26 de março de 1991. 

1.2.3- Comunicação da Presidência 

-Prazo para apresentação de emendas ao Projeto 
de Decreto Legislativo n' 111/91, lido anteriormente. 

1.2.4- Leitura de Projeto 

-Projeto de Lei do Senado n' 319/91, de autoria 
Po Senador Francisco Rollemberg, que dispõe sobre a en~ 
lrega do bem e sobre a_ a abertura de novos grupos de 
consórcio, e dá outras providências. 

1.2.5- Requerimentos 
- N• 597/91, de autoria do Senador DiValdo Suruagy, 

solicitando licença para· afastar~se dos trabalhos da Casa 
nos dias 12 e 13 de setembro de 1991. Aprovado. 

- Ne 598/91, de autoria do Senador Albano Franco, 
solicitando que seja considerada como licença autori~ada 
os dias 12 e 13 de setembro do corrente ano.- Aprovado. 

- N' 599/91, de autoria do Senador Mauro Benevides 
e outros Srs. Senadores, -solicitarido homenagens de pesar 
pelo falecimento do Deputado Cristóvam Chiaradia. Aprow 

1.3- ENCERRAMENTO 
2- MESA DIRETORA 
3- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 
4- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA· 

NENTES 

SUMÁRIO DA ATA DA 67• SESSÃO, 
REALIZADA EM 24 DE MAIO DE 1991 

Retificações 

Na publicação do Sumário, feita no DCN Seção II, 
de 25-5-91, na página n• 2558, 1' coluna, no item 1.2.1 
- Pareceres, 
Onde se lê: 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 7/91 (n' 15/91, 
na Câmara dos Deputados), ... 
Leia-se: 

-Projeto de Decreto Legislativo n" 71/91 (n' 15/91, 
na Câmara dos Deputados), ... 

Na mesma página. ·z~ coluna, no item 1.2.5- Reque
rimentos, 
Onde se lê: 

- N• 218/91, de autoria do Senador Esperídião Amin, 
solicitando dispensa de interstício e prévia distribuição de 
avulsos para o Projeto de Decreto Legislativo n"' 7•/91 (n"' 
15/91, na Câmara dos Deputados), ... 

Leia-se: 

- N• 218/91, de autoria do Senador Esperidião Amin, 
solicitando dispensa de interstício e prévia distribuição de 
avulsos para o Projeto de Decreto Legislativo n' ·71/91 
(n" 15/91, na Câmara dos Deputados),... · 
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EXPEDIENTE 
CIINTIIO ORÁPICO DO SENADO PEDBIIAL 

PMSOS P0R:ro 
llirolo<-Oenl do Seudo PedcnJ 
NJAai!L DA SILVA MAIA 
llfttor--

PJÁRIO DO CCNOIUIIIIO NACIOIIAL 
~sob rapouabõtidododa MaadoSeoadoPedcnJ 

CARLCS HOI.IERO VIEIRA NINA 
Diretor Adaiaillrativo 

ASSINATURAS 

WIZ CAliLOS DE BASrOS Sellleltnll ---·-·-·---·--· - C4 3.519,65 ---PlDRIAN AUOUS'IO COtrriNHO MADRUQA 
Dril'etor Adjuto 

SUMÁRIO DA ATA DA 1• REUNIÃO, _ 
REALIZADA EM 28 DE MAJI) DE 1991 

Retificação 

Na publicação do Sumário, feita no DCN - seção 
II - de 29-5,91, na página n' 2645, 3' coluna, no item 

Tiragem 2.200 cxemplara. 

3.2.2 - Requerimento 
Onde se lê: 

-No 244/91 de auto na do Senador Marco Maciel 
e ... 
Leia~se: 

,....,... N° 224191~ de autoria do Senador Marco Maciel 
e ... 

Ata da 152~ Sessão, em 11 de setembro de 1991 
1 ~ Sessáo Legislativa Ordinária, da 49~ Legislatura 

Presidência do Sr. Mauro Benevides 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESEN-
TES OS SRS~ SENADORES: -

Affonso Camargo- Albano Franco - Ale>~:andre Costa 
-Alfredo Campos~Aiuízió Bezerra ---Amazonino Mendes 
- Amir Lando - Aureo- Mello - Beni V eras - -carlos 
De'Carli- Carlos Patrocínió- CésarDia~ ~Chagas Rqdri-

; gues- Cid Sabóia de Caryal~o.~ Coutinho Jorge- Di-rceu 
Carrleird ..:...---DiValdo Suruagy - Eduardo Suplicy - ElciÔ 
Álvares - Esperidião A mim ~-E pita cio Cafeteira - Fr;ln
cisco Rollemberg - Garibaldi Alves - Gerson Camata -
Guilherme Palmeira - Henrique Almeida - Irapuan Costa 
Júnior-----João Calmofl- João Rocha- Josaphat fv!3:rin~c:t 
-José Eduardo -José Paulo Biso! -José Richa -José 
Sarney- Júlio Campos- Júnia Marize - Jutahy Magalhães 
- Levy Dias- LoufCmberg ~unes Rocha- Lourjval Bap
tista -- Lucfdio Portella - Mansueto de Lavor - Marco 
Maciel- Mário Covas__;_ Magno Bacelar- MauríciO Corrêa 
-Mauro Benevides-Meira Filho -Moisés Ab_tã.Q_~ Nabor 
Júnior- Odacir Soares - Oztel Carneiro ---Pedro Sinlon 
- Rachid Saldanha Derzi - Raimupdo Lira _:__ Ronaldo 
Aragão- Valmir Campeiõ-.:..:....::: Wilson Martins- Telmo Viei
ra- Teotónio Vilela Filho. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro. Benevides) -~ Á-Iista de 
presença acusa ·o corrrparecirrfento d~ 60 Srs.· Senãdores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção-de Deus~ iniciamos nossos trabcllhoS_--
0 Sr. 1~ Se_cretário procederá à leiturà.do ExPediente. 

É lido o seguinte . 

ExPEDIENTE 

MENSAGEM 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafos de projetos de lei sancionados: 

N' 230191 (n"' 474/91, na origem), de 9 do corrente, refe
rente ao Projeto de Lei da Câmara n"69, de 1991 (n' 1.581191, 
na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal' Superior do 
Trabalho, que dispõe sobre a revisão dos vencimentos básicos
dos Ministros do Tribunal Superior do Trabalho, dos Juízes 
dos Tribunais Regionais do Trabalho, dos Juízes Presidentes 
de Juntas de Conciliação e Julgamento e dos Juízes do Traba
lho Substitutos da Justiça do TraQ~lho, e dá otJ.tras provi
dênciaS. 

(Projeto que se transformou na Lei nu 8.227, de 9 de 
.setembro de 1991.) 

No 231191 (n" 475/91, na origem), de 9 do corrente, refe
rente ao Projeto de Lei da Câmara n' 66, de 1991 (no 1.578/91, 
na Casa de origem), que altera os valores dos vencimentos 
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dos cargos efetivos e em comissão -das Secretarias dos Tribu~ 
nais Eleitorais e dá outras prOvidências. __ 

(Projeto que se transformou na Lei n' 8.228, de 9 de 
setembro de 1991.) 

N' 232/91 (n' 476/91, na origem), de 9 do corrente, refe
rente ao Projeto de Lei da Câmara n' 70, de 1991 (n' 1.584/91, 
na Casa de origem), de iniciativã do Superior Tribunal Militar, 
que dispõe sobre a_ revisão dos vencimentos básícos dos Minis
tros do Superior Tribunal Militar e dos Jufzes da Justiça Militar 
Federal, e dá outras providências. 

(Projeto que se transformou na Lei n' 8.229, de 9 de 
setembro de 1991.) 

N' 233/91 (n' 477/91, na origem), de 9 do corrente, refe
rente ao Projeto de Lei da Câmara n' 68, de 1991 (n' 1.580/91, 
na Casa de origem), que dispõe sobre os vencimentos dos 
Membros do Ministério Público da União e dá o_utras provi
dências. 

(ProjetÕ que se transformou na Lei n9 8.230, dç 9 --de 
setembro de 1991.) 

N• 234/91 (n' 478/91, na origem), de 9 do corrente, refe
rente ao Projeto de Lei da Câmara n• 71, de 1991 (n' 1.585/91, 
na Casa de origem), que dispõe sobre a revisão dos vt;n_ç_i
mentos básicos dos Membros da Defensaria-de-Ofício da Jus
tiça Militar, e dá outras providêrlcias. 

(Projeto que se transformou na Lei n' 8.231, de 9 de 
setembro de 1991.) 

N• 235/91. (n' 479/91, na origem), de 9 do corrente, refe
rente ao Projeto de Lei da Câmara n' 75, de 1991 (n' 1.591/91, 
na Casa de origem), que dispõe sobre a revisão dos venci
mentos básicoS dos D~sem.lJ_argadores do Tribunal de Justiça 
do Distrito Federal e dos Territórios, dos Juf~eS d~Dir"eito 
e dos Juízes de Direito Sub~titutos e dá. outras providências. 

(Projeto que se transformou na Lei n9 8.232, de 9 de 
setembro de 1991.) 

OFÍCIO 

DO SR. 1' SECRETÁRIO DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafo do seguinte 
projeto: 

PROJETO DE DJ!;!:RETO LEGISLATIVO 

N• 111, DE 1991 

(N• 137/91, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Tratado Para a Constituição 
de um MercadoComum entre a República Federativa 
do Brasil, a Reptíblíca Argentina, a Reptíblica do Para
guai e a República Oriental do Uruguai, firmado em 
Assunção, em 26 de março de 1991. 

O Congrésso Nacional decreta: 
Art. 1 o Fica aprovãdo o texto do Tratado para a Ci:inSfi~

tuição de um Mercado Comum entre a República Federativa 
do Brasil, a República Argentina, a República do Paraguai 
e a República Oriental do Uruguai, firmado em Asst~nção, 
em 26 de março de 1991. 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Con
gresso Nacional quaisquer a tos que possam resultar ein revisão 
do presente Tratado, bem como quaisquer ajustes comple
mentares que, nos termos do art_. 49, inciso I da Cons_tituição 

Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao 
patdmônio ·nacional. o• o -- : - '-

Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de Sü~pú_!ilicilçãO. - - - - - ··-

MENSAGEM N' 137, DE 1991 

Execelentíssimos Senhores M~mbros do Congresso Na
cional. 

~m conforri}idade COm o ·disPostO no" Artigõ--49, fnciso 
I, da ConstitUição Fedefàl; t(!Tlhá a honr-ã-de submeter à eleva
da consideração de Vossas Excelêncll}s o a:nêxo texto do Trãta
do para a Constituição de um M~rC~do ÇomUín eiii-re a R.ep:ú:=
blica Federativa do Brasil, a República Argentin.a, a República 
do Paraguai e a República Oriental do l)ruguai, firm.ado em 
Assunção em 26 de março de 19~1. 

O Tratado de Assunção, como se convencionov. designar 
o instrumettto em apreço, encerra .um processo negociador 
iniciado em. agosto de 1990, quando os Governos dQ__Brasil 
e da Argentina convidaram o Paraguai e o Uruguai a participar 
do projeto de Mercado Comum previsto pela Ata de Buenos 
Aires, de 6 de julho de 1990. 

O Tratado estab_eleçe _um período de tramição, que se 
estende da data de sua entrada e_m vigor até 31 de dezembro 
de 1990, bem como os mecanismos e condições para a consti
tuição progressiva do Mercado Comum do Sul - MERCO
SUL, que- deverá propiciar a livre-cirCulação de bens, serviços 
e fatores entre os quatro países. Prevê, ainda a coordenação 
de políticas macroeConômicas· ~-se to riais e o compromisso 
de se harmonizarem as legislações em áreas atin~nt~s aos 
objetivos do Tratado. Ao final do período de_traDSição, os 
quatro paíseS terão adotado uma ta_d(cu~Xterna comum para 
todos os produtos de seu universo tarifário. 

---O Mercosul está fundado na reciprocidade de direitos 
e obrigações entre os Estados-Partes. admitindo diferenças 
pontuais de ritmo para o Paraguai e o UrugUai no tocante 
à -ªberJura total de suas_ economias, que deVerá dar-se em 
31 de dezembro de _1995, e não, COmo para õ Brasil e a Argen
tina, a 31 de dezembro de 1994. 

O Tratado define uma estrutura orgânica provisória, inte- -
grada pelo Conselho do Mercado Comum (órgão superior 
de condução política do processo) e pelo Grupo Mercado 
Comum (órgão executiVO, a ser coordenado pelos Ministérios 
das Relações Exteriores). Prevê-,.se que as reuniões do Conse
lho contarão com a participação dOS-Presidentes da República 
dos Estados-Partes, pelo menos uma vez ao ano. Durante_ 
o período de transição, as decisões dess_es_órgãos serão toma
das por consenso. 

O tratado está aberto à adesão, mediante negociação
dos demais países membros da Associação LatinoRAmericana 
de_ Integração (ALADI), cincO anos após sua entrada em 
vigor: Esta condição não se aplica aos Países-Membros que 
nãO façam- parte esqUemaS de integraçãO_ SUbRregionaiS OU de 
associações extra-regionais, cuja adesão pode ser solicitada 
antes do referido prazo. 

Os Governos se comprOmetem a manter os--respectiVos 
Poderes Legislativos informadoS Soore a ttVOluÇãO do M€:i-Cado 
Comum. PaAra facilitar esse acompanhamento, se prevê a 
formação de uma Comissão Parlamentar Conjunta BrasilRArR 
gentina·-Paraguai-Uruguai. 
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, Do Tratado constam vários an_exos, ·que definem um-Pro
graipa de Liberação Comercial (cronograma de desgravação 
e d* redução de listas de exceções), um Regime Geral de 
Origem (que fixa critérios_ para a utilização de materiais e 
insUmos impOrtados de terceiros_países), um Regir:ne de Solu~ 
ção 1de Controvérsias (inidã1mente Sob a responsabilidade do 
Gr'Upõ Mercado Comum), um Regime de Cláusulas de Salva
guatda (tanto para produtos quanto para conjunturas econó
micas adversas) e uma relação dos subgrupos de trabalho. 

OTnltado de Assunção representa um avanço sem prece
dentes na histó~a da_ integração econômica_ da Amériça Lati
na. Sua implem.ei:ttaÇão cOntribuirá pai'a 1-adonalizar e moder-. 
nizar as estruturasprod_uti_yas=d9s quatro países, para estimular 
novps.investiinentos e prorriover uma inSerção mais Compe-
titiva das quatro economias_ no mercado internacíQnàl. . 

Tendo em vista que a execução de váriaS riledidas pre
vist~s ·no Ti-atado - tais como o Programa de Liberação Co
mer:cial e a instahlção dos órgãos de coord~maçªo _e exe_cy.ção 
-depende de sua ratificaÇão-pelos países signatários, solicito 
a v;ossas Excelências tratamento prioritário â apreciação da 
matária. · 

Brasília, 5 de abril de 1991. -Fernando Collor de Mello. 

EiSIÇÃ.O DE M .. OTiVO. S. DECLA/DAI/14.IIX COR 
O, DE 3 DE ABRIL DE 1991, DO S_E_NHOR MINIS-
0 DE ESTADO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

À Sua Excelência o Senhor 
Doutor Fernando Collor 
Presidente da República. 

Se"nh.or -PreSidente, 
Em 26 de maiço de 199'!; Vossa Excelência e os Presi. 

dentes da República Argentina, da República do Para.guai. 
é da República Oriental do Uruguai firmaram o '!'ratado para 
Constituição do Mercado Çomum do_SuL(MERCOSUL). A 
cerimônia culminou um processo negociador iniciãdo em agos
to de 1990, quando os Governos do Brasil e da Argentina 
convidaram o Paraguai e _Q Uruguai a·patticipa-f do prqj~to 
de Mercado Comun encomendado por Vossa Excelência e 
pelo Presidente Menen na Ata de Buenos Aires, de 6 de 
julho de 1990. · · 

2. O Tratado de Assunção - como se convenciOnou 
designar o ínstrumellto em ãpreçó- foi objeto da Exposição 
de Motivos (DEaA/DAl/091, de 8 de março de 1991, que 
fOI ,encaminhada à alta apreciação de Vossa ExceJência. 

3. O Tratado que ora se submete à aprovaçao" do Con
gresso Nacional representa um avanço sem préceden_t~s_ n~ 
hisiória da integração económica da Améri_ca Latina. ~Uª- itP:
pia:ntação contribuirá para- nidonalizar aS estrUturas pm.du
tivás dos quatro países, estimular novos investiffi~fifo"S é Jifo"
mover uma iserção mais· Cdmpetitiva das quatro economias 
no mercado internacional. 

4. Tendo em vista que a excessão d_e várias medidas 
previstas no Tratado - tais como o Programa de Liberação 
COmerCial e a inst~llação dos órgãos de coordenação e execu
ção - depende de sua ratificaÇãO pelos países signatários, 
permito-me sugérit a Vossa Excelência_sejá soli~itado ao Cqn~ 
gresso Nacional tratamento prioiitário em sua apreciação. 

Aproveito a opg_rtunidad~ para renovar a Vossa Exce
lência, Senhor Presidente, a garantia do meu mais profundo 
respeito. - - -

Fernando Collor 

~ ··-: 

TRATADO PARA A CONSTITUIÇÃO DE UM 

A~~~~~~:~~~tB~fc!:M>~~~~~~Ác~o 
BRASIL, A REPÚBLICA DO PARAGUAI E A 

REPÚBLICA ORIENTAL DO URUGUAI 
A República Argentina, a República Federativa doBra

sil, a República do Paraguai e a República Oriental do Uru
guai, doravante denominados "Estados-Partes"; 

Considerando que a ampliação das atuais dhnensões de 
seus mercados nacionais, através da integração. conStitui cOn
dição fundamental para acelerar seus processos de desenvol
vimento económico com justiça social; 

.. Entendendo que esse objetivo deve ser alcançado me
diante o aproveitamento mais eficaz dos recursos disponíveis, 
a preservação do meio arp.biente, o melhoramento das interco-_ 
nexões físicas, a coordenação de políticas macroeconômié:a"s 
e a complementação dos diferentes setores da economia, com 
base nos princípios de gradualidade, flexibilidade e equilíbrio; 

Tendo em conta a evolução dos acontecimentos interna
cionais, em especial a Corlsolidaçãà.de gra!ldes espaços econô~ 
mícoS, e a importância de lograr uma adequada inserção inter
nacional para seus países; 

Expressando que este processo de integração constitUI 
uma resposta adequada a tais acontecimentos; 

Conscientes de que o presente Tratado deve ser conside~ 
rado como um novo avanço no esforço tendente ao desenvol~ 
vimento progressivo da integração da América Latina, confor
me o objetivo do Tratado de Montevidéu de 1980; 

Convencidos da necessidade de promover o desenvol
V~m~ilt9 científico e tecnológico dos Estados-Partes e de pto
_derni:2;a_r suas economias para ampliar a oferta e a qualídàde 
dos ~e.ns e s~rviços disponíveis. a fim de melhorar as condições 
de vida de seus habitantes; 

Reafírmando sua vontade Política de deixãr estabelecidas 
as bases para uma união cada vez mais estreita entre seus 
poyos, com a finalidade de alcançar os objetivos supramen-
cíonados; -

'-Acordam: 

CAPÍTULO I 
Propósito, Princípios e Instrumentos 

ARTIGO I 

oS Estados~Partes decidem constituir um Mercado Co
mum, que deverá estar estabelecido a 31 de dezembro de 
1994, e que se denominará "Mercado Comum do Sul" (MER
COSUL). 

Este Mercado Comum implica: 
A 'livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos 

entre os países, atraVés, entre outros, da eliminação dos direi
tos alfandegários restrições não tarifárias à circulação de mer
cadorias de qualquer outra medida de efeito equivalente; 

O estabele_cimento de uma tarifa externa comum e a ado
ção de uma política comercial comum em relação a terceiros 
Estados ou agrupamentos de Estados_ e_ a_ coordef!.ação de 
posições em foros cconômico~comerdais regionais e interna
cionais; 

b coordenação de políticas macroeconômicas e setotiais 
entre os Estados-Partes -de comércio exterior, agrícola, 
industrial, fiscal, monetária, cambial e de capitais, de serviços, 
alfandegária, de transportes e comunicações e outras .qUe se 
acordem-, a fim de assegurar con-dições adequadas de con
corrência entre os Estados~ Partes; e 



Setembro de 1991 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao II) Quinta-feira 12 5925 

O compromisso dos Estados-Partes de hàimOnizar suas 
legislações~ nas áreas pertinentes. para lograr o ,fortalecimento 
do processo de integração. 

ARTIG02 
O Mercado CoJnur'n_estará-fundado na reciprocidade de 

direitos e Obrigai;Oes cintre os Estados-Partes_. 

ARTIG03 

Durante o período de transição, que se estenderá desde 
a entrada em vigor do presente Tratado até 31 de dezembro 
de 1994, e a fim de facilitar a constituição do Mercado Comum, 
os Estados-Partes adotam um Regime Geral de Origem, um 
Sistema de Solução de Controvérsias e Cláusulas de Salva
guarda, que constam como Anexos II, III e IV ao presente 
Tratado. 

ARTIG04 

Nas relações com terceiros paíseS, ·os Estados-Partes asse
gurarão condições eqüitatívas de comérciO. Para tal fim, apli
carão suas legislações nacionais, para ~ncluir importações ~jOs 
preços estejam influenciados por subsídios, dumping qualquer 
outra prática desleal. Paralelamente, os Estados.;.rarte coorde~ 
narão suas respe-ctivas- :Políticiis nàCionã.iS C-óm-· o Objetivo de 
elaborar normas comuns sobre concorrência comercial. 

ARTIGOS 

Durante o período de transição~ os pricípaíS 1nStiumentos 
para a constituição do Mercado Comum são: · _ ' 

a) Um Programa de Liberação Comercial, que consistirá 
em reduções tarifárias prOgreSsivas, lineares_ e automática_s, 
acompanhadas das eliminações de restrições não tarifárias ou 
medidas de efeito equivalente, assim como de outras restrições 
ao comércio entre os Estados-Partes, para chegar a 31 de 
dezembro de 1994 com tarifa zero~-sein barreiraS não tarifáriàS 
sobre a totalidade do universo· tarifário (Anexo I); 

b) A coordenação de políticas macroec~nõmicas que se 
realizará gradualmente e de forma con_vergente com os progra
mas de desgravação_ tarifária e elimin3çã0 --de restrições não 
tarifárias, indicados na letra anterior; 

c) Uma tarifa externa comum, que iticentiVã. a competi
tividade externa dos Estados-Partes; 

d) A adoção de acordos setoriais, com o fim de otimizar 
a. utilização e mobilidade dos fatores de produção e alcançar 
escalas operativas eficientes. -- - -

ARTIG06 

Os Estados-Partes reconhecem diferenças pOn1:U3.is de ilt
mo para a República do Paraguai e para a República Oriental 
do_ Uruguai, que constam no Programa de Liberação Comer~ 
cial (Anexo !). 

ARTIGO? 

Em matéria de impostos, taxas e outros gravames inter
nos, os produtos origiriárioS do território .de l!IU Estado·Parte 

. gozarão, nos outros Esta_dos_~Parte_s, do mesmo_ trataJ:Ilentp 
que se aplique ao produto nacional. 

ARTIGOS 

Os Estados-Partes se comprometem a preservar os com~ 
promissos Assumidos até a data de celebração ·do presente 
Tratado, inclusive os Acordos firrilados no âmbito da Asso
ciação Latino-AmeriCaria de Integração, e a oo.ordenar suas 

·posiÇões ~a..o;o negociaçõeS comerciais externas que empreén~ 
dam durante o período de transição. Para tanto: 

ã) Evitarão afetar os interesses dos Estados-Partes nas 
negociações càmerciais qlie realizem entre si até 31 de.dezem-
bro del994; · 

b) Evitarão afét3.r os intel-e·sses dos démàíS Est3doS-P3'r
tes ou os objetivos do Mercado _Comum nos Acordos ·que 
celebrarem com outros países membros da Associação Latino
Americana de Integração durante o período de transição; 

c) Realizarão consultas entre -~i s~mpre que negociem 
esq!J.emas amplos de desgravação tarifária, tende-ntes à forma
ção de zonas de livre comércio com ·os demais países-membros 
da Associação Latino-Americana de Integração; . 

d) Estenderão automaticamente ao~ demais Estados-Par
tes _qualquer vantagem, favor. franquia,_ imunidade ou privi
J~gío que concedam a Um produto o~gináii<ide/ou deSti~ado -
a· terceiros paíse-s não niembros- da -Associação Latino~ Ame
ricana de Integração. 

CAPÍTULO II 
Estrutura Orgãnlca 

ART!Gb9 

A admipistração_ e execuçãO dci_ presente- Tiã.tado e dos 
Acordos específicos e decisões que se adotem no quadro-jurí
dico que o mesmo estabelece durante o período de transição 
estar~o a·.cai:go·dos seguintes,órgão~_: · -

· a)' C,onselho do Mercado Comum; 
b) G~upo do Mercado Comum. 

ARTIGO lO 
O CcinS'elho é o Órg3o superior do Mercado Comum, 

correspondendo-lhe a condução politica do mesmo e a tomada 
de decisões para assegUrar o cumprimento dos objetivos e 
prazos estabelecidos para a constituição definitiva do Mercado 
Comum. 

ARTIGO 11 
O Conselho estará integrado pelos Ministros de Relações 

Eiteriores e os Ministros de Economia dos Estados-Partes. 
- Reunir~se·á quantas Vezes estime oportuno, e, pelo me

nos UIIJ.a vez ao ·ano o fará Com· a pa.rticipaça:o ·'dos PfeSideriies 
dos Estados-Partes. 

ARTIGO 12 

_-A Pr_esidência do Conselho se exercerá por rotação ·dos 
Estados-partes e em ordem alfabética, por períodos de seis 
meses. 

As.reuniões do_Conselho serão coordenadas pelos Minis
térios de Relações Exteriores e pOderão ser convidados a 
delas participar outros MinistrOs ou autoridades de nível minis
terial. 

ARTIGOl3 

O Grupo Mercado Comum é o 6rgiio executivo do Mer
cado Comum e será coordenado pelos Minist~rio_s _das Rei~~ _ 
ções Exteriores. - - -

O Grupo Mercado Comum terá faculdade de iniciativa. 
Suas funções seráo as seguintes: . . 

__,..velar pelo cumprinlento do Tratado; 
- tomár as providências necesSáriaS ao Cumprimento das 

decisões adotadas pelo Conselho; 
-propor medidas concretas tendentes à aplicação do 

Programa de Liberação Comercial, à coordenação de politica 
macroeconômica e ã negociação d~ AcordOs frente a terceiros:. 
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--- fixãr programa-s de trabalho· que assegurem aVanços 
para o estabelecimento do Mercado Comum. · 

O Gi:'upo Mácado Comum poderá constituir os Subgru
pos de Trabalho que forem necessários para o cumprififenfO 
de seus objetivos. Contará ÜJ.icialmente com· os--subgrupos 
mencionados no Anexo V. 

O Grupo MerCãdo Comum estabelecerá seu regime inter
no no prazo de 60 dias de sua instalação._ 

ARTIG0.14 

O Grupo Mercado Comum estafá irítegi:'ado por-·quatió 
·membros titulares e quatro membros alternos por pãís, que 
representem os seguintes órg§ío~ públicos: 

-MinistériO das Relações ExteriOreS; -
-Ministério da Econotniã e seus equivalentes (áreas-de 

indúStria-, ·cOmério eXterior e ou ciootdenãÇão" ecõriôm"ica); -
- Banco Central. 
Ao elaborar-e propor medidas concretas no desenvol

vimento de seus trabalhos, até 31 de dezembro de 1994, o 
.Grupo Mercado Comum pOderá conVocar, quando julgar con
veniente, representantes de oUtfos órgãos da Administração 
Pública e do setor-privado. 

ARTIGO 15 

O Grupo Mercado Comum -contará com-uma Secretaiia 
Administrativa cujas principais funçõeS Consistifão na gUarda 
de documentos e comunica-ções-de atividades do mesmo. Terá 
sua sede na cidade de Montevidéu. 

ARTIG0-16 

Durante o pe-ríodo de transição, as decis6eS-Cf0 Conselho 
do Mercado Comum e do Grupo Mercado COmum =serão tO.;. 
madas por consenso· e com a presença de tOdos Os E..§_t(ldOS~ 
Partes. 

ARTIG0:17 

Os idíómas ofiéiaiS do Meiéado ComÜm Ser~o q pofiuguês 
e o espanhol e a versão oficial dos documentos de_ trabalho 
será a do idioma do paíS sede_ de cada reunião. 

ARTIGO 18 
Antes do estabelecimento do Mercado COmum, a 31 de--

dezembro de 1994, os Estados Partes convocarão uma-reUnião 
extroardinária com- o objetiVO de detenninar a estrutura insti
tucional definifíVa dos órgãos de administração do Mercado 
Comum, assim- com-o as- áti'ibuições especificas de cada um 
deles e seu sistema de tomada de decisões. 

CAPÍTULO III 

Vigência 

ARTIGO 19 

O presente Trãtado terá duração -indefi~id-~ --e entrará--
em Vigor 30 dias ãpós ii data do depósito do terceiro inStru
mento de ratificação. Os instrurrientos de iatificação serão. 
depositados ante o GoVerno da República do Paraguai, que 
comunicará a data do depósito aos Goyerilos dOs demais Esta-_ 
·dos Partes. - - -- ~ 

O Governo da R.epUhHCã. do Paraguai notificará ao Go-· 
verno de cada um dos-demais Estados-Partes a data de entrada 
em vigor do presente Tratado. 

CAPÍTULO IV 

Adesão 

ARTIG020 

O presente Tratado estará aberto à adesão, mediante 
negociação, dos demais pafsesmembros da Associação Latino
Americana de Integração, çuja~ _SQiicitações poderão ser exa
minadas pelos Estados-Partes depois de cinco anos de vigência 
deste Tratado-. 

Não obstante, poderão ser consideradas antes do referido 
pTã:ZO as solicitaÇões apresentadas por países membros da As
sociação Latino-Americana de Integração- que não façam parte 
de esquemas de integração sub-~egional ou de uma associação 

- extra-regional~ 
A aprovação das solicitações será objeto de decisão unâni..: 

me dos Estados-Partes. 

CAPÍTULO V 

Denúncia 
:ARTIGO 21 

0_-Estado.:Parte qUe desejar _desvincular-se do presente 
Tratado àeverá comunicar essa intenÇão aos deinaís Estados
Partes de maneira expresa e formal, efetuando no prazo de 
sessenta (60) dias a entrega ~d~ do~umento de denúncia ao 
Ministério das Relações Extúiores da República do Paraguai, 
que o -distribuirá- ã.os- deffiaiS EsfadoS_~~artes. 

ARTIG022 

_ _fonnalizada a denúncia, cessarão para o Estado denun
ciai)te-osdi!eitOs e obrigªçõe_s que co~respondam a sua condi
ção de EstadO~Parte, mantendo-se os referentes ao programa 
ç!~ _ _lib_eraçcio do presente Tratado e outros aspectos que os 
EstadOs-Partes, juntos com o Estado denunciante, acordem 
no prazo de sessenta (60) dias após a formalização da denún
cia._ ~-~.§:eS diteitp_s e obrigações do Estado denunciante conti
nuarão em vigor po-r um períOdo de dois (2) anos a partif 
da data da mencionada formalização-. -

CAPÍTULO VI 
Disposições Gerais 

ARTIG023 .. 

O presente Tratado se chamará ~'Tratado de Ass~nção". 

ARTIG024 

--_-_--(;~mo_ qqjetivp de facilitar a implementação do Mercado 
Co~~. e§fãbelec_er~se-á Coini_ssão Parlamentar Conjunta do 
Mercosul. Os Poderes Executivos dos Estados-Partes mante
rão seus respectivos Poderes Legislativos informadoS Sobre 
a evolução do Mercado Comum objeto do presente Tratado .. 

Feito na cidade de Assunção, aos 26 dias do mês março 
çle mjl nçve~ntos e noventa e um, em um origínaf, ilos idiomas 
porfuguês e espanhol, sendo ambos os textos igualmente au
têntiCOs.- O -Governo da República do Paraguai será o deposi
tário do presente Tratado e enviará cópia-devidamente auten
ticada do mesmo aos Govem.os dos demais Estados-Partes 
signatários e aderentes. , · 

-- Pelo Governo da República Argentina. -carlos Saul 
Menem - Guido di Tella. 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil. -Fer-· 
nando Collor - Francisco Rezek. 
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Pelo Go.v_erno da E,ç:pública do Piuaguai': -~ Andres. Ro· 
drigues - -Alexis Frutos Vae.s:ken 

Pelo Govern-o da República Orieiiüi.l do Urugua[- Luis 
Alberto Lacalle Herrera - Hector Gros Espiell. · -

Cópia fiel do original que está itO Departamento de Trata
dos Ministério das Relações Exteriores da Repóblica do Para
guai. - Dr. Bernardino Hugo Saguier Caballen,,Sub-st!cre:.. 
tário de Estado de RelaciOne~ E~teriore~. 

DECLARAÇÃO N" 1 DOS CHANCELERES DOS 
PAÍSES DO MERCOSUL . ~ - ~ 

1. Os Chanceleres da República Argentina, da Repú
blica Federativa do Brasil, da_I~.epúbiica do ~aragu~i e da 
República Oriehtãl do Uruguai, reunidos em Assunção por 
ocasião da assinatura do_Jra_t_ado para a Constituição do Mer
cado Comum do Sul (Mercosul), destaCam sua importância 
para a consecução dos objetivos previstos no Tratado de Mon-
tevidéu -1980, em- cujo âmbito se iilsere. ' 

2. Nesse contexto, os Chanc~leres dos países membros 
do Mercosul manifestaQ:úua convicÇã_o d~_ que as -perSpectivas
abertas pela consolidação de agrupamentos sub-regionais faci: ·
litam o desenvolvimento de vínculos· económicos e a integra=
ção na região como um todo. _ __ _-_- _ . ~-

3. Reiteram sua disposição de preservar e ãprofundar 
os Acordos celebrados no âmbito da Aladi. Além disso,_ consi
derarão, com todo interesse, pedidos futuros de~ ãdeSão: aO 
Tratado, em consonância com as n0rmas por ele estabelecidas. 

. 4. Os Chanceleres dos países do Mercosul reiteram ade
. mais a vontade política de seus Governos de que o instrumentO 
.que ora se firma deva contribuir para o aumento dos fluxos 
de comércio e para a inserção competitiva de suas economias 
no mercado internacional. 

Assu,nção, 26 de março de 1991. 

DECLARAÇÃO NR. 2 DOS CHANCELERES DOS 
PAÍSES DO MERCOSUL ~ . -~ .. 

Os Chanceleres da República Argentina, da R~pública 
Federativa do Brasil, da República do Paraguai e da República 
Oriental do Uruguai, reunidos em Assunção por ocasião da 
assinatura do Tratado para ·a ConstiüiiÇão do Mercado Co
mum do Sul (MERCOSUL): 

Atendendo e compartilhando o interesse manifestadq pe
la República da Bolívia de vincu1ar-se aos_ ~sforços p-ara a 
constituição do Mercado Comum do Sul; 

Considerando a estreita relaç&o ecC:mômi"cil exisiêrite ·en
tre os cinco países, no âmbito--da Associação _L3Hno-Am.e~ 
ricana de Integração, da Bacia do Prata e de projetos de 
Integração, como a Hidrovia Paraguai- Paraná (Porto Cáce-
res- Nova Palmir~); _ _ 

Expressam seu inkresse em -explorar, corijUntáinente 
com o Governo da Bolívia, as distintas modalidades e alterna
tivas existentes para oportunamente concretizar sua- Vinéu
lai;ão com o Mercosul, em consonância com as normas estabe-
lecidas no Tta_tado Oe_ Assunção. __ 

Assunção, 26 de maJCço de 1991. 

DECLARACIÓN N' 3, DE CANCILLERES DE LOS 
PAISES DEL MERCOSUR 

Los Cancilleres de la República Argentina, de la Repú
blica Federativa dei Brasil, de la República dei Paraguay y 
de la-República Oriental del Uruguay, reunidos en Assunción 
en ocasión de la firma dei Tratado para la Constituci6n del 
Mercado Cmnúo d~l Sur (MERCOSUR), ante e! mensaje 

enviado por el Sefiáf Presidente de la República de Chile, 
Don Patricio Alwyn, expresan su profundo reconocimimentp 
por los conceptos vertidos en el mismo, -que constituyen una 
importante manifestación de apoyo al proceso de integración 
que hoy se inicia. 

Los cuatro Cancill~r~s .. comparten Ia apreciación becha 
por el Seiíor Presidente de_ la República de Chile, respecto 
d_e 1-ª_ ~rascendencia história de est_e Trata_do para la integracióD. 

. latinoameriCapã., y acogen con hqndo l?~neplácito la voluntad 
dei Gobiemo chileno de estrecha"r_sus vínCulos con los Países 

-M1embros dei MerCadO COrnún· del ·sur. - - -
ASsuncíón;26 de marzo de 1991. 

ANEXO! 

Pí-ograma de Liberação Comercial 

ARTIGO PRIMEIRO 

Os Estados-Partes acordam eliminar, o mais tardar a 31 
de dezem_bro de 1994, os gravames e demais restrições aplica-
das ao seu comércio recíproco. -~ · _ 

·· -·- No que se refere às Listas Qe Exceções apresentadas pela 
República do Paraguai e pela República Otiental do Uruguai, 

--o prazo-para sua eliminação se estenderá até 31 de dezembro 
de 1995-, -nos termos do artigo sétimo do presente anexo. 

1\cRTIGO SEGUNDO -

Para efeito do disposto no artigo ante.riOr, se- entenderá: 
a) ·por "gravanles~•, os direitos aduarieiróS e quaiSquer 

outras.m.edidas de ef~i_to equivalente, sejam de Garáter fiscal, 
monetáno, cambial ou de qualquer natureza, que incidam 
sobre o comércio exterior. Não estão compreendidas neste 
conceito taxas e medidas análogas quando respondam ao custo 
aproximado dos serviços prestados; e 

b) por "restrições", qualquer medida de carátj!r adminis
trativo, financeiro, cainbial ou de qualquer natureza, mediante 
a qual um Estado-Parte impeça ou dificulte, por decisão unila~ 
teral, o comércio recíproco. Não estão compreendidas no men~ 
cion~do conceito as medidas adotadas em virtude das situações 
preVJstas no art. 50 do Tratado de Montevidéu de 1980. 

ARTIGO TERCEIRO 

A- partir da data ~e entrada em vigor do Tratado, os 
··- Esta~os-P~rtes iniciarão um. prograina de desgravação- pro

gresstvo, h~ear e automático, que beneficiará o·s produtOs 
·compreendidos no universo tarifário, classifiCados em confor.:
'mid.ade com a_nomenclatura tarifária utilizada pela Associã_ção 
_Latmo-Amencana de Integração, de acordo com o crono
grama que se estabelece a seguir: 

DA'fAJP!mCENTUAL DE DI!:SGRAVAÇÃÓ 

30/VII91 31/XII/91 30/VI/92 31/XII/92 

47 54 61 ·-~~ 
JOIVI/93 31/XIi/93 JOtvr/94 31/XII/94 

75 82 89 100 

•'" ,.,...-.;..__~-'~·--~--.... :.-W.-,.-. , .. ,,-: .,..,_ 



5928 Quinta-feira 12 DIÁRIO DO CONGRESSO-NACIONAL (Seçao II) Setembro de 1991 

As preferências serão- aplicadas sobre a tarifa vigent~ 
no momento de sua aplicação e consistem em uma redução 
percentual dos gravames mais favoráveis aplicados à impor
tação dos produtos procedentes de terceiros países não mem
bros da Associação Latino-Americana de Integração. - -

No caso de algum dos Estados-Partes elevar essa tarifa 
para a importação de terceiros países, -o:ctonograma estãbe
lecido continuará a ser aplicado sobre o níveJ tarifário vigente 
a 1' de janeiro de 1991. 

Se se reduzirem ~s ~arifas, a preferêÕcia _correspondente 
será aplicada automaticamente sobre a nova tarifa na data 
de entrada em vigência da mesma. 

Para tal efeito, os Estados-Partes intercambiarão entre 
si e remeterão à Associação Latino-~mericana de )ntegração, 
dentro de trinta dias a partir da entrad~ em vigor do Tratado, 
cópias atualizadas de suas tarifas aduaneiras, assim como das 
vigentes em 1' de janeiro de 1991. 

- ARTIGO QUARTO 

As preferências negl!>ciadas nos Acordos de Alcance Par
cial,_ celebrados no marco da Associação Latino-Americana 
de Integração pelos Estados-Partes entre si, serão aprofun
dadas dentro do presente Programa de Desgravação de acordo 
com 9 seguinte cronograma. --

DATNPE!tCEN11JAL DE OESGRAVAÇÃO 

3lJXliJ90 30!Vl/91 3JJXH/9l 3UNI/92 JlJXll/92 30NI/93 31/XII!93 30/VL'94 3ltXI1/:U 

OOc 4!1- 47 54 61 
41" 45 sz 5? 66 
46a 50 57 6t 71 
51 a 55 61 67 .73 
S6a 60 67 74 81 
61 a 65 7l 77 83 
66a 70 75 80 85 
na 75 80 E5 90 
76a 80 85 90 95 
Sla 85 89 93 97 
86a 90 95 100 
91 a 95 100 
96a 100 

Estas desgravaçóes_se aplicarãO excl_uSiyament_e no âmbi
to dos respectivOS Acordos de AJcanç~ Parcial, não benefi
ciando os demais íntegfantes- do Mercado Comum, e não al
cançarão os produtos incluídos nas respectivas Listas de Exce
ções. 

ARTIGO QUINTO 

Sem prejuízo dO mecanismo descrito nos artigos terceiro 
e quarto; os- Estados-Partes poderão aprofundar _?dicional_
mente as preferências, mediante negociações a efetuarem-se 
no âmbito dos Acordos previstos no Tratado de Montevidéu 
1980. . -

ARTIGO SEXTO 

Estarão excluídos do cronograma de desgravação a ·que 
se referem os artigos terceiro e quarto do presente anexo 
os produtos compreendidos nas Listas de Exceçóes __ ap~esen
tadas por cada um dos Estados-Partes com as seguintes quantiR 
dadesde_itens NALADI: 
República Argentina ........................... '"-·····M-c .. , •• 394 
República Federativa do Brasil................................. 324 
República do Paraguai .... ················-·--:·······---····· 439 
República Oriental do Uruguai...._ .............................. 960 

ARTIGO SÉTIMO 

As Listas de Exceç6es serão reduzidas no v-ericimento 
de cada ano calendário de- acordo cOm o cronograma que 
se detalha a seguir: 

68 75 &2 89 10!1 
73 80 87 94 109 
78 85 92 100 
79 86 93 100 
88 95 100 
89 96 100 
90 95 100 
95 100 

100 
100 

a) Para a República Argentina e a República Federativa 
do Brasil na razão de vinte por cento (20%) anuais dos itens 
que a compõem, redução que se aplica desde 31 de dezembro 
de 1990; 

. b) Para a República do Paraguai e para a República 
Oriental do Uruguai, a redução se far4__na_ razão de:

lO% na data de ~ntr~dª~ em vigor do Tratado; 
10% em 31 de dezembro de 1991, 
20% em 31 de_ dezembro de 1992; 
20% em 31 de dol'iembro'de-1993; 
20% em 31 de dezembro de 1994; 
20% em 31 de dezembro de 1995. 

. ARTÍGO ÔITAVÓ 

As Listas de Exceções_ incorporadas nos Apêndices I, 
II, DI e IV incluem a primeira redução contemplada no artigo 
anterior. 

ARTIGO NONO 

_Os_ produtos que forem retirados das.Listas de Exceç6,es 
noS termos previstos no artigo sétimos~ beneficiarão automati
cament~ das preferências que resultem do Programa de Des
gravação estabelecido no artigo terceiro do pl-c!sente anexo 
com, pelo menos, o percentual de desgravação mínimo pre
visto n3: data em que se opere sua retirada -dessas liStas. 

ARTIGO DÉCIMO 

Os Estados-Partes somente poderão aplicar até 31 de 
dezembro de 1994, aos produtos compreendidos no programa 
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de d~sgravação, as restrições não tarifárias expressamente de
claradas nas Notas Coni.Plementares ao Acordo_de Comple
mentação que os Estados Partes celebrem no marco_ do Trata-
do de Montevidéu 1980. · · · 

A 31 de dezembro de 1994 e no âmbito do. Mercado 
Comum, ficarão eliminadas todas as restrições não _tarifárias. 

ARTIGO DÉCIMO PRIMEIRO 

A fim de assegurar o cumprimento do cronograma de 
desgravação estabelecido nos Artigos TerCeiro e Quarto, as
sim como o Estabelecimento do Mercado Comum, os Estados-

A"RGENTINA 

lfat• de ExceçõeS 
07.01.0.03 18.06.0.01 . 55.05.9.03 
07.03.0.05 18.06.0.02 55.05.9.04 
09.03.0.01 18.06.0.99 55.06.0.01 
09.03.0.02 20.07.1.03 55.07.0.01 
16.04.0.01 21.02.1.01 55.07.0.99 
16.04.0.04 38.08.1.99 55.0!.0.01 
17.01.1.01 44.05.1.05 55.08.0.99 
17.01.1.02 44.15.9.01 55.09.0.01 
17.01.1.03 44.15.9.99 55.09.0.02 
17.01.1.09 47.01.3.04 55.09.0.03 
n;o1.1.10 47.01.3.05 55.09.0.04 
17.01.1.11 4!.01.1.99 56.05.1.01 
17.01.1.19 51.04.0.02 56.05.1.02 
17.-G1.2.01 51.04.1 .02 .56.05.1.03 
17.01.2.02 51.0411.03 56.05.1.04 
17.01.2.03 53.11.0.01 56.05.2.02 
17.0_1.2.09 53.11.0.02 56.05.2.04 
17.01.2.iO 53.11.0.04 56.07.1.02 
17.01.2.11 53.11.0.99 56.07.1.03 
17.01.2.19 55.01.0.01 56.07.1.05 
17.02.1.10 55.04.0.01 56.07.2.01 
17.02.1.11 55.05.1.01 56.07.2.02 
17.02.1.19 55.05.1.02 56.07.2.05 
17.04.0.02 55.05.1:03 60.01.0.01 
17.04.0.03 55.05.1.04 60.01.0.0' 
17.04.0.06 55.05.9.01 60.01.0.Ó.. 
17.04.0.09 "55.05.9.02 60.01.0.99" 
60.02.0.01 61.02.0.04 64.02.0.99 
60.03.0.01 61.02.0.05 70.04.1.01 
60.03.0.02 61.02.0.06 70.04.9.01 
60.03.0.03 61.02.0.07 70.04.9.02 
60.03.0.99 61.02.0.08 73.01.0.02 
60.04.0.01 61.02.0.09 73.02.0.04 
60.04.0.02 61.02.0.11 73.02.0.05 
60.04.0.03 61.02.0.12 73.02.0.06" 
60.04.0.04 61.02.0.13 73.02.0.07 
60.04.0.05 61.02.0.14. 73.07.0.01 
60.04.0.06 61 .02.0.15 73.07.0.03 

Partes coordenarão as políticas macroeconômicas e as setoriais 
que se acordem, a que se refere o Tratado para a Constituição 
do_ Mercado Çomum, cól]leçand<;> por aquelas relacionadas 
aos fluxos dé cõni.érciO e a CoÍifigUração doS setofes produtivos 
dos Estados-Partes. · · · 

• ARTIGO DÉCIMO SEGUNDO 
As normas-contidas no presente Anexo não se aplicarão 

aos Acordos de Alcance Parcial, de Complementação Econó
mica números 1, 2, 13 e 14, nem aos comerciais e agropecuários
subscritos no âmbito do Tratado.de Montevidéu 1980, os quais 
se regerão eXclusivamente pelas dispo-sições nêles estabele
cidas. 

60.04.0.10 61.02.0.19 73.10.0.99 
60.05.0.01 61.02.0.20 73.11.1.01 
60.05.0.02 61.02.0.21 73.11;1.02 
60,05.0.03 61.02.0.22 73.11.1.04 
60.05;0.04 61.02.0.23 73.11.1.09 
60.05.0.05 61.02.0.24 73.11.1.10 
60.05.0.06 "61.03.0.01 73:11.1.11 
60.05.0.07 61.03.0.02 73.11.1.12 
60.05.0.08 61.03.0.03 73.11.1.14 
60.05.0.09 61.03.0.04 73.11.1.19 
60.05.0.10 61.03.0.05 73.12.0.01 
60.05.Ç.~ 1 61.03.0.06 73.13.1.01 
60.05.Ó.12 61.04.0.01 73.13.2.01 
60.05.0.13 61.04.0.02 73.13.3.01 
60.05.0.15 61.04.0.99 73.13.4.01 
60.05.0.16 61.05.0.01 73.13.4.99 
60.06.1 .01 61.05.0.99 73.13.6.01 
60.06.1.99 61.06.0.01 73.13.6.99 
60.06.2.01 61.06.0.99 73.13.7.01 
60.06.2'.99 61.07.0.01 73.13. 7.02 
61.01.0.01 61.07 .0.99 73.13.7.99 
61.01".0.02 61.09.0.01 73.14.1.01 
61.01.0.03 61.09.0.99 73.14.1.02 
61.01.0.04 61.10.0.01 73.14.1.03 
61.01.0.05 61.10.0.99 73;14.2.01 
61.01.0.06 62.01.0.02 73.14.2.02 
61 .01.0.07 62.01.0.03 73.14.2.09 
61.01.0.08 62.01.0.04 73.14.2.10 
61.o1.o.o9 62.01.0.05 73.14.2.11 
61 .01.0.10 62.02.0.01 73.14.2.12 
61 .01.0.11 62.02.0.02 73.14.2.19 
61.01 .0.12 62.02.0.03 73.15.1.02 
61.01.0.13 62.02.0.04 73.15.1.04 
61.01 .0.14 62.02.0.05 73.15.1.06 
61 .01.0.15 62.02.0.06 73.15.1.07 
61.01 .0;16 62.02.0.07 73.15.1.11 
61".01.0.17 62.02.0.08 73.15.1.12 
61.01.0.18 62.03.0.03 73.15.2.02 
61.01.0.19 62.05.o;o2 73.15.2.04 
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60.04.0.07· 61.02.0.16 73.08.0.01 61.02.0.01 . . 
62.05.0.99 73.15.2.06 

60.04.0.08 61.02.0.17 73.10.0.01 61.02.0.02 ~.01.0.01 73.15.2.07 

6o.o4.0.09 61.02.0.18 73.10.0.02 61.02.0.03 ~ .o2.o.o1 73 '5.2.12 

73.15.3.02 73.21.0.91' 85.15.1.24' 22.05.1.10 S3.1l.O.v2 84.('!l.J;.r;? 

73.15.3.0~ 73.25.0.01 85.15.1.25 22.05.1.11 53.1l.C.03 54.0G3..~·~ 

73.15.3.06 73.25.0.99 85.15.1.29 84.06.5.01 84.4'/.6.02 85.15.1.09 
73.15.3.07 73.26.0.01 85.15.8.01 84.06.5.99 81 •• 47. G.9';> 8S.1~.1.~fJ 

73.15.3.12 73.27.1.01 85.18.1.9> 84.06.8.01 _81 • .t~7.9.01 85.1).1. w 
73.15.9.02 73.27.2.01 87.02. !.01 84.06.8.10 54.47.9.02 S$.1~.1.20 

73.15.9.04 73.31.0.01 87.02.1.99 84.os.e.t1 34.47.1>.99 35 .. 1S'~~ ."19 
.73.15. 9.06 73.31.0.99 87.02.2.99 84.34.1.01 84.4S.1.01 85.11J.~~'X 

73.15.9.07 73.40.1. 99 87.02.3.01 84.45.1.1'9 84 .48.1.02 85.11•.4.0'> 
73.15.9.12 73.40.2.99 87.02.3.99 84.45.2.01 e-1.48.1.03 85.19.4.W 
73.16.0.01 73.40.3. 99 ·s7:o2.1>.o1 84.45.2.99 Slh48.1, 99 55 .21.2.C1 
73.16.0.06 74.03.1.01 87.01 •• 1.01 84.45.3 •. 01 84.46.2.01 85-~21 .4-.. YS' --

73.16.0.99 71 •• 03.1.02 87.04.1.1'~ 84.45.3.02 84.~a.::;:ó1 35.21.5 .01 
73.17.0.01 74.03.1.99 87.04.9.01 84.45.3.99 84.483.02 85.21.6.01 
73.18.1.01 74.04 .1.01 87.04.9.>9 84.45.4.01 8~.51.2.Q1 87.02.1.01 
73.18.1.02 85.05.0.01 87.05.0.01 84.45.4 • .02 84.52.1.03 87.02.1.o;.!l 
73.18.1.03 85.15.1·.01 87.05.0.02 84.45.4.03 1!4.52.3.9? 87.02.2.01 
73.18.1.99 85.15.1.02 87.05.0.03 84.45.4.0~ 1!4.53.0,01 87.02.2.9? 
73.18.2.01 ·85.15·.1.10 · ar~.o9.o.o·l 84.45.4.99 84.53.0.02. 87.02.3.01 
73.18.2.02 85.15.1.11 87.12.1.9'9 84.45.5.01 84·.53.0.03 .87.02.3.99 
73.18.2.03 85.15.1.19 37.12.9.02 84.45.5.02 84.53.0.04 87.02.9.01 
73.18.2.99 85.1~.1.20 87.12.9.99 84.45.5.03 84.53.0.05 87.02.9.99 
73.18.9.99 85.15.1.21 87.14.1.99 84.45.5.9'9 84.,53.0.9'9 87.03.0.01 
73.21.0.01 85.15.1.22 92.12.0.06 84.45.6.01 84.59.1.01 87.03.0.99 
73.21.0.02 85.15.1.23 84.45.6.02 84.59.2.01 87.04.1.01 

BRASI1L 
84.45.6.9'9 84.59.2.02 87.04.1.99 

lista de Ex~eeç-ões 84.45.7.02. 84.59.2.03 87.0~.~-01 

03.01.1.01 22.05.1.19 53.11.0.04 
84.45.7.9'9 84.59.2.99 87.04.9.99 
84.45.9.09 84.59.3.01 87.05.0.0! 

03.01.1.02 24.02.1.01 53. 11.0.99 
. 84.45.9.10 84.59.3.02 87.05.0.03 

03.01.1.99 24.02.1.03 70.04.1.02 
84.~5.9.11 84.59.3.03 

03.01.2.01 24.02.1.04 70.04.9.02 87.06.0.01 

03.01.2.02 24.02.1.99 70.05.1.01 
84.45.9.20 84.59.3.99 87.06.0.03 

03.01.3.01 24.02.2.01 70.05.1.02 
84.45.9.21 84.59.4.01 90.07.1.02 

03.01 .4.01 28.03.0.01 70.05.9.02. 
84.45.9.29 84.59.5.01 90.07.1.03 

04.04.1.01 28.1,0.1.02 70.0&.1.01 
·84.45.9.90 84.59.5.99 90.07.1.04 
84.45.9.91 84.59.6.01 90,_Q?:.,t.05 

04.04.1'99 29.04.1.01 70.06.9.01 
84.45.9.92 84.59.7.01 90.07.2.01 

04.04.2.99 29.04.2.05 70.06.9.02 
84.45.9.93 84.59.7.02 

04.04.3.01 29.14.1.01 70.18.0.99 
90.07.2.99 

84.45.9.94 84.59.7.03 90.07.8.01 
04.04.3.99 38.08.1.01 70.19.0.01 

84.45.9.95 84.59.7.04 90,17.1.01 
04.04.~.02 39.07.0.01 70.19.0.99 

84.45.9.99 84.59.7.99 90.17.1.99 
04.04.9.01 39.07.0.03 73.~0.1.01 

84.47.1.01 84.59.8.01 90.17.2.01 
04.04.9.99 39.07.0.04 73.40.1.99 
07.01.0.04 39.07.0.05 73.40.2.01 84.47.1.02 84.59.8.99 90. 17.2.02 

07.01.0.05 39.07.0.06 73.40.2.99 84.47.1.03 84.59.9.01 90.17.2.99 

07.01.0.07 '39.07.0.07 73.40.3.01 84.47.1.04 84.59.9.02 90.17.9.02 

08.07.0.04 39.07.0.08 73.40.3.99 84.47. 1.99 84.59.9.99 90. rr.9.99 

16.04.0.01 39.07.0.99 73.40.9.01 84.47.2.01 84.61.1.01 90.20.1.01 

20.06.1,05 40.08;0.01 73.40.9.99 84.47.2.02 84.61.1.99 90.28.1.01 
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20.06.2.05 40.08.0.99 ~.06.1.01 ~.47.2.99 ~.61.8.01 90.28.1.09 

22.05.1.01 40.09.0.01 ~.06.2.01 ~.47.3.01 84.61.9.01 90.28.1.90 

22.05.1.02 53,11.0.01 ~.06.3.01 84.47.3.02 8,4.61.9.02 90.28.1.99 

84.47.3.03 ~.61.9.03 90.28.2.01 15.07.1.01 22.05.?.02 39.02.3.09 
84.47.3.99 ~.61.9.99 90.28.2.99 15.07.1.02 22.08.0.01 . 39.02.3. 10 
~.47.4.01 85.05.0.01 90.28.3.01 15.07.1.03 22.C3.0.02 3?.C2,3. 11 
Sió.47.4.99 85. 13.1.03 90.28.3.09 15.07.1.10 22.09.1.01 39.02.3.99 
84.1.7.5.01 85.13.1.99 90.28.3.90 15.07.1.12 22.10.0.01 39.02.4.08 
84.47.5.99 85.13.2.03 90.28.3.99 15.07.2.01 22.10.0.02 39.07.0.03 
~.47.6.01 85.15.1.01 90.28.1;.01 15.07.2.02 24.02.1.02 39.07.0.06 

90.28.4.99 90.28.7.01 90.28.9.05 15.07.2.03 25.22.0.01, 39.01.0~9-7 

90.28.5.01 90.28.7.09 90.28.9.09 15.07.2.05 25.22.0.02 41.01.í.01 
90.28.5.09 90.28.7.90 90:23.9.90 '15 .• 07 .2.12 25.23.0.01 41.01.1.02 
90.28.5.90 .90.28.7.99 90.28.9.91 41.01.1.03 55.05.1.02 61.02.0.19 
90.28.5.99 90.28.8.01 90.28.9.92 41.01.1.04 55.05.1.03 61.02.0.22 
90.28.6.01 90.28.8.99 90.28.9.93 41.02.1 .01 55.05.1.04 . 61.02.0.23 
90.28.6.09 90.28.9.02 ~0:28.9.99 41;02.-1-.02 55.05.9.01 61:03.0.01 
90.28.6.90 90~28.9.03 92.12.0.06 ·4t.02.f.99 55.05.9.02 61.03.0.02 
90.28.6.99 90.28.9.04 41.08.1.01 55.05.9.03 61.03.0.03 

PARAGUA.I 
41.08.1.99 55.05.9.04 61.03.0.04 

Liste de Exccções 
41.08.2.01 55.07.0.01 61.03.0.05 

. 41.08.2.99 55.07.0.99 61.03.0.06 
02.01.1.01 15.07.2.99 25.23;0.03 42.02. f.Ol 55.oe.·o:o·;~ 62.1lt;Q.~o3 · 
02.01.1.02 15.13.0.01 25.08.0.01 42.02.1.02 55.o9:o.01 62.01.0.04 
02.01.1.03 15.13.0.02 28.38.1.06 42.02.1.03 55.09.0.02 62.02.0.01 
02.01.1.04 15.13.0.99 29.03.1.01 42.02.1.99 55.09.0.03 62.02,0.02 
02.02.0.01 16.01.0.01 29.05.1.06 42.03.1.01 55.09.0.04 62.02.0.03 
02.02.0.02 16.01,0.02 30.02.1.99 42.03.1.99 58.06.0.01 62.02.0.04 
04.01.1.01 16.01.0.03 30.03.1.01 42.03.9.99 58.10.0.01 62.02.0.07 
04.01. 1.99 16.01.0.04 30.03.1.99 "-11.0.01 58.10.0.04 62.03.0.05 
04.03.0.01 16.01.0.05 30.03.3.01 , 44.11.0.99 59.04.0.07 62.03.0.99 
04.04.9.01 16.01.0.06 30.03.3.02 44.13.1.01 60.01.0.01 62.05,0.99 
04.04.9.99 16.01.0.99 30.03.3.99 44. 13.1.99 60.03.0.01 64.02.0.01 
04.05.1.02 16.02.1.01 30.04.0.01 44.13.2.01 60.03.0.02 64.02.0.99 
05.08.0.02 17.01.2.02 32.09.1.01' 44.13.2.99 60.03.0.03 68.14.0.01 
05.08.0.99 17 .04.0.01 32.09.2;01 44.14.1.01 60.03.0.99 68. 14.0.02 
06.03.0.01 17.04.0.02 32.09.2.99 44.14.1.99 60.04.0.02 68.14.0.03 
07 .01.0.02 17 .04.0.0, 32.09.3.01 44.14.2.01 60.04.0.03 68.16.0.01 
07.01.0.03 17.04.0.99 32.09.4.01 44.14.2.99 60.04.0.04 69.04.0.01 
07.01 .0.04' 20.02.1.03 33.06.1.01 44.15.1.01 60.04.0.06 69.05.0.01 
07.01.0.05 20.02.1.04 33.06.1.04 44.15.1.99 60.04.0.07 69.06.0.01 
07.01.0.06 20.02.1.07 33.06.1.06 44.15.2.01 60.04.0.08 69.07.0.01 
07.01,0.07 20.02.1.99 34.01.1.02 44.15.2.99 60.04.0.09 69.07.0.99 
07.01.0.99 20.02.2.03 34.01.1.99 44.15.9.01 60.1>5.0.02 69.08.0.01 
07.03.0.04 20.02.2.04 34.02.0.01 44.15.9.99 60.05.0.03 69.08.0.99 
07.03.0.05 20.02.2.07 34.02.0.02 44.18.0.01 60.05.0.07 70.10.0.01 
07.03.0.06 20.05.2.01 39.02.3.01 44.18.0.99 60.05.0.08 73. 10.0.02 

. 07.03.0.99 21.02.1.01 39.02.3.02 44.23.0.01 60.05.0.12 73. 11.1.01 
08.02.0.01 21.04.1.02 39.02.3.03 . 44.23.b.02 60.05.0.13 73.11.1.02 
08.02.0.06 21.04.1.99 39.02.3.04 44.23.0.03 61.01.0.05 73.11.1.03 
09.01.1.02 21.04.2.99 39.02.3.05 44.23.0.04 61.01.0.06 73.11.1.04 
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09.01.1.03 2Z.03.0.01 39.02.3.06 44.23.0.99 61 .01.0.07 73.11.1.11 
09.03.0.01 22.05.1.01 39.02.3.07 48.01.2.99 61.01.0.09 73.11.1.12 
09.03.0.02 22.05.1.02 39.02.3.08 4s".ot.9.W 61.01.0. 10 73.11.1.13 

48.05.0.01 61.01.0.11 73.11.1.14 02.05.1.03 04.04.9.99 08.04.0.01 
48.14.0.99 61.01.0.\3 73.11.1.19 02.06.1.01 04.05.1.02 08.06.0.01 
48.15.0.06 61.01.0.14 73 .14.1.01 02.06.1.02 04.05.2.01 08.06.0.02 
48.16.0.01. 61.01.0.15 73.14.1.02 02.06.2.01 07.01.0.02 08.06.0.03 
48. 18.0.02 61.01 .0.17 73. 14.1.03 02.06.3.91 07.01.0.03 08.07.0.02 
48. 18.0.99 61.01.0.18 73. 14.2.01 02.06.3.99 07.01.0.04 08.07.0.03 
48.19.0.01 61.01.0. 19 73.14.2.02 03.01.2.01 07.01.0.05 08.07.0.04 
~9.01.1.01 61.02.0.04 73. 14.2. 1.1 03.01.2.02 07.01.0.06 08.08.0.01 
49.01.9.01 61.02.0.07 73.14.2.12 03.01.3.01 07.01.0.07 08.08.0.99 
49.01.9.02 61.02.0.08 73.14.2.19 03.01.4.01 07.01.0.99 08.09.0.01 
49.01.9.99 61.02.0.09 73.14.2.21 04.02.1.01 07.02.0.01 08.09.0.02 
55.01:0.01 61 .02.0. 12 82.02.1.03 04.02.1.09 07.02.0.02 08.09.0.99 
55.02:o.o1 61 .oz.o. 15 82.02.1.04 04.02.1.11 07.03.0.03 08.10.0.02 
55.04.0.01 61 .02.0.16 82.02.1.05 04.02.1.19 07.03.0.05 08. 10.0.03 
55.05.1.01 61.02.0.17 82.02.1.99 04.02.1.21 07.03.0.06 08. 10.0.04 
83.13.0.01 85.01.6.95 94.01. 1.02 04.02.1.29 07.04.0.01 08.10.0.06 
83.15.0.01 85.01.6.96 94.01.1.03 04.02.2.01 07.04.0.99 08. 10.0.07 
34.01.1.01 85.01.6.99 94.01.! ;04 04.02.3.01 07.05.1.09 08. !0.0.\Y,I 
34.01.1.99 85.01.7.01 94.01.1.99 08.11.0.04 16.02.9.01 21.02 •. 1.01 
84.02.1.01 85.01.8.01 94.01.8.01 08.H;0.05 16.02.9.99 ·21.04.1.01 
34'.02.2.01 85.19.2.01 94.01.8.02 08. 11.0.99 16.04.0.99 21.04.1.02 
34.18.2.02 as. 19.2.06 94.01.8.03 08.12.0.03 16.05.1.01 21.04.2.99 
34.18.2.99 85.19.2.01" 94.01.8.04 08.12.0.04 16.05.2.02 21.05.0.01 
84.22.3.02 85.19.2.99 94.01.8.99 08.12.0.05 16.05.2.05 21.07.0.01 
84.22.3.03 85. 19.4.01 94.03.1.01 08.12.0.06 17.01.1.01 21.07.0.06 
84.31.2.99 85.19.4.02 94.03. 1.02 08.12.0.07 17.01.1.02 21.07.0.99 
84.56.1.01 85. 19.4.99 94.03.1 .03 08.12.0.08 17.01.1.03 22.02.0.01 
84.59.2.99 85.22.1.99 94.0~.1.04 08.13.0.01 17.01.1.09 22.03.0.01 
85.01.6.01 85.23.9.99 94.03.,1.99 09.03.0.02 17.01.2.01 22.05.1.01 
85.01.6.02 87.05.0.01 94.03.8.01 09.04.0.03 17.01.2.02 22.05.1.02 
85.01.6.03 87.05.0.02 94.03.8 .• 02 09. 10.0.99 17.01.2.03 22.05.1., 
85.01.6.04 87 .05.0.03 94.03.8.03 10.01.1.99 17.01.2.09 22.05.1.19 
85.01.6.05 87.10.0.01 94.03.8.04. 10.05.0.02 17.02.1.01 22.05.1.23 
85.01.6.06 87.14.1.99 94.03.8;99 10.05.0.99 17.02.1.03 22.06.0.01 
85.01.6.11 89.01.9.01 94.04.0.01 10.07.0.03 17.02.2.01 22.09.2.03 
85.01.~.91 89.01 .9.03 94.04.0.99 10.07.0.99 17.02.4.01 24.02.1.01 
85.01.6.92 89.02.0.01 97.02.1.01 , .01.0 .05 17.04.0.01 24.02.1.02 
85.01.6.93 89.05.0.01 97.03.0.99 11.02.1.05 17.04.0.02 24.02.1.05 
85.01.6.94 94.01 .1.01 98.01.1.99 11.04.1.01 17 .04.0.03 25. 10.2.02' 

11.05.0.0\ 17.04.0.06 25.18.0.03 
URUGUAI 11.05.0.02 17.04.0.07 25.20.0.02 

Lista do EXfOÇ~eo 11.05.0.99 17.04.0.09 25.22.0.02 
01.05.1.91 04.03.0.01 07.06.0.02 11.08.1 .02 17.04.0.99 25.23.0.01 
01.05.1.92 04.03.0.02 08.01.0.02 11.08. 1.99 18.06.0.01 25.23.0.03 
01.05.1.99 04.04.1.01 08.02.0.01 12.01.4.02 18.06.0.02 27.09.0.01 
02.01.1.31 04.04. 1.99 08.02.0.02 12.01 .9.22 18.06.0.99 27.10.3.92 
02.01.1.32 04.04.2.01 08.02.0.03 15,07.1.01 19.03.0.01 27. 14.0.01 
02.01.1.33 04.04.2.99 08.02.0.04 15.07.1.05 19.05.0.01 27.16.0.02 
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02.02.0.01 04.04.3.01 08.02.0.05 15.07.2.01 19.08.0.01 27.16.0.99 
02.05.1.01 04.04.3.99 08.02.0.06 15.07.2.05 19.08.0.99 28.01.2.01 
02.05.1.02 04.04.4.99 08.02.0.99 15.07.2.09 20.02.1.03 28.04.1.01 
15.08.1.01 20.02.1.07 28.04.3.0' !.2.09.3.99 ~9.02.1.07 44.21.0.99 
15.08.9.02 20~.02.1.99 28.06.1 .01 ~ 32.09.4.01 39.02.2.0'· ~1 •• 23.0.01 
15.08.9.04 20.02.2.03 2<J,G5.1.C2 32.09.6.01 39.02.2.9? '~4-.23.0.03 

15.10.1.01 20.02.2.9? 23~03.U.01 32.12.0.01 39.02.3.01 4S.03.0.n1 
15.10.1.02 20.03.0.01 28.13.6.02 ~ 32.13.0.01 3~.02 .. 3.03 45.0.0.0.01 
15.10.1.99 20.04~. 1.99 28 .. 17.0 .. 01 32.13:0.99 39.02:3.06 45:04.0.02 
15.11.0.02 20.04.2 .. 01 2R.17.0.05 33.04.0.01 !f..02.~.01 t.s.or~.o.o; 

15.11.0.03 zo.or,.z.oz 28.19.0.01 33.06.1.01 39.02.4.02 48.01. 1.03 
15.12.0.03 20.05.1.01 za.3o.1.os 33.06.1.02 39.02.4.04 48.01. 1.99 
15.12.0.04 20.05.2.01 28.30.2.05 33.06.1.03 39.02.t •• os 48.01.2.01 
15.12.0.99 20.05.3.01 28.31.1.01 33.06.1.04 39.02.4.03 48.01.2.02 
15.13.0.01 20.05.3.03 28.33.1.~ 33.06. t.06 39.07.0.01 48.01.2.03 
15.13.0.99 20.05.3.99 28.38.1.07 33.06.1.07 39.0~.0.02 48.01.2.04 
16.01.0.01 20.06.1.03 28.38.1.08 33.06.1.99 39.07.0.03 48.01.2.99 
16.01.0.02 20.06.1.04 28.45.0.01 34.01.1.02 39.07.0.08 48.01.9.06 
16.01.0.03 2o.o6:1.o5 28.45.0.02 34.01c1.99 39.07.0.99 48.01.9.07 
16.0i.0.04 20.06.1.09 28.46.1.02 34.01.2.01 40.05.1.03 48.01.9.99 
16.Ó1.0.05 20.06.1.11 28.56.0.01 34.02.0.01 ,<.0.06.2.02 4B.OJ.0.01 
16.01.0.06 20.06.2.03 28.58.4.01 34.0~.0.02 40.08.0.01 48.04.0.01 
16.01.0.99 20.06.2.04 29.07.2.99 34.03.0.01 40.09.0.01 48.04.0.99 
16.02.1.99 20.06.2.05 29.11.1.01 34.04.2.01 40.10.0.01 48.05.0.01 
\6.02.3.02 20.06.2.11 29.14.2.01 34.05.0.01 40.11.1.01 48.05.0.02 
16.02.3.99 20.07.1.03 29.14.2.18 34.05.0.99 40.11.1.03 48.05.0.03 

29.14.4.01 3s.o:;.o.o2 40.14.0.99 34.06.0.01 40.11.1.04 1.8.05.0.04 

29.14.4.04 35.05.0.0:1 42.02.1.01 35.01.2.01 40.11.1.05 4&.05.0.79 

29.15.1.29 35.06.1.99 42.02.1.02 35.01.2.99 40.11.2.01 48.07. 1.01 

29.15.2.02 35.06.2.01 42.02.1.03 35.03.1.01 40.\1.2.91' 48.07.1.02 

29.15.2.06 35.06.2.99 ~2.02.2.01 35.03.2.99 40.13.0.03 48.07.1.03 

29.15.2.07 35.07.1.03 42.02.2.02 48.07.1.99 55.09.0.01 58.09.0.99 
29.16.1.21 35.07.2.99 42.02.2.03 48.07.9.01 55.09.0.02 58.10.0.01 
29.16.1.24 37.01.0.01 42.05.0.9? 48.07.9.02 55.09,0.03 58.10.0.02 
29.22.4.99 3~.03.2.99 43.03.0.01 48.07.9.03 55.09.0.04 58.10.0.03 
29.22.6.99 30.11.3.01 44.11.0.01 48.07.9.04 56.01. \.02 58. \.0.0.04 
29.23.1.99 38.11.6.02 44.13.1.01 48.07.9.99 56.02.1.02 58.10.0.99 
30.01.9.99 38. 11.6.03 44.13.1.99 48.10.0.01 56.03.0.01 59.01.1.02 
30.02.9.01 38.11.9.01 44.13.2.01 48.13.0.99 56.04.1.02 59.01.1.99 
30.02.9.1'9 33.12.1.99 44.13.2.99 48.14.0.01 56.05.1.01 59.02.1.01 
30.03.3.02 38.18.0.01 44.14.1.01 48.14.0.99 56.05.1.02 59.02.1.02 
30.03.3.99 38.19.0.99 44.14.1.99 48.15.0.06 5-6~05 .1.03 59.02.1.99 
30.03.9.99 39.01.1.01 44.14.2.01 48.15.0.07 56.05.1.04 59.02.9.01 
30.04.0.01 39.01.1.02 44.14.2.99 41!.15.0.99 56.05.2.01 59.02.9.99 
30.04.0.99 39.01. f.03 44. 15.1.01 41!.16.0.01 56.05.2.02 59.03~0.01 

30.05.1.01 39.01.1.06 44.15.1.99 4$.16.0.02 56.05.2.03 59.03.0.02 
32.03.1.02 39.01.1.99 44. 15.2.01 48.18.0.01 56.05.2.04 59.0~.0.01 

32.03.1.03 39.01.2.01 44.15.2.99 48.18.0.02 56.06.0.01 59.04.0.02 
32.03.2.01 39.01.2.02 44.15.9.01 48.18.0.99 56.06.0.02 59.04.0.03 
32.07.9.11 39.01.2.06 44.15.9.99 48.19.0.01 56.06.0.03 59.04.0.04 
32.09.1.01 39.01.2.99 44.16.9.01 48.21.0.06 56.07:1.01 59.04.0.05 
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32.09.2.01 39.01.4.06 44.17.0.99 Ml.21.0.07 S6.07 .1.02 5?.04.0.06 
3:!.09.2.99 39.02.1.03 44.18.0.01 48.21.0.03 56.07.1.03 59.04.0.07 
32.09.3.01 39.02.1.05 44.21.0.01 48.21.0.99 56.07.1.04 59.04.0.99 
49.0~.0.99 56.07.1.05 59.06.0'.99 70.04.1.0'1 73.32.0.99 83.02.1.01 

1,9.0~.0.99 56.07.2~01 59.03.0.99 70.05. i.01 73:35.0.01 83.02.9.01 

49.10.0.01 56.07.2.02 59.11.0.01 70.05.9.01 73.35.0.99 ~.02.9.S1Y 

49.11.0.02 56.0'T.2.04 59.13.o:il1 70.06.1.01 73.36.1.01 83.04.0.01 

49.11.0.03 56.07.2.05 59.13.0.02 70.06.9.01 73.36.1.02 83.07.1.01 

41'.11.0.05 57 .10.0.01 59.13.0.99 70.08.0.01 73.36.1.99 83.07.1.99 

51.01.1.01 58 • .02.1.01 60.01.0.01 70.08.0.99 73.36.6.01 83. Í3.0.01 

51.01.1.02 5~.02.1.03 60.01.0.03 70 .• 10.0.01 73.36.8.99 83.15.0.01 

51.01.1.09 58.02.1.05 60.01.0.04 70.10.0.99 73.37.1.01 84.01.1.01 

~1.01.1.11 58.02.1.06 60.01.0.99 70.11.0.02 73.37.1.02 84.01.1.99 

51.01.1.12 58.02.1.08 60.03.0.01 70.11.0.99 73.37.1.03 84.06.8.11 

51.01.1. 13 58.02.1.09 (.0.03.0.02 70.12.0.01 73.37.~.99 $4.06.8.13 

51.01.1.14 58.02.1.99 60.03.0.03 70.13.0. 99 73.38.1.01 &4.06.8.19 

S1.01.1.19 58.04.0.01 60.03.0.99 70.14.0.99 73.38.1.99 84.11.1.99 

51.01.2.01 58.04.0.04 60.04.0.04 70.20.1.01 73.38.2.02 84.11.6.01 

51.01.2.02 58.04.0.05 60.04.0.07 70.20.2.01 73.38.2.99 84.15.1.01 

51.01.2.05 58.05.0.01 60.04.0.08 71.16.0.01 73.40.1.99 84.15.8.01 

51.03.0.01 58.05.0.02 60.05.0.11 73.02.0.04 73.40.2. 99 84.17.9.99 

51.04.1.02 58.05.0.03 (.0.06.1.01 73.10.0.02 73.40.9.99 84.18.2.99 

51.04.1.03 58.05.0.04 60.06.1.99 .73._10.0.99 ··74,03.3.01 . 84.18.8.02 
51.04.2.02 58.05;0:99 60.06.2;99 73.11.1.02 74.08.0.01 84.20.9.91 
51.04.2.03 58.06.0.01 61.01 .'0.09 73.11.1.0'· 74.10.0.01 84.20.9.92 
54.03.1.01 58.07.3.01 61,01.0.17 73.11.1.09 74.10.0.99 84.21.1.01 
54.~3-.1.02 58.07.3.02 61.02.0.03 73.13.5.01 74.15.2.99 84.21.1.99 
55.05.1.01 58.07.3.03 61.02 .0.15 73.13 .6.01 74.17.1.01 84.21.2.01 
55.05.1.02 58.07.3.99 61.02.0.22 73.13.7.01 74.18.1.99 84.25.1.04 
55.05.1.03 58.07.4.01 61.03.0.01 73.14.1.01 76.02.0.01 84.40.1.01 
55.05.9.01 58.08.0.01 61.03.0.02 73.14.1.02 76.02.0.02 &4.50.1.01 
55.05.9.02 58.08.0.04 61.09.0.01 73.14.1.03. 76.02.0.03 84.56.8.01 
55.05.9.03 58.09.0.01 62.03.0.99 73.14.2.01 76.03.0.01 84.56.8.99 
55.06.0.01 58.09.0.02 62.05.0.99 73.14.2.02 76.03.0.99 84.59.9.99 
55.08.Q.01 58.09.0.03 64.01.0.01 73.14.2.09 76.04.0.01 84.61.1.01 
55.08.0.99 58.09.0.04 64.02._0.01 73.14.2.11 p· 76.06.0.01 84.61.1.99 

64.02.0.99 73.18.1.03 -76;12.0.99 73.14.2.19 76.08.0.01 84.61.8.01 

64 .04.0.01 73.18.1.99 76. )5_.1-01 73.14.2.21 76.08.0.99 84.61.9.01 

64.05.0.01 73.18.2.01 76.15.1.99 73.17.0.01 76.10.0.01 84.61.9.02 

65 .• 06.0.01 73.18.2.99 76.15.2.99 73.18.1.01 76.10.0.99 84.61.9.03 

68.06.0.01 73.20.0.01 76.15.8.01 73.18.1.02 76.12.0.01 84.61·.9.99 

68.10.0.01 73.20.0.99 76.16.9.03 84.63.1.02 85.19.2.02 90.04.2.01 
68.11.0.01 73.21.0.01 76.16.9.99 84.63;1.03 85.19.2.04 90.17.3.01 
68.13.2.05 73.21.0.02 78.03.0.01 84.63.1.99 85.19.2.05 90.17.3.99 
68.14.0.01 73.21.0.99 78.05.0.01 84.64.0.01 85.19.2.99 90.17.9.02 
68.14.0.02 73.23.0.01 78.05.0.02 84.65.0.01 85.19.8.01 90.26.1.01 
69.02.1.01 73.23.0.99 78.06.0.99 85.01.2.01 85.20.1.99 91.04.0;99 
69.04.0.01 73.24.0.99 79.06.1.01 85.01.2.11 85.20.2.01 92.02.0.02 
69.04.0.99 73.26.0.01 79.06.9.99 85.01.2.12 85.23.1.01 92.12.0.02 
69.05 •• 0.01 73.26.0.99 80.02..1.01 85.01.4.03 85.23.1.99 ~2.12.0.04 

69.07.0.01 73.27.2.01 82.01.0 •• 04 85.01.6.01 85.23.2.01 93.07.1.01 
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69.08.0.01 73.29.0.99 
69.10.0.01 73.31.0.99 
69.12.0.01 73.32.0.01 
85.01. 7.01 85.25.0.02 
85.01.8.01 85.25.0.03 
85.03.1.01 85.26.0.99 
85.04.2.01 87.02.\.W 
e;.o6.1.o2 87.02.2.W 
85.12.1.01 87.02 .• 3.99 
85.12.1.99 87.04.1.99 
85.12.2.01 87.01 •• 9.01 
85.)2.2.99 87.04.9.99 
85.12.5;01 87.05.0.01 
85.12.5.02 87.05.0.02 
85.12.5.99 87.05.0.03 

ANEXO II 

Regime Geral de Origem 

CAPÍTULO I 

82.05.0.02 
83.01.1.99 
83.01.9.99 
94.01.1.05 
94.01.1.99 
94 .01.8.01 
94.03.1.01 
94.03.1.02 
94.03.1.04 
94.03.8.01 
94.03.8.02 
94.03.8.99 
94.04.0.99 
9".01.1.01 
96.01.2.99 

Regime Geral de Qualificação de Origem 

ARTIGO PRIMEIRO 

Serão considerados originários dos Estados-Partes: _ 
a) Os produtos -elaborados integralmente no território 

de qualquer um deles, quando em sua elaboração fofem utili
zados exclusicamente materiais originários dos Estados-Par-
tes· - -

' b) _Os produtos compréendidos nos capítulos ou posições 
da Nomenclatura Tarifária da Associação Latino-Amerjcana 
de Integração que se identificam no Anexo I da Resolução 
78 do Corriitê de Representantes da citada Associação, pelo 
simples fato de serem produzidos em seus respectivos terri
tórios. 

Considerar-se-ão produzidos rio territóriO d(:: um Estado--
Parte: _ _ _ _ 

i) Os produtos dos reinos mineral, vegetal oú animal, 
incluindo os da caça e da pesca, extraídos, colhidos-ou ap!lnha
dos, nascidos e criados em seu território ou e:m suaS Aguas 
Territoriais ou Zona Económica Exclusiva; _.·:-

ii) Os produtos do mar extraídos for_a de suas Águas 
Territoriais e Zona Económica Exclusiva por barcos de sua 
bandeira ou arrendados por empresas estabelec_içlas_em .. seu_ 
teiritório; e 

üi) Os produtos que resultem de operações o-u processos 
efetuados em seu territóriO p-e1os quais adqüiram a forma 

. final em que serão comercializados, exceto quando esses pro
cessos ou operações consistam somente em simples montagens 
ou ensamblagens, _embalagem, fracionamei_ttO em lotes ou vo~ 
lumes, seleção e classifiCação, marcação, ·corttpOSiçâ:o de sorti-. 
me~tos de mercadorias ou outras operações ou procesSos equi
valentes; 

c) Os prOdutos em cuja elaboração se utilizem materiais 
não origináribs-dos Estados-Partes~ quando resultem de um 
processo de transformação, realizado no terr_itóriõ de algum 
deles, que ~hes confira uma nova individualid_i:!de, ~a~~ct~
rizada pelo fato de estarem classificados _pa ~9,t!l~~nc:;la~~r~. 
Aduaneira da Associação Latino-Americana de Integração 
em posição diferente à dos menciomidos m~t~nars, exC~to 

85 .01.6._02 85.23.2.99 94.01.1.01 
85.01.6.03 65.23.9.91 94.01.1.02 
85.01.6.04 85.23.9.99 94.01.1.04 
85.12.8.01 87.06.-0.01 97.01.1.01 
65 .13.1.01 87.06.0.02 97.02.1:01 
85.13.1.02 87.06.0.03 97.03.0.99 
85.13.1.99 t7.09.0.01 97.04.0.01 
85.13.8.09 87.10.0.01 97.05.0.01 
85.15.1. 11 r-7.13.1.01 ')3 01.1.99 
85.15.1.19 87.14.1.02 93.02.1.01 
85 .. 15 .. 1.21 8!.14.8.01 98.03.1.0l 
85.15.1.22 89.0'1.9.01 913.03 .. 9.0:! 
85.15.1.29 89.01.9.03 98.05.9.03 
85. 17.0.01 89.01.9.04 93.08.0.01 
85.19.2.01 90.03.1.01 9J. 15.1.01 

nos casos em que os Estados-Partes determinem que, ademais, 
se cumpra com o requisito previsto no Artigo Segundo do 
presente Anexo. _ 

Não obstante, não serão considerados originários os pro
dutos resultantes de operações ou processos efetuados no terri
tório de um Estado-Parte pelos quais adqüirarii a fórma fi'nal 
em que serão comercializados, quando nessas operações ou 
processos forem utilizados exclusivamente mater~ais ou insu
rlíõS: náo originários -de seus respectivos países e consistam 
apenas em montagens ou ensamblagens, {racionamento_ em 
lotes ou volumes, seleção, classificação, marcação, compo
sição de sortimentos de mercadoria~ _ou outras operações oU 
processos semelhantes; _ 

d) Até 31 de dezembro de 1994, os produtos resultantes 
de operações de ensamblagem e montagem realizadas no terri
tório de um Estados-Parte utiliZando materiais origiitáriós dOS-
Estados-Partes e de terceiros países, quando o valor dos mate
riais origii)ários nãp for iriferior a,_40% do ,valor FOB de expor-
taÇão do produto final, e - - · · 

e) Os produtos que, além de serem produzidos em seu 
território, cumpra.m com os requiSitos especfficós- estabele
cidos no Anexo 2 da Resolução 78 do Comitê de Represert:.. 
tantes da Associação Latino-Americana de Integração. 

- . - ' 

ARTIGO SEGUNDO 

Nos casos em que o reqõiSiiO--eStabelecid()' n-a Idfã c. do 
Artigo Primeiro não possa ser cunlprido_ porcftie o processo_ 
de transformaç-ão_ operado não irripliC3. -mudariÇa de posição 
na nomenclatura, bastará que o valor CIF porto de destino 
ou CIF porto marítimo dos materiais Cle terceiros países não 
exceda a 50 ( cinqüenta) por cento do valor FOB. de exportação 
da.s mer~dorias de que se trata. 

Na ponderação dos materiais ~riginários_ de te_rceíi-oS par
ses_ para os Estados-Partes ~~m Ht_or-ªl m~rítinw, ter~se_-ãO em 
conta, como porto de destinÕ, oS def>ósitàs e_iO:rlá.SJfari~S·.-. 
cOricedidos pelos demais EstadoS-P_artes, quando os materiaiS 
chegarem por via marítima. 

ARTIGO TERCEIRO 

" ___ Qs_Est<}_~os·Partes J)Oderão estabC::k:cer, de comum acor:-
dõ, requísitos eSpéCíficOs··cte ol"fgem;-que prevalecerão sobre 
oS critérios ·gerais d': qualifi~ç_ão. · . _ 
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ARTIGO QUARTO 
Na determinação dos requisitos específicos de õrige.ffi a 

que se refere o Artigo Terceiro, assim_ como _na reVisão dos 
que tiverem sido estabelecidos, os Estadós Partes tomarão 
como base, individual ou conjuntamente, os segUinteS ele
mentos: 

I. Materiais e outros insumos erhpregados na produção: 
a) Matéras primas: 
i) Matéria-prima preponderante ou que confira-ao produ-

to sua característíca essencial; e 
ii) Matéras primas Principais. 
b) Partes ou peças: _ _ 
i) Parte ou peça que coi:tfira ao pro-duto sua característica 

essencial; 
ü) Partes ou peças principais; e 
iii) Percentual das partes ou peças em relação ao peso 

total. 
c) Outros insU.mos. 
II. Processo de transformação ou elaboração utilizado. 
III. Proporção máxim~c do valor dos mat"eriais impor-

tados de terceiros países sem relação ao valor total do produto, 
que resulte do procedimento de valorizaç_ão_acorda~o em cada 
casa. · 

ARTIGO QUINTO 

Em casos excepéiõOâiS,'·-quando Os requiSitoS esi)êCífiCOS 
não puderem ser cumpridos porque ocorrem problemas cir
cunstanCiais de abastecj.mento: disponibilidade, especificações 
técriicas, prazo de entrega e preço, tendo em conta o disposto 
no Artigo 4 do Tratado, poderão-ser utiliz_~dos_materiais não 
originários dos Estados-Partes. 

Dada a situa_ção prevista no parágrafo ~pte_rior, o país 
exportador emitirá o certificado correspondente informando 
ao Estado-Parte importador e ao Grupo Mercado Comum, 
acompanhando os antecedentes e constâncias que justifiquem 
a expedição do referido documento. 

Caso se ·produza uma contínua reiteração desses casos, 
o Estado-Parte exportador ou o Estado Parte _importador co
municará está. situaçclo ao Grupo Mercado C~mum, para fins 
de revisão do requis"itoespecífiCO. - - - - -

Este Artigo não_ compreende os produtos que resultem 
de operações de ensamblagem ou montagem, e será aplicável 
até a entrada em vigor da Tarifa Exte~a Comum para os 
produtos objeto de requisitos específicos de origem __ e __ se_u~ _ 
materiais ou inSumàs. · 

ARTIGO SEXTO 

Qualquer dos Estados-Partes poderá solicita-r a revisão 
dos requisitos de origem estabelecidos de _conformidade c_pm 
o Artigo-Primeiro. Em sua solidtação, deverá propor e funda
mentar os requisitos aplicáveis ao produto ou produtos de 
que se trate. 

ARTIGO SÉTIMO 

Para fins do cul!lprimento dos requi~itos de origem, os 
materiais e outros inSumos, otigitiãriOS do território de qual
quer dos Estados-Partes, incorporados por um Estado Parte 
na elaboração de determinado produto, serão considerados 
origiriáriOS do territóriO deste último. 

ARTIGO OITAVO 
O critério de ~áxima utilização de _materiais ou outros 

insumos originários dos Estados Partes não poderá ser consi
derado para fixar requisitos que impliquem a imposição de 
m~teríais ou Outros insumos dos referidos Estados Partes, 
quando, a juízo dos mesmos, estes não cumpram condições 
adequadas de abastecimento, qualidade e preço, ou que não 
se adaptem aos processos industriais o~ tecnologias aplicadas. 

ARTIGO NONO 

Para que as mercadorias originárias se beneficíem dos 
tratamentos preferenciais, as niesinas deverão ter sido expe
didas diretamente do país exportador ao país importador. 
Para tal fim, se considera expedição direta: . 

a) As mercadorias transportadas sem passar pelo territó
rio de algum país não participante do Tratado. 

b) As mercadorias transportadas em trânsito por um ou 
mais países não participantes, com ou sem transbordo ou ar-:
maze-riã.rhenfo temporário, sob a vigilància de autoridade al
fandegária competente em tais eaíses, sempre que: 

i) o trânsito estiver justifícado por razões geográficas oU 
por considerações relativas a requerimentos do transporte; 

ii) não estiverem d~stinadas ao comércio, uso ou empre-
go no país de trânsito, e _ 

iii) não sofram, dUrante O tranporte e depósito, nenhuma 
operação distirita ás de carga e descarga ou manuseio para
mantê-las em boas condições ou assegurar sua conservação. 

ARTIGO DÉCIMO 

Para os efeitos do presente Regime Geral se entenderá: 
a) que os produtos procedentes das zonas francas situadas 

nos limites geográficos de qualquer dos Estados Partes deve
rão cumprir os· requisitos preVístos no presente Regime Geral; 

-- b) que a expressão "materiais" compreende as matérias-
primas, os produtos intermediários e as partes e peças utiliza
das na elaboração das mercadorias. 

CAPÍTULO II 

Declaração, Certificado e Comprovação 

ARTIGO DÉCIMO PRIMEIRO 

Para que a importação doS produtos originários dos Esta
dos Partes pOssa beneficiar-se das reduções de gravames e 
restrições outorgadas entre si, na documentação correspon
dente às exportações de tais produtos deverá constar uma 
declaração que certifique o cumprimento dos requisitos de 
prigel!l e.stabelecidos_ de acordo com o disposto no Capítulo 
antenor. · 

ARTIGO DÉCIMO SEGUNDO 

___ A declaração a que se refere o Artigo precedente será 
exp~dida pel? produtor final ou pelo exportador da merca

-dona, e certificada por uma repartição oficial ou entidade 
de classe com personalidade jurídica, credenciada pelo Go
verno do Estado Parte exportador. 

Ao credenciar entidades de classe, os Estados Partes vela
rão para que se trate de organizações que atuem com jurisdição 
nacJOna_I,_ podendo delegar atribuições a entidades regionais 
ou locrus,_ conservando sempre a responsabilidade direta pela 
veracidade das certificações que forem expedidas_. 

Os Estados Partes se comprometem, no prazo de 90 dias 
a p~rtir da entr.ada em vigor do Tratado, a estabelecer um 
reg1me harmomzado de sanções administrativas para casos 
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de· falsidade nos certificados, sem prejuízo das_ ações penais 
correspondentes. 

ARTIGO DÉCIMO TERCEIRO 
Os certifiCados de -origem emitidos para Os fins -do -pre-

sente Tratado terão prazo de validade de 180 dias, a contar 
da data de sua expedição .. 

ARTIGO DÉCIMO QUARTO 
Em todos os ca:Sos, se utilizará 6 fOrni.úlário~paêliãO que 

figura anexo ao Acordo 25 __ do Comitê de Represent8.11tes da 
Associação Latino.;. Americana de Integração, em}uãitto ·não 
entrar em vigor outro forniulário aprovado pelos Est~dos Par
tes. 

ARTIGO DÉCIMO QUINTO 

Os Estados Partes ·comuriicirãO à Associa-ÇãO Latino-A
mericana de Integração a relação das repartições oficiais e 
entidades de classe credenciadas a expedir a certificação a 
que se refere o Artigo anterior\ ·corri a·registrO"e ]ac-simae 
das assinaturas autorizadas. 

ARTIGO DÉCIMO SEXTO 

Sempre que um Estado Parte considerar que os certifi
cados emitidos por uma repartição ofícfal ou entidade de classe 
credenciada de outro_ Estado Parte não se ajustam às dispo
sições contidas no presente Regime Geral, comunicará o fato 
ao outro Estado Parte para que este adote as medidas que 
estime necessárias para solucionar os problemas apresentados. 

Em nenhum caso o país importador deterá o trâmite de 
importação dos produtos amparados nos certifiCádos a que 
se refere o parágrafo anteriOr, mas poderá,_além _de solicitar 
as irtform:lçôes- adicionais que correspondam às autoridades 
governamentais do país exportador, adotar as medidas que 
considere necessárias para resguardar o interesse fiscal. 

ARTIGO DÉCIMO SÉTIMO 

Para fins de um controle posterior, as cópias dos certifi
cados e os documentos respectivos deverão ser conservados 
durante dois anos a partir de sua emissão. 

ARTIGO DÉCIMO OITAVO 

As disposições· do presente Regime Geral e as modíff
cações que lhe forem íntroduzidas não ·afetarão as mei-cadodas 
embarcadas na data de sua adoção. 

ARTIGO DÉCIMO NONO 

As normas contidas no presente Anexo não se aplicam 
aos Acordos de Alcance Parcial, de Complementação Econó
mica n"' 1, 2, 13 e 14, idem aos comerciais e·ãgropecuárias 
subscritos no âmbito do Tratado de Montevidéu 1980, os quais 
se regerão exclusivamente pelas disposições ilefes estabele
cidas. 

ANEXO !li 
Solução de Controvérsias 

1. As controvérsias que possam surgir entre os Est::tdos 
Partes como consequência da aplicação _do Tratado se.rão re
solvidas mediante negociações diretas. 

No caso de não lograrem uma solução, os Estados_ Partes 
submeterão a controvérsia à consideração do Grupo de Mer
cado Comum que, após avaliar a situação, formulará no lapso 
de sessenta (60) dias as recomendações pertinentes às Partes 

para a solução do diferendo. Para tal fim, o Grupo Mercado 
Comum poderá estabelecer ou convocar painéis de _especia
listas ou grupos de peritos com o objetivo de contar com 
as_s__e_s_s_oramento técnico. 

_ Se no âmbito do Grupo Mercado Comum tampouco for 
alcançado uma solução, a controvérsia será elevada ao Conse
lho do Mercado Comum para que este ado te as recomendações 
pertinentes. 

2.. Dentro de cento e vinte (120) dias a partir da entrada 
em vigor do Tratado_, o Grupo Mercado Comum elevará aos 
Governos dos Estados Partes uma proposta de Sistema de 
Solução de Controvérsias, que vigerã -durante o período de 
transição. 

3. Até 31 de dezembro de 1994, os Estados Partes adota
rão Um _Sistema Permílnente de Soluçã9 de _Controvérsias para 
o Mercado Comum. 

ANEXO ri/ 
Cláusulas de Salvaguarda 

ARTIGO I 
Cada Estado Parte poderá aplicar, até 31 de dezembro 

de 1994, cláusulas de salvaguarda -à importaç8.o dos produtos 
que se beneficiem do Programa de Liberação Comercial esta
belecido no âmbito do Tratado._ 

Os Estados Partes acordam que somente deverão recorrer 
ao presente Regime em casos _excepcionais. 

ARTIG02 

Se as importações de determinado produto causarem da
no ou ameaça de dano grave a seu mercado, como conse
qüência de um sensível aumento, em um curto período, das 
importações desse produto provenientes dos outros Estados 
Partes, o país importador solicitará ·aci Grupo Mercado Co
mum a realização de consultas com vistas a eliminar essa 
situação. . _ .. 

O pedido d<;> pafs importador estará acompanhado de 
uma decl~ração pormenorizada dos fatos, razões e justifica
tivas do mesmo. 

O GrUpo Mercado Comum deverá iniciar as consultas 
_no-prazo nrâximo de Pez (10) dias coi"rídos a partir da apresen
tação do pedido ·do país importador e deverá concluí-las, ha
vendo tomado uma decisão a respeito, dentro de vinte (20) 
dias corridos após seu início. - -- -

ARTIG03 
A determinação do dano ou ameaça de dano grave no 

sentido do presente Regime _será analisada por cada país, 
levando em conta a evolução, entre· outros, dos seguintes 
aspectos relacionados com o produto em questão: 

a) Nível de produção e capacidade utilizada; 
b) Nível de emprego; 
c) Participação no mercado; 
d) Nível de comércio entre as Partes envolvidas ou parti-

cipantes de consulta; . 
e) Desempenho das importações e exportações com rela

ção a terceiros países. 
_ N~nhum -'~_os Jato~es acima mencion~dos cons~itui1 por 

si Só, um critério decisivo para a determinação do dano ou 
ameça de dano grave. . __ 

Não serão considerados, na determinação tfo d_ano ou 
ameaça de dano grave, fatores tais como as mudanças tecnoló
gicas oU mudanças nas preferências dos consumidores em fa-
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vor de produtos similares e/ou diretamente competitivos den
tro do mesmo setor. 

Ã aplicação da cláuSula de salvaguarda dependerá, em 
cada país, da aprovação final da scção nacional do Grupo 
Mercado Comum. -

ARTIG04 

Com o objctiVo de não interromper as correri'tes de co
mércio que tiverem sido geradas, o país importador negociará 
uma quota para a importação do produto objeto de salva
guarda, que se regerá pelas mesmas preferências e demais
condições estabelecidas no Programa de Liberação Comercial. 

A mencionada quota será negociada como Estado Parte 
de onde se originam as ímpãrtaçõc-s, durante o período de 
consulta a que se refere o Artigo 2. Vencido o-prazo de con
sulta e não havendo acordo, o país importador que se consi
derar afetado poderá fixar uma quota, que será maritida pelo 
prazo de um ano. 

Em nenhum caso a quota fixada unilateralmente pelo 
país importador será menor que a média dos volumes físicos 
importados nos_ últimos três anos calendário. 

ARTIGOS 

As cláusulas de salvaguarda terão um ann--de duração 
e poderão ser prorrogadas por um novo períOdo anual e conse
cutivo, aplicando-se-lhes os termos e condições _estabelecidas 
no presente anexo_ Estas medidas apenas poderão ser adota
das uma vez para cada produto. 

Em nenhum caso a aplicação de cláusulas de salvaguarda 
poderá estender-se além de 31 de dezembro de 1994. 

ARTIGO 6 
A aplicação das cláusulas de salvaguardã nã~o afetará aS 

mercadorias embarcadas na data de sua a dação, as quais serão 
computadas na quota prevista no Artigo 4. - -

ARTIGO? 
Durante o período de transição, no caso de algum Estado 

Parte se considerar afetado por graves dificuldades em suas 
atividadcs econõmicas, solicitará do Grupo Mercado Comum 
a realização de consultas, a fim de que se tomem as medidas 
corretivas que forcin necessárias. -

O Grupo Mercado Comum, dentro dos prazos estabele
. cidos no Artigo 2 do presente Anexo, avaliará a situação 
e se pronunciará" sobre as medidas a serem adotadas, em fun
ção das circunstâncias. 

ANEXO V 

Subgrupos de Trabalho do Grupo Mercado Comum 

, O Grupo MercadO -Coffium, para finS de cooid~11ação 
. das políticas macroeconómicas e-setoriais-, CóriStiiufiá, riO pi-a
, zo de 30 dias após sua instalaçãO, os sétuirites SUbgrupoS 
de Trabalho: · · - · ·· -

Subgrupo 1: Assuntos ComerCiais 
Subgrupo 2: Assuiitos- AduaneirOs 
Subgrupo 3: Normas Técnicas 
Subgrupo 4: Políticas Fiscal e Monetária Relacionadas 

com o ComérCio - " - --- -- · -· ""·-~---

Subgrupo 5: Transporte Terrestre 
Subgrupo 6: Transporte Marítimo 
Subgrupo 7: Política Industrial e Tecnológica 
Subgrupo 8: Política Agrícola - _ --

ca. 

Subgrupo 9: Política EÓergética 
Subgrupo 10: Coordenação de Políticas Macroeconómi-

(A Comissão de __ Relações_ Exteriores e Defesa Na
cional.) 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O Expe
diente lido vai à publicação. (Pausa.) 

Do Expediente lido, consta o projeto de Decreto Legis
lativo n» 111, de 1991, que por tratar de matéria referente 
a a tos internacionais, em obediência ao artigo 376, c, do Regi
mento Interno, terá, perante a ComiSsão-~de Relações Exte
riores e Defesa Nacional, o prazo de cinco dias para recebi
mento de emendas, após o que a referida comissão terá quinze 
dias, prorrogáveis por igUal perfodo, para opinar sobre a maté
ria. Findo esse prazo sem parecer, a proposição entrará na 
Ordem do Dia nos termos do art. 172, II, c, do Regimento 
Interno. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a me
sa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 1~ Secretário. 

É lido o seguinte: 

_ PROJETO DE LEI DO SENADO N• 319, DE 1991 

Dispõe sobre a entrega do bem e sobre a abertura 
de novos grupos de consórcio, e dá outras providências. 

O_ Congresso Nacional decreta: 
__ Art. P Oferecidas as garantias pactuadas, o consorciado 

contemplado poderá optar por receber o crédito a que faz 
jl:JS e~. dhtheiro, total ou parcialmente, ou por utilizá-lo na 
Co.m:prã, di: cJ:ualqtier vefidedor, de bem de qUalcju-ú natureza, 
seja -ele móvel ou _imóvel, novo ou usado, nacional ou estran~ 
geiro. -- - - - -

§ 1 ~ O consorciado contemplado deverá ser notificado 
do evento em até 5 (cinco) dias, dispondo, a partir da notifi
cação, do prazo de 20 (vinte) dias para a apresentação das 
garantias pactuadas, sob pena de caducidade da contempla~ 
ção. 

§ 2~ O crédito atribuído ao consorciado contemplado de
verá ser colocado a sua disposiÇão ou da empresa vendedora 
do bem, se for o caso, no prazo máximo de. 3 (três) dia~. 
após a apresentação das garantias previstas no contrato. 

Art. 2? A autorização para ã. abertura de novos grupos 
de consórcio somente será concedida para a administradora 
que comprovar, além das demais disposições vigentes: 

I - Quanto ao.s grupos encerrados, a entrega re_gular 
dos bens e o_ pagamento aos consorciados, em 30 (trinta) 
dias, dos_ saldos existentes relativos às operações do grupo, 
inclusive o do fundo de reserva. 

II - Quanto aos grupos em andamento, a inexistência 
de pendênciàs na entrega dos bens aos consorciados já contem
plados. 

_ ArL 3~ O valor cobrado a título de juros e multa morat_ó
·nos, resSarcidas as despesas de cobrança efetuadas pela Admi
nistradora, será integrã1mente repassado ao fundo de reserva 
do grupo. 

Art. 4\' Os consOrCiados elegerão, na primeira assembléia, 
-até 3 (três) repreSentantes, com mandato gratuito, a fim de 
fisCalizarem a aplicação dos recursos coletados e demais atas 
relativos. às operações do consórcio, 

§ 19 Os representantes eleitos terão acesso, eni qualquer 
data,_ a todos_ os demonstrantivos e documento~ _p_ertinentes 
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às operações do grupo, podendo solicitar iliforffiaçoes. impüg
nar lançamentos, representar contra a Administradora e tomar 
qualquer outra medida julgada necessária à defesa dos_ inte~ 
resses do grupo. 

§ 2"' O mandato dos representantes eleitos tem duração 
idêntica -à do grupo, podendo, entretanto, tais representantes 
serem substituídos, por deliberação da maioria dos consor
ciados em Assembléia Geral. 

Art. S' Esta Lei entra em vigor na "data de sua publicação. 
Art. 69 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

O conSórcio; efelivamente, tran-Sformou-se·-- nos dias dê 
hoje no Brasil em instituição que afeia a vida cte milhões 
e milhões de pessoas. _ _ . _. 

O grande sistema montado deve ter como centro o consor
ciado que é a sua razão última de ser. Em torno de seu_interesse 
devem gravitar os dos demais inteJYenientes ria OperaÇão, 
embora devam, todos, se subordinar às regras básicas que 
viabilizem o sistema. 

Não obstante, hoje, os interesses predominantes são õS 
dos fabricantes dos bens, que fazem dos consorciados, apenas, 
mercado cativo para a colocação de seus produtos, sem a 
menor concorrência, de vez que não têm estes últimos_ o direito 
de optar livremente na aplicação do crédito a que fazem jus. 
De fato, a liberdade para aplicar o seu crédito da forma que 
melhor lhe aprouver é direito líquido e certC? do consorciado, 
garantido pela Constituição Federal, e não pode a lei sacrifi
cá-lo, muito menos quando tal ônus implica benefício para 
poucos. 

Nesse sentido é que apresentamos o projeto em epígrafe 
que além de disciplinar a entrega do bem ao consorciado 
contemplado, impõe condições a serem atendidas pelas admi
nistradoras para obter a autorização de abertura de novos 
grupos. . . · ... · 

Dispõe aiiida o projeto cjue, ressarcidas as despesas de 
cobrança, o valor dos juros e multas moratórias deverão ser 
integralmente repassados ao fundo de reserva do grupo. 

Já ó seu art. 49 estabelece que os consorciados elegerão 
na primeira asseffibiC:!ia até 3 repre-sentantes, a fim de fiscali
zarem a aplicação dos recursos coletados e demais atas relati-
vos às operações do consórcio. . _ 

Acreditamos que tais disposiÇões legais muito cOntribui
rão para moralizar as operações de con~órciO-itq Bra_sil, se:ndo, 
ta111bém, indispensáveis para protegei' Os principais- interve
nientes, os consorciados que são ademais a parte mais vulne-
rável do sistema. · 

Assim sendo, contamos_ com o inestimável apoio de nos
sos pares para a aprovação da matéria. 

Sala das Sessões, 11 de setembro de 1991. - Senador 
Francisco RoUemberg. 

(A Comissão de AsSUntoS ECOhômicos.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O projeto 
lido será publicado e remetido à comissão ~mpetente. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 
.Secretário. 

É lido e aprovado o seg-uinte: 

REQUERIMENTO N• 597, DE 199l 

Nos termos do disposto no artigo 43, incllfó II, do Regi
mento Interno, requeiro licença para afastar-me dos trabalhos 

da Casa nos dias 12 e 13 de setembro de 1991, para participar 
do círculo de debates promovido pela Associação dos Diplo
macl_o_s da Escola Superior de Guerra, Delegacia no Espírito 
Santo, em Vitória. 

Sala das Sessões, 10 de setembro de 1991. - Senador 
Divaldo Suruagy 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Aprovado 
o requerimento, fica-concedida a licença solicitad~, nos termos 
do art. 43, item II, do Regimento Interno. (Pausa.) 

- ---Sobre a mesa, !equerimento que será lido pelo Sr. 19 
Secretário. -

- É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO W.598, DE 1991 

Senhor Presidente, 
Solicito nos termos da Constituição.FeâeraT(artigo 55,· 

item III) e do Regimento Interno do Senado Federal (artigo 
43, inciso II) que seja considerada como licença autorizada 
os dias 12 e 13- de setembro do corrente_ ano em que me 
ausentarei dos trabalhos da Casa para partiCit:iat do Seminário 
sobre "A Questão Ambientar Amazónica e o Desenvolvi
mento Sustentável - Eco-Amazónia" em Belém dO--Pará, 
onde, inclusive farei pronunciamento na abertura do evento. 

· · Sala das Sessões, 11 de setembro de 1991. - Senador 
Albano Franco. 

As Confederações Nacionais da Indústria, Agricultura, 
Comércio, Transporte, a Câmara de Comércio- Internacional 
Comitê Brasileíro e ás Feáerãções das Indústrias dos Estados 
do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, 
Rondônia e Roraima, têm a satisfaÇãO de convidar V. s~s 
para participar do Seminário sobre a questão Ambiental Ama
zónica e o D-esenvofvlffiento Susifritável ......:.... Eco-Amazónia" 
em l}elém d.o Pará, nos dias 12 e 13 de setembro de 1991. 
Solenidade de abertura 

Dia: 12 de setembro de 1991, às 9h. 
Local: Auditório "AlbanÔ Franco". 
Sede da Fiepa, Travessa Quintino Bocaiúva, n9 1588. 

ECO-AMAZONIA 

A questão Ambie_ntal Amazónica e a Desenvolvimento 
Sustentável. 
_ Este_é provavelmente o tema mais atual, mais debatido 
e menos esclarecido_ do momento. 

Na sua órbita giram paixões desenfreadas, idéias fiai-ex
plicadas, planos inconfessáveis e previsões apolípticas. Mas 
muito pouca racionalidade 

Para colocar a r~ão acima da paixão e escretrer para 
a Amazónia um futuro compatível com a idéia da moderni
dade, que compreende a defesa simultânea do homem e do 
meio ambiente, é que estamos realizando o Eco-Amazónia. 

Eco-Amazônia é o segundo seminário prepâ.ratórió orga
nizado pelo empresariado nacional para a sua participação 
na Eco 92, que acontecerá no Rio, em jUnho do próximo 
ano. _O primeiro foi no Río. · 

Neste se_g"undo, ell_l ~elém, o tema escolhido não poderia 
Ser ínãis opOrt'unó. A Amazônia é o centrO do ~undo ·quando 
se trata da ecologia. O qU:e noS festa perguntar é se o desenvol
vimento da Amazónia também habita o centro das mesmas 
atenções. 

As inscriçõe_s para o EcowAmazónia são feitas na Fiepa, 
responsável pela coordenação geral e cc-promotora do evento 
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juntamente com as demais Federações das IndústríaS da Ama-
zónia Legal. _ _ _ _ 

Inscrições e infOrmações: Federaç3:6 dis -llldliStrias do 
Estado do Pará, Trav. Quintino Boca:ii1va f588 _8elém-PA 
CEP-66040- Fones 224-7078 e 223-0502.. Telex 911304. Fax 
(091)224-7415. 

Dia 12-9-91 
8 horas- Inscrição e entrega de_matcrial_ 
9 horas -:- Sessão de Abertura 

Composição da Mesa - Pronunciamento do presidente 
da Fíepa, Fernando de Souza Flexa Ribeiro. 
· PronUnciamento do presidente da CNI, Senador Albano 
do Prado Franco. - - -

Pronunciamento do Governador do Estado do Pará, Ja
der Fontenelle Barbalho. 

10 horas- 1" Painel 
O Homem e o meioRambiente 
-Direito ao Desenvolvimento 
-Educação Ambiental 
-Saúde e Saneamento Básico._ 
Presidente da mesa: Francisco Gal-eia Rodrigues, presi

dente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas. 
Vice-Presidente da mesa: Antonio Édson Lopes Araújo, 

presidente da Federação das Indústrias do Estado de Roraima. 
Coordenador: Henrique Brandão Cavalvanti, diretor da 

Caemi e membro da Câmara do Comé"rcio Internacioital -
Comitê- Brasileiro. 

Expositor: Ministro da Justiça, Jarbas Gonçalves Passa
rinho. 

Debatedores: GOvernador do EStado do_ Acre, Edmundo 
Pinto, - -

-Governador do Estado do Amapá, Aníbpl Barcellos. 
-Governador do Estado do Amazonas, .Gilberto Mestri-

nho de Medeiros Raposo. 
-Governador do Estado do Maranhão, Edson Lobão. 
-Governador do Estado do Mato Grosso, Jayme Verfsw 

simo de Campos. --
-Governador do Estado do Pará, Jader Fontenelle Bar

balho. 
-Governador do Estado de Rondônia, Osvaldo Piana 

Filho. 
- Governador do Estado de Roraima, Otto"riüif de Souza 

Pinto. - -
-Governador do Estado do Tõcantins;Moisés Nogueira 

Avelino. 

Debates com o Plenário 
12 horas - Almoço 

Palestra do Superintendente da Sudam, Alcyr Boris _Mei-
ra. 

Tema: A Amazônia, a Ecologia e o Dese·nvolvimento 
Sócio-Económico - - ----
14 horas- 2' Painel 

Legislação Ambiental 
- As Normas Internacionais 
-As Normas Nacionais 
Presidente da Mesa: Ari Wojcik, Presidente da Federação 

das Indústrias do Estado do Mato Gorosso_ 
Vice-Presidente da Mesa: Luis Esteves Neto, Presidente 

da Federação da Indústrias do Estado do Ceará. 
Coordenador: Jessé Cláudio Fontes Alencar, da ATEP/ 

CN_I 

Expositores: Embaixador Geraldo Eulália Nascimento e 
Silva, Presidente da Sociedade Brasileira de Direito Interna
cional. 

-Otávio Mendonça, advogado, especialista em Direito_ 
Agrário, Ambiental e Minerário. - -

Debatedores: Teófilo de Azeredo Santos, Presidente da 
Câmara de Comércio Internacional --Comitê Brasileiro -

-José Vieira do Nascimento, Presidente da Copema/ 
CNJ e representante da Indústria no Conama. 

-Roberto Vieira, da Fundação Universidade do Ama
zonas. 

-Sérgio Murilo Santos Campinho. da DJ/CNI 
- Aldebaro Cavaleiro de Macedo Klautau Filho, Con-

sultor da Fiepa. -

Debates com o Plenário 
15h50min - Intervalo 
16h - 3' Painel 

Recursos Renováveis 
-O Extrativismo 
-A Silvicultura e a Indústria Madeireira 
-A Agricultura.e a Pecuária 
-A Pesca 
Presidente da mesa: Jorge Thomas, Presidente da Fede

raçãb das Indústrias do Estado_do Acre. -
Vice-Presidente da mesa: Milton Fett. Presidente da Fede

raÇão ds Indústrias do Estado de Santa Catarina:. 
Coordenador: Paulo Bastos Cruz Filho, Díretor da Asso

ciação Nacional dos Fabricantes de Papel e Celulose e membro 
da COPEMA/CNJ. 

Expositores:-Ovídio GaSparetto, Presidente dO Siridim-ãd-
PA, . 

- Judson Ferreira Valentim, diretor-presidente da Fun-
tac. · 

Debatedores: Paulo de Tarso Alvím, assessor técnico -
cieritíficooda CNA/CEPLAC 

- Deputad_o Fed~ral Luciano Pizza to, PR __ _ 
;;;....;; Murilo César Lemos Passos, Diretor da CVRD 
-José Mãrio de OliVeira Ramos, da F'ii"jan 
-José Aron Baranek, Vice-Presidente da Associação 

Biasileira de Produtores Oe Madeira -- - -- - -
-Paulo Roberto Studart Gomes, do Grupo Ipirariga 
-Teodorico d~ _Almeida Rocha, Assessor Especial do 

Governo de Rondónia. 

Debates com o Plenário 
Dia 13-9-91 

9 horas - 4' Painel 

Recursos não renováveis 
..:.:... Garimpo e Empresas- de MineraçãO 
:"""':'Jndústria Míner_o-Metªlúrgica. _ _ __ _ 
Presidente da mesa: Francisco Leite, Presidente da FedeM 

ração das Indústrias do Estado do Amapá. 
_ Vice-Presidente da mesa: José Alencar Gomes da Silva, 

Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas 
Gerais --

Coordenador: Tarcfsio A.r~újo Mosci, Get:_etlte de SegU
rança, Saúde e Conservação Ambiental da Shell do Brasil 
S.A. 

Expositores: Nelson Figueiredo Ribeiro, SecretáriO de 
Estado de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente do Pará. 

-Wilson Brumer, Presidente da CVRD. 
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Debatedores: Manoel Gabriel Siqueira Guerreirá, Presi-
dente da Paraminérios. - - - - - -

-Serafim Carvalho Melo, Presideilie- do SindicatO das 
Indústrias de Calcário do Estado dO Mato Grosso e Diretor 
da Federação das Indústrias do Estado do Mato Grosso. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Aprovado 
o requerimento, fica concedida a licença solicitada, nos termos 
do art. 43, item II, do Regimento Interno. __ 

Sobre a mesa, r~querimento que será lido pelo Sr. l" 
Secretário. --

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 599, DE 1991 

Pelo falecimento do Deputado Cristóvam Chíaradia re
quemos, nos termos dos arts. 218, 220 e 221 do Regimento 
Interno e de acordo com as tradições da Casa, as seguintes 
homenagens:_ 

a) inserção em ata de um voto de profundo pesar; 
b) apresentação de co_ndo_lências à família e ao Estado 

de Minas Gerais. 
c) levantamento da Sessão. 
Sala das Sessões, 11 de setembro de 1991. - Mauro 

Benevides ...:.... Esperidião Amin - Meira Filho - Dirceu Car
neiro - Epitácio Cafeteira. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Este requeri· 
mento depende de votação, em cujo ecaminhamento poderão 
fazer uso da palavra os Srs. Senadores que o desejarem. 

Antes de conceder a palavra aos Senadores que desejarem 
se manif~st_ar sobre o desaparecimento) ocorrido ao meio -
dia de hoje, do nobre Deputado Cristóvam Chiaradia, que 
integrava a Bancada de Mii\as Geraís, na Câmara dos Depu
tado, a Presiênci3 sente-se nó dever de oferecer, neste momen
to, o -seu testemunho da competência, da dedicação, do ex
traordinário espíritO PUbHco, requisitos que foram um apaná
gio da brilhante vida pública e atuação parlamentar do Depu
tado Christóvam Chiaradia. Elegendo-se Deputado Estadual 
ã Assembléia Legislativa de Minas Gerais, o ilustre represen
tante das Alterosas, em seu primeiro mandato, ascendeu à 
Mesa do Poder Legislativo mineiro e pela manifestação dos 
seus pares, chegou ao exercício da I~ Secretaria, onde se impôs 
diante de todos pelo seu esforço, pela Sl.la clarividência. pelo 
seu descortino, pelo desejo de ajustar-se a tudo aquilo que 
no momento representava a aspiraÇão maior do pOvo do gran
de Estado de Minas Gerais. 

Eleito Deputado Federal em quatro mandatos, conseguiu 
se projetar diante dos seus pares na Câmara dos Deputados, 
diante dos Senadores,_ não. apenas daqueles que representaram 
Minas Gerais, mais diante da própria comunidade brasileira, 
porque sempre foi um parlamentar afirmativo e coerente na 
defesa das aspirações maiores do nosso povo. -

Neste instante, me permitiria ressaltar a suit atuação na 
Assembléia Nacional Constituinte, quando Ch.ristóvam Chia
radia, integrando subcomissõeS, comiss6es temátiCaS e até de 
sistematização, sempre fazia questão de ocupar a tribuna para 
defender suas propostas suas emendas, .suas sugestões, enfim, 
aquilo que representou, em 1987 e 1988, a elabora_ç_;io da 
Carta Magna, afinal, promulgada em 5 de outubro de 1988. 

Ainda recentemente, Srs. SenadoreS, e teriibfo o fato 
com profund~ emoção, no dia 3 de se_tembro, data do_aniy_er
sáiio de Christóvam Chiaradia, quando comPletava 60 anos, 

eu o cumprimentei num tel~fOJiema dirigido ao seu gabine-te, -
para felicitá-lo na passagem desse evento, e o fiz, naquela 
ocasião. em nome de todo o Senado Federal, a fim de que 
S._ Ex~ pudesse sentir, naquele gesto, também, o ·reconhe
cimento dos_ Srs. Senadofes pela sua participação no Con
gresso Nacional. 

Na manhã de hoje, o Deputado Christóvam Chiaradia, 
conterrâneo e amigq do saudoso_ tancredo Neves, ocupou a 
tribuna da Câmara e proferiu um-magnífico discurso de enalte
cimento à figura exemplar do grande estadista que continua
mos a reverenciar pelo que representou, sobretudo naquela 
fase de transição democrática, comandando ao lado de José 
Sarney, seu companheiro de chapa na Vice~Presidência , uma 
campanha inesquecível, que foi o marco da reconquista daque
las prerrogativas que tinham sido conspurcadas em razão de 
tantos anos do regime militar implantado no País. 

Ainda quando recebia os aplausos dos que estavam pre
sentes no plenário da Câma~a dos_ Deputados, Christóvam 
Chiaradia sentiu-se mal. acometido, pelo registro do Serviço 
Médico da Casa. de um infarto que terminou por vitimá-lo 
antes mesmo de chegar a um dos hospitais de Brasília. 

Foi um homem da maior dignidade e que soube corres
ponder plenamente à confiança que tantas e seguidas vezes 
llie depositou o povo de Minas Gerais. 

Como Presidente do Senado e do Congresso, neste instan
te em que se vota este requerimento, desejo exatamente ren
der o_ tr!buto da nossa homenagem, sincera e comovida, ao 
Dq)Ütado Christóvam Chiaradia. (Pausa.) 

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

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A Mesa, portanto, pela minha manifestação, se associa 

a essas homenagens e fará cumprir a deliberação da Casa, 
desigpando neste momento os Srs. Senadores Ronan Tito, 
Júnia Marise e Alfredo Campos para representarem o Senado 
Federal no sepultamento do Deputado Christóvam Chiaradia 
e em outras homenagens que o Congresso Nacional e o Go
verno de Minas Gerais certamente haverão de tributar à me
mória imperecível do ilustre Deputado Christóvam Chiaradia. 

COMPARECEREM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Antonio Mariz- Dario Pereira- Iram Saraiva- Jonas 

Pinheiro --: Lavoisier Maia - Marluce Pinto _:_- Ne}r Mara
nhão. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi· 
dência vai encerrar os trabalhos, designando para a sessão 
ordinária de amanhã a seguínte 

ORDEM DO DIA 

-1-
. PROJETO LEGISLATIVO 

N• 102, DE 1991 
(incluído em ordem do dia nos termos do 

art. 172, II, D, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de .Decreto ;t.egis
lativo n" 102, de 1991 (N• 380/90, na Câmara dos Deputados), 
q1:1e aprova o ato que outorga concesSão à rádio e televisão 
Norte Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons 
e imagens na cidade de Rio Branco, Estado do Acre. (Depen
dendo de parecer da Comissão de Educação). 
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-2-
Discussão, em turno único, do Projeto Decfeto Legis

lativo n' 80, de 199~1 (n' 94(89, na Câmara dos Deputado), 
que aprova o texto da convenção entre os governos da Repú
blica Federativa do Brasil e a República da Coréía destinada 
a evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal em matéria 
de impostos sobre a renda, firmada em SEUL, a 7 de março 
de 1989, tendo _ ~ ~~ 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 316, de 1991, da Co
missão 

--De Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

-3-

Discussão, em primeiro turno, da proposta de- emenda 
à ConstituiçãO n9 12, de 1991, de autoria do Senador Maurício 
Corrêa e outros Senhores Senadores, que cria o Conselho 
Nacional de Justiça e dá outras providências. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Está encer-
rada a sessão. -

(Levanta-se a sessão às I 4h55min) 



República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

SÁBADO, 14 DE _SETEMBRO DE 1991 BRASíLIA DF 

SENADO FEDERAL 
---sUMÁRIO 

1- ATA DA 153• SESSÃO, EM 13 DE SETEMBRO 
DE 1991 

1.1-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Mensagem do Presidente da República 

-N' 236/91 (n'485/91, na origem), restituindo autó
grafos de projeto de lei sanciOnado. 

1.2.2- Aviso do Secretário-Geral da Presidência da 
Repúblic~ 

- N.> 976!91, enCaminhando esclarecimentos presta
dos pelo Ministério da Economia, Fazenda e Planejainento 
sobre os quesitos constantes do Requerimento n' 239/91, 
de autoria do Senador Eduardo Suplicy. 

1.2.3- Requerimentos 
-No 600/91, de autoria do Senador Hydekei Freitas, 

solicitando licença para tratamento de saúde no perfodo ' 
de 11 de setembro a 10 de novembro do corrente ano. 
Aprovado. 

-N' 601/91, de autoria do Senador José Eduardo, 
solicitando licença para ausentar -se dos trabalhos da Casa 
no dia 13 do ·corrente mês. Votação adiada por falta de 
quorum. 

- N' 602/91, de autoria do Senador José Eduardo, 
solicitando licença para ausentar-se dos trabalhos da Casa 

no dia 16 do corrente mês. Votação adiada por falta de 
qu6l"um. 

tes. 

1.2.4- Comunicação da Liderança do PDS 
-SubstitUiÇões de -membros em comissões petrnanefi-

1.2.5- Comunicações da Presidência 
-Recebimento <lo Ofício n' S/43/91 (n' 5.056/91, na 

origem), do Governador do Estado-de Minas Gerais, solici
tando a reti!icação da Resolução n' 25/91. 

-Recebimento do Ofício n' S/44/91 (n' 5.057/91, na 
origem), do Governador do Estado do Rio de Janeiro, 
solicitando a retificação da Resolução o9 38/91. _ 

-Recebimento da Mensagem n' 237/91 (n' 482/91, 
na origem), pela quàl o Senhor Presidente da República 
encaminha relatório dos recursos financeiros empregados 
no pagmento das dívidas da Lloydbrás. 

....... Recebimento de relatórios do Banco Central do 
Brasil, sobre endividamento dos Estados e Municípios refe
rentes ao mês de agosto do corrente ano. 

--Deferimento, ad referendum da Comissão Direto
ra, do Requerimento n' 594/91. 

1.2.6- Discursos do Expediente 

SENADOR EPITÁCrO CAFETEIRA- Comentá
rios sobre desabafo da apresentadora de televisão "Xuxa", 
extem;Indo. seu desencanto com a situação do Brasil atual. 
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EXPEDIENTE 
CI!NTRO GRÁFICO DO SENADO PEDBRAL 

PASSOS PORTO 
Diretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
Impresso sob respons.abilidade da Meu: do Senado Federal 

ASSINATURAS CARLC6 HOMERO VIEIRA NINA 
Diretor Administrativo 
LUIZCARLOS DE BASTOS 
Diretor Industrial 

Semesiial ··-··-··-·-·-·-··-·-·-·-·-·-----·--·-·--·Cr$ 3.519,65 

FWRIAN AUGUSIO COUfiNHO MADRUGA 
Diretor Adjunto Tiragem 2.200 exemplares. 

SENADOR VALMIR CAMPELO -Projeto. de lei ·c . SENADOR ALUÍZIO BEZERRA'- Importância 
encaminhado- ao Congresso Nãcional, p6lo PreSidente Fer- de um sisterria viário na região Amaz~nic?_· COntestando 
nando Collor, concedendo aumento médio de 5_0% ria re- declarações inadequadas do Secretário do Meio Ambiente, 
muneração dos militares. - - _ José_ Lutzenberger, de críticas a políticos, ecologistas e 

SENADOR MAURÍCIO COR~A::.... Resposta ao militares. brasileiros que temem a internacionalização da 
Governador do Espírito Santo, Sr. Albuino Azeredo~ a_ Am_azôma. _ 
discurso do Senador Gerson Camata, proferido da tribuna SEN~DOR JUTAHY MAG_ALHAES - Defesa de 
do Senado, em que critica a situação caótica daQuele Esta- ~od1ficaçoes na forma de con.duçao do processo de pnva-
do. Sugestão apresentada por S. EX' ao Ministro Jarbas uzação--:- . _ .. 
Passarinho visando a implementação do entendimento na- SENADOR AMIR LANDO - Cnse de confiabrl1· 
cional. dade do atual Governo. 

1.3- ORDEM DO DIA 
_ .. SENADOR CÉSAR.,ÇliAS - Pronun·ciamento do 

Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras -
Projeto de Decreto -Legislativo n9 102, de 1991 CRUB, feito na "Carta de Vitória", repudiando a retira-da 

(n" 380/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o Ato dos percentuais mínimos da receita de impostos destinados 
que outorga concessão à rãdio e Televisão Norte Ltda., à-Educação. 
para explorar serviço de radiodifusão de Bons e imagens SENADOR JOÃO ROCHA.~ Congratulando:se 
na Cidade de Rio Branco, Estado do Acre. Discuss~~~~er~ com o Governador do Distrito Federal, Joaquim Roriz, 
rada, após parecer da comissão competente, tendo usado pelo encaminhamento dado _na busça ,de s<;>lu _ _>:ões para os 
da palavra os Srs. Esp~ridião Amin e Jutahy Magalhães, problemas sócio-econômicos de BraSília e de seu entorno. 
ficando a votação adiada por falta de quorum. - SENADOR MARCO MAC!El -Lançamento do 

Projeto de Decreto Legislativo n" 80, de 1991 (n' 94/89, livro O Liber:illsmo - Antigo e Moderno, de José Gui· 
na Câmara dos_ Deputados), que aprova o TextO da Con- lherme MerqUior. 
venção entre os Governos da República Federativa doBra
sil e a República da Coréia, destinada a evitar ~ d!J.pla 
tributação e prevenir a evasão fiscal em matéria de Impos
tos_ sobre a R~l!:_~a. firmada em _Seul, a 7 de; _ma_r_ço de 
1989. DiscusSâo encerrada, ficando a votaçã9 adiada em 
obediência ao dispostõ nO art. 168 do Regimento Intefn:Ó. 

Proposta de Emenda à Constituição ne"l2, de 1991,
de autoria do Senador Maurício ·corrêa e--outros Senhores 
Senadores, que cria o COnSelho Nacional de Justiça- e dá 
outras providências. Discussão sobresiã.da e~ vi~t:tude da 
apresentação do Requerimento n9 603191, cuja votação dei
xa de ser procedida em obediência ao art. 168 do Regi-~ 
menta Interno. 

1.3.1 _:_ Discursos após a Ordem do Dia 

SENADOR NEY MARANHÃO - Considerações 
a respeito da extinção da Cobal e a criaç·áo da COmpanhia 
Nacional de Abastecimento e o combate à corrupção no 
Governo Collor. . 

1.3.2- Comunicações da Presidência 
-Término do prazo para apresentação de emendas 

ao Projeto de Resolução n"' 61/91, sendo que ao mesmo 
não_ foram oferecidas emendas. 

-TérminO do prazo para apresentação de emendas 
ao Projeto de Lei_ da Câmara n9 23/91, sen-dO que an mesmo 
riã-0 fõfam ofereddas effiendãs. _ · · 

-Término- do prazo para interposição de recursos 
no sentido_ de: inclusão em Ordem do Dia dos seguintes 
projetes de lei apreciados conclusivam~n.te pela Comissão 
de Assuntos Económicos. 

-Projeto de Lei do Senado nQ 3/91, que;;, autoriza 
o abatimento de cálculo do Imposto de Renda. A Câmara 
dos Deputados. 

-Projeto de Lei do Senado n_P 72/91, que cria o Bónus 
para Proteção Ambiental - BPA. com o fim de propor
cionar aporte adicional de recursos ao Fundo Nacional 
de Meio Ambiente, [nstituído pela Lei n' 7.797189, e dá 
outras providências. A Câmara dos ~~_putados. 
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1.3.3 -~ Designação da Ordem do Dia da próxima ses-
são 

1.4- ENCERRAMENTO 

2. - DISCURSOS PROFERIDOS EM SESSÕES AN· ~ 
TERIORES 

D_o Sr. Cid Sabóia de Carvalho. pronunciados nas se_s-
sões de 7-8 e 14-9-91. ~ 

Do Sr. Divalgo Suruagy, pronuncüido na seSsão de 
5-9-91. 

3- ATOS DO PRESIDENTE 
~N'' 681 a 685, de 1991 

4- DIRETORIA-GERAL 
Instrução Normativa n"' 1191 

5- ATAS DE COMISSKO 

6- MESA DIRETORA 

7- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE I' AR TIDOS 

8- COMPOSIÇÃO-DA-S COMISSÕES PERMA· 
NENTES 

Ata da 153~ Sessão, em 13 de setembro de 1991 

1 ~ Sessão Legislativa Ordinária, da 49~ Legislatura 

Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Alexandre Costa, 
Nabor Júnior e Magno Bacelar 

AS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SE· 
NADORES: ~ ~-

Alexandre Costa - chagas Rodrigues - Epitácio Cafe
teira - Garibaldi Alves Filho - José Paulo Biso!_,..-- José 
Richa- Magno Bacelar- Maurfçio Corrêa- Mauro Berre
vides- Nabor Júnior. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 10 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimentill, declaro aberta à sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos frãDaTfios. 
O Sr. 1~ secretáriO- procederá à leitura do Expediente. 
É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado: 

N' 236191 (n' 485/91, na origem), de 10 do ooriente, refe
rente ao Projeto de Lei da Câmara n•53, de 1991 (n' 4.918/90, 
na CaSa de origem), que cria o Tribunal Regional do Trabalho 
da 20• Região. ~ · ~. ~- · · 

(Projeto que se transformou na Lei o<? 8.233, de Ül de 
setembro de 1991). 

AVISO DO SECRETÁRIO-GERAL DA PRESIDÊNCIA DA 
~ REPÚBLICA ~ 

No 976/91, de 11 do corrente, encaminhando esclareci· 
meJ?-tos _prestados pelo Ministério da Economia, Fazenda e 
Planejarnento sobre os quesitos constantes do Requerimento 
de Informações n' 239, de 1991, de autoria do Senador Eduar
do Suplicy. 

(Encaminhe·se cópia ao requerente.) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Sobre a mesa, 
r~querimento que vaí ser lido pelo Sr. 1 o Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 600, DE 1991 ~ 
Sr. Presidente, 

-. Requeiro a V. Ex~ seja considerado cámo de licença auto· 
nzada, nos termos do art. 55 incisO III da Constituição Federal, 
o período de 11 de setembro a 1 O de novembro do corrente 
ano, conforme atestado rnédicó em anexo. · -

Brasília, 12 de setembro de 1991. .:_ Hideckel Freitas. 
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SENADO F'EDEflA 
Bub::.m:rt'tMi.:l <hl A.sr.i::.túnci,, 1\.!éúica c Social 

Sub:<.t:CH:_t>~ri:l c!e Adn1inf~trJ<;..l1J t:c P.::sso:tl 

.-;~=:::"::=Aü sé'rítlbr ___ :-.: ..... ,.J;L _ 
~ AUl [NliÇAOOR -----1!-.-

CONCESSÃO De LICU;ÇA 

;----:-=====~=:.-; IDENllf!CN;ÃO --============! ~ NOML DO f.f.RVIOUfl ' 

' &n- -H1dekd d<: :r:-_<-~dc]s 
!-- PRONTUAIHO J rc:- REGIME JUf\(PICO 

O esrt.rurAruo O CLT 
-

-oncAo ~ 

~ SENA~Of.ED.l:.RAL OPIWDASEN -__ D CEGRAF 

TIPO 

(25J lA/'.TAMCNTO OE SAÚDE 

D REPOUSO À GESTANTE 

D _A~IO~táE DE TRABALHO 

D DOENÇA ~M Pf:SSOADA rAr.1fi.tA 

LICENÇA 
r- AFASTAMENTO

~APARTIROE-

11 ~oq1C\I 

f---N•OE DIAS-

~r - - _ __ __ FUNOAMENTAÇÁn LEGAL -

O Arts. 375, 376, P!Jrágrafo únicO, 377,378, 38"0, 38_1 q_382 do Regulamento Administrativo. 

N· oo rnorocoto 

O Arts. 541 do RA, 25, p~rágrafo único, da_ lei flo3.!307, de _2_~·0B:fiO, ~i~. H._t,·.~e f'• do Dec. ~•83.080, de 24,01-72. 

D ~rts. 385, U 1• ~ 2•, e 541 doR~~ufameruo Adm_iolstrativo e 3S2, §§ 't• ao 4~ da ~T. 

O Art. 3&4, H 1~ ao 4• ~d~ R:eg~lamemo·A·â~i~~rativo. 

Adicionado ao(s) pcrfodo(s) nntcrior(cs), pcrl<~z um total de dias. 

À eonsidcrãçao da Sra. Oirctora da Subsecretaria de Administraçao de Pessoal: 

Em I I 
_CHEfE 00 SEIPRO 

_!l_l_ . o De acordo. Ào Sr. Dirctor·Gcral, na f~rma do art. 383, I, do Rcg~iamcnto- Ad~i~istrativÕ. 

. 

D De acordo. Ao Sr. Diretor:GNal para submeter à consideraç!o do Sr.Primelro-Seeretãrio, na forma do art. '333,11, do Regulamento 
Admmtstrativo · 

I I -- . --------,o====,---'----'-'-"~-
?IRETO_F!~ OA SJ;A.P'-S 

Em 

..!JD Defiro~ na forma do art. 383, I, do Rcgulamemo Administrativo. 

o Encllmlnhe·~c ao Sr. Prirnciro-se_cret~rio, na forma do art. 383, U, do Regulamcntç Admmistrativo. 

Em I I 
OmETOR G(RAl • 

1 

-~ 
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O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Aprovado 
o requerimento, fica concedida a licença solicitada. (Pausa.) 

Sobre a mesa, requerimentOs c:jue serão lidos pelo Sr. 
19 SecretáriO. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 601, DE 1991 

Senhor Presidente, 
Requeiro licença para me ausentar dos trabalhos da Casa 

amanhã, sexta-feira, dia 13-do corrente, para participar de 
uma reunião na Câmara Brasi!eira de Transporte Ferroviário, 
no Rio de Janeiro. 

Sala das Sessões, 12 de setembro de 1991. - Senador 
José Eduardo. 

REQUERIMENTO N• 602, DE 1991 

Senhor Presidente, 
Requeiro licença para me ausentar dos trabalhos da Casa 

na próxima segunda-feira, dia 16 do corrente, para participar 
do Seminário "O Brasileiro e a Cidadania", em Curitiba -
PR. 

Sala das Sessões, 12 de setembro de 1991. - Sendor 
José Eduardo. 

O SR. PRESIDENTE -(Afexandre -Costa) - A-votação 
dos requ-erimentos fica adiadã. por falta de qUorum. 

Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 19 Secre
tário. 

É lida a seguinte: 

Senhor Presidente 
Senador Mauro_ Benevides 
Tenho a honra de comunicar a V. Ex~ que, ·nos termos 

regimentais, indico os Senhores_ Senadores_ abaixo relaciona
dos para integrarem as ComissõeS Permanentes desta Casa: 

COMISSÃO DE CONSIDUIÇÃO, WSTIÇA E Cl· 
DADANIA: 

Titular: Senador Oziel Carneiro 
Suplente: _Senador Espéridião Amln 

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMicos: . 
Titular: Senador Esperidião Amin 
Suplente: . Senador Oziel Carneiro 

COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS:-
Titular: Senador Lucídio Portela 
Suplente: Senador João França 

COMISSÃO bEREl.AÇóÉS EXTERIORES E DE-
FESA NACIONAL: 

Titular: Senador Oziel Carneiro 
Suplente: _Senador Lucídio Portela 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO: 
Titular: Senador Esperldião Amin 
Suplente: Senador João França 

COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTU-
RA: . 

Titular: Senador João França 
Suplente: Senador Lucídio Portela 
Cordialmente -Senador Oziel Carneiro, Líder do PDS._ 

O SR. PRESIDENTE (Aieximdre Costa)- Serão feitas 
as substituições solicitadas.(Pausa.) . 

A Presidência recebeu o Ofício n' S/43, de 1991 (n' 
5.056191, na origem), do Governo do Estado d_e Minas Gerais, 
solicitando a retificação-da Resolução n" 25, de 1991. 

A matéria será encaminhada à ComiSsão de Assúntos 
Económicos. -

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -A Presidência 
recebeu o Ofício n' S/44. de 1991 (n' 5.057/91, na origem), 
do Governo do Estado do Rio de Janeiro, solicitando a retifi
cação da Resolução n' 38, de 1991. 

A matéria será encaminhada à Comissão de Assuntos 
Económicos. -

OSR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -A Presidência 
recebeu a Mensagem n' 237, de 1991 (n' 482/91, na origem), 
pela qual o Senhor Presidente da República encaminha, de 
acordo com o art. 1':>, parágrafo único, da Lei n~ 8.169/91, 
relatórios dos recursos financeiros empregados no pagamento 
das d[vidas da Lloydbrás. . 

A Comissão de Assuntos Económicos para conhecimen-
to. 

OSR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)-A Presidência 
recebeu, do Banco Central do Brasil, relatórios sobre endivi
darn,ento dos Estados e Municípios referentes ao mês de agosto 
do corrente ano. 

A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Eco
nómicos, para conhecimento. 

OSR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -A Presidência 
deferiu, ad referendum da Comissão Diretora, o Requeri
mento n" 594, de 1991 ~do Senador Oziel Carneiro, de informa
ções ao Secretário do Meio Ambiente. 

O SR. PRESIDENTE (Â!exandre Costa) -Há oradores 
inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Epitácfcd::afeteira. 

O SR. EPITÁC/0 CAFETÉIRA PRONUNCIA 
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMEN
TE. 

Durante o discurso do Sr. Epitácio Cafeteira, o 
Sr. Alexandre Costa, Primeiro Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mauro 
Benevides, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a-palavra ao nobre Senador Valmir Campelo. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF. Pronuncia 
o Se-guinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, acaba 
de chegar ao Congresso Nacional o projeto de lei do Executivo 
que concede reajuste aos servidores militares das Três Armas. 

O Governo está propondo um reajuste médio de 50% 
nos soldos, concedendo, também, algumas vantagens para 
o pessoal fardadO e os pensionistas. -=---

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o projeto do Poder Execu
tivo, embora não elimine totalmente a extrema dificuldade 
enfrentada pelos militares, cujos so~dos são inegavel~ente 
baixíssimos, insufiCientes para mante-r as necessidades mais 
básicas de qualquer família média no Brasil de hoje, repre
senta, de qualquer forma, uma vitória e _um avanço para·o 
segmento militar. , 

Uma vitória, porque se o reajuste não atende plenamente 
ao anseio da classe' elevando os seus vencim.entos a um pata-
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mar condizente com suas necessidades frente ·aos perversos 
índices do custo de vida, pelo menos ameniza a penúria dos 
salários e aplaca parcialmente a temperatura da insatisfaÇão 
existente nos quartéis.·~ 

Esta insatisfãçáO~- ·aliás, Sr. Presidente, Srs. Senãdores, 
é preciso que todos reconheçamos, -decorre muito_mais da 
situação atípica a que estão submetidos os militares que, por 
força de regulamento e ética profisSional, estão impedidos 
de manifestar o seu descontentamento, mesmo quando são 
atingidos nos seus direitos mais elementares, corno ter um 
salário digno, por exemplo. 

O Sr. Epitácio Cafeteira- V. Ex~ ~e permite um aparte? 

O SR. V ALMIR CAMPELO - Com satisfação, nobre 
senador Epitácio Cafeteira. 

O Sr. Epitácio Çafeteira- Nobre Senador Valmir Cam
pelo, comungo em gênero, nú~ero e grati_~om o pensamento 
de V. Ex~ Apenas quero alertar esta Casa pa-ra uma coisa: 
o Governo, quando manda o "Soldão" para o CongresSo; 
sabendo-o inconstitucional, ele está apenas proCur_ando colo
car o COngresso cOnfia as ForÇas Armadas. Temos que enCon
trar uma maneira constituciomil de resolver o problema. Se 
e'u pudesse dar uma contribuição p-ara isso, eu diria que o 
que temos que fazer, e que atinge realmente a todos os milita
res, mas atinge também alguns civis, é estabelecer uma gratifi
cação, por exemplo, de 50% para todo servidor público que, 
por força da sua função, tivesse que dar tempo integral e 
dedicação exclusiva ao País. Por força de_ sua função, o militar 
é obrigado a dar ternp()_ integral e dedicação exclusiva, não 
tem lugar fixo para morar. Se o G"'-0Verlíõ precisar, ele vai 
para a fronteira da Amazónia ou para a fronteira do sul do 
País. Assim, terí3.rnos uma solução constitudonal. Quando 
tivéssemos um médico que trabalhasse em t"empo iiítegral e 
dedicação exclusiva, ou seja, sem ter outra foiüe de rendi
mento, ele também seria contemplado com os 50%; e o prin
cípio da isonomia-e-sfa-na-mantii:lo. QUerO, neste meu aparte, 
convidar os meus colegas do Senado Federal e da Câmara 
dos Deputados para encontrarmos uma forma viável. A forma 
que está sendo proposta, sendo sabidamente inconstitucional, 
coloca-nos contra as Forças Armadas. Essa mensagem -creio 
-tem outra intençãO, que hãO a de atender às necessidades 
dos militares. -

O SR. V ALMIR CAMPELO - Acolho com satisfação 
as p~:mderações de V. Ex~, n~bre Senador Espitácio Cafeteira. 
Creio, também, que, ou através deste _projeto, qu _através 
de meios discutidos aqui, no COngr-esso- Nacion_al, possamos 
chegar a um denominador comum, que é o de atender melhor 
ao funcionário público, de um modo geral, e, neste caso 
aos militares. - -- ' 

Prossigo, Sr. Presicfente. . . 
. Salário _digno, porque admitir- qUe- unl apre~diz de mari

nheuo perceba apenas Cr$6.900,00 por mês é uma injustíça 
e uma vergonha, podendo ser-considerado mesmo uma cruel
dade, perante a realidade brasileira. Nem mesmo um esta
giário de 29 grau -ganha uma iitsigní.tTcâilCia ·desta, fora das 
Forças Armadas. 

Com o reajuste propoSto pelo- GovernO, o aprendiz de 
marinheiro e o recruta passarão a receber cerca de 
Cr$42.000,00 o que não deixa de ser uma vitória, diante do 
que percebem atualmente e diante do quadro de dificuldades 
por que passa o País. "' 

O projeto de lei representa, também, um avanço, Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, principalmente se considerarmos 
que os militares sempre estiveram submetidos a_ uma camisa 
de força no que se. refere às relações de trabalho dentro das 
Forças Armadas. 

Pelo projeto enviado ao Congresso, o militar passa a 
ter direito de vender um terço das fériãs, como já acontece 
com o pessoal civil. A gratificação-por tempo de serviço passa 
a ser incorporada anualmente, e não mais 5% a cada 5 anos; 
-~é introduzido o_adicional~çlc; rtaialidade, no _valor correspon
dente ao soldo. Além disso, O auxílio fardamento será amplia
do para 2 soldos, e o militar passa a receber um salário de 
indenização ao ser transferido para a re·serva. Os aposentados 
compulsoriamente terão direito ao soldo integral. 

Como se vê, Sr. Presidente, Srs. Senadore,s, o projeto 
~o Poder Executivo introduz a~anços significativos para o 
pessoal militar e essa providência é oportuníssima, além de 
revestir-se de caráter de inegável justiça. 

Não pó.demos negar que as Forças Arm-adas desempe
nham um papel importantíssimo e fundamental, em condições 
bastante diferenciadas das atividades civis, quer sejam públicas 
Ou privadas. - - -

O milit"a:r da ativa, Sr. Presidf:nte, Srs. Senadores, além 
de ser impedido por regulamento e ética profissional de ex
pressar suas reivindicações, ainda que sejam as mais justas, 
exerce o seu _ofício muitas vezes sob_ condições adve"rsas, em 
regiões distantes e sem qualq_u_é_r irifi-ã-ésti-utúra -de ·ãpoio às 
suas famílias. 

Por tudo isso, é extremamente justo e oportuno o projeto 
de lei do Executivo que- ·concede o reajuste médio de 50% 
aos militares. 

As vantagens que estão sendo introduzidas, de igual for
ma, resgatam alguns direitos que_ já beneficiam o pessoal civil, 
ãlém de _outros ganhos, sem dúvida justos e oportunos, em 
face da peculiaridade das atividades militares. 

Dessa forma, Se todos reconhecemos e nos batemos por 
melhores salários, vantagens e condições mais dignas para 
os_servidores civis, cuja situação, também, é de extrema defa
sageril, é igualmente -sensato reconhecer as necessidades do 
pessoal fardado. As Forças Armadas são hoje um exemplo 
de ponderação, e aos militares tem sido imposto um sacrifício 
muito g-rande riO processo de estabilização económica. Precisa
mos reconhecer isto. É de inteira justiça! _ · 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs. Senadores. 
(Muito bem! Palmas.) 

Durante o discurso do Sr. Valmir Campelo, o Sr. 
Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Nabor Júnior. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -Concedo a pala· 
vra ao nobre Senador Maurício Coriêa. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PÍH - DF. Pronuncia 
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, no 
ano passado, o Brasil inteiro acompanhou as eleições para 
governador. E no Espírito Santo houve uma surpresa muito 
grande, especialmente porque-o candidato da oposição prati
camente não tinha chance de se _eleger. Era_ el_e o atual Gover
nador Albufno Azeredo. Tendo iniciado com um índice de 
3 a 4%, chegou a um_ pi_Ç(~ mu_ito alto, o que resultou em 
sua eleição para o Governo do Estado do Espírito Santo. 

Trata-se de um homem de família _humilde, um negro, 
que, para estudar teve a ~mior dificuldade, empreendeu vários 
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I 
esforços ao longo da sua vitla e acabou se elegendo_ Gover- · Arites ql!e isso .Ocorresse, o Governador do Estado provi
nadar, o-que mostra, sem d~vida nenhuma, a garra e· o vigor· Qenciqu a ipstã.lação de câ_r:naras frigorífiCas· n-o Hospital Militar 
da raça negra. do Espírito Santo, em face da situação de emergência. 

Mais adiante, menciona o Senador Getson Camata: "e 
Esta Casa tem muitos ~x-Governadores_que conhecem o Governador só passeando pelo Brasil, etc.". 

as dificuldades da administtação de um estado, e, mais do -Esclarece o Governador: 
que ninguém, somos testemrnhas, neste exato momento, das 
profundas dificuldades pela~ quais passa 3 Nação brasileira. "Quanto à Insinuação rnã.liciosa de que o Gover~ 

nadar vive passeando pelo Brasil, tenho a dizer que 
O Senador Gerson Ca~ata ....:... lamento não estar aqui, sempre passo a maior parte visitando o interior do 

neste instante- tem feito alguns pronunciamentos acres con~ meu Estado, todo _fim de semana; e é uma prerrogativa 
tra o Governador Albuíno !Azeredo. Parece~mc que muitos minha fazer deslocamentos sempre que for necessário, 
desses pronunciamentos têrÍl o condão de uma certa mágoa em defesa do_s interesses do Estado.'' 
contra exatamente um hom~m que, tendo essas origens, assu- _R_iz ainda o rep~es~Titante do Espírito Santo, Senador 
miu a chefia maior do Estaqo do EspíritO Santo. Gerson Camata: "Esse o caos a que foi levado o Estado do 

S~ Ex~ 0 Senador Gers6n Carila_ta, em discurso-aqui prO- EspírilO Santo pela administração do Governador Albuíno 
nunciado recentemente, di~se que há seis meses -0 s funció- Azeredo, que cuida das sete empresas dele que trabalham 
nádos públicos do Espírito iSãrtfó_estão __ eiil greve e o Estado para o Governo, mas não cuida do povo do Estado". 

J... Diz o Governador: todo está paralisado. Quer r informar cj_i.ie o Governador do 
Estado do Espírito Santo Jl1e afirmou que isso é totalme_nte "Embora empresário, não dirijo nenhuma empre-
inverídico, dizenâo que o fato é que, desde que assumiu o sa. Realmente sou empresário e. quando na função 
Governo, já teve que corivNer c-om cerca de 50% do funciOiiã.:. de Secretário do Planejamento do Governo anterior, 
lisnio em greve e, hoje, a sit*ação não atinge 1_0% do fUnci<?~oa- _ <!fast~i~!!l.e_ de todas as minhas empre~~-" 
Iismo, a saber: p· · 'd 1 · 1cam aq01, portanto, Sr. Pres1 ente, esses esc arectmen-

"Instituto Estadual de_ Saúde Pública ~ 2.400 mé- tos, em nome da verdade, para_ que a Nação tome conheci
dicas e 600 profissiórlais em- gi"eve;lta:tafido-se de serviM menta ·de que o Governador tem procurado desenvolver a 
dores que não trabalham nos setores de emergência_; sua tarefa administrativa, dentro da exação do cumprimento 

Polícia Civil- 1.0~5 servidores em greve, à ex:ceção do dever. Como eu disse, é um homem de origem humilde 
dos delegados especializados; que se tem preocupado imensamente com_ o bem-estar do 

Faculdade de Fatmácia e- BioCJU.íiiifcá ·do Espírito povo do Espírito Santo. 
Santo- 62 serVidores paralisados; E agora, Sr. Presidente, tive o prazer juntamente com 

Instituto Diones do_s Santos Neves -:-----240 funcio- o Senador Magno Bacelar e com o Senador Lavoisier Maia, 
nários em greve; iiltegfan~es da Bancada do PDT ,_porque estão ausentes o 

Detran - 545 servidores em greve em razão do S~_nador }'rf~lson We-dekin, -cUji filQ.a está seriàmente em.trata
aguardo do cumprimento, por parte do Estado, de sen- meiltO, em-Buenos Aires, e o Senador Abdias do Nascimento, 
tença judiCial favor:ávcl em dissfdio coletivo; mas o __ que __ se empossou no lugar do Senador Darcy Ribeiro,_ e se 
Governo está dentip dos prazos legais para CUmpri- encontra na comitiva do Presidente da República, viSitãndo 
mente-da referida sentença." , a África", _a _co~Vite -expresso, cõmo representante negro no 

Vê-se, portanto, que éluma resposta taxativa ao que real- CongresSo Nacionaf, para que também acompanhasse Sua 
mente acontece no Espfrito-Sarito. - Excelência nesse trajeto pela Áfiica Austral. 

Mais à frente, salienta 0 Senador Camata: -- -O Ministro da Justiça, Jarbas Passarinho, portanto, esteve 
conosco _ontem, e fez aquele apelo no sentido de que partici

"Os cadáveres em Vítóriáestao-inSelftlltos, porque pássemos desse entendimento que se procura estabelecer, vi
a polícia, estando de greve, não recolhe os cadáveres." sande a ultrapassar essa dramática crise que vivemós~ EmbOfã 

E, fazendo referência ao discurso que fez o Senador Ger- S. Ex~ teime em dizer que não estamos vivendo uma crise 
son Camata no iníCio deste mês, diz S. Ex~: instítuciPhal, na verdade, estamqs, flagrantemente, atraves

sando úma crise ·âe -propOrções indisfarçáveis. Sr. Pré'sidente, 
"E, ontem, houve o pior, criariçãs iri.SepUitas ... " eu diria a v. Ex~ que crise não é só aquela que decorre de 

E aí vai, mencionando esse fato, uma-sublevação das Forças Arinadas, em que o poder civil 
o· Governador afirma: se ã.cha em risco, ou que os outros Poderes, que constituem 

"Desde 0 primeiro momento em que os greVistâs o Estado, o Judiciário e o Legislativo, também estejam em 
ocuparam 0 prédio do Departamento Médico Legal, riscó. ·crise; no meu modo de entender, é qualquer anomalia 
foram tomadas providências com à ã.pOio da Univer- do fundonãmento Dornlal do Estado. E é exatamente isso 
sidade Federal do Espírito S3ilto, Escola de Medicina o que vivemos neste instante, ri à nosso País, com essa profunda 
da Santa Casa de Misericórdia, Corpo de Bombeiros preocupação generalizada em decorrência da onda de acusa
da Polícia Militar, Hospital Dório Silva e Polícita Mili- ções contra o Governo, contra seus prepostos. seus agentes, 
tardo Espírito Santo, no sentido de resgatar cadáveres. em vários dos órgãos e Ministérios deste País. Crise essa que 
Ontem - istti é, no -dia ·3 de setembro _de 1991 _ pode_degerierar para -a crise institudónàf que, aí, sim, iinpli
conseguimos-1.üli~ Jiminãr da Justiça que permitiu a caria, qüem sabe, numa violação da regra institucional da 
reintegração _de posse do prédio do DML, ocupado ~anutenção constituída dos Poderes. 
por policiais· armados, e desde já o atendimento voltou Mªs quero manifestar aqui que ~e_mpre nos posicionamos 
à normalidade." favoravelmente a um diálogo com o Governo, diálogo neces-
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sário para que possamos vencer essas dificuldadeS. Eu disse 
ao Ministro Jarbas Passarinho, que o PDT, que foi o primeiro 
a iniciar essa conversação com o Presidente da República, 
não estava infenso a qualquer tipo de conversação. Mas nós 
também entendíamos, como _os outros partidos __ entendem, 
que é necessário que o Presidente da República dê o primeiro 
passo. Acreditamos que o primeiro passo deve ·ser, realmente, 
uma medida firme, sólida, concreta, com relação à conjuração 
dessa crise que vivemos, de falta de respeito ao Poder consti
tuído, tendo em vista essa enorme massa de informações e 
de acusações, de que sociedade brasileira está sendo vítima. 

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, sugeri a S. Ex~ 
em nome da nossa Bancada, que a primeira prOvidência que 
o Governo deve tomar, para demonstrar realmente essa boa 
vontade, é, através de- um decreto, lnstítuir uma comissão, 
fazendo com que dela façam parte um representante da Ordem 
dos Advogados do Brasil, um representante da Associação 
Brasileira de Imprensa, um representante do Ministério Públi
co Federal, a Presidência sob a chefia de um Ministro respei
tável deste G.overno. Abram-se as portas de todos os Ministé
rios, de todos os órgãos, -onde haja qualquer indício de corrup
ção, e estabeleça-se uma ãpuração pata vãler, determinando 
os encaminhamentos desses resultados, ainda que parciais, 
ao órgão respectiVo do Ministério Público, para que no caso, 
caracterizado o crim~~ abram-se as ações pe~ais-re_sp·e-cfiVãs. 
Creio que, com isso; --a sociedade terá ã. informação e o Go
verno poderá ter uma visão por parte da sociedade da verda
deira intenção que ele tem. 

Portanto, achamos que essa seria a primeira demOns
tração que o Governo, efetiVamente, daria ao povo- brasileiro, 
no sentido de buscar uma solução para -e-sse impasse em que 
nos encontramos. 

Tenho visto aí as infofmações,'enfíhi, --áS~pOSiÇões do 
PMDB, as posições do PSDB, todas no St:Enti4o .;_ie que é 
necessário esse e-ntendimento, e estamos alinhados também 
a essa forma de pensar. 

Entendemos êj_ue não ~á mais razão pãra não Se dialogar. 
Se Vivemos um períOdo crítico, em que as liberdades 

eram obscUrecidas pela força durante o Regime Mjlitar, por 
iSSo que a ordem constitucional foi trunCada,_ foi invertida, 
sem dúvida que hoje vivemos sob o_ pálio de uma COitstituiÇâo 
que votamos, democrática, com vícios, com erros, tnas que 
estabeleceu um Estado de direito democrático. É dentro dessa 
visão, dessa perspectiva, que deve haver o diálõ-gõ; mas é 
precisO que haja, em primeiro lugar, um sinal do Presidente 
da República, efetivo, de que pretende realil_le~te ~ornar ~ssas 
providências. Sua Excelência que na. Suácampanha_tanto falo~ 
contra marajás, qu-e--tanto esbravejou_que iria, realme11te, 
punir aqueles que praticaram ou que praticam irregularidades, 
os corruptos, está na h~ra exata de mandar, através dessa 
comissão, apurar, pata o esclarecimento da opinião pública, 
o que efetivamente está acontecendo na Legião Bra~ileira 
de Assistência, o que aconteceu. Se isso que temos conheci
mento por alto do Tribunal de Contas da União, em relatórios 
já- formalizados, se isso re-almente é verdade - e deve ser 
- quais as implicações de todos esses nomes da chamada 
"República das Alagoas". 

Creio que se o Presidente tem essa firme convicção, nada 
o impedirá de tomar providências nessa direção. 

O que eu espero, Sr. Presidente, como prime~ro passo 
de compreensão do Governo ao Congresso Nacional. 

Estaremos, aqui;- firmes, para cumprir a nossa obrigação. 

Vamos examinar as propostas· que virão, essa proposta 
conjunta, que os jornais anunciaram, o chamado "Emendão", 
já contestado pelo Governo como não sendo a fórmula defini
tiva daquilo que ele pretende. 

E, acrescenta o Governo, irá mandar, talvez anunciando 
uma reunião do Conselho da República, aquilo que ele real
mente pretende realizar. 

E, dentre aquelas propostas, evidentemente, que à maio
ria delas não podemos dar endosso. Acreditamos que há neces
Sidade de alguma revisão na ConstituíÇãõ, mas, seguramente, 
ela deverá incidir em institutos democráticos, coriseguidos por 
nó's~_ ao longo de um sacrifício muito grande. 

Portanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, esta é a palavra 
que, neste instante~ ttago em nome de nosso Partido, dizendo 
que nós não nos alijamos dessa conversa, achamos que ela 
deve existir. Entendemos que a convocação do Conselho da 
República é uma medida correta, não pertencemos àquela 
co_gent~ maniqueísta, que entende que o Presidente da Repú
bliCa não tem legitimidade constitucional para Convocar o Con
selho da República. Pelo contrário, enten8emos que a convo
cação se ajusta dentro deste espectro de preocupações que 
vive a Nação brasileira. 

Corno sendo um Conselho dã RePrlbHCa, isto na s-ua pró
pria palavra conselho, o que o Presidente da República deseja 
é, exatamen"te, o aconselhamento. 

Pelo menos isso espefo, que o que Sua Excelência quer 
é o aconselhamento daqueles que fazem parte do Conselho 
da República. 

Com essa o visão, Sr. Presidente, estaremos, aqui, aptos 
a examinar criteriosamente, refletidarnente, tudo aquilo que 
for objeto da preocupação do Presidente da República. 

Entendemos, sobretudo, que toda essa·problemática não 
reside na reformulação constitucional que se-quer fazer. Na 
verdade, o Presidente da República, ·quando era candidato 
e quando assumiu a Presidência, já tinha conhecimento de 
todos os termos, cláusulas, artigos, institutos e conceitos da 
atual Constituição Federal. E foi com base nela que Sua Exce
lência terminou a sua campanha eleitoral, e foi com base . 
nela que iniciou o seu Govemo. _ 

Os presidentes da República têm o vício de acusar semp-re 
as Constituições de não permitirem a governabilidade; mas 
sabemos que qualquer alteração que se faça na ConStitUição 
Federal não se processará com a rapidez que se pensa, porque, 
pela própria solenidade que a Constituição exige para a vota
ção de medidas de mudança constitucional, essas mudanças -
serão demoradas. 

Entendemos que se impõe, em prinieitó lugar, uma preo
cupação enorme com o problema econômico brasileiro e, em 
segundo lugar, com a devolução dessa expectativa mais favorá
vel do povo ao Governo no sentido de restituir o respeito. 
É necessário que se formalize à opinião pública um ato concre
to. Se o Governo estiver disposto a realizar essa missão, está 
aí a sugestão da constituição de uma comissão que transpareça · 
para a sociedade brasileira tudo que os jornais falam. 

Não estou aqui para dizer o· que é verdade ou o que 
é mentira. Há suspeitas, há indícios terríveis que estão a exigir 
que o Pr~sidente da República, que prega o moralismo e 
fez dele sua principal arma em su~ campanha, apresente para 
a sociedade brasileira uma resposta clara sobre esses aspectos 
profundamente negativos que pesam sobre o Governo Fe
deral. 
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O Sr. Alnazoriino Mendes - V. Ex~ me permite um apar-
te? 

Ex~ 
O SR. MAURÍCIO CORRÊ!\ - Com prazei:, ouço V. 

O Sr. Amazonino Mendes - Ilustre Senador Maurício 
Coriêa, suas· palavras profundas e inteligentes verrumam a 
situação crítica que a Nação atravessa. V. Ex• enfeixa seti 
raciocínio peiiilado aos condicionamentos que os Partidos de 
Oposição têm apresentado. Honestamente, caro Seltaâor. 
~cho e~rem~men~~ legítima qualquer reação -e quanto mais 
mt~nsa, mais leglttma - que se faça em relação à prática 
odiosa da corrupção. Mas me permito fazer- umidigeira incur
são na História recente deste País. Recordo-me do suicídio 
de Getúlio Vargas, extremamente pressionado pela imprensa 
e pela classe política brasileira, que o deixaram serri saída 
e provocaram aquele ato trágico que com'o-Ve a Nação até 
hoje. As notícias do Governo Juscelino Kubitschek eram de 
que seria um Governo francamente timbrado pela corrupção, 
que o- desnaturava e o_ expunha quase sempre ao ridículo 
através até de famosas_ modinhas interpretadas por artista~ 
d~ época. Tivemos o ~overno de_Jânio Quadros, fugaz, que 
na o merece outra análise. O própno Governo de João Goulart 
também foi timbrado por esse tipo de acusação. Mesmo nos 
Governos militares, com exceção do inesquecível Castello 
Branco, tivemos inclusive um expoente sempre alvo das criti
cas da imprensa e dos políticos como sendo um_ dos m_aiores 
corruptos desta Nação - o_ Coronel Mário Andreazz.a. No 
~ntan~o, na oportunidade de sua morte, teve-se a revelação 
mequtvoca da sua pobreza, porque nem recursos teriam seus 
fa~iliares_ para pagar o Seu enterro. Mas acho que a Nação 
é ISto. No processo democrático essas acusações têm que estar 
sempre presentes. Ilustre Senado_r: a razão de_ ser do meu 
aparte é a iri.fonilação de que atrave~samos uma crise terrfvei 
~as f~nestíssimas para o futuro da Nação, caso não- haja, d~ 
m~ed1ato, o chamado entendimento para o conserto-de deter
nunados equívocos de nossa legislação. Presumo que-este as
pecto transcende a qualquer outro e que o entendimento 
por si só, teria de ater-se à convergência absoluta daquel~ 
rnstante, _daquele momento e daquele objetivo, admitindo tu
do o mais como colateralidade, embora o posicionamento 
restritivo seja o mais~ rlóDre posSível. Mas não há neg:ir que 
a nbbreza está na renúncia e erri perceber a sacralidadedaquele 
momento, a oportunidade de co,ncentração única e absoluta 
naquele instante e naquele objetivo. Em síntese, louvo essa 
preocupação patriótica das Oposições brasileiras em _exigir 
reparos imediatos e transcendência nos atas públicos da Admi
nistrã.Ção Federal. Afinal, é uma aspiração e um- direito do 
povo br~sileiro. Mas, neste !Dom~nto, não temos, não pode~ 
.mos e nao devemos fazer e-XI_g~nctas ~xtras para ésse-en.tendi
mento: A q~estão ·estrutu.ral tem que ser atacada de pronto, 
~m?_ Já o fizeram o Méxtco e a Venezuela; até a NicarágUa
Já· res<?lveu seus p~oblemas pela via do entendimento: Após 
ésse conserto, aí sim, acho que todas as baterias e S.araivadas 
de balas deverão ser assestadas tranqüilamente para que se 
busque também o ideal da sociedade, que é a transcendência 
dos a tos públicos. QUanto ao mais, ilustre Senador. registro 
~qui _a minha ad.mira_S_!~pela sua intervenção senipre profíctiã.,' 
mteligente _e eficaz nest~ Casa. _Não há negar que o discurso 
de V. Ex~ é extremamente oportuno e inuito importante na 
vida nacional. Mas peço vênia para fazer esse registi'O indepen
dente,, porque não falo como pessoa que apóia o Governo 
o~_colSa que o valha. Em recente votação nest~ Senado, ficou 

claro que a minha posição é de independência. De tal sorte 
que este aparte tem de ser levado em conta como um ato 
meramente de preocupação da minha brasilidade. Muito obri
gado. 

O SR. MAURÍCIO CORRIJ:A - Senador Amazonino 
Me~des, extraio d~o ~parte de V. Ex~_ não uma divergência, 
senao uma confluencta. A preocupaçao de V. Ex~ se ajusta 
exatamente à que tenho. A situação exige a Conjugação de 
esforços de todos nós. Agora, paralelamente, não me parece 
f<:>ra d~ quadro que o Presidente da República determine pro
vidênCias que esclareçam a opinião pública. Não tenho reparos 
a faze~ à mtervenção de V. Ex~, pelo contrário, quero até 
cumpnmentá-lo pela lucidez do seu raciocínio. 

O Sr. Jutlihy Magalhães- V. EX' me permite um aparte? 

O SR. MA~RÍCIO CORRÊA- Perfeitamente, Senador 
Jutahy Magalhaes. . · 

- O Sr. Jutaby Magalhães - Senador Maurício -corrêa, 
concordo com o Senador Amazonino Mendes, quando diz 
que todos os governos, sejam de âmbito federal, estadual 
ou m~icipal, normalmente sofrem acusações de corrupção. 
Isso·, mfelizmente, é a tónica da nossa política. Na grande 
maioria _s_ão acu-sações injustas, cofi1o o caso que V. Ex• citou. 
MUitaS vezes, dizia que preferiria que a pessoa não moiresse 
para provar que era inocente. A grande preocupação é quando 
se chega ao ponto de o governante perder a credibilidade 
pUblica; porque_ acusação ele recebe, mas muitas vezes respon
de, e os própnos fatos demonstram que não há nenhuma 
veracidade naquela acusação. Mas no caso atual est~mos çhe
g~ndo a um ponto em que há uma queda total de credibilidade 
e isto é perigoso porque quando-se diz que o País é ingover~ 
nável também é força de expressão do governante e, no caso 
atual, o que nós estamos vendo? É um desgoverno seguido 
de f~lta de ~redi_bilidade. Então, quando V. Ex• fala que os 
Par:t1dos estao dispostos a um entendimento, a uma conver
sa&ão _com o Executivo, é correta a informação. O que não 
se. P?de _é colocar nos jornais, como tenho visto, ·de que é 
preCiso mudar os ministérios, etc. Não é isto. Ninguém está 
a_t~ás de cargos. O que é necessário _é que haja um projeto 
em torno do qual as forças políticas_nacionais possam se enten-:. 
der, e ach~ que é isto que V. Ex~ pregou rtd seu pronuncia~ 
mento, assun como tem pregado em várias_ outras manifes
tações. É isto que defendo, o que o meu Partido defende 
-apesar de algumas notícias distorcidas- mas o_ meu fa_rtido 
não quer participar de_ Governo, nada disso. Nós queremos 
é fazer com que haja um entendimento de ordem nacional 
porq_ue acham~s q!le a hora faz com que tÓdos nós estejarllo~ 
predtspostos a tsto. De modo que V. EX" merece, mais uma 
vez, que eu o parabenize pelo seu pronunciamento, e acho 
que o objetivo é o de fazer com que_ o Governo não perca 
totalmente a credibilidade. Quando isso acontecer no regime 
presidencialista, o perigo para as instituições é mUitO grande. 

_ O SR. MAURÍCIO CORRIJ:A - Senador Jutahy Maga
lhaes, .agradeço o aparte de V. Ex~ Diria até que quando 
o Prestdente me chamou para conversar tive uma excelente 
impressão dos se';ls propósitos. Acreditó que se camiithar real
mente com a conJugação de alguns propósitos entre Sua Exce
lênc~a e o Con.?resso podemos dar a nossa colaboração, desde 
que corresponda a essa expectativa. 

· Ontem? Ministro Jarbas ~assarinho esteve no meu gabi~ 
. nele e _nos disse que o General Juracy Magalhães é padrinho 
de bat!Smo do Presidente da República. 
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De modo que a nossa contrlbuição é para- ajudar o noss_Cf 
País a sair desse momento que está atravessando, _ 

O Sr. Jutahy Magalhães- Veja V. Ex• a minha posição. 
Me_u pat é realmente padrinh_o de batismq e padrinho do pri
~erro casamento do Presidente Fernando Collor, e o apóia 
mtegralmente. __ _ ___ __ ______ - -,-_ . -

O SR. MAURÍCIO CORR~A- Ele é "colorido''? 

O Sr. Jutahy Magalhães- Ele é "colorido" e com Collor 
em seu carro. Mas essa divergência familiar ~xiste. Na eleição 
não votei no Preside-nte Collor, apesar dos Vários pedidos_ 
dele, não aceitei porque considerava que o Presidente não 
estava preparado para o exercíciO da Pres"idência. Mas este 
caso particular existe, e é a minha dificuldade, às veZes, iD.àS · 
sempre há preocupação de não procurar atingír problema pes
soal, porque respeito a --ramília do Presidente Collor, total
mente ligada a nós, e eu respeito muito isso.·:-' - . - . 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA -· Sr. Presidente, para 
concluir, finaJizaria dizendo que o Congresso também tem 
que ter uma preocupação esse ano na votação das leis comple
mentares que precisam ser urgentemente discutidas a fim de-
que o texto constitucional seja comPletado._ --o- --- - o. 

Tomei conhecimento que o Presidente da Câmara Ibsen 
Pinheiro, reuniu-se com as Lideranças da Câmara e já ~Jenca
ram vários projetes, sobretudo os de feis complementaié.s· 
para que sejam votados em regime de urgência. ' 

O Sr. Magno Bacelar~ Permite v: Ei'-úm aparte? 
O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Conc~o ·~ ~parté ao . 

nobre Senador Magno Bacelar. -- - · 

O Sr. Magno Bacel8r- Dentro des-se--raciocínio que 
V. E~~ d~se_nvolve ~este momento, gostaria de lembrar que 
tambem t1ve a honra-de apresentar à consideração desta Casa 
um projeto d_e resolução que torna, etrr régifi!:e-~e urgênciá, 
todos os proJetes que tramitam visando a_ complementa-ção 
da nossa Constituição~ Deferido (jue nãO -é põssível que a 
nossa Constituição-esteja sendo acusada de tornar o país ingo
vernável, se nem _os benefícios nela conquistados puderam 
ser totalmente aphcados. Era esse o aparte: - -

O SR. MAURÍCIO CORR~A - Eu inclusive li o "seu 
projeto e gostei _nluitO. Acho qu~ corii~ o nObfe 's-ena_dof. 
Jutahy Magalhães al?resentou aquele projetO, que define urii 
calendário pa_ra o funcionamentO das comissões, que é extre
mamente raciOnal, parece-me que para dar cumprimento ao 
texto constitucionãl o piojeto de V. Ex• se ajusta com um 
imperativo, para que_ se dê prioridade à votação das leis. com
plementares da Constituiçã:o. ,- - ,-- ' 

Mas dizia, Sr. Presidente e Srs. s·eitádOres, que tenhO. 
me batido, aqui, até por absoluta falta de tempo, e ainda 
não consegui complementar essa tarefa, que é a reunião de 
tod_os os projetas existentes no Senado relativamente à regula
mentação da ConstitUição, mais-_ outros prÕjefos de--exireina
urgência e que precisamos, faxhbéDi-mim reiime _de urgência 
trazer ao debate, à votação deste Plenário. Diria ·a V. -Er. 
que temos, na Comiss-ão de ConstituiçãO, JUstiça e _Cí(f3dariia. 
um projeto de extrema urgência, rio meú "pC:intó de -vi~tã, qtie 
é o que regulamenta o art. 98 da ConstituiÇão Federal, que 
trata da instituição_dos juizados especiais de pequenas causas 
do nosso País.-Sei que o Senador Josaphat Marinho apresentou 
um projeto sobre lei de imprensa. E leio co·ntristadoramente 
que a Câmara dos Deputados está apreSsando para que seja 
votada uma lei de imprensa de lá. É sempre isSo! Os projetes, 

por força do art_. _64, quando têm origem nos tribunais e na 
Presidência da República, vão direto para a Câmara. -E fica
mos, às vezes, impossibilitados de realiz~_r o cumprimento 
?ess~ tarefa. Impõe-se, portanto, Sr. Presidente, que votemos 
~e.dtatamente esses projetes de regulamentação da lei. Estou 
uhhz_ançlo esse trabalho, vou·submet~-lo ?s Lideranças e espe
ro também que façamos como_ a --câmara, votemos as leis 
complementares o mais rápido possível, ainda este ano, tanto 
quanto for possível. 

-Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

COMPARECEM MAiS OS SRS. SENADORES: 

Aluizio Bezerrã. - Amazonino Mende-s ~ Amir Larido 
-Antonio Mariz - César Djas -=- Cid Sabóia-de CarvalhO-. 
- D~~io J.'ereira- ~speridião Amin- Francisco Rollemberg 
- Gullherme Palme1ra -Hugo Napoleão- Humberto Luce-
na -_Iram Saraiva ----:- João Calmon -:-:-:_João Rocha - Jonas 
Pí~_eiro- Jo~aphat M_arllihO- JOsé SarneY- Jutahy Maga
lha~s_- Lavouaer Ma~a - Levy Dias - Lourival Baptista 
- _Man~ueto de Lavor --:- Mar~o Maciel - Ney Maranhão 
- Rach1d Saldanha Derz1-Raimundo Lira- Valmir Cam-
pelo ~Telmo Vieira. · · 

. -0 SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) ..:::Esgotado o. tem~--· 
po destinado ao Exped_iente. _ . _ _ __ 

Item 1: 

ORDEM DO "DIA 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 102, DE 1991 . 

(Incluído em Ordem do Dia· nos termoS- dO art.-
172, II, d, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno úriicO; ·do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 102, de 1991 (n' 380/90, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o Ato que _outorga concessão 
à Rádio e Televisão Norte Ltda., para explorar serviço 
de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Rio 
Branco, Estado do Acre. (Dependendo de parecer ·da 

· Comissão de Educação.) .... _ .. 

Solicito ·ao· nobre Senador Magno Bacelar o parecer da, 
CotiJ.isS~o· de Educação. _ 

O SR. MAGNO BACELAR (PDT ...,.- M:A. Para próferir. 
parecer.) -·Si. Presidente, Srs. Senadores: · · 

1 - Relatório 

Chega a esta CQiPTSsão, para parecer, o Projeto de Decre
to Legislativo n' 102, de 1991 (n• 380-B, de 1991 naCiimàra 
dos Deputados) que "aprova o ato que outorga concessão·: 
à Rádio e Televisão Norte Ltda., para explorar serviço de 
r~diodifusão de sons e imagens na cidade de Rio· Branco, 
Estado do Acre". · · 

Por meio da Mensagem Presidencial n9 161, de 1990 
o Excelentís_simo Senhor Presidente- da República submet~ 
áo Congresso Nacional ato que outorga co-ncessão de explo
ração de canal de televisão, nos termos do ·art. 49 incisO 
XII, combinado com o § 1' do art. 223, da Constituiçã6 Fede
ral, ato esse constante do Decreto n9 98~975, de 21 de" fevereirO 
de 1990, publicado no Diário Oficial da União de 22 de feve
reiro de 1990. 

A documentação anexada à Mensagem Presidencial infor
ma que no prazo estabelecido pela lei, acorreram apenas asl 
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empresas Rádio e Televisão Norte Ltda. e Sistema Acreano 
de Rádio e Televisão Ltda. 

O processo foi examinado pelos órgãos técl':licos do então 
Ministério das Comunicações, constatando-se que as ei:J:ipresas 
supramencionadas atendem às exigências do Edital e aos re
quisitos da legislação específica de radiodifusão~ 

O presente Projeto foi examinado pela ComisSãO de Ciên
cia e Tecnologia, Comunicação ·e Informática da Câmara cJos 
Deputados, tendo tido parecer favorável de seu RelatOr, De
putado Fernando Cunha, e aprovação unânime daquela Co
missão. 

Foi também considerado constitucional, jurídico e vaz~do 
em boa técnica legislativa, contra o voto do Deputado Hélio 
Bicudo, pela Comissão de Constituição e Justiça e de Redação 
daquela Casa. ~ ~ -~ 

Já no Senado, esteve, nesta ComissãO, à dispOSiÇã-o dos 
Senhores Senadores para recebimento de emendas, no prazo 
regimental, não tendo recebido quaisquer reparos. 

2 - Voto do Relator 

Diante da regularidade dos procedimentos e do testemu
nho ministerial de que a empresa Rádio e Televisão Norte 
Ltda. atende a todos os requisitos técnicos e legais para recebi· 
mento da concessão, opinamos pela aprovação do ato, na 
forma do presente Projeto de Decreto Legislativo. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- O parecer é favo~ 
rável. 

Em discussão o projeto, em turno U~ico~ 
O Sr. Esperidião Amin- Sr. Presidente, peço a palavra 

para discutir. 
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)~ Concedo a pala

vra ao nobre Senador Esperidião Amin, para discutir. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- (PDS -~C. Para discutir. 
Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, evi
dentemente, hoje não se tre~;ta de votar, ni.as-, -como tenho 
feitb sistematicamente, (fueto me valer da oportunidade de 
apreciação deste projeto de de'creto Iegislatiyo para salientar, 
no momento eip que_as questões de natureza é~ica, de natureza 
moral são faladas e prolatadas por tantos, inclusive pelo então 
Ministro, que em 5 de março de 1990, dez dias antes· do 
término do mandato do Presidente a República, que subscre
veu esse projeto -repito - inclusive o- então Ministro hoje 
proclama tanto _a_ necessidade de .moralidade,_ Desejo dizer 
que_ também neste casa seria oportuna ulna atitude do.Con
gre~so Nacional, do Senado, ~m particular, rejeitando _pelo 
menos_ um desses modelos de tráfico de influência, que a~ 
centenas de concessões dadas ao- apagar das luzes daquele 
governo e que hoje são homologadas desse jeito, pOr decurso 
de prazo, esvaindo-se na base do esquecimento. Então, peço 
até: perdão ao nobre Senador Magno Bacelar que relatou o 
processo do ponto de vista formal apenas, mas desejo discu
ti-lo do ponto de vista moral, porque também neste caso se 
constata uma cOncs::ss~() co~erida ao apagar_ das luzes de uma 
administração, sem que se tenha cumprido o dispositivo preco ... 
n~do no art. 223 da Constituição Federal, qual seja, o da 
criação do Çonselho Nacional de Comunícaç6e·s. ----

Como esta é apena-s 1i"ma discussão, me reservo o direito 
de apenas proclamar que, também neste caso, por questão 

de natureza moral. ética, geral e por princfpios, anuncio deste 
já O meu voto contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Concedo a pala
vra _ao nobre Senado~ Jutahy Magalhães, para discutir. 

O SR JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Para discu
tir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, confirmo aqui 
o que venho dizendo há muito tempo: a minha manifestação 
contra essas concessões, principah_nente a forma como as vota
mos. 

O Senador Esperidião Amin tem· toda a razão. Acho 
que -D.ãõ _e_pelo fato de termos aprovado quase todas as_conces
sões Que aqui chegraram que somos obrigados a votar todas 
as qu·e aqui venham a chegar também. Penso qUiijá-d"ê:Vería
mós ter apresentado uma solução para o exame -dessas propos
tas. Há projetes af, e o Senado, infelizmente, não se debruça 
sobre eles para aperfeiçoá-los e fazer com que haja uma deter
minação legal de como deve ser feita a sua tramitação. EsSas 
novas omissões, infelizmente, nos levam a praticai-ateS cOmo 
esses. 

' TOdas esssas concessões foram feitas ainda na adminis
tração. anterior, quase todas no apagar das luzes. Algumas 
ainda baseadas naquela necessidade de se obter votos para 
os 5 anos do Presidente Sarney. 

Agora, essas concessões já vêm com a relação dos sócios. 
Insisti tanto que agora, pelo menos, já estamos recebendo 
aqlii --· acho que todos receberam - a relação dos sócios 
das empresas. Então, vejam V. Ex~s que hoje -essá refaç-ão 
consta do avulso. 

Agora, como é feita essa'discussã~ no Senado:p~;~ saber
se devemos ou não aprovar? Não é feita. Os pareceres são 
dados JHI. hora- V. Ex~ mesmo acabou de dar um. formal
mente_- porque eles chegam para que alguém dê um parecer 
e não se chegua a votar pelo menos sem um parecer. Mas 
veja '! ." Ex• o nosso equívoco, ·a ó.ossa omisSão. - - _ - -_-

__ Então, por esta razão, mais uma vez reservo-me para, 
nO dia da votação, manifestar meu voto contrário. Acho que 
o Senador Esperidião Arnin tem razão. Se tivésseinos Votado 
contrariamente ao primeiro, -:rrioStr3nâo a nossa manifestação 
contra a forma coniO é feita isSo~ tãlvez estivéssemos numa 
sittiaçãc? melhor para examinarmos este aspecto. 

Durante o discuros do Sr,_ Jutahy Maga
-lhães, o Sr. Nabor Júnio_r, deixa a cadeira da jires'i
dência, que é o_cupada peloS!· Magno Bacelar. 

O Sr. Esperidião Amin- Peço a palavra, Sr. Presidente. 

·O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a 
palavra a V. EX' ~ ~ 

O SR. ESPERIDIÃO AMIM (PDS.,--- SC. Para discutir. 
Sem revisão do qraçlor) - Sr. PreSidente, só para adit_ar,
em função da intervenção do Senador Jutahy Magalhãe~, autqr 
do projeto que regulamenta, ou seja, que tenta regulamentar 
este procedimento que a Constituição conferiu como de cc-res
ponsabilidade do Congresso Nacional. Portanto, é uma ques
tãq de cc-responsabilidade. 
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Quero trazer aqUi, mais Uma vez,- duas questões. Primei
ro, tenho assumido a atitude de, em relação às _concess-ões 
- não as renoVações de concessõ~s ---:- outorgadas depois 
da Constituição-de 1988, como não foi, em nenhum dos casos, 
cumprido o rito estabelecido pela Constituição, ·considefo-me 
impelido a votar contrariamente. Acho que estou cumprindo 
com o meu dever e cumprindo o preceito moralizador que 
a Constituição pi-acurou estabelecer e não estabeleceu. 

O segundo aspecto é realmente crde natureza ética. SãO 
centenas de concessões outorgadas, e todo mundo sabe para 
quê. É possível até que haja alguma concessão dotada de 
requisito de moralidade comprovável, mas a cas_cata de conces
sões é evidentemente incriminada e comprometida. 

Por isto, defendo, e ass4D coJ!duo, qUe _precisamos rejei
tar uma. O que pode acontecer? Pode ser que se rejeite unla 
concessão proba, que seja até comprovaçla como correta. E 
isto não será injusto, porque na discussão desta esbarrada, 
certamente vão aparecer, muito clarariiente, detalhes pito
rescos e seguramente aéticos çlo procedimento global que pre
sidiu a outorga dessas centenas de concessões de rádios e 
emissoras de televisão. 

Por isso, defendo mais uma vez neste momento de discus
são, e vou defender na votação que se rejeite uma concessão. 
Neste caso, ao invés do que se fez daquela advertência ·que 
a Bíblia nos conta, como sendo a única hipótese de salvação 
de Sodoma e Gomorra, "se tiver um justo''', dizia Deus, "eu 
preservarei a cidade". Neste caso, se houver um justo, quem 
sabe se ele nos ajudará, mesmo rejeitada a concessão, a conhe
cer os meandros deste processo, que todo mundo sabe que 
é destituído de condições morais e de condições éticas. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -Com a flalavra 
o nobre Senador Nabor Júnior, para discu~ir a matéría: ' ' 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - Ac. Para dl~~~tir.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, gostaria de iniciar O meu 
pronunciamento -declarando à C?-s_a que_ ~ãç tenho nenhum. 
iilteresse pess-6al lia aprovação desse projeto. Move-me aJ?e
nas o senso ·de justiça, o respeito ao grande_ ~sforç() flesen
volvido pela Rádio e Televisão Norte Ltda,, há quase 10 anos 
enriquecendo a cultura e as informações no meu Estado, cre
denciando~se, de forma legítima e cristaliria, ã apiovação defi
nitiva de Sua concessão, pelo Congresso Nacional. 

Essa emissora de televisão opera, hoje em dia, por autori~ 
zação prOvisória, coilcedida pelo Dentei, retransmitindo a pro
gramação da Rede M;anchete_,_ e ainda não pode get:ar os seus 
próprios programas locais deVido ã precariedade da co~cessão. 
Já cumpriu, todavia,_ aS exigências legais 'para obter do Go
verno a iic-ença defíniiívá~ iguaJando~se-às·-(!titras· estaçõ-es--de 
televisão existentes no meu Estado: a TV_ Acre, da Rede 
Amazônia de Televisão, filiada à Rede- Globo, e a Rádio 
e TV Rio Branco, retransmissora dos prÕgramas do SBT. 

A empresa Rádio e Televisão Norte Ltda, habilitou-se 
normalmente, em atendimento ao edital dé éoncessão·do canal 
ll_de televisão do Acre. Não houve favorecimento, não houve_ 
concessão graciosa, pórque o Governo· púhlicou, conforme 
a documentação constante do processo, o 'etlital concedendo 
mais um canal de televisão para o Estado do·Acre. Para parti~ 
cipar dessa concorrência-duas empresas se· a: presentaram, con
forme consta aqui da decla;ação da Diie10ría Region~) do 
DENTEL em Rio Branco: a Rádio e Telévisão Norte Ltda, 
e o Sistema Acreano de Rádio e Televisão Ltda. Isso, Sr. 

Presidente, Srs. Senadores, ocorreU em 1989. Veja V. Ex~. 
Sr. Presidente, que esse processo está há mais de 3 anos em 
tramitação. 

E quando o Governo Federal, através do Ministério das 
Comunicações, baixou aquele edital, em 1989. a emissora 
cuja efetivação ora se decide já pfestava os melhores serviços· 
ã comunidade, funcionando em caráter provisório; instalou-se 
lá quando eu era ainda Governador, em 1984. No entanto, 
outras estações de televisão, a que o Governo anterior conce
deu autorização para funcionar antes da promulgação da Cons
tituição de 1988, não tiveram qualquer obstáculo para obter 
-sua legalização e estão funcionando normalmente, sem ter 
cumprido os ritos da tramitação no Congresso. A única que 
ainda está passando por esse crivo é a Rádío e Televisão 
Norte Ltda., aflita pelas notóriàs dificuldades de pauta que 
todos conhecemos: o processo tramitou na Câmara dos Depu
tados por quase dois anos, vítima de processo de procras
tiilãção por parte de um antigo Deputado do PDS, posteriQr
mente PFL, que· também tem uma estação de televisão e 
que recebeu a concessão ~o canal antes da promulgação da 
Constituição, sem ser Submetido ao crivo do Congresso NaCio
nal. Esse cidadão, usando como_ concorrente a condição de 
parlamentar, crio_u _obstáculos. na Çom_issão de Constitujçã6 
e Justiça e de Redação e e·m outras comissões da Câmara 
dos Deputados, para impedir o funcionamento de'finítivo da 
postulante, que, de fato e de direito, já vinha funciOnando 
há muito tempo. 

A causa que hoje venho apresentar à Casa é digna da 
compree·nsão dos ilustres Pares, posto que a regularização 
do funcionamento dessa ·estação de televisão é de grande inte
resSe da populaçãO do meu EStado, qUe estará habilitada ao 
direito democrático de escolher seu-- canal e seus programas 
dç TV. Nãp fazé-lo significará a retirada do ar da programação 
da Rede Manchete,_ empobrecendo ainda mais aquela gente 
sofrida e privada de outras formas de entretenimento. se- o 
Governo anterior, presidido pelo nosso hoje __ colega Senador 
José Sarney, e cujo Ministro das Comunicações ora o atual 
Governador da Bahia, António Carlos Magalhães, tivesse tido 
a necessária compreensão para o ·problema _em causa, ~ssa 
autorização seria concretizada antes da promulgação da Cons
tituição, conforme foi solicitada, porque o edital poderia .ter 
sido divulgado e cumprido antes de 1989. . . . 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite· me V. EX' um aparte? _ 

O SR. NABO R JÚNIOR- Ouço o aparte do nobre Sena· 
dor Jutahy Magalhães. 

-- -o sr. "JutabY Màgalhães ___: Seilador N"abor -júnior,· ã"s 
eXplicãções de V. Ex• são muitq imp()rtantes, pois deirioflstram 
a--n~ecesSidacie·àe criarmOs no Congresso unia: forma de exarni
nã.r isSã.s questões deiifro de certos con~eito~~ ·de certas normas 
que impeçam, inclusive, o que ocorreu na Câmara: um CóricOt~ 
re~nte--procra:stinando a tramitação dessa matéria. Os ·editais 
estão coiretos. Dentro da legislação atual, o Governo publica 
o edital e algumas empresas_s~ apresentam corno conc()rr::~n_tes. 
Eritretant6, a forma de decisãq é exclusivamente-põlltica. Não 
há nada que determine que certa empresa obtenha isso ou 
aquilo, a não ser que não possua condição alguma de ordem 
técnica. Normalmente, quando existe riiais de um concorrente, 
todas as decisões são de natureza polítca. Houve declarações 
do ex-Ministro das ComunicaÇões, ·várias vezés, de ·que erá 
essa mesmo ·a forma, ''Pronto e estava acabado". É isso que 
temos de evitar no Congresso. Deve haver, pelo rnenos,-condi~ 
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ções para discutirmos. Já que somos_ avalistas de concessões 
ou de renovações, temos que saber por que dar aquela conces
são, por que uma empresa merece m_ais do _que as outras_. 
Temos que ter uma maneira de aferir isto. Daí a necessidade 
de algum projeto ~que pode ou não ser o meu, aperfeiçoado, 
ou modif1cado - determinando a forma de examinar essas 
questões, para debatermos, tomarmos conhecimento de fatos 
como o que V. Ex~ está trazendo ao coiihecimeilto da_ Casa _ 
e para sabermos as razões por que votar favorávelrn.ente ou 
não. Tenho as declarações do próprio ex-Ministro arquivadas. 
Tenho arquivo de declarações de muitas pessoas. Entre elas, 
há várias declarações do ex-Ministro de que a decisão era 
política e pronto, acabou, não havia mais nada a fazer. 

funcionamento para a Rádio e Televisão Norte Ltda., do Esta~ 
do do Acre. 

O Sr. Rachid Saldanha Derzi - V. Ex• me permite um 
aparte? 

O SR. NABOR JÚNIOR - Corri prazer, oúçoV. EX' 

O Sr. Rachid Saldanha Derzi- Nobre Senador, pelo 
que compreendi, já há no Acre duas estações de emissoras 
de _teleYisão. 

O SR. NABOR JÚNIOR- Nobre Senador, são quatro. 
O sr. Rachid Saldanha Derzi- São quatro, e agora mais 

uma? 

O SR. NABOR JÚNIOR- Não, essa já está funcionando 
há muito tempo. V. Ex• ouviu bem o meu pronunciamento. 
Essa já está funcionando há mais de sete anos. 

O SR. NABOR JÚNIOR - Em resposta ao aparte de 
V. EX", gostaria de declarar que, no caso presente, não houve 
influência política. Pelo contrário, a outra empresa, vencida 
pela Rádio e Televisão Norte na concorrência, havia obtido O Sr. Rachid Saldanha Derzi --V. Ex' sabe que o Estado 
o apoio de quase toda a bancada federal do Acre. Eu mesmo do_ Acre; como outros est~dos nas mesmas c~nd_ições. não 
fui procUrado para assinar a declaração de apoio à concessão tem condições de manter quatro estações de emissoras de 
do canal para a empresa que perdeu. televisão. Ficam todas elas dependentes do Governo e funcio~ 

0 Ministério das Comunicações se -demorou no deferi~ nando com recursos_çlos Governos Estadual e Municipal. Ou~ 
tros Estados, assim como o Acre, não têm condições de manter 

mento do canal em caráter efetivo, até que, faltando apenas 
1 . quatro emissoras. Essa é uma das coisas com-que temos que 

cinco dias para o término do governo, teve que fazê~ 0 • pois nos preocupar, quando autorizarmos a instalação de novas 
não havia outra forma; afinal, toda a documentação apresen- estações, é a capacidade económica e firi:anceira dos Estados 
tada pela Rádio e Televisão Norte Ltda. estava tecn_icam.ent~ em manter essas estações, para que elas não sejam mantidas 
cqmpleta e seria inconcebível que 0 Ministério ·das Com~m~ com o dinheiro do povo, daquele povo humilde que necessita 
cações deixasse de atender a essa emissora - que, repito, de recursos para a solução dos seus graves problemas. Agora, 
já estava há muito tempo funelóriatido, com toda a documen- mais uma estação de rádio e televisão para o Acre· -t um 
tação correta, e que tinha vencido a concorrênc_ia -=- pa~a absurdol É com isso que temos de nos preocupar, para impedir 
beneficiar uma terceirã~-simplesmente para respaldar_o apoio que outras estações, mas mesmas condições, tanham autori~ 
de quase toda a bancada federal do me.u_ Estç~_do. zação para o seu funcionamento. O erro não é da estação, 

Veja V. Ex•, portanto, que no caso não predominou,· Irias do MinistériO que abriu a concorrência de canal. Na 
absolutamente, qualquer razão- de ordem política; houve, isso realidade, o Acre e vários out:i'õ-s estados não têm condições 
sim, o reconhecimento de um direito a que essa emissora de manter várias estações. O que acontece_é que sãu-mantidas 
fez jus pela forma com que competiu, lisura e competência co"m--o dinheiro do põvo, através dos GOVernos "ESta(_lllal e 
em que talvez tenha sido uma das poucas a pautar-se, nesse Municipal. Muito grato a V. Ex~ 
campo, no País. Querer agora que o telespectador acreano 0 SR •. NABOR JÚNIOR_ Nobre Senador, penso que 
seja "bode expiatório" de uma centena de outros projetas, 0 Governo anterior, que, aliás, teve em v. Ex• seu líder no 
aprovados com a participação de. todas as lideranças, . com Senado, ao permitir a ifuplantação de mais uma estação de 
a manifestação co:rtffária de apenas dois ou três, não é jUsto. 1V no Acre deve ter feito o levantamento criterioso da capaci
Por quê? Para penalizar meu Estado? Para penalizar a popu- dade eço:nômica do Estado e, até mesmo, da empresa _ 
lação de Rio Branco, que tem nessa emissora a programação pois é ela quem tem que mostrar capacidade fmanceira, não 
da Rede Manchete, muito interessante, principalmente no 

0 
Estado. 

campo jornalístico? PenaliZar essa eniiSsóra simplesmente pa- Digo maiS a v. Ex~: essa emissora de televisão, que está 
ra servir de_ pretextc: par_a ~ue daqui por ~iante se faça uma funcionando há mais de sete anos- como disse antes, _não 
reformulaçao na legtslaçao. . _está sendo implantada agora~ em caráter precário, experi~ 

Até posso concordar com a tese da mudança dessa SISte- mental, sempre lutou para regularizar sua situação; ela apre
mática, desde que se fa~a uma revisão em tod~s os ~rocess~s sento~ toda a doc_u!fientação exigida:- pelo Dentei e não conta, 
que começara!Jl a tramitar na mcsma_época, mclustve os Já absolutamente, com a colaboração do Governo do Estado. 
aprovados pelo Senado Federal. Denuncio e condeno, toda- Pelo co~trário, o atual Governador não mostra qualquerinte
via, que se queira impugnar apenas aquela emissora, por ser resSe eni que ela funciOne, o que deve afastar os temores 
de um Estado pequeno, que tem pouca representatividade de sua manutenção pelo Governo do Estado. Não, nobre 
no Congresso Nacional, penalizando a população, já tão sacri- Se~!lc!or. está sen_9o _mantida com recursos próprios, através 
ficada pelas medidas económicas que o Govemc;-wma~- de anúncios pagos por clientes locais e com a participação 

~ão admito que isso venha a acontecer! que tem nos anúncios da Rede Manchete. 
Creio no bom senso, na compreensão dos companheiros. Agora, é um dir~íto do povo do Acre escolher, livre-

Faço veemente apelo, n-o· sentido de que, da forma como mente~ qual das quatro grandes redes quer sinton.izar. Por 
permitiram a aprovação de centenas e centenas de projetas q_ue, nao, se.há ~ªt_ado_s que têm, além dessas, até mais quatro, 

. concedendo esse tipo de autorização para o funcionamento - cmco ou set~? Por que ~ Acre não p_ode ter qu~tro? E ~e 
de emissoras de rádio e televisão Brasil afora, assim também a em.presa nao tem capacxdade financetra para manter-se em 
se faça em relação ao projeto que outorga a concessão de funcionamento, _que feche. 
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Mas, até agora, tudo está funcionando muito be_~. satisfa
zendo toda a população. A emissora afiliada à Rede Man
chete, no Acre, está, inclusive, abrindo espaço para a classe 
política poder manifestar-se através de um programa jorna
lístico da maior audiência no Estado, entrevistando Governa
dores, Deputados, Senadores e representantes dos diversos 
segmentos sociais; sem posições ideológicas nem compromis
sos· políticos ou partidários, essa emissora de televisão tem 
oferecido espaço para as mais diversas manifestações e sua 
presença, assim, é de grande interesse para toda a coletividade. 

Posso dizer a V. Ex•, sem qualquer receio de contestação: 
talvez hoje seja a emissora de televisão de maior audiência 
no meu Estado. Se V. Ex• tem dúvida sobre isso, pode ir 
a Rio Branco e comprovar se· é verdadeira ou não esta miDha 
afirmação. - -=------=- ---·- ---

De modo que, com esse esclarecimento, Sr: Presidente, 
espero ter dissipado quaisquer dúvidas que ainda estavam 
ocorrendo aqui, priitcipainiente por parte dos nobres Sena
dores Esperidião Amin e Jutahy Magalhães, por quem tenho 
o maior respeito e admiração. Quero dizer que concordo ple
namente que seja regulamentado o dispositivo constitucional 
que confere ao Congresso Nacional a prerrogativa de aprovar 
ou não essas outorgas. Agora, que não se queira fazer de 
bode expiatório tini projeto como esse, que, ao efetivar con
cessão de rádio e televisão para uma emisSõr~ do meu Estado, 
consulta os mais legítimos interesses de tOda a população e 
de seus agentes económicoS e soCiais. (MuitO bem)! 

O Sr. Esperidião Amin -- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Espetidião Amin. -

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS - SC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, retomo_ mais uma 
vez o microfone em função do respeito que te':rihO pelo Senador 
Nabor Júnior e, também, por não concordar com duas obser-
vações feitas· por S-. Ex•. _ 

A primeira, comõ Ttii ó prinieiro a fa.Jar, é que entendo 
evidente que quem desejari~ faZer deste ca~~ um bode expia-
tório seria eu. --- -

Então, retomo o tnicrofone para ·dize-r :que os -Anais da 
Casa registram a minha posição rigorosamente, mOnotona..: 
mente coerente. Todas as vezes em que assuntos dessa nature
za, inclusive de Santa Catarina, foram colocados em votação, 
eu me manifestei contrariamente. Sempie que foi aqui apre
ciado um parecer sobre esse assunto - ~osse da lavr.:t _de 
quem fosse, até porque~ pessoalmente, eu me recusei a subs
crever parecer favorável a casos de outorga;_;_ eu tn~ pronün- · 
ciei, sem pretender censurar ninguém, sem pretender julgar 
ninguém. 

A segunda observação- é que ninguém -Vãi aparecer ãqur
confessando-se protagonista de um caso injusto. ee.Vidente 
que não. Em tese, sempre que se constitur UID.ã empresa, 
em tese, repito, todo serviço de telecomu~ricação de rádio, 
de televisão é portador de 3Igum benefício para uma corri uni
dade; mas o fato é que constitucionalmente -eu discuti iSso, 
há pouco, paralelamente, com o Senador Francis~o_ Rollem
berg, eu não redigi a Cõnstituição, não era Constituinte -
foi atribuído ao Congresso competência pàra este assunto, 
e uma competência inconclusa. Aqui, mais utila vez, focalizo 
.o projeto de autoria do Senador Jutahy Magalhães que ajuda-
. ria a concluir, a conformar essa competênC~a. -

Ora, todo o Brasil sabe que foi em cima de concessão 
de rádio e de televisão que se teceu o aparte daquilo que 
se chamou a política do "é dando que se recebe" no período 
administrativo anteriOr. Se -é Um caso justo, inelutável e irrefu
tável, por que conceder no apagar das luzes? No_ apagar das 
luzes todas as coi·s·as são suspeitas~ até aS coisaS bOas, até 
as decisões justas. Quanto a ·outras concessões, ·e nó cas·o 
específico- do Acre, eu não tenho, aqui, condições de dizer 
que o Acre pode, deva ou mereça ter. Longe de mim querer 
discriminar um Estado. Por isto, eu não posso me conformar 
COrri a alusão de colocar este caso como um bode expiatório. 
Nãot E preciso que haja um caso, e este caso há de ser Iocali
zaclo num Município e num Estado do Brasil porque seml() 
ele será abstração e se o Congresso rejeita'! um, seja no Acre, 
seja em Santa Catarina, seja na Bahia, eu não tenho a impres
são - tenho a certeza - de que se estará dando a partida 
para mudar o processo aético, imoral, que comandou, como 
regra - e é possível que haja até exceções para confirmar 
a regra. É possível, é até necessário---que haja exceções: o 
processo imoral que presidiu as concessões d_~ rádio _e televisãq _ 
no período administrativo anterior, fazendo-se aqui até justiçã. 
ao atual Governo, que ainda não procedeu dessa forma, mas 
já aventa a hipótese de aumentar o número de canais de 
televisão e de faixas de rádio. Para quê? Para prosseguir aquela 
política que eStá sendo sanCionada por nós. 

Quero dizer, para concluir, que me orgulho muito, não 
pretendendo criar um bode expiatório no Acre, mas me orgu
lho muito por ser um daqueles dois ou três que, teimosamente, 
aqui têm conclamado esta Casa a criar um caso, seja no Acre 
--lamento que seja no Acre --seja em Santa Catarina, 
seja em qualquer parte do Brasil, mas tem que ser no Brasil, 
para que se come'ce a corrigir ess-e procedimento e se evite, 
repito, que este Governo, pela nossa omissão, incida no _mes
mO erro como já citei. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Magno OBac~lar) - En~rrada a 
discussão, a votação fica adiada, nos termos do art. 168, do 
Regimento Interno, devendo, retornar à pauta na sessão de 
terça-feira, em fase de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Magno.Bacelar)- Item 2; 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto· 
Legislativo n' 80, de 1991 (n' 94189, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o Texto da Convenção entre 

_ os Governos da República Federativa do Brasil e a 
República da Coréia, Destinada a Evitar·a Dupla Tri
butação e Prevenir a Evasão Fiscal em matéria de Im
postos sobre .1 Renda, firmada em Seul, a 7 de março 
de 1989, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 316, de 1991, 
da Comissão 

- de Relações Exteriores e Defesa Naci~nal. 

Em discussão o projeto em turno úniCó. (Pausa.) 
Não bavendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
A votação fica adiada, nos termos do art. 168 do Regi-

mento Interno, devendo a matéria retomar à pauta na sessão 
de terça-feira, em fase de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -Item 3: 

Discussão, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição n' _12, de 1991, de autoria do 
Senador Maurído Corrêa e Outros Siõ.hores Senadores, 
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que cria o Conselho Nacional de_ Justiça e dá outras 
providências. (4~ sessão de_ discussão.) 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1 ~" 
Secretário~ 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 603, DE 1991 

Nos termos do art. 274, alínea b, ele o art. 279, alínea 
c, ambos do Regimento Interno do Senado fe,deral __ e, ain<i-ª, 
com embasamento na decisão-do Plenário de$tã Casa favorável 
à questão de ordem por mim formulada na sessão ordinária
do dia 12 de agosto do corrente ano, que mereceu a manifes
tação favorável da ComissãO de Constituição, Justiça e Cida
dania em seu Parecer de n~ 296, de 1991, requeíro o adiamento, 
por 29 dias, da discussão da Proposta de Emenda ã Consti
tuição no:> 12, de 1991, a fini de que seja realizada na sessão 
do dia 11 de outubro próximo. _ 

Sala das Sessões, 12 de setembro de 1991. - Senador 
Maurício Corrêa. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -A discussão_ 
da matéria fica sobre_stada, dependendo da votação do Reque
rimento n9 603, adiada nos termos do art. 168, do Regimento 
Interno_. _ 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Esgotada a 
matéria constante da Ordem do Dia. 

Volta-se à lista de oradores. ~o 
Concedo a palavra ao nobre Senador Meira Filho. (Pau

sa.) 
S. Ex~ não está presente. _ 
Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de C<:lr- . 

valho. (Pausa.) 
S. Ex~ não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão~ 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE .. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Pr.eside_nte, 
Srs. Senadores, quero, em primeiro lugar, congratular-me com 
o Ministro Alceni Guerra pela demissão do Presidente do 
Inan. S. Ex~ tomou 1.1ma medida acertada. Aliás, a iiriprensa 
já vinha falando na extinção desse órgão. · 

Acho muito importante e muito melhor es_sa imprensa 
livre, porque denuncia coisa~ ~!f~das, colaborand~_? com o 
Governo Federal, Estados e Municípios, quando seus gover
nantes extrapolam suas funções de adminiStradores. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, tenho um projeto, naCo
missão de Constituiçã6; Justiça e Cidadania, ·que dispõe, com 
fundamento no inciso VIII do art. 23 da CoriSl:ituição Federal, 
sobre a obrigatoriedade dos órgãos da Adm!nistração-Pública _ 
Federal realizarem suas conipras na Coffipanhia Nacional de 
·Abastecimento- CONAB, e dá outras providências. 

. Com o "enxugámento da máqUina governamental, não 
haVia e não há necessídade de -óigãos como a· FA_E, Inan, 
LBA f<iieieirf compras -diretas. Um órgão como o __ Conab, 
estruturado depois de extintas a Cibrazem, a CFP e a Cóbal, 
tem condições de fazer essas compras, sobretudo porque de
tem mecanismos de controle de qualidade em todos os Esta-
dos. · 

Veja, Sr. Presídente, o lobby no próprio Inan, através 
de funcionários- tenho aqUi um ofício, um parecer técniCo 
de n" 2, de 1991, onde o técnico~ Sr. Elias Santos, discorda 

.do meu projeto, jUstificando que as compras na CNA eram 

demoradas,.Sr. Pi-esidente. Na- verdade sâ_o realrn.~nte çierpo
radas·. porque alimentação é um item que Dós temos que com
prar com muitO CUídado. É o que acontecia na antiga Cobal 
e hoje CNA. E o que foi que houve, Sr. Presidente? E o 
Sr. Superintendente do Inan conhece muito bem essa& regras. 
Digo :I~so porque este senador foi presidente da Cobal -
Nordeste na época em que houve um acordo no Governo 
do General _Figueiredo, e a Cobãl foi elllregue de porteira 
fechada, com carta branca, ao PTB-para administrar esse 
órgão de abastecimento. E toda imprensa falada, escrita e 
televisionada deste Pais viu o que aconteceu, E eu ~lertei 
o _meu amigo, um dos home!JS probos, grande batalhador, 
um- hOmem que foi deputado federal dando a sua grande 
contribuição pela sua experiência e foi, iridusive, o fuhdador 
-do Sesc, atual Presidente do PTB, Paiva Muniz. Eu o alertei: 
meu amigo Presidente, tenha o cuidado de colocar nesse órgão 
pessoas competentes que conheçam o emaranhado c:J~ste ór
gão, porque do co_ntrário, Presidente Paiva- MuQ.iz, o_ PT~ 
irá-sair muito desgastado e a maioiia O.ós- nossoS Companheiros 
irão sair como ladrões e _incompetentes. E foi O que -aConteceu 
no- episódio do vãloroso Partido Trabalhista Brasile_iro na Ço_- . 
bal. A Uriica área que Saiu, Sr. PreSidente, sem nenhum distúr
bio, sem nenhuma irregularidade, foi essa área que este sena
dor tomou conta, da Bahia à P.araíba, era responsável por 
65% â_e- toda a an:e_qldação nacional. Tinha a Çlportunidade, 
Sr. Presidente, de comprar 200; 300 rnir Sacos de feijão~ de 
arroz, e respondia- pelo abastecimento s:Jos principais órgãos 
do Governo Federal, no que tange ao social. Então, conheço 
m-uito bem, S-r. Pre·siden-ti::, essã área. E foi-este Sená.dóf que, 
cOOve"rsando com o Presidente Collor, com a honra, o conheci
mento e, acima de tudo, com a certeza de quem acredita 
no Presidente da República e nas propostas que Sua E;xce
lêndà ·fez para este_ País -.fui o primeiro senador á apoiá-lo 
e não õle arrependo disso um só momento - disse a Sua 
E~celência: '_'PreSidente, vamos liquidar com essa tal de Cobal, 
ccim·a Cibrazem ·e com a t:FP; que são aritros de cõrrupção, 
e vamos formar üiri .6i:"gão para··aar comida ao povão e dez, 
doze produtos_, e seis produtos de limpeza. Não podemos 
ter Cobal vendendo uísque e_ perfumaria ao povo; isso é pro-
blema de supermercado". . 

E essa companhia foi formada para, justamente, fazer 
esse papel, Sr. Presidente. Mas - aí é que chamo a atenção 
da Casa - havia pessoas que queriam continuar dentro do 

·mesmo sistema. Foí o caso do Inan, para cujo problema alertei 
S. Ex~ o MinistrO Alceni Guerra, numa conversa que tivemos. 
Alertei S. Ex~ p3ra o perigo desse órgão comprar. Apenas 
a C~ A tinha um controle de qualidade, e esse pessoal comprou 
de _um órgão que eu também não diSCUto pois é um órgão 
sériO-daqui de Bràsilia, a SAB. Mas o Sr-. Presidente do lnan 
tinha a obrigação de saber que quem ,compra 100, 200, 300 
mil sacos de arroz e]eijão - qUe· fOram comprados aqUi 
como de primeira qualidade, para serem distribuídos no País 
- que a SAB não tem controle de qualidade nos Estados, 
a não ser no DiStr:ito Federal. Ele ·sabia disso. Ao menos, 
para ser diretor de um __ ó_rgão importante como o Inan, ele 
tinha a obrigaçãO de saber o que é abastecimento. 

Eis que, hoje, os jornais do País noticiam: uGoverno 
compra alimento ruim por preço- mais alto", "Prejuízo de 
1 bilhão e meio", "Tribunal proíbe novos negócios- coin a 
SAB", "Documento oficial aponta fraude". 

Sr. Presidente, isso tudo é verdade.- E, na hora em que 
isso foi comprovadO, a primeira coisa que fez õ -Sr. Minjst_to_ 
Alceni Guerra foi_ demitir esse cidadão que, tenho a .certeza 
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de que, por omissão, está envolvido nessa corrupção. Não 
tenho dúvida nenhuma de que essa conversa. de ele dizer 
que não sabe e ser inocente é conversa para "boi dormir". 
Ele é responsável por isso, e vai responder. -

Aí é que digo Sr. Presidente, esse problenla de" corruPção, 
que está sendo ventilado pelas televisões, rádios, pela impren~ 
saem geral, na área política, como u"!1} prQ]:>Iema cruçial do 
Governo do Presidente Collor, é balela, porque esse problema 
de corrupção sempre existiu e continua a e-xistir no muridO 
todo. 

Veja V. Ex~ que até o secretário do Papa estava e~_yoiVído 
na corrupção de um banco._ Vimos o ex~Primeíro-Ministro 
do Japão envolvido em corrupção, e até hoje o Tanaka respon
de por isso. 

O Sr. Nabor Júnior- V. Ex~ me permite uin aparte? 
O SR. NEY MARANHÃO- Terei muito prazer erri con:.; 

ceder o aparte, mas eu queria antes concluir essas minhas 
considerações, Senador Nabor Júnior. 

Há pessoas que, hoje, estão fazendo disso um palanque, 
há go-vernadores que dizem que temos que faZer um aCOrdo, 
mas que o Presidente tem antes que acabar com a COrrupção. 

Isso, Senador, é balela, porque, nos governos passados, 
esses mesmos governadores ocuparam cargôs e nbs lembramos 
da Coroa-Brastel e da Delfim. Tudo está sendo e fói apu-rado. 

Não podemos, Sr. Presidente, promover uma caça.às 
bruxas. 

Estou dando esse exemplo porque quando o Presidente 
Fernado Collor assumiu o Governo, a Sua campanha foi basea
da nessa premissa de anticorrupção. 

Veja V. Ex•_o __ c~so do INSS, que vem desde o tempo 
do Dr. Getúlio, o tempo dos bancários, do !API, do IAPC, 
do Iapetec, do INSS, e agora cãiu na mão. do Presidente. 
O que fof que houve, Sr. Presidente? O COngresso criou Co
missões Parlamentares de Inquérito cujas relatarias coubefam 
ao Senador Amazonino Mendes e _ao pepu~ado Maun1io Fer~ 
reira Lima, cujas posições em defesa da coisa pública todo 
mundo conhece. E não somos n6s,_ mas o próprio-Deputado 
Maurílio Ferreira Lima quem diz: O GOven:10 abriu -as portas, 
faCilitou tudo o que· foi possível para chegarmos àquilo que 
o povo esperava do Congresso Nacional. . 

Hoje, esses bandidos estão começando a entrar na cadeia: 
Juízes, advogados, enfim, toda e~sa gang. 

Tive ocasião de d~fender, aqui, a Primeira Dama Rosane. 
Collor, no que toca à sua individualidade. Tenho certeza abso
luta, Senador, de que um Ministro como Jarbas Passarinho, 
que V. Ex~ e toda a Casa conhece pela sua probidade, não 
teria condições de, um minuto sequer, ser o coordenador 
do Presidente Fernando Collor, se não tivesse. ce:r:.teza das 
boas intenções daq_UiiO CJ.ue o Preside.nte deseja para o País, 
ou seja, o melhor para o povo brasileiro. 

Esse combate à corr-upçao-Será sem tréiua. 
Agora mesmo, um projeto está vindo ao Congresso para 

que o círculo se feche contra esse banditismo. . 
Falam, Sr. Presidente, nessa tal de República das Ala

goas. Esse negócio tâmbé_m não entra na minha cabeça. O 
Presidente nomeou algumas pessoas do setl círculo de amiza~ 
de. Agora, se fican::omproVado que algumas delas estão enyoJ
vidas, sofrerão também as conseqüências, Sr. Presidente. Não 
tenha dúvida. 

Muita gente criticou o fato de o Presidente da República 
não ter dado apoio à Primeira Dama deseJe. o início. Ai é 
que está, Sr. Presidente, o Presidente Fernando Collor não 

misturou· Dona Ro"sane ·collor d~ 1-lello, enquanto DiretOra
Presidente da LB_A, com a sua esposa. 

Agora, começa o banditismo quando se publica um retra
to como aquele que a revista Veja publicou. Inclusive respon
sabilizei o Sr. Roberto Civita, o dO!J:9_c:Ia revist;a~. Não responsa
bilizei repórter e ninguém mais da revista 'Veja, apenas o 
dono. Ele é o responsável, porque tentou desmoralizar a famí
lia brasileira na pessoa da Primeira Dama. Deixou-me revol
tado a maneira como foi publicado aquele retrato, que poderia 
ser. da minha senhora ou do operário mais humilde deste 
País. Tem que haver respeito, não se deve misturar as cOisas. 
ComO se diz no Nordeste: "Cõilfi.mâa, mas não misture as 
coisas". 

Estão ~ndo abertos os inquéritos. Agora, não entra na 
minha cabeça que a Primeira Dama tenha furtado, tenha se 
locupletado com esse tipo de coisa. 

Então, Sr. Presidente, querq, neste instante, fazer um 
apelo à Comissão de Assuntos Económicos do Senado Federal 
para que aprove o mais rápido pOssível e.~~~ .. meu projeto 
que, por sinal, já está com parecer favorável do eminente 
Senador Meira Filho, para que vá rapidamente· para a Câmara, 
para·ser aprovado lá e evitamos, com isso, muita corrupção. 

Sr. Presidente, neste instante, faço apelo, dentro desse 
parâmetro, à Câmara dos Deputados, para também aprovar, 
o mais rapidamente possível, o projeto do Senador Nelson 
Carneiro, porque um vereador do Amazonas ganhar cinco 
milhões de cruzeiros, também é corrupção, é deSmoralizaçãO, 
Sr. Presidente! Nó~ so~os os culpados, porque deixamos a 
Constituição à vontade. Anteriormente um deputado esta
dual, um vereador ganhava dentro de um parâmetro relativo 
à uma porcentagem dos proventos de um Deputado Fedeial. 
Hoje, isso desmoraliza a classe. política, e quem está pagando 
o pato somos nós, os bons políticos, o Congresso Nacional. 
Assim sendo, querq, neste instante, comgratular-me com o 
M.inistro Alceni Guerra pela demissã-o desse cidadão e pedir, 
imediatamente, que se constitua uma comissão para apurar 
esses fatos. A imprensa brasileira muito colaborou para que 
isso acontecesse, neste ipstan~e. É .mais uma prova de que 
no Governo· do Presidente Fernando Collor, quando existe 
uma prova de corrupção, investigações são feitas para qUe 
se chegue ao objetivo. O Governo, de fato, toma as medidaS 
cabíveis~ 

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

O SR. NE)' MARANHÃO -:·Tenho o prazer de ouvir 
o nobre Senador Nabor Júnior. 

O Sr. Nabor Júnior- Senador N ey Maranhão, na condi
ção de Membro da Comissão de Assuntos Económicos, faço 
questão de expressar o meu irrestrito apoio à aprovação do 
projeto que, em tão boa hora, V. E~ apresentou à conside
ração do Senado ~a República, para disciplinar a distribuição 
desses alimentos, por parte do Governo Federal. Ao fazê-lo 
atravéS da Companhia Nacional de Abastecimento, em vez 
de. usar órgãos como Inam! F AE, etc., o projeto consubstância 
a minha tese, de que esses recursos d~ve~ ser repassados . 
aos municípios, para permitir que os alimentos sejam adqui
rido no âmbito da própria comunidade, como fator de estímulo 
à produção local, dentro das exatas necessidades dos respec
tivos alunos, parturientes, nutrientes e do programa de alimen
ta.ção popular do Governo, quer nas escolas comuns, quer 
nos sofisticados estabelecimentos recém-anuncíados. Os hábi
tos 3Jimentares do Brasil, pela sua diversidade em relação 
às várias regiões do País, seriam, da mesma forma, atendidos. 
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Na minha fegião, a Região Norte, por exemplo, o povo é 
acostumado a padrões e cardápios diferentes do Nordeste 
e do Centro-SuL Com a aprovação do citado projeto, tais 
fatores seriam respeitados, porque as prefeituras iriam com
prar os gêneros na localidade, estimulando sua produção; 
iriam gerar riqueza em dobro, por, ao mesmo tenipo,-econo~ 
mizar as minguadas reservas financeiras, ao contrário do que 
se vê hoje - produtos adquiridos no Sul do País e, então, 
conduzidos para as mais longínquas regiões, encarecendo-se 
por causa das distâncias e das- dificuldades de transporte. 
Quando Governador do Acre, lutei com com grandes dificul
dades para colocar a merenda escolar nos municípios, porque 
não existiam estradas; a solução era apelar à FAB, pedindo 
que cedesse um avião. E, mesmo assim, às vezes, ficávamos 
aguardando 60, 90 dias, tempo suficiente para que esses gêne
ros, na maioria perecíveis, fiCáSSem estragados. E _mUitas ve
zes, mesmo usando aviõe-s da Fo_rça Aérea, tínharilbs que 
pagar o frete, para atender à população escolar do meu Esta
do. O projeto de V. EX' é da maior oportunidade e pode 
contar com o meu apoio irrestrito para sua aprovação, não 
s6 na Coniissão de Assuntos Económicos, como ~ambé_m no 
Plenário do Senado Federal. 

OSR. NEY MARANHÃO- SenadorNaboJúnior,quero 
agradecer a V. Ex~. esse oportuno aparte, primeiro, porque 
V. EX' é'um Senador de uma área esquecida de nosso País. 

Ser Governador numa área dessa é ser missionário. E 
V. Ex• é um deles. _ · 

Senador Nabor Júnior, V. Ex~ tem toda razão, vOu co-ntar
lhe um fato dentro desse seu aparte. 

V. Ex• sabe que me bato muito aqui contra os oligópólios, 
os cartéis. Quando falo em cartéis, o_ chefe dessa quadrilha 
é Antônio Ermírio de Moraes. Mas quero dizer a V. EX', 
quanto aos cartéis da FAE, os cartéis dos produtos enlatados, 
que V. EX' muito bem situou. O que V. Ex• está__dizendo 
é que eles tenham mudar, inclusive, o hábito alimentar do 
povo brasileiro. Também sou de acoi:do que temos de tomar 
alguma providência, para essa gente poder manter um estoque 
estratégico. Precisamos incentivar, no· Estado de V. Ex•, o 
plantio do feijão macaçá, que á nossa fava, é ~m-alimento 
forte, contérri muito ferrO, cOnlo a· da banana e o do cará_. 
Temos empresas no Nordeste, como_a fábrica São Brás,_ que 
faz cuscuz, canjica. Há coisa melhor e mais forte para as 
crianças do que o munguzá? Melhor do que essa farinha Quac
ker, da Nestlé. quanto custa e quem ganha com is~Ql_É _meia
dúzia, é o cartel, é o oligopólio. Nós temos que acabar com 
isso! Temos que autorizar os governos municipais adquirir 
os alimentos nos locais e tenho_ cert~_za que o Presidente da 
República e o novo Ministro da Educação vão entrar nessa 
área, porque se está investindo muito na FAE. 

Não é de agora, isso é antigO, dos governos passados. 
Para completar meu racioCínio, vou contar-lhe o que fiz 

quando era Presidente da Cob.al, no Nordeste. Houve uma 
grande safra de feijão no Município do Senador Jutahy Maga
lhães, Irecê. Este município era o maior produtor de feijão 
do Brasil. Mesmo assim, não compramos feijão de Irecê, mas 
dos produtores de Sergipe, na Serra do Araripe. 

. Tínhamos uma produção de um milhão ~e sacos de fe~~~o! 
mulatinho e uns quinhentos a seiscentos rml sacos d9 feiJaO 
macaçá-, que é o feijão de consumo rápido. Organizei um -
estoque desse fejião - estão aí o ex-Governador Roberto 
Magalhães, como o Presidente da Codevasf, que era o _Secre
lário de Agricultura àquela época, para comprovarem 1sso. 

Propu~ comprar to-do o feijão da região. Iríamos prestigiar 
o Nordeste, ganharíamos o frete é, no final, quem lucraria 
seria o Povo que abastece essa região. Íamos com piar o feijão 
mulatinho a 50 mil cruzados o saco de 60 quilos, e 15 mil 
cruzados a fava, como conhecemos. 

- Mas, nobre Senador, os bandidôes daqui montaram uma 
estratégica tão bem feita, que não nos foi possível provar 
que eles roubaram. Simplesmente, não mandaram o dinheiro 
para comprarmos o feijão. Inclusive, um deles, depois, assu
miu a direção da Cobal e quis incrimin-ar-me, ao examinar 
os problemas do PTB, dizendo que na minha área houve 
irregularidades. -

Mas, como sou macaco velho, guardei toda documen
tação da minha gestão. Com relação- ao abastecimento, tem 
que se ter cuidado, guardar tudo. Um livro-caixa pode furar 
e daqui a um mês, dez meses alguém pode tê-lo em mãos, 
nias çomida, V. E~ sabe, não havendo documento, ela desapa-
rece e não digo para onde foi. -

Então, Senador, o que aconteceu? Aconteceu que o di
nheiro não foi. Sabe quem comprou esse feijão? Foram os 
granc;le cartéis que controlam os _grãos deste País. Esse mesmo 
feíjão, Senador, comprei, noventa dias depois, a 110 cruzados 
o saco, ou seja uma vez e_lO cruzados a mais, Quem ganhou 
com isso, Senador? Foram os bandidos, e não podemos pro
var. Eles apenas tiveram força para não mandar o _dinheiro 
e Chamaram os seus sócios- para que comprassem e dividissem 
depois. No final quem perde é o povo. Esse foi um exemplo 
que aconteceu comigo. Assim, conheço muito bem esses ''ino
centes do Rosarinho", como dizemos lá no Nordeste. Por 
isso é que bato forte O({S$a gente. 

. Eu aqui defendo a•Govemo e as convicções do Presi
dente. Sei que temos que arrumar a Casa. Mas não venham 
aqui alguns bancar o exemplo de probidade. Já houve mem
bros de governos passados que também praticaram atas ilíci
tos, que depois foram apurados. 

O Sr. JutahyMagalhães- Permite-me V. EX' um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. NEY MARANHÃO - Tenho prazer em ouvir 
o_ aparte de V. Ex~, nobre Senador. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Ney Maranhão, V 
Ex• sabe da admiração que tenho por V. Ex• Sempre faço 
questão_ de proclamar a honestidade com que V. Ex~ coloca 
seus pensamentos e posições, das quais podemos discordar 
muitas vezes, mas sabemos que V. Ex~ não é um dos candidatos 
ao troféu "Cara de Pau" que o Deputado Jutahy Júnior anda 
querendo colocar em alguns por aí. 

O SR. NEY MARANHÃO ~ Aliás, já parabenizei hoje 
V. Ex• pelo artigo. 

- O Sr. Jutaby Magalhães--- Por isso estou f~lando sobfe 
isso. E por sabei' que V. E~ é inte.ressado em que tudo seja 
colocado_claramf;!p.te perante a opinião pública é que solicitarei 
a V. Ex•, como Vice-Líder do Governo, como uma pessoa 
capaz de ajudar nesse trabalho que o pi'óprio Presidente do 
Senado Federal e~tâ procurando fazer junto aos Minjstérios, 
da Economia, Fazenda e Planejamento principalmente, que 
fosse reaberto o canal para o nosso computador, para que 
tenhamos a posSibilidade de tomar conhecimento_ de todas 
3s despesas efefuadas pelo Executivo. Isto é um direit~, ull!a 
prerrogativa do Senado _Federal, porque temos a obngaçao 
de acompanhar a aplicação orçame!l.tária. Te:nos a obrig~ç~o 

_ de fiscalizar os a tos do Gove!llo. Fot mc'!_ncebtvel esse J?9Stcu;>-
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narnento do Go~erno, retirando a possibilidade do Congresso 
Nacional de acesso a essas informações. Este foi Um dos erros 
mais drásticos desse Governo, se é que realmente de~ejª_que 
haja transparência dos seus a tos. Porque quem faz isso mostra 
que ql!-er esconder o que pratica de errado. Espero que V. 
Ex~ consiga convencer o Ministro da Economia, Fazenda e 
Planejamento, que parece já fez até alguma determinação 
nesse sentido, mas não foi obedecido_LFiquei preocupado tam
bém com a notícia nos jornais de hoje de que o Governador 
do meu Estado anda querendO derrubar Q MinisJro Jarbas 
Passarinho. O Ministro Jarbas Passarinho para nós, Senado
res, tem uma grande importância no Gov~rno, _Sabemos que 
S. Ex~ é uma espécie de guardião da moralidade públicit. 
E já querem derrubá-lo? Já querem afastá-lo do Ministério? 
Fico preocugado em saber que querem retirar uma pedr!J. 
importante como é o Ministro Jarbas Passarinho. Vejo que 
essa preocupação está existindo no seio do Governo. Espero 
que isso não ocorra, porque o Ministro Jarbas Passarinho, 
como disse, para nós, Senadores qUe o_ conhecemos de perto, 
e para o País inteiro, é uma espécie de garantia da_moralidade 
pública no Governo. 

O SR. NEY MARANHÃO- Senador Jutahy Magalhães, 
quero agradecer a V. Ex~ pelo seu aparte. Aliás, todo o Senado 
sabe que V. Ex• é um homem que dá a César o que é de. 
César. 

Lembro aqui, neste instante, um pronunciamento que 
fiz quando estava se~do montado um palanque direcionado 
contra o Ministro-do Trabalho e da Previdência Social, Antô
n_io ROgério Magri, qu·e dava S. Ex•. já como demitidO. Não 
costumo usar das prerrogatiVas de Líder _para fazer uso da 
palavra, mas fui obrigado e quis falar em prhrieiro lugar naque
la ocasião, justamenté Da hora em que o Ministro estava con
versan_do com o Pre_sidente Fernando CoU0:r a respeito das 
notícias que a imprensa veiculava, Muitas vezes eram notícias 
montadas, como, por exemplo, aquela de sua viagem a Gene
bra e a de sua cadela de estimação que S. Ex• tinha mandado 
ao veterinário-:- essas_bobagens. Na ocasião, eu_di.sS:e que 
o Ministro Magri era -um homem que sabia dialogar com os 
trabalhadores, mas não tinha a menor experiência para diaio
gar com raposas polítiCas. Se tivess·e CerteZa de que S~ Ex! 
errara, o Presidente não o fritaria: toiTclria na hora. Mesmo 
tendo mUita gente que não tolerava que 6 Ministro Magri, 
um trabalhador, OC!Jpas·se o Ministério do Trabalho e-da Previ
dência _Social, o MinistrO continuava muito forte -:- D.ão entro 
no detalhe da competência ou não de S. Ex~ ~ãquele instante, 
V. Ex• veio em meu sócotfo, -porque sentiú justaniente que 
se tratava de uma mont~gem. para tirar tiiri- trabalhador do 
Ministério do Trabalho e da Previdência _s-o_c_i_a._l, V. __ Ex• é 
um homem justo e o GoV-erno do Presidente Fernando Collor 
sempre ouve, com muita ·atenção, os pronunCíam-entos-·de V. 
Ex• -

No que concerne ào Sr. MinistroJiibas'PaSsarinho, nobre 
Senador Jutahy Magalhães, é q que acabei de dizer: S. Ex~ 
pode ter defeitos, cOnló todos temos, mas ninguém discute 
sua probidade e o !Cspeito que tem do COhgrcsso NacionaL 
Por isso, o Ministro Ja"rbas Passarinho é um homem que traba
lha caiado ao President~. e_ lhe diz o gue é nec;_es~~ri9. Q~s_so_ 
sou testemunlia~ Táritb-éni eu-; às- vezes-,--dígo ___ algumas coisas 
meio pesadas ao President€:_. Sua Excelência fica até vermelho, 
às vezes, bravo comigo, mas_ depois me chama, porque eu 
digo as coisas certas. Não tem inspeto~ de quarteirão neste 
Governo. Defendo Sua Excelência. 

Nobre.Senador, acho que o Governador do seu Estado, 
por quem tenho amizade há muitos anos, está enganado. Mas 
há aquele adágio popular do Nordeste: "Formiga sabe que 
roça come". Nobre Senador, agradeço a V. Ex~ pelo seu apar
te. 

Quanto ao apelo que V. E~ faz, no sentido de obter 
do Ministro da Economia providências para restabelecer o 
acesso às contas do _Governo através de noS$0 computador, 
esse direito está na Constituição. O Governo, tranSparente, 
não teme essas coisas. Serei um canal de apoio para que 
isso seja concretizado. 

O Sr. Esperidião Amin- Senador Ney Maranhão, V. 
Ex~ me permite um aparte? 

O SR. NEY MARANHÃO - Poiso não, nobre Senador 
Esperidtão Amin, "com QlUito prazer. 

O Sr. Esperidião Amio- Senador Ney Maranhão, sem
pre acompanho todos os pr<:muneialnéntos de V. Ex• com 
muita atenção. Pela sua franqueza e sabedoria, V. Ex~ merece 
não apenas a minha sincera amizade, mas também o meu 
apreço político. Hoje V. Ex~ aborda um assunto da maior 
importância. Vejo com grande preocupação a forma de agir 
de algumas pessoas investidas de responsabilidade política. 

_ ResponsabiJidade política não é um património pessoal, não 
é um conjunto de bens de propriedade exclusiva de alguém. 
Responsabilidade política significa noção de interesse público, 
respeito à causa e à coisa pública. Alguns gestos de presidentes 
de partidos políticos, vou nolninar dois, o Presidente do PSDB 
e o Presidente do PMDB, além do gesto do próprio Gover: 
nador da Bahia, pela sobranceria com que foram praticados 
-refiro-me as suas declarações condicionando acordos políti
cos a providências ·mor3.1ízadora-s que alguns deles nunca ti
nham referido - considero-os gestos que vão ficar guardados 
na minha memóri~ como oportunistas e mesquinhos. Não 
quero dizer com issó que ·-o Presidente da República tenha 
agido de maneira -impecável, correia, na condução do que 
se chania entendimento nacional. Não! Já disse aqui, em apar
te a V. Ex\ que constato, a-meu juízo, vários-·equivocos ria 
cq(].dução deste procedimento; mas nenhum destes eqaívocos 
é maiOr do que a pretensão contida, por exemplo, na decla
ração do ex-Governador de São Paulo, Sr. Orestes Quercia 
-que está vivendo, dentro do seu próprio Partido, um tumul
ttia9o e bai:_ulhento processo de acusação de outro prócer 
da sua grei, o Governador do Paraná, que o tinha colocado 
até meió foragido da opiniãO pública, meio Si.úilido estrategi
carií.ente e qUe, qUando convocado pelo Presidente, talvez 
~t~_ equivocadamente, s~ apressou a deitar arrogância na sua 
falação. ComUngo da preocupação aqui revelada por V. ·Ex• 
A preocupação- c(fm o zelo pela coisa pública não deve ser 
uma questão de oportunismo nem de opo:rtunidade: deve ser 
uma questão linear e coerente, sob pena de o Brasil viver 
apenas de espetáculos, de shows fugazes sem que se perfurem 
as causas dos nossos dramas. Pemiita-me apenas colocar como 
pontO final deste aparte duas observações. Primeiio, entendo 
que não estamos vivendo crise institucional alguma; pelo con
trário, o Brasil está dando uma demonstração até surpreen
d_~):)J~_pe_sl,l_M.jns_titui_sões: apesar de não estarem co.mprindo 
a pleno vapor o seu papel, e uma dessas é o Congresso, que 
ainda ontem deu esse mau espetáculo de não deliberar -
e a omissão é o pior dos males que se pode abater sobre 
nós. Delibere mal ou bem, mas delibere. O povo quer que 
se-decida, e a nossa ca-sa. Infelizmente~ não tem o hábito, 
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a vocação, o cacoete da decisão. Mesmo com as instituições 
não cumprindo plenamente sua missão, o Brasil não atravessa 
crise institucional; o Brasil atravessa a crise da miséria, da 
recessão. Um país pobre que passa por uma fase - infelizw 
mente agravada neste Governo - de empobrecimento da 
sua população, só pode viver inquietação: inquietação social, 
que ainda não alcança as instituições, Quem diz que alcança 
as instituições está pretendendo - quem sabe - alargar o 
espectro da crise, para fins--ãi:i:lda não conhecidos, mas que 
a História mostra quais sâó. Não atravessamos crise instituw 
cional. Finalmente, corno último dos dois pontos, entendo 
que, se é cabível - como acredito - alguma proposta de 
alteração da Constitti1Çáo, ela deve ser sintética e _resumida. 
O Senador Josaphat Marinho foi muito feliz, sintetizou o que 
vários outros Senadores disseram ontem. 

O SR. NEY MARANHÃO - Eu iii citai õ Senador Josa· 
phat Marinho. ConCordo em número e grau com V. --Êx-~ - -· 

O Sr. Esperidião Amin - O Senador Josaphat Marinho 
sintetizou, priorizou esse ponto- que- defendo: se há alguma 
alteração a fazer na Constituição, a meu ver, é na ordem 
económica, no conceito de capital, esforços que se possam 
fazer para atrair capital estrangeiro, e no ajuste fiscal. O entenw 
dimento nacional é outra coisa, não é só isso. O entendimento 
nacional é termos pelo menos uma, se possível duas alavancas 
de CI,'escimento económico para tiraf esse carro, que é o Brasil, 
--que tem futuro, sim -do atoleiro em que a nossa mediocriw 
dade, as nossas exitações o colocaram. Então, é sob este ânguw 
lo que endosso as palavras de V. EX~ e me congratulo com 
elas, repito, especialmente pela sabedoria e pela franqueza. 
E neste dia em que estamos encerrando uma semana 'de trabaw 
lhos, não muito profícuos, posto que eu condeno sempre o 
mecanismo da evasão de plenário para não decidir_, entendo 
que esta advertência que V. Er nos traz é muito válida, por 
isso_ com ela eu me congratulo. , 

O SR. NEY MARANHÃO- Senador Esperidião Amin, 
este aparte de V. Ex~ foi muito oportuno. Primeiro, pelo 
conhecimento que V. Ex~ tem das questões deste País. V. 
Ex~ foi um dos melhores prefeitos e gO\r"ernadores que passou 
por este Brasil, num pequeno Estado da Federação onde V. 
Ex~ chamou atenção pela probidade, pela competência e pela 
sinceridade com que tratou as questões nacionais_·e o-povo 
brasileiro. Congratulo-me com V. Ex• porque concordo em 
gênero, número e grau com o- que V. Ex~ acaba de di;zer. 
E exatamente nesse sentido que a classe política deve agir. 
Porque, Senador, se muitos ou_ a maioria dos políticos reprew 
sentantes do povo tivessem posições como a de V. Ex\ a 
classe política não estaria, como demonstrou uma pesquisa, 
em último lugar de_ste País. 

Ia fechilr o rol deste m_cu pronunciamento citando um 
Senador pela sua competência, respeito e conhecl_rriento -do 
Congressó, o·nde foi Líder, peta sua inteligência e sabedoria 
-,e considero-o professor nesse ramo- é um homem humilw 
de, por quem passamos, aqui no Senado, e que não chama 
atenção pela maneira discreta com que trata todos nós; mas 
temos por S. Ex~ um grande respeito. 

V. Ex~ acaba de citar que precisamos de sentar à mesa 
para resolver os problemas rapidamente, porque o País neces
sita exatamente disso. Tenho certeza de que a maioria absoluta 
do Congresso e desta Casa apóia as opiniões do Senador Josa
phat Marinho. E essa posição do Senador Josaphat Marinho 
é a posição correta, é lógica, para solucionarmos rapidamente 

os problenlas do País; é o que espera dos Congressistas e 
dos responsáveis pelos destinos desta Nação. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Senador, antes de termi· 
nar, poderia manifestar aqui uma opinião? 

O SR. NEY MARANHÃO - Pois não, Senador. Terei 
o prazer de ouvi-lo. 

O Sr. Jutahy MagaUtães - Senador, antes de terminar, 
V. Ex~_ me concederia um aparte para que eu pudesse expressar 
a minha _opin1ão? 

O SR. NEY MARANHÃO - Pois não. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Em razão do aparte do Sena· 
dor Esperidião Amin, quero Cítar uma frase dO Governador 
Ciro Gomes: "Já, agora, vamos moralizar a bandeira da mora
lizaçãon. ViroU discursada moda. Veja V. Ex• que, realmente, 
muita gente algumas vezes está falando em moralização sem 
ter condições para isso. Mas é necessário falar sobre mora
lização. 

O SR. NEY MARANHÃO- Concordo com V. Ex• 

O Sr. Jutahy Magalhães- É necessário estabelecer prin· 
cípios de que o importante não é mudar ministério, o impor
tante seria destrocar os valores éticos deste País. Isso daí, 
aí.fa:Io sobre as declarações do ex-GovernadorTasso Jereissati, 
Presidente .do meu Partido, -S. ·Ex• está numa- pregação que 
e-xecutou no Governo do Ceará. O Governo- do_ Ceará, sem 
querer desmerecer o trabalho de qualquer outro Governador, 
mas, pelo menos, o--Governo do Ceará, seja Da administração 
de Tasso Jereissati, seja na atual admiriistração, tem servido 
d~ exemplo ao País, pela probidade, pela eficiência, pela capa
cidade administrativa. E quando o Presidente do PSDB fala 
da n~cessidade de se moralizar o País é porque~ na f~alidade, 
há uma falta de credibilidade do atual Governo. Está havendo 
isto. Os erros são constantes. Agora, precisa haver uma corre
ção de rumos, é preciso que o País tenha este entendimento 
nacional, não em termos de busca de cargos, nada disso, mas 
um projeto de governo que possa servir para o entendimento 
<;lç~_ diversos segmentos da socie9.ade brasileira. Então, é atra
vés de um projeto, de um entendimento deste nível, que se 
deve buscar que o País volte a caminhar no rumo do seu 
desenvolvimento e não dessa eSfagnação que se encontra, 
não apenas neste governo, mas que já Vem de há muito tempo. 
Quando se fala que esses problemas vêm de muito tempo, 
quero dizer que não temos mais condições de culpar sempre 
o passado. O atual Govemo já tem 18 meses de administração 
e já teria tido tempo para buscar um novo rumo económico 
para o Pafs. Infelizmente, isso não tem acontecido. No regime 
presidencialista há grande dificuldade em fazer certas transfor
mações. Não creio também que estejamos atravessando um 
problema institUcional. Estainos atravessando um problema 
económico, mas ainda temos bastante oxigénio para eilfren
táwlo. O problema social existe, mas o povo ainda não está 
nas ruas criando problemas para se falar em crise institucional. 
Então, temos· que buscar soluções para evitar que se chegue 
a esse ponto. Mas isso que aí está já é suficiente para que 
alguns que sempre viveram às custas de ditaduras e de regimes 
autoritários criem esse clima, para daí surgirem soluções que 
venham a beneficiáwlos no futuro. Nãopodemos permitir que 
isso venha a ocorrer. Não está ocorrendo. Temos que buscar 
decisões polítiCas. Não há ingovernabilidade, há desgoverno. 
Então temos que buscar esta solução dentro de um entendi
mento do qual todos podem fazer parte, sem a necessidade 
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de que alguém venha participar de GovernO. Ninguéln está 
em busca de cargos, está em busca de soluções. 

O SR. NEY MARANHÃO - Agradeço o aparte de V. 
Ex~ 

Claro que ninguém pode contestar que ~l!nto o Gover
nador Tasso Gereissati quanto o Senador Esperidião Amin 
foram dois grandes Governadores :QOS EstaQ.os que governa
ram. Concordo com V. Ex~ no que tange a esse problema 
de con-sertarmos os ertos do passado. Agora._ o que às vezes 
a imprensa está dando a entender é que algumas pessoas, 
imbuídas talvez de algum propósito, dão a entender que para 
sentar à mesa é preciso fazer isso e -aquilo, como se o Presi
dente da República não tivesse autoridade. 

Por enquanto, Senador, o "galo" é o Presidente, e só 
podemos sentar numa mesa onde não exista pré-condição. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Cuidado que ãs vezes há 
muitos galos no terreiro. --

0 SR. NEY MARANHÃO -Mas o "galo" grande mesmo 
é o Presidente Fernando Collor. 

O que o Senador Esperidião Amin quis dizer foi dentro 
dessa linha, porque o comparo a um Governador tão compe
tente como o Govema'dor Tasso Jereissati,. Aliás, _coinciden
temente, o pai do Governador foi um __ gr_ande _ap:Iigo meu, 
era President~do PTB na époc3.,-eu que fuforiundo do ai:ttigo 
PTB do velho Getúlio, e ele era muito amigo do Dr. Getúlio. 

Muito obrigado a y. Ex• 

O Sr. Josaphat Marinho -Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. NEY MARANHÃO -Com muito prazer, nobre 
Senador Josaphat Marinho. 

O Sr. Josapaht Marinho -Nobre Senador N~y Mara· 
nhão, em primeiro lugar, quero lhe agradecer a bondade das 
referências que a mim fez. 

O~SR. NEY MARANHÃO- São justas, nobre Senador 
Josaphat Marinho. 

O Sr. Josaphat Marinho- Em"segundo lugar, quero 
assinalar, já que aqui foi mencionado o nome do Goyemador 
-da Bahia, que o pensamento de S. E~ deve ser melhor inter
pretado por ele mesmo: -- -- - -

O Sr. Ney Maranhão- É claro. 

O Sr. Josaphat Marinho- Mas, pelo que li, S. Ei'naci 
condicionou o entendimento a nenhuma modificação no Go
verno por qualquer motfvo:D-eixou muito dare que do enten
dimento poderá reSUltar modificação do GOverno. Parece que 
só. 

O SR. NEY MARANHÃO-Agradeço o aparte do ilustre 
Senador da Bahia que esclarece muito bem o pensamento 
do meu amigo, o Governador António <:;ar_los Magalhães, 
mas que a imprensa, às veZes, até de má fé, talvez não goste 
de S. Er, deu a entender, por cima, essas coisas. Mas o 
esclarecimento de V. Ex• foi muito importante, pelo peso 
que tem dentro do Senado Federal e como _representante do 
grande Estado da Bahia. 

O Sr. Jutahy Magalhães -Permite-me V. Ex• um aparte, 
nobre Senador Ney Maranhão? (Assentimento do orador) 
--Nobre Senador Ney Maranhão, peço-lhe desculpas, mas 
não posso deixar de fazer aqui uma manifestação. O Senador 
Josaphat Marinho fez uma força danada para dar explicação, 
.porque nós, brasileiros, estamos também assistindo a tudo 

isso de viva voz. O Governador ·Antônio Carlos Magalhães 
quer a demissão desse Ministério e o afastamento de muitas 
autoridades. Quer dizer, estamos ouvindo isso daí de viva 
voz. 

O SR. NEY MARANHÃO -Nobre Senador Jutahy Ma· 
galhães, nessa briga da Bahia o pernambucano não vai entrar, 
vai tentar apenas apagar o incêndio. 

Sr. Presidente, encerro este meu pronunciamento, por
que V. Ex~ já teve paciência de 16. 

Era o que tiriha a dizer. Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Aluízio Bezerra. 

O SR. ALUÍZIO BEZERRA (PMDB - AC. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, quero registrar some_nt~ doi~ pontos que dizem 
respeito·âs questões sociais-no meu Estado, principalmente 
quando tocamos em fatos que têm por base golpea!' o _desenvol
vimento e a ampliação do precaríssimõ ~istema viário do nosso 
Estado. 

Sem dúvida alguma não podemos imaginar que U!Jl Est~-. 
do da Federação ou um município possam existir sem um 
sistema viário que estabeleça as ligações entre todos os pontos 
à capital do Estado. A capital do Estado é o centro da econo
mia nacional, é como imaginamos raCionalmente a existência 
do Estado, a existência de um município: de uma unidade 
da Federação. 

Nesse sentido, é claro que na Amazônia existem vários 
Estados, dado que ela compreende cerca de cinco milhões 
de quilómetros quadrados. Os Estados que lá estão necessitam 
de uma estrutura política administrativa eficaz, que viabilieze, 
no mínimo, a sua estrutura económica, para criar condições 
de emprego, vida e dese!lv_olvimento para a população. 

É justamente o problema que está criado hoje a nível 
naciOnal, se tomarmos a sério as declarações do nosso ilustre 
Secretario do Meio Ambiente José Lutzenberger, que pensa 
que na Amazônia não deva ser construída rodovia alguma. 

Como o País poderia administrar cinco milhões de quiló
metros quadrados? Significa dizer - tomando-se por base 
um dos maiores países da Europa, que tem 800 mil quilómetros 
quadrados - que uma área superior a seis vezes o tamanho 
da França, não tenha rodovia alguma, que as populações que 
lá estão fiquem totalmente isoladas, que não haja ligação 
entre as capitais dos Estados existentes e o centro da economia 
nacional em nome da ecologia, que também defendemos. 
--- --E não defendemos de ontem nem sem conhecer a Amazô
riia; defendemos nascendo na Amazónia, sentindo a beleza 
da ecologia, convivendo com os pássaros, com -a fauna, com 
as árvores, com tudo e_ com todos os problemas sérios que 
a natureza também traz. 

Mas é importante que pensemos nas- últimas declarações, 
de um nível muito baixo, do Sr. José Lutzenberger, feitas 
em Genebra, quando chama de "babacas" os chefes militares 
os governadores e os políticos da Região. 

-É claro, o Sr. Lutzenberger nasceu na Região Sul, num 
dos Estados mais desenvolvidos de nossa Federação, o Rio 
Grande do Sul, onde todos os municípios estão ligados à Capi
t-al do Estado, morou nas grandes metrópoles, nos centros 
universitários do País, vai à Europa em nome da ecologia. 
Mas S. Ex• não vive os problemas do dia-a-dia da população 
da Amazônia; com falta de alimento, onde as pessoas morrem 
por falta de transporte, onde o doente não tem act?-SSÇ) ao 
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hospital, onde se desenvolvem em grande escala a lepra, a 
malária, a hepatite, a leishmaniose e, ultimamente, a cólera, 
doenças que se desenvolvem em uma estrutura social débil, 
onde não existe pra:tiéamcnte saneamento básico, os salários 
são baixos, a alimentação é incompleta. Tudo isso está Ocor
rendo com os milhões de habitantes, guardiões da Amazónia, 
que estão vivendo lá há mais de 100 anos e não foram devasta
dores cuidavam da economia extrativista. 

E necessário que essa discussão tome um norte, Sr. Presi
dente. Eu não poderia deixar de mencionar neste _iriSté.ilte, 
que esse ponto há de ter uma solução, baseada na realidade 
e nas necessidades dos povos da Região. Essa discussão não 
pode ser acadêmica dos ecologistas que, sentados à uma mesa 
de uísque num bar elegante de São Paulo ou do Rio de Janeiro, 
não sabem quanto são os graus de febre da população ·com 
malária, que morre sem conhecer um hospital; qual o tamanho 
do sofrimento das pessoas com lepra avançada totalmente 
cortadas, sem braços ou pernas. São problemas que existem 
na Amazônia, na minha cidade, Cruzeiro do Sul e em todos 
os _outros municípios. 

Tem6s que criar as condições de saúde apropriadas, em 
um lugar onde _ _o ser humano hoje está sendo tratªdo em 
condições inferioreS- a de animais. Tem de haver uma concilia
ção: Como amazônidas que temos história na defesa da ecolo
gia, queremos o desenvolvimento e a conservação do meio 
ambiente.-Mas não pode ser o deleite, Sr. Presidente, de 
alguns setores que se dizem ecologistas e querem ver a defesa 
do verde a qualquer preço, sem levar em consideração ... 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Nobre Sena
dor, não havendo _o quo-rum permitido pelo RegimentO, soli~ 
cito a V. Ex~ que conclua o seu pronunciamento, pois terei 
que encerrar a sessão ou suspendê~la por 10 minutos. -

O Sr. Alulzio Bezei-ra- Sr. Pn!Sid~nte, é verdade que 
há bastante tempo não havia quorum. Quando- enlre1 aqUi, 
só havia quatro Senadores, o que também-já não era qUorum 
suficiente. 

·o SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Se V. Ex• me 
permite -tenho o maior respeito -por V. Ex~- havia número 
superior a seis Senadores, quando V. Ex~ iníciou·o seu pronun
ciamento. 

O Sr. Aluízio Bezer;ra- Queremos deixar marcado ape~ 
nas·e:ste ponto. Não poderíamos- e não deixaremOs- pas
sar·; de agora por diante, partam de onde partirem, as coloca
ções feitas por qualquer que seja o monstro sábio deste Pa_ís, 
do exterior ou de qualquer parte deste Planeta, tomando posi
ções paradoxais em que, em nome da proteção ecológica, 
o _homem pode morrer, ficar na mais profunda miSéria, margi~ 
nalizado na lepra, na malária, na hepatite; em que não se 
possa harmonizar a defesa e a preocupação pelo bem jurídico
$'?cial mais relevante deste Planeta, que é o homem. Temos 
gue desenvolver toda nossa preocupação na defesa da ecologia 
em ~unção do hgmem, que é a expressão mais elevada no 
contexto social; e isso se pode fazer efetiVamente: _ 

Entretanto, a ecologia não pode ser o devaneio emocional 
de alguns se tores que se apóiam nesses tenias sem-os afustarem 
à realidade amazónica, à população que lá vive. 

Por isso queremos deixar muito claro, neste momento, 
que estaremos presente para reagir a tais posiç6es-daqui até 
a EC0-92. Ecologia não existe em função da ECO. No que 
se refere a mim, desde 1979, no roeu primeiro mandato como 
Deputado Federal, organizei, na Câmara dos Deputados, a 

primeira Coniissão sobre a Devastação da Amazónia, por 
mim proposta, constituída e presidida. 

No ano seguinte fizemos o Seminário Nacional da Amazó
nia, onde se desenvolveram os MOA em todas as universi
dades, com a participação importante da juventude em defesa 
da Amazónia. 

É importante conduzirmos essas bandeiras que não são 
de ontem. Apoiados em critérios científicos, há que se estabe
lecerem os marcos do desenvolvimento e da conservação. 

Finalizando, Sr. Presidente, vamos ter que definir, vamos 
ter que fazer um estudo sério, baseado em critérios científicos, 
onde seja assegurado o desenvolvimento de um lado, a conser
vação de outras áreas protegidas de outro, ou vamos assisir 
ao que já aconteceu no resto do País: a ocupação des_ordenada 
e predatória. Portanto, a resposta que a Amazónia eXige neste 
instante e que o povo" brasileiro quer saber e que a opinião 
pública mundial necessita conhecer, é de um planejamento 
que tenha por base o zoneamento agroeconómico-etológico 
que estabeleça desde já, com base nos critérios científicos 
de que podemos dispor, uma ocupação onde sejam reservados 
os sítios, as áreas protegidas, as áreas destinadas às comuni
dades nativas, com seus livres espaços, com os seus espaços 
geográficos, sua Iivre _ expi'essão cultural, e os espaços que 
devem ser ocupados para o desenvolvimento raéiorial das ri~ 
quezas naturais de maneira ordenada e com base em critérios 
que assegurem a conservação d_o meio ambiente, com vistaS 
a criar condições dignas para a população que vive hoje na 
Amazônia e, sem dúvida alguma, criar condições para os povos 
dos pafses que habitam a Região Amazónica. E assim teríamos 
o processo ideal, o desenvolvimento ordenado e a conservação 
do meio ambiente no seu patamar mais elevado. Essa é a 
discussão racional que precisamos ter, é a discussão que o 
povo brasileiro quer saber da sua direção e que a opinião 
pública mundial precisa ·conhecer, Sr. Presidente. 

Muito obrigado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -A Presidência 
agradece a compreensão- de V. Ex~ e registra, tambérri, a 
import4ncia do pronunciamneto que aCaba de fazer e a ele 
se associa. · 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

OSR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDR..C:.BA. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, a velo
cidade com que o Governo se lançou à execução do Programa 
Nacional de Des~~tização poderia ter sido interrompida com 
a liminar que a Justiça Federal concedeu à seção mineira 
da Confederação Nacional dos Trabalhadores, sustando a pri
vatizãção da Usiritinas, cujas ações deverão ser leiloadas dia 

--z4 de setembro. A sociedade procuroU e"xpor seu desacordo 
em relação a uma questão controvertida, que Vem sendo con
duzida ao exclusivo arbítrio do Poder Executivo, indiferente 
às opiniões dos demais Poderes da República e de diferentes 
segmentos soc:iais, -inconformados com a escolha e o preço 
de alienação da mais importante sidefúrgica brasileira. · 

_ Não há argurilento que conteste o fato, por exemplo, 
de que a Usiminas-será vendida pof Uin ValOr irreal, a subava
liação foi de tal ordem que as manifestações adquiriram ·um 
contorno preocupante, embora sem despertar a atenção gover~ 
namental para a gravidade do que se intentava consumar. 
O inconformismo, no caso, não ê dirigido ao processo de 

·privatização em si,.como tanto se alardeou, mas aos critérios 
preços e prioridades adotadas pela Comissão Diretora do Pro: 
grama Nacional_ d,e. Desestatização. , 
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Afinal, uin- empreendimento que, desde 1962, absorveu 
investimentos da ordem de cinco bilhões de dólares - e não 
custaria, hoje, menos do triplo do valor originã.l -=-·à custa 
dos quais se transformou na maior e mais bem equipada side
rúrgica do País, não deveria SCr liquidado a preço vil, simples
mente por que a política neoliberal do Governo Co11or veja 
nisso um sintoma de modernidade, o can1ínho que pretensa
mente vai nos credenciar ao convívio com as naçOes do Primei
ro Mundo. 

As divergências quanto à privatíiãçãó d3 Usiminas e o 
preço arbitrado adquiriram tal vulto que levaram, inclusive, 
o Vice-Presidente da República, Senador Itamar Franco, a 
expressar-se publicamente so_bre o assunto, manifestando sua 
discordância quanto à oportunidade da alienação de empresa 
tão rentável e importante no contexto econômico de Minas 
Gerais, embora ressalvando que as decisões tomadas são de 
exclusiva competência do Presidente Collor. 

Em outro plano, economistas acatados como o Professor 
Dércio Garda Munhoz, da Universidade de Brasfiia, declara
vam-se perplexos com a avaliação que atribuiu ao ativo da 
Usiminas o valor de quatro bilhões de dólares, sem considerar, 
entre outros fatores, o património tecnológico que a coloca 
como "a terceira ou quarta sidenirgica do mundo", proprie
tária de "140 patentes registradas no País e 39 no exterior". 
Tão valioso quanto o patrirriônio material, o know-how acumu
lado pacientemente há cerca de 35 anos _está sendo ignorado, 
a despeito do papel estratégico que representa pata uma nação 
tão desprovida quanto o Brasil. 

Estamos às voltas com polémicas, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, que trarão conseqUênciaS decisivas para o futuro 
do País. Sem os investimentos na siderurgia, o Brasil nunca 
teria chegado a dispor das indústrias automobilísticas, aero
náutica, naval, de vagões e locomotivas, implementas agríco
las e tratares e, muito menos, chegado à condição de, sucessi
vamente, sétirria, oitava e agora décima-primeira ·econOmia 
do planeta. Ainda hoje estaríamos comercializando exclusiva
mente produtos agrícolas e, no máximo, minério em pelotas 
e ferro-gusa. . -- __ -

O fato é que a desestatizãção não é uma invenção brasi
leira e encontra defensores em países como a Inglaterra, a 
Espanha e o Chile, entre outros. Mas nem a própria Inglaterra 
escapou de acusações Cbm6-as_ que foram feitas pelo ex-Pri
meiro Ministro Harold MacMillan, de que o governo estava 
se desfazendo da "baixela da faml1ia". E é obrigada a confron
tar-se com pesquisas como a que foi feita pelo Congresso 
dos Sindicatos Britânicos, em 1988, dando conta de que "a 
privatização dos serviços públicos havia ocasioriãdo custos 
crescentes para o consumidor, serviços a desejar e ameaçado 
a segurança pública". 

Eis que a transferência, à inglesa, dos monopólios de 
telefonia, gás e eletricidade proporcionou bons lucros aos in
vestidores, mas, invertendo as previsões mais otimistas, não 
melhorou a qualidade dos serviços prestados. Ao contrário, 
gerou impasses que obrigaram o Poder p·úblico_ a interfe!ir 
na British Gas, a fiÍn de evitar o corte _do fornecimento aos 
usuários devedores durante o último e rigoroso inverno que 
se abateu sobre o pafs, e impedir a configuração de um proble-
ma social de grandes dimensões. --

. Próximo a nós temos o exemplo do Chile, apontado como 
um modelo de prosperidade após a desestatização e~ abert_ura 
de seu mercado, a partir de 1972, que o levou, mclus~ve, 
à privatização da__ Previdência Social. Em que p~e mmto.s 
avanços que registra em relação a nós, como o grau de alfabeu-

zação de seu povo e a preferência que lhe é dada pelo capital 
estrangeiro, o que se vê nas ruas de Santiago é uma -frota 
de veículos importados de vários cantos do mundo, entre eles 
o Brasil, alguns circulando em estado precário, por falta de 
peças de reposição, e um grande número de camelôs e pedintes 
em suas praças e ruas principais. 

No c~so do Chile, é espantoso o divórcio entre 3. teoria 
e a prática, a estatística e a realidade e, principalmente, a 
força da propaganda, que o transforma num exemplo acabado 
de como a rápida abertura de mercado pode ser nociva à 
indústria nacional. Talvez por contar com urna população pe
quena, que--não excede os 12 milhões de habitantes, tenha 
tido oportunidades menos agressivas de conduzir experiências 
que, no Brasil, podem acarretar repercurssões sociaiS de gran
de gravidade. 

Se a onda liberalizante tem seus adeptos, há outros que 
se posicionam contrariamente à maré, como _Cingapur~, um 
dos "tigres asiáticos" que mais -cresce liá cinco anos consecu
tivos, e a Itália, a quarta maior poténcia económica do mundo. 
Enquanto a então Primeira-ministra Margareth Thatcher pri
vatizava 19 empresas estatais, a; Itália criava mais duas holdings 
para ajudar a supervisionar a superestat~l IRI na gerência 
de uma participação pública na eco-nottila que· compreende 
interesses desde a Alitália à RAI, rede de rádio e televisão. 

Entende~se, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que países 
como à Polônia, para aderir à economia de mercado, tenham~ 
se diSposto a privatizar 400 fábricas, representando 25% das 
vendas industriais e 12% do emprego nãcional. Entende-se; 
ainda, que os poloneses_tenham pressa e queiram desestatizar 
pelo menos 200 empresas em três anos, mas fica evidente, 
também, a razão pela qual o govefD:O vai continuar ma~tendo 
uma participação de 30% nos empreendimentos, além dos 
10% que ficarão com os empregados. 

() que_ ·não se pode contestar é que a iritervenção do 
eStado na ecOnorilia foi responsável Pelo mais importante surto 
de desenvolvimento verificado neste sé_çulp. A falência do 
estado providência (Welfare State) não recomenda, no entan
to, a '?PÇão pelo extremo oposto, da desestatização genera-

. lizada e, c.omo no caso brasileiro, apressada, a pretexto de 
alcançar-se a eficiência da economia, sem levar em conside
ração outras variáveis igualmente importantes. 

As privatizações levadas a efeito_ em todo o mund_o aten
deram a finalidades distintas, corno foi o caso da Inglaterra, 
que se apoiou na motivação ideológica da redução do estado, 
enquanto a Espanha guiou-se pelo pragmatismo, ou seja, a 
necessidade de superar a incapacidade de gerenciar os negó
cios públicos. No caso brasileiro, parece que a questão encon
tra amparo parcial nas duas vertentes, o que a torna singular. 

Tanto quanto s_e sabe ou é possível presumir, o Programa 
Nacional de Desestatização orienta-se por objetivos secu:n
dários d_e realização de cai~a, _ mas faz isso _num _momento 
pouco oportuno, porque faltam recursos e o poder ~_quisitivo 
çlo~ .salários está tão bai.xo que impossibilita a pulverização 
d~S _i!_ções ~ a conseqüente contraposição aos cartéis. Além 
do_ que, vem adotando prioridades e avaliações incompatíveis 
com o interesse nacional, como é o caso da Usiminas, da 
Celpa, da CSN e CST, entre outras. 

o A Celma, por exemplo, presta serviços de revisão e repa
ros de alta tecnología em motores de aviação e turbinas esta
cionárias (plataformas de petróleo), e é a maior empresa do 
gênero na América Latina. Para um fatura.m,ento previsto 
de 70 milhões de dólares, apresenta a lucratividade histórica 
de 30% da receital A siderúrgica de Tubarão, no Espírito 
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Santo, inaugurada em 1983. eStá equipada coro o mais alto Algumas das _sugestões apresentadas, comp a inclusão 
forno do continente, o ·qual figura entre os 10 maiores do de representantes dos_trabalhadores e dos empresários que 
mundo. Registrou um lucrO de 140 milhões de dólares e_m mantenham relação com as empresas a serem privatizadas 
1989 e está avaliada, para venda, em 270 milhões de dólares! na Comissão Diretora do Programa, a definição cte privati~ 

· Lembre-se- que o Poder Público passou a 'operar apenas zação _e o mandato de dois anos para a Comissão Diretorã. 
nos vácuos que- não iritereSsãvãiii- -à· iniciativa- privada, fica foram aproveitadas no Projeto de Conversão n~> 27. por con-
difíéil conceber, então, como indústrias dependentes como substanciarem o pensamento dominante d.os parlamentares 
as nossas terão condições de fazer os investiôien:to"!;_ qu-e as no tocante à matéria. 
estatais demandam constantemente para manter sua atuali- Outras emendas, como a participação do Congresso Na-
zação tecnológica. Essa dependência -é de tal porte que o cional no desdobramento do processo, foram objeto de fusão 
Estado terá de endividar-Se mais afrlda -para foniecer os feCUr- com outras propostas. Esta última acabaria sendo vetada pelo 
sos para financiar as privatizaçõeS. _ Presidente da República, por considerar o fato uma ingerência 

Temos, então, um quadro permeado de paradoxos: va- "em atividades próprias do Poder Executivo, chocando-se com 
mos vender nossas melhores estatais a preços aviltados, des- o princípio da independência dos Poderes'~. Consignou, ainda, 
considerando o aperte tecnológico de que são detentoras e, o Presidente, que a desestatização não avançou no passado 
ainda por cima, temos de financiá-las! Isso é feito quando, por se fazer necessária a autorizaÇão IegíslatiVa1 
para melhorar o nível de eficiência das empresas públicas, Depreende-se, Sr. Presidente e Srs. Senadores, dajustifi-
bastaria a implementação de um efetivo programa de libeiali- cativa desse vete?, a miopia presidencial de não enxergar nO 
zação, associado à desregulamentação, receita que deu certo Poder Legislativo a soberana representação popular em assun-
na Itália e poderia ser bem sucedida no Brasil. tos de relevância como a alienação de _significativo patrimônio 

As contradições geradas pela falta de clareza e ~ranspa- do Estado. Estamos desmobilizando empresas que_ assegu-
rência na condução do Programa de Desestatização s_ão profu- raram ao País um papel destacado entre as nações em vias 
sas e comportam, por exemplo, a indagação básica, prelimi- de desenvolvimento e não podemos pactuar com leviandades, 
nar, que está na mente de todO cidadão mais atento e ip,teres- -~rros ou omissões que, mais tarde, poderão nos custar muito 
sado _nas coisas do seu País: por que o BNDES não iniciou caro. 
o processo pela transferência de ações de seu portfólio de Outra proposta acolhida no Projeto de Conversão, e veta-
empresas cmno a Bombdl, Cofap, Gradiente, Sid Informática, da posteriormente, relaciona-se ao pagamento ã vista das 
etc, ao invés de optar pelas mais rentáveis e compatfveis com ações adquiridas. Entendemos que o Tesouro não pode ser 
o interesse público, como as empresas já menciOha'das e as desfalcado de seus escassos recurs_os para financiar empreSas 
líderes do Grupo Petroquísa? lucrativas, mas tál não é a Compreensão do Presidente da 

Minhas ponderações a esse respeito não são de última República, que jUstificou seu veto considerando que a proibi-
hora, Sr. Presidente e Srs. Senadores. Exatamente para evitar ção poderia inviabilizar Q..Programa e fortalecer a posição 
dúvidas ou desconfianças quanto à oportunidade e lisura do do capital estrangeiro. 
processo, como as que hoje alimentam boa parte da sociedade Propus, _ainda, o limite de 35_% do capital votante e 45% 
brasileira, forque- apresentei;-em. março de 1989; o- Projeto do Capital total da participação es_trangeira nas empresas a 
de Lei do Senado n9 23-, propondo nonnas para a privatização serem privatizadas. Estava convencid.o e continuo a acreditar 
das empresas públicas e de economia mista, cuja desesta- que as facilidades aos investimentos_ externos devem ser GOn-
tiz.ãÇãO só poderia ser efetuãda com e:~~:plícita autorização do crétizadas, mas sem_ incorrer na c:lesnaç_ionalização do capital 
co-ngresso Nacional, após préVia avãliação do Tribunal de empresarial do País. Afinal, esses percentuais acabaram-sendo 
Contas da União. li-q:titados em, respectivamente, 33 e 40%. _ - - __ _ 

A providência, toniada -pressurosamente quã.ndo ~'idéia·· -· · LariléntáVelmente, muitas são as formas de burlar a lei 
de privatização, mal ganhàva corpo, guiou-se pelo superior ou de tentar faVorecer ilicitamente as empX:esas estra-ngeiras. 
objetivo de assegurar a ampla participação da sociedade civil Es_se é, aliás, o conteúdo da denúncia do professor Luiz F_er-
no processo, de forma a resguardar-os interesses nacionais, nando Victor, da Uníversidade_d_e Brasília, preocupado com 
tendo em vista a importância que muitas deSsas empresas as manobras que poderão _dar aos japoneses, diretamente ou 
possuem no contexto produtivo do_ País e o volume dos investi- através de intermediários, o controle acionário da Usiminas, 
mentos nelas efetuados nas últimas décadas. pela bagatela de 500 milhões de dólares. . .. 

Aprovado em tempo recorde no Senado, o PLS n9 23 As infoiQlações procedem: o Nippon Kabushiki Kaísha, 
foi encaminhado à Câmara dos Deputados, onde se encontra que até recentemente detinha apenas_ 4,648% do capital da 
na Comissão de Economia, lndústrua e Cbm-ercto, depois Usiminas --4_. 993 das ações qrdi:Qárias e 4,303% das preferen-
de haver sido aprovado, por unanimidade, na Comissão de ciais -, passou a deter 12,88% do capital da empresa. O 
Constituição e Justiça. Mas, nesse meio tempo, O -Governo grupo estaria simulando o pagamento de 38 milhões de dólares 
editou a Medida Provisória n!' 155, posteriormente transfor- por essa ampliação acionária, segundo o economista, já que 
mada na Lei n~ 8.031/90, que instituiu o Programa Nacional o ressarcimento teria, em sua opinião, efeito apenas contábil, 
de Desestatização e definiu as diretrizes básicas de sua imple- e que o_s títulos repres_entativos da dívida, utilizados na opera-
mentação. - - . ção, equivalem a 12 milhões de dólares. 

Empenhei-me. desde o iníciõ, ·em -Oferecer à MP nÇI 155 _ São fat,os corno esse~, _Senhor_ Presidente e ~enhores Sena-
emendas que assegurassem a supervisão do processo pelo Coo- dores, que nos levam a meditar sobre os riscos da priva_tiZaç·ão 
gresso Nacional e a avaliação, caso a caso; das empresas a indiscriminada e acelerada como a que se intenta viabilizar. 
serem privatizadas, com base em indicações precisas sobre A Usiminas, no -caso, configura apenas um rico filão e, na 

· o percentual do capital a ser alienado e a situação ·econômico- sua retaguarda, alinham-se outras tâo ou mais atraentes do 
financeira de cada uma delas, entre outras que garantissem que ela, como as empresas do grupo Petroquisa, formalmente 
clareza e democratizasse(ll Q processo. _ _ _ incluídas na lista de privati?-3-ção do Goverl}~.-~_<!a própria 
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Embraer, a qual, apeSar de dificuldades que experimeiita Pr~
sentemente, constitui a maior indústria aeronáutica do Hemis
fério Sul. 

Na Mensagem n' 318/91, em que o Presidente Collor 
solicita autorização de rele~ding envolvendo a_Empresa Brasi
leira de Aeronáutica - EMBRAER e o Banco do Brasil, 
no valor de 407 milhões de dólares, o Presidente da República 
explicita, com base na Exposição de Motivos do Ministro 
MarcíHo Marques Moreira, sua intenção de "viabilizar a priva
tização da empresa". A partir de seu próprio entendimento, 
alheio às manifestações do Congresso· e da sociedade, o Go
verno se considera o único com credencial para proceder à 
desestatizaçáo consoante suas pióprias concepções.- -· 

Nem mesmo o próprio envolvimento dos funcionários 
das empresas a serem privatizadas no processo con-substancia 
garantia de que o proces-so--de desestatização esteja sendo 
encaminhado de forma correta e acima de quaisquer suspeitas. 
Só no dia 11 de outubro será possível configurar exatamente 
o nível de interesse dos funcionários da Usiminas em subscre
ver as ações que lhes foram reservadas, mas não há nenhuma 
garantia de que vão exercitar plenamente esse direito. 

Primeiro, porqu·e já foram mal sucedidos em experiência 
anterior, há seis ano·s, quando adquiriram ações da Usimec 
que, hoje, não valem praticamente nada, segundo, porque 
os salários dos funcionários públicos e das estatais andam 
tão defasados que nem, as facilidades oferecidas, como preços 
privilegiados, financianientos e modalidades de pagamento 
serão capazes de garantir-lhes meios para, de fato, se tomarem 
·acionístas da empresa onde trabalham. 

Alguns· especialistas consideram que não -está ocorrendo, 
em relação aos empregados da Usiminas, um processo normal 
de participação, mas Uma verdadeira ''cooptação" para evitar 
que criem resistências à priv-atização da empresa. Os econo
mistas Dércío Garcia Munhoz e Luiz Fernando Victor estão 
entre os especialistas que acreditam estar o BNDES promo
vendo a venda aos funcionários de 10% do capital da empresa 
por apenas 50 milhões de dólares, quando, na realidade, esse 
valor estaria além dos 500 milhões de dólares. 

Com essa- subavaliação, quando _do _le~l~_() __ d_'_l_~--º-~~ªls 
açOes: aa-·empresa;--o-OOiiéríâ-Utlfa -VãlõiiZãÇão das ações que 
proporcionará aos empregados ganhos d~ até 100 mil dólares 
e a tentação de se desfazer delas. Com isso, a democratização 
do capital da Usiminas será apenas -umã teOria a ornamentar 
um processo que, sob todos os pontos de vista, não está sendo 
conduzido com a transparência necessária. Não se trata, c-omo 
disse o Presidente Collor, de uma competência exclusiva do 
Poder Executivo, po-rque-envolve interesses que extrapolam 
as rotinas adminiStrativas e os situam em plano que diz respeito 
ao património material de uma nação. _ _ _ _ 

Proximamente, a·Câmara dos Deputados d_e_~_rá delibe
rar sobre o PLS n" 23, a melhof altànatíva, no momento, 
para reorientar a m·archa do proces-so de desestatização que, 
como vimos, Senhor Presidente e Senhores Senadore~, está 
sendo promovido à revelia da sociedade, sem" a obngação 
de prestação de informações por parte do BNDES, seu gestor, 
que tudo sabe, e tudo pode, no- exercício de um p~der sem 
limites outorgado pelo Poder Executivo. _A propós1to, cabe 
lembr~r o discursO sobre a Primeira Décãda de Tito Lívio, 
em que Maquiavel dizia que "a :tmbição do li(mtem. é tão 
grande que, para satisfazer uma vontade presente, não pensa 
no mal que dentro em breve daí pode resultar": 

Temos duas opções, Sr. Presidente e ~rs._Senadores: mo
difícar"a-forma de condição do pro-cesso, ainda que isso signi-

fique retardar sua concretização,· a fim de _imprimir-lhe uma 
·orientação democrática, que não dispense a audiência do Con
gresso Nacional; ou assistir de braços cruzados _à sua imple
mentação, consoante o que deliberar a Justiça, a um preço 
que nenhuma e~tatfstica ou projeção nos permite calcular com 
segurança. Mas que, certamente, adicio_n_ará um peso maior 
ao esforço feito para superar oS grandes impasses que se inter
põem ao nosso crescimento e retardará ainda mais o cumpri-
mento dos compromissos com nosso povo. _ 

Confio_ em que o Congresso Nacional saberá optar pela 
melhor decisão. Muito obrigado. (Muito bem!) 

. O SR. PRESII)ENTE (Magno Bacelar) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Amir Lando. 

O SR. AMIR LANDO (PMDB - RO. Pronuncia o _se, 
guinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadoies,- o país
é testemunha de que tenho ocupado essa tribuna para suscitar 
a discussão de questões que, como peregrino, ouço, vejo _e 
sinto nos contatos diretos que procuro manter com a popu
lação do meu Estado e do meu País. 

Ouço porque tenho pa_utado a minha aç-ão na voz de 
quem cuja voz nunca conseguiu ressOnância. 

Vejo porque acompanho de perto a lida de quem pouco 
ou nada tem além da vida. 

Sinto porque o meu País é o real, sem, contudo, esmo
recer na busca de meu Brasil ideal. 

Não nego que meus últimos pronunciamentos têm sido 
embalados pela sinfonia do lamento. É porque tenho me ocu
pado, sobretudo, do País atual, mergulhado em uma crise 
com dimensões econômica, social, cultural, moral e, principal
mente, política. 

-Crise de um governo que, amparado em 35 milhões 
de V-Otos, não conseguiu transformar vitória eleitoral em sus
tentação política. 

-Crise de um governo sem lastro partidário e que se 
mostrou incapaz de estruturar sua base parlamentar. 

-Crise que se aprofunda exatamente no início de um 
governo. 

~ Crise __ de um Pafs cUjas lideranças são apenas locali
zadas. 

Preocupa-me, sobremaneira, esse País desigual. Esses 
dois "Brasis". Um, que vive das crises. Outro, que iriorre 
nas crises. 

--Um desequilíbrio que tem seu traço pessoal: a riqueza 
nacional se concentra cada vez mais nas mãos de número 
cada vez menor de brasileiros. 

-Um desequilíbrio que tem seu traço regional: é cada 
vez maior a distância entre as regiões mais pobres e as mais 
desenvolvidas do País. 

_ São questões que justificam o tom-enfátiCo dos meus 
discursos: afinal falo de Rondónia, um Estado pobre em um 
País em crise. 

Mas, esses mesmos discursos não se orientam apenas pelo 
positivisino do que é. Eles carregam o caráter normativo do 
que deve ser. 

-_O País real é rico em terras férteis ainda não explo
radas. 

-O País real é uma fonte de riquezas naturais. 
-0 País real tem uma população que se conduz pelo 

trabalho e pela luta. 
Portanto, o País das crises tem a mostrar, também, sua 

outra face. E, é este o País que proponho discutir. O Pafs 
de contrastes. O Brasil rico, o Brasil pobre. O Brasil do Sul 
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do SUdeste, do Centro-Oeste, do Norte e do NordeSte. Enfim, 
o País de seus problemas, de seus potenciais e do seu governo 
inerte. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, meus pronunciamentos 
são páginas de Rondônia, do Piauí e de Sãu Paulo. Reconheço 
que a maioria das lideranças atuais estão dOmiciliadas no pri
meiro BrasiL Tenho plena consciência de que esse Brasil tam
bém se estrutura em contrastes. Não me oponho, em nome 
da coerênciã, a atitudes localizadas de erltendimento: são si
nais de amadurecimento que podem e devem ser assimilados. 
Mas é imperativo que a primeira referênCia- Seja a"Náção 
brasileira. De São Paulo, do Piauí e de Rondônia. É a Nação 
brasil~ira q_ue deve se forta}.e_cer com a ~upe_raçãO da crise. 
Será mfrutifero qualquer esforço se a distância que Separa 
o Sul do Norte e do Nordeste permanecer além _da geografia. 

É imperativo, portanto, que não se reproàuza, interna
mente, os exemplos da História que mostram que apenas 
o lado desenvolvido do mundo se fortalece após as maiores 
crises. 9 País do Norte e do Nordeste possui, também, poten
ciais mobilizáveis nos seus- reCursos· naturaíS e no seu povo. 
Possui, ãinda, lideranças legítimas aptas para discutir pro
postas que contemplem toda a Nação brasileira. Repensar 
o Brasil, hoje, significa refletir sobre o seU própríO --modelo 
de desenvolvimento, que, até aqui, mostrou-se concentrador 
de riqueza e de poder. 

A c~se do Estado brasileiro torna transparente que o 
eixo das grandes decisões nacionais se deslocou da Praça dos 
Três Poderes. O Estãâo é cadã vez menos sujéito da históriã. 
Seria, portanto, pouco prudente atrelar a crise do Estado 
unicamente à crise do Governo CoJlor. A inar.etência-cte seU 
governo apenas desnudou a crise do Estado, E nest.e __ sent_ido 
que ~o entendimento nacional proposto o que deverá est3.f 
em discussão é ·o papel do Estado em um contexto mais amplo 
e não meramente a performance do Governo COiloi-. 

Os momentos ·mais- agudos dessa criSe têin sido atacados 
com a terapêutica dos pacotes. Sabe-se, hoje, passadas tantas 
experiências, sobre falhas de diagnósticos,_ erros--de dosagem 
e ineficácia de receituários. Um primeiro passo deve ser, pon
tanto, desmistificar nos agentes ecoiJ.ómicóS a sín'"àfome dos 
pacotes, que apenas contribuem para o recrudescimento dos 
desequilíbrios. Uma outra questão crucial é que a economia 
brasileira ainda tem seu cordão umbilical colado ao Estado. 
O propalado desatrelamento não se dá por um passo de mági
ca. O Estado ainda é umoator de importância crucial na econo
mia e é ilusório imaginar que, com a castração do Estado 
e a abertura de portas ao livre jogo do mercado,_ as crises 
seriam superadas. __ _ 

O que ocorre-é- q-ue â-frente do Estado brasileiro encori
tra-se, hoje, um governo que perdeu sua referência: -ante-s 
mesmo-de completa:r: a primeira metade de sua gestão. ISso 
significa que, além da rediscussão do modelo económicO, é 
necessário repensar o modelo político:-- -

O_ e.ntendimcnto nacional não se esgbiará erÍq~3~tU "'DãO_,_ 
se defmu um novo ·paradigma de governo capaz de balizar 
as~n~)Vas relações entre o Estado e a sociedade e um programa 
m1mmo de açóes de curto, médio e longo prazos~_pautado 
nas demandas legitimadas na própria discussão dos atares 
que, verdadeiramente, irão concretizá~las. A sOdedade so
mente terá condições de _defínír -o financiamentO''do futurO 
do País quando consciente de que sua contribuição resultará 
no fortalecimento da própria Naçâo. Aõ gO\ierno Càbe assimi
lar qu-e a vítória nas· urnas é o primeito -é--nw o-üiilCo pássO 
Ci!Paz de propiciar a sua sustentação -política. Não há-governo 

democrático sem legitimidade. E, parece-me que o Governo 
· atual somente readquirirá sustentação política quando read
_quidr_ a ~redibilid_ade popular. 

A idéia não é nova. Cqnfúcio argumentava que um bom 
'-goy_~rno depen~~ qe trêsçois~s: ''suficiente armamento, muito 
alimento e .ba_stan_te confiança".- -

Quando indagado sobre a situação de um governo que 
não dispõe dessas três coisas, ensinava: "Que abra mão do 
armamento''. E, se faltarem as outras duas, "que abra mão 

_ c!t:> ali~~~ to, _pois ele_jamais_ conseguirá governar sem a cOn
.fiaiiça de seu povo"~ 

Sabe_-se __ que além da falta de credibilidade do Governo, 
q_ País passa pQr U_!Jla grande escassez de ~limentos ··~ 

Era o que eu tinha a dizer. 
Muito obrigado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador César Dias. 

· O SR, CÉSAR DlAS (PMD B - RR. Pronuncia o seguinte 
discu~so.) -Sr. Presidente, s~~ e Srs. Senadores, desejo 
assoc1ar-me ao Conselho de Reitores das Universidades Brasi-

-leiras - o CRU.f!, que em memorável reunião em Vitória, 
no Espírito Santo. considero4 "inaceitável qual(j_uú-ffiudança 
constitucional que retire os percentuais mínimos da receita 
de impostos hoje destinados à Educação". 
- --A- pTõposta de -qUe o-S reCursos para a educação sejam 

-reâuzidos ·da atual taxa de 18% do Orçamento da União-
obrigação determinada pela ConstituiÇão brasileira, por emen
da do Senador João Calmon, que leva o seu nome - está 
-embutida no chamado Emendão do Governo Federal. 
- __ Desde logo está absolutamente claro que não devemos 
aceitar tal redução, que viria prejudicar enormemente a nossa 
já emperrada Ed~cação. 

- o- que o GCiVeriio âeveria fazer,~ segundo meu entendi
mento, era propor ate i'edução em investimentos outrOS~-mes= 
mo_ que de infra-estru-tura, desde_ que daí resultasse, efetiva-
mefité, maior aplíCação em Educação. -
- - Um país sem povo educado, formado intelectualmente 
-jarrmis-emergi:i"á &>TerCeiro MUDdo parei ingressar no Prilnei~ 
ro Mundo. A educação é- a base de tudo e dela decorrem 
as soluções ou_o~ pr()blemas de um povo. 

A "Ca:rta-âe Vitória", documento unanimemente apro
vado p~los reitores brasileiros, também defende recursos para 
(rsetor de pesquisa, -imprescindível à formação de quadros 
de nível superior necessários ao desempenho das tarefas exigi
das pelo bem-estar social e pelo desenvolvimento. 

Estou convencido de que '"o Homem só- se liberta pelo 
-sa!Jer.", frase das mais felizes de um poeta e escritor sergipano, 
Damtão Mendonça de Santana, hoje falecido e grande amigo 
do Senador Lourival Baptista. · 
-~-- Sem o saber o homem será eternamente escravo dos que 

.sabem mais, estará incapacitado de progredir, de evoluir e 
de melhorar as condições de vida, suas e dos_seus semelhantes. 

Médico que sou, reconheço que na boa educação está 
a solução para enorme parte das doenças que afligem o povo 
brasileiro, todas elas fruto, em grande parte, da ignorância, 
de desconhecimento, da falta de educação, enfim. 

~a bOa ~duca(ão :estaria, também', a solução pafã_a_ Crise
que se abate sobre nosso País, ameaçando sufocá-lo. Povo 
e"dl-lcado sabe ~s~Iher se~s representantes, no Executivo e 
no-LegislativO. E depofs não terá do que se arrepender. Era 
o-que tínha ã dizer. Muito obrigado. (Muito bem!) 
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O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador João Rocha. 

o SR. JOÃO RõCHA (PF'r:=--To: Prontirlcia o-seguinte 
discurso.') - Sr. Presidente, Srf1 e Srs. senadores, em 28 
de agosto-passado, veiculou na imprensa local um "Alerta 
à Nação" assinado por federações do Estado de Goiás, englo
bando representações dos diversos setores produtivos daquela 
Unidade Federativa- comércio, indústria e agricultura, den~ 
tre outros. _ 

Encabeçada pela sugestiva assertiva "0 Brasil Dão mais 
pode errar" -a nota em apreço dirige-se aos poderes consti
tuídos da Nação, alertando-os para o crucial_problema ~_e, 
hoje, constituem as relações existentes entre Brasíli~ e a regtão 
geoconómica sob _sua influência, atualmente denominada de 
entorno. - --

Isolada numa ilha de progresso e -~em-estar 59~31, Bra
sília apresenta, ati.Ialmente-, uma renda per capita da ordem 
de 3.354 dólares e um PIB - Produto Interno Bruto - de 

· 6 bilhões 252milhões de dólares, segundo dados da Codeplan 
·-Companhia de Desenvolvimen_to do _l_'lanª'_lto Central. _ 

Em contrapartida, circunda o Distrito Federal um verda
deiro e alarmante cinturão de problemas, miséria e abandono 
abrangendo 5.783 qüilómetros quadrados, onde vivem 445.864 
habitantes, distribuídos por catorze municípios dos Estados 
vizinhos. 

Com efeito, a fUilâaÇãO de Braslliã correspõnde ao sonbo 
do Presidente Juscelino Kubitschek, ou seja, promover a inte
riorização do desenvolvimento brasileiro, integrat:tdo o enor
me potencial do Centro-Oeste às demais regiões do Pafs. 

No entanto não somente o Distrito Federal cresceu ao 
longo desses tri~ta anos em que _se iniciou a constiução da 
Nova Capital. Coube aos município"s liMítrofes do quadrilátero 
do Distrito Federal absorver parcela sig!Ji~~tiva desse cresci
mento - especialmente o do fluxo nligfatório e~ direção 
a Brasília- e, porque ocotteu de forma desordenad~_, esses 
municípios, ao invés de se tornarem igualmente pólos de atra- _ 
ção, acabaram por se transformar em ~_ades-donnitót:ios. 

Assim é que, em 1960, o Distrito Fed~ral possuía uma 
população _de 140 mil habitantes, dos quais 88 mil estavam 
na zona urbana. Em 1970, a populaçã~ já at~ngia <?~ ?73 mil, 
número que aumentou para um milhão e 176 _mil, e~_1980, 
chegando a ummilhão~eSQOmif., em 1991. Com isto, o número 
de habitantes por quilómetro quadrado passou de 2~, e_Il! 1960, 
para 93, em 1970; chegou a 203, eril 1980, e subiu para 340, 
em 1991. 

Como se vê. a população do Plano Piloto e das Cidades 
- Satélites supera. hoje, as mais fantasiosas projeções dos 
anos sessenta. De igual modo, também os problemas decor
rentes da tração exercida pela Capital sobre as demais regiões 
do País - especialmente as mais carentes - superam, de 
longe, os limites do Distrito Federal, o que constitui o maior 
desafio do Governo local, que não tem condições de buscar, 
isoladamente, respostas adequadas para a ameaça de explosão 
social que circunda o Distrito Federal. 

Sr. Presidenté, s~s e Srs. Senadores, a região que se 
denomina entorno de Brasília ifite-gta ci10tze-municípios - . 
treze no Estado_ de GoiáS e u-m em Minas Gerais-; ocUpa 
uma área de aproximadamente cin_qüenta mi~ qui~ô~etros qua
drados, abriga uma população aCima de do~~ milhoes _de ~e~: 
soas e enfrenta um progressivo processo de metropohzaçao 
que não pode ser ignorado. Nos últimos trinta anos, a popu
lação urbana do entorno cresceu 1.140% contra 40% da rural. 

A taxa de Urbanização supera os 7Ü% em cidades como Luziâ-:_ 
nia, Formosa, Cristalina e Santo António do Descoberto. 

Existem, hoje, no entorno, 21.219 imóveis rurais, com 
média de 1.516 imóveis por município. Destes, 39% são mini
fúndios - 8.352, com 22 hectares cada um. Quarenta_ e dois 
por cento são latifúndios - 8.952, com 399 hectares cada 
um. Dezenove por cento são empresas rurais- 3.941, com 
338 hectares, em média. De modo geral, os Iatifú_ndios do 
entorno- a maioria inferior a 400 hectares- não são assom
brosos, se comparados aos de outras regiões de Minas e Goiás. 
No entanto, a estrutura agrária interfere no desenvolvimento 
da região, porque 39%- dos minifúndios -ocupam apenas 3% 
da área do entorno, associando-se a esse _dado o baixo índice 
tecrlológico e a pobreza do solo. 
__ Embora ocupe apenas 10% _do território goiano, o entor

no produz 40% da lenha e 30% do carvão vegetal de Goiás. 
Trata-se de uma exploração desordenada, cujo resultado, a 
médio prazo, é a desertificação. 

No que se refere à infra-estrutura social, SJ.VOlumam-se 
os problemas. Trinta e quatro por cento das crianças, entre 

-cinco e catorze anos, não têm acesso à escola, Cinqüenta 
por cento das pessoas, entre cinco e dezoito anos, estão fora 
da escola. No Município de_ Mimoso de Goiás, 74,5% são 
analfabetos, numa população de 4.859 habitantes~ É um qua
dro educacional considerado miserável. 
~-A grande maioria da população não dispõe de água trata

da nem de esgotos sanitários, o que_, em grande parte, contri
bui para os elevados índices de mortalidade infantil - 30% 
dos óbitos atingem crianças_ com me_nos de um ano, das quais 
70% morrem sem assistência rilédica .. 

Noventa e um por cento da população vive com reiida 
familiar inferior a dois salários mínimos - índice que supera 
os 81% do Nordeste. Impostos, como o IPV A. representa 
menos de 1% da receita do ICMS. O próprio ICMS deixa 
a desejar, devido à descapitalização de produtos rurais, provo
cada pela falta de crédito rural e pela eliminação 4"os subsídios. 
Somente os Municípios de Cristalina, Formosa, Unaí e Luz:iâ
nia detêm, hoje, 78% de toda a arrecadação do_ entorno. 

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, é chegado o mo
mento de resgatar o sonho do idealizador e fundador de Brasí
lia, qual seja o de transformá-la no_ pólo indutor do desenyol
vimento da região Centro-Oeste, evitando-se que ~Distrito 
Federal constitua um oásis - em termos de qualidade de 
vida - numa região economicamente deserta e socialmente 
injusta. 

Com efeito, um dos conceitos que a década de oitenta 
con$olidou- cristalizou mesmo --é-:o_ de que a noção de 
fronteira torna-se cada vez mais anacrónica. Basta olhar para 
entender: caem os muros, rearticulam-se blocos de países, 
reúnem-se chefes de Estado para tentar dec~dir, em comum, 
problemas económicos, políticos, soCiais e ambientais que não 
têm possibilidade de encaminhamento, se abordados no círcu
lo de giz imposto pelas fronteiras. 

___ Pensar Brasília e seu entorno exige, por isso, que se racio
cine, pelo menos, no contexto _brasileiro. Resolver as ques_tões · 
prementes do entorno e da Capital do P~s -com? a migra
ção, a demanda sobrecarreg<:t~a de se~1ç9~ -~-.equ_lp"!mentos 
sociais, o desempregO e o subemprego, a luta por um retalho 
'de chão, a miséria ao lado da alta qualidade de vida- obriga 
a que se cogite, no mínimo, um novo-mod~lo,_de_ desenvol
vimento para o País, que atenue imediatamente as inaceitáveiS 
desigualdades regionais e sociais, e cjue desconcentre a Nação 
-politicamente, economicamente, demograficament~. 
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Nesse contexto, o Centro-Oeste e Tocantins, meu Estado, 
apresentam-se, naturalmente, como a opção para-uma nova 
fase de crescimento económico para o·País, que não- deve, 
e. não pode, ser concentrador- inclusive em termos territo
riais - , como os modelos experimentados ao longo deste 
século. 

A própria preservação de Brasília- como projeto urba
nístico e como qualidade de vida - só será possível se ocorrer 
o desenvolvimento harmónico na região Centro-Oeste, que 
gere empregos, que ofereça infra-estrutura básica de serviços 
públicos, que evite migrações e superutilizações dos equipa
mentos urbanns e sociais do Distrito Federal. 

A região Centro e Estâ.do do Tocantins têm ulri destiilo 
a cumprir: "integrar riOSsó País. Nessas regiões encontram-se 
as últimas grandes planícies disponíveis do mundo, dotada! 
de privilegiada posição geopolítica, de fácil comunicação corr 
as outras regiões, de água abundant~, muito sol e sem catás, 
trofes climáticas. -

Como cidadãO e parlamentar do Estado do Tocantins, 
sinto-me no dever, Sr. Presidente s~s e Srs. Senadores, de 
congratular-me com o Exm11 Sr. Governãdor do Distrito Fede
ral Joaquim Roriz, pelo encaminhamento correto e a'dequado 
que vem adotando na busca de soluções para os angustiantes 
prpblemas de Brasília e seu entorno. . _ 

Com efeito, ·o Plano de Governo· elaborado pelo então 
candidato Joaquim RoriZ e amplamente debatido com a socie
dade, ao ·tango da campanha eleitoral, consta de cinqUenta 
compromissos com a população e de uma metasíntese - a 
busca ·de um modelo integrado entre Brasília e a regiãO geoco
nómica que a circUnda -, pela convicção de que, sem ela, 
cumpridos embora os outros compromissos, não se pode viabi
lizar o futUro de Brasília. 

De igual modo, ainda corou -cidadão e parlamentar, dese
jo endossar, pdr ·con·cõrda( com sUas ·propostas:~ OS termos 
dO ma~festo dos setores produtivos de Gõíãs,- por acreditar 
que Brasília foi idealizada para constituir a sede do Poder 
Central, o cérebro administrativo do País. · · 
. Os problemas são complexos, o desafio é imenso. As 

bases da busca de soluções estão lançadas: a elaboração de 
um programa de desenvolvimento integrado para_ a região 
centro;..Oeste. Resta a ·geraçãO dos recursos necessários a tais 
inveStimentos, que -poderão advir do Poder Centfal, do Go
verno do Distrito Federal, de Goiás, de Minas Gerafs e dos 
setores produtivos de Brasília e dos Estados vizinhos. 

Estou Certo Sr. Presidente, s~s e Srs. Senadore.s, de que 
essa meta será atingida. O fundamental é que Brasília venha 
a somar esforços com o GoVérno· Federal, com os Estados 
do Centro-Oeste e com cada município do entorno, propi
ciando a geração de um modelo de desenvolvimento mais 
harmonioso, equânime e justo. 

O atual e correto encaminhamento da solução dos proble
mas do entorno de Bras.ília está a revelar que essa comunidade, 
seguindo o compasso da História, vai, aos poucos, adquirindo 
c.c)nsciência cosmopolita das questões locais, regionais e nacio
nais. 

~ Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Marco Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Pronuncia o se· 
guinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, a gentileza 
do amigo e escritor· Edilberto Coutinho me fez chegar, em 
primeira mão, o 'último livrà do grande pensador brasileiro 

José Guilherme Merquior - Liberalismo - Antigo e Moder
no. A morte precoce impediu ao Autor ver publicada a obra 
que_, como bem assinalou José Mário Pereira, constitui a pró
pria usuma" de sua brilhante e internacionalmente reconhe
cida trajetória intelectual. 

___ Prefaciado pelo Deputado Roberto Campos, o livro de 
Merquior- "um dos espíritos mais vivos e melhor informadOs 
de nosso tempo", ~nforrne a feliz expressão de Claude Lévi
Strauss- busca contextualizar historicamente o Liberalismo. 
Partindo de determinados pressupostos teóricos, discute suas 
raízes, aprodunda a análise de seu período clássico 
(1780-1860), reflete sobre suas manifestações conservadoras 
.:.:.._·típicas do século dezenove - e culmina seu estudo disse
cando o Liberalismo contemporâneo, profundamente mar
cado pelo componente social. 

O registro que aqui faço do lançamento em língua portu
gl;J_esa do livro _de Merquior. justifica-se ·par nünierosas razões. 
Além de seu v-alor intrínseco - uma extraordinária pesquisa 
SObre -a eVolução da teoria liberal, escrita com "erudição, 
ironia e paixão", como destacou o Professor Pierre Manent 
- o livro nos ajuda a compreender que o Liberalismo tem 
e _faz História; é um moviinento verdadeifamente Interna-

- ciOnal; sua latitude comporta acentuada pluralidade; e, por 
_ .(im, sua incontestável atualidade. 

- Nessa perspectiva, o Partido da Frente Liberal, do qual 
fui um dos fundadores e a quem tenho a hon_ra de lidel'ar 
nesta Casa, situa-se confortaVeli:nente na marcha da História. 
Sua doutrina está embasada numa filosófia humanista e antiau
t6ritária que, nascida do id~ário -ilUminista do séCulo dezoito, 
soube evoluir e se transformar, de modo a oferecer respostas 
adequadas aos nC?vos desafios apresentados por uma sociedade 
qtie altera, rápida e agudamente, a face do mundo. 

Aprendemos com Ortega Y Gã.sset que o Liberalismo 
é "a forma suprema de generosidad~: é o direitc;> assegurado 
pela maioria às minorias .... A determinação de conviver C()-!11 

o inimigo e ~iri_da, o que_ é maís;_ COm ~m ~niiJ!igo fraco". 
Con~tatamos C_om_Merquior que a sociedade continua marcada 
por uma "dialética contínua, einbora cambiante, entre o cres~ 
cin1ento da l_ib~rdade e o ímpeto em direção a uma maior 
igualdade". . 

Creio estar" ar, Sr. Presiderite e· Srs. Senadores, a síntese 
mais perfeita e fiel do processo evolutivo da idéia liberal. 
Em verdade, o Liberalismo que hoje professamos -conquan~ 
to tributário da. Clássica defesa dps_ direitos humanos, da or- · 
aem legalmente constituída, do governo representativo res~ 
ponsável, da liberdade de crença e de opinião - avança· no 
s~ntido da conquista da autêntica liberdade social. 

· Este final de século tem confirmado, cada dia com maior 
iiltei:J.sidade, a fendência de o liberalismo democrático se uni
versalizar como forma definitiva" de-gOverno.· Mais que uma 
postura filosófica, o moderno Liberalismo consubstancia~se 
como uma atitude de vida. Ao envolver a política com um 
forte sentido éfiêo e moral, tal como preconizado por Ortega 
y 0:(lsset, ele· ainplia sua luta em prol da liberdade, mas enten
dendo-a, _a II). eu ver, est~ril, sem a busca da igualdade. 

Este é o Liberalismo que defendemos. Esta é a concepção 
que, para nós? dignifica a política e estimufa a incessante 
caminhada do homem em busca de· sua humanização. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -Na presente 
sessão term.in.ou o prazo para apresentação de emendas ao 
Projeto de Resolução n9 61, de 1991, de autoria do Senador 
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Magno _Bacelar, que acrescent~ parágrafo único ao art. 337 
do Regtmento Interno do Senado Federal. 

Ao projeto não for.am oferecidas emendas. 
A matéria será despachada às Comissões de Constituição, 

Justiça e Cidadania e Diretora. -

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -Na presente 
sessão terminou o praZo para -aptesentã.çãó- -de emendas ao 
Projeto de Lei da Câmara n" 23, de 1991, de iniCiatiVa do 
Presidente da República, que dispõe sobre o seguro obriga
tório de danos pessoais causados por embarcações ou ·por 
sua carga e dá outras providências. 

Ao projetO" nãOTora·m Oferecidas emendas. 
A matéria será incluída em Ordem do Dia, oportuna

mente. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)~- Esgotou-se 
hoie o prazo previsto nó art. "91, § 3~, do Regimento Interno, 
sem que tenha sido interposto recurso, no senti-do de inclusão 
em Ordem do Dia,-dos Projetas de Lei do Senado n9s 3, 
de 1991, de autoria do Senador Marco Maciel, que autoriza 
o abatimento das despesas de instrução para efeito de cálculo 
do Imposto de Renda; e 72, de 1991, de autoria do Senador 
Carlos De'Carli, que cria os Bónus para Prote_ção Ambiént3f 
-BPA, com o fim de proporcionar aporte adiCional de recur
sos ao Fundo Nacional de Meio Ambiente, instituído pela 
Lei n•7.797, de 10 de julho de 1989, e dá outras providências. 

As matérias foram aprovadas em apreciação concluSiva 
pela Comissão de Assuntos Económicos. · 

Os projetas vão à Câmara dos Deputados. 

SÃO OS SEGUINTES OS PROJETOS APRO
VADOS NA COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓ
MICOS E ENVIADOS Ã CÂMARA DOS DEPU
TADOS: 

TEXTO FINAL APROVADO PELA 
COMISSÃO DE-AsSUNTOS ECONóMICOS 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• :i, DE 1991 

Autoriza o abatimento das despesas de instrução 
para efeito de cálculo do imposto de renda. 

O Congresso Nacional decreta: · 
Art. 19 É acrescentado ao art. 89 da Lei n<:> 8.134, de 

17 de dezembro de 1990, o Seguinte inCiS-o: . 

"V- as despesas comprovadamente realizadas 
com instrução do próprio contribuinte, seus dependen
tes ou menor que crie ou eduque, até o .montante de 
Cr$200.000,00 (duzentos mil cruzeiros) por beneficiá
rio." 

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

TEXTO FINAL APROVADO PELA 
COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 72, DE 1991 

Cria os Bônus para Proteção Ambiental - BPA, 
com o run de proporcionar aparte adicional de recursos 
ao Fundo Nacionlill de Meio Ambiente, instituído pela 
Lei n• 7. 797, de 10 de julho de 1989, e dá outras provi
dências. 

O Congresso Nacional decreta: , 
Art. 19 Fica criado o Bônus para Proteção Ambiental 

BPA, com o funde proporcionar aparte adicional de recur-

sos .finance.iros ao Fundo Nacion~I de Meio Ambiente, insti
tuído pela Lei n• 7.797, de 10 de julho de 1989. 

§ I• O BPA é título de_emissãodoTesouro Nacional, 
normativo e soiJiente negociável com aUtorizaÇão e:_xpressa 
do Poder ExecutiVo. 

§ 29 O valor do BPA será integralmente corrigido de 
acordo com o índice oficial de atualização monetária. 

- § 3' O BPA renderá juros anuais de 6% (seis por cen
to), pagáveis integralmente no resgate do título. 

Art. 2• O BPA, obedecidas as disposições desta Lei: 

I- poderá ser utilizado como pagamento de ações das 
empresas do setor público que venham a ser desestatizadas; 

II- poderá ser convertido, mediante resgate, em investi
mento nas áreas, ·setores e prazos determinados em lei de 
iniciativa do Poder E~ecutivo;- - - · - - - · 

nr- será resgatado no prazo máximo de 25 (vinte e 
cinco) anos, de acordo com programação firianceiro-orçã:ffien
tária estabelecida em lei de iniciativa do Poder ExecUtivo. 

Art._ 3° Na aquisição do BPA, títulos vendidos da dívida 
pública externa brasileira poderão ser utilizados por no t:náxi
nio-90% (noventa pl- ceOto) de ·seU valor nomilúll. 

§ 19 Os títulos da dívida pública, inclusive TDA vencido 
ou vincendo, poderão quitar até 80% ( oftenfa por cento) do 
valor total da aquisição, se a quantia- restante· for paga em 
moeda estrangeira conversível. 

s 2• Os títulos da dívida pública poderão quitar até 50% 
(cip.qüenta por cento) do valor total da aquisiÇão, se a quantía 

-restante for paga em moeda nacional, inclusive--cruzados reti
dos._ 

§ 39 O Poder Executivo poderá autorizar a utilizaçãO 
de títulos vincendo da dívida pública extern? brasileira, de 
a~é '5 (cinco) àrtos, para· os finS·p:r-evis'tOs ileste artig·o-:-

§ 4• Os portadores de títulos da dívida pública poderão 
convencionar com o Poder Executivo brasileiro que paga
mentos futuros a serem por ele efetuados nos próximos cinco 
anos, a título de juros ou de amortização do principal, sejam 
destinados total ou parcialmente a integralizar a parcela devida 
em moeda na aquisição de BPA, nos termos deste artigo. 
_ . _. l.~9 __ .f.. Lei Orçamentária da União deverá prever desta
_cadamente, a cada ano, a dotação total a ser destinada à 
cobertu_ra das operações de que trata o parágtãfo anterior. 

§ 69 As parcelas pagas em moeda nacion;il ou estran
geira, referidas neste artigo, constituem recurs9s do Fundo 
Nacional de Meio Ambiente, criado pela Lei n' 7.797, de 
10 de julho de 1989, e devem ser, tão logo recebidas, imediata 
e integr~lmente a ele ~epassadas. 

Art. 49 O BPA poderá, mediante resgate. ser conver
tido __ em investimento, de acordo com programação previa-
metlte estabelecida no Plano Plurianual da União. . __ _ 

§ 1 ~ Soment~poderá ser re~gatado título com mais d~: 
5 (cinco) anos de erilissão, ficando o resgate vinculado a total 
investimento nas áreas, setores e prazos determinados em 
lei. 

§ 2' Parcela não inferior a 80% (oitenta porcento) dos 
investimentos anuais deverá ser aplicada em projetas de De
senvolvimento Regíonal - Sudam e Sudene - CO.ql preser
vação ambiental garantida, nas regiões Norte e Nordeste do 
País. 

§ 39 -Os setores e projetas que absorverem maior quanti
dade de mão-de-_obra, e localizados nàs bacias e: várzeas ai:tra~ 
zônica, resguardados em qualquer caso a proteção e o c.ontrole : 
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ambiental, terão prioridade na alocação dos recursos, aneca- fico; acredito_ que tudo é um prOblema de visão, ou, mais 
dados pelo BPA, priorizando-se sempre o artesanato, _ _ _ _:_precisamente falando, é uma questão da escolha do ângulo 

Art. 5' O inciso II do art. 2• da Lei n• 7.797, de 10 de visão, porque, antes de pensarmos que há deputados envai-
de julho de 1989, passa a vigorar com a seguinte- redação: vidas com esses delitos, antes de pensarmos que há deputados 

"II_ recursos resultantes de doações, contribui- traficantes, devemos pensar sob outro ângulo de visão, sob 
ções em dinheiro, valores, bens móveis e im_óvds, que o impériO de outra razão que ocorre do contrário: é que trafi
venham a receber de pessoas físicas e jurídi~s, indu- cantes, e ladrões, e criminosos se elegeram deputados. -E por 
sive estrangeiras." _ que se elegeram deputados esses traficantes? N~o sabemos 

Art. 6<;> Ao art. 5~> da Lei nÇ> 7.797, de 10 d~ julho de se existe um, se são dois; há quem fale em cinco, até em 
1989, fica acrescentado 0 seguinte § 3P: ~is d~putados envolV~dos com o narcotráfico. Mas, por quê? 

-e isso é preciso indagar- porque a Câmara Federal está 
"§ 39 Parcela não inferíor a 50%--(cinqilenta por cento) sempre passível de ser maculada com a presença de delinqüen-

dos recursos financeiros de que trata esta Lei será aplicada tes, delinqüentes profissionais? Vejam, por exemplo: é preciso 
na preservação de reservas ecológicas públicas ou priva- notar algo. O erro cOmeça nOs partidos políticos. Porque um 
das, desde que estas últimas façam parte de fundações traficante, para se eleger Deputado, a primei:fã càiSa de que 
ou entidades sem fins lucrativos e voltadas para a preser- ele precisa é de um partido, da legenda desse partido, de 
vação do meio ambiente." uma candidatura, que essa candidatura não seja impugnada, 
Art. 7<;> Esta Lei entra em vigor n-a dati oe--sua publi- que seja devidamente registrada pela Justiça Eleitoral. E é 

cação. preciso que o traficante tenha votos para merecer a diplo-
Art. 8P Revogam-se as disposições em contrário. egendo e sendo diplomado, o traficante também não sofra 

nenhuma impugnação. Depois, diplomado, chega à Câmara 
dos Deputados e toma posse. Aí é o momento mais difícil, 
porque a Câmara é barbarament_e ·vitimada por todos_ e_sses 
equívocos, que se iniciam por um partido político, passam 
pela Justiça Eleitoral, passam pela população eleitora, retor
nam à Justiça Eleitoral_ para diploma e chegam, finalmente, 
os delinqüentes à Câmara dos Deputados. A Câmara, nesse 
caso, não praticou nenhum de_slize, não praticou nenhum erro, 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacefàr) - Nada mais 
havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos, designando para 
a sessão ordinária- da próxima segunda-feira a seguinte 

ORDEM DO DIA 

MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDicADA 

Projeto de Decreto Legislativo n• 6, de 1989, de autoria 
do Senador Ronan Tito e otitrbs Senhores Senadores, que 
revoga o art. 6• do Decreto Legislativo n' 72, de 1988. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar1:-~E~stá~encerrada 
a sessão. 

(Levanta-se a sesslio às 11 horas e 55 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. CID SA
BÓIA DE CARVALHO NA SESSÃO DE 7-8-91 E 
QUE, ENTREGUE A REVISÃO DO ORADOR, SE· 
RIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 
O SR. CID SABÓIA !)E CARVALHO(PMDB- CE. 

Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res, o Brasil vive, no momento, uma situação das mais graves, 
em face de tudo que se diz, de tudo que se fala e de tudo 
que ocorre relativamente ao tráfico de drogas. Esse é um 
tema que, no momento, atinge seu zénite, quando se declara 
que há parlamentares federais eJ?.yolvidos não apenas no nar
cotráficO; mas, tanibém, com o roubo de veículos automotores 
e com outros delitos que têm o repúdio da sociedade. 

Mas, Srs., é inegável notar, neste momento, que há, mais 
uma vez, uma grande pressão sobre o Poder Legislativo. As 
denúncias que existem e que dizem respeito à Câltlara dos 
Deputados têm curso, mas-sob uma pressão social tamanha, 
uma pressão- dos meios de comunicação notadamet1,te, que 
tememos pela.perfeição do ato que venha a ser adotado pelo 
Plenário da Câmara Federal. Acredito, inclusive, que·o Poder 
é ofendido quando se diz, abertamente, em todos os Estados 
da Federação, que há deputados federais envolvidos com o 
roubo de carros, com a falsidade ideológica, c~m o narcotrá- -

não cometeu nenhum equívoco._A Câmara dos Deputados 
é vítiina, a se confirmar a exiStência de deputados envofvidos 
com o roubo de veículos, de deputados envolvidos com a 
cocaína, de deputados envolvidos com quaisquer que __ sejam 
os delitos, porque o exalrie dessas qualidades negativas do 
postulante a um cargo eletivo compete à Justiça Eleitoral. 
E, para tanto, a Justiça Eleitoral deve ser provocada._ 

Mas os Senhores, se pensarem bem no assunto, vão en· 
contrar algo absolutamente chocante. O Parlamento nacional 
sofreu uma grande campanha, notadamente no período da 
Assembléia Nacional Constituinte. Tudo se tentou contra o 
Colegiada, ou através do jornalismo, ou através do humo
rismo, ou através da maledicência, ou através de divulgações 
.distorcidas. 

O fato é que o Parlamento foi rudemente atacado, princi
palmente quando exercia a função de Constituinte. Essa Cam
panha não pode ter sido gratuita pela sua dimensão, pelo 
seu tamanho, portanto, pela sua continuidade, mais que mar
cante, uma continuidade que nunca sofreu nenhuma mácula 
uma brutal continuidade. Isso não pode ter sido sem arregi~ 
mentação_e sem graves interesses que norteassem essa campa· 
nha que foi feha contra o Parlamento. 

Quem fez a campanha? Naturalmente que essa campa
nha, para ser nacional, para, genericamente, ser acolhida por 
todas as redes de televisão, para ser absorvida por todos os 
grandes jornais e pelos pequenos~ pelas pequenas gazetas, 
pelas pequenas folhas, essa campanha generalizada que foi 
às universidades, que foi às escolas, ela tinha um objetívo. · 
Essa campanha deixa, neste momento, o nosso pensamento 
muito aguçado para ligarmos essa campanha de há pouco 
tempo com os fatos que agora se revelam. 

Quem patrocinou tudo isso contra o Parlamento tinha -
interesse em que as cadeiras do Senado Federal, as cadeiras 
da Câmara dos Deputados fossem a leilão, fossem questão 
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financeira, questão de dólar, questão de moe.da, questão de 
corrupção mais direta, porque cobravam-se dos políticos as 
suas funções para serem entregues irresponsavelmente a pes
soas outras, não preparadas para o ofício. 

O Sr. Ney Maranhão --V.-EX~ dálice-iiÇã pãfa Urii aparte? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Ouço já V. 
Ex\ Senador Ney Maranhão, e com muito praZer. 

Se a Câmara, neste momento, tem um, tem dois, três, 
quatro, cinCo ou seiS narcOtraficantes, a que se deve isso? 
Porque as cadeiras estiveram à venda, porque a eleição foi 
corrupta, porque· a Justiça Eleitoral não foi aeiórtada para 
impedir candidaturas, ou para impedir diplomações. 

Como pode,todo um Estado saber quem são os traficantes 
e aceitar tranqüilamente que ocupem-cadeiras representativas 
do povo daquele Estado? Que pacifismo é esse, se não é 
um pacifislno imposto pelo medo ou adquirido pelo dólar? 

Mas, as cadeiras do Senado e da Câmara dos Deputados 
estão cada vez mais fáceis às -finanças, aos ricos, __ e, logica
mente, aos-corruptos, porque uma pessoa de bem não compra 
mandato. E hoje, quando a Câmara dos Deputados ·sofre 

uma acusação tão brutal, pressiona-se a Câmara baixa-, qual 
se ela tivesse responsãbilidade direta por tal existência, quando 
esses cidadãos, bons ou maus, culpados ou inocentes, foram 
mandados pelo eleitor para a Câmara dos Deputados, ocu
pando as cadeiras por deliberação das urnas livres desse País. 

Senhores, agora <iCOrre.rD. erros ÓJ,ais graves que seriam 
consubstanciados exatamente numa ação do Poder Legislativo 
para· elaborar a sua defesa, uma açáo sob pressão imediata, 
sem um aprofundamento, quando poderemos cassar um, 
quando, na verdade, a Câmara deveria sofrer, neste caso, 
uma investigação mais= profunda para merecer uma asSe_~sõria 
e para que fossem cassados todos aqueles que adquiriram 
mandatos, sejam do mundo das ilicitudes, sejam do mundo 
aparentemente lícito, sejãm aqueles que ta-mbém mercadejam 
o que não é lícito diante da nossa sociedade, os que detêm 
posses irregulares de terra, os latifúndios devorantes; que tam
bém mandaram representantes para a Câmara dos Deputados, 
não para uma luta pela democracia, mas para a defesa- do 
ilícito - quando não do ilícito legal, do ilícito sOcial. Essa 
Câmara tolera tudo, recebe a todos. Os partidos políticos 
podem ser corruptos, desde que a Justiça Eleitoral não seja 
devidamente acionada, não haja impugnações, nada se fale 
contra as diplomações. Então, o destino da Cárnara é o recebi
mento de vários tipos de delinqUentes no seu colegiado. 

Essa questão é mUito grave e nãO-·deV~ifa sef-resOiViCfi 
mediante pressão. Deveria ser resolvida inediante a cOieta 
das provas, a aplicação correta da lei, diante_ do melhor direito, 
com ampla possibilidade de defesa, com todas as possibili
dades para que o Poder não seja aviltado ~nda mais a título 
de corrigir aquilo que não deveria ter ocOrrido numa demo
cracia como a nossa. 

Somos pela cassaçãõ- dos mandatos, mas não apenas de 
um cidadão, porque não é crível que haja apenas urrt. É possí
vel que acreditemos qne sejam muitos. Por issO, quere"riios 
defender a apuração de todos os fatos e que não haja imuni
dade para isso. A imunidade que existe para o parlamentar, 
a imunidade que existe para .tJ Deputado e o Senador é a 
imunidade de defesa do mandato, para que o mandato possa 
ser exercido corretamente. A imunidade não é para acobertar 
quem comprou mandato, delinqüentes, criminosos, ladrões, 
que cometem furtos e mil outros crimes. __ 

Mas o que esperavam quando fizeram ampla campanha 
contra o_ Parlamento? Que essa campanha - se é que não 
foi patrocinada por narcotraficantes- não fosse- aproveitada 
por eles? Claro que, no momento em que se desmoralizou 
o político, no momento em que se brincou com o político, 
o povo passou a entender que era melhor votar em quem 
não e~? político para os cargos políticos. Nessaleva, dos que 
não- eram políticos, vieram aqueles com atJ:ibUios excepcio
nais:_os !Jarcotraficantes, os ladrões de carros, os falsificadores 
de documentos, pe~s_oas qye c__ometem a falsidade ideológica. 

Entendo que o fato que está ocorrendo no momento, 
no País, merece uma análise mais profunda que a mera cassa
ÇãO-de um mandato. Penso que devem ser examinados todos 
aqueles que se assemelham ao possível primeiro cassado. 

E não se pense que o mal maior do País é apenas o 
tráfiCo de drogas. Há outros delitos gravíssimos Como, por 
exemplo, o impedimento de uma perfeita" reforma agrária, 

_o afastamento do homem do campo, que busca as cidades 
porque' não tem chão na sua terra para o seu trabalho. 

Ouço o Senador Ney Maranhão, com muito prazer. 

O Sr. Ney Maranhão- Senador Cid Sabóia de Carvalho, 
a Casa toda, neste momento, está ouvindo V. Ex• com a 
atenção que V. Ex~. sempre que sobe a essa tribuna, recebe 
do Plenário do Senado FederaL Em relação a esse assunto 
que V. Ex~ está tratando, em defesa do Congresso Nacional 
há uma frase do grande presidente Roosevelt, que dizia: .. :e_ 
melhor a pior democracia do que a melhor ditadura''. V, 
Ex~ sabe que o Congresso Nacional é um Poder desarmado, 
é um Poder aberto, e a imprensa, falada e escrita, devia fazer 
Uma -defesa maior desta Casa. V. Ex~. quando apresenta um 
projeto, para vê-lo aprovado, luta nas Comissões, e se os 

_seu argumentos são ac_eitos e esta Casa os aprova, muitas 
vczes-1sso não tem a repercussão que mereceria ter em todo 
o Território nacional, através da imprensa. Mas quando se 
trata de um assunto, seja ele qual for, que toca diretamente 
a credibilidade de um Senador ou de um Deputado, esse 
vai para as manchetes. Quem está envolvido no problema 
do narcotráftco não é o _Congresso Nacional, Senador Cid 
Sabóia de Carvalho, é um homem que representa o povo 
de um Estado, que votou nele. Agora, vamos ter. a obrigação 
de, rapidamente, fazer com que a opinião-pública saiba que 
nós não concordamos com essa espécie_de coisa. O que ternos 
de fazer rapidamente? Autorizar, imediatamente, o processo 
na Justiça comum._Sabemos que o processo de cassação demo
ra um pouco, o que pode significar, perante a opinião pública, 
que estamos atrasando esse processo de cassação para bene
fiCiar esse Deptuado. Portanto; Senador Cid Sabóia de Carva· 
lho, temos a obrigaçãode zelar por esta Casa. Erramos quando 
deixamos de manter, nas televisões, o Diário da Constituinte, 
que dispunha de cinco minutos para mostnir o que o Congiesso 
Nacional fazia. Entretanto, essa era uma maneira de todos 
Dós nos conscientizarmos para também defendermos esta Ca
sa. Portanto, quero me solidarizar com V. Ex~, nesta defesa 
-que faz da Casa do POVo, que é a Casa onde respiramos 
a liberdade e_a democracia. 

O SR. CID SABÓIA DE CÁRVALHO - A imunidade 
parlamentar, Senador Ney Maranhão, é um instituto de defesa 
do parlamentar na sua atividade lícita. A atividade ilícita de 
um parlamentar, lá fora, no cometimento de delitos, em ne
nhuma hipótese deve merecer a proteção da imunidade. Sem
pre que forem requeridas pela Justiça para processar Depu
tados ou Senadores pelo cometimento de delitos, essas licenças 
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devem ser concedidas. Mas, em nenhuma hipótese, deve ser 
concedida quando a acusação disser respeito ao desempenho 
parlamentar, ao ·discurso proferido, ao projeto apresentado, 
à defesa feita, à posíção aqu-i tomaâa, à crítica, mesmo forte, 
aqui pensada, dita e executada. É para isso que exíste- a imu
nidade. 

Não há imunidade para proteção de criminosos, -principal
mente de criminosos que sé' fizeram Deputados. É muito dife
rente o criminoso que se elege Deputado do Deputado que 
se torna criminoso, delinqücnte. Eu diria que há Deputado 
envolvido em narcotráfico se algum Deputado de vida ilibada, 
antes de_se eleger, antes de ter a cadeira, de repente se trans
formasse em uma pessoa de conduta irregular, de conduta 
criminosa. Teríamos aí o Deputado envolvido. Mas quando 
o traficante, quando o ladrão, quando o criminoso teve todas 
as condições para se eleger, inclusive milhões de dólares para 
gastar, não há Deputado envolvido em narcotráfico, o que 
há é o narcotraficante que se elegeu Deputado. Elegeu-se 
exatamente por causa disso, porque as cadeiras ficaram fáceis 
aos detentores de capitais, aos detentores de dinheiro, ficaram 
fáceis pela campanha que foi feita em todo País, exatamente 
de desmoralização do Parlamento. 

O Sr. Ney Maranhão- Permite-me V. Ex• um aparte? 

. O·SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Com prazer, 
ouço V. Ex• -

o Sr. Ney Maranhão- Quero aproveitar esse pronunciaM 
menta que V. Ex• está fazendo, para exigir o mais- rapidamente 
possível o esclarecimento transparente da morte de;> Senador_ 
Olavo Pires. Coincidentemente, o assassinato foi em RondôM 
nia, onde hoje o problema do narcotráfico é o QG nacional. 
Para que amanhã não se diga que esta Casa, que os Senadores, 
passaram por cima de certas coisas que o povo· não esteja 
entendendo, exigiinos, nobre Senador, que se apresse esse 
inquérito e CJ:üe o-reSUltado desse bárbaro assassinato do SerraM 
dor Olavo Pires, na Capital Porto Velho, seja solucionado. 

O SR. ClD SABÓIA DE CARVALHO- Sr. Presidente, 
que eu não termine sem uma palavra em defesa do próprio 
Estado de Rondônia, que é um Estado co-mo qualquer outro 
Estado da Unidade Federativa, que tem um povo honrado 
como qualquer outro povo de outro Estado. 

Ali há o povo brasileiro com ã cultura brasileira. Esse 
Estado também é ~itimado pela sua circunstânci~ _ge_ogfãfica. 
É um Estado cammho da cocaína, geograficamente situado 
de um modo a servir a passagem dessa mercadoria de conse
qüéncias táo dramáticas;notadamente para a jUVentude. 

Vejam V. Ex~$ qUe,- neste momento, o povo de Rondônia 
paga alguns equívocos ali cometidos, quando esse povo, na 
verdade, como diz o Senador Ney Mar~nhão, quer apenas 
a apuração- de todos os delitos, a punição de todos os crimi
no_sos e a cassação de todos os que se elegeram pela corrupção, 
seJam de Rondônia, de Roraima, do Ceará, do Rio de Janeiro, 
de Pernambuco, sejam de onde forem, não importa. · · 

O Senador Amir Lando - que expressou, em artigo 
publicado na imprensa, a defesa do seu Estado- está coberto 
de razão na má-goa que, Deste momento, carrega ao ver a 
sua Unidade Federativa tripudiada e levada de roldão na sua 
dignidade, por esta onda que, neste momento, assola o País 
todo. _ - -

Quero dizer a V. E~s que isso nã-O tira-da Póiícia Fedei-ai 
transferindo para a Câmara, a aptidão de realizar o inquérit~ 
policial; que não tira da Justiça comum aquilo que é da Justiça 

Comum, aquilo que é do Poder .Judiciário; que fique com 
a Câmara dos Deputados, nesse caso, o que regularmente 
é da Câmara dos Deputados. Que não vá à Câmara além 
da lei, além do Regime~to, sob essa pressão que agora- se 
exerce. Até seria conveniente o aprofundamento maior ainda 
para sabermos quem são esses parlamentares que chegaram 
aqui pelo dinheiro ilícito, chegaram aqui por um mercado 
de cadeiras, chegaram aqui por uma condição esdrúxula do 
País, que se deixou envolver numa campanha miserável que 
só podia, por sua grandeza, ter fins absolutamente ilícitos, 
como estão ficando claros neste momento. Não era campanha 
com finalidade moralizadora. Era campanha com a finalidade 
de deixar aos ricos os postos do Poder Legislativo, principal
mente aos ricos inescrupulosos e aos inescrupulosos que têm 
o dinheiro fácil da cocaína, dos entorpecentes; dinheiro fácil 
do vício, dinheiro fácil do crime, dinheiro fácil do carro rou
bado._ 

Sou pelas cassações, mas sou por processos que atendam 
a melhor letra da lei, ao melhor Direito, para que ouira vez 
não levemos o Poder Legislativo a uma situação tão difícil 
como esta, que ocorre neste momento. A solução será boa 
se justa, se correta e se atenta à lei. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bemt 
Palmas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. CID 
SABÓLA DE CARVALHO NA SESSÃO DE 
14·9·1991 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIOR· 
MENTE. 

O SR. CIO SABÔIA DE CARVALHO (PMDB- CE. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res, nós atravessamos, neste momento, uma gtaride angústia 
nácioria1 em face do que ocorre relativamente ã universidade 
brasileira. A universidade sofreu nos últimos anos um desman
telamento absoluto, de tal sorte que se afasta das pesquisas 
Que lhe são impossíveis, porque não há orçamento. A univer
sidade não dispõe de bibliotecas bem equipadas, bem forma
das. a universidade já não ensina o suficiente, porque n-ão 
pode se afastar do estilo discursivo das aulas tradicionais, 
que sempre foram dadas sem possibilidade de grandes exernM 
pios, de grandes amostragens; de grandes debates, de grandes 
aprofundamentos. 

A greve universitária se -arrasta; e·-o Píói, nâ.o hifclima 
no GOverno que justifique as géstões q"Ue devam ser feitas 
entre_-_professófes e servidores das universidades, buscap_do 

- ã.traVés do Ministério- da Educação minorar o grande drama 
em que vive a universidade brasileira neste momento. 

Hoje fiz um contato com o Ministro da Justiça, Jarbas 
Passarinho, já por entender que o caso-da universidade extra
pola as dimensões específiCas do Ministério da Educação e 
já atinge uma questão política, necessitando de ulna nego
ciação política. O cilso da universídade brasileira é maior do 
que a especialidade da educação. 
_ A situação em que se encontram os professores é dramá

tica. Mesmo-com a aplicação do aumento, recentemente con
cedido, não fogem os professores das suas agruras, dos seus 
desesperos, da impossibilidade de progresso, da impossibi
lidade d_e aperfeiço~ento pessoaL O que um professor perce
be hoje, mensalmente, como lente da universidade, mal dá 
para custear a alimentação de su~ farm1ia. Já não propicia 
a compra -do livro, já não propicia o cutso anexo, a .viágem 
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de instrução, o conhecimento extra, para que' ele se atualize 
trazendo novos conhecimentos aos seus alunos. 

Os professores foram cOndenados à miséria. Daí por que, 
há dias, comentou-se aqui no Senado que o_s motoristas do 
Rio de Janeiro estavam protestando horrorizados com sua 
condição social, com a sua condição salarial. E diziam diante 
dos governantes do Rio de Janeiro: "Daqui a pouco querem 
nos equiparar ao professor universítárió". Era o protesto do 
motorista do Rio de Janeiro. 

O Brasil, Sr. Presidente, criou uma ilusão muito grave 
sobre aquilo que se percebe dos cofres públicos. A revista 
Veja publicou há poucos dias que no Caso -cta previdência, 
por exemplo, aquela lista de "marajás" fora uma fabricação 
na Casa Militar, para desequilibrar o Ministro do Trabalho 
e da Previdência Social, o sofrido Rogério Magri, que se não 
emagrece é porque não quer, mas tem razões suficientes. 
Nem precisa de regime, bastaria as humilhações que sofre 
e que sofreu, notadamente nesse episódio. 

Sr. Presidente, a história dos "marajás da previdência" 
que percebiam milhões dos cofres públicos foi tudo mentira! 
Era montagem. A Veja publicou essa matéria e não sofreu 
contestação. Não sofreu a menor contestação! Não existeni 
os "marajás". 

No Ceará, a qualquer Senador da República, a qualquer 
Deputado Federal, é difícil convencer a população· de que 
em dezembro do ano passado um Parlamentar federal não 
percebia 6 milhões de cruzeiros e esse assunto apareceu até 
em sermões. Um virtuoso padre foi celebrar uma missa de 
Natal no Tribunal Regional Eleitoral e falou dOs políticos, 
citando que os Senadores em dezembro, no Natal do ano 
passado, ganhavam 6 milhões de cruzeiros. 

É nós todos aqui, Sr. Presidente, passando por um meca~ 
nismo estranho em face da propaganda presidencial. Todos 
nós, Parlamentares, nos valendo _do crédito do Banco do Bra
sil, o Cheque Ouro, porque ganhamos insuficientemente_. Essa 
situação põe em risco o noso sistema-representativo, porque 
ninguém poderá ser representante do povo, representante do 
eleitorado, das populações, ou representante dos Estados, 
sem que venha para cá acobertado por outros rendimentos. 

Então, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados 
terão suas cadeiras reservadas para traficantes, sim~ para ines
crupulosos que tenham dinheiro, que possam adquirir a cadei
ra e que não precisem dos subsídios, porque os subsídios 
são urna humilhação neste País. 

Mas diante da lenda os jornais publicam a realidade sem
pre de um modo diverso, de um modo_ contrário. Se duvida~ 
rem, o Sr. João Santana chamará para sempre, na sua lingua
gem diabólia, os professoreS uniVersitários de "marajás", co
mo os técnicos fazendários também já foram denominados 
de "marajás", simplesmente porque tinham o que comer. 
Significa dizer que "marajá" agora sofre uma nova concei
tuação: não passar fome é ser marajá. 

Sr. Presidente, falava a respeito do diabólico mecanismO 
a que é levado, por exemplo, o Senado Federal. Ontem, nós 
aqui examinávamos matérias atinentes a Tribunais Regionais 
do Trabalho _e aprovávamos, como bem salientou o Senador 
Maurício Corrêa, tabelas para esses tribunais com aquela mão 
menos miserável, bem diferente daquela com que resolvemos 
os problemas internos e salariais desta Casa. 

Hoje vamos repetir o epiSódio. 
O item 1 da pauta é exatamente o Tribunal Regional 

do Trabalho da 20• Região, com tabelas que vieram do Tribu
nal Superior do Trabalho, pródigas em relação ao mecanismo 

administrativo do Senado. EstamOs _c_oncedendo ao Poder Ju
diciário as tabelas que, pelo pejo, não temos como aprovar 
para Os quadros internos do Senado Federal. De tal sorte 
que estamos perdendo os nossos técnicos, os nossos assessores 
e perderemos toda a nossa melhor qualificação profissional 
de assessoria por conta desse pejo e dessa recusa de cuidarmos 
da própria Casa, mas um pejO que Dão funcíõna quando-,
por exemplo, examinamos as questões relativas ao Poder Judi
ciário, ou mesmo em determinados casos, nos aumentos dos 
DAS no que se refere ao Poder Executivo. 

E aqui os "marajás" do Senado, Sr. Presidente, como 
os "marajás" da universidade brasileira, como os "marajás" 
do serviço público, estão todos eles se valendo do crédito 
do Banco do Brasil. Todos, absolutamente, com salários defa
sados, ganhando miseravelmente, enquanto a Nação ouve fa
lar _em "marajás", ouve falar na riqueza de políticos, ouve 
falar nos políticos que ganham dos cofrç:s da Nação verda
deiros absurdos. Mas tudo isso faz parte de algumas coisas 
estranhas neste País. 

Nunca pude compreender o que se faz no Brasil neste 
momento às Forças Armadas. Ainda bem, Sr. Presidente, 
que a História não volta. Se a História voltasse, nós iríamos 
perder a Guerra do Paraguai, porque não temos condições· 
de defesa territorial, porque aqueles encarregados mais diretos 
da segurança não têni direito à dignidade salarial. OS militares 
ganham misérias neste País e não sei isso é para facilitar a 
entrega da Amazónia às forças estrangeiras. 
.. - Há muito que se meditar sobre o que ocorre, neste mo

mento, relativamente à luta do meio ambiente. A luta pela 
defesa do meio ambiente é algo incrível, cujas dimensões 
e rea1 sentido nós desconhe_cemos. 

O Sr. Mansueto de Lavor- Permite~me V. Ex~ um apar-
te? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Pois ~ã~. Ouço 
o aparte de V. EX~', nobre Senador Mansueto de Lavor, já 
que estou usando o tempo normal de orador inscrito na sessão 
de hoje. 

O Sr .. Manstieto de Lavor- Obrigado, Excelência. Sobre 
a questão dos vencimentos dos Parlamentares, essa questão, 
em geral, é tratada com um enfoque apaixonado. Basta vêr 
o_ que, boje, escreveu o ilustre Jornafista Ari Cunha na sua 
conceituada coluna. Conterrâneo de V. Ex' e nosso, o ilustre 
Jornalista Ari Cunha, que tanto admiramos, dá, hoje, um 
enfoque que, certamente, é de se estranhar, sobre a questão 
do reajuste dos parlamentares em comparação com o salário 
mínimo, coisas inteiramente diversas. Isso demonstra éomo 
há, de certa maneira, uma predisposição, uma má vontade, 
para cüin esse problema. V. Ex~ é daqueles que não têm 
-nenhum receio de falar sobre a nova realidade, porque alguns 
são movidos pelas press_ões sociais, e nem tocam nesse assuilto, 
mãs a tecla que V. Ex~ sempre bate é essa, de que, ou o 
Parlamentar ou o representante do povo tem condições de 
viver dos subsídios, ou então essas cadeiras serão o privilégio, 
restritas aos representantes das mais abastadas camadas sociais 
do País, ou, então, às pessoas que confundem o mandato 

__ com _me_ros_ lobbies, meros testas-de-ferro de grupos econó
micos. Eles não defendem aqui os interesses da população, 
porque não estão aqui para ísso, mas, sim, os -interesses de 
certas camadas. V. Ex~ tem o meu apoio, o meu aplauso,' 
por esses enfoques. Mas gostaria de me referi! à situação 
dos militares. __ V. Ex~ fala da situação desesperadora em que 
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eles vivem. Real~ente, a questão se coloca e_ntre oito e oiten
ta. Já houve época e isso foi dito numa das comissões -
em que os reajustes dos militares foram determinados e decre
tados em algumas hor~s, e, realm~nte1_ s~m ne~~um_ re:speito 
à conjuntura econôm.ica, iss·o -foi cumprido. IsSo na época 
em que os militares detinham, não apenas as suas atribuições_ 
constitucionais, mas estavam no poder político. Agora que 
os militares deixaram o poder político e estão tentando cum
prir suas atribuições constitucionais, cte· defesa do território 
nacional contra inimigos externoS -e para isso devem estar 
petmanentemente preparados, haja ou não inimigos _exterrws, 
pois_ essa é a função constitucional das Forças Armadas, quer 
nós achemos que ela tem um papel, quer não achemos -
devemos mantê-las preparadas, equiparadas e di_gn~_mente re
muneradas. Não é à toa que, na madrugada de_ hoje, uma 
bomba explode junto a um monumento de São Paulo e _há 
a suspeita de que é um protesto de segmentos militares contra 
os baixos soldos. Esse, é claro, não é um método adequado 
para se conseguir objetivos justos, como a jusiã: r~muneração 
dos militares. Mas o ambiente como está, a situação como 
está, leva a atitudes de desespero ou de irresponsabilidade 
como esta. Assim, gostaria de me solidarizar com o pronuncia
mento de V. Ex~ E, quanto aos profeSS<?~es universitários, 
não teria outra coisa a dizer senão que está havendo Ull]. esya:
ziamento progressivo e irreversível da universidade. Não só 
pela evasão de cérebros, de professores nossos que vão assumir 
cátedras em universidades no exterior, na Europa, no"s Estados 
Unidos, mas, também, pela péssima qu-alidade, pela degra
dação do nosso ensino em todas as faculdades, até mesmo_ 
naquelas em que sempre se exigiu uma certa __ qualidade, como 
as de Direito, as de Medicina, tradicionais faculdades. Havia 
uma tradição na formação dessa elite universitária brasileira 
e lamentavelmente, iss_o não se verifica mais. A Universidade 
d~ Brasília vive aí deCadente, lamcntã.velmente. Isso tem de 
ser analisado, tem de ser objeto do nosso protesto e da nossa 
luta. Meus aplausos ao pronunciamento e-~? en(oque que 
V. Ex• dá a essa questão na tarde de hoje, com toda coragem, 
enfrentando essa situação, mesmo que isso resulte em incom
preensões por parte de segmentos das comunicações. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Quero salientar 
para V. Ex' que é interessante nõtã.r qu-e -o desinonte da univer
sidade veio no mesmo nível e no mesmo pacote, porque tudo 
agora é pacote, da venda das mansões, cujo resultado ninguém 
sabe- é preciso um levantamento para saber quem comprou 
eSsas mansões, para onde foi o dinheiro e se o· preço foi 
justo, veio na mesma onda das privatizaçõeS-injustificáveis 
e impatrióticas e veio ml mesma onda da falsa "caça aos mara-
jás". __ -~ _ 

O que nós devíamos fazer era criar uma comissão de 
inquérito para saber o resultado da "caça aos marajás",_ o 
resultado financeiro da venda das mansões, os resultados das 
priVatizações e os resultados d~ esmagamento do en~ino .-uni
versitário no BrasiL Tudo vem no mesmo pacote e a umver- · 
sidade é incluída, desmoralizantemente, nesse Segmento escu
so do Governo do Senhor Fernando Collor de Mello. Isso 
tudo é da maior gravidade. 

Mas o que-quero dizer, em síntese, é que estamos Vive~do 
um Governo que, fOrmalmente, administrativamente, vai mui
to mal! Ele não consegue a administração ãtiequada; ele não 
funciona bem no Palácio do Planalto, muito menos- lia Casa 
da Dinda, onde dorme e acorda o presidente! O Governo 
não funciona bem nas repartições públicas, mas ele está magní-

fico no vídeo! É o Go-verD.O do-· vídeo-teipe; é o Govcl-no 
dos canais de televisão! Então, as populações são miseravel
mente iludidas quanto a todos esses temas. Há uma ilusão 
nacional no País, que já foi chamado de "País das pedras 
verdes" pelo Raimundo Moraes. Mas podemos chamá-lo ago
ra de o "País das mentiras amarelas", porque o que está 
acontecendO no Brasil é a mentira propagada tecnicamente, 
de tal sorte a iludir as populações, a iludir o eleitorado, notada
mente. Acho da maior gravidade a questão da universidade. 

Hoje, às 18 horas, estarei com a comissão de professores 
perante o Ministro da Justiça, porque acho que a questão 
já extrapola o Ministério CÇ>mpetente e já- ~higa a ~er um'!-
questão institucional, que muito -mais intefessa à ordem social, 
à ordem política, às instituições, do que prop~~amente ao Mi-
nistério tecnicamente específico. - ----

O Sr. Nelson Carneiro --V. EX' me permite um aparte? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Pois não. Ouço 
V. EX', Senador Nelson Carneiro, com muito prazer. 

ó Sr. Nelson Carneiro- V. E:sr. poderia sugerir aos 
professores universitários, que lutam por um justo salário, 
uma justa remuneração, que eles aceitassem equiparaçãO aos 
assessores dos Tribunais Regionais do Tiabalho. Çomo vemos 
nas tabelas, um assessor passará a ter uma gtatiflca-Çáâ DAS-5, 
não lhe s_endo exigido sequer o .curso secundário, pode ser 
até o curso primário. Como V. Ex~ pode verificar nestas tabelas 
-não só nas publicadas hoje, mas, também, nas outras -_ 
há um assessor Bacharel em Direito, que é DAS-5. Mas há 
três assessores DAS-5 que podem ter_curso secundário, que 
podem até nem ter o curso primáíio compfeto; deSde-qu~ 
sejam indicados, serão assessores com o mesmo valor daquele 
Bacharel em Direito. Se V. Ex~ vai estar com os professores 
universitários, peça-lhes apenas isto: que consiga do Governo 
a equiparação aos assessores dos Tribunais Regionais do Tra
balho, que podem ter apenas a curso primário. Eles ficarão 
muito satisfeitos com V. Ex~ e com o Congresso Nacional. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Em sfniese, 
a solução apresentada por V. Ex~ é equiparar financeiramente 
a cu.Itu_ra científiCa à _cultura primária, porque- o resultado 
firianCeiro, nes'te País, é melhor. Esta é a verdade, esta é 
a brutal verdade! Financeiramente, é riielhor ter cultura pri
mária. · 

O Sr. José Paulo Bisol- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Com prazer, 
ouço o aparte de V. Ex• 

O Sr. José Paulo Bisol - A questão é rn:uito --SímPles. 
Não se pode privatizar a Justiça do rntbalho. Se fosse possível 
privatizá-la, deterioiávamos a Justiça do Trabalho e não alcan
çaria esses vencimentos. Agora, é possível deteriorar a univer
sida.de; aliás, não sei se é possível fazê-lo, mais do que ela 
já está, mas é_ possível. E então os professores ficam perce
bendo o que percebem. Precisamos chamar a atenção de nós 
mesmos a respeito do que está acontecendo com os Tribunais 
Regionais: isso é um problema muito sério, esse cargo a que 
se referia o nobre Senador, nem especificaàO está. Não sei 
se ele é assessor de assessor, ou assessor de assessor .de asses
sor, ou assessor de assessor de assessor de assessor. O que 
percebo é que esse cargo é destinado a uma "sobrinha" dos 
assessores e. também que é cargo em confiança, para o qual 
não há concurso: Vê-se que, na estrutura fundamental dos 
Tribunais Regionais do Trabalho, ali onde estão os cargos 
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importantes, estes são de confiança. Os outros cargos são 
submetidos a _concurso_ público. E percebo muito mais: que 
o parágrafo segundo dos dispositivos dessas )eis - são todas 
iguais - do art. 12, diz que: 

"Os valores das funções da tabela de gra1ifii::ação 
de representação de gabinete do Tribunal Regional 
do Trabalho", --seja ele qual for -, "são -idênticos 
aos da mesma tabela do Tribunal Superior do Traba
lho." 

Não há mais nada, é a confusão to_tal. E a_ind_a há __ Q 

aspecto do parantesco, para o qual vou-me reservar para falar 
depois, porque chegamos a um grau de hipocrisiâ e de amora
lismo, senão de imoralismo, que não tem mais sentido. O 
País se destrói mesmo. 

Lerei esta reportagem para que ela fique -inserida nós 
·Anais do Senado da República: 

"LíDER DO PRN NA CÂMARA CEDE TODOS OS 
DIREITOS DE SUA PROPRIEDADE PARA CLÁUDIO 

.. HUMBERTO 

(Guilherme Evelin) 

Brastlia -Uma procuração passada pelo líder do PRN 
na Câmara dos Deputados, Cleto Falcão (AL), e por sua 
mulher, Ana Cristina Maia Barbosa Falcão de" Aleflcar -
registrada, em 28 de_junho, na folha 41 do livro 1.427 do 
Cartório do 19 Ofício de Notas de Brasília-, confere amplos, 
gerais e irrestritbs poderes ao porta-voz da Presidência da 
República, Cláudio Humberto de Oliveira Rosa e Silva, sobre 
uma chácara situada no número 35 da QI 5 do Lago Sul, 

0 SR. CID SABÓIA DE CARVALHO_ Logo mais esta- bairro nobre de Brasilia. A -chácara, segundo corretores de 
remos discutindo esse assunto na Ordem do Dia. Taq~bém imõVeis···oonsultados pelo Estado~ valeria cerca de US$ 640 
vou aprofundar-me nessa questão do parantes-co, porque essa mil (Cr$ 284,8 milhões, no câmbio paralelo). De acordo com 
situação é 0 supra-sumo da hipocrisia; quer dizer, um pafs o documento, Cláudio Humberto pode até dar a casa de pre-
onde não se admite a djscriminação social-pela Cor ou raça, sente a qualquer pessoa. 
há de admitir-se a discriminação pelo parentesco. ls_so pode Segundo o porta-voz, a procuração resultou de um negó-
parecer uma coisa muito interessante no modismo atual, mas cio, hãb Concietiiado, com 0 qual ele trocaria uma casa no 
0 Brasil sempre segue 0 modismo: quando é moda ser patrió- bairro do Farol, em Maceió, pela chácara de Cleto Falcão, 
tico, todos são patrióticos; é moda ser nacionalista, todos a quem também teria passado procuração conferindo poderes 
- · 1· t . - d r· 0 tra os parentes a-•e- 0 co·ra- para vender seu imóvel na capital alagoana. Cláudio Hum-sao nacmna ts as, e mo a tear c n • LI b · f · 6 1 - 1· d 
ão do Poder Judiciário cede ao modismo .miseráVel.e hipó- erto 10 ormou ontem que 0 Im ~e nao t~v~ o preço ava 1~ o. 

ç "t _ - - - ____ - - - - -- O porta-voz afirma que o negóciO lhe fOI proposto pelo hder 
cn a. _ dç. PRN, seu amigq há 30 anqs. "Ele me di:z;ia ·que e_u sem.pre 

Vamos propor essa supressão, náo para O" bem da famíha morei bem e estava inComodado com o fato de eu estar vivendo 
de m!nistros; n~o p~ia -o -6em ?a fa~ília ~_e)u~zes, para o agora num aPartamento funcional, contou.'' · 
respetto à Constttmçao, porque tsso é mconshtuctonal. Gostaria de, à medida que for lendo a matéria, tecer 

Estamos diante Sr. Presidente, de mil hipocrisias, miH 
O_ Governo Collor Úberou todos os canai$ de hipocrisia 4o 
PaÍs, todos os canais! Foi um liberação tgtal._ Quem for hipó
crita vem à tona. E to_das as hipocrisias vieram a um s6 _tempo 
e tomaram de assalto este País. 

Ainda teria muito que dizer, Sr. Presidente, mas quero 
apenas falar que, na defesa que faço da Universidade, incluo 
o Senado. Porque as nossas mãos são pródig~s com relaçã? 
ao· Poder Judiciário. Somos pródigos aos que chegam aqm. 
Mas quando o assunto é o próprio Senado, é o funcioflalismo 
do Senado, é o servidor do Senado, é o Senador, é O- Parla
mentar, tomamo-nos de pejos e não entrámos na onda da 
hipocrisia nacional. Não vamos à dança do Palácio do Planalto. 
É incrível o que acontece aqui, no Senado: a mão:.de-ferro 
que temos com relação ao próprio Senado s_e tr_an_sf.~m:nil c::m 
mão de veludo, mão de seda, mão maternal para os assuntos 
como o que vamos examinar logo mais, no ítem 1 da paut~. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

alguns comentárioS a respeito doS tópiCOs· expOSfi:iS. Pririie"~rb~ · 
esta amizade de ma.is de 30 ano~.4 altamente e:ontrc;>V_ert;Ida, 
porque há cerca de 10 anos O hoje Deputado Cleto Falcão, 
portando um revólver, foi a Tribuna de Alagoas, jornal onde 
o porta-voz Cláudio Humberto tinha uma coJ_una, para tentar 
matá-lo por infâmias que o Cláudio Humberto tinha assacado 
sobre o Cleto Falcão. Então, e·ssa- amizáde de mai~ de 30 
anos, já me deixa dúvidas. · · 

Â casa do porta-voz, localizada no loteamente__ Clima 
Bom, no bairro do Farol em Maceió, segundo o próprio porta
voz, em entrevista cortcedida à imprensa nos primeirOs dias 
do mês de julho deste ano, é uma casa comprada pelo sistema 
financeirO do BNH, e que hoje deve estar valendo- é uma 
obseryação nossa- cerca de 30 a 40 milhõeS de_ cruzeiroS, 
Essa casa setiã froCàda por uma chácara que está valendo 
246 milhões de cruzeiros. 

Realmente é de causar uma estranheza incrível se trocar 
um imóvel de 30, 40 milhões, em Maceió, -por uma chácara 
em Brasília, com uma área de -156 mil metros quadrados, 

·· numa região nobre de Brasi1ia, que na verdade custou 665 
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. DIVAL- mil dólares. A avaliação ainda foi aquém do valor da compra. 

DO SURUAGY NA SESSÃO DE 5-9-I991 E QUE, EN- As informaçóes que possuo é que essa chácara foi adquirida 
TREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLI- por 665 mil dólares, e não foi adquirida pelo Deputado Cleto 
CADO POSTERIORMENTE. Falcão. O Deputado Cle-to Falcão está sendo vítima de uma 

O SR, DIVALDO SURUAGY (PFL- AL. PronunGia 
o seguinte discurso;)·_::_-sr. Presidente, Srs. St:_nadores, um 
dos mais importãntes e-tiãdicionais jornais deste País publicou, 
domingo último, uma longa matéria, com chamada na primei
.ra página, com o título: "Porta-Voz ganha chácara por proct.:t~ 
ração". 

amizade que não está à altura do Deputado porque, inclusive, 
o Deputado se encontrava no exterior quando a escritura 
foi_ lavrada no nome dele. Ele estava vi;;tjando, estava no 
exterior, -e o depUtado sabe muito bem que o seu património, 
sua renda, ele é um simples funcionário_da Assembléia Legis
lativa de Alagoas, não tem condições de comprar um imóvel 
de mais de 600 mil dólares. 
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O Sr. Magno Bacelar- V. Ex' permite um aparte, nobre 
Senador? 

O SR. DIVALDO SURUAGY :..:::ouÇocV~. Ex~ Senador 
Magno Bacelar. 

O Sr: Magno-Bi.celar- Nobre Se.Oãdor, -ouço com aten
ção o pronunciamento de V. Ex', est3rreCidá ainda com o 
pronunciamento do nobre Senador Irapuan Costa Júnior, que 
o antecedeu, e foi amplamente aparteado, pelas declar~ções 
levianas e comprometedoras do Secretário José Lutzenb_erger. 
Eu já havia me pronunciado aqui, nesta Casa, ~izendo que 
essa EC0-92 não passària de Um -grande palco para _que a 
dignidade do nosso País fosse denegridapelos interesses inter
nacionais. E agora-, com o discurso de V. E_x•, em que q 
Presidente da República fica- a: declarar a ingovem.abi.lidac!e 
do País, a falência do Tesouro,um membro do seu Governo 
faz um presente de_ssa ordem e, o _que_ ~~pior, é recusado. 
Então, nobre Senador, o País tem dinheiro demais. Como 
a EC0-92 e parã inglêS" ver; "it Pobreza do nosso País é para 
que os pobres, as pessoas que trabalham, sejam penalizadas, 
porque os homens do Governo estão se beneficiando disso 
largamente. E com relação aos 30 anos de amizade que V. 
Ex~ diz e prova que há 10 anos esse fato aconteceu em Alagoas, 
eu diria, nobre Senador, que são 30 anos entre tapas e beijos. 

O SR. DIVALDO SURUAGY- Multo obrigado a V, 
Ex~, nobre Senador Magno Bacelar. O aparte de V. Ex\ 
com uma ironia britânica, revela as distorções, os desencontros 
e as mazelas que estão- dominando aqueles que compõem 
o Governo Federal. 

"A barganha, conforrn~ Çláuçlio Humberto, nao se con
sumou, porque sua casa eni Maceió, adquirida pelo SiStema 
Financeiro da Habitação, tem um saldo devedor, enquanto 
que o imóvel de Cleto Falcão já está quitado." , 

Isso significa dizer que o pagamento foi de 665mil_dólares 
pagos à vista. O Deputado Cleto Falcão está numa situação 
profundamente incómoda. Estou lamentando a situação d~ 
Deputado, porque S. Ex• sabe rilais do que ninguém que 
ele não comprou essa casa e nem tem_ recursos-·pa·ra·pagar 
esse imóvel. Então, ele vai t~r muita dificUldade em explicar 
a origem do dinheiro para a compra dessa chácara_._ _ __ _ _ 

Mas o Líder do PRN co-nfirmou ter passado a procuração 
a Cláudio Humberto, na expectativa -!ep-arc que corsa-mara
vilhosa- da troca da chácara pela casa de Maceió.- _ _ -

Então, ele deu urna procuração, com plenos direitos para 
vender, para doar, em torno de urna expectativa. -~le não 
recebeu nada. É de urna generosidade que, P!Ofll_!lda~ente, 
me comove. Quero deixar benl. claro que estou comovido. 

Espero que o _Senador Ney Maranhão, que é Õ Líder 
em exercício do Governo nesta Casa, que é um.- grande amigo 
meu, por quem tenho uma estima, admiração, urna veneração 
muito grande, aliás é uma amizade que herdei do meu pai, 
espero que ele tenha um gesto idêntico comigo, doand<! uma 
daquelas fazendas que ele tem lá em Morenp, ou lá em Aguas 
Belas, para mim. Ficarei muito agradecido, Senador Ney Ma
ranhão. 

Diz o Deputado Cleto Falcão não lembrar de ter iecebido 
~wrn~. --- · 

Ele deu uma procuração ceden~o um imóv_~l __ 9e mais 
de 650 mil dólares e não recebeu nada em troca. Foi um 
gesto assim de uma extrema confiança. Ele diz o seguinte: 
" ... o meu secretário particular é quem cuida disso." Então, 

tem um secretário particular paia cuidar de assuntos dessa 
. natureza. Ê um negócio profundamente emocionante._ 

O que é mais cUrioso, quando o jornal O Estado de S. 
Paulo divulgou, o porta-voz disse assim: "Eu cancelei a procu
ração_ e não quero mais receber o_presente." 

E-outro gesto de uma magnitude, sinceramente, que nos
deixa empolgados. Uma pessoa recebe um presente de 665 
mil dól,ares e recusa, não quer mais esSe presente. Mas eSsa 
coincidência foi depois que os jornais iiotiCiarã.m, claro, até 
então estava tudo quietinho. Como o jornal noticiou, ele disse 
que não queria mais esse presente. 

Vou ler a matéria, poi-que tem coisas deliciosas. Diz aqui 
o Cleto, que é a grande vítima, quero deixar bem claro, o 
Cleto é a grande vítínr3 dessa barganha nientirosa que está 
circulando pelo País: 

"O meu relacionamento com Cláudio Humberto é mar
cado pela confiança mútua, somos comO irmãos", afgumentou 
Cleto. 

Q Sr. Epitácio Cafeteira - Cairri e Aoel. 

OSR. DIVALDO SURUAGY- Exatamente, como Caim 
e Abel. ' ~ 

Há cerca de 10, 12 ou 14 anos, não sei preCisar, mas 
está ã.qui na tribuna de honra o jornalista Artur Gondim que 
sabe deste fato- o Cleto Falcão não era portador de mandato, 
~eátiu-se irijuriado por urna das notas do Cláudio Humberto, 
pegou o revólver e foi à tribu~a matar o Cláudio Humberto. 
A turma do deixa disso interveio e evitou, eittão, que o fato 
chegasse a uma tragédia. 

Mas o Senador Epitácio Cafeteira colOcou mUito bem, 
-é uma amizade como os irmãos Caim e Abel. 

·-"Ele jamais venderia tU cederia a casa sem o meu conhe
cimento." Isso é que é confiança. Você cede um património 
de 665 mil de dólares e disse o seguinte: 

"Ele jamais seria capaz de vender esta casa. O teor 
da procuração sugere que a confiança é efetivamente limi
tada - diz o jornal. Com tal instr_urnento jurfdico, o 
Porta-voZ tem poderes para vender, prometer vender, 
ceder, permutar, hipotecar, transferir a que~ lhe convier 
pelo preço e condições que ajustar a chácara que, oficial
rn~nte, pertence a Cleto. "Vou cancelá-la", disse ontem 
o Cláudio HumJJen;o, "isso na segunda-feira",- ao ser 
procurado pelo Estadão. "Não quero mais o negócio." 

Ele desistiu desse negócio! É um negóCio maravilhoso! 
"Prefiro ficar apertado!" Que gesto! Ele preferia ficar-aper
tado a passar por aborrecimentos. 

O curioso é que, quando., em julho, denunciei ao Presi
dente da República, através de uma carta aberta, que auxilia
res do Governo estavam com enriquecimentos súbitos e que 
tinham chácaras-aqui em Brasília, o porta-voz, com a caracte
rística que lhe é peculiar, disse urna série de palavrões, dizendo 
que não tinha nada, que não tinha chácara. Isso foi em julho, 
e a procuração foi dada em junho, quer dizer, ele já era 
senhor dessa chácara e escondeu da opinião pública, através . 
de uma entrevista coletiva que concedeu à imprensa na Cidade 
do México, quando acompanhou o Presidente àquele país. 

Mas vamos ler esta reportagem, por que ela é rnara
~ilhosa: 

"Embora o negócio- segundo Cláudio Humberto
tenha se limitado à troca de procurações, o Tabelião
Substituto do Cartório do 39 Ofício __ de Notas de Brasília, 
Arismaldo Silva, recurdii qt,~e. há cerca de dois meses, 
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na mesma ocasiao em que Cleto passou a procuração 
vinculada à chácara no Lago Sul, uma pessoa o procurou 
para lavrar uma escritura de um imóvel na Capital Fede
ral, em nome do porta-voz . ., 
Quer dizer, o Sr. ArismaJdo Silva, Tabelião-Substituto 

do Cartório do 3• Ofício de Notas de Brasflia, quem diz que 
uma pessoa, em nome do_porta-voz~ o procuroú para lavrar 
a escritura em seu nome. E portanto,·uma teia de mentiras. 

"Como a documentação estava incompleta, o interlo
cutor, que reivindicava a aprovação da escritura nomes
mo dia, às 20 horas, o Tabelião recusou-se a lavrar o 
documento. Dentro da recusa, segundo Arismaldo, ore
presentante de Cláudio Humberto avisou que levaria a 
documentação para o Cartório do 19 Ofício de Notas." 
Vamos analisar outrç tQpico da rei;Yoffagem:·-------
Diz assiro: -

"Investimento e Arrependimento: ''O Deputado Cleto 
·Falcão afirma que a compra da chácara 35 da QI 15 

do Lago Sul foi um investimento". E que belo investi
mento! "Segundo o Líder do PRN na- Câmara, o iin6ve1 
foi comprado por 30 milhões de cruzeiroS." Olhem que 
brincadeira! Oimóvel, avaliado em __ 648 mild6lares e 
que, na verdade, foi vendido por 665 mil dÓlares, -foi 
anunciado pelo Deputado Cleto Falcão como se e:ustasse 
30 miJhões de cruzeiros. Esse imóvel teria sid9 comprado 
do argentino, Ricãrdo Antonio Sanche~_ Velasquez, que 
estava deixando o Brasil. A reportagem já está procu.:
rando o argentino em Buenos Aires," -dizem os repór
teres do Estad;io. 

QuerO aproveitar a presen-ça do Senador Ney Maranhão, 
que; com justo orgulho para esta Casa, -fala em-nome do 
Governo, pena dizer que seria conveniente, lembr~r um fato. 
Na carta que eu fiz ao Pre~idente, V .. Ex~ se recorda que 
eu tive o cuidado de mandar-lhe uma cópia, eu dizia o seguinte: 
que o poder político rião trabalha com provas, ele tiabalha 
com evidências. Quem trabalha com provas é o Poder Judiciá
rio. Não é verdade?_ Então, ~s evidências: se alguém, há dois 
ou três, anos, não tinha condições de comprar um-apartamento 
e hoje-compra uma--chácara por mais de meio milhão de dóla
res, essa pessoa tem_ que explicar ao Gõvenio que ele integra 
a origem dessa forturi.a súbita. E ~u diz~a, então, o seguinte: 
o Presidente dispõe da Secretaria de Assuntos-Estratégicos, 
dispõe da Receita Féd~ral, dispõe da Polícia Federal, para 
investigar, com muita tapid_ez, esses fatos todos. - - -

O Sr. Ney Maranhão- Permíte-me V. Ex• um aparte? 

O SR. DIV ALDO SURUAGY - Concedo o aparte ao 
nobre Seriador. 

O Sr. Ney Maranhão - Senador Divaldo Suruagy, a 
Casa está ouvindo ~oro a atenção que V. Ex~, metece, pela 
sua reputação de homem público, de GoVernador, duas vezes, 
de um Estado pobre, mas que se impôs como lider pelo traba
lho de V. Ex• na sua terrã, e hoje V. EX'., com-muita dignidade 
e o- respeito que esta Casa tem por V. Ex~., -quando assoma 
à tribuna. Estou ouvindo V. Ex• com toda a atenção. Não 
tenho procuração para defeRder o Sr. Cl~udio Hunibàto, 
Secretário da Imprensa, ou quem quer que venha, amanhã, 
a se envolver _em falcatruas. Eu já disse à imprensa falada, 
escrita e televisada que eu só casso mandato- nesta Çasa_ por 
um motivo: falta de decoro parlam~ntar, ou seja, ladroagem. 

Fora disso~ não casso mandato .. Às vezes, por uma defesa 
própria, o sujeíro é obrigado a jantar antes que o almoçem. 
(Risos) Eu respeito esse ponto de vista, de que amanhã, a 
J1.1:stiça vá e cumpra sua obrigação. V. Ex• está trã:iendó denún
cias graves a essa tribuna. Não discuto de maneira alguma 
essa denúncia que V. Ex~ está trazendo. Pelo contrário; acho 
que o GovernO tem que Se abrir cada vez mais para apurar 
o banditismo, o que acontece em qualquer governo. V. Ex' 
lembra-se, por exemplo, do governo de Vargas. Aliás, V. 
Ex• é muito moço. Eu Já estou "comprando vento", com 
63 ãnosjá estamos em idade avançada. Mas acompanhei muito 
bem aquilo. Acompanhei aquelas coisas da República do Ga
leão. Acompanhei o nome do grande amigo de Getúlio; um 
dos homens de respeito deste País, que foi João Alberto, 
tachado de ladrão, do Oiapoque ao Chuí. Quando morreu, 
precisou que os seus amigos- ajudassem no enterro. Aqui mes
mo, tive ocasião ·de falar sobre ·o__ problema da Sudene, e 
V. Ex' alertou-me para uma coisa. Nesse pronunciamento
de modificação das coisas na Sudene, toquei num assunto 
em relação a-um homem, para o qual deram uma interpretação 
errada, e corrigi aqui. O seu amigo, é amigo de inúitos qUe 
estão aqui presentes, o tocador de obra Mário Andreazza, 

-de cuja fortuna a imprensa não- deixava de acusar. Sabe V. 
Ex' que o MiniStrO, na hora difícil de passar desta vida para 
a outra, se ele tivesse alguma coisa, usaria toda aquela fortuna 
para se internar nos melhores hospitais do mundo. Mas V. 
-Ex~ sabe, muito bem, que foram os amigos que o ajudaram, 
contribuindo para q!!-e continuasse nos hospitais brasileiros. 
Então, vejo todas essas coisas por esseprisma. Repito, Sena
dor, não discuto e não tenho nenhuma dúvida do que V. 

-Ex• está dizendo desta tribuna. Agora, o que me Chama a 
atenção é uma coisa. Coincidentemente, estou aqui com a 
carta do Secretário de Imprensa, onde ele fala o que V. Er 
acaba __ de citar, aí, da tribuna, que é amigo- do Deputado 
Cleto Falcão, Líder do PRN na Câmara dos Deputados, há 
37 anos amigo -de fé, e, ele diz, aqui: 

"Encaminho à Redação do_ Estado as certidões negativas 
de:_ todos os Cartório~ brasilienses, ate~tando _que não possuo, 
tampouco minha mulher, nenhum imóvel no Distrito Fede
ral!). -

Vou completar, aqui, para concluir o meu raciocício. 
Quero de V. Ex~_ Ufil pouquinho de atenção, e sei que V. 
Ex~ tem paciência de Jó para ouvir-me. _ · _ 

O SR. DIV ALDO SURUAGY - Pois não, Só quero a 
compreensão da Mesa para este assunto, que é da maior im-
portâ_ncil!_. ___ _ 

O Sr. Ney Marattbão- Como é assQnto de _grande impor
tância e pessoal, acho que a Mesa vai ser benevolente. 

- -Diz ele: 
- ''Devo ressaltar que era intenção do Deputado 

realizar a troca de uma casa de sua proriedade, em 
Biasília, por um imóvel que me pertence, localizado 
em Maceió" -como V. Ex~ acaba de citar-. "Como 
reafirmação da absoluta confiança que marca nossa . 
amizade, outorgou-~e tal procuração, ficando acor
dado que me caberia adotar idêntica iniciativa no que 
diz respeito à minha casa. O negócio acabou frustrado 
porque esse outro documento, para corresponder ao 
primeiro, neceSsitaria conceder ao deputado todos os 
direitos Sobre_ o imóvel de Ma~í6"- que, como V. 
Ex~ acaba de citar, não foi quitado no BNH -"Como 
não reuni condi_ções para quitar minha casa, a~quirid3: 
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através do SFH, a operação foi cancclad·a. Há um outro 
reparo a fazer: informou-me o Deputado que o imóvel 
de sua propriedade, em Brasília, tem urna- av~liação 
várias vezes inferior à publicada nesse jornal. De fato 
"-ele reconhece -," embora o terreno tenha um 
bom tamanho, a casa é muito pequena e seus cómodos 
tão limitados quanto ao apartamento funcional_ que 
ocupo com minha famí1ia nesta -çldade. Certamente 
por isso, o deputado faz uma pequena reforma nesse 
imóvel, a fim de lhe atribuir melhor avaliação. Estou 
seguro de que a qualquer funcionário público é reco
nhecido o direito de adquirir a casa p:rópria, sem que 
tal iniciativa autorize insinuações ou excite fantasias_" 

Senador Suruagy, o que me p6e uma mosca na orelha 
é o seguinte: não posso aceitar, do meu jeito, o sujeito querer 
ser sabido demais, querer fazer essas coisas com_ muito sigilo. 
Esse homem não ter muito antes resolvido o problema do 
apartamento dele em Maceió? Ele podia, com as condições 
que tem hoje, quitáRlo, e às vezes quitáRlo até _com certas 
vantagens q:Je o BNH lhe daria: Ele não quitou, e o motivo 

, principal de ele não ter feito o negócio foi es.sa não quitação. 
Agora, aí é qu_e está, Senador, eu co_nco.~;:do com_ y. Ex~ .• 
não discuto d~ maneira alguma, mas o_ que se precisa é ir 
a (undo, saber_ realmente se. essa casa está no nome dele, 
se ess_e negócio vale realmente 600 mil dólares, seja o que 
for, para se chegar ao fundo do poço. V. Ex~ veja, agora, 
o casO, para o qual eu alertei o Governo há uns dois meses, 
da telefónica em Pernambuco, a Telpc. Eu alertei o Governo 
e.o resultado é que houve intervenção~ Hoje, Senador, afastaR 
tam todos os diretores para apurar pos-Síveis irregularidades. 
Então, essas bombas que estão chegando ao Governo do Presi
dente Collor estão sendo apuradas, preto no branco_, e estão 

· sendo tomadas proyidências.. . - -- ~ 

Tomei muito o seu tempo, mas faço questão juntamente 
com V. Ex•, de- ir a fundo, apurar exatamente o que está 
acontecendo. Se essa _casa vale 600 mil dólares- ou 100 mil 
dólares, nós temos que apurar transparentemente, Senador. 
Peço~desculpas pelo tempo que tomei de V. Ex• •. 

O SR. DlV ALDO SURU AG Y - Pelo contrário, fico grati· 
ficado coffi 0 aparte de V. Er 

-:nesse caso. Porque o Deputado Cieto Falcão não tem condi~ 
ções financeiras de adquirir um imóvel por mais de seiscentos 
mil dólares, aqui em ;Brasi1ia. 

O Sr. Ney Maranhão - Concordo com V. Ex• 

O SR. DIV ALDO SURUAGY- Então, o Deputado Cleto 
Falcão, que está sendo uma vítima _nesse caso- quero deixar 
bem claro-, e_stá com a maior dificuldade, está enfrentando 
o maior problema, porque, inclusive, esse imóVel foi colocado 
no nome de S. Ex~, quando ele estava no exterior. Sei de 
todos esses detalhes, porque as informações vêm todas de 
Alagoas. Sabemos de tudo issn. 

O Sr. Ney Maranhão- Claro. 

~ O SR. D!VALDO SURUAGY~.::... Agora, V. EX', que é 
u~ homen:- justo, um homem que prima, ao longo de sua 
VIda, pela justeza da_s suas_ atitudes. _ _ 

O Sr. Ney Maranhão- Neste Governo, sabe V. 
que não tenho inspetor de quarteirão. 

O Sr. DIVALDO SURUAGY :_ Exatamente. 

O Sr. Ney Maranhão- Acredito no Presjc;lente:. 

O SR. DIVALDO SURUAGY- Claro. 

Ex~, 

o· sr. Ney MarãnhãÕ- Fui o primeiro a apoiar o PresiR 
dente; e serei o primeiro, amanhã, a_ cobrar de Sua Excelência, 
mas acredito ~m Sua Excelênçia até hoje. _ 

O SR. DIVALDO SURUAGY - Exatamente. V. EX' 
não há de cometer uma injustiÇa com a memória de João 
Alberto e corn a memória de Mário Andreazza ... 

O Sr. Ney Maranhão- Claro. 

. O SR. DIV ;I.LDO SURUAG'Y - ... comparados ambos 
com:Ciáudio Humberto Rosa e Silva, porque senão vão tremer 
nos túmulos. 

O Sr. Ney Maranhão- Agora, Senador eu acho interes_
sante é o Deputado Cleto Falcão, que foi Líder na Assembléia 
Legislativa, um homem vacinado, estar sendo o inocente do 
rosan-nho. 

O SR. DIVALDO SURUAGY- Pois bem, vejo V. Ex• 
n-qu-e- p-onto levou essa amizade re.cente, Não é uma amizade 
antiga, não, de 30 anos. É uma amizade recente~_ -

-- O Sr. Ney -Maranhão -Se o Deputado Cleto Falcão 
caiu nessa, va~os i~te~~á-1o, porque ele está doido. 

' · Peço a V. Ex•, neste instante, dià.nte de todos os nossos 
Pares, que assuma um comprOI'nissó ·coffiigO e, PãrtiC:ufarMe.õR 
te, com a Nação, atraVés do Senado Federal, q_~~-~--~~--!ic~r 
provado que essa casa, coto 6 depoimento- do 9rg~ntino que. 
vendeu, custou 665 mil dólares, V. EX' pedirá o afast~ento 
do Porta-Voz da Presidência da República, Cláudio-Humberto 
Rosa e Silva, por falta de condições para o exercício ~da função. O SR. DIV ALDO SURUAGY- Então, o caso é o seguin-

te: o Deputado Cleto Falcão é uma vítima. S. Ex~ estava 
O Sr. Ney Maranhão ---Senador Divaldõ Suruagy, não no exterior quando colocaram ~ssa chácara em seu nome. 

será necessário, poi-que, se· isso ficar prOvado, o Presidente Quando= S. E~_chegou, passou uma procuração com a eSposa . 
. Qa República será o primeiro a afastá-lo. DigaRine uma coisa, Senador Ney Maranhão: alguém de bom 

O SR. LIVALDO SURUAGY- Exatamente. ·- sen~o passaria uma procuração com plenos poderes para um 
- _ . ~ . . amigo não passaria nem para um irmão, porque os familiares 

. . ORSr.NeyM~a~hao-DJssona~tenhanenhumaduvi~a. · naturalmente cobrariam esse gesto tresloucado-, sem rece:-
Mas. nao estou ac:c5htando nes~as COisas._ Portanto, peço, ~~- ber nada em troco, apenas expectativa de uma permuta que 
clusive, a transcnçao nos Anais dessa carta do Sr. Cláu~IO não se transformpu em realidade? Ninguém daria um docu-
Humberto. _ menta em branco, ninguém de bom senso. -Isso está tudo 

O SR. DIVALDO SURUAGY - Vou explicar a V. EX' provado. 
claro que essa casa nãcre-stá Do rn:ome do Cláudio Humberto 
Rosa e Silva, está no nome do Deputado Cleto Falcão. O 
que ele está dizendo aí é o óbvio. - - - -

Agora, ele deixou iiUfilã-situação difícil o Deputado Cleto 
Falcão, que está sendo uma vítima - quero deixar bem claro 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - V. Ex• me permite 
uma leve intromis-são em sua fala? 

OSR. DIVALDO SURUAGY -Pois oáo, nobre Senador 
Cid Saõóia de Carvalho. 
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O SR. PRESIDENTE (Dirceú Carneiro) - Gostaria de 
lembrar ao orador que o-seu tempo já está esgotado. · 

O SR. DIVALDO SURUAGY- Só concederei o aparte 
ao Senador Cid Sabóia de Carvalho e concluirei o m-eu- prohunw 
'ciamento em seguida, Sr. Presidente. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Só teiiho a obserVar 
que esse diálogo entre V. Ex• e- o nobre Senador _Ney Maraw 
nhão se dá antes de 24 horas depo-is que o Senado Federal 
examinou a Lei do Inquilinato e restabeleceu a famigefa~a . 
denúncia vazia; e, por uma estranha oco-rrência senator~al,, . 
os partidos todos se desfiguraram com relação às suas filosofias. 
e às suas denominações para o esmagamentó do inquilino. 
V. Ex~ menos de 24 horas depois, fala de uma mansão, fala 
em dólares cujas cédulas juntas eu não consigo- imªgi_f!âT; Y-.: · 
Ex~ fala em negócios imobiliários ilícitoS e mjlíonário~ e i~s,o 
me parece a ironiã do destino. Termos que trair as siglas 
partidárias para atender aos lobbies que, inclusive, invadiram_ 
o plenário do Senado, e, antes de 24 horas depois, trazermos 
uma projeção do capital, uma projeção imperial, umã. proje-. 
ção da prepotência imobiliária ilícita, aó exame da nossa. cons
ciência! Não sei quantos dormiram de ontem para hoje,,nesta 
Casa. Eu não dormi, desgastado pela minha resistência e na 
defesa dos meus destaques e das emendas __ do meu Partido. 
Dormi absolutamente incomodado com a questão imobiliária 
brasileira. E, hoje, V. Ex~ nos lança esse· tem(_!.~ que é uma 
enorme gargalhada do capital ilícito sobre a miséria do inqui
lino brasileiro. Era o que tinha a acrescenta·r a V. Ex~ · 

O SR. DIVALDO SURUÁGY- Senador Cid Sabóia tle 
Carvalho, V. Ex~ traz a sua inquietação, a sua angúStia c<?rri 
a aprovação de Lei do Inquilinato e com a denúncia vazia 
mais uma vez ao julgamento da Casa. - ' · ' . - - -

Apenas eu diria para V. Ex~ e para o se·nador Ney Mara
nhão que não sou eu que estou falando, estou-me limitandO ' 
a ler o que o jornal O Estado de S. Paulo publicou no domingo 
último, em sua edição~ . ,.. __ 

Então, estou me limitando a ler e aproveito esse fato, 
jáque o Presidente, fiel ao Regimento da Casà,'está cobrando 
o término do meu pronUnciamento, pará 'd'eixar um ·apelo 
à Sua Excelência o Presidetite da RepúbliCa'; 'que mande os 
funcionários da Secretaria de Assuntos Estratégicos fazer um 
estágio na redação do jornal O Estado de S. Paulo. Porqtie, 
se esta Secretaria, que era o antigo Serviço Nacional de Infor
mações -'-- SNI, não teve condições de apurar esses fatos, 
e os jornalistas de O Estado de S. Paulo, em tão pouco tempo. 
localizaram a chácara, cunseguiram, e publicaram o fac simile 
da procuração. Está aqui. · 

É indiscutível, é o f~c simile da prod{f~ção esdrÓ~ula, 
que está publicada no jornal O Estado de s: 'Paulo. 

Eú até pedíria ao Iii. Júlio Mesquitá Neto que preste 
mais um serviço ao País, pe-rmitindo que funCí~iúírios-dã-secre-~ 
taria de Ação Estratégica façam estágio ·no ~eu--jorn3.1 1 para 
adquirirem a veloCidade em localizar cas-o~-c:lessa natureza: 
enriquecimentos ilíéítcis:· · · _· -·- --,- -~ -~-~- -. :--

Hoje, o Deputado _Çleto Falcão está vi~erido inomentos 
de angústias. -o Deputiil<)--deto Falcão- é :cp~i~ -uma vítima, 
neste caso. O Deputado Cleto Falcão não tem condições, 
pois já foí levantada a declaração do seu Imposto de Renda 
para ser candidato a Deputado_ Federal, e: ~.r:ótulo dos bens 
do Deputado Cleto Falcão não permite que-S. Ex• adquira 
um imóvel, nem por um ·quinto deste, adqVí_rido, aqui, em 
Brasília. · · · 

O Deputado, hoje, está vive-fido momentos de angústias, 
está vivendo momentos de preocupação. Ele é mais uma víti
ma deste caso, porque esta chácara foi cOlocada no nome 
dele, mesmo encontrando-se ele no exterior. 

E, apenas por lealdade a uma amizade que não está à 
altura dele, S. Ex" está encam_pa-ndo eSte erro, e vai pãgar 
um preço muito caro, porque toda a imprensa já está com 
toda essas informações nas mãos. O porta-voz expõe, mais 
uma vez, o deputado, quando faz uma carta dessas ao jornal 
O Estado de S. Paulo, dizendo o óbvio, que a casa não está 
no nome dele. Mas, claro! O jornal afirmou que a casa está 
no nome do Deputado Cleto Falcão e que lhe passou a procu
raÇão plena. Isso fói feito da seguinte marieira: fol comprada 
e logo depois para ele se cobrir, para ter a garantia de que 
o imóvel estava na mão dele, foi-lhe dada uma procuração 
deSsas com plenos poderes. Em troca disso, não foi dado 
nenhum documento ao Deputado Cleto Falcão. É. por isso 
que deixo este apelo, para qu_e a Secretaria de Assuntos Estra
tégicos, o anti"go SNI mande os seus funcionários fazer y.m 
estágio na redação do jornal O Estado de S. llllulo, para desco
brir, com mais facilidade, as mazelas, os_escândalos que estão 
alarmando a população brasileira CÇlm casos ~ess~ _ J?,a_tu~ez~. 
O que está implícito aqui é o_ porta-voz _da Presidê.nc~a, é.· 
aquele que fala pela presidência. É o jornalista em Alagoas 
que. foi suspenso pelos seus colegas por dois anos, segundo 
a nota do ~indicato dos Jornalistas de Alagoas, por falta de 
condições morais para o exercício da profiSsão. É o únicO 
jornalista que se _auto-rotulou mentiroso, difamador e calunia
dor, porque quando ele fez uma reportagem mentirosa no 
jornaJ _Q Pasquim sobre a máfia de branco, afirmando que 
um m,édic_o, çl~ .u~a das mais tradicionais faritílias de Alagoas, 
havia aleijado uma senhora; esse médjco Q processou e e~e, 
para fugir à penalidade, declarou, num documento registrado 
num cartório aqui em Brasflia, na cidade de Taguatinga, que 
ele, Cláudio Humberto, era mentiroso, difamador e calunia~ 
dor, uma pessoa que se auto-rotula publicamente, num doeu~ 
menta firmado em cartório, de mentiroso, difamador e calu
niador, não tem condições morais para: exercer uma função 
da estatura e da grandeza de porta-voz da Presidência. 

· Além disso, o irmão màiS velho de Sua Excelência O. 
P~e:s~den~e da República, o hoje Presidente do PRN,_ no Esta:.. 
do de São Paulo, L~opoldo Collor de Mello, numa entr~vista · 
co'Ocedida, ao JornaiQ.o :arasil, disse que o porta~voZ do irmãO 
era_cOVarde, traidor e mentiroso. Então, o Presidente daRe
pública; que tem ·consciência de que esse jornalista foi rePu~ 
diado pelo"s seus colegas, que se auto-rotulou de mau-caráter, 
de mentiroso, difamador e caluniador, já diz bem do seu 
caráter e_ da sqa PerSonalidade. -. - - . 

· Qual é o mistério_- é a pergunta que deixo a esta caSa, . 
e através desta Casa ao País- - que prende· o ~residente da 
RefniDiícil ·a eSse porta-voz? O jom31iSta Gilhert_o_ Dimenstein, 
num artigo magistral, como s6i acOntecer em todos os aftlgõs' 
que ele escreve na Folha de S. Paulo, fazia uma pergunta 
ao País: o porta-voz é porta-voz porque sabe demais ou sabe 
demais porque é po,rta-voz? Essa que é a g~ande iriterrogação, 
esse é o grande mistério, essa -é a gr'aride pergunta. Por que 
o Presidente da República mantém ao seu lado, falando pela 
Presidência da República, um homem que procede dessa ma· 
neira, um homem que é repudiado pelos seus colegas, um 
homem que se auto-rotula mentiroso, difamador e caluniador, 
um homem que é repudiado pelos familiares do Presidente? 

No mês de julho Ultimo, V. Ex~ se recorda desse debate, 
V. Ex~ o acompanhou de perto, o porta-voz, Cláudi~ Hum-
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berto afirmava," peremptoriamente, Que não-possuía nenhuma 
chácara. Hoje, ficou provado que, naquela época, já estava 
com a procuração do Deputado Cleto Falcão, concedendo-lhe 
plenos poderes~ Tudo issu revela o perfil doentio deste porta
voz. Espero que o _Presidente da República, atendendo ao 
clamor que domina a Nação, essa inquietaçãO, essa expecta
tiva, essa angústia, que esfá dominando todos os setores da 
sociedade, tornando-os inquietos, e conduzindo-os para um 
impasse institucional, ao ponto de o presidente já haver convo
cado as lideranças dos mais diversos partidos, para ver se 
encontra um caminho que tire o País dessa assombração. 

Daí agradecer a benevolência da Presidência ao nos con
ceder este tempo para um assunto de tanta importância, de 
t~nta perplexidade, que deixa a· pergunta para o Senado e 
através do Senado para o Brasil: "Qual o mistério que prende 
o Presidente da República ao seu porta-voz?" 

Sr. Presidente, era o que eu desejava dizer. (Muito bem!) 

. ATO DO PRESIDENTE N• 681/91 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tência regimental e regulamentar, em conformidade com a 
delegáçãO ·de competência· que lhe foi oUtOrgada pelo Ato 
dá Co'missâo Diretora n' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo n9 1003/91-7, resolve aposen
tar, voluntariamente, NEWTON ARANTES CUNHA, ma' 
trícula 0977, Especialista em Indústria GráfiCa Legislativa/A
nálise, Segunda Classe PL S25, do Quadro Pennanenfe do 
centto'Gfáficô âo Senado Federal-CEGRAF, nos termos 
dos ArtS·. 40, inciso III, alínéa·a, da Constituição da República 
Federativa do Brasil e· 186, inciso III, alínea a, da Lei n9 
8.tl2, de 11 'de dezembro de 1990. · · · 

· ' 'Senado Fedérál, 11 de setembro de 1991.- Mauro Beoe
vides, Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE N• 682/91 

· Ó Presid~nte"do Senado Federal, no 'uso da sua compe
tência regimental e regulamentar, em coitformidade com a 
délegaçãó de corilpeténci3 que lhe fOi· Outorgada pelo AtO 
da Coníissã6 Díretora ·n~ ·z, de 4 de abril de 1.973, e tendo 
em Y~s~a O que: ~O.n~ta 'dO: Proces'sO n9 0329/91-6, resolve áposen~ 
ta~, voluntariamente, ARARY BENEDICTO DE AGUIAR, 
matrícula 0071. ESpedaJista em Adminístra!;âci :t;.,:eg·isla"tfva/ 
Técnicas, Segunda Classe, .PL M17, do Quadro P~rmanente 
do Centro Gráfico do SenadQ Federal- CEGRAF, nos ier
mOs dos Arts. 40, incísó III, alínea a, da Constituição da 
Repúblíca Federativa do Brasil e. 186, inciso III, alínea a, 
daL~i n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 

· · Senado Federal, 11 de setembro de 1991.- Mauro Beoe
vidés',, Presid~~te do ~enado Fedéial. · 

:'' 

ATO DO PRES!I)ENTE N• 683/91 

Oo Presiden~e do Senado Federal, no uso çla sua compe
tênc:;ia regimental e regulamentar, em confomidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da· Comissão DiretOra n~ 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
e~ vista o que consta do Processo n9 0665/91-6, resolve aposen- , 
tar, ·voluntariamente, FELICIANO FERREIRA BARBO
SA, matrícula 0188, Especialista em Indústria Gráfica Legisla
tivaJTécnicaS, Primeira Classe, PL M20, do Quadro Perma-

nente do Centro Gráfico do Senado Federal - CEGRAF, 
nos termos dos Arts. 40, inciso III, alínea a, da Constituição· 
da República Federativa do Brasil e 186, inciso III, alínea 
a, da Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 

Senado Federal, 11 de setembro de 1991.- Mauro BeneM 
vides,Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE N• 684/91 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe- -
tência regimental e regulamentar, em conformídade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n• 2, de 4 de abril de 1973, e fendo 
em vista o que consta do Processo n9050S/91-9 resolve aposen
tar, por invalidez, NIVALDO DIAS LOPES, mati(cuJa n' 
0602, Especialista em Indústria Gráfica Legislativaffécnicas, 
Segunda Classe, PL M17, do Quadro ·permanente do Centro 
Gráfico do Senado Federal - CEGRAF, nos termos dos 
Arts. 40, inciso I, da ConstituiçãO da República Federativa 
do Brasil e 186, inciso I, § !•., da Lei n' 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990. 

Senado Federal, 11 de setembro de 1991.- Mauro BeneM 
vides, Presidente do Senado Federal. 

. . 

ATO DO PRESIDENTE N• 685, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções regimentais e_ regulamentare~, em conformidade com a· 
delegação de competência que lhe. foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n9 2; de 1973, resolve: designar_LINDA 
MANSUR MENDES, Técnico Legislativo - área de Admi
nistração, .Classe ''Especial", Padrão I, do Quadro de Pessoal 
do Senado Federal -Parte Permanente, para respo·nder pelo 
expediente da Subsecretaria de Relações Públicas. 

Senado Federal, 12 de setembro de 1991. -Mauro Bene
. vides, Presidente do Senado Federal. 

INSTRUÇÃO NORMATIVA N' I, DE 1990 

:Dispõe sobre a solicitaÇão, concessão, aplicação, comM 
piovação e controle de supriõiento de fundOs por· ln e i O 
de ãd.iantamento, no âmbito do .Senado Federai. 

O Diretor-Geral, no uso das ·competências que lhe são 
conferidas pelo Ato n• 112, de 1985, do Presidente do Senado 
Federal, e considerando a conveniência de complementar e 
consolidar, através de normas próprias, a ·regulamentação do 
emprego e comprovação de Suprimento de Fundos, resolve 
baixar as seguintes instruções: 

I - Da caracterização legal do instrumento 
Art. 19 O Suprimento de Fundos, também denominado 

regime de adiantamento, constitui ~nstrumentci le,gal pafa a 
execução de gas~os no Senado Federfil, consoante o estabe
lecido no art. 68 pa Lei n• 4.320, de 17 de março de 1964. 

TI - Da solicitação 
Art. 29 O Suprimento de Fundos será solicitado·, por 

titular de órgão da Estrutura Admiriistrativa, a:través.·de for
mulário padronizado. 

§ 1• Cada solicitação·de Suprimento de Fundos, respei
tado o limite ftxâ.do pelo art. 79., poderá compreender até 
3 (três) dotações específicas; as quais serão objeto di;: presta
çOes de contas distintas. 

§ 2• O pedido indicará, de modo claro e conciso, além 
da caracterização do servidor que será suprido, a finalidade 
dos recursos solicitados em ~ada dotação. 
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Art. 3o O pedido será instruído pela Subsecretaria de 
Admin-istração Financeira ao seu ericainjnha_m_elltO à delibe~ 
ração do ordenador de despesa. 

Art. 4' Será de 120 (cento e vinte) dias o perlodo para 
aplicação dos recursos._ 

§ 1? O período será contado a partir da data do crédito 
bancário na conta do beneficiado. 

§ 2' O período de aplicação· não poderá exceder a 15 
de dezembro do próprio exercício. --

III-Da concessão 
Art. 5~ A conCessão de S_uprimento de Fundos será 

sempre precedida da emissão da Nota de Empenho, para 
atendimento de despesas que não possam se subordinar ao 
processo normal de reali~ação_(empenho, Hquidação e paga
mento.) 

§ 1 o Constituein-~se ·caSOs de concessão de Suprimento 
de Fundos 

a)serviços extraordinários e_ urgentes, cuja exeCuç~o não_ 
admita delongas; _ _ __ 

b)despesas a serem realizadas em lugares distantes dos 
órgãos pagadores; _ 

c)despesas miúdas e de pronto pagamento necessárias 
ao funcionamento do Senado Fedçral. 

§ 2'~ Entender-se-ão por despesas miúdas e de pronto 
pagamento aquelas que envolverem importância inferior a 
1/10 (um décimo) do valor estabelecido para dispensa de licita
ção, consoante o item II do art. 19 do Ato n' 31/87, da Comis
são Diretora, à época da concessão do a-diantamento. 

Art. 6~ É vedada a concessão de Supririú:nto de Fun
dos: 

I- a servidor em alcance, assim entendido aquele que 
não regularizou pendências de SuprimentO de Fundos ante
rior, dentro dos prazos legais; 

II -a servidor em atraso na prestação de contas de Supri
mento de Fundos; 

III -a servidor responsável por 2 (dois) Suprimentos-
de Fundos a comprovar; 

IV- a servidor que não esteja em efetivo exercício. 
Art. 7• O Suprimento de Fundos poderá ser concedido 

até o limite ·estabelecido_ oara a· disoensa de Jiçitacões_~- oara 
Cãda iÚ~m de despesa. ~ ~ - . ~ 

Art. 8'~ A entrega do numerário ao suprido será efetua
da através de depósito em conta aberta em estabelecimento 
oficial de crédito, -irititulada "Adiantamento --SF", ou em 
espécie-, conforme o casa. 

Parágrafo úriicQ:-~Após o procedimento previSto no capllt 
deste artigo, o procesSo de concessão será entregue· áo agértte 
suprido, para fins de instrução e posterior prestação de corifas. 

IV-Da aplicação _ 
Art. 9~ Na aplicação do Suprimento de_ Fundos serão 

obedecidos os seguintes Critérios: 
I -os pagamentos serão efetuados, sempre que possível, 

por meio de Cheque Nominativo em favor dos forneced_ores; 
II- os saques e/ou pagamentos efetuados em espécie, 

serão objeto de justificação; - -
III- o Suprido não poderá manter em seu poder valor, 

em espécie, superior a 1 O% do limite _estabelecido para dispen
sa de licitação, exceto nos casos em que o Suprimento de 
Fundos seja concedido em espécie; 

IV- nos casos de aquisição de materiais ou -de -qi.üilque-r 
outro tipo de opera-ção sujeita a tributo, o fornecimento deverá 
ser sempre acompanhado de Nota Fiscal ou documento equi
valente em nome do Senado Federal; 

V- no pagamento de despesas referentes à prestação 
de serviços por profissional autónomo será efetuada, sempre 
quê cabível, a retenção de impostos e de contribuições previ
denciárias devidas, bem como o re-spectivo recolhimento; 

VI-- os documentos relativos ao fo"i'necimento de mate
riais ou equipamentoS sujeitos a regístió- patrimonial ou tom
bamento terão urna de suas vias,_ ou cópia autenticada pela 
unidade requisitante, encã.minhada ao Orgãu do património 
para efetuar os_ registres cabíveis. 

r\tt. 10. O material adquirido ou o serviço-presta.do 
será atestado no próprio comprovante de despesa, por outro 
servidor, devidamente indentificido e visado pelo requisitan
te. 

Art. 1 L Os pagamentos efetuados com inobservância 
das· disposições destas Normas serão glosados ·e lançados à 
respons<ibilidade pessoal do suprido. 

V- Da comprovação 
Art. 12. O s_ervidor que receber o Suprimento de Fun

dos é obrigado a prestar contas de sua aplicação segundo 
estas Normas, sujeitando-se à tomada de contas especial se 
não o fixar no prazo fixado pelo Ordenador de Despesas. 

Parágrafo único. A prestação de contas será _efetuada 
no Prazo de até 15 (quinze) dias após o último dia do período 
concedido pelo Ordenador de Despesa para a aplicação. 

Art. 13. A comprovação da aplicação do adiantamento 
será organizada pelo servidor suprido, sob a orientação técniCa 
da Subsecretaria de Administração _Financeira, instruído, ne-
cessariãritente, com os seguintes d~_mentos: , 

I- documento padrão de encaminhamento à autoridade 
requisitante e de reencaminhamento por este Ordenador de 
Despesas; 

- II- recibo do depósito bancário inicial, quando for o 
caso, e ,comprovante do movimento bancário; 

· III- documento padrão de discriminaçãó das despesas 
através do suprimento; 

IV- documentos comprobatórios da efetiva realização 
da despesa, devidamente atestados pelas unidades favoreci
das, numerados seqüencialmente (notas fi"scais, faturas, reci
bos ou similares) em ordem crescente da data de emissão 

-pelO forrieCedor; -
V- comprovante do recolhimento do saldo do adianta

mento à conta do S_enado Federal, quando existente; 
VI- comprovante de recolhimento das retenções previ

denciáriaS e de impostos, eventualmente efetuadas. 
· ·· § P Os documentos comprobatórios do gasto serão 

aprese_ntad_os em original. - · 
-- § 2'~ No comprovante da despesa deverá constar, clara

mente~- a discrirrlinaçãO do material fornecido ou do serviço 
efetuado, não se admitindo generalização ou o emprego de 
abreviaturas que impeçam seu reconhecimento. 

· Att. 14. A Comprovação ser~ submetida ao Ordenadot 
de Despesas que concedeu o suprimento, que, com o concurso' 
da Subsecretaria de Administração Financeira, determinará 
diligências, promoverá impUgnações quaisquer outras- provi
dências necessáfias-ã regularização da prestação de contas. ' 

Parágrafo únicO. Quando ocorrer impugnação ou glosa, 
será comunicado ao responsável, para que, no prazo de 10 
(dez) dias se justifique ou recolha o valor glosado. 

VI- Do julgamento 
---Art. 15. -Se a prestação de c_ontas tiver sido objeto de 

impu-gnações, a Auditoria efetuará o seu reexame. 
Art. 16. Concluída a apreciação pela Subsecretaria de 

Administração Financeira ou pela Auditoria, quando for o 
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caso, estará a prestação de contas em condiçõe's de ser subme
tida ao julgamento do Ordenador de Despesas. 

Parágrafo único: -Aprovada a_ prestação de contas pelo 
Ordenador de Despesas, o processo será devolvido à Subsecre· 
taria de AdmiJ;Iistração Financeira. 

Art. 17. Revogam-se as disposiçdes em contráriO, em 
especial as Instruções Normativas n•' 1/85, 1/86, 1187 e 3/87 
desta Diretoria-Geral. 

Brasilia, 13 de setembro de 1991. - Manuel Vilela de 
Magalhães,Diretor-Getal em substituição. 

COMISSÃO DIRETORA 

Reunião extraordinária realizada 
às 19h40min do dia 19 de junho de 1991 

Às dezenove horas e quarenta minutos do dia dezenove 
de junho de mil novecentos ,e noventa e um, na Sala de Reu
niões da Cornjssão, sob a Presidência do Senador Mauro Berre
vides, presentes os Senadores Dirce_u_Ca;r_Qe_iro, Rachid Salda
nha Derzi, Alexandre Costa e Lucídi_o Portella, reqne-se_ :a 
Comissão Diretora. Ausentes, por motivos justificados, Os 
demais membros. Aber:t_os os __ traalhos, o Seii:J.hor Pre.sidente 
concede a palavra ao Senador Dirceu- Cãtn:eiro que, ehi seU 
parecer, apresenta a redação final do Projeto de __ Re.s-9l.u-ç_c1o 
n" 41, de 1991, que autoriza a União a ce_leb,rar operação 
externa de natureza financeira relativa aos juros da díVida 
externa, junto aos bancos conierciais, devidos no pe_ríodo de 
julho de 1989 a dezernJ;>_ro de 1990, e dá outras providências. 
Aprovado o parecer e nada mais havendo a tratar, o ·senhor 
Presidente dá por encerrada a reunião, lavrando çu, AntQnio 
Fernando Ferreira Leite, Assistente ad boc, a presente ata 
que, uma vez rubricada pelo Senhor _Presidente, vai à publi
cação. 

Sala de Reuniões da Comissão, em 19 de junho de 1991. 
-Senador Mauro Benevides, Presidente. 

COMISSÃO DIRETORA 
Reunião extraordinária realizada 

às 18h30min do dia 27 de junho de 1991 

Às dezoito horas e t'rinta minutQS do dia vinte_ e sete 
de junho de mil novecentos e noventa e um, na Sala de Reu
niões da Comissão, sob a Presidência do Senador Mauro Berre
vides, presentes os Senadores Dirceu Carneiro, Rachid Salda
nha Derzi e Beni V eras, reúne-se a Comissão Diretora. Ausen
tes, por motivos justificados, os demais membros. Abertos 
os trabalhos, o Senhor Presidente concede a pafavra ao Sena
dor Rachid Saldanha Derzi que, em seu parecer, apresenta 
a redação final do Projeto de Resolução n"' 17, de 1987, que 
institui o Museu Histórico do Senado Federal e dá outras 
providências. Aprovado o parecer e nadamais havendo a tra
tar, o Senhor Presidente dá por encerrada a reunião, lavrando 
eu, Antonio Fernando Ferreira Leite, Assistente ad boc, a 
presente Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor Presidente, 
vai à publicação. 

Sala de Reuniões-da Comissão, em 27 de junho de 1991. 
-Senador Mauro Benevides, Presidente. 

COMISSÃO DIRETORA 
Reunião extraordinária reaUzada 

às 20h10min do dia 27 de junho de 1991 

Às vinte horas e dez minutos do dia vinhü~ sete de junho 
de mil novecentos e noventa e um, na Sala de Reuniões da 
Corriissáo, sob a Presidência _d.o Senador Mauro Benevides, 

pr~sentes os Senadores__Dirceu Cã.rneíro e Rachid Saldanha 
Derzi e Beni V eras_, reúne-se a Comissão Diretora. Ausentes, 
por motivos justificados, os demais membros. Aberto_s os tra
balhos, o S~nhor Presidente concede. a palavra ao SeÍlador 
Dirceu CarneirO que, em seu parecer, apresenta a redação 
final do Projeto de Resolução n"' 43, de 1991, que autoriza 
o Estado do Rjo -de !aneiro a elevar, teJilporariamente, o 
limite da sua díyida mobiliária, mediantp emissão e colocação 
no mercado de LetraS Finã.nceiras -do Tesouro do Estado do 
Rio de Janeiro - LFTRJ destinadas ao giro de 84% das 
80.827.002 LFTRJ, vencíveis no segundo semestre de 1991. 
Os Senhores Senadores aprovam o parecer. Ainda com a 
palavra o Senador Dirceu Carneiro apresenta parecer com 
a redação final do l'roejto de Resolução n' 44, de 1991, que 
re-ratifica a Resolução n• 55, de 1989, do Senado Federal. 
Os Senhores Senadores aprovam o parecer. Em seguida, conti
nua_ndo a reunião, o Senador Dirceu Carneiro apresenta em 
seu parecer a redação final do Projeto- de Resolução n"' 46, 
de 1991, que autoriza o Governo do Estado de São PaUlo 
a emitir 9.081.763.493 Bônus do Tesouro do Estado de São 
l'aulo - Série Especial - BTSP-E em substituíção a 
93.117.959 Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São 
Paulo - LFTP, VenCíveis em 15~6~91 e sujeitas ao diposto 
na Lei n"' 8.024, de 12-4-90. Os Senhores Senadores aprovam 
o parecer. Com a palavra o Senador Dirceu Carneirooque, 
em seu parecer, apresenta a redação final do Projeto de Reso
do Rio Grande do Sul a emitir e colocar no mercado Letras 

Fionanceiras do Tesouro do Estado_do Rio Grande do Sul 
- LFTRS, destinadas ao giro de 84% das 102.040.128 LFTRS, 
com vencimentos no segundo semestre de 1991. Os SenhoreS 
Senadores aprovam o pareG_~r. Ainda com a palavra o Senador 
Dirceu Carneiro que, em seu·parec-er, apresenta ã redação 
final do l'rojeto de Resolução n• 47, de 1991, que autoriza 
ç _governo do Estado de Minas Gerais a emiti(e cOlocar no 
mercado LetraS FlnaD.'ceiras do )esopuro do Estado de Minas 
Gerais -LFTMG, destinadas ao giro de 83% das 59.420.273 
LFTMG e dns 14.027.431.852 Bônus do Tesouro de Minas 
Gerais- BTMG; com vencimento nO segundo semestre de 
1991. Aprovado o parecer e nada mais havendo a tratar, o 
Senhor Presidente dá por encerrada a reunião, lavrando eu, 
Antonio Fernando Ferreira Leite, Assistente ad hoc, a pre
senta ata que, uma vez rubricada pelo Senhor Presidente, 
vai à publicação. 

Sala de Reuniões da Comissão, em 27 de junho de 1991. 
-Senador Mauro Benevides, Presidente. 

COMISSÃO DIRETORA 
Reunião extraordinária realizada 

às 13h16min do dia 28 de junho de 1991 

Às treze horas e dezesseis minutos do dia vinte e oito 
de junho de mil novecentos e noventa e um, na Sala de Reu
niões da Comissão, sob a Presidência do Senador Mauro Berre
vides, presentes os Senadores Dirceu-Carneiro e·Rachid Salda
oh~ Derzi, reúne-se a Comissão DiretOra. Ausentes, por moti~ 
VOS jUstificados, os demais membros. Abertos os trabalhos_, 
o Senhor Presidente concede a palavra ao Senador Dirceu 
Carneiro que, em seu párecer; apresenta a redação final do 
Projeto de Resolução n9 48, de 1991, que dispõe sobre a 
remuneração dos servidores do Senado Federal, nos meses 
de maio e fUnho de 1991. A provado o parecer e nada mais 
havendo a tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada a 
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reunião, lavrando eu, Antonio Fernando Ferreira Leite, Assis
tente ad hoc; a presente ata que, uma vez rubricada pelo 
Senhor Presidente, vai à publicação. - ----

Sala de Reuniões da Comissão, em 28 de junho de 1991. 
--se-nador Mauro Benevides, Presidente. 

COMISSÃO i>IRETORA 
Reunião extraordinária realizada 
às 18h do dia I• de julho de 1991 

Às dezoito horas do dia primeiro de julho de mil nove
centos e noventa e um, na Sala de Reuniões da ComiSsão, 
sob a Presidência do Senador Mauro Benevides, presentes 
os Senadores Meira Filho, Lucído Potella e Beni. V eras, reú
ne-se a Comissão Diretorá.. -Ausentes, por motivos justifi
cados, os demais membros. Abertos os trabalhos, o Senhor 
Presidente concede a palavra ao Senador Meira Filho que, 
em seu parecer, apresenta a redação final do Projeto de Reso
lução n9 26, de 1991, que extingue cargos efetivos, vagos, 
do Quadro de Pessoal do Senado Federal, e dá outras provi
dências. Aprovado o parecer, e nada mais havendo a tratar, 
o Senhor Presidente dá por encerrada a reunião, lavrando 
eu, Antonio Fernarido Ferreira Leite, Assistente ad boc; a 
presente ata que, uma vez rubricada pelo Senhor Presidente, 
vai ã publicação. ~ ~ 

Sala de Reuniões da Comissão, em I• de julho de 1991. 
-Senador Mauro Benevides, Presidente. 

COMISSÃO DIRETORA 
Reunião extra-ordnária realizada 
às 9h do dia 1• de agosto de 1991 

Às nove horas do dia primeiro de agosto de mil nove
centos e noventa e um, na Sala de Reuniões da Comissão, 
sob a Presidência do Senador Mauro- Benevides, presentes 
os Senadores Alexandre Costa, Meira Filho e :M;arcio 1:-~~e~~.l.!, 
_reúne-se a ComisSão DfretOra. Auseiltes~ pói motivos juStifi-

cados, os demais membros. Abertos os trabalhos, o Senhor 
Presidente concede a palavra ao Senador Alexandre Costa 

-qUe, em seu parecer-,- Sugere ã interrupção da tr~mitação c:lo 
Projeto de Resolução n9 53",- de 1990, da Comissão Diretora, 
até que o Supremo Tribunal Federal julgue a ação de inconsti
tuciOnalidade impetrada pela Confederação dos Servidores 
Públicos do BrasiL Aprovado o parecer, e nada mais havendo 
a tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada a reunião, 
lavrando eu, Antonio Fernando Ferreira Leite, Assistente 
ad hoc; a presente ata que, uma vez rubricada pelo Senhor 
Presidente, vai à publicação. -

Sala de ReuriiõeS da Comissão, em J9 de agos-to de 1991. 
-Senador Mauro Benevides, Presidente. 

COMISSÃO DIRETORA 
- Rennitlo extraordinári~- realizada 

às 18h39mio do dia 14 de agosto de 1991 

Às dezoito horas e trinta e nove minUtos d_p día quatorze 
de agosto de mil novecentos e noventa e um, na Sãla de 
Reuniões da Comissão, sob a Presidência do Senador Mauro 
Benevides, presentes os Senadores Dirceu Cái-neiro, RaChid 
Saldan~a Derzi e Lu~ídio Portella, reúne-se a COillissão O:ire.:
toi"a. Ausentes, por motivos justificiJ.dOS, os demais-~membros. 
A?e~~os_ os t!abahos, o Senhor_ Presidente conced~_ a pa!avra_ 
-ao Senador Dirceu Carneiro que _em seu parecer, apresenta 
a redação final do Projeto de Resolução n' 54, de 1991, que 
dispõe sobre a remuneração dos serVidores do Senado.Federal, 
e dá outras providências. Aprovado o parecer, e nada_ mais 
havendo a tratar_, o S~nhor Presidente dá por encerrada a 
reunião, lavrando eu, Antonio Fern_an9o Ferreira Leite, Assis
tente ad hoc ,- a presente ata que, uma vez rubricada pelo 
Senhor Presidente, vai à publicação. _ _ 

Sala de reuniões da Comissão, em 14 de agosto de 1991. 
-Senador Mauro Benevides, Presidente. 


