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SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1- ATA 56• SESSÃO, EM 20 DE ABRIL DE 1992 
1.1 -ABERTURA 
1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Mensagens do Senhor Presidente da República 
- N' 173/92 (n' 107/92, na origem), de agradecimento 

de comunicações. 
Submetendo à deliberação do Senado a escglha de 

nome indicado para exercer cargo cujo provimento- depe-n
de de sua prévia aquiescência.-

-N' 174/92 (n' 109/92, na origem), referente a escolha 
·do nome do Sr. José Francisco Rezck, para exercer o cargo 
de Ministro do Supremo Tribunal Federal na vaga decor
rente da aposentadoria do Ministro Célio de Oliveira Bor
ja. 

1.2.2- Pareceres 
Referentes às seguintes matérias: _ 
Emenda·do Senado ao Projeto de Decreto Legislativo 

n' 8/84 (n' 44/84, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o texto do Acordo de Cooperação no Campo dos Usos 
Pacíficos da Energia Nuclear entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governb da Espanha, Celebrado 
em Brasília a 12 de maio de 1983. (Redação final) 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 134/91 (n' 69/91, 
na Câmara dos Deputados), que_ aprova o texto do Acordo 
de Cooperação para a RedUção da Demanda, Prevenção 
do Uso Indevido e Combate à Produção e ao Tráfico ilícitos 
de Entorpecentes e Substâncias PsicotrQpicas, celebrado 
entre o Governo da República Fedex:ativa do Brasil e o 
Governo da República do Equador, em Brasília a 7de 
novembro de 1990. (Redaçã<dinal) . 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 22192 (n' 99/91, 
na Câmara dos Deputados), que aprova as Contã.S do Go
verno da República relativas ao exercício fihãncefro çl_e 
1989. (Redação final) · 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 141191 (n' 46/91, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo 

- -de Coopera_çãg para a Redução da Demanda, Prevenção 
do Uso Indevido e Combate à Produção e ao Tráfico llícitos 
de- Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, celebrado 
entre o GoVerno da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República do Chile. (Redaçâo final) 
. -Projeto de Resolução n' 5/92~~que estabelece alíquo
ta máxima para o ImPosto-Sobre Transmissão CauSa Mortis 
e Doação, de que trata a alínea a, inciso I, e § 1'?, inciso 
IV do art. 155 da Constituição Federal. (Redação final)) 

1.2.3 - Requerim~nto 
-N' 169/92, de autoria do Senador Divaldo Suruagy, 

Solicitando a tramitação conjunta dos Projetas de Lei do 
Senado n'' 12 e 24, de 1992.' 

1.2.4- Discursos do Expediente. 
SENADOR VALM1R CAMPELO- 32' aniversário 

de Brasília. 
SENADOR RONALDO ARAGÃO- Críticas à in

tenção do Governo de criar empréstimo compulsório com 
a finalidade de aumentar a arrecadação. 

SENADOR ESPERID!ÃO AMIN- Queda das re
ceitas governamentais. 

SENADOR MAURÍCIO CORREA- 329 aniversá
rio de Brasília. Perplexidade de S. Ex~ com a jndicação 
do Dr. Francisco Rezek para retornar ao Supremo Tribunal 
Federal. 

1.2.5- Requerimentos ~ 
- N' 170/92 de autoria do Senador Ronaldo Aragao, 

solicitando, por intermédio do Ministério da Econoinia, 
Fazenda e Planejamento, remessa ao Senado Federal da 
minuta do contrato de que trata a Mensagem no:> 163., de 
1992. . .. . .... ~ " . 

- N' 171, de 1992, de autoria do Senador Vahmr . 
Campelo, solicitando a transc~ição, nos An~is do Senad?, 
do editorial "Poli valência do Metrô", do__ JOrnal Correto 
Braziliense, publicado na edição de 20 de abril de 1992. 

1.3- ORDEM DO DIA 
-Projeto de Lei da Câmara n' 73, de 1991 (n' 

4.064/89. na Casa de origem), que dispõe sobre a Lei Orgâ-

---------- ---~-
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EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

MANOEI, VILELA DE MAGALHÃES 
Oiretor.Oeral do Senado Federal 
AGACJEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA 
Diretor Adminiltrativo 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
Impre~so sob re~ponaabilidade da Mesa do Seudo Federal 

ASSINATURAS 

LUIZ CARLOS BASTOS Semestral ............ -·-···············~-------·-·------.CrS 70.000,00 · 
Diretor IndUJtrial 
PI.ORIAN AUGUSIO COUTINHO MADRUGA 
Diretor Adjunto -

· nica do Tribunal de Contas da União, e dá outras providên~ 
das. Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei da Câmara n• 126, de 1990 (n' 
1.854/89-, na Casa_de origem), que cria a Carreira de Apoio 
Técnico- Admillistrativó do Minístério-Público da União 
e seus cargos, fixa os valqres de vencirn.e_ntos, e dá 0utras 
providências. Votação adiada por falta de quorum. --

-Projeto de Lei da Câmã.ra n"' 125/91-Coroplementar 
(n"' 60/89, na Ca,sa de origem), que disciplina os limites 
das despesas com o funcionalismo público, na forma do 
art. 169 da Con_stitiiiÇão Fed~ral. Retira,do da pauta. 

- Redação final do Projeto de Lei do Senado n? 203, 
de 1991, que altera a Lei n' 6.368, de 21 de outubro de 
1976, que dispõe sobre medidas de prevenção e repressão 
ao tráfico ilícito e uso indevido de substâncias entorpe
centes ou que determinem dependência física ou pSíquica 
e dá outras providências. Aprovada. À Câmara dos Depu
tados. 

- Redação- final do Projeto de Resolução n~' 12, de 
1991, que estabelece princípios gerais de Processo Legisla
tivo e dá outras providências. Aprovada. A promulgação. 

- Projeto de Lei da Câmara n' 31, de 1991 (n' 
4.618190, na Casa de origem), que altera a Lei n' 5.700, 
de 1" de setembro de 1971, que dispõe sobre a forma e 
a apresentação no Brasil dos Símbolos Nacionais:. Votação 
adiada, nos termos do art. 168 do ~egim~nto Interno. 

- Projeto de Lei da Câmara n' 93, de 1991 (n' 
4.819190, na: Casa de origem), que cria Cargos de Procura" 
dores do Trabalho de 2~ Categoria, cargos efetivos e em 
comissão, e dá outras providê~cias. VotâÇã~- Q,di8da, ilõs 
termos do art. 168 do Re~mento Interno. 

- Projeto~ de Lei da Câmara ~n, 114, de 1991 (n' 
2.214/91, na Casa de origem), que dispõe sobre a reestru
turação da Justiça Federal de Primeiro Grau da 4~ Região 
e dá outras providências. Votação adiada, nos termos do 
art. 168 do Regimento Interno. 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 15, de 1988 (n' 
20188, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
da Convenção n" 154, da Organização Internacional do 
Trabalho - OIT; sobre o incentivo __ à negOciação coletiva, 
adotada em Genebra, em 1981, durante a 67•- Reunião 
da ConferênCia Internacional do Trabalho. Votação adiada, 
nos termos do art. 168 do Regimento Interno. 

Tiragem 1.200 exemplares 

- Projeto de Res_oJução n9 23, de 1991, que altera 
a redação do parágrafo único do a,rt. 114 e acrescenta § 
3" ao art. 126 do Regimento Interno do Senaçlo Federal 
Votação adiada, nos termos do art. 168 do Regimento In
terno. 

-Proposta de Emenda à .C_onstituição n~' 24, de 19~1, 
que altera a redação do § 2~' do art_. _14 do Ato das Dispo
sições Constitucionais trasitórias. Vo~ç_ão a~Uada, nos ter
mos do art. 168 do Regimento Interno. 

1.3.1 - Discurso após a Ordem do Dia 
SENADOR MARCO MACIEL- Golpe de Estado 

no Peru. 
1.3.2...:... Coi.O.Urucã.Ção dã: Presidência 
Término do prazo para interpOsiçãO de reCuiso no -

sentido de inclusão em Orc:lem do Dia dos seguintes pi-õje- · 
tos de lei apreciados conclusivamente pela Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. _ ... 

-Projeto de Lei do Senado n' 259; de 1991, que 
determina a indisponibilidade dos bens da vítima de seqües
tro e de extorsão mediante seqüestro, os de seu côrijuge _ 
e de seus parentes, e dá outras providências. À Câmara 
dos Deputados. 

- Projeto de Lei do Senado n' 275, de 1991, que 
determina a indisponibilidade dos bens da vítima de seqües
tro e de extorsão mediante seqüestro e, com ressalvas," 
o de.seu cônjuge e de seus parentes, ascendentes e descen
dentes, consangüíneos e afins até o quarto grau. Ao Ar
quivo. 

1._3.3- D_e$ignaç:4~ da Ord~m do Dia da próxima ses-_ 
são 

1.4-ENCERRAMENTO 
2- ATOS DO PRESIDENTE 
W 145 E 146, DE 1992 
3-EDITAL 
N• 02-B/92, relativo à data, horário e locais das provas 

objetivas previstas para a primeira etapa do concurso públi
co para Assessor_Legislativo, Técnico Legislativo- Auxi
liar de Enfermagem e Auxiliar Legislativo -Telefonia. 

4- ATA DE COMISSÃO 
5- MESA DIRETORA , 
6- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 
7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA-

NENTES 
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Ata da 56~ Sessão, em 20 de abril de 1992 

za Sessão Legislativa Ordinária, da 49" Legislatura 

Pz:e~>idência dos Srs. Alexandre Costa e Meira Filho 

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

Alexandre Costa - Esperidião Amin - J oao França - J o
nas Pinheiro ·- Magno Bacelar - Maurfcio Corrêa - Meira 
Filho - Nabo r Júnior - Ronaldo Aragão - Valmir _ Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - A lista de 
presença acusa o compateéiménto âe 10 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão .. 

Sob a proteção de P~1:1s. i!'liciamqs_ t;tossos frabal.h9s. 
.O _Sr. lo:> Secretário procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte . 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS DO 
PRESIDENTE DA RÉPÚBLICA 

N• 173/92 (n' 107/92; na origem), de 14 do corrente, de 
agradecimento de comunicações, referente à aprovação ·das 
matériaS constantes das Mensagens SM nçs 29 a 31, de 1'992. 

Submetendo à deliberação do Senado a escolha. de nome 
indicado para cargo cujo provimento· depende de sua prévia 
equiescêocia: 

MENSAGEM N•174, DE 1992 
· (N• 109/92, na origem) 

Senhores· Membros do Senado Federal, 
Nos termos do artigo 52, inciso III, da Constituição Fede

ral, submeto ã·consideração do Senado Federal o nome do 
Doutor JoSé-Francisco Rezek, para exercer· o cargo âe Minis
tro do Supremo Tribunal Federal na vaga de_COfrente da apo
sentadoria do Ministro Célia de Oliveira Borja. 

Como sabem Vossas Excelências, o Doutor José Fran
cisco Rezek, exercia a elevada função de Ministro do Exc(!lso 
Pretória, quando, exonerado a pedido, dela se desligou ~~ 
15 de março de 1990 para, a meu conv~te, integrar a e_quípe 
ministerial à frente do Miriistério das Relações Exteriores, 
onde atendeu agraves e_ complexas incumbências_ com invulgar 
dedicação, competência, eficiência !!- brílhO. 

Cumprida tão nobreme:n~e sua missão no Poder Execu
tivo,- ao qual emprestou de maneira tão hon_ros~ e_~fic~z o 
fulgor de sua inteligência e capacidade,- estou indicàndo-o 
para recondução à Corte Suprema e, para tanto, apresento 
em anexo o seu curriculum vitae. 

Bras!lia, 15 de abril de 1992. -Fernando Collor de Mello. 
FRANCISCO REZEK 

Nascido em Cristína-MG, em 18 de janeiro de i944. Casa
do co.!ll Myreia de Palma Castro Rezek, tem quatro filhos: 
Adriana, Verónica, Francisco José e João Paulo. 
I. Formação Universitária _ 

-Graduado pela Faculdade de Direíto da Universidade 
Federal de Minas Gerais. Orador da turma de 1966. Doutor 
em Direito Público pela mesma Faculdade (!967). 

- B9l~i!B: _4ª IÕ.teramerican University Foundation para 
viagem aos Estados Unidos da América (julho/agosto de 
1965). Curso de extensão na Universidade Harvard sobre Ins
tituições 'Americanas e Problemas do Desenvolvimento Eco
nómico. -

-Bolsista do Governo francês em nfvel de pós-graduaçâo 
(1967/1968; 1970), 

. ~ Integrante, ao lado de outros quatorze professores 
de nacionalidades diversas, do Centro de Estudos e Pesquisas 
de Direito Internacional e Relações Internacionais da Acade
mia de Direito Internacional de Haia, havendo obtido diploma 
comprobatório do desempenho individual (agosto/setembro 
de !968). 

----Doutor em Direito Internacional Público p-ela Facul
dade de Direito da Universidade de Paris, mediante defesa 
da tese LA CONDUITE DES RELATIONES INTERNA· 
TIONALES DANS LEDROIT CONSTfTUTIONNEL LA· 
TINOAMÉRICAIN, em 2, de outubro de 1970, perante júri 
iritegrado pelos professores Georges Berlia e Roger Sçhwarti
zemberg, e presidido pelo Professor Georges Vedei, Deão 
da Faculdade de Direito da Universidade de Paris e patrono 
da tese. Menção honorífica. _ 

- Pesquisador-visitaitte p.a Universidade de Paris~ a con~ 
vite do Governo fra~cés (outubro/novembro de 1973),. 

- Pesquisador de nível pós-doutoral na Universidade 
de Oxford, Grã-Bretanha, em Direito Público comparado, 
sob o patrocínio do Conselho Britânico. Titular do Diploma 
in Law da Universidade de Oxford, 1,11ediante defesa da tese 
RECIPROCITY AS A BASIS OF EXTRADITION {outu· 
bro de 1978/ju!ho de !979). 
H. Magistério Superiór/Atividades Acadêmicas 

-.Professor Assistente na Faculdade de Direito da Unf
versidade Federal de Minas Gerais, 'niediante concurso públi
co de provas e titules, em que obte_ve o primeiro lug3r na 
área _do Direito In~~nlaciónal (fevereiio de 1970). PrOfessor 
de Direito Internacional. Público no 59 do Curso de Bachare
lado, e de Relações Internacionais no 2<? ano do cUrs-o de 
Doutorado, na Faculdade de Direito da UFMG (1970, I• se
meStre). Membro da Congregação~ 

-Professor Titufar da Universidade de Brasília, atuando 
nas át:eas do Direito Internacional Público (cursos de ~actua
ção e pós-graduação) e do Direito Constitucional (curso de 
pós-graduação). lngreS&o em abril de 1971. 

- Chefe do Depá.rtamento de Direito da Universidade 
d~ Brasília, mediante nomeação pelo Reitor, após eleição 
pelo colégio departamental para o primeiro lugar em lista 
séxtupla Qunho de 1974/setembro de 1976), 

:- Diretor da Faculdade de Estudo~ Soci~~s Aplicados 
da Universidade de Brast1ia, nomeadqpclo Ministro de Estado 
da Educação e Cultura em 20 de outubro de 1978, havendo 
assumido o exercício do cargo em 19 de agosto de 1979, e 
pedido exoneração em 13 de setembro seguinte, quando no
meado Subprocurador-Geral da República. 
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-Professor no Instituto Rio Branco, do Ministério das 
Relações Exteriores, de agosto de 1976 a dezembro de 1982, 
miniStrando Teótia Geral do Direito Público e Direito Interna
cional Público, respectivamente no primeiro e segundo ano 
do Curso de Preparação à Carreira de Diplomata. Cortfe
rencista no Instituto Rio Branco, nos anos subseqüentes. Exa
minador de Direito nos eXames vestibula(_es ao CursO de Pre
paração à Carreira__de __ Diplomata, promovidos pelo Instituto 
Rio Branco entre 1977 e 1982. Examinador de Direito Consti
tUcional e Direito Internacional Públi_cp nos concursos de.aces
sn direto à Carreira de Diplomata, promovidos pelo_ Instituto 
Rio Branco em 1977 e 1978. 

.....:. Professor de Difeito Interna~ional nos Ciclos de Trei~ 
namento de Especíalistas em Promoção_ Comercial do CEN-
DEC (1977, 1978). . .. 

- Membro da Comissão Examinadora em concurso pú
blico promovido pela Universidade Federal de Minas Gerais 
para Auxiliar de Ensiito de Direito Internacional Público 
(1971). 

-Membro da Comissão Examinadora de tese de douto
ramento em Direitó Internacional, apresentada à Faculdade 
de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais (1975). 

-Membro da Comissão de Implantação e primeiro Coor
denador do Curso "de Mestrado_em Dii"éito ela Universidade 
de Brasília (1974/1975), credenciado pelo Conselho Federal 
de Educação através do Parecer n" 519n7. 

- Membro da Congregação de Carreira do_ Curso de 
Mestrado em Direito da Universidade de Br~sflia (1975/1977). 

-Membro da Comissão de Honra- e integrante de deba-_ 
tes no 1" Fórum Nacional de Ciência_s_ Jurídicas e Sociais---;--pro--
movido em Brasília (agosto de 1976) ...... . 

Mediador no debate sobre A NATUREZA JURíDICA 
DAS FUNDAÇÕES, promovido pelo Departamento de Di
reito da Universidade de Brasília (outubro de 1976). 

- Coordenador do Curso de Extensão sobre a INTE
GRAÇÃO LATINO-AMERICANA, promovido pelo De
partamento d_e _Ciência _Política e Relações lnternacionais da
Universidade de Brasflia (julho de 1977). 

- Presidente da Mesa-redonda sobre o ESTADO 
ATU AL DAS RELAÇÕES ENTRE AEXPERIÊNCIA DA 
INTEGRAÇÃONAAMÉRICALATINAENAEUROPA, 
promovida pelo Coriselho Europeu de Investigações sobre 
a América e pela Córilissão das Comunidades Européias, na 
Universidade de Brasíli_a (setell!bro de 1982). ... . . ... 

- Examinador nas provas de irigresso ao Curso de Mes
trado em Direito da Universidade de Brasijia. QriejJ.tador 
e. examinador de dissertações de Mestrado, desde 1976. · 

-Participante do debate sobre "A Importância do Direi
to na Formação do Diplomata", presidido pelo Se_cretário
Geral das Relações Exteriores (novembro de_l979). 

-Coordenador do Curso de Extensão sobre a IMUNI
DADE DOS ESTADOS ESTRANGEIROS E DE SEUS 
AGENTES À JURISDlÇÃO LOCA:(., promovido pela Uni
versidade de Brasília (novembro _de 1971). Conferencista no 
referido curso: O .ASPECTO CRIMINAL DA IMUNIDA
DE. 

-ConferenCista: na Uni versida_de Fe_QenJ de Santa Cata
rina: AS RELAÇÕES lNTERNACIONAIS NO DIREITO 
CONSTITUCIONAL BRASILEIRO (outubro de 1975). 

- ConferendSta ito II Fórum Nacional de Ciências Jurídi
cas e Sociais: A DISCIPLINA INTERNACIONAL DA NA
CIONALIDADE (agosto de 1977). 

-Conferencista no Curso d.e Extensão sobre Ciência Po-
lítica, promovido pela Universidade de Brasília (maio/junho 
de 1978): FORMAS DE ESTADO E GOVERNO. , 

- CoD.ferencista no Estágio Profissionalizante dQs diplo
rriataS -admitidOs por concurso _de acesso direto, organizado 
pelo Instituto Rio Branco (janeiro de 1978): DIPLOMACIA 
E ORDEM JURíDICA. _ .. 

-Conferencista nO seritinário sobre Teoria e Prática das 
Relações Internacionais, promovido pela Universidade de 
Brasília: A CONDIÇÃO JURÍDICA DOS FUNCIONÁ
RIOS INTERNACIONAIS (novembro de 1979). 

-Conferencista no Estado-Maior do Exército: OS 
GRANDES TEMAS DOUTRINÁRIOS NA AMÉRICA 
LATINA (outubro de 1980) e A CARTA DA ORGANI
ZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS E A PERSPEC
TIVA ATUAL DO PAN-AMERICANISMO (novembrp de 
1980). 

-Conferencista _no __ simpósio ·-sóbre Desburocratização 
do Judiciário, p-romovido pela Universidade de Brasílfa: ~R
BITRAGEM COMERCIAL E DESBUROCRATIZAÇAO 
(junho de 1981). .. . .. . . 

--bebatedor no seminâriõ internacional sobre Arbitra
gem promovido pela Universidade de Brasília (nOvembro de 
1981). 

-Conferencista na Universidade Católica do Paraná: 
O SISTEMA UNIVERSIT ÃRIO E A REALIDADE BRA
SILEIRA CONTEMPORÂNEA (março de 1982). 

-Conferencista no ciclo de Direito Internacional da Or
dem dos Advogados do Brasil, em Brasília: o COMPROME
TIMENTO EXTERNO DA REPÚBLICA (março de '1982). 

-Conferencista no seminário sobre o Supremo Tribunal 
Federal, promovido pela Associação dos Advogados de .São 
Paulo: OS PROCESSOS ORIUNDOS DE ESTADOS ES
TRANGEIROS (maio de 1982). -

-Conferencista rio _Curso de.IntroduÇãO à Ciência Polí
tica para jornalistas, promovido- em conjunto pela Univer
sidade de Brasília e pela Fundação_ Roberto"Marinho: O ES
TADO BRASILEIRO E SUA ORGANIZAÇÃO POLÍTI-
CA (agosto de 1982). . . . . . , 

-_Conferencista no curSo de extensão "O-Direito Consti::: 
tuciõnal Brasileiro no Firial do Século XX", promoVido pela 
Universidade de Brasília: A EXPERIÊNCIA CONSTITU
CIONAL DO IMPÉRIO DO BRASIL (agosto de 1982). 

-Conferencista na Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo: MINISTÉRIO PÚBLICO E AUTOCONTROLE 
DO PODER (outubro de 1982). 

- -ConferenCista na Universidade Federal de Minas Ge
rais: O CONTROLE JUDICIÁRIO PA CONSTITUCIO
NALIDADE DAS LEIS (agosto de 1983); O SUPREMO 
TRIBUNAL E A ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTI- . 
TUINTE (agosto de 198.6). 

-Conferencista -na Pontificia l.Jniversidade CatóliCa de 
São Paulo: ÀLGUNS TEMAS TRIBUTÁRIOS NA JURIS
PRUDÊNCIA RECENTE DO SUPREMOTRIBUNAL FE
DERAL (novembro de 1983). 

-Conferencista na Universidade de São Paulo: A.RE ... 
PRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE 
NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (novembro de 
1983). 

-Conferencista na sesSãO eXteiíó"r.da-Academia de Di
reito Internacional de Haia (Brasília, outubro/noveMbro de 
1983): FONTES DO DIREITO INTERNACIONAL: UMA 
PERSPECTIVA BRASILEIRA. 
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-Conferen-cista nO ciclo de Direito ConstitUCional Q.a 
Ordem dos Advogados do Brasil, em Brasilia: VARIANTÊS 
DA EXTRADIÇÃO E DlREI'T'OS HUMANOS Uunho âe 
1984). 

-Conferencista no seminário de nireitó~IntefhãCiõ-nal 
Público promovido pelo Instituto Brasiliense de-PeSquisãs Ju
rídicas: GOVERNO E PARLAMENTO NA CELEBRA
ÇÃO DE TRATADOS INTERNACIONAIS (dezembro de 
1984). - -

-Professor na Academia de Direito Internactonal de 
Haia, em julho de 1986: DROIT COMPARÉ ET DROIT 
INTERNATIONALENMATIERREDANATIONALITÉ. 

-Paraninfo ou patrono de dezenas de turmas_ d~ gra
duandos em Direito e_ Relações Internacionais na Univer
sidade de Brasília ~_"em ou~J:OS centros de __ ~n~ino no p-ciís, 
desd_e 1978. -

-Conferencista no Serrtiná.rio_ Franco-Brasileiro promo
vido pela Academia Diplomática de Paris e pela Universidade 
de.Brasflia, em setembro de_1986: LE BRÉSIL_ET L~ COM-
MUNAUTÉEUROPÉENNE. _ _ ___ _ 

-Conferencista no 60? Aniversário do Instituto dos Ad
vogados do RiÇ> Grande do Sul, cm outubro de 198§: O PO
DER JUDICIAR! O E O PRIMADO DA CONSTITUIÇÃO 
-PERSPECTIVAS ABERTAS À ASSEMBLÉIA NACIO
NAL CONSTITUINTE. 

-Conferencista na -$ubcornissãp da :Na_dc;maliQade, da 
Soberania e das Relaçõe_s ~nte:rnaCio~a:js ~~.Assfn:,bléia Nacio
nal Constituinte em abril de 1987: NACIONALIDADE E 
TRATADOS INTERNACIONAIS. 

-Participante do "Foreign Bicentennial Program", pro
movido pela American Bar Association (Ordem dos Advo
gados dos Estados Un~dos da América) em agosto de 1987. 

-Conferencista no 1 ~ COngresso Br~silelro ~e Direito 
Internacional Privado, promovido pela Faculdade de Direjto 
da Universidade de Minas Gerais em outubro de 198_7: TRA
TADOS E CONTRATOS INTERNACIONAIS: O PRO
BLEMA DO COMPROMETIMENTO EXTERNO DARE
PÚBLICA. 

-Participante do Seminário TributaÇãO e Constituinte, 
promovido pela IDEPEIIBET em outubro de 1987. 

-Conferencista no I Fórum Jurídico Brasileiro, promo
vido pela Fundação Dom Cabral, em Belo Horizonte, em 
outubro de 1987: LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS DO 
PODER DE TRIBUTAR. 

-Participante do "Seminário sobre la lndependencia de 
Jueces y A bagados'', patrocinado pela "Associacióii de Aho-
gados de Buenos Aires" em março de 1988. _ 

-Conferencista no I Ciclo de Estudos sobiê a Consti
tuição de 1988, patrocinado pela OAB-DF em abril de 1988: 
DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS. 

-Conferencista no Colóquio sobre Direitos Humanos 
na América Latina, promovido pela Fundação Danielle Mitte
rand e pela Fundação Universidade de Brasilia em maio de 
1988. 

-Conferencista nas "JounléCs Turques ~ 1988'\ pio
movidas pela "Association Henri Capitarit" em Istambul, em 
maio de 1988: QUELQUES ASPECTS DE L'ÉVOLUTION 
RÉCENTE DU DROIT DE LA FAMILLE. 

-Coordenador dos debates no Encontro de D_ireito Tri
butário promovido pela Inte"rnational Fis~a·l AsSociation e pela
Associaçã0 Brasileira de Direito Financeiro, no Rio de Janei-
ro, em maio de 1988. · - -- -

-Conferencista no II Encontro dos Advogados do Rio 
Gràride dn Norte, promovido pela OAB - RN em agosto 
de 1988: UMA IDEIA CONSTITUCIONAL DO PODER 
JUDIClÃRlO. 

-Conferencista no II Fórum Jurídico Brasileiro, promo
vidO pela Fundação Dom Cabral e pela Federação do Coniér
cio do Estado de Minas Gerais em setembro de 1988: PRINCÍ
PIOS FUNDAMENTAIS DA CARTA DE 1988. 

---'Conferencista no Curso A Nova Constituição Brasi
leira, promovido pelo Instituto Internacional de Dir"eito Públi
co e Empresarial em setembro de 1988: O COMPROMETI
MENTO EXTERNO DA REPÚBLICA: TRATADOS E 
CONTRATOS INTER,NACIONAIS: GOVERNO, CON
GRESSO E DÍVIDA EXTERNA. 

-Participante do Seminário PERESTROIKA, promo
vido pela Universidade de Brasília em outubro de 1988. 

-Conferencista: nó" Simpósio Sobre Direito Internacional 
Humanitário promovido pelo Instituto de Pesquisas de Rela
ções Internacionais do :Ministério das Relações Exteriores 
(!PR!), com a colaboração do Comitê Internacional da Cruz 
Vermelha, em outubro de 1988; A éONSTITUIÇÃO IiRASI
LEIRAE AS NORMAS DE DIREITO INTERNACIONAL 
HUMANITÁRIO. 

-ConferenciSta do Sem"ináriõ Sób:i:e a NOva Ordein 
Constitucional: PersPectiVas, em ·no~eiü.brO de 1988:· O STF 
COMO CORTE CONSTITUCIONAL. 

__ -:- Conferençista no X Seminário do SE}UR, patrocinado 
pela PETROBRÁS em novembro de 1988: OS PRINCÍPIOS 
FUNDAMENTAIS DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. 

__,... CoflferenciSia no Seminário sobre Direito do Traba
lho, promovido pelo Tribunal RegiOnal-do Trabalho da 10!' 
Região em novembro de 1988: AS RECLAMAÇÕES TRA
BALHISTAS CONTRA O ESTADO ESTRANGEIRO, 

-P;u:ticipantf? d() Ciclo de Debates_sobre a ConStlti.üção 
Federal de 1988, patrocinado pela-Procuradoria-Geral doEs
tado de São Paulo, em 1988. 

. -Participante do Curso de Direito Constitucional sobre 
"O Artigo y·-da Con_stitúição Federal"_, prom(_)vido pelo Insti
tuto de Direíto Público e Empresarial (IDEPE) em abril de 
1989. 

-Conferencista no Seminário sobíe Alterações Substan
ciais do Direito do Trabalho após a Constitui9ão F~deral de 
1988 (Brasília, novembro de 1988); A SOLUÇAO DOS CON
FLITOS DE INTERESSES ENTRE TRABALHADORES 
E PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO EXTER
NO. 

- Conferencíst~ no Seminário -vrs-ão Geral da Consti
tuiçãoF_ederal, patrocinado pela OAB-SP em junho de 1989: 
PRlNCIPIOS FUNDAMENTAIS. 

--~Participante do IX·· congresso BrasileirO de Direito 
Constitucional, em São Paulo. em julho de 1989. 

-Conferencista no "Institute of International Put>lic 
Law and International Relations'' da Universidade de Tessaló
nica, Grécia, em setembro de 1989: HUMAN RIGHTS AND 
COMPANY INTERESTS: THE DOUBLE FACE lN úi
PLOMATIC PROTECTION. .. . . 

-Conferencista no "43rd. Congress of the International 
Fiscal Association", no Rio de Janeiro, em setembro de 1989: 
TAX TREATIES AND OOMESTIC LEGISLATION. 

-ConferenciSta nO Congresso Extraordinário da Fede
ração Latino-AJhericaná de Magistrados, em São Paulo, em 
dezembro de 1989: A JUSTIÇA ELEITORAl BRASILEI-
RA. . 
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-Conferencista na CbnferêhCia Regional sobre Aqueci~ 
menta Global e Desenvolvimento Sustentável, promovido pe
la Universidade de São Paulo, em junho de 1990: "PERSPEC
TIVES FROM DEVELOPING COUNTRIES". 

Confci"êriciiúl.ã. EScola Superior de Guerra (Rio de Janei
ro, julho de 1990): POLÍTICA EXTERIOR DO BRASIL. 

-Conferencista no "Bank of America", em San Fran-
cisco, em agosto de 1990. -

-Conferencista na '"University of California", em Ber}c-
ley, em agosto de 1990. · 

-Conferencista no Tribunal Superior do Trabalho, em 
agosto de 1990: PERFIL DE LINDOLFO COLLOR. 

-COnferencista na cãsa de Rui Bãrbosã., nó-Rió de Janei
ro, em fevereiro de 1991: O CENTENÁRIO DA CONSTI
TUIÇÁO DE 1891. 

-Conferencista no Ciclo "Gilberto Amado Memorial 
Lectures", em Genebra, em julho de 1991: DIREITO IN
TERNACIONAL, DIPLOMACIA E AS NAÇÕES UNI-
DAS NO FINAL DO SÉCULO XX. . 

--Conferencista-no Simpósio promovido pela SoCiedade 
Teuto-Brasileita, em Berlim, em julho de 1991: POLíTICA 
EXTERIOR DO BRASIL. 

-Conferência na Escola Superio~ de Güer"ra · (Riõ- de 
Janeiro, julho de 1991): POLÍTICA EXTERIOR DO BRA-
SIL. . 

- Conferencistà-tlOPen Clube do Bfasil, no-Rio de Janei
ro, em setembro de 19Ql. 

- Conferc_ncist~ na SessãO Solep.e_ · p~ ~OII}~moração do 
Centenário da Faculdade de Direito da Univer&idade Federal 
de Minas Gerãis,em Belo Horizonte, en:t rnarÇ9 de 1992. 

- ConfQr_encista no. _Simpósito sobre Direito Coilstitu
cional promovido pelo Instituto dos Advogados Brasileiros. 
no Rio de Janeiro, em março de 1992: O NOYO PAPEL 
DO ESTADO E AS REFORMAS NECESSARIAS NO 
TEXTO CONSTITUCIONAL. 

III. Ministério Público Federai/Magistratura 

-Procurador da República de primeira categoria, me
diante concurso público de_ provas e títulos, em que obteve 
o segundo lugar na "classificação nacional (1972); du~s vezes 
promovido por merecimento (1973, 1974). 

-Membro da Comissão designada pelo Ministro de Esta
do das Rt.lações ExterioreS para a instruÇão dos processos 
decorrentes da Lei de Anistia rioS_ quadros do Itamaraty (de
zembro de 1979). 
rador-Geral da República para elaborar o anteprojeto-de Lei 
Complementar sobre a organização dO Miriisté-ri() Público 
(1977). .o • 

- Subprocurador-Geral da República, nomeado por De
creto, de 13 _de setembr.o de 1979, e empossado em 18 de 
setembro com exercício n_a Procu.rador~Geral da República 
e atuação junto ao Supremo Tribunal Federal. 

-Ministro do Supremo Tribunal Federal, mediante no
meação pelo Presidente da República, com a aprovação do 
Senado Federal. Empossado em24 de ma.rço de 1983, e exone~ 
rado, a pedido, em 15 de março de1990. . .... 

-Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, de fevereiro 
de 1989 a março de 1990. 

IV. Ministro de Estado das Relações Exteriores, 

a partir de 15 de março de. 1990. . .. 
No exercício desse cargo, realizou visüas oficiais aoS se.: 

t;uíntes países: 

Argentina, França, Portugal, Chile, Itália, Japão, Reino 
Unido, Alemanha, Cabo Verde. China, República da Coréía, 
lrã, Egito, Marrocos e Tunísia. 

Acompanhou o Presidente da República em Viagens ofi
ciais aos· Seguintes países: 

Venezuela (encontro presidencial em Santa Elena do U ai
rém); Estados Unidos (XLV Assembléia Geral das Nações 
Unidas e Cúpula Mundial da Criança em Nova Iorque); Repú
blica Tcheca e Eslovaca; Venezuela (IV Reunião ;presidencial 
do Grupo do Rio em Caracas); Portugal, Uruguai (encontro 
presideOCial em Quaraí-Artigas}; Paraguai (assinatura do 
Acordo Quadripartite- MERCOSUL- em Assunção); Es
panha; Suécia; Noruegi; Estados Unidos da Améria; México 
(I Cúpula Ibero-Americana em Guadalajara); Angola; Zim
babue_; Moçambique, Namíbia; Estados Unidos (XLVI As
sfúTibléia-Geral das N3ções UnjdaS erll Nova-Iorque); Colôm
bia (Re1,1nião de Cúpula do Grupo do Rio em Cartagena); 
Itália; e Áustri~ (Agência Internacional de Energia Atô_mica). 

Desempenhou as seguintes missões principais: · -
-Reunião de Chanceleres do Grupo do Rio (México, 

março de 1990); 
-Conferência Ministerial Mundial para Reduzir a De

manda de Drogas e para Combater a Ameaça da Cocaína 
(Londres,abril de 1990); 

-Reunião de Chanceleres do -Grupo do -Rio/CEE (Du
blin, abril de 1990); 

-Reunião de Chanceleres do Grup9 do Rio/Países do 
Leste Europeu (Budapeste, abril de 1990); · 
-'"'-"- -2Visita de Trabalho aos Estados Unidos da_América 
(Washington, maio de 1990); 

~Reunião de Cúpula de Consulta e Cooperação Sul-Sul 
- c·rupo dos 15 (Kuala Lumpur, junho de 1990); 

-Reunião do Comftê de Representantes da ALADI 
(Montevidéu, novembro de 1990); 
·· -Reunião de Chanceleres do Grupo do Rio/CEE (Ro-

ma, dezembro de 1990); .. . . 
-Reunião de Chanceleres do Grupo do Rio (Caracas, 

janeiro de 1991); 
-Viagem à Antártida com o Presidente da República 

(fevereiro de 1991); 
-Reunião Regional Preparatória da Conferência das 

Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 
(México, março de 1991): 

-:--II Reunião do Comitê Preparatório da Conferência 
das Nações Unidas sobre M_eio Ambiente e Desenvolvimento 
(Genebra, abril de 1991); 

-Reunião de Chanceleres do Grupo do Rio/CEE (Lu-
- xemburgo, maio de 1991); 

-Encontro de Chanceles do MERCOSUL com altas 
autoridades da Comunidade Européia (Bruxelas, maio de 
1991); 

- Reunlâo Especial de Alto Nível do ECOSOC (Gene
bra, julho de 1991); 

-Viagem a Mendoza (Assinatura da Declaração sobre 
Proscrição de Armas Químicas e Biológicas., setembrP de 
1991)· - . . - - .. . ... 

· ·~ReuniãO de Chanceleres -da Bacia do Prat.a e do ME.R
COSUL e Depósito dos Instrumentos de RatificaÇão do Trata
do Quadripartite (AssunÇão, outubro de 1991); · 

-Reunião Anual das Partes Contratantes do GATT 
(Gene{1ra, dezembro de\991); . . . 
-----_:__Instalação do Tribunal Arbitral Argentina/Chile (Río 
de Janeiro~ dezembro de .1991); 
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~Reunião dos Presidentes do MERCOSUL (Brasília, 
dezembro de 1991); 

-Conferência ~e __ Coordenação sobre a Assistência para 
a ex-URSS (Washington, janeiro de 1992); 

-Encontro com-o- Secretário Geral das Nações_ Unidas 
(Nova Iorque, janeiro de 1992); 

-Reunião de Chanceleres do Grupo do Rio (Caracas, 
fevereiro de 1992); 

-II Reunião dos PreSidentes dos Países Amazónicos 
(Manaus, feveieiro de 1992); 

-Reunião dos Presidentes dos Países do Cone Sul (Ca-
nela, fevereiro de 1992);- e - - -

-IV Reunião do Comitê Preparatório da Conferência 
das Nações- Unidas s_obre Meio Ambiente e Desenvolvimento 
(Nova Iorque, março de 1992). 

V. Outras atividades 

-Advogado Judiciário do Estado de Minas.Gerais; As
sessor de Planejamento e Coritiõie do Secretário de Estado 
de Administração (1967/1970). 

-Secretário Jurídico do Miriisho Bilac Pinto no Supre
mo Tribunal Federal (1970/1972). 

-Membro da Comissão Examinadora 'em -cOri.Curso pú
blico promnvido pelo Senado Federal para Assessor Legis-
lativo (1972). · 

-Membro da Comissão Examinadora em concurso pú
blico promovido pelo Tribunal de Contas da União para Audi
tor (1975). 

-Membro da ComiSsão Examinadora em concurso pú
blico promovido pelo Conselho de Justiça Federal para Juiz 
Federal (1975). 

-Coordenador do Grupo de Trabalho iõ.stituído por 
Portaria Interministerial (Justiça- Fazenda- Planejamtm
to) para equacionar, mediante projeto, de lei, o problema 
da guarda e do destino dos bens apreendidos em casos de 
contrabando e descaminho (outubro de 1974/janeiro de 1975). 

-Delegado do Brasil às três sessões da Conferência Di
plomática para a Reafirmação e o Desenvolvimento do Direito 
JnternacioÍlal Humanitário Aplicável aos Conflitos Armados 
(Genebra, 1974/1975/1976). 

-Presidente da Banca Examii:ladora de Direito e roem
bro da Banca Examinadora de Títulos em concurso público 
promovido pela Câmara dos Deputados para Assessor Legis-
lativo (1977). . 

-Representante do Ministério da JustiÇa no Grupo de 
Trabalho Jnterministerial incumbido de examinar o Protocolo 
Adicional às Convenções de Genebra sobre Proteção das Víti
mas dos Conflitos Armados (197711978). 

- Membroda Comissão designada pelo Ministro de Esta
do da:s Relações Exteriores para a instrução dos processos 
decorrentes da Lei de Anistia nos quadros do Itamaraty (de
zembro de 1979). 

-Assessor extraordinário do Ministro-Chefe do Gabi
nete Civil dO Presidente da RePública, João Leitão de Abreu 
(agosto de 1981 a março de 1983). 

-Membro da Comissão designada pelo Ministro de Esta
do das Relações Exte-riores par~ examinar ·as-tesescapreSe·n
tadas por diplomatas inscritos ho- Curso de Altos Estudos 
(julho de 1982 a fevereiro de 1990). . 

- Membro da Comissão designada pelo Presidente da 
Câmara dos Deputados para o julgamento das obras que con
correram ao III Prêmio Poder Legislativo (1982). 

·----Membro da Corte Permanente de Arbitragem (Haia), 
desde 19 de maio de 1987. 

VI. Condecorações 

NACIONAIS: 
- Grã-Cruz da Ordem Nacional do Mérito. 
- Grã-Cruz da Ordem de Rio-Branco. 
- Grã-Cruz da Ordem do Mérito Naval. 
- Grã-Cruz da Ordem do Mérito Militar. 

-_____: Grã-Cruz da Ordem do Mérito AerOnáutico. 
- Grã-Cruz da Ordem áo-Mérito- das Forças-Ãrri:iildãs. 
- Grã-Cruz da Ordem do Mérito de Brasfiia. 
~Grã-Cruz da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho. 
-Grã-Cruzda Ordem do Mérito Judíciário Militar. 
-Grande Medalha da Inconfidência. 
Estrangeiras: 
- Grã-Cruz da Ordem de Cristo (Portugal). 
~ Grã'Cruz da Ordem Nacional do Mérito (Portugal). 
- Grã-Cruz da Ordem do Libertador San Martin (Argen-

tina). 
-Grá-Cruz da Ordem do Mérito (Chile). 
- Grã-Cruz da Ordem Nacional "Condor de los Andes .. 

(Bolívia). . 
- Grã-Cruz da Ordem do Cedro do Líbano. 
- Grã-Cruz da Ordem Nacional do Mérito (Paraguai). 
- Grã-Cruz da Ordem Nacional do Mérito (Equador). 
- Grã-Cruz Especial do Mérito Melitense (Ordem de 

Malta). 
- Grã-Cruz da Ordem de Isabel a Católíca (Espanha). 
- Grã-Cruz da Oi'-dem do Mérito do Serviço Diplomático 

(República da Coréia). · -- - - · 
- Grã-Cruz da Ordem dO Ménto da República Italiana. 
-Grande Oficial da Cruz de Boyaca (Cofômbia). 

VII. Publicações 

-DOIT DES TRAITÉS: PARTICULARITÉS DES 
ACTES CONSTITUTIFS D'ORGANIZA TIONS INTER
NATIONALES; Academia de Direito Internacional, Haia, 
1968. 

-LA CONDUTE DES RELATIONS !NTERNATIO
NALES DANS LE DROIT CONSTITUTIONNEL LATI
NOAMÉRICAIN, tese de doutoramento, edição subvencio
nada pela Universidade de Paris; Dactylo-Sorbone, Paris, 
1970. . 

-COMUNICAÇÕES DE MASSA NA CONSTITUI-. 
ÇÃO BRASILEIRA, in Notícia do Direito Brasileiro, n• 2; 
Universidade de Brasília, 1972. 

-AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS NA CONSTI
TUIÇÃO DA PRIMEIRA REPÚBLICA, in Arquivos do 
Ministério da Justiça, n"' 126; I;mprensa Nacional, Brasflia, 

- 1973. 
-0 PRINCÍPIO DA NACIONALIDADE E A APL!-

- CAÇÃO DA LEI PENAL BRASILEIRA, in Boletim do-
Departamento de Polícia Federal; Brasília, 1973. 

-PERSPECTIVA DO TRATADO INSTITUCIO
NAL, in Notícia do Direito Brasileiro, n9 3; Universidade 
de BrasOia, 1975. . 

-A QUESTÃO DA NACIONALIDADE APÓS A 
LEI N"' 6.092174, in Notícia do Direito Brasileiro, n"' 4; Univer
sidade de Brasília,· 1976. 

-PERSPECTIVA DO REGIME JURÍDICO DÁ EX
TRADIÇÃO, in Estudo de Direito Público em Homenagem 
a Aliomar Baleeiro; Universidade de Brasília, 1916~'Segunda 
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edição in Reiações Internacionais, n9 1;- Câmara dos Depu
tados, Brasília, 1978. 

-0 JUSCOLONIALISMO NA TEORIA DARES
PONSABILIDADE INTERNACIONAL, in Notícia do Di
reito Brasileiro, n"' 5; Universidade de Brasília, 1976. 

-ORGANIZAÇÃO POLíTICA DO BRASIL, obra 
encomendada pelo Instituto Rio Branco, do Ministério das 
Relações_ Exteriores, para integrar-a bibliografia básica do 
Curso de Altos Estudos; Brasília, 1976. Segunda edição: Uni
dade I da série Estudos de Problemas Brasileiros; -univer
sidade de Brasília, 1981. 

-A DISCIPLINA INTERNACIONAL DA NACIO
NALIDADE, in Letras Jurídicas- Revista do Instituto dos 
Advogados do Distrito Federal, n\> 1; Brasília, 1977. 

-ASPECTOS ELEMENTARES DO ES_T ATUTO DA 
IGUALDADE, in Atualidades da Revista Forense, n'3; Rio 
de Janeir~, 1977. Segunda edição in Boletim do Ministério 
da Justiça, n"' 277; Lisboa, 1978. Terceir-a edição_ inRevista 
Jurídica, n' 88; Porto Alegre, 1978. 

-CONSELHO DE ESTADO. CONSULTAS DA SE
ÇÃO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS (Direção geral, 
introdução e notas), edição da Câmara dos Deputados e do 
Ministério das Relações Exteriores, 1' Volume (1842-1845) 
editado em junho de 1978; 2• Volume(1846,1853) .. editado 
em janeiro de 1981, 4' Volume (1854-1857) editado em novem
bro de 1981; Serviço Gráfico do Senado Federal, Brasília. 

-ANACIONALIDADEÀLUZDAOBRADEPON
TES DE MIRANDA, in Revista Forense, n' 263; Rio de 
Janeiro, 1979. __ __ _ 

-VARIANTES DA EXTRADIÇÃO E DIREITOS 
HU Y1ANOS, in Arquivos do Ministério_da Justiça, n"' 151; 
Imprensa Nacional, Brast1ia, 1979. 

-CONSTITUCIONALIDADE DO EMPRÉSTIMO 
COMPULSÓRIO DE 1980, in Revista Forense,-n' 277, Rio 
de Janeiro, 1982. 

-LIMITES CONSTITUCIONAIS DA LIBERDADE 
DE TRABALHO, in Revista do Semçó-Publico, vol. 110-2; 
DASP-FUNCEP, Brasilia, 1982. . . - - . 

- RECIPROCITY AS A BAS!S OF EXTRADITION, 
in British Yearbook ofinternational Law, n"' 52; Oxford, 1982. 

-ALCANCE DO VETO FUNDADO EM CONTRA
RIEDADE AO INTERESSE PÚBLICO, in Revista Forense, 
n~" 278; Rio de Janeiro, 1982. 

-Algumas centenas de pareceres, proferidos em nome 
do Ministério Público, em processos da competência do Supre
_mo Tribunal Federal, e. transcritos, no todo ou em parte, 
na sua Revista Trimestral de Jurisprudência; Imprensa Nacio
nal Brasília, 197311983. 

-DIREITO DOS TRATADOS; Rio de Janeiro, Foren-
se, 1984 (XXIV + 628 pp.). . .. 

-TRAITÉ DE DROIT INTERNAT!Ol'r"AL HUMA
NITAIRE (Capítulo X); obra coletiva editada pela UNESCO 
e pelo Institut Henry Dunant, de Genebra; Paris, Pedone, 
1986. . . . . 

-LEDROITINTERNATIONALDELANATIONA
LITÉ; Recueil des Cours de L' Académie de Droit Interna-
tional, vol. 198, Haia, 1986. - - ._ 

-DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO; São Pau
lo, Saraiva, 1989 (1• edição), 1991 (2• edição): XX + 407 
PP· 

Brasilia, 15 de abril de 1992. 

r A Comissão de Constituição. Justiça e Cidadania_.) 

PARECERES 

PARECER N' 82, DE 1992 

(_Dã Coinissão Di(etor"a) 

Redação final da Emenda do Senado ao Projeto 
de Decreto Legislativo n~ 8, de 1984 (n~ 44, de 1984, 
na Câmara dos Deputados). 

-A Córitissãó Dlretora apresenta a redaç·ão fiõàl da Emen
da do Senado ao Projeto de Decreto Legislativo n"' 8, de 
1984 (n' 44, de 1984, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o texto do Acordo de Cooperação no Campo dos UsOs Pací
ficos da Energia Nuclear ent~e o Gqverno-da República Fede
rativa do Brasil e o Governo da Espanha, celebrado em Bra-
sília a 12 de maio de 1983. · · · 

Sala de Reuniões da Comissão, 20 de abril de 1992. -
Mauro Benevides, Presidente - Lavoisier Maia, Relator -
Alexandre Costa- Beni 'V eras. 

ANEXO AO PARECER N9 82, DE 1992 

Redação final da Emenda do Senado ao Projeto 
de Decreto Legislativo n~ 8, de 1984 (n~ 44, de 1984, 
na Câmara dos Deputados). 

Aprova o texto do Acordo de Cooperação no Campo 
dos Usos Pacíficos da Energia Nuclear entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da Espa
nha, celebrado em Brasília a 12 de maio de 1983. 

EMENDAN'1 

(corresponde à emenda n' 1- CRE) 

, -_- -Acrescente-se ao art. 1"' do projeto o seguinte parágrafo 
umco:_ ·· 

''Parágrafo único. Todo ajuste complementar, 
convênio ou outro instrumento que, na forma do art. 
X do Acordo, tenha por Übjetivo implementar a coope
ração ou definir responsabilidade será submetido à pré

-via aprovação do Congresso Nacional." 

PARECER N• 83, DE 1992 

(Da COmissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n9 134, de 1991 (n~ 69, de 1991, na Câmara dos Depu
tados). 

A Comissão Diretoraapresenta a redação final do Projeto 
de Decreto Legislativo n• 134, de 1991 (n' 69, de 1991, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo de 
Cooperação para a Redução da Demanda~ Prevenção do Uso 
Indevido _e Combate à Produção e ao Tráfico Ilícitos de Entor
pecentes e Substâncias Psicotrópicãs, celebrado entre o Go
venio da Repúblic3. Federativa do Brasil e o Gov-erno da 
República do Equador, em Brasília, em 7 de novembro de 
1990. . 

Sala de Reuniões da Comissão,- 20 de abril de 1992. -
Mauro Benevides, Presidente - Lavoisier Maia, Relator -
Alexandre Costa - Beni V eras. 

ANEXO AO PARECER N' 83, DE 1992 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n9 134, 
de 1991 (n~ 69, de 1991, na Câmara. dos Deputados). 
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Faço saber que o Congresso Nacioilal aprovou, nos ter
mos do art. 49, inciso I, da Constituição, e _e_u, 
--------, Presidente do Senado Federal, promul-
go o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N' , DE 1992. 

Aprova o texto do Acordo de Cooperação para a 
Redução da Demanda, Prevenção do Uso Indevido e 
Combate -à Produção e ao Tráfico Ilícitos de Entorpe
centes e Substâncias Psicotrópicas, celebrado entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República do Equador, em Brasília, em 7 de novem
bro de 1990. 

Art. 1"' É aprovado o texto do_ Acordo de _ _C_Qoperação 
para a Redução da Demanda, Prevenção do Uso Indevido 
e Combate à Produção e ao Tráfico Ilícitos de Entorpecentes 
e Substâncias Psicotrópicas, celebrado entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Go.\':erno da República 
do Equador, em Brasília, em 7 de novembro de 1990. 

Parágrafo ú:nico;- Estão sujeitos à aprovação do _Con
gresso Nacional quaisquer a tos que possam resultar em revisão 
do referido Acordo, bem como quaisquer ajustes comple
mentares que, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição 
Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao 
património n3ci0iúl1. - -- -

Art. 2~ Este decreto legislativo -entra em vigor na çlªta 
de sua publicação. - - -

PARECER N• 84, DE 1992 

(Da Comissão Diretora) 

Redação rmai do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 22, de 1992 (n' 99, de 1991, na Câmara dos Depu
tados). 

A ComíssãoDiretora apresenta a redação final do Projeto 
de Decreto Legislativo n' 22, de 1992 (n' 99, de 1991, na 
Câniara dos Deputados), que aprova as Contas do Governo 
da República relativas ao exercício financeiro de 1989. 

Sala de Reuniões da Comissão, 20 de abril de 1992. -
Mauro Benevides, Presidente - Lavoisier Maia, Relator -
Alexandre Costa - Beni V eras. 

ANEXO AO PARECER N' 84, DE 1992 
Redação fmal do Projeto de Decreto Legislativo 

n• 22, de 1992 (n• 99, de 1991, na Câmara dos Depu
tados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos ter
mos do art. 49, inciso IX, da Constituiçãó, e eu, 
-------, Presidente do Senado Federàl, promulgo 
o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1992 

Aprova as Contas do Governo da República relati
vas ao exercício financeiro de 1989. 

Art. 19 São aprovadas as Contas do GovernO da Repú
blica, relativas ao exercício finan.ceiro de 1989, na confor
midade dos dispositivos constitucionais consubstanciados nos 
arts. 49, inciSO IX, 71, inciso I e 166, § 1~, inciso I, in fine, 
da Carta Magna. 

Art. 29 Este decreto Ieg"islativo entre em vigoi" na data 
de sua publicação. 

PARECER N• 85, DE 1992 

(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n~ 141, de 1991 (n(' 46, de 1991, na Câmara dos DepU
tados). 

A Comissão Diretora apresenta a redaç-ão final do Projeto 
de Decreto Legislativo n' 141, de 1991 (n' 46, de 1991, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo de 
Cooperação para a Redução da Demanda,_ Prevenção do Uso 
Indevido e Combate à Produção e ao Tráfico IlíCitos de Entor
pecentes e Substâncias Psicot_rópicas, celebrado entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República do Chile. 

Sala de Reuniões da Comissão, 20 de abril de 1992. -
Mauro Benevides, Presidente -Lavoisier _Maia- Alexandre 
Costa, Relator- Beni V eras. 

ANEXO AO PARECER N' 85, DE 1992 
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 

n~ 141, de 1991 (o~ 46, de 1991, na Câmara dos Depu
tados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou·, nos ter
mos do art. 49, inciso I, da ConstitUiÇão, e eu, Mauro Bene~ 
vides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• . , DE 1992 

Aprova o texto do Acordo de Cooperação para a 
Redução da Demanda, Prevenção do Uso Indevido e 
Combate à Produção e ao Tráfico Ilícitos de ED.tõrpe~ 
centes e Substâncias Psicotrópicas, celebrado entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República do Chile. 

Art. 1' É aprovado o texto do Acordo de Cooperação 
para a Redução da Demanda, Prevenção· do Uso_ Indevido 
e Combate à Produção e ao Tráfico ilícitos de Entorpecentes 
e Substâncias PsicotrópiCãs, celebrado entre o_ Governo da 
República Federativa do Brasil_ e o Governo da República 
do Chile, em Brasília, aos 26 de julho de 1990. 

Parágrafo único. -Estão sujeitos· à aprovação do Conw 
gresso Nacional quaisquer a tos que possam resultar em revisão 
do referido Acordo, bem como quaisquer ajustes comple
mentares que, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição 
Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao 
património nacional. 

Art. 2~ Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

PARECER N'86, DE 1992. 

(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolução n~ 5, de 
1992. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n~ 5, de 1992, que estabelece alíquota máxima 
para o Imposto Sobre Trailsiitissão Causa Mortis e Doação, 
de que trata a alínea a, inciso I, e § 1~, inciso IV, do art. 
155 da Constituição.Federal. 

Sala de Reuniões da Comissão, 20 de abril de 1992. -
Mauro Benevides, Presidente - Lavoisier Maia - Alexandre 
Costa, Relator - Beni V eras. 
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ANEXO AO PARECE1tN,86,-DE 1992 

Redação final do Projeto de Resolução o• 5, de 
1992. . 

Faço saber que o Senado Federal, aprOVou, noS- tenllos 
do inciso- IV, do§ 1"' do art. 155 da ConstituiÇão, e eu, Mauro 
Benevides, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÁO N' , DE 1992 

Estabelece alíquota máxima para o Imposto Sobre 
Transmissão Causa Mortis e Doação, de que trata a 
alínea "a", inciso I, e § r, inciso IV, do art. 155 da 
ConStitUiÇão Federal. - · · 

Art. 1~' A alíquota máxima do imposto de que trata 
a alínea a, inciso I do art. 155 da Constituição Federal s'erá 
de 8% (oito pór cento), a partir de 19.de janeiro de 1992._ 

Art. 29 As alíquotas dos impostos, fixadas em lei esta
dual, poderão ser progressivas em função do quinhão que 
cada herdeiro efetivamente receber, nos termos da Consti
tuição Federal. 

Art. 39 Esta ResolUçãO entra em vigdr- ria- daüi. de sua 
publicação. _ 

Art. 4~' Revogam-se as_ disposições em confiáiiO." 
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- O Expediente 

lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. }9 
Secretário. . - - -

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 169, DE 1992 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 25R do Regimento Iriterno do Senado 

Federal, proponho a tramitação em conjunto dos Projetes 
de Lei n"s 12 e 24, de 1992, por tratarem da mesma matéria, 
ou seja, criação de novas situaçõeS de movimentaç-ão-de conta 
vinculada do trabalhador no FGTS (art. 20 da Lei n' 8.036, 
de 11 de maio de 1990). 

Sala das Comissões, 20 de abril de 1992. - Senador 
Divaldo Suruagy, Relator. - --....: -

O SR. PRESIDENTE {Alexandre Costa) --O requeri
mento lido' será publicado e incluído oportunamente em Or-
dem do Dia. - - -

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Há oradores 
inscritos. -

Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir Cámpelo. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- OF. ·Pronuncía 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, 
a escolha do dia 21 de abril para a inauguração de Brasília, 
há 32 anos, foi de rara feliCidade, permitindo a comemoração 
simultânea de dois eventos distanciados no tempo, mas unidos 
e identificados pelos mesmos sentimentos de bravUra e de 
insubmissão_, pelo mesmo ideal libertário, pelo signo comum 
do pioneirismo e pelo espírito de amor à Pátihi. O aniversário 
d~.· Brasília, portanto, é uma oportunidade especial, ímpar, 
de repensar o seu significado como Capital da República e 
ao mesmo tempo de expressar o patriotismo, de renovar os 
compromissos para com a cidade e para com a Nação. 

Por tudo isso, é com orgulho que venho a esta tribuna, 
na véspera do trigésimo segundo aniversário de Brasília, sau-

dar efusivamentC não apenas os_brasllienses, mas a própria 
NaçãO brasileira. Por tudo isso, venPo rende'r rriirihâ~ liOmeria
gen_s àqueles que fizeram e fazem de Br:;tSíli~ Jlma realidade, 
coqcr~tizímdo o sonho de Dom Bosco.e a vontade inquebran
tável de;> saudoso Presidente )uscelino Kubitschek._ 

Naturalmente, Sr. Presidente, s~s e Srs. Sçnadores, nem 
tudo são'flores e nem tudo é motivo de festa no aniversário 
ôe ~r8sília. l'em_os hoje problemas graves a resolver, e nem 
poderia ser diferente., n,.ess.e. período difícil da vida nacional. 
Sendo Brasília·- uma cidade administrativa por excelência, é 
natural que, numa conjuntura de recessão económica, seuS 
habitantes sintam com maior iiltensidade os ,efeitos da cris_e. 
É _compreensível, também; que a Capital -dos brasileiros, no 
viço dos seus 32 anos, não tenha ainda definido suas vocações 
económicas e seu- modelo de_ crescimento. Entretanto, tais 
problemas não passam despercebidos, empenhando~se o Go
verno do Distrito Federal, à frente_ o.Governador Joaquim 
Roriz, a traçar as estratégias maiS adequadas de desenvol
vimento. Com _o empenho da administração pública local, 
com a sensibilidade do Governo Federal e com a participaçáo 
das forças vivas da comunidade, da sua população obreira 
e progressista, Br.asília há de superar, em curto prazo, os 
desafios que sua tenra idade e a crise económica lhe impõem. 

Um dos maiores obstáculos ao- pleno desenvolvimento 
de Brasília, como é do conhecimento geral, é a criação de 
novas opções de emprego, para ·que seus habitantes não fi
quem à mercê do mercado de trabalho representado pela 
administração pública. É reconfortante, porém, observar que 
os administradores; tanto quanto a própria população, estão 
atentos a esses fatos, como o prOvam o planejamento que 
se começa a fazer, de desenvolvimento regional integrado, 
e a criação, no ano passado, pelo Governador Joaquim Roriz, 
da Comissão de Altos Estudos do Distrito Federal. É igual
mente reconfortante, ao analisar-se o crescimento e as possibi
lidades de Brasília, verificar o potencial de_ sua região geoeco
nómica e constatar o impacto que teve sua inauguração na 
vida brasileira. Brasília, nesses seus 32anos, quase uma adoles
cente, já deu invejável contribuição para integrar o interior· 
do País ao desenvolvimento, para revelar o potencial agrícola 
do cerrado e fortalecer a produção de grãos e a pecuária. 

Sr. Presidente, Sr-'5 e S~. Senadores, ao saudar o trigésirrlo 
segundO aniversário da Capital dos brasileiros, não poderia 
deixar de enaltecer o trabalho e a dedicação de verdadeiros 
heróiS da vida nacional, aos quais devemos a cOnstrução da 
nossa cidade e a integração de regiões até então-condenadas 
ao ostracismo. Sendo assim, quero reilder minhas homena
gens, inicialmente, ao grande idealizador e fundador de Brasí
lia, o saudoso Presidente Juscelino Kubitscheck. 

Quero também expressar o reconhecimento a homens 
como Bernardo Sayão e Israel Pinheiro, que num certo mo
mento de suas vidas se abdicaram de qualquer conforto e 
segurança, e até mesmo do convívio com os familiares, para 
se dedicarem à honrosa empreitada que lhes foi confiada por 
Juscelino Kubitscheck. 

O Sr_. Meira Fíllio - Permite um aparte da Báncada 
Federal do Distrito Federal? 

O SR. V ALMffi CAMPELO - Concedo o aparte a V. 
Ex~ 

O Sr. Meira Filho -Parabenizo V. Ex~ pelas palayras 
que acaba de proferir com relação a Brasília. Como v: Ex~ 
se reJeriu à crise, quefo- leiilbrar-lhe que Brasília nasceu com 
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o destiht>' de 'vencér' ás crises. FOi aSsim des.de o começo.· 
Lembr6-me disso como se lóssé hoje. Pelo idos de 1958, aqui 
predomiÍlavanl O espanto e a descrença: espanto pela grandi6~ 
sidade da Obra e descrença-dos· profissionais do peSSimismO,· 
contrários ao empreendimento sustenfado pela fibra do grande 
Juscelino Kubitscheck. Sou suspeito para falar sobre Brasília, , 
porque para aqui vim cedo, eduquei minha família, criei meus 
filhos, todos formados, desempenhei uma atividade intensa, 
tendo contribuído, como cidadão brasileiro nd que diz respeito 
ao trabalho ·cta construção desta capitaL Por fim, honrosa~· 
mente, frii distinguido pela população desta cidade com o· 
mandato de Senador. Brasília sempre teve o condão de desfa~· 
zer as·trises ou, pelo menos, dominá-las, vencê"-las. Sempte 
foi assim, desde 1960, quando o Presidente Castello Branco 
afi!mou ser aqUi a capital do Brasil. Ainda recentemente, 
uma pesquisa realizada em Brasília revelou que 70% dos mora:~ 
dores não querem mudar de cidade, o que significa,-Sem dúvi
da, um reconhecimento à Capital do País. Pena que o Presi~ 
dente Juscelino tenha falecido, porque, a esta hora, S. Ex~ 
estaria vendo concretizado o seu sonho, a sua grande obra. 
Essa pesqUiSá também revelou que 70% dos .moradores aplau
dem a administr-ação de Joaquim Roiiz, que tem sido, nestes 
últiinos 30 anOs, o melhor governador desta capital. Vocacio
nado, e até mesmo com aquele ranço do Juscelino, o Gover
nador Joaquim Rorii tem imprimido à Capital brasileira a 
fe~ção .daquele t~ahalho inicial da sua construção. Parabenizo 
também o Presidente Fernando Collor de Mello, de quem 
não tem faltado apoio para que esta cidade encontre a solução. 
de Seus problemas. Brasília, nestes seus 32 ai:tos, está real
mente de parabéns .. Congratulo-me, portanto, com a manifes-, 
taçã.o de_ V. Ex•, como representante desta cidade no Senado 
Federal. 

O SR. V ALMIR CAMPELO - Senador Meira Filho, 
agradeço por essas palavras, importantes ao meu pronunci
mento pelo conhecimento e pioneirismo de V. Ex•, radicado, 
junto com sua faniília, há mais de 30 anos na Capital da 
Esperança. 

Homenageio também Lúcio Costa e Q~c;tr Nierneyer,_ 
que deram à cidade as suas primeiras e fundamentais feições 
urbanísticas e arquitetônicas, e os governadores e homenS 
públicos, que tanto fizeram e continUam fazendo pela nossa 
capital. · 

Seria injusto omitir O hç.mem comum, o caridango, vindo 
de todas as regiões do País,_ que, com seu suor _e_~ua dedicação, 
tornaram Brasília uma realidade. Eles que foram os pioneiros, 
assim como as gerações que os seguiram, fazeni paire de uma 
história de bravura, de uma verdadeira epopéia, cuja data 
estaremos comemorando amanhã e da qual.devem-se orgulhar 
todos os brasilienses e todos os brasileiros. 

Sr- Presidente, nesta oportunidade, quando estamos ho
menageando Brasília, eu queria pedir a V. Ex~ fosse transcrito 
também, nos Anais desta Casa, o editorial de hoje do Correio 
BraziHense, que trata da polivalência do metró. 

Um dos traços mais expressivos de apreço à cultura, Sr. 
Presidente, nos países desenvolvidos, é a utilização de espaços 
públicos para abrigo das várias manifestações artísticas. Há, 
inclusive, um projeto determinado pelo Governador Joaquim 
Roriz ao Secretário de Obras, Dr. José .Roberto Arruda, que 
determina o aproveitamento das instalações das 33 .estações 
do metrô de Brasília. Pretende-se implantar, em cada uma 
delas, bibliotecas, exposições, apresentações artísticas, com 

shows e espetáculos diversos, tendo çomo público alvo milha
res de pessoas ..... 

Então, Sr. Presiden.te, eu pediriã a V. Ex~ que autorizasse 
a transcrição nos Anais do Senado Federal, do editorial do 
Correio Braziliens~,. intitulado ''Polivalência do Metró''. 

Muito obrigf}do, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Solicito a 
V. Ex~ que encaminhe requerimento à Mesa para transcrição 
nos Anais. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ronaldo Aragão. 

(I SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB- RO. Pronuncia 
o ·seguinte discu-rso.)- Sr. Presidente, Sras e Si"s. senadores, 
não era minha intenção falar na sessão de hoje, m3s, como 
este é um país de surpresas, sobretudo pelas notícias oriundas 
do Governo, não poderia me furtar a fazer, embora rapida
mente, comentários a respeito de notícia veiculada no jornal 
Folha de S. Paulo, a respeito da criação do empréstimo com
pulsório com o objetivo de aumentar a arrecadação. 

·sr. Presidente, Sr~s e Srs. Senadores, neste País, quando 
se quer resolver algum problema de ordem econ6ni.ica, cria-se 
outro imposto. E vejo hoje, para surpresa minha e, creio, 
da Nação, o Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento 
admitir que se p{iderá criar empréstimo compulsório para au
mentar a arrecadação. 

Ora, parece-me que, para que a arrecadação deste PaíS. 
aumente, é necessário que se agilize os investiQlentos e não 
que cada dia mais, se cobre imposto de uma sociedade que 
já está no seu limite, altamente sacrificada pela quantidade 
e pelo valor dos impostos existentes. Não injetar recursos 
para que a economia cresça e tirar dinheiro de uma economia 
que já não existe- é a mesma coiSa que "tirar leite' de pedra". 

O Sr. Esperidião Amin --Permite-me V. Ex~ uin aparte? 

O SR. RONALDO ARAGÃO- Com muito prazer, ouço 
V. EX' 

O_ Sr. Esperidião Amin - Eu também pretendo, logo 
após a fala de V. Ex~, ocupar a tribuna para abordar este 
assunto. Ainda que V. Ex~ não tenha externado o seu ponto 
de vista integralmente, quero me solidarizar com V. Ex• pela 
iniciativa e quero prevenir a todos os Parlamentares quanto 
a dois aspectos. Primeiro, se V. Ex~ me permite, vou toro-ar 
a liberdade de ler trecho de uma matéria da edito ria do jornal 
O Estado de S. Paulo, intitulada "A queda das receitas": 
"Certamente os resultados obtidos até março não são satisfa
tórios. Há UFJla perspectiva melh~r para os próximoS meses, 
embora permaneçam certas dúvidas em torno do Imposto 
de Renda e do novo Fínsocial. Cumpriria que o Legislativo 
apresentasse para o setor tributário textos que não levantas
sem, como agora ocorre, tantas indecisões". Aqui, quero aler
tar para o costume de se culpar o Legislatiyo pelos equívocos 
de redação de leis fiscais, leis tributárias. Neste caso, particu
larmente, eu me sinto inteiramente à vontade para discordar, 
da editaria do jornal O Estado de S. P_aulo, respeitosa, mas 
vigorosamente. Por quê? Porque a Lei n~ 8.383, no ano passa
do, foi aprovada, apesar da minha pessoal e obstinada oposi
ção. Fiz oposição ã forma pela qual fo.i feita a barganha, 
aprovação do chamado pacote fiscal ou minirreforma tribu
tária versus lei da rolagem das dívidas dos Estados. Fui contra, 
o Plenário desta Casa sabe disto, fui contra, à exaustão. Por
tanto, tenho a minha consciência tra_nqüila. Mas ninguém pode 
dizer que o Congresso brasileiro foi o responsável pelo texto 
da Lern~ 8.383, que chegou a esta Casa sob a· forma de projeto, 
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para dirimir dúvidas que o próprio Governo, equivocadamen~ 
te, tinha feito inserir sob a forma de medida provisória -
a Medida Provisória 115' 295; no dia lo de fevereiro de 1991, 
no início daquela sessão legislativa e desta legislatura. Então 
corremos o ·risco ·cte ser culpados pelos problemas que hoje 
existem na receita. E, finalmente, o segUndO aspecto que 
quero desde já abordar, antecipando até o que vou falar, 
mas sendo solidário com V. Ex•, é sobn: a forma como o 
Governo vem, equivocadamente, cOnduzindo a política tribu
tária. Senão, vejamos: estão aí os incentivos fiscais, os subsí
dios, enfim, todas as formas de renúncia de receita que o 
Governo tem reeditado, contrariando discurso de posse do 
Presidente Fernando Collor. E tem feito iSso_ de maneira mais 
atrabiliária, de maneira mais equivocada c sempre com medi
das urgentíssimas, que nãa podl!m ser adequadamente apre
ciadas pelo Legislativo e nem mesmo conhecidas pela socie
dade. Que isso· sirva de lição para todos nós. O Governo 
se equivoca e a culpa nunca é de ninguém do GOverno. Até 
agora, não tive conhecimento de um~ única constatação do 
Ministério da Economia sobre o autor do equívoco que resul
tou na perda de 4 bilh6es de dólares de Imposto de Renda 
no ano passado, em decorrência das Medidas Provisórias n9' 

294 é 295, pdncipalmentc esta última. Ninguém sabe quem 
as redigiu, e a culpa é do Congresso NacionaL Então, para 
que não- sejamos levados de roldão, solidariZo-me com V. 
Ex~ e antecipo que este assunto também será objeto do meu 
pronunciamento. Ouvirei, com a maior atenção, as observa
ções de V. Ex~ 

O SR. RONALDO ARAGÃO _:__ Senador Esperidião 
Amin, V. Ex• como um homem experiente que é, conhecedor 
dessa problemática tributária, já tendo sido_ governador, depu
tado federal e prefeito, sabe que é muíto Mais fácil tributar-se 
ao Congresso Nacional, do que a alguém do Governo', todas 
as mazelas do Governo. -

Hoje, quando se quer fazer qualquer crítica, por mais 
acerbada que seja, faz-se ao Congresso, que é a Casa do 
povo. E o Poder Executivo-não tem culpa nenhuma. 

V. Ex~ diz muito bem, quando se refer-e à perda de- 4_ 
bilhõt!s de cruzeiros em decorrência das medidas provisórias, 
que foram editadas pelo Presidente da RepúbliCa. É compe
tência do Executivo a edição de medidas provisórias. E o 
Executivp não tem culpa. A culpa é do Congresso, da Câmara 
e do Senado. O Executivo nunca erra. O Executivo, para 
sanar os seus erros, o que faz? Cria empréstimos compulsórios. 
O Congresso Nacional não pode criar empréstírnos compul
sórios. O Executivo cria empréstimos compulsórios para au
mentar a arrecadação. Parece brincadeira. O povo, a socie
dade, já não agüenta mais. É preciso que haja1nvestimen_tos 
neste País, para que a economia possa crescer, para que o 
povo possa melhorar suas condições de vida. Não é criando 
empréstimo compulo;ório, não é sobrecarregando o contribuin
te com mais impostos que o Brasil vai sair da situação em 
que se encontra. 

O Sr. Magno Bacelar- V. Ex~ me permite um aparte? 

O SR. RONALDO ARAGÃO- Ouço V. E~,,,~ Senador 
Magno Bacelar. 

O Sr. Magno Bacelar - V. Ex' traz a esta Casa um 
assunto que já está sendo ensaiado a partir mesmo da posse 
do nosso colega, hoje Ministro dos Transportes, que anunciou 
a possibilidade de se criar uma taxa para conservação das 
estradas. E hoje a Folha de S. Paulo notícia que o-Sr. Ministro 

da Fazenda anuncia a possibilidade de se criar um imposto 
compulsório, para resolver problemas emúgenciais. No míni
mo, é contraditória, a ser verdade a notícia do jornal, a âfirma
ç_ão do Sr. Ministro, porque há uma semana li declarações 
de S. Ex•, feitas no exterior, dizendo que a arrecadação n9_ 
País melhoraria a partir do próximo- :ffiês e que er:a normal 
a queda de arrecadação nos primeiros três meses. Mas~ c_om 
relação à observação do nobre Líder Esperidião Amin de 
que o jornal O Estado de_S. Paulo, no seu editorial~ adverte 

-o congresso para os erros, na realidade isso já foi ensaia,d_o 
e orquestrado pelo Sr. Luís Fernando_Wellisch, Secyetário 
da Fazenda Nacional que, na semana passada,. declarou, em 
alto e bom som para toda a Nação brasileir~ e para a imprensa, 
que o Congresso Nacional e o JUdiciário eram os c'ulpados 
pela queda de arrecadação. Não quer o MinistéiiOda Faienda 
enten~er que as leis criadas por eles, elaboradas_ por eles 
e marida~as, enviadas sempre a toque de caixa para serem 
aprovadas pelo Congresso são as responsáveis pelo descumpri
mento, pelo descaso. Além do agravante de que o País está 
em recessão, parado, e o povo, exaurido com tantos impostos; 
há que se ver, sobretudo, que a máquina de arrecadação do 
País está emperrada, não há estímulo para que o contríbuinte, 
após tantos anúncios de escândalos e mais escândalos de mal
versàção do dinheiro público, se anime a sáCrificar ainda maiS 
os seus negócios para cumprir a legislação, porque as leiS
criadas, realmente, dão margem a recursos_. Então, não é 
o Legislativo tampouco o Judiciário. O Judiciário está aí para 
acatar os recursos e julgá-los. Na verdàde, um emaranhado. 
de leis, decretos e medidas provisórias ocasíonou tudo isso. 
Eu me solidarizo com V. Ex~ e sobretUdo com o povo brasi
leiro, ameaçado, mais uma vez, por um outro conto do vigário, 
porque os empréstimos compulsórios criados no Brasil; que 
deveriam ser devolvidos, jamais o foram. O povo não acredita 
na devolução e sequer guãrda comprovantes para provar o 
recolhimento oportunamente. Por enquanto, o que temos aí 
são ameaças e mais ameàças. Agora, existe a do imposto 
de renda, com uma série de inovaçõ_es, que no nosso entendi
mento não levam a nada, mas amedrontam e coagem a todps 
para que recolham ao governo recursos cujo destino não se 
sabe qual será. Parabéns a V. Ex~ 

O SR. RONALDO ARAGÃO -Nobre Senador Magno 
Bacelar, agradeço-lhe o aparte, muito proveitoso, e concordo 
qUando V. Ex~ díz que se passa o conto do vigário inais uma 
vez, porque num país sério, quando se tomam essas medidas, 
o povo até colabora, porque sabe que haverá a restituição
do empréstimo compulsório, mas aqui no Brasil nenhum im
posto compulsório foi devolvido, a não ser quando houve 
uma batalha judicial. A devolução é um direito que tem o 
cidadão, mas no Brasil isso não acontece. 

Quando o Governo não tem outro método para aumentar 
a arrecadação, não tem a capacidade de incenfíV(!r o· desenvol
vímento', ele cria um novo imposto compulsório. Diz muito 
bem V. Ex~ que o povo cai mais uma vez no conto do vigário. 

O Sr. EsperidiãO Amin- ....:.__Permite-me V. EX_·- m-3is um 
aparte? 

O SR. RONALDO ARAGÃO - É sempre um prazer 
o_uvir V. Er 

O Sr. Esperidião Amin- Nobre Senador Ronaldo Ara
gão, há uma outra indagação que gostaria que V. Ex• conside
rasse. Todos sabemos que houve queda na receita nesses três 
primeiros meses, e essa tendência deve confirmar~se neste 
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primeiro mês do segundo trimestre, abriL A série de pacotes 
:fiscaís que este_ Governo adotou não contribuiu ~m n~d~ para 
melhorar a situação da receita. Segundo, o Go-Verno constituiu 
uma comissão de alto nível para elaborar um estudo .sérió, 
profundo, sobre a reforma fiscal, que, na minha opinião, é 
necessáriO para simplificar tributos e com isso aumentar a 
base de arrecadação, reduzindo o número de tributos. Esse_ 
trabalho tem sido o.bjeto de farto noticiário, Não temos conhe
cimento profundo do trabalho, mas-·sabe-se-que ele existe, 
sério, fora ·cta contingência do .curto prazo.- 0- Governo não 
distribuiu ainda - parece que adiou para fevereiro - os 
formulários do imposto de renda. 

O SI-. JonaS Pinheiro- Adiou para maio. 

O Sr. Esperidião Amin - Estou sendo_ pessimista, ou 
fui otimist3.. Fevereiro era o mês em ·que os governos ordiná
rios ~ este é um governo extraordinário - distribUíam os 
formulários .do imposto de renda. Não estou querendo dizer, 
cOm isso, que Vão ser distribuídos em feverejro de 19_93. M.a~ 
já foi adiado para maio o-prazo para a distribuição d.os formu
lários do imposto de renda, numa dilatação de prazo. sem~ 
nenhuma explicação, nem legislativa, nem legal, e nem mesmo 
funcional. É bom que se diga, finalmente, que há alguns dias, 
há mesmo de 60 dias, o Governo teve uma. boa idéia:· a de 
fiscalizar os cartões de crédito. Se_r._ia um procedimento muito 
importante para combater a sonegação, para se conhecer o 
·crédito de pessoas que gostam de pregar moral pelo País, 
principalmente no setor do empresariado privado. Seria muito· 
interessante conhecê r a história do salári6 indireto das ~mpre
sas privadas do Brasil, conhecer o que o cartão de crédito 
representa de salário indireto. O GQyerno tentou, d_esistil!, 
e o Congresso Nacional não foi inform~do a respeito dessas 
vicissitudes. E agora é colocado esse balão.. de_ ensaio - essa . 
técnica é conhecida- não há dinheiro, precisa-se de emprés
timo compulsório, utilizando, inclusive, umaiigura respeitabi
líssima, a do Dr. Adib Jatene, como starter da questão. Para 
concluir este longo aparte, quero dizer que tenho conheci
mento da angústia por que passa esse ilustre homem público, 
esse cientista qU.Cern.presta o seu nome ao Go~erno federal. 
Já particlpei de várias conversas com o Dr. A~dH,.Jatene em 
que S. Ex~ manifesta não desespero, mas a·angústia de admi
nistrar um orçamento frio, posto que 42% do orçamento de 
receita do Miriistério ·da Saúde é Ffnsóciàl, que não se está 
n::alizando. Quarenta_ e dois por cento do dinheiro que consta 
do papel que S. Ex~ recebeu para gerir é ·um risco n'água. 
É o dinheiro do espelho. Por iSso; fOcalizo neste aparte, Sena
dor 13-onaldo Aragão, gue é da maior oportunidade o pronun
ciamento de V. Ex~- E tão oportuno que vou falar sobre o 
mesmo assunto. 

O SR. RONALDO ARAGÁO- Com muito mais profun
didade do que eu, pela competência de V. Ex~ 

O Sr. Esperidião Amin- Certamente com menos profun
didade, porque, o que eu tinha de cartucho bom para-gastar, 
estoU usando no aparte a V. Ex~ -

O SR. RONALDO ARAGÁO - Engrandecendo o meu 
pronunciamento. 

O_ S~. Esperfdião Amin- Mas com o empenho de não 
apenas prestigiar o pronunciamento de V. E~~. mas a preocu
pação que esta Casa deve ter com as suas prerrogativas para 
que não sejamos_ levados de roldão, como já aconteceu em 
outras ocasiões, inClusive na aprovação da mini-reforma,_ fiscal 

apreciada em dezembro do ano passado, quando gente de_ 
boa-fé votou a favor das duas propostas: da rolagem da dívida, 
que, agora se sabe, não rolou nada, ou não rolou bem aquilo 
que queriam; e da reforma fiscal, que, ao invés de aumentar 
a receita, diminuiu-a. Então, foi realmente um curso intensivo 
e de última hora_Qe_ Pedro Malasarte_ma_l-sucedido __ o que 
foi realizado no_ a:q__o_ passado aqui, quero dizer com muita 
frat"!queza, sem o meu concurso. 

O SR. RONALDO ARAGÁO - Senador Esperidião 
Amin, mais uma vez agradeço a V. Ex~ pela grande colabo
ração que_ traz a esta Casa co_m esses esclarecimentos~ pOis 
parece que este País é de brincadeira. . . 

Leio na Folha de S. Paulo uma nota que me parece grave: 

"O Ministro da Economia Marcílio Marques Mo~ 
reira afirmou, ontem~ em Paris, que a criação de um 
empréstinio compulsório não está totalmente descar
tada pelo Governo. Diz, porém, que a medida seria 
um remédio extremo para recuperar a arrecadação.". 

Como se o povo foss .. e uma massa de manobra: PreCiS&-se, 
vai-se lá, arrecada-se. E corno eu disse aqui, inicíalmente, 
Sr. Presidente, "quer-se tirar leite de pedra". 

"AirÍda na Folha de S. Paulo leio que "Marcllici 
declarou gu~ acredita na recuperação da receita e que 
o Governo dispõe de outros meios para melhorar a 
arrecadação. De acordo com o Ministro, O empréstimo 
compulsório, apesar de ainda não ter sido ainda aban-

- - d.Onado, seria uma soluçãq extrem~ para o_ problema 
de caixa do Governo." · ·----

Como diz V. Ex~. as duas reformas diminuíram o ~ixa 
do Governo. Isso é estranho! 

O Sr. Nabor Júnior -Permite-me um ·aparte, nobre 
Senador? 

O SR. RONALDO ARAGÁO - Concedo ~o aparte a 
V. Ex' 

O Sr. Nabor Júnior- Na verdade, eminente Senador, 
essa notícia que foi publicada nos jornais, semana passada, 
a respeito da redução de 14,4% na arrecadação, neste primeiro 
trimestre, da reCeita do Governo F~deral, deve-se à recessão 
que o País está enfrentando, é resultante da crise económica 
que estamos vivendo. Temos acompanhado as informações 
dos supermercados, que tém afirmado que as vendas estão 
caindo. O comércio está vendendo menos, a indústria está 
produzindo menos. Conseqüentemente, a receita tãinbérn tem 
que caií. Por outro lado, o problema do empréstimo compul
sório é mais uma cortina de fumaça que os chamados buro
cratas do Governo querem impingir à Nação, quando se sabe 
que, para superar essa queda de arrecadação, o Governo deve
ria intensificar mais a fiscalização. A evasão de receita, hoje~ 
no Brasil, é superior à própria arrecadação. Há dados estatís
ticos comprovando isso,ou seja, o Governo não arrecada 50% 
dos impostos de que necessitaria, e isso não aconteCe somente 
com ó Governo Federal mas também com os Governos esta
duais e municipais: Por outro lado, temos que reconheCer 
que a população já está exaurida na sua capacidade de pagar 
imposto. Não se justifica, agora, o GovernO querer impor 
mais um _sacrifício à população brasileira, que já está selii. 
a mínima possibilidade de sobreviver e ainda querer criar 
mais esse empréstimo compulsório, o qual nunca é reposto 
ou pago pelo Governo. Temos exemplos de Governos anterio-
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res que instituíram esse empréstimo corllpuTSói-io, que seria 
devolvido àquelas pessoas que, efetivamente, foram atingidas 
dinheiio. Quero me solidarizar com V. E~ por esse pronuncia
mento que· é, realmente, da maior oportunidade, nesse mo
mento em que as autoridades econômicas _do Governo estão 
pensando em utilizar desse expediente, criando o empréstimo 
compulsório, que não acredito que venha a ser r~alment~ 
instituído. O povo já não tem capacidade de atender a mais 
esse sacrifício que o Governo quer impor-lhe. 

O SR. RONALDO ARÁGÃO- Senador Nabor Júnior, 
agradeço-lhe o aparte, pois tem razão V. Ex' quando enfoca 
que o Governo nuriCa restituiU 6s--empréstirtJ.O~(feitõS, govertto 
algum. Sempre quem sa:i perdendo é o povo. Não há um 
retorno desses empréstimos compulsórios, nem de parte desse 
Governo nem dos anteriores. E diz bem V. E~ é preciso 
que o qoverno use os _mecanismos de arreCadação que estão 
aí; é preciso que exista um incentivo para essa: fínalidade. 
Quando existe um problema de caixa do Governo;- pensa~se 
num tributo novo, numa operação para o "tapã~bUritCo"; que
rem criar um novo imposto para onerar o povô- áiiiâã-riiais. 

É preciso que esta Casa adote uma posição. -
Vejo aqui - continuando a ler a reportagem - o se~ 

guinte: -

"O Ministério apontou duas raz6es principais para 
a baixa na receita do Governo: a primeira foi a fase 
de adaptação das empresas à refõrma fiscal ... ;; 

E disse aqui muito bem o Senador Esperidão Amim 
que essa reforma fiséal não ocorreu: dilato_u-se o prazo e a 
arrecadação diminuiu. 

Então, para que essa reforma fiscal? O GOverno já sabia, 
de antemão, que a arrecadação iria cair. ESsas são palavras 
do Ministro, ou então S. Ex! já estava pensando no compul
sório desde essa época? 

A situação deve se regularizar a partir de junho, qua!ldo 
as pessoas jurídicas iniciarem o recolhimento dos impostos 
em bases correntes. Outro motivo apontado pelo Ministro 
para a redução da receita foram as decisões judiciais qUe 
autorizaram companhias a não efetuarern certos pagamentos, 
como o relativo ao Finsocial. 

S. Ex~ já sabia também que existiam essas ações fiscais._ 
Então, o empréstimo compulsório é premeditado. 

Foi feito o seqüestro de poupança, diminuiu-se a base 
m_onetária, fez-se o pacote fiscal, fez-se medida provisória, 
são decorridqs dois anos, para nada. Tudo isso resultou em 
quê? Em recessão e desemprego. O número de desempre
gados em São Paulo somam-se mais de um milhão. E como 
se quer aumentar a arrecadação do INSS, se o que temos 
são milhares de pessoas desempregadas? Corno esta nação 
irá crescer? Como aumentará o caixa da União? Não sou 
economista, queria até me valer do Senador ESperidiãO Amin 
que afirmou que coin recessão e desemprego, e sem o incentivo 
ao crescimento não se aumentará o caixa da União, só nos 
restam duas maneiras: ou se faz o aquecimento da economia 
ou a emissão de moeda. Essas medidas já duram todo esse 
tempo e o que trouxeram? Desespero. Todos os se tores desta 
Nação estão parados. Não há obra pública, não há nada. 
E a inflação está num patamar de mais de 20%. O que melho
rou? É uma indagação qUe eu faço. Repito: O que melhorou? 
Não foi a condição de vida, nem o salário. A economia, em 
ge~al, não melhorou. 

Sr. Presidente, apesar de todos esses desacertos, estamos 
na iminência da criação de mais um empréstimo compulsório. 

Posso, não sendo economista, não entender esse meca
nismo económico· que está se instalando nQ B-rasiL Será que 
é p3ia dai" Satisfação ao que prometeram-ao Fundo Monetário 
Internacional, embora com ·sacrífio; com de-sespero e com 
a pobreza do povo brasileiro? 

Quero dar o meu test"emunho da angústia, como disse 
aqui o Senador Esperidião Amin, com que se defronta o Minis
tro Adib Jatene para resolver os problemas da saúde neste 
País, como a coléra no Nordestes. Onde está o recur:so? Eles 
-não existem: 

O Ministro _está dizendo todos os dias que para resolver 
os seus problemas de saúde necessita de recursos;·e o·recu:rso 
do Ministério da Saúde é o risco n'ág~a. pois as- contribuições 
ao Finsocial, destinadas ao Ministério _da Saúde estão sendo 
ajuizadas, e já chegam em torno de 42 bilhões de cruzeiros. 

O que estamos vendo? O que é que este Goveino.tiouxe 
durante esses dois anos? 

Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, vejo aqui inúmeros 
Senadores dizerem que o Governo melhorou. Melhorou em 
quê? Não existe energia elétrica. Se o Brasil começar a crescer, 
have:r~ _um black-out neste País. As estradas de norte a sul, 
de leste a oeste estão quase intransitáveis. Há díficUldades 
também_ em nossos portos. 

Qúanto aos aumentos, o Govern:o fez um _acordO para 
reduzir em 22% o preço -do automóvel, diminUindo o IPI, 
agora, as próprias fábricas querem aumentar mais 15% ou 
18%._~ 

Sinceramente, não sou OposiçãO apenas por me opoÍ".-· 
Meu desejo é que este País .cresça, minha vontade é que 
ele seja grande. Mas, da maneira que está sendo conduzido 
n~o vejo suces~o. ~ode ser que eu esteja com miopia, mas 
não é o caso. O que observo sim, a cada dia é, o povo mais 
pobre. 

O -problema fund-iário é sério. E O que Se diz é que há 
melhoras, que o Pais ~stá melhorando. 

A área de telecomunicações piora, no entanto, aurnen~ 
ta-se a carga tributária. Isto não é: urna ''r:epública de bananas" 
Este é i.un graride País. Precisamos de seriedade. 

Portanto, Sr. Presidente. Srs. Senadores, é cóm surpresa 
que l~ío nos jOrnais, na imprensa nacional, que o Governo 
quer agora se valer de mais impostos, ou seja, quer criar 
agora o empréstimo compulsório para aumentar o caixa da 
União~ 

Então, fica aqui o-meu protesto,_esperando que o Go~
verno encontre urna outra maneira de arrecadar mais para 
dar um outro rumo a esta Nação. 

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

Durante o discurso do Sr. Ronaldo Aragão, o Sr. 
Alexandre Costa, ]'~ Vice~Presidente, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Meira Filho, 
Suplente de Secretário. 

. O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Esperidião Amin. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS - SC. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores,_ procu
rarei, já que vou abordar o mesmo assunto do Senador Ro
naldo Aragão, que é o conjunto de cogitações que o Governo 
faz em decorrência da queda de receitas, não repetir os argu
mentos expendidos peJo Senador Ronaldo Aragão, argumen
tos com os quais já me solidarizei à semelhança do que fizeram 
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os demais aparteantes, os senadores Magno Bacelar e Nabor 
Júnior. 

Não desejando ser repetitivo, pedirei a atenção dos_no
bres Senadores para texto, que é o referido do jornal O Estado 
de S. Paulo. 

Cito: 
"A queda ·das receitas. 
No primeiro trimestre deste ano, o Tesouro Nacio

nal sofreu queda de 14,4%, em valor real, de suas 
receitas, em comparação com o mesmo período de 
1991. Se tivermos em mente que os três primeiros rlléSes 
do ano passado também não constituíram, no que res
peita às atividades económicas, um bom período, a 
queda se toma de fato preocupante. Impõe-se, em pri
meiro lugar, salientar que ela foi particularmente forte 
em janeiro (30% em relação a janeiro de 1991). 

Esse recuo ericontra explicações, antes de tudo, 
nas modificações introduzidas na legislação (Lei n"' 
8.383), que ampliou os prazos de recolhimento dos 
impostos, provocando uma perda de receita -de 15 dias 
em média." 

Faço aqui, portanto,o comentário, Sena-dor Ronaldo Ara
gão, de repetir o que já disse a respeito da famosa "minirre
forma tributáriã." que o Congresso ~provou-ano passã.do. Ela 
não contribuiu em nada para o alíviO de caixa do Govemo 
Federal e, conseqüetemente, dos Estados e Municípios, que 
dependem, basicamente,de transferências da União estes fo_
ram penalizados e não beneficiados pela tal minirieforma tri
butária. 

Os Estados que são mais autónomos, que têm receitas 
próprias do ICMS, não tiveram esse prejuiió ___:e--pediria 
a atenção do nobre Senador Nabor Júnioi:.-, pOrqUe em_ Estados 
industrializados, como São Paulo e o meu própriO Estado, 
Santa Catarina; neSte primeiro trimestre·. --a-arrecadação do 
ICMS teve crescimentO real em relação ao ano passado. No 
meu Estado, Santa Catarina, no priffieii'O-fririíestre, O incre
mento real foi âe 15%. Superou em 130%f50Sitivós-a VafütÇão 
nominal do ICMS, nos três primeiros meses deste ano, no 
Estado de Santa Catarina, que maiS oU irieilõS ·ac-õm.panha 
a posição de São Paulo. Portanto, o '"estrago" foi~ apenas, 
federal, neste caso. 

Prossigo a leitura: 

"'Se considerarmos os resultados do trimestre por 
grandes categorias de impostos e taxas, verificaremos 
que a maior queda ocorre na arrecadação do Finsocial." 

E aí, abro um espaço para, mais uma vez, referendar 
a -citação ao ilustre Ministro Adib Jatene: "a queda do Finso
cial foi de 41%". Relembro: o Finsocial representa 42% das 
fontes de dinheiro do Ministério da Saúde. Ou seja, metade 
do dinheiro do Ministério da Saúde provém do Fi_nsocial, 
e este teve uma queda, em relação ao ano passado, de 41%. 

E lembro que já no ano passado o Finsocial estava sendo 
constestado, mas não no primelrO triniestie. O Finsocial en
trou em colapso, quanto à arrecadação, depois do primeiro 
trimestre do ano passado, e a minirreforma tributária não 
contribuiu para elidir as dúvidas legais, que sobre esta contri
buição recaem. 

Continuo a citação: 

"A queda na arrecadação do Imposto de Renda 
foi também sensível". 

Portanto, mais uma vez, os Estados que dependem de 
repasse do Governo Federal foram sancionados: 26,1 %. 

"Mas se_ concentra, no caso das pessoas jurídicas, 
refletindo essencialmente modificações introduzidas 
pela legislação que ampliou os prazos do recolhimen
to". 

Portanto, a Lei -n"' 8.383, -ao" irlVés de se constituir em 
fator que colaborasse com a UniãO- e C:Orii oS Estados mais 
dependentes. d"e t~~nsferências df.? fundo. de Par_ticipação dos 
Estados e -no caso -dos Municípios,· foi, na verdade, 
um tiro pela culatra. A queda da arrecadação do_ IPI foi, 
no trimestre, de .apenas 2,43%. Portanto, não é a recessão. 
Apenas 2% foi a queda do IPI. E se concentra, principal
mente, nas transações com automóveis- trimestre~ jarieiro 
a março. 

'"Cumpre lembrar que- a produção do primeiro tri
mestre de 1991. foi m1,1itá baixa e que, neste ano, uma 
redução poPeria significar um. aprofundamentO da re
cessão. Ta"l não aconteceu, mas conforme já observa
mos, a queda se verifica apenas-no caso dos automóveis. 
O GoVeino -reduziu o IPI para estimular as vendas, 
maS as montadoras não baixaram os preços, ao contrá
rio do que-se está ve-rificando em cOnseqüência do acor
do no final de março." 

Fim-da citáção do artigo. 

Portanto, mais _do que um problema de natureza econó
mica e social, que todos nós conhecemos e que é gravíssimo, 
esta questão é gerencial. O Governo Federal tem cometido 
equívocos gerenciais, administrativos. Quem tem a responsa
bilidade constitucional de prover o Tesouro dos meios ne_ces_
sários para fazer face às despesas, quem tem_ essa responsa
bilidade, virtualmente privativa, quanto à formulação e à ini
ciativa, é o Executivo. E foi o Executivo que se _equivocou 
em fevereiro de 91. Foi o Executivo, muito mais do que o 
Congresso, que se equivocou em dezembro de 91 e se nós 
não estivermos atentos, esses equívocos serão lançados -

-como eu já salientei- a débito do Congresso, e de nós cobra
dos, mais uma vez, em caráter de urgência, daqui a pouco: 
"Olha, os hospitais não estão recebendo ... " e sem-pre com 
bons motivos: com ritotivos verdadeiros, com problemas que 
eu diria lancinantes, porque são lancinantes as dificuldades 

. que estão a acometer o segurado da Previdência, o aposen
tado, a pessoa que precisa da assistência médíca sob o patro
cínio do Inamps. São lancinantes as angústias, que aqui já 
referi, do MiniStro Adib Jatene, porém são muito mais lanci
nantes as agruras por que passam os trabalhadores, os contri
buintes, os cidadãos brasileiros. Será sempre por uma razão 
lancinante. Mas a causa é que tem que ser explorada a fundo, 
neste momento. 

Foi por isso que eu me congratulei com o pronunciamento 
do Senador Ronaldo Aragão. 

O Sr. Ronaldo Aragão- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Com muita horira, nobre 
Senador R.J)n_aldo Aragão. 

O Sr. Ronaldo Aragão- Senador Esperidião Amin, no 
seu pronunciamento, V. Ex~ disse aquilo que eu comentaria 
neste aparte: Que é muito mais fácil culpar o· Congresso, 
culpar o Senado, culpar a Câmara dos Deputados perante 
a opinião pública, pelo mau gerenciamento do Executivo! 
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do que dizer a verdade. Então~ V.Ex~ está correiO quando 
diz que o erro gerencial do Executivo está tributando o Con
gresso Nacional, posto que os meios de comunicação do Go
verno são bem mais abrangenteS do que os desta CãSa, para 
levar à opinião pública a verdade, aquilo que realmente está 
acontecendo. A imprensa, em um artigo, culpa o Congresso 
N3:cional. É preciso que esta Casa diga, alto e bom som, 
de quem é o mau gere~ciamento da coisa pública! Não é 
desta Casa, mas do Executivo. Quero m_e congratular com 
V. Ex~. quando traz a esta Casa essa a'rfálise profunda do 
problema de arrecadação neste País. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Só para arrematar, Sena
dor Ronaldo. Aragão, alerto a Casa para uma matéria da 
Folha de S. Paulo, de hOje, página 4, que· diz: HA data para 
a entrega da "declaração de Imposto de Renda vai ser decidida 
amanhã". E isso não é culpa do Congresso. Vai ser decidida 
amanhã a data para a entrega, por parte dos contribuintes, 
da declaração do Imposto de Renda. 

Além disso, o Jornal O Globo, de hoje, na sua primeira 
página, se nãO: me en::-gan~, f~~uma referência-aos 17 PrOjetes 
prioritários para o Brasil, que se encontram nQ --c~:mgressq, 
e utiliza, talvez até em parte, de maneira n-ão integralmente 
correta, a palavra "lentidão", atribuindo, portanto; ao Con
gresso, na apreciação dessas matérias, basicamente o Emen
dão e outras congêneres como sendo a matéria da moderni
zação dos portos, a lei da propriedade industrial, enfim, a 
leg_islação sobre a qual o qovemo teJll se fiXado como priori
tária. Faz, inclusive, refe!"ência a um acordo que o Governo 
teria feito -em dezembro do ano passado com as Lideranças 
do PMDB para aprovação desta matéria. Mas i$SO não_ é o 
prioritário. Q fundamental, o fulcro do pronunciamento de 
V. Ex• e dC! me!! é -_gue o Eip.préstimo- Co"mpu1sório, que 
a Constituição estabelece como passível de utilização em caso 
de calamidade, de estado de guerra, de necessidade da execu
ção de uma obra pública inadiável, fundamen~al para a segu
rança nacional e até para a integridade do País, náo pode 
ser c_onsiderado c_omo algo aplicável à correção de _equívocos 
de gerência, de- administração que devem ~-er esclaiecidos jun
to à sociedade, em primeiro lugar, e junto a Congresso que 
a representa antes de, sob a forma de "balão de ensaio", 
vir a se constituir numa ferramenta pãl-a -enCObrir falhas gene
renciais; administrativas que devem ser i:OiihêciâãS.-AtéllúliS
so, deve-se fazer a apuração das reponsabilidades pela autoria 
dos equívocos aqui apontados. 

Portanto, este meu pronuriciamento corresponde a uma 
segunda época do seu, sob um assunto que é ·atual e que 
deve, sem dúvida alguma, ser objeto da preocupação de todos 
nós. Nossa intenção não é emperrar o góvêtnb, nem obstruir 
a solução de problemas sérios e inadiáveis. Enfim, não cíuere
mos contribuir para o "quanto pior -melhor", mas não pode
mos, em nome dessa boa vontade, nos deixar enganar sem 
que se apurem responsabilidades - e no final das contas 
até passarmos por -culpados -por soluç6es longe de solucio
nar os problemas, agrava-os. 

·o SR. PRESIDENTE (Meira Filho).....: Concedo à palavra 
ao nobre Senador Maurício Corrêa. 

O SR. MAURÍCIO CúRRtA (PDT - DF. Pronuncia 
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente,. Srs. S:enádores, eu 
não poderia deixar, na data de hoje, de aplaudir, de manifestar 
a minha euforia pelos 32 anos de existência da Capft31 Federal. · 
Recordo-me de que, Sr. Presidente, recém-formado em Direi
to em Belo Horizonte, encantado com a cidade que se cons-

truia pelas ma:os sempre férteis e pródigas de JusceiinQ J{ubits
chek de Oliveira, fui tentado, também, após a minha forma
tura, a vir para BrasOia. · 

-- Formado há um ano; com apenas 26 anos de idade, che
guei à Capital Federal. Aqui, encontrei urna cidade que atra
vessava um momento difícil, porque o Presidente Jânio Qua
dros tinha renunciado, o Brasil vivi~ sob o pálio do regime 
_d_e gabinete híbrido, solução criada pelos militares e pela co
munidade política para ultrapassarmos a crise então instalada, 
e não havia aquele incremento de obras. Logo em seguida, 
com mais tempo, é que o Governo Federal passou a dar uma 

-m·aior atenção à consolidação da Capital FederaL--Convivi 
aqui com os pioneiros - e digo até que também sou um 
deles- participei da vida ativa desta cidade como advogado. 

Gostaria de registrar, neste momento, uma luta que tive
mos e que, ao final, coroou-se de êxito: a-batãlha para QUe -
a nossa cidade tivesse a sua independência política. 

De fato, antes mesmo de se instalar a Assembléia Nacio-
- -nal Constituinte: já uma emenda autorizava a eleição para 

a Câmara dos Deputados e para o Senado Federal. de tal 
sorte que a Capital, o povo de Brasília -já não e-rã acéfalo, 
passando a ter, pelo menos, uma representaÇão no Parlamento 
nacional. 

Na fase de desenvolvimento da cidade, .quando ainda 
não havia essa" representação em nível de-congresso Nacional, 
participamos aqui de vários eve~tos. EstivemoS= en.tre v_ádas 
crises. Comparecemos centenas de vezes às delegacias de polí
cia na b~sca de liberdade de líderes sindicalistas, de estudan
tes, de trabalhadores presos pela ditadura militar. Quantas 
e quantas vezes, quebrando a incomunicabilidade de presos, 
tínhamos que recorrer_ à(! _mandado d_e -~gurança, para que 
o direito do preso político se estendesse à liberdade que ele 
teria de se comunicar pelo menos com o advogado! _Nessa 
luta, co-ntinuamos até que conseguimos colocar no texto cons
titucional a representação política no nível que tem Brasília 
hoje. . -

É preciso assinalar que, às vezes, pessoas sem conheci
mento técnico apropriado queixam-se, ou melhor, afirmam 
que a ~assa Capital da República ~ uma un{dade federativa 
com independência política total. Não é verdade._ 

A nossa independência política é relativa, na medida em 
que a segurança pública, a Justiça, o Ministério Público, inclu
sive a própria saúde e educação são mantidas e organizadas 
pelo Poder Central. 

Mas o que importa dizer neste instante, Sr. Presidente, 
é da nossa luta. Quantas e quantas vezes, na Ordem dos 
Advogados do Brasil ~ Seção Distíito Federal -, na Asso
ciação Comercial do Distrito Federal e em oUtros foros, empe-

- nhamo-nos para que Brasília tivesse a sua independência polí
tica, pelo menos nos níveis atuais. Foi graças à atuação âesse 
povo, dessas lideranças que conseguimos chegar a este pata
mar de independência política para o Distrito Federal. 

Inserimos nO tCXiõ da Constituição Feder3!, eleição direta 
para Governador e V ice-Governador, asslii:i COmo a implan
tação de_ uma Câmara Legislativa. Foi um trabalho insano, 
várias décadas de luta constante para que chegássemos a esse 
desideratum. 

Hoje, temoS uma cidade conl-uma relativa independência 
polÍtica, mas com um Governador eleito e com uma Câmara 
Legislativa implantada. · 

Sr. Presidente, é preciso fazer justiça a esses que lutaram. 
Não vou mencionar todos, porque seria traído pela minha 
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memória, mas foram muitos os que já morrerame=que lutaram 
por isso .. 

A sorte conduziu, nos braços do atual Governador, a 
vitória da primeira eleição livre e independente do DiStrito 
Federal. Mas fomos nós, Constituintes, que alcançamos esSa
independência política. 

Fomos nós que fizemoS com que, pela primeira vez, o 
Senado votasse rapidamente os projetas que o Governador 
mandava e que eram de total interesse para a comunidade 
de funcionários públicos do Distrito Federal. 

Antigamente, ~s mensagens do ExecutiVo local eraffi en-
caminhadas ao Palácio do Planalto, ond€:-dorrniam, em escani
nhos, o sono da eternidade. Nunca eram votadas. Na medida 
em que o Senado passou a legislar para BraSília, Os projetós 

·eram votados com rapidez. E V. Ex~, Sr. Presidente, que 
fOi Presidente da ComiSsão do Distrito Federal, recorda-se 
perfeitainente -do papel que desenvolvemos_para fazer com 
que esses funcionários puõlicOs,"que ti:nh::.m seus projetes en
gasgados nos escaninhos palacianos, passassem a ter os seus 
quadros organizados, a ter _vencimentos mais compatíveis. 

Fomos nós que fizemos isso! Pouco iritporta que os louros 
tenham ficado para o Gover_nador, pelo menos do ponto de 
Vista imediato. Mas fomos nós, os primeiros pa:rlamentares 
de Brasília, que conseguimos implantar essa agilizaçãO,-em 
termos de processo legislativo, dentro do Distrito Federal. 

Poderia dizer a V. Ex• qUe também fCimõs-os respon-sáveis 
pela primeira-eleição díreta para Governador do Distrito Fe
deral. Não interessa se o atU.al Governador tenha-se favore
cido da contigência de ter sido o penúltimo ou o Ó.Itinl.o GOver
nador biônico, quando pôde entregar milhares de lotes para 
o povo de Brasília. Pouco importa! Fomos nós que permitimos 
qll:e isso acotecesse! Nós, parlamentares pioneirOs de Brasília, 
é que fizemos a independência desta cidad~ .. 

Entretanto, é preciso controlar os rumos __ desta cidade, 
porque não sei aond~ poderemos chegar se não houver um 
mecanismo de proteção do crescimento gigantesco de.Brasilia, 
com o avanço de propriedades urbanas em ãre~s rurais, em 
condomínios, Com_ um_ crescimento dern9gráfico assustador 
.e um alto índice de criminalidade. É nossa .. responsabilidade 
velar pela tranqüilidade dos nossos netos e dçs p.ossos filhos. 
Essa euforia deve ser creditada, em primeiro lugar, a nós, 

. primeiros P~rlamentares, que colocamos no Texto çonstitu-_ 
cional esse grito de alforria, de libertação. da vida política
do Distrito Federal. 

Pouco importa, Sr.Presidente, que tenhamos colocado 
na Constituição--e-ssa primeira eleição e não tenhamos sido 
nós, que moramos aqui há muito tempo, os primeiros a habitar 
o Palácio. O_ que importa dizer é que há hoje em Brasília 
uma independência política. Pouco importa, também, Sr. Pre
sidente, que recordemos aqui não termos permitido colocar 
nas Disposições Transitórias um mecanistn_ó"pelo qual o indica
do do Presidente José Sarney, Senador Al~xandre Costa, fosse 
o Governador do Distrito Fe4efal rlaquela fase __ crítica. Foram 
erros que cometemos? Sim. Mas, -na verdade, Brasília, hoje, 
é independente, e vivemos essa realidÇJ.dc. _ 

O que quero dizer nesses .32 anos de Brasília é que houve 
muita luta, badernaço, greves, prisões; lutamos em todos esses 
eventos pelo respeito dos direitos fundament_ais da pessoa 
humana, para que Brasília tivesse a sua libertação, pelo menos
em termos, e a conseguimos. -Mas, Sr. Presidente, temos 
que nos debruçar sobre os_ ÇJ.spectos da administração atual 
e seus reflexos no futuro, pois a capacidade de endividamento 
do Distrito Federal está.exausta. 

O metrô acaba de comprometer o que havia de disponibi
lidade, em termos de endividamento do Distrito Federal. Da
qui para frente~ inclusive, os empréstimos terão que passar 
pelo Senado. se·rá que esse crescimento anómalo do Distrito 
Federal não terá um preço amanhã? Ternos que meditar sobre 
isso_. 

Não o quero fazer críticaS: ao Governador, não estou 
dize11do que S.~ Ex~ seja um péssimo administrador, estóu_ 
apenas fazendo 'referências a<is riscos que se apresentam no 
momento e à meditação que se to_rna imprescindível para 
que Brasília tenha realmente parâmetros de crescimento, den
tro dos limites possíveis e racionais. Essa a minha grande 
pr~?cupação. 

O Sr. Magno Bacelar- V. Ex~ me permite um aparte? 

O SR. MAURÍCIO CORRJl.A - Perfeitamente. riobre 
Senador Magno Bacelar. 

O Sr. Magno Bacelar- Senador Maurício Corrêa, apro
veito a oportunidade para, no seu discurso, prestar minha 
homenagem a Brasília. Vejo com que preocupação e embasa
mento V. Ex~ traçou o seu discurso com relação à vida pQlí~ica 
e à ind~pendência de Brasília. Como Deputado há 20 anos, 
e tendo filhos_nascfdo em Brasília, aprendi a amar esta cidade, 
produto do sonl:io dO grande Juscelino Kubitschek e que, hoje, 
é orgulho para o País e para- f6dos nós que aqui estamos. 
Quero prestar homenagens aos seus fundadores, aos trabalha
dores que tornaram possível o sonho e a homens como V. 
Ex~ e tantos outros, que lutaram pela independência e pelos 
direitos dos cidadãos que aqui' habitam. Minhas congratu
lações a V. Ex• e sobretudo, meus parabéns a Brasília. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA -,-Muito obrigado. Sena
dor Magno Bacelar, pela gentileza do seu aparte, pela pirte 
sentimental que encerra. Trinta e um anos de Brasília são 
muitos anos de sofrimento e angústia, inas também de algum 
regozijo e satisfação. Muito obrigado. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, gostaria de encerrar estas 
rápidas palavras fazendo; uma evocação com profunda sauda
de e tristeza, e nela depositar exatamente toda essa vitória 
de que Brasília foi nierecedora: a nossa autonomia política 
r(~lativa. Quero me referir ao_ nôssp saudoso companheiro 
Pompeu de Sousa. 

Quantas e quantas vezes Presidente nesta Casa, quantas 
e quantas vezes aqui lutando, Pompeu demonstrava aquela 
exacerbação de amor a nossa cidade. Quero, portanto, sentin
d_o_a sua presença, neste instante, evocar a sua memória com 
saudade, pelo que ele foi, pelo que significou, pela luta que 
desenvolveu, juntamente conosc_o e tantQs outro_s, para que 
BrasOia fosse o que é hoje. A minha saudade ao bravo e 
querido companheiro Pompeu de Sousa. 

Sr. Presidente, por outro lado, gostaria, também, neste 
instante, de manifestar uma perplexidade que me atravessa 
a garganta. Falo sobre isso com uma certa hesitação. Ouvi 
uns boatos, de que o Presid_ente da República tencionava 
indicar o nome do Dr. Francisco Rezek para Ministro do 
Supremo Tribunal Federal. Achei que isso não ia se concre
tizar. Tomo conh~cimento,~ entretanto que a mensagem já 
foi lida aqui, pela Mesa do Senado. 

Ora, Sr. Presidente, não quero, neste instante, tecer con
siderações outras senão aquelas que externern, como eu disse, 
um certo paroxismo do que estou vivendo neste momento. 

Por outro lado, entendo que o jurista, o consagrado juris
ta Francis?o Rezek, preenche todos os requisitos legais para 
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assumir a condição de Ministro_ do Supremo Tribunal Federal. 
Professor de DireitO Iil.Teii::Jãciónal Público, exwMinistrO do 
Supremo Tribunal Federa·l,- trabalhou, durante muitos anos, 
ilo Palácio do Planalto; -na-condição de. grande advogado, 
de cultor do Direito; com váriãs conferências profeiidaS aqui 
no Brasil e no _exterior. Condições, portanto, mais do que 
totais para ·que ele recupere· ã caâeira de Ministro do Supremo 
Tribunal Federal. 

Por outro lado, S. E~ já exerceu o_carsO de MiTilStfO
do Supremo Tribunal Federal. Foi, alem ·ai~so, PreSídeiúe
do Tribunal Superior Eleitoral, e como tal preSidiu as eleições 
que deram a 'Vitória· ao Presidente Fernando· Collor e, mais 
do que issd, -diplomou o Presidente Fernando Collor na condi
ção de Presidente da -Rq)ública; presidiu as eleições, afinal 
de contas, em que o vitorioso foi o Presidente Collor. 

Aceita o convite cjue lhe -fOi endereçado--pelo Presidente 
da República Fernando Collorpara que assumisse o MiniStério 
das Relações Exteriores. Examinou os risco~.,_ Exalninóu, en
fini, O inCertO, e- acàbou_se- aposentando precocemente do 
Supremo Tribunal Federal para participar da aventura admi
nistrativa cómb Chariceler d~ República Fede~atíVa Brasileira. 
Dois anos e pouco se passãram.;_liá, essa- ciise;-neste momento, 
no Governo. Há uma-t!oci de ministros, e ()_jurista Francisco 
Rezek, injustamente, é colocado de quarentena. Aguarda-se 
que haja uma composição política para sáber"qua.J será odes
tino do jurista Francísco Rezek. 

O Sr. Alexandre Costa -V. EX' me permite um aparte? 

O SR. MAURÍCIOCORRÊA ~Até que enfiin; o Minis
tro Francisco' Rezek desliga;.se, é demitido do MinistériO- das 
Relações Exteriores e ei:ri Seu-lugar é nomeado o cientista 
político, o conhecedor de Direito Internació"ilal Público, Celso 
Lafer. 

Perfeitamente Senador Alexandre Costa: 

O Sr. Alexandre Costa---;-- Nobre Senador Mauricio Cor
rêa, pedi este aparte apenas para retificat, qUando V. Ex~ 
diz que o Miriistro Francisco Rezek 3pOSeiltou-se. Ele não 
se aposentou, e sim pediu demissão do cargo de Ministro 
do Supremo Tribunal Fed~r_?l. _Mesmo porque não existe a 
figura da aposentadoria precoce. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA- V. Ex• tem toda razão, 
houve um equívoco. Eu quis dizer rentlnciã precoce. 

Sr. Alexandre Costa - Eu quero dizer a V. Ex~ que 
o Ministro FrancisCo Rezek pode até ter cometido u.m grande 
erro em ter-se aposentado, ~enunciado precocemente - é 
a- expressão de V. Ex~- ao-supremo Tribunal Federal. Os 
erros que são danosos à vida pública e ao pt_:_ó.P_rio cidadão 
são perdoáveis, nobre Senador. O que se precisa saber é se 
o Ministro Francisco Rezek é um homem honrado ou não; 
é um homem preparado ou não. E ele o é. Demonstrada
mente, desde o Ministério Público--. onde V. E~ deve ter-se 
havido com ele, àquela época era Procurador da República 
-, sempre f9i muito competente. Isso ditO por -·""todos, não 
é· por mim, que sou apenas um engenheiro civil. Não estou 
em condições de julgar a competência de V. EX1', nem a dele. 
Mas, é vox populi no Brasil inteiro que ele é homeni compe
tente. E é homem sério e muito honrado. Tanto é honrado 
que V. EX' viu tudo isso neste Governo, todas as confusOes; 
fulano levou isso, beltrano levou aquilo. Eu não vi nada d,isso, 
mas li tudo isso. Mas V. Ex~ não viu nada sobre o Ministro 
Francisco Rezek, ocupando um-lugar da maior importância, 

o cargo de Ministro dà.s Relações É:x:teriores. Logo, a minha 
conclusão é que nós, representantes do povo, que damos licen
ça e que votamos para que os ministros ocupem os tribunais, 
não podemos punir. Não podemos punir absolutamente o 
homem honrado, digno e competente. Muito obrigado. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Senador Alexandre Cos
ta, quero dizer a V. E~ que no início deste rápidO prõnurlCi3-
méntó _:_ que já se estende - fi:i questão de fazer justiÇa 
ao Ministro Francisco Rezek. A Constituição Federal_impóe 
dois requisitos para a investidura no çãrgo de ministr9 dO 
Supremo Tribunal Federal, quais sejam: primeiro, que t~nha 
notório s::i.ber jurídico- issõ -S. -Ex• tem de sobra; segundo, 
reputação ilibada. Perfeitamente, é um homem de bem. Os 
requisitos, por conseguintes, estão mais do que preenchidos. 
O que desejo dizer~ hoje,_ no Senado_, __ ~_ sobre a situação em 
qUe me encoriiio, a de saber que de um lado existe_ um homem 
que foi injustiçado - note bem, foi injustiçado! _:.~--porque 
desempenhava o seu papel - a mer ver - com alte~aria, 
com patriotismo, com amor cívicO, até mesmo exacerbado, 
porque eu o conheço. Num determinado momento S. Ex~ 
é afastado. 

Como_o Ministro Francisco Rezek renunciou à condição 
de Ministro do Supremo- Tribunal Federal sem completar a 
idade ·para a àposentadoria·- retifioo -agora- ficou em situa
ção difícil pelo fato de, novo- ainda, não poder aposentar-se, 
já que não possui o tempo de serviço necessário para cqnseguir 
ess_e mérito, depois de 30 anos de trabalho. 

_ Não digo que não irei votar no Ministro Francisco Rezek.. 
De_yo até votar em S. Ex~ O Que digo a V. Ex• ... 

-O Sr. Alexandre Costa- Tenho certeza de que isso acon
tecerá. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA .:..._ ... é que me sinto emba
raçado. Se fosse outra a pessoa, que não reunisse os méritos 
e as condições de S. E~. eu não votaria em hipótese alguma. 
Penso que o Supremo Tribunal Federal, pela sua condição 
de Corte -n;tãis alta do País, não é local para acomodações 
política·s. Note bem, vou abrir uma exceção -poderia votar 
em S. Ex~-, mas, sinceramente, éporque se trata do jurista 
Francisco Rezek. 

· Mas, nem o Governador age bem reindicando, nem o 
próprio Francisco Re.iek deveria aceitar. Na medida em que 
aceita, eu não vou deixar de me manifestar favoravelmente 
a S. Ex~ 

Quero diZer a V. Ex~ da hesitação que vivo, entre um 
amigo, um injUstiçado, entre um fraterno companheiro, que 
reúne todos os atributos de conhecimento científico, jurista 
emérito e uma situação que foi criada. É esta referência que 
desejava fazer. 

O Sr. Alexandre Costa - E tenho certeza que V. E~ 
irá votar nele; V. Ex~ é um jurista, é um homem que o conhece 
melhor do que eu, e não será injusto a ponto -de Votar coritra 
ele aqui no Senado. 

O Sr. Esperidião Amin -Permite V. E~ um aparte? 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Com muito prazer. 

O Sr. Espêridião Amin - Senador Maurício Corrêa, 
acompanhei o ptonunciame:ri.to de V. Ex~ n~ _sua_integridade, 
desde o momento em que V. Ex~ abordava, assim como o 
fiZeram os Senadores Valmir Campelo e Meira Filho, na parte 
alusiva ao aniversárío da cidade que _nos abriga a todos. Qu~ro 
me valer da oportunidade para participar do regozijo de V. 
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Ex•, como morador transitório do nosso Distrito FederaL Cha
mou-me. também a atenção_ as judiciosas palavras que V. Ex~ 
empreg~u, devidamente corrigidas quanto ao aspecto renún
cia versus aposentadoria, com o.~ncurso dQ Se11ador Alex;m
dre Costa, a respeito da Mensagem n9 109/92~ lida hoje nesta 
sessão, que submete o nome do Dr. José Francisco Rezek 
para exercer o cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal 
na vaga decorrente d_a aposentadoria do Ministro Célia Borja. 
Não tenho nenhuma, divergência em relação_ às colocações 
que V. Ex~ formulou, e nem tenho nenhum conselho para 
lhe dar, posto que seria de.snecessário e atrevidQ... ~Mas me 
permito fazer uma reflexão que, creio, vai ser útil a todos 
nós. Além dos requiSitos conStitucionaiS de ilibada reputação 
e notório sabe_r jurídico, de que V. Ex~ falou e concordo 
-que o Ministto.Enmcisco Rezek satisfaz à sociedade, qual 
é a peculiaridade dessa indicaçãq? Ele já e r(!. _:tvl;inistro, saiu 
para exercer um cargo em comissão, político, e voltou. Essa 
é a singularidade política que, evidentemente, vai ser objeto 
da reflexão dos Senadores; numa primeira etap-a, na Comissão 
de ConstituiÇão, Justiça e Cidadania, que não integro, ali 
sou apenas suplente, e, depois, no Plenário. A reflexão que 
quero trazer é exatamente a respeito dessa singularidade. V. 
Ex~ usou a palavra embaraço; outros poderiam empregar -
e já áuVi isso - dificUldade. O embaraço, a dificuldade, a 
peculiaridade é o fato de o Sr. José Francisco Rezek ter siçlo 
já Ministro do Supremo Tribunal Federal, ter renunciado a 
esse cargo, e agora ter o seu nome novamente apres_entado 
ao Senado Federal. Ora, a respeito dessa singularidade, permi
to-me fazer - não para inflUenCiá-lo"~ mas, como Senador, 
também votarei o assunto, se vier ao plenário, como espero 
- uma reflexão. No exercício transitório, nesse ·período de 
dois anos, aproximadamente, terá o ex-Ministro do Supremo 
Tribunal Federal praticamente ou participado de algum ato 
de natureza admhüstrativa oU: de natureza política que repre
sente um arranhão na sua vida pública? E essa a reflexão 
que faço. Já fiz essa reflexão. Independentemente da avaliação 
que se faça do desempenho do Ministério -aas Relações Exte
riores e do seu Chefe ao longo desses dois __ a_nos e um mês, 
e aí a avaliação é vária e nunca ~er~ inc!de:r;t_te apenas _sobi-e 
a pessoa do Ministro, porque as dificuldades_ no Brasil não 
se originam no Ministério das Relações Exteriores, as_dificul
dades do Brasil no cenário mundial têm _Olitra residência, 
outro domicílio, mas a minha conclusão é a de que o Sr. 
José Francisco Rezek_ não teve, na sua passagem pelo Minis
tério das Relações Exteriores, o desdouro de ter praticado 
algum ato, ou participado de alguma ação, que representasse 
um arranhão naquele acervo moral e intelectual de que ele 
dispunha quando exercia o C(!.rgo de Ministro do Supremo 
Tribunal Federal até 15 de março de 1990. Por isso, a minha 
inclínação é a de trazer uma palavra em seu prol, antecipando, 
desta forma, o meu juíZo em relação à substâilcía da matéria, 
à parte substantiva da sua ip.dicaçã9, neste desavisado _aparte 
que ofereço ao discurso de V. _Er' Penso que este é o ponto 
focal, vencidas as prelimiOãi'eSâa ConstitUição, dos requisitos 
constitucionais. A passagem pelo Ministério dás Relações Ex
teriores afetou·· a reputàção do cidadão Francisco Rezek a 
ponto de induzir a um juízo diverso daquele que nós, brasi
leiros, tínhamos a seu respeito quando ele era Ministro do 
Supremo Tribunal Federal? Pergunto-me e me respondo: não! 
Por essa razão achó que é superável a singularidade, o emba
raço ou a dificuldade que, sem dúvida alguma, existe na cabeça 
das pessoas e existe até - creio eu - na razão dos -~~nadares. 
nossos Pares._ Mas é a rapidez da resposta a essa pergunta, 

a rapidez na Soh.ição desta reflexão que me anima a ter este 
juízo que me permito oferecer, como modesta contribuí_ção, 
à manifestação judiciosa - repito -, como sempre b.em
posta, que V. Ero trouxe a todos nós. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Agradeço a V. Ex• e 
devo dizer que concordo com quase tudo que V. EX'- falou. 
Porque sobre o Ministro Rezek, enquanto Ministro das Rela
ções Exteriores, não consta que tenha praticado algum gesto 
que comprometesse a sua vida pública. Ocorre no entãnto, 
que foi Ministro do Presidente Ç~llor. Isso não é desdouro, 
mas ele assumiu os riscos daquela renúncia. Enquanto Minis
tro do Supremo Tribunal Federal, na fase passada, devo dizer 
a V. Ex', Senador ,Esperidião Amin, que, como advogado, 
o nobre jurista Frallcisco Rezek se houve· maravilhosamente 
bem. Foi um jurista de escol, um juiz independente, probo, 
honesto. Não há absolutamente nada que inquine a vida exem-

. plar do Ministro Rezek. · 
Enquanto Ministro das Relações Exteriofes - estou_ me 

referindo à parte do cumprimento de seu dever, não sei das 
metas políticas, que isso aí são objetivos que eu talvez não 
possa definir neste instani:e - mas enquanto homem, sem 
dúvida, enquanto responsável pela Pasta, na lisura das trata
tiVas, tenho certe;z:â que se houve muito bem. E enquanto 
Ministro do Supremo Tribúnal é o que eu falei. 

O que é dificultoso para mim, Senador Esperidião Amin, 
é entender que ele renunciou por livre e espontânea vontade, 
assumindo os riscos de uma nova investidura num órgão do 
Executivo; e pelas razões que eu disse, de ter presidido o 
pleito presidencial, por ter sido Presidente do Tribunal Supe
rior Eleitoral. Nunca vi, na história do Supremo Tribunal 

-Federal brasileiro, e desconheço na históda da Suprema Corte 
-americana, algum juiz que tenha renunciado e depois tenha 
sido reconduzido às suas funções. -É estranhável isso. Não 
se trata de fazer aqui um libelo contra o Ministro Rezek; 
não se trata disso. Não estou falando para fazer um libelo 
contra ele.- Estou apenas tentando desabafar uma perplexi
dade que vivo, porque acho a situação realmente inusitada. 

O Sr. Espeddião Amin- É uma singularidade, ~em dúvi
da alguma. 

. O SR. MAURíCIO CORRÊA - F um·a singularidade 
que atravesso com dificuldade, porque, de um lado, estou 
vendo um homem que tem um passado honesto, digno, hon
'rado e merece até Ser reconduzido. Mas isso é correto? Será 
correto que se nomeie o Ministro Célio Borja," que era do 
Supremo Tribunal Federal, para Ministro -da Justiça e, em 
seu lugar, se coloque alguém que já é membro daquela corte 
e que foi descartado do Govêm_o_ pOrque não serviu e que 
yolta ao Supremo Tribunal Federal? São essas as indagações 
que _eu faço. Vivo essa hesit_ação. Quero superá-la, mas vivo, 
ileste instante, essa perplexidade. No mais, não tenho nada 
a dizer contra o Sr. Francisco Rezek, e acho que ele merece. 

O Presidente da República poderia até ter arranjado um 
cargo de embaixador para ele, ou coisa que o valha. Mas 
voltar para o Supremo Tribunal Federal me pareceu uma 
situação um tanto quanto difícil para o meu pequeno entendi
mento. 

Mas o Presidente da República entendeu que devesse 
mandar o nome para urna compensação pelos trabalhos que 
ele desenvolveu, mais do que isso, urna recompensa para não 
deixá-lo de mãos abanando! E ele aceitou! O Ministro Rezek 
aceitou e cOmplicOu mais a minha yida. E t~IJ.ho certeza, a 
de outros Senadores aqui desta Casa que- penSam como eu. 
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Portanto, Senador Espcridião Amin, não há de minha 
parte recusa em votar o nome de Francisco Rezek. Há, como 
eu disse, esse fumus que eu vivo diante de mim e quero supe
rar. Ele é um homem honesto, correto, mas que se e:p_contra 
numa situação, a meu ver, liiUSitada, oferecida para nó-s~ neste 
instante, que vamos ter que votar, primeiro, na Comissão 
de Constituição, Justiça e· Cid3.dania, depois, aqui. Quanto 
ao mais, concordo perfeitamente. Acho que ele foi injusti
çado. Deve-se fazer a diferença do Ministro Francisco Rezek 
do Ministro Alceni Guerra, do Ministro Magri. Um sai com 
as mãos limpas. Os outros estão aí, rolando nas i.mpren_~a; 
es~ão sendo apontados como tendo praticado~ atas_ não muito 
católicos, ou atas passíveis até de penalização, Mas o Ministro 
Francisco Rezek não. E_ foi confundido. E sai do GovernO 
nessas circunstâncias. E por isso se lhe dá uma nova oportU
nidade de voltar' ao Supr"emo Tribunal Federal. É algo inusi
tado para mim. No mais, estimo que conSiga vencer essa hesi
tação para poder exercer aqui o meu voto com absoluta digni
dade, como sempre procuro fazer, e total independência. 

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

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Amazonino Mendes ~ Áureo Mel!9 -= Epitácio Cafe

teira ___; Henrique Almeida - Humbeto Lucena - Marco 
Maciel. 

O .SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -Sobre a mesa, 
requerimento que será lido pelo Sr. 19 Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 170, DE 1992 

Nos termos do art. 50, § 2•, da Constituição Federal, 
e dos artigos 216 e 217 do Regimento Interno, requeiro, -por 
intermédio do Ministério da Economia, Fazenda e Planeja
mento, a remessa a esta casa da minuta do contrato de que 
trata a Mensagem n• 163, de 1992 (n' 90/92, na origem), em 
tramitação no SenadO Federal. 

Sala das Sessões, 20 de abril de 1992. ~Ronaldo Aragão. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -.O req~~rlme;to 
lido será despachadp à Mesa _para 9-ecisão, nos termos do 
art. 216, inciso III, do Regimento Interno. -

Sobre a mesa, requerime'nto que será -Íido peiõ Sr. !9 
Secretário. 

É lido o seguinte. 

REQUERIMENTO N• 171, DE 1992 

Nos. termos do ar~. 210 do RegiiJ'!ento Interno, requeiro 
a transcnção, nos Anrus do Senado, do editorial ''polivalência 
do metrô" do jornal Correio Braziliense, publicada na edição 
de 20 de abril de 1992. . ·. _ 

Sala das Sessões 20 de abril de !992.-:- Valmir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - De acord.o com 
o art. 210, § 19 , do Regimento Interno, o requerimento lido 
será submetido ao exame da Comissão Diretora. -

Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 
Passa~se à 

ORDEM DO DIA 

A votação das matérias constantes dos itens 1 e i fica 
adiada por falta de quorum. 

São os seguintes os itens adiados: 

-l-
PROJETO DE LEI DA 

CÂMARA N' 73, DE 1991 
(Em regime de urgência, nos _termos. do art. 336, c, do 

Regimento Interno.) 
- -- Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n•. 73, de 1991 (n' 4.064/89, na Casa de origem), de iniciativa 
do Tribunal de Contas da União, que dispõe sobre a Lei 
Orgânica do Tribunal de Contas da União, e dá outras provi
dências, tendo 

PARECERES, sob n• 62, de 1992, da Comissão 
- de-ConstitulçãÕ,-Justiça e Cidadania: 19 pronunciamen

to: favorável ao Projeto com 35 emendas que oferece, 29 pro
nunciamento (sobre- ru; Emendas de Plenário): favorável às 
Emen·das ~e n9s 44, 45, 56 e 65; favoráVel nos termos de 
subemendas, às de n~ 36 a 38, 40, 42, 54, 55, 57, 59, 62 
e 66; pela rejeição das de n" 43, 46, 47 a 53, 58, 60, 61, 
63 e 64; pela prejudicialidade das de n(IS39 e 41; e apresentando 
a de n• 67, do Relator. 

-2-

PROJETO DE LEI DA 
CÁMARA N• 126, DE 1990 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do 
Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n• 126, de 1990 (n• 1.85.4/89, na Casa de origem), de iniciativa 
do Ministério Público da Uni_ão, que c_r;iª a Carreira de Apoio 
TéCniCó-Administrativo-do Ministério Público da União e seus 
~~_gos, fixa os valores d~ '-:enc~entos, e dá outras providên
cias, tendo 

PARECERES, 
-da COmissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sob 

n9 485, de 1991, favorável, com voto vencido, em separado, 
da Senadora Júnia Marise; e 
·· -de plenário, Relator: Senador Cid Sabóia de Carvalho 

faVoiável às -Emendas n~s 1 a 4, 6 a 8; e favorável à de n; 
_ 5, nos tc;:_rm?s de su):)emenda que apresenta. 

O SR.J'RESIDENTE (Meira Filho)- O item 3 sai da 
Ordem do Dia, nos termos do art. 175, letra e, do Regimento 
Interno. 

É o seguinte o .item retirado: 

-3-
PROJETO DE LEI DA 

CÂMARA N' 125, DE 1991 
COMPLEMENTAR 

(Em regime de urgência, nos termos_ do art. 336, c, do 
Regimento Interno). 
. . .Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 

n• 125, de 1991-Complenientar (n• 60/89, na Casa de origem), 
que- disfiPlina os limites das despes_as com o funcionalism~ 
público, na forma do art. 169 da Constituição Federal, tendo 

PARECERES, proferidos em plenário. · 
Relator: Senador Meira Filho. 
-1~ pronunciamento.: favorável ao projeto; 
- z~ pronunciamento: favorável à emenda de plenário. 
_(Dependendo de parecer sobre as emendas apresentadas 

perante a Comissão de Assuntos Econômicos.) · 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - Item 4: 



Abril de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Terca-feira 21 2263 

-4-

Discussão, em turno único, da Redação final (ofe
recida pela Comissão Ditetofa em seu Parecer nç 64, 
de 1992), do Projeto de Lei do Senado n' 203, de 1991, 
de autoria do Senador Francisco Rollemberg, alterando 
a Lei n' 6.368, de 21 de outubro de 1976, que dispõe 
sobre medidas de prevenção e repressão ao tráfico ilíci
to e uso indevido de substâncias entorpecentes ou que 
determinem dependência física ou psíquica, e-aá outras 
providências. 

Em discussão, a redação final. (Pausa.) _ 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Encerrada a discussão, sem apresentação de emendas, 

a redação final é considerada definitivamente aprovada, nos 
termos do disposto do art. 324, do Regimento Interno. 

O projeto vai à Câmara dos Deputados. 
É a seguinte a redação final aprovada: 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n~ 203, 
de 1991, que acrescenta artigo ao Capítulo II ----'-'do 
tratamento e da recupera~ão", da Lei n~ 6.368, de 21 
de outubro de 1976, que "Dispõe sobre medidas de 
prevenção e represSão ao tráfico ilícito e uso indevido 
de substâncias entorpecentes ou que determinem depen
dência física ou psiquica", suprimindo-lhe o art. 16, 
do Capítulo 111.- "Dos crimes e das penas", discrimi
nando o usuário de drogas estapefacientes e prevendo 
as medidas cabíveis à sua recupera~ão psicossocial. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1' A Lei n' 6.368, de 21 de outubro de 1976, passa 

a vigorar acrescida, em seu Capftulo II, do seguintes artigO: 

"Art. 12. Ao dependente que adquirir, guardar 
ou trouxer consigo, para uso próprio, substância entor
pecente ou que determine dependência física Ou psíqui
ca, sem autorização Ou em desacordo com determi~ 
nação legal ou regulamentar, aplicar:-se-á as seguint.e 
medidas: 

I -tratamento ambulatorial ou hospitalar, desde 
que comprovada sua dependência, mediante notifica
ção judicial para que se apresente a um estabelecimento 
próprio_a esse tipo de tratamento, de natureza pública 
ou credenciado pela administração pública, devendo, 
o estabelecimento encaminhar, mensalmente, ao juiz, 
comprovante de comparecimento do paciente, até a 
sua alta definitiva, em nível ambulatórial; 

II -assistência do serviço_ social competente, liga
do ou não à instituição terapêutica que acompanhará 
o depedente, até a sua completa reabilitação social. 
Nesse_ procedimento dever-se-à buscar a devida partici
pação da _família e a inserçªo d.o d!!p~ndente no mer
cado de trabalho ou, na sua impossibilidade, o d~sem
penho deste em uma instituição filantrópica sem ·remu
neração, podendo o juiz determinar a periodicidade 
dos_ relatórios do serviço social e convocar a presença 
dos familiares do dependente, quando julgar neces
sário; 

III- aplicação de pena por desobediê_ncia, a crité
rio do juiz, ao dependente que não atender à notifi
cação judicial ou tornar-se refratár~o- ao trata111ento 
ou à abordagem do serviço social, pena esta que, se 
de detenção, não poderá ser superior à mínima pres
crita nos casos previstos no Capítulo III." 

Art. 2' É suprimido o art. 16 do Capítulo III da Lei 
n' 6.368, de 21 de outubro de 1976. 

Art. 39 Renumerem-se os demais artigos, consoantes 
as alterações contidas nesta lei. 

Art. 4~ Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. s~ _Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -Item 5: 

-5-
Discussão, em turno único, da Redação final (ofe

recida p_ela_Comíssão Diretora em seu Parecer n~ 63, 
de 1992), do Projeto de Resolução n' 12, de 1991, 
de autoria do Senador_lutahy Magalhães, que estabe
lece princípios gerais de Processo Legislativo, e dá ou-
tras providências. · 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Encerrada a discussão, sem apresentação de emendas, 

a redação final é considerada definitivamente aprovada, nos 
termos do disposto no art. 324 do Regimento Interno. 

O projeto vai à promulgação. 
É a seguinte a redação final aprovada: 

Redação rmal do Projeto de Resolução n~ 12, de 
1991. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Mauro 
Benevides, Presidente; nos termos do art. 52, inciso XII, da 
Constituição, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' DE 1992 

Estabelece princípios gerais de Processo Legislativo 
e dá outras providências. 

Art. 1~ Acrescente-se o seguinte título ao Regimento 
Interno do Senado Federal: 

"TÍTULO XV 
Dos Princípios Gerais do Processo Legislativo 

Art. 412. A legitimidade na elaboração da norma legal 
é asseguda pela observância rigorosa das diSposições regimen
tais, mediante os .seguintes princípios básicos: 

I -a participação plena e iglialitáría dos Senadores em 
todas as atividades legislativas," respeitados os limites regi
mentais; 

II- modificação da norma regiméntal apenas por norma 
legislativa competente, cumpridos regorosameO.te __ Q~ procedi
mentos regimentiis pertinentes; 

III -impossibilidade de prevalência sobre nonna regi
mental de acordo de lideranças ou decisão de plenário, ainda 
que unânimes, tomados ou não mediante voto; 

IV- nulidade de qualqUer decisão que contrarie norma 
regimental; 

V -prevalência de norma especial sobre a_ geral; 
VI - decisão dos casos omissos de acordo com a analógia 

e os princípioS gerais de Direito; 
VII- preservação dos direito das minorias; 
VIII- definição normativa, a ser obserVada pela Mesa 

em hipótese idêntico de dedsão. 4o plenário tomada em razão 
de recurso a Questão de Ordem decidida pela presidência; 

IX- decisão colegiada, ressalvadas as competências es-
pecíficas estabelecid.as neste regime~to; 
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X- impossibilidade de tomada de decisões sem a obser
vância do quorum regimental estabelecido; 

XI- pauta de decisões feita com antecedênc;la ta] que 
possibilite a todos os Senadores seu devido conhecimento; 

XII- publicidade das _decisões tomadas, exceção feita 
aos casos específícos previstos neste regimento; ---

XIII- possibilidade de ampla negociação política so
mente por meio de procedimentos regimentais previstos. 

Art. 413. A transgressão a qualquer desses princípios 
poderá ser denunciada, mediante Questão de Ordem, nos 
termos do disposto no art. 404. 

Parágrafo úniCo. Levantada a Questão de Ordem referida 
no caput deste artigo, a presidência determinará a apuração 
imediata da denúncia, verificando os fatos pertinentes, me
diante consulta aos registres da Casa, notas taquigráficas, fitas 
magnéticas ou outros meios cabíveis." 

Art. 2~> Esta resolução entra em vi&or na data de sua 
publicação. 

Art. 3~> Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - Os itens de n°' 
6 a 11, em fase de _votação. ficam adiados, nos termos do 
art. 168 do Regimento Interno. 

São os seguinte~ os itens ªdiados: 

-ó-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 31, DE 1991 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma.ra 
n° 31, de 1991 (n' 4.618/90, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que altera a Lei n9 5.700, de 
1~> de setembro de 1971, que dispõe sobre a forma e a apresen
tação no Brasil dos Símbolos Nacionais, .tendo 

Parecer, proferido em Plenário, Relator: Senador Man
sueto de Lavor, favorável nos termos do substitutivo que ofe
rece. 

-7-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N• 93, DE 1991 

Votação, em turno único, do Proje_to de Lei da Câmara 
n° 93, de 1991, (n' 4.819/90, na Casa de Origem), de iniciativa 
do Ministério Público da União, que cria Cargos de Pr_ocura
dores do Trabalho de 29 Categoria, Cargos efetivos e em comis
são e dá outras providências, no âmbíto do Ministério Público 
do Trabalho, tendo 

PARECER FAVORÁVEl., sob n'_59, de 1992, da "Co
missão. 

-de Constituição, Justiça e Cidadania. 

-8-
PROJETO DE1.ETI5A CÂMARA 

No !14, DE 1991 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
no 114, de 1991, (n'' 2.214/91, na Casa de origem), de iniciativa 
do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a reestru
turação da Justiça Federal de Primeiro Grau da 4~ Região 
e dá outras providências, tendo 

PARECER FAVORÂ VEL, sob n·< 58, de 1992, da Co· 
missão 

-de Constituição, Justiça e Cidadania. 

-9-
. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

No 15, DE 1988 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n' 15 de 1988 (n° 20/88, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto da Convenção n~ 154, da Organização 
Internacional do Trabalho- OIT, sobre o incentivo à nego
CiaçãO coletíva, adotada em Genebra, em 1981, durante a 
67~ Reunião da Conferência Internacional do Trabalho, tendo 

PARI;oéERES FAVORÁVEIS, sob n~48 e49, de 1992, 
das Comissões 

-de Constituição, Justiça e Cidadania; e-
...;... de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

-lO-
PROJETO DE RESOLUÇÃO 

N' 23, DE 1991 

Votação, em turno únicO, do Projeto d~ Resolução n9 

23, de 1991, de autoria do Senador Maurício Corrêa, que 
-altera a redação do parágrafo único do art. 114 e acrescenta 

§ 3~ ao artigo 126 do Regimento Interno do Senado Federal, 
tendo 

PARECERES, sob n•s 2 e 3, de 1992, das Comissões 
-de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável; 
- Diretora, favorável ao Projeto, com emenda que apre-

senta. 
-·li-

PROPOSTA DE EMENDA 
À CONSTITUIÇÃO N' 24, DE 1991 

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

Altera a redação do§ 2• do art.14 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias (1"' signatário: Senador César 
Dias). 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Marco Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Pronuncia o se
guinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores ainda reper
cute entre nós, como grave ate9tado às instituições democrá
ticas da América Latina, o golpe de estado ocorrido no Peru. 

Os fatos foram surpreendentes, sobretudo se conside
rarmcis que o Seu autor, o Presidente Alberto Fujimori, fora 
eleito - por maioria absoluta, assinale-se - há cerca de 
dois anos, corOando um processo de consolidação das regras 
democráticas naquele país vizinho e -ao quaJ nos ligam tantos 
hiçós culturaiS, so~iãis, políticos e económicos. -

O Governo do Presidente Collor de Mello, através de 
nossa Chancelaria, tornou público em nota o _seu repúdio 
ao- gesto do Presidente Fujimori, ao declarar com veemência 
? s~guínte: 

''O Governo brasileiro recebeu com _profunda 
apreensão as notícias procedentes de Lima, segundo 
as quais o Presidente Alberto Fujimori dissolveu o Par
lamento, suspendeu a Constituição e transferiu para 
o gabinete ministerial as funções legislativas. 

Fíel aos princípios que fundamentam a solidarie
dade dos Estados americanos, o Governo brasileiro 
reafirma seu compromisso irreriunciável com a demo
cracia representativa e com a plena vigência do Estado 
de Direito. 
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Nessas condições, o Governo" brasileiro manifesta 
sua firma, expectativa de que a nação peruana saberá 
superar suas dificuldades internas, preservando sua 
estabilidade institucional ,e evifand6. dessa forma o luto 
democrático ·na América Latina, onde não há mais es
paço para regimes estranhos à Soberana_ vontade popu
lar, para gestos destoantes da ordem constitucional e 
para o sacrifício das liberdades públicas." 

Não foi outra, Sr. Presidente, a conduta de muitos países 
continente e fora dele, a partir dos Estados Un_idos da Amé
rica, que inclusive anunciaram a adoção de medidas de restri
ções econôm_icas ao Peru, além de exortar a QEA a que inicie 
gestões com vistas a :reverter a situação, restaurando a legali
dade e o reSpeito às liberdades públicas e a Observância da 
Constituição. 

Vargas Llosa 1 escritor 1 pensador liberal de notávelproje
ção e político peruano que, inclusive, concorreu às últimas 
eleições na terra dos incas, observou com propriedade, em 
artigo publicado no jornal espanhol El País, transcrito na Folha 
de S- Paulo, de 19 de abril: 

"Oxalá os países democráticos do Ocidente reajam 
diante do que aconteceu no Peru COI)lO o flZeram COQI 

o golpe militar nO Haiti e Sigartf6exemplo'dosEstados 
Unidos, cortando todas_ as relações eco(lQmicas co~ 
o ilegítimo gOverno peruano até que seja reaberto o 
Congressq e restabelecido o império da Constituição. 
Só uma reação resoluta da comunid~de irtteinacional 
poderá pôr um fim nesse mau exeinplo que, alastran
do-se, pode fazer os pafses latino-americanos retroce
derem a uma época de barbárie que parecia estar supe
rada .. Há em todos eles os saudosistas da. quartelada 
que, como se viu há pouco na Venezuela, esperam 
apenas pelo momento propício para dar o golpe." 

Esperançoso, desejo externar meus votos à nação perua
na- creio, Si". Presidente, fazê-lo em nome de toda a Casa 
- para que, rapidamente, o seu governo, refletindo sobre 
as imprevisíveis conseqüências da interrupção do processo 
político e atendendo ao apelo de todo o mundo democ_rático, 
retome o caminho ~o estado de direitq. 

Assim, Sr. Presidente, a atitude do Presjdente Fujimori 
caracteriza uma subversão, ou para melhor conceituar e para
fraseando o lapidar neologismo do falecido Professor Nelson 
de Souza Sampaio, ilustre cons_tituCionalista baiano, uma "so
bre versão", posto que se trata de um golpe desferido de 
cima para baixo, partindo, portanto, do primeiro mandatário 
do Estado, justamente aquele a quem competia até por jura
mento prestado ao assumj:ra P_residê_ncia da República,_ zelar 
pelo respeito à carta constitucional. 

Por fim, Sr. Presidente, o que mais nos entristece no 
episódio peru~no é o fato de que neste instante histórico vivia 
a América Latina um alvissareiro período de fortalecimento 
da democracia, marcado inormente pela realização dt; eleições 
liVTes·e-Ci'éscente ·afirmação dos -direitos-da- cidadania-:--

Desejo, ao encerrar, Sr. Presidente, ler para que conste 
dos Anais do_ Senado o já citado artigo de Mario Vargas 
Llosa, pela sua oportunidade e lúcidas observações que produz 
o autor de Batismo de fogo sobre a prátiCa demociáticã. em 
nosso continente e especialmente no Peru. Eis o 'artigO: 

"GOLPE NO PERU 
NÁOVAI ACABAR 
COM CORRUPÇÃO 
E NARCOTRÁFICO 

Mario V argas Los a 
Espe?ial para o "El 'País" 

O golpe de Estado é um típico produto latino-ame
tican07 C.óffiô ó tãbaco e a cocaína, mas bem mais mortí
fero que esses. Pode adotar várias formas diferentes, 
e a forma escolhida no domingo, 5 de abril, por Alberto 
Fujimori, para- deStruir a democraçia peruana, se cha
ma a "bordaberrização", lembrando o presidente uru
guaio desse nome que, embora não a tenha inventado, 
a atualizou e patenteou. 

Nessa modalidade de golpe, um presidente eleito, 
com b apoio de militares traidores, fectia todOs os orga
nismos de contrapeso e fiscalização do Executivo, sus
pende a vigência da Constituição e começa a governar 
através de decretos-leis. A repressão cala o.; protestos, 
prende os dirigentes políticos hostis ao gotpe e amor
daça, intimida e suborna os órgãos de imprensa, que 
então, em muito pouco tempo, começam a adular õ
brilhante ditador. 

As razões apresentadas por Fujimori para justi
ficar o "autogolpe" são as já conhecidas: as '"obstru
ções" opostas pelo Congresso às reformas e·a necessi
dade de ter o caminho livre para combater com eficiên
cia o teii'oris-mb e a· corrupção. Ao-cinismo e à triViali
dade se soma, nesse caso, o sar_casmo. Pois quem agora 
se proclamar ditador para "mOralizar o país" foi o pro
tagonista, nas últimas semanas, de um grande escân
dalo em que sua "esposa, sua iimã" e sua- cunhada se 
ac"'saram reciprocamente de fazer negócios sujos com 
os donativos de roupas feitos pelo Japão aos "pobres 
do Peru". 

A .família Fujimori_ e as pessoas ·próximas a ela 
poderão, de agora em diante, administrar o património 
familiar sem risco de eScãildalos. 

Há pessoas ingénuas nó Peru que aplaudem o que 
aconteceu com o seguinte argumento: .. Até que enfim 
o chinês vestiu as calças! Agora sim os militares vão 
acabar com o terrorismo, cortando as cabeças que é 
preciso cortar!" NinguérD enfientou a subversão no 
Peru de maneira tão inequívoca quanto eu - e por 
isso, durante a campanha eleitoral 1 ela tentou em pelo 
menos duas ocasiões me matar -, e ninguém deseja 
tanto quanto eu que ela seja derrotada e seus líderes 
julgados e punidos. Mas a teoria do "banco de sangue", 
além de desumana e intolerável do ponto de vista da 
lei e da moral, é estúpida e contraproducente. 

Não é verdade que os militares peruanos tenham 
as mão "atadas" pela democracia. O Peru foi declarado 
por organismos como a Anista Internacional e o Ame
ricas Wath o primeiro país do mundo no tocante a 
violações dos direitos humanos, execuções _extraj~~i
ciais, emprego da tortura, desaparecimento etc., e até 
agora nem um _únic_Q 9_f:i.ciªI_º~ -~qld~4º __ f9i __ ~~q!J~~-~e-

- - --preendido por algum desses abusos. _ 
Dar carta branca às Forças Armadas para lutar 

conti-a o teriOrismo não vai acabar com ele. Vai fortale
'cê-lo e estendê-lo àqueles se_tores camponeses e margi-' 
nais, víti:rp.as de abusos, que agora não têm possibi:.. 
lidade de protestar contra eles por vias legais ou através 



2266 Terça-feira 21 DIÁR10":0üCONGRESSO NACIONAL (Seçáo II) Abril de 1992,. 

de uma imprensa livre, setorês aos quais o Sendero 
Luminoso e o MRTA vivem dizendo há tempo: "A 
única resposta aos desmandos da polícia e do exército . 
são nossas bombas e fuzis". Ao perder a legitimidade 
democrática,- istO ê, sua Superioridade moral e jurídica 
em relação aos terrorista aqueles que hoje mandam 
no Peru perderam a arma mais preciosa de que o 
governo dispunha para combater a subversão·: o apóio 
da sociedade civil. É verdade que nossos governos de
mocráticos mal conseguiram fazê-lo, mas agora, com 
a passagem do governo à ilegalidade, o risço é que 
a colaboração civil se volte de preferéncia a quem a 
combate com as armas. _ 

Também não é verdade que uma ditadúfa Pl?SSa 
ser mais eficiente no combate ao naicotráfico. O poder 
económico que este representa já fez estragos no Peru, 
colocando a seu serviço jornalistas, funcionários públi
cos, políticos, policiais e militares. A crise económica, 
que reduziu a renda de funcionários _públicos e de ofi
ciais a- extremos lastimáveis - o soldo de um general 
não chega a US$ 400 mensais -os. torna vulneráveis 
à corrupção. E nos últimos meses tém sido feitª's denún
cias muito explícitas no Peru de conluio entre os narco
traficantes do Alto Huállaga e algum dos oficiais traido
res que lideram o dissimulado golpe milítar. 

Algumas pessoas ficãram impreSSionadas com as 
sondagens procedentes do Peru, dando conta de que 
mais de 70% dos habintantes de Lima aprovariam o 
assassinato da legalidade. Não se deve confundir o_~de
safeto por instituiç6eS _defeituosas da democracia com 
entusiasmo pela ditadura. Ê verdade que o Congresso 
havia em algumas ocasiões oferecido um vergonhoso 
espetáculo de demagogia, mas isso é inevitáy_el em paí
ses onde a democracia está dando seus primeiros passos· 
e naqueles em que, embora exista liberdade política 
e eleições livres, a sociedade ainda não é democrática 
e onde quase todas as instituições- incluídos os parti
dos e os sindicatos - continuam impregnadas dos ve-
lhos hábitos de caciquisiho e corrup_ç~o. _ _ -

Será que o governo ditatorial vai_ "moralizar" a 
adminiStração da Justiça? Vai degradá-la ainda mais. 
Assim aconteceu durante a ditadura milit_ar que gover
nou o Peru de 1968 a 1990, entre cujas justificativas 
figurava, é eVidente, -acaJ?ar com a corrupÇãO-no JUdi
ciário_ A reforma judicial que fez reduzir ainda mais 
os vestígios de competência e decência que_ restavam 
aos tribunais peruanos, que desde então foram instru
mentalizados de forma inescrupulosa pelo poder poli
tico, 

Oxalá os países democráticos do Ocide-nte- reajam 
diante do que aconteceu no Pe!u como o fi_zeram com 
o golpe militar no Haiti e sigam o ·exemplo dos Estados 
Unidos, cortando todas as relações econômicas com 
o ilegftinio gOverno peruano até que seja ·reãberto o 
Congresso e restabelecido 9 império da Constituição. 
Só uma reação- resoluta da comunidade internacional 
poderá pôr um fim nesse mau exemplo qUe, alastran
do-se, pode fazer os países latino-americanos retro
ceder a uma época de barbárie que parecia estar supe
rada. Há em todos eles os saudosistas da quartelada 
que, como se viu há pouco na Venezuela, esperam 
apenas pelo momento propício para dar o golpe. 

Se os organismos-ititernacionais e- ~S_ governos de
mocráticos agirem de maneira conseqüente, feconhe-

cerem o governo legítimo de García y_JJarcía e seus_ 
representantes e impuserem sanções aos usurpadores 
que ocuparam o Palácio do Governo, desconhecen
do-os e cortando qualquer relação com eles, o golpe 
de Estado peruano terá os dias contados. 

Desde que saí dO Peru, no dia 12 de- junho_ de 
1990, dois dias depois de perder as eleições para aquele 
que agora traiu essa den:locracia graças à qual_ chegou 
à Presidência, prometi a mim mesmo não voltar a emitir 
opiniões sobre política peruana e nunca mais me deixar 
levar por uma ilusão como aquela que me levou a ser 
candidato. Quebro agora aquela promes~a para expres~ 
sar minha condenação ao que consider_o ll_ffi crime con
tra umã -das pOucas coiSas boas que restavam ao Perua 
liberdade, - e a tristeza e vergonha que sinto ao tomar 
conhecimento - se as pesquisas não estiverem men-:. 
tindo -de que o autor do crime tem tantos cúmplices." 

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

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- 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, das seguintes matérias~ 

-Projeto de Lei do Senado n9 259, de 1991, de autoria 
do Senador Maurício Corrêa, que determina a indisponibi
lidade dos bens da vítima de sequestro e de extorsão mediante 
seqüestrô, os de seu cônjuge e de Seus parentes, e dá outras 
-providéncias; e 

-Projeto de Lei do Senado n~ 275. de 1991, de .autoria 
do Senador Odacir Sqáres, que determina a indisponibilidade 
dos bens a vítima de seqüestro e de estorsão mediante _seqües
tro e, com ressalvas, o de seu cônjuge e de seus parentes, 
ascendentes e descendentes, consangüíneos e afins até o quar
to grau. 

-As matérias foram apreciadas conclusivamente pela Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

O ProjetO de Lei do Senado n~ 259, de 1991, vai à Câmara 
dos Deputados; e o Projeto de Lei do Senado n~ 275, de 
1991, declarado prejudicado pela referida Comissão, será defi
nitivamente arquiVado. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -Nada mais haven
do a tratar. a Presidência vai encerrar os trabalho_s, designando 
para a ·sessão ordinária da próxima quarta-feira, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N' 73, DE 1991 
(Em regime d_e urgéndá, rios termos d6 

art. 336, c, do Regimento Interno) 
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 

n' 73, de 1991 (n' 4.064/89, na Casa de origem), de iniciativa 
do Tribunal de Contas da União, que dispõe sobre a Lei 
Orgânica do Tribunal de Contas da União e dá outras provi
déncias, tendo 

PARECER, sob n•.62, de 1992, da Comissáo 

. -DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA: 1° 
pronunciamentO: favorável ao Projeto com 3? Emendas que 
oferece; 2~' pronunciamento (sobre as Emendas de Plenário): 
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favorável às Emendas de n<?li 44,- 45, 56 e 65; -favorável, nos 
termos de Subemendas, às de n<?-~ 36 a 38, 40, 42, 54, 55, 
57, 59, 62 e 66; pela rejeição das de n~ 43, 46,_ 47 a 53, 
58, 60, 61, 63 e 64; pela prejudicialidade das de n~ 39 e 
41; e apresentando a de no:> 67, do Relator. 

-2-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N• 125, DE 1991-COMPLEMENTAR 
(Em reginie de urgência, il.os termoS do ~

art. 336, c, do Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n• 125, de 1991-complementar (n' 60/89, na Casa de origem), 
que disciplina os limites das despesas com o funcionalismo 
público, na forma do art. 169 da Constituição Federal, tendo 

PARECERE~proferidosem Plenário, Relator: Senador 
Meira Filho. 

-1~ pronunciamento: favorável ao Projeto;_ 
-2~ pronunciamento: favorável à ~mcnda· cte- pfenário. 
(Dependendo de parecer sobre as emendas apresentadas 

perante à Comissão de Assuntos EconómicoS.) 

-3-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

W 126, DE 1990 
(Em regime de urgência, nos termos do 

art. 336, c, do Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n• 126, de 1990 (n• 1.854189, na Casa de origem), de iniciativa 
do Ministério ;público da União, que cria a Carreira de Apoio 
Técnico:.Admínistrativo do Ministério Público da úiiião e seus 
cargos, fixa os Valores de Vencimentos, e dá outras providên~ 
cias, tendo 

PARECERES, 

- Da Comissão de Cpnstituição-, Justiça e Cidadania, sob 
n~4S5, de 1991, FAVORA VEL, com voto vencidO, em separa~ 
do, da Senadora Júnia Marise; e 

- De Plenário, Relator: Senador Cid Sabóia de Carvalho, 
favorável às Emendas n<P 1 a 4, 6 a 8; e favorável à de n9 
5, nos termos de Subemenda que apresenta. 

-4-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N• 31, DE 1991 
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 

n' 31, de 1991 (n' 4.618/90, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que altera a Lei n' 5. 700, de 
19 de setembro de 1971, que dispõe sobre a forma e a apresen
tação no Brasil dos Símbolos Nacionais, tendo 

PARECER, proferido em Plenário, Relator:- SeD.ador 
Mansueto de Lavor, favorável nos termos de substitutivo que 
oferece. . ' 

-5-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N' 93, DE 1991 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n• 93, de 1991, (n• 4.819/90, na Casa de origein);âe iniciativa 
do Ministério Público da União, que cria Cargos de Procura
dores do Trabalho de 2• Categoria, Cargos efetivos e em comis
são e dá outras providêncuas, no âmbito do Ministério Público 
do Trabalho, tendo 

PARECER FAVORÁVEL,sob n• 59, de 1992, da Co-
-missão -

-_De Constituição, Justiça e Cidadania. 

-6-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N• 114, DE 1991 

VotaÇão-, em turno único, do Projeto de Lei da Câffiara 
n' 114, de 1991, (n' 2.214/91, na Casa de origem), de iniciativa 
do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a reestru
turação da Justiça Federal de Primeiro Grau da 4~ Região 
e-dá outras providências, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 58, de 1992, da Co
missão 

- De Constituição, Justiça e Cidadania. _,_ 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N• 15, DE 1988 

-Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n• 15 de 1988 (n• 20/88, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto da Convenção n9 154, da Organização 
Internacional do Trabalho- OIT, sobre o incentivo à nego
ciação coletiva, ãdotada em Genebra, em 1981, durante a 
67~ Reunião da Conferência Internacional do Trabalho, tendo . 

PARECERES FAVORÁVEIS sob -n• 48 e 49, de 1992, 
das Comissões 

- De Constituição~ Justiça C Cidadania; e 
- De Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

-8-
PROJETO DE RÉSÓÜJÇÁO 

N' 23, DE 1991 

V-otação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 
23, de 1991, de autoria do Senador Maurício Corrêa, que 
altera _a redação do parágrafo úilico do art. 114 e acrescenta 
§ 39 ao art. 126 do Regimento Interno do Senado Federal, 
tendo 

PARACERES, sob n'' 2 e 3, de 1992, das Comissões 
-De Constituição, Justiça e Cidadania, favorável. 
- I;liretora, favorável ao Projeto, corn.emenda que apre-

senta. 

-9-
PROJETO DE RES0(0ÇÃO 

N' 22, DE 1991 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 
22, de 1991, de autoria do Senador Márcio Lacerda, que acres
centa parágrafo ao art. 62 do Regimento Interno do Senado 
Federal, tendo. 

PARECERES, sob n'' 222, 331 e 432, de 1991, das Co
missões -

-De Constituição, Justiça e Cidadania - 19 pronuncia
mento: favorável; 29 pronunciamento: concluindo pelo não-a
colhimento do pedido_de reexame, por não encontrar emb~sa
mento regirilental nem argumentação convincente para deferi
mento da pretenção. 

--Diretora, favorável. 

-!O-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATíVO 

N• 8, DE 1992. 

DiscUssão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n' 8, de 1992 (n' 34/91, na Câmara dos Deputados), 
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que apro"va o téX.to do Convênio para· o fuiicionãniento da 
Sede Acadêmica da flacso no Brasil, celebrado e1;1tre o Go
verno da República Federativa do B_rasile__~ Faculdade Latino
Americana de CiênciaS Sociais FLACSO, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 74, de 1992, da Co
missão 

,....:_De Relações Exteriores e Defesa Nacional 

-H-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N' 9, de 1992 

Discussão, em turno único, do Projeto-de-Decreto Legis
lativo n' 9 de 1992 (n' 35/91, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto de Emenda ao artigo 56, da Convenção 
sobre Aviação Civil Intern~cional, concluído em Montreal, 
em 6 de outubro de 1989, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob O:o-80, de 1992-,-da Co
missão 

-De Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

-12-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N' 11, DE 1992 -

Discussão, em turno único, do Projeto de_ Decreto Legis· 
lativo n' 11, de 1992 (n' 110/91, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto do Protocolo Substitutivo do Artigo VI 
do Acordo Cultural de 23 de setembro de 1964, celebrado 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Go~ 
vemo da República do Senegal, em Brasília, em 14 de feve~ 
reiro de 1984, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 75, de 1992 da Co
missão 

- De Relações Exteriores e Defesa Nacion9.I. 

-13-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUic;'ÃO 

N' Z4, DE 1991 

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

Alteraa redação do§ 2' do art. 14 do Ato das Disposições 
Constitucioifais Transitórias.(19 signatário: Senador César 
Dias.J 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) Está encerrada a ses
são. 

(Levanta~se a sessão às 16 horas e 5 mifJutos.) 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 145, DE 1992 

O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL no uso 
d~ .sua competência regimental e regulamentar, e~ confor~ 
nndade com a delegação de competência que lhe foi outorgada 
pelo At? da Comiss~o Diretora n~ 2, de 1973, de acordo 
com o d1sposto no artigo 243, § 2', da Lei n' 8.112 de 1990 
n_o ·Ato da Comissão Diretoia n~' 1, de 1991, e ~endo e~ 
VlSta o que consta do Processo n~ 004490/92~4, resolve exone
rar, a pedido, LUIZ BANDEIRA DA ROCHA FILHO do 
cargo, em ~~missão, de Ass~ssor Técnü:-_o, Código SF~ 
DAS-102, 3, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, do 
Ga~mete do Senador Henrique Almeida, a partir de 7 de 
abnl de 1992. 

Senado Federal, 20 de abril de 1992. -Senador Mauro 
Benevides, Presidente~ _ 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 146, DE 1992 

O PRESIDENTE DÓ SENADO FEDERA( no uso 
d~ sua competência regimental e regulamentar, de confor
midade com a delgação 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 n9 003.713/92-0, 
resolve aposentar, voluntariamente, AFONSO JOSÉ DOS 
SANTOS, Técnico Legislativo, Área de Assistência de Plená
rios e Portaria, elas-sé: ~~'Especial"', Padrão I, do Quadfo de 
Pessoal do Senado Feder~l,_nos terrp.()S do artigo 40, inciso 
III, alínea a,da Constituição da República Federativa doBra~ 
sil, combinado com os arts. 192, inciso TI, 186, inciso III, 
alínea a, e 67, da Lei no:> 8.112, de 1990, bem assim com o 
art. 11_ da Resolução (SF) n' 87, de 1989, com proventos 
mtegra1s, observado o disposto no art. 37 ~inciso XI da Consti-
tuição Federal. _ ' 

Senado Federal, 20 de abril de 1992: ~Senador Mauro 
.Benevides, Pre~idente. 

SENADO FEDERAL 

Concurso Público para Assessor Legislativo, Técnico Le
gislativo- Área de Especialização: Auxiliar de Enfermagem 
e Auxiliar Legislativo- Área de Especialização: Telefonia. 

EDITAL N' 02-B/92 

O Senado Federal e a Fundação Universidade de Brasília 
em obediência ao item 3.2_ do Edital n9 01-B/92, publicadO 
no Diário Oficial da União (DOU) de 28 de fevereiro de 
1992, tornam públicos a data, o horário e os locais das provas 

_ objetivas previstas para a Primeira Etapa: 

Assessor Legislativo 

Data: 21 de junho de 1992 
Horário: 14:00h às 18:00h 
Local: 
Área um a área oito - ala sul e centro do Instituto 

Centr_al de Ciências- TCC- eampus da UnB .. _ 
Area nove a área doze - ala norte do Instituto Central 

de Ciências- ICC - Campus da Unb. 

Técnico Legislativo - área de- especialização: Auxiliar de En~ 
fermagem 

Data: 21 de junho de 1992 
Horário: 14:00h às 18:00h 

- Local:- · ·-

Inscrições de 0001 a 1260 --,- Faculdade de Tecnologia 
- FT- campus da UnB 

Auxiliar Legislativo - área de especialização: Telefonia 
Data: 21 de junho de 1992 
Horário: 14:00 às 18:00h 
Local: Inscrições de 0001 a 1635 -ala norte do Instituto 

Central de Ciência,s- !CC::._ campus da UnB 
- Inscriç de 1636 a_2345- Faculdade de Estudos Sociais 

Aplicados - F A- campus da UnB 
Inscrições de 2346 a 2808- Faculdade de Ciências da 

Saúde - campus da UnB - -
. O acesso dos wtmljdatos às ~ala~. d~ prova dãi=se-á_ no 
mtervalo de 13:30 às 14:00h. - - --

Os candidatos deverão comparecer aos locais de prova, 
no dia 21 de junho de 1992, no horário acima estabelecido 
munidos de Carteira de Identidade, Comprov~nte de Inseri~ 
ção, lápis n9 2 e caneta esferográfica de tinta ·azul ou preta. 
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Não será permitida a utilização de qualquer material de con-
sulta ou de calculadora durante as provas. -

Os candidatos que chegarem atrasados não terão acesso 
às salas de prova e estarão automaticamente excluídos do 
Concurso. Em hipótese alguma serão aceitas justificativas_. 

Manoel Vilela de Magalhães, Diietor Geral __ - Senado 
Federal- Lauro Morhy, Diretor ___:.-DAE- UnB. 

ATA DE COMISSÃO 
COMISSÃO ESPECIAL 

Criada através do ato n~ 16, de 1992, do Excelen
tíssimo Senhor Presidente do Senado- Federal, destinada 
a "proceder amplo estudo do sistema previdenciário 
brasileiro, tanto no tocante à sua estrutura quanto ao 
seu regime de custeio e benefícios e propor soluções 
cabíveis para o seu regular funciOnamento". 

3• REUNIÃO (PALESTRAS SOBRE DEMOGRAFIA 
-ITEM 1 DO ROTEIRO DE TRABALHO), 
REALIZADA EM 12 DE MARÇO DE i992 

Aos doze dias do mês de março do ano de mil novecentos 
e noventa e dois, às dez horas, na Sala 02 de Ala Senador 
Nilo Coelho, presentes os .Senhores Senadores Cid Sabóia 
de Carvalho (Presidente), Francisco Rollemberg (Vice-Pre
sidente), Almir Gabriel (Relator), Nelson Wedekin, Esperi
dião Amin, e Eduardo Suplicy, reune-se-a ComisSãólempo
rária destinada a "proceder amplo estudo do slstema previden
ciário brasileiro, tanto no tocante à sua estrutura quanto ao 
seu regime de custeio e benefíCios e propor soluções cabíveis 
para o seu regular funcionamento". 

Havendo número regimen~, o Senhor P.residente decla
ra abertos os trabalhos da Conríssão e solicita seja dispensada 
a leitura da Ata da Reunião anterior que, logo após,_ foi consi
derada aprovada. A seguir, convida ·os Senhores Dr. Eduardo 
Augusto de Almeida Guimarães (Presidente do IBGE), Dr' 
Alícia Marta Grummann (Chefe do Dep~rtamento de Popu~ 
laçáo do IBGE), Professora Neide Lopes Patarra (Professora 
da Universidade de Campinas- UNICAMP) e o Dr. Manoel 
Costa (Diretor do Centro de Estudos "0. Segundo brasil"), 
para tomarem assento à mesa. Com a palavra o Dr. Eduardo 
Augusto de Almeida Guimarães que, com a assessoria da 
D~ Alícia Marta Grummann, destaca os principais pontos 
da questão demográfica apurados no últVno Censo. Com a 
palavra a Professora Neide Patarra aborda a questão demo~ 
gráfica e seus impactos no sistema previdenciário brasileiro. 
Com a palavra o Dr. Manoel Costa aborda também a questão 
demográfica e seus impactos no sistema previdênciário brasi
leiro. Prosseguindo, passa-se à fase interpelatória. Com a pala
vra, o Senhor Presidente agradece a presença dos Senhores 
Expositores. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e para 
constar eu, José Soares de Oliveira Neto, Secretário da Comis
são, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada 
pelo Senhor Presidente e irá à publicação juntamente com 
o apanhamento taquigráfíco. 

ANEXO À ATA DA 3• REUNIÃO DA cOMIS
SÃO TEMPORÁRIA, CRIADA ATRAVÉS DO ATO 
M I6, DE 1992, DO EXCELENTISSIMO SENHOR 
PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, DESTI
NADA A "PROCEDER AMPLO ESTUDO DO SIS
TEMA PREV!DENC!ÁR!O BRASILEIRO, TANTO 

NO TOCANTE À SUA ESTRUTURA QUANTO AO 
SEU REGIME DE ·cuSTEIO E BENEF/(;IOS E 
PROPOR SOLUÇÕES CABfVEIS PARA O SEU 
REGULAR FUNCIONAMENTO", DESTINADA A 
OUVIR A PALESTRA DOS SENHORES EDUAR
DO AUGUSTO DE ALMEIDA GUIMARÃES, PRE
SIDENTEDV íBGE, ALÍCIA MARTA GRUM
MANN, CHEFE DO DEPARTAMENTO DE POPU
LAÇÃO DO ll3GE, NEiDE LOPES PATARRO, 
PROFESSORA DA UNIVERSIDADE DE CAMPI
NAS E MANOEL COSTA, DIRETOR DO CENTRO 
DE ESTUDOS "O SEGUNDO BRASIL" SOBRE 
DÉMOGRAFIA, QUE SE PUBLICA COM A DEVI
DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE 
DA COMISSÃO. . 

Presidente: Senador Cid Sabóia de Carvalho 
Relator: Senador Almir Gabriel 
(íntegra do apanhamento taquigráfico da reunião.) 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - De
claro aberta a reunião da Comissão Téinporária, criada atraVés 
do Ato n' 16, de 1992, do Presidente do Senado Federal, 
destinada a proceder amplo estudo sobre o Sistema Previden
ciário Brasileiro, com outras especificações.--

A pauta de hoje visa aprofundar o item indicado pelo 
Sr. Relator como básico para··os-estl.idÕs atinentes à Previ
dência: a Demografia e a Previdência Social, para que tenha
mos uma previsão do que possa ser a Previdência nos anos 
Vindouros. 

Convidamos para a reuniãO de hoje o Dr. Eduardo Au
gusto de Almeida Guimarães, Presidente do IBGE; a D~ 
Alícia Marta Drumond, Chefe do Departamento de Popu
lação do IBGE; a Dr" Neide Lopes Batarra, da Universidade 
de Campinas - UN!CAMP; o Dr. Manoel Costa, Diretor 
do Centro de Estudos do Segundo BrasiL 

Acredito que todos os convidados,_ para o depoimento 
a ser tomado agora, já estejam presentes. 

Vou convidar, então, o Dr. Eduardo Augusto de AJm_eida 
Guimarães, Presidente do IBGE, para iniciar sua exposição 
perante esta Comissão. 

Passo a palavra, antes do início dos trabalhos, ao Relator 
Almir Gabriel, para que faça alguma observação que consi
dere pertinente a esta reunião e porque, sendo Relator, tem 
interesse, naturalmente, em esquematizar os trabalhos, dire
cionando o depoimento do primeiro convidado, o Dr. Eduar
do Augusto Almeida Guimarães. 

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, Senhores convidados, conforme foi aprovado 
na reunião passada, deveremos seguir uma metodologia de 
trabalho que nos permita identificar, de maneira bastante sim
ples, dentre as proposições existentes na legislação, e dentre 
o que está estabelecido na Constituição, o que pode ser impe
ditivo ou não de fazer uma política de seguridade so~, dentro 
da qual a Previdência Social ressalta de maneira extremamente 
significativa e importante. 

Nosso eritendimento é de que, sem que se tenha uma 
infor~ação adequada de demografia dq _País, é impossível 
tentarmos fazer qualquer estudo O I! avaliação do Sistema Pre
videnciário Brasileiro. 

Nesse sentido, então, a Comissão convidou pessoas da 
melhor qualidade do ponto de vista_ técnico, científico_ e de 
experiência e que, certamente, darão ao Congresso Nacional, 
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particularmente ao Senado Federal, informes que perrnüirão 
esse balizamento que consideramos fundamental. 

Ou cri tendemos o que vai acontecer e o que já está aCoiüe
cendo com a população brasileira, ou toda a discussão sobre 
Previdência não-terá qualquer sentido. 

É exatamente cOm esse objetivo que temos a enorme 
honra de_ ter entre nós O Dr. Eduardo Augusto, a Dr\' Alícia, 
a Dr" Neide Batarra e o Dr. Manoel Co_sta corilo convidados. 
Cada qual poderá dispor, em tese c cm princípio, de 20 minu
tos para fazerem suas exposições. Se por algum aCaso houver 
necessidade de t~mpo. maior, esse_ tempo poderá ser_ usado, 
espero, com parc1môma. - -

Além de cada um dos Senadores membros. da -Comis~ão 
- a Comissao--é -pequena - temos a Assessoria dÕ Senado 
aqui presente, especialmente a Assessoria que acompanhou 
a formulação da base constitucional e Qa base le_gal existente 
hoje no Brasil. 
. De maneira que, ceihiriiente~os dados passados são muito 
Impo:ta~tes e devem ser ve-rbalizados e, .após, interpretados; 
é mutto Importante que documentos possam ficar com a Co
missão, com vistas ·a preparar ess..! trabalho. _ 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)- Com 
a palavra o Dr. Eduardo Augusto de Almeida Guimarães 
para uma exposição de 20 minutos, menos ou um poucO m·ais, 
conforme a necessidade, sobre Demografia, tendo em vista 
uma projeçáo da Previdência Sociãl para o futuro. 

O SR. EDUARDO AUQUSTO QE ALMEIDA GUI
MARÃES-- Quero, inicialmente,-·agradecer a possibilidade 
de falar nesta Comissão e de apresentar alguns resultadOs 
do censo demográfico. Quando fui ççnvidado, fiz questão 
de ressaltar que não sou demógrafo; portanto, sou menos 
competente do que os demógrafos aqui presentes para tratar 
desta questão. Inclu_sive, solicitei a presença da Dr• Alícia 
Marta Drumond para me auxiliar. Peço-lhe que se sente à 
mesa para compartilharmos esses 20 m-üilltos com uma expo
sição única do IBGE. Por outro lado, não poderia perder 
essa oportunidade de vir a esta Casã falar _sobre o Censo; 
já estive duas vezes na Câmara para falar sobre o- mesmo 
assunto. 

Como sabem, concluímos recentemente a divulgação dos 
dados preliminares do Censo que trouxeram resultados bas
tante significativos do ponto de vista de uma análise demo
gráfica do País, do ponto de vista do planejamento económico 
e social do Brasil nos próximos anos, alguns surpreendentes, 
outros não tão surpreendentes. Mas, do ponto de vista do 
tema que nos reúne aqui, o dado mais im-portante do Censo 
é a revelação de uma queda acentuada na taxa do crescimento 
demográfico. 

Contamos, nesse trabalho de coleta recém-numerada 
com uma população d~ 1_46 milhões de habitantes, o que indic~ 
que a população brasileira cresceu ao longo da _década a uma 
taxa de 1,89%. Essa taxa é bem inferior à registrada na década 
de 70, que foi de 2,5%. De certa maneira, esse fato confirma 
uma tendência de declínio que vem sendo registrado. desde 
os anos 50. Na década de 50, o BrasiJ cresceou cerca _de 3,2% 
ao ano; na década de 60, 2,8%; ria década de 70 2 5% e 
agora, 1,9%. Então, essa tendência, que já se vÍnh~ deli~ 
neando há várias décadas, teve, nos últimos 11 anos uma 
queda bem mais acentuada. ' 

Essa tertdência reflete o comportamentO-da faXa de fecunw 
didade, o que indica o número de filhos que a mulher, em 
média, tem durante sua vida. Essa taxa de fe_cundidade esteve 

um pouco acima de seis filhos por mulher até 1960, veio caindo 
lentamente desde entã_o;. em 1980, a taxa era de 4,4. Não 
temos ainda uma estimativa precisa dessa nOva taXa de fecun
didade, mas diríamos que é um número compatível com o 
resultado que estamos divulgando. Um número um pouco 
inferior a 3; algo como 2,9 filhos por mulher, o que acredito 
ser um dado compatível com esses resultados. Isso ~ostra 
mudançaS significa:tlvas no comportamento da população bra
sileira sob este aspectO, e tenho certeza que vai ser mencionado 
mais adiante. 

Esses resultados que estamos divulgando são prelimina
res. Eles decorrem de_ um proceSso paralelo de apuração, 

, _e só agora eStamos começando a 9igftar proprianiente os ques
tionários do Censo._Ess~!;_questionári_os-são submetidQs à revi
são, e em algumas áreas isso já es"tá ocorrendo, de modo 
que esperamos ter, ein julho, os resultados definitivos do 
Censo; esses resultados deverão~ .nesse momen~o, dar à popu
lação brasileira, o número final, Oficial e tambéin.' á indicação 
da estrutura etária dessa população. 

NÇ>_ entanto, o Censo é muito mais do que apenas uma 
contagem dá popülaçãO;- há tódo um conjunto de informações 
ricas do ponto de viSta do planejamento e entendimento _da 
sociedade brasileira que estará sendo apurado, e que estare
mos divulgando ao longo desse ano e no início do próximO 
ano. Esperamos que, em julho de 1993, toda essa massa de 
cerca de 4_0 milhões de questionários digitados, criticados, 
analisados seja, finalmente, colocada à disposição da socie
dade. 

Esse proceSso de divulgação dos resultados preliminares 
?o Censo_ tem sido acompanhado de algumas polêrnicas pela 
tmprensa. E queria aproveitar esta OpOrtunidade, antes de 
entrar especificamente rios números, para tecer alguns comen
tários em relação a essas polémicas que têm surgido em diver· 
sos momentos. Diria que são três os pontos- registrados pela 
imprensa: 

O primeiro deles diz respeito a registras de pessoas que 
afirmam não terem sido recenseadas; a partir daí, há um certo 
questionamento sobre a validade do Censo e a sua precisão. 
Em relação a esse tipo de questão, há uma qualificação que 
precisamos fazer inicialmente: é que freqüentemente as pes
soas que dizem não terem sido recenseadas foram efetíva
mente recenseadas. Essa é uma experiência que temos, por
que, sistematicamente, pedimos o nome e endereço e vamos 
verificar. 

Na maioria das vezes, constatamos que as pessoas foram, 
efetivamente, recenseadas. 

Ainda na semana passada, há uns quinze dias, um_jornal 
do Rio fez uma reportagem sobre pessoas notáveis que não 
teriam sido recenseadas; uma delas é um ~eputado, meu amigo 
pessoal inclusive, que foi até muito elegante, dizendo que 
não tinha sido recenseado, mas que entendia, _isso não _era 
problema; no dia seguinte, saiu, no mesmo jornal, carta de 
um recenseador dizendo que ele havia sido recenseado. 

Um outro caso tamblm dtado foi dâ cantora Bàby Con
suelo, que mencionou não haver sido recenseada. Isso nos 
causou espanto, porque, "em geral, as pessoas que deixam 
de ser recenseadas são de famílias peque~as e a Baby Coris.uelo 
é famosa por ter um número muito grande de filhos; mas 
verificamos que, efetivamente, ela foi recenseada. Sua filha 
!ta via _respondido o questionário e não a informara._ 

Então, é inuito comum alguém da famfiia responder ao 
questionário e essa informação não ser passada para a pessoa 
que, mais adiante, vai dizer que não foi recenseada. Aliás, 
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não há dúvida de que isso fica no terreno da curiosidade, 
porque há um número efetivamente grande de pessoas- que 
não é recenseada. 

Isso resulta num fenómeno em que o censo incoi-i'e, e 
por ser inevitável -=- já-tem até um nome - fenômeno da 
subnumeração, que é oiato- de que, á.pesar de nos__m-oportnos 
a contar a toda a população, issb não é conseguido, o que 
é comuni a todos os censos. __ _ 

No censo· de 80, a contagem de população registrou 119 
milhões de habitantes. Uma avaliação posterior sugeriu uma 
subnumeração da ordem de 2%, tanto que a estimativa do 
próprio IBGE para o censo de 80 é de 121 milhões e 300 
mil. 

Isso significa que _o -próprio IBGE admite que, em 1980, 
2- milhões_ e 300 mil pessoas não_ foram contadas no censo. 

Estamos procedendo, agora, à estimativa dessa subnume~ 
ração. Isso vai ser determinado a partir de _uma pesquisa de 
avaliação, em que selecíonamos um conjunto de _setore$ _e 
refazemos o cens_o ness-es setores. Nossa estimativa é de que 
não há por que supor·que a subnumeraçáo, neste ano, tenha 
sido maior -provavelmente foi menoi - do que no Ultimo 
censo mas, de todo modo, se a subnumeração foi da mesma 
magnitude de 1980, isso significará que cerca de mais de 2 
milhões de pessoas nãcr foram recenseadas. 

Essa dificuldade de recenseamento ocorre em.·-particular 
diante da impossibilidade, muitas vezes, de contactar pessoas 
nos domicílios e, em determinados casos, de termos que sus~ 
pender a coleta e considerar esse domicílio irremediavalmente 
fechado. 

Então, esse é um primeiro tipo de comentário e de crítica 
que tem surgido na imprensa e que até consideramos louvável, 
ou seja, as pessoas reclamam de não terem sido recenseadas. 
Sem dúvida, ser recenseado é um direito de todo cidadão 
e, por isso, sempre que alguém nos diz que não forreCenseado, 
nós o procuramos pata recenSeá~ lo. Isto é um fenómeno esta
tisticamente esperãdo, controlado e, sem maior significado 
do ponto de vista do censo. 

A segunda polêrnica que tem surgido diz respeito à ques~ 
tão de ações polêmicas localizada_s, relativas a resultados de 
municípios específicos. - _ 

Creio que esse- tipo de crítica feitâ ·por- prefeítos, autori
dades que mencionam, que reclamam que seu município tem 
urna população muito maior do que aquela regi~trada no cen~ 
so, está associado, erri última análise, ao fato de que cerca 
de 2 mil municípios terão sua cota do Fundo de Participação 
dos Municípios reduzida, se não mudar a sistemática de distri~ 
buição, a partir dos resultados do censo. 

Como os senhores sabeffi, o Fundo de Participação dos 
Municípios é distribuído com base em dados _e exames do 
censo, e com estirn.ati\i"ã do IBGE nos anos intcrcensitários. 

O que ocorreu, ultimamente, foi que o I~GE __ e:rl-Ou siste
maticamente para cima as estimativas que fez sobre os muni-
cípios. - · 

Nos últimos anos, eu, como Presidente do IBGE, enfreii~ 
tei, freqüentemente, reclamações dos prefeitos,_dizendo que 
as estimativas do IBGE estavam subestimadas, que estávamos 
errando para menos a população de seus municípios. 

O que o censo está mostrando, na verdade, é que estáva~ 
mos errando para mats; que, de fato, os municípios sáo meno~ 
res, não s6 do que os prefeitos irriaginavaltl ,----:- e isso .é :até 
normal- mas do que o próprio IBGE imagirio~u'õu informou 
ao TCU nos últimos anos. 

Há algumas explicações para isso - caso- os senhores 
queiram, numa fase posterior, posSo até elaborar - mas ·o 
fato é que tínhamos uma estimativa g~ral para o Brasil de 
153 .riiilhões de habitantes, baseada em tendências identifi
cadas ao longo da década de 80 e pro jetadas para os anos 
90. Obviamente, os demógrafos do IBGE e os demógrafos 
fora do IBGE também não tinham dúvida de que esse número 
estava superestimado; essa queda do crescimento populacio
nal pode ter apanhado muita gente de surpresa, mas, justiça 
seja feita, não pegou as derÍlógrafos de surpresa, por que 
eles já estavam apontando isso. O número que se falava, 
no início do censo·, era um cresdinento da ordem de 2% 
na década; registramos 1,9%. o que prova que os demógrafos 
acertaram quase em cima da mosca. De todo modo, o IBGE 
manteve a estimativa oficial feita no illício da década. 

No caso das estimativas municipais, houve dificulditdes 
adicionais, porque freqüentemente revíamos as estimativas 
para cima c nunca revíamos as estimativas para baixo. V. 
Ex~ podem imaginar que, se o resultado de uma contagem 
do Censo está provocando uma celeuma junto aos municípios, 
é politicamente inviável, no meio da década, afirmarmos~ _com 
conseqüências graves para a vida do município, que ·a popu~ 
lação de tal município caiu. 

Então, as estimativas estavam efetivamellte superestima
das e, o Censo~ é a hora da verdade, chegou e apontou esse 
fato. 

Nossa posição em relação a essas reclamaçõe_s tem sido 
muito bem definida. Não existe nenhuma possibilidade de 
fazermos recontagem de população de município, de uma 
forma geral. Isso seria, na verdade, a necessidade de se fazer 
um novo censo, e, ao refazer um novo censo, portanto, não 
há segurança nenhuma de que o resultado vai ser melhor 
do que o censo passado. 

No entanto, embora não contemplemos a possibilidade 
de recontar populações como um todo, não estamos negando 
a possibilidade de que tenhamos ~rrado aqui ou ali. Tanto 
assim, que esses resultados que estão sendo divulgados são 
preliminares. Nós mesmos submetemos esses resultados a um 
processo de crítica, de revisão, não só iriterna, mas, freqüente~ 
mente, voltando ao campo. Foi not!ciac!o, pqr exemplo, esta 

-semana, que, em Goiânii, houve um erro efetivo de contagem 
na direção oposta à que os Prefeitos, em· gúal, desejam que 
o erro tenha ocorrido. Houve um caso de fraude, de aumento 
de população do Município de Nova Veneza, em Goiânia 
e isso foi identificado; é feita a reavaliação, o novo resultado 
foi divulgado. 

Nosso resultado definitivo só vai sair em julho e até lá 
estaremos trabalhando, revendo, criticando e refazendo o ~ra
balho feito. Estamos, portanto, dispostos a atender reclama~ 
ções e Críticas dos prefeitos, de Deputados e Senadores ou 
de q_uem quer que aponte algum erro. 

Agora, o que pedimos é que as críticas sejam específicas. 
Se nos diss_erem que tal área não foi coberta, temos condições 
de verificar se isso é verdade ou não, se em tal distrito, tal 
povoado, tal bairro a coleta foi mal feita, podemos rever 
também. O que não temos como responder é o questiona
mento do tipo: sei que o meu município tem mais do que 
isso, ou o questionamento: esse dado tem que estar errado, 
porque sou político, vivo nessa regiãO e ·sei que o núritero 
de habitantes é muito maior. Esse tipo de questionamento, 
efet~':'"~i:pente 1 estamos respondendo, porque não deixamos 
nenhuffii reclamação sem resposta, mas o fazemos apenas 
por polídez. Agora, qualquer crítica que aponte fatos e~;pecí-
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fic_os, estamos imediatamente indo atrás e tentando verÚicar 
se houve engano nos resultados, - · · · · · 

O terceiro ponto de crítica é quanto a questão dõ confron
to dos resultados populacionais com o registro eleitoral. O 
movimento tem_ surgido de alguns Tribunais Regionais Eleito
rais que se propõem a fazer- inclusive, estão nOs contactando 
nesse sen_tido- o recadastr.am~nJo para veri~carem a possibi
lidade de existência de frauçle eleitoral. 

De uma maneira geral, esses re~ultados são explicáveis, 
pois eles ocorrem com freqüência em riiunicípfós pequenos, 
ou em municípios de veraneio, ou em htunicípios de migração 
grande em anos recentes. O que po_p._e ter acontecido é que 
as pessoas têm residência em outro lugar e continuam votando 
no município de origem. Um dado hi.tefessante-·a [:iai-tír.desse 
fato em Goiás: em nosSo escritório em Goiânia há cem funcio
nários, e quarenta votam fora de Gol_ã_nfa_,__E uma pércentagem 
bastante significativa. 

Então, obviamente, não cabe a. nó_s discutir se existe Ou 
·-não fraude eleitoral. Estamos sendo soliCitadoS e nos coloca

mos à disposição da Justiça Eleitoral para dar as iníõii:iâiÇões 
e auxiliar no que for possível; mas creio que o fato de o 
número de eleitores ser maior do que o número de habitantes, 
ou mesmo haver relações muito altas entre eleitores e habitan-
tes, não indica fraude necessariamente._ -

Esses os três pontos operacionais que têm surgido em 
relação ao Censo. EsJ.amos tranqüilo, pois acreditamos que 
esse Censo tem a mesma qual-idade dos ou_tros, se não for 
melhor, mas obviamente não negamos a possibilidade de erros 
localizados aqui e ali, estamos tranqüilos também com relação 
ao processo de ~hecagem, inclusive no sentido de denúncias, 
avisos, ãlertas de autoridades para a-próprla-população. Até 
julho teremos condições de identifiC~~ ~ Ct?._!rigi~ essas distor
ções que, se ainda não foram revistas, devem ser localizadas 
e não afetam os resultados gerais; de m~neira que podemos 
considerar esses dados de 146 milhões e essas tendências maio
res, apontadas pelo ·censo, como defi.ri.itiVas e trabalhar com 
base nisso. 

O que nos sugere o resultado do __ Censo do ponto de 
vista das questões .aqui tratadas? -

Vou levantar apenas algumas informações. Creio que te
remos possibilidades de nos beneficiar, ouvindo gs próprios 
demógrafos falarem. Mas, obviamente, essa identiffcação de 
uma queda dª taxa de população nos anoS SOe de uma queda 
da taxa de fecundidade nessa dée9da sugere uma revisão da 
população no horizonte do tempo contemplado na discuS$áO 
de hoje: o ano 2010. · 

Uma primeira revisão dessas estil:rtatívas, porque são ba
seada numa análise mais profunda do questionário do Censo, 
não baseada na estn.1tura etária da população, que não sabe
mos ainda qual é, descon_heçemos as possíveis mudanças de 
taxas de mortalidade- uma revisão preliminar, repito, feitas 
essas ressalyas, sugeriria uma população da ordem de 173 
milhões de habitantes para o ano 2000, e de 200 milhões 
de habitante$ para o ano 2010. Isso implica uma queda em 
relação a previsões anteriores, que, em alguns casos, chega
vam, para o ano de 2010, a uma população de 210 milhões. 
A nossa última expectativa agora é de uma população da 
ordem de 200 milhões. Isso indicaria um crescimento popula
cional de agora at~ o ano 2010, da ordem de 1,6% ao aDo.· 

O SR. RELATOR rAlmir Gabriel) -.De quanto foi 
nos anos 80? --

O SR_ EDUARDO.AUQUSJ'O DE ALMEIDA GUI
MARÃES- Nos anos 80 foi 1~S9%, issO já medinlos. -

Repetindo, só para ter urna idéia de tendência, nos anos 
50 foi 3,2%, nos anos 60, 2,8%, nos anos 70, 2,5%, nos 
anos 80, 1,9%, nos anos 90, da ordem de 1,7% e na primeira 
década do próximo milênio, 1~5%; que levaria a 173milhões, 
no ano 2000 e 200 milhões no ano 2010. 

Talvez a questão que nos interessa mais rressa discuSsão 
seja a da estrUturá etária da população; como mencionei, 
temos hoje só a· dado de população. Teremos a nova estrutura 
etária, -identifiCada na década de 90, exatamente em julho 
de 1991. 

Mas, do ponto de v:ista dos contingentes populacionais 
de idade mais eleVada, talvez o nosso maior interesse aqui, 
porque são as pessoas· passíveis de serem aposentadas até 
o ano 2010 - já podemos afirmar, porque o resultado do 
Censo tem pouco impacto aí. Na verdade, constatamos a que
da da taxa de fecundidáde nos anos 80, mas iSSO vai refletir, 
do ponto de vista de apoSent.cidoria, daqui a algumas décadas. 

Se admitirmos qUe n·ão houve mudança na taxa de morta
lidade ao longo da década de 80, o que em princípio considerei 
uma hipótese razoável, podemos discutir o contigente de pes
soas mais idosas daqui até o ano 2010, sem esperar a apuração 
completa da estrutura da pirâmide etária que está surgindo 
desse novo censo. 

Iilicicilme-nte, vou conSiderar a faixa de 60 anos como 
1_:1ma idade divisória, apenas para colocar alguns casos iniciais 
e, depois, deixar aos demais uma discussão mais profunda 
da questão. Considerando essa faixa que, tradicionalmente, 
é o marcO em estatística, o que nós observamos, nas últimas 
décadas, foi um crescimento progressivo das pessoas com mais 
de 60 anos, tanto em termos absolutos quanto em termos 
relativos. Só para dar uma idéia: em 1950, nós tínhamos 2 
niilhões e 200 mil pessoas com mais de 60 anos - isso corres
pondia a 4,2% da população. Em 1990, nós tínhamos 10 mi
lhões e 200 mil pessoas com mais de 60 an,os e essa parcela 
tinha crescido para 7%, e no ano 2010 nós teremos, provavel
mente, 19 milhões e 600- mil pessoas com mais de 60 anos. 
AsSim, .1á estaremos beirando os 10% - isso corresponderá 
a 9,8% da população. Isso mostra que a população do Brasil 
está envelhecendo. Mas certamente, no ano 2010, ainda tere
mos uma população relativamente jovem. 

Se compararmos com resultado_s internacionais de outros 
países- eu tenl\o alguns dados relativos ao início da década, 
caril "algunS materiais, com alguns gráficos que poderão nos 
ajudar - essa taxà de 9,8% que nós teríamos ·no final da 
déca_d~ é bem _inferior a observad~ em outros países. O dado 
que tenho, e os 'Sênhores podem ver, é um pouco diferente: 
pessoas com mais de 65 anos. Mas fixemos 60 anos, que são 
os dados com os quais estamos trabalhando .. O.Japão, no 
início dos anos 80, teria 13,5% cOm roais de 60 anos; os Estados 
Unidos, 16,2%; a França, 17 ,8%; a Dinamarca, Noruega e 
Suécia estãõ na faixa de 20 a 22%. Então, no ano 2010, nós 
teremos, ainda, uma proporção de pessoas idosas bem menor 
do que aquela que, hoje, já na década de 80, está observada 
nos países desenvolvidos. 

Se quisermos alterar, mudar um pouco esse marco _d_ivisó
rio, olhar não apenas para os 60 anos, mas para as faixas 
alternativas, que são faixas que têm surgido na discussão sobre 

-aposentadoria por tempo de serviço verso aposentadoria por 
idade, eu gostaria de mencionar, também. alguns dados relati-
vos a faixa de 65 e 55 anos. -
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Em 1990, eu mencionei que tínhamos lO milhões _e 200. 
mil pessoas com mãis- de 60 anos. Se subirmos· esse ·limite 
para 65 anos, nós teremos hoje 7 milhões de pessoas acima 
dessa faixa. Se descemos para :55 anos,-'DOs teremos~ pi3ticil
mente, 15 milhões acima ~-~s~a faixa. O que, em termos per
centuais, significa qUe ternos hoje 5% da população com mais 
de 65 anos; 7% da população com mais_ de 60 anos e 10% 
da população, praticamente, com mais de 55 _ãnos. 

O quadro muda daqui até o ano 2.010, mas não muda 
tão expressivamente assim. Se olharmos para- o ·a:no Z.IDO, 
nós teríamos 13 milhões de pessoas com mais de 65 -anos· 
19 milhões e meio de pessoas com mais-de 60 anos e 28 
milh?es de_ p~ssoas_ com mais de 55 anos. o que, em t~rmos 
relatlvos, s1gmficará que vamos ter 7,5% de pessoas com mais 
de 65 anos; 10% com mais de 60 e 16.5% com mais de 55. 

Mais uma vez em comparação com esses dados que V. 
Ex·~ têm em mãos, quer dizer, em relação aos outros países, 
no ano de 2010, teríamos 7,6% de pessoas com mais de 65 
anos, o que está situado bem abaixo de qualquer país desen
volvido que parece na parte superior e é interiOr, desse gráfico, 
inclusive, a países como Uruguai, mais próximoS 'ao nosso. 

A queda do crescimento populacional implica o aumento 
do peso dessas pessoas mais idosas daqui a algum tempo, 
mas nada de muito significativo. 

O último dado que eu gostaria de apresentar diz respeito 
especificamente à questão da esperança de vida. Tarhbém 
nesse gráfico distribuído, aponta-se esse dado de diversos paí
ses. O Brasil, situado no meio, tem um nível de esperança 
de vida bem menor dos demais países na Europa e da América 
do Norte. 

'É importante acrescentar a e~se dado, no entanto, .uma 
outra informação: a -esper-ança de vida ao nascer das pess-Oas 
que chegam a um determinado nível de idade. Como a taxa 
de mortalidade infantil é muito grande, essa esperança tende 
a ser muito mais baixa do que a de pessoas que chegam a 
uma determinada idade. Baseaqo, portanto, nessas faixas de 
55, 60 e 65 anos, eu apontaria ós seguintes resultados: aqueles 
que chegam aos .55 anos têm uma esperança de vida de 74 
anos, ou seja, podemos esperar que viva mais 19 ariós depois 
dos 55. Os que chegam ao 60 anos têm uma esperança de 
vida de 76 anos. Isso significa que podemos esperar que vivam 
mais 16 anosdepoisdos60. Finalmente, as pessoas que chegam 
aos 65 anos têm uma esperança de vida de 77. Assim, podemos 
esperar que tenham uma vida de mais 12 anos depois dos 
65. 

É bom ter presente que essas sáo médias. Se formos 
otimis~as, podemos ter a expectativa de estarmos acima da 
média; se formos pessimistas, a expectativa é de estarnios 
abaixo da média. 

Esses eram os comentários iniciais. Acredito que agÕfà-, 
talvez, pudéssemos ouvir os demógrafos de fora do IBGE 
para, depois, voltarmos a discutir. 

O SR: PRESIDENlE (Cid Sabóia de can.álho)- A 
Presidência pergunta ao Relator se deseja interrogar primeiro, 
ou.se inicialmente os outros Colegas farãO as pergun~as, dep9is 
o S. Ex• fará as suas. 

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) -Seria mais provei
teso ouvirmos as demógrafos, depois os demais. Em se&uida, 
interrogaríamos o conjunto. Seria melhor, não? 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)- Seria 
melhor ouvir logo o outro depoente. 

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - Exatamente A 
Dr' Neide Batarra; · 

OS~. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)- Va
mos, entao, _chamar a Dr~ Neide Lopes Batarra da Univer-
sidade de Camptnas- Unicamp. ' 

A SRA. NEIDE LOPES BATARRA- Em primeiro 
lugar, eu também gostaria de agradecer o convite e a oportu
nidade d.e estar perante V. Ex~s trocando algumas idéias e 
apresentando algumas análises que temos feito, principalmen
te porque neste mom~nto além_ de ser da l.}niversid~de de 
Campinas, estou à fre.nte da Associação Brasileira de Estudos 
Populacionais - Abep, e na qualidade de uma sociedade 
civil é de. todo inte_r~ss~ para nós podermos dialogar e trazer 
essas idéias para u·m âritbito decisório como esta Casa. 

Sem dúvida, algumas idéias já lançadas pelo Dr. Eduardo 
Augusto poderiam ser retomadas agora, aprofundando um 
pouco na visão de_ conjunto do processo de transformação 
da dinâmica demográfica" da popqlação brasileira. Gostaria 
dç referir-me a esse aspecto rapidamente, darmos reforço 
ao que o Dr. Eduardo Augusto falou, corno Presidente do 
IBGE, a respeito dó ·censo. · -

Na. verdade, estamos num momento muito especial, sem
pre dialogando em torno dos primeiros resultados desse censo 
- e agora vamos falar do ponto de vista dos usuários -, 
muito esperado e difícil. Foi realizado num momento, que 
todos sabemos, complicado e difícil da vida social, política, 
instituciohal e económica brasileira, iniciado com um atraso 
de um.aro. Os seus resultados, por outro lado, estão surgindo 
nunül "época particularmente interessante quanto ao acesso 
aos dados. TratandoRse de um ano de eleição municipal e 
d~ uma discussão dos repasses financeiros dos níveis federal, 
estadual e municipal, tem a tendência de centralização na 
tomada de decisões.~O uso e a expectativa dos dados do censo 
são caracterizados por essa situação, que, a nosso ver. acirra 
muitas vezes o debate sobre os resultados. 

Acredito que nenhum censo foi tão comentado como 
esse. Até pelo próprio processo de democratização da socie
dade, tece-se a oportunidade de debater muito mais do que 
em outras ocasiões, o que também é positivo, porque a visibili
dade do resultado é maior. 

De qualquer maneira, e reforçando o que o Dr. Eduardo 
Augusto já mencionou, os primeiros reSultados mostram tenR 
dências extremamente importantes. Para não mencionar ou
tras, a mais evidente que esta surgindo é uma profunda trans
formação na distribuição da população no espaço brasileiro. 
Se examinarmos as taxas de crescimento, vamos verificar u.ma 

· dim~nuição das áreas metropolitanas, o que poderíamos cha
mar de uma desmetropolização da sociedade brasileira, que 
teria ocorrido na década dos anos 80, o que revela profundas 
transformações, também, na distribuição do mercado de traR 
balho, da inserção de atividades produtivas. 

A seqüência de dados que vamos ter na mão com o censo, 
que, na realidade, é o retrato do Brasil, nos permitirá conhecer 
o que foi essa década dos anos 60 em muitos aspectos. Esses 
prif!Ieiros ~esultados já estão nos fazendo refletir e repensar 
sobre muitas interpretações que fazíamos, baseados em dados 
anteriores. Possivelmente, os anos 80 significaram mudanças 
bastante acentuadas em várias dimensões, além do declínio 
da fecundade já mencionado, num processo bastante distinto 
de distribuição populacional, provavelmente com fluxos mi
gratórios bastante diferenciados do que na década anterior. 
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Considerando as características d~ dinâ..mii::a demográfica 
brasileira recente, poderíamos menciona_r _o fat9 de estarmos
atravessando o processo de transição Pemográfica, porque, 
na verdade. todos os países subdesenvolvidos, quase sem exce
ção, estão atravessando neste final _de século, O que quer 
dizer isso? É um processo que se iriicüfCóm_declínios na morta
lidade, seg.uido, d.epois de um p_e~íodo de_ tempo, pelo d_eclínio 
da fecundtdadc. E uma trans1ça_o, -porque _esse movtmento 
de declínio da mortalidade seguido pelo declínío da fecundi
dade nos leva a um período ~m _que a ·_estrutura etária da 
população se transforma acentuada:rrien.te, atecnegar um ou
tro momento em que esses níveis se ,equilibram num outrO 
patamar e os grupos etários se reorganizam l}_yina nova forç,a 
de pirâmide. -

No nosso caso, no caso_ brasileiro, ~sse processo inicia~se 
na metade do século~ aproximadamente nos arlos 50, e, portan~ 
to, com o declínio da mortalidade, que, começando nos grupos 
mais jovens, co'mcça:rtdo na mortalidade infailül e -q_os grupos 
jovens da população, implica num rejuvene-scimento da-popu
lação, quer dizer, são menos·crianças· q-ue morrem. Agora 
eu pediria que me ajudassem com as pirãrriides, que dão um 
retrato comparado dos momentos. 

Esta pirâmide, de 1950, evidencia.o comeÇo do processo, 
com uma forma típica dos países não desenvolvidos. onde 
a base indica um nível de r~produção_alto, um nível de fecundi
dade alto, c os degraus sucessivos vão moStrando a incidência 
da mortalidade. Então, nasce e morre _mlti_ta gente e a confor
mação da pirâmide é bastante típica de situaçõeS Como essa:· 

Quando a comparamos com a seguinte, que é de 1980, 
trinta anos depois, podemos observar um estreitamento da 
base da pirâmide e uma diferença menor e_ntre a base e o 
grupo superior. Já se_ evidencia um declínio da mortalidade 
e. portanto, uma sobrevida maior nos grupos jovens. Esse 
é o período marcado por uma taxa de_ crescimentp elevado, 
que já foí mencionado, e onde se justíficava a questão derno
cráfiCa como õina questão do crescimento populacional. As 
taxas eram elevadas e o debate se dava em torno dessas taxas 
elevadas de_ crescimento,. . _ 

Mas o segundo momento da transição demográfica é 
quando se inicia o declínio da fecundidade. No nosso caso, 
ele se inicia em torno da década de 60, e, e:tn 80, começamos 
a sentir os primeiros efeitos deSse declínio, que ademais se 
acentua nos anos 70 e 80. 

Peço que-nos mostrem a pirâmide dos anos 90, em que 
a forma é bastante diferenciada_. _Nessa ·pirâmide, separamos 
a população rural e urbana, mas evidenciando que a _rural, 
que está clara, vai assumindo a mesma configuração que na 
população urbana_aparece primeiro. Verificamos um estreita
mento bastante forte da base da pirâmide e um aumento dos 
grupos jovens, adultos jovens, e- o que nos leva a discutir, 
também - o alargamento dos grupos mais idosos da popula
ção, o que levou a se falar no processo de envelhecimento 
da população. 

Finalmente, só para completar, fizemos a·projeção do 
ano 2000, também rural e urbana, em que essa nova configu
ração da pirâmide aparece de uma forrn~ mais nítida, com 
um alargamento maior do grupo mais idoso e dos adultos 
jovens. 

Valeria a pena mencionar algumas características desse 
processo. No que se refere à mortalidade, fomos ca_minhando 
gradativamente de um declínio que incide nos grupos mais 
jovens, na mortalidade in_fantil, passarido, sucessivamente, 
para grupos mais velhos. A esperança de vida aumentou, 

como já foi mencionado aqui, ê, a nosso ver, isso. nos leva 
· a pensar em algumas demandas e análises que o sistema re
quer. 

Os especialistas em saúde costumam referir-se a uma tran
sição -epidemiológica. Ao longo dessa transição, estaríamos 
passando por um novo periil das causas da morte. Na medida 
em que a esperança de vida aunienta., a longevidade aumenta, 
essas causas tornam-se suscetíveis _de .um atendimento mais 
caro, mais complexo, trazendo implicaçõé.s seguramente para 
um. si-stema, por exemplo, como do INAMPS e, também indi
retamente, o sistema previdencíário. Se houve um aumento 
da longevidade, apesar de que há diferenciais bastante acen
tuados regionalmente, as esperanças de vida do Nordeste, 
corri relação ao Sudeste, mantêm-se ainda bastante diferen
ciadas .. Entretanto, no conjunto, quase que estamos cámi~ 
nhando para uma homogeneização dessas tendências. 

No entanto, a questão da morbidade, a nosso ver, preci-
-_saria ser mais aprOfundada. Inclusive um dos problemas é 

a falta de dados. OutiO-âia, estávamos em uma discussão 
sobre sistema previdenciário e alguém do Ministério mencio
nou que um dos maiores gastos refere-se à pensão por invali
dez, que constitui uma porcentagem elevada do gasto da Previ
dência. 

E sobre a questão de acidente do trabalho, licença e 
outros teríamos que refletir bastante, porque essa exte-nsão 
de vida, não mecânica e não automaticamente, significa uma 
melhora nas condições de morbidade. Quer diZer, há uma 
possibilidade de sobrevida maior, porém, em alguns grupos 
sociais e em muitos casos, em precárias cOndições de saúde. 
Então, creio que um aprofundamento nessa linha de morte 
e mortalidade, nesse processo de transição que estamos atra
vessando, é essencial para se _repensar o sistema. 

Outro detalhe é que essa longevidaàe também se- diferen
cia por sexo. Hoje estaríamos trabalhando com uma esperança 
média de vida de 62 anos para os homens e 67 anos para 
as mulheres. Há uma diferença média de 5 anos G_ue, a nosso 
ver, também traria implicações na questão da pensão da viuvez 
e até quanto a sobreviclã diferenciada, em termos de grupos 
sociais específicos, de contribuiçãO e benefícios da ~re~~ên
cia. 

Essas seriam algumas idéias a respeito das características 
dessa transição da mortalidade e suas eventuais implicações 
para interesses que nos reúne aqui. 

Com relação à fecundidade, já foi mencionado, inicia-se 
um processo de transição, em meados da década de 60, que 
se acentua na de 70 e intensifica~se ainda mais nos anos 80. 

De modo que, hoje, as taxas de crescimento bastante 
mais reduzidas nos levam a deslocar um pouco a questão 
populacional básica. Não se ~rata mais de um~ questão de 
discutirmos as taxas de cresc1mento, mas possivelmente as 
implicações dessa estrutura etária tão cambiante e com uma 
rapidez bastante considerável. 

Ao que tudo indica, as pesquisas têm mostrado que esse 
declínio é irreversível. Ele envolveu distintos grupos sociais, 
tanto de áreas rufais como de áre;ts urbanas; tanto-de P9puia
ções mais carentes como de populações mais favorecidas. 
Aliás, iniciou-se pelos grupos sociais melhores, mais favore
cidos e fo; se expandindo, permitindo a-idéia de que o compor
tamento reprodutivo da população feminina brasileira tende 
a uma homogeneização. 

Há alaurnas questões que não incidem diretamente na 
nossa disc~ssão sobre o processo desse declínio. Ainda há 
um debate sobre a gravidez na adolescência, que, ao contrário 
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dos outros grupos· etários, ·aumenta: Mas, no conjunto, em 
uma primeira aproximação, estamos falando- em urria homoge
neização dos níveis de reprodução de distintos grupos sociais, 
distintas regiões, em áreas urbanas e rurais. 

· Entendo que esse ·declínio, sem dúvida alguma, acentua 
a questão das taxas de crescimento diferenciais por idade. 
Os grupos qUe nascem de uma fecundidade menor, vão subin
do nessa pirâmide, dando implicações diferenciadas para as 
'políticas sociais. É claro que o efeito mais direto desse declínio 
incidiria, por exemplo, nas políticas de saúde, com um núm-eto 
tendencialmente menor de. nascimentos, na questão da política 
educacional, na medida em que se prevê uma redução paula-

r tina da proporção desse grupo; significa também uma inserção 
menor de jovens no mercado de trabalho a cada ano e ainda 
teríamos um tempo em que os adultos mais velhos seriam 
os grupos com taxas de Crescimento mais altas. 

Para visualizarmos mais rapidamente essas característi_cas 
específicas, pediria que Alice nos mostrasse esse gráfícd'"'que · 
fizemos separadamente por grupos etário~. até o ano 2000, 
dando um pouco de idéia, nesta década de 90, a quanto anda
ríamos. 

Por exemplo, nesse primeiro grupo de O a 1 ano de idade, 
· o que está abaixo desta linha intermediárfa Seriam ·as cresci

mentos negativos. Então, desse vermelho para baixo reflete-se 
o _declínio da taxa anual de crescimento da população rural 
infantil, que é bastante acentuado; enquanto que o urbano, 
por força dqs proce_ssos de ur~ani?ação e mig!ação, ainda 
estaria positivo, porém com um declínio acentuado. A média 
brasileira começa na década positiva, chegando ao ano 2000 
já a ser uma taxa negativa. _ 

O grupo seguinte tomaria a população de 1 a 7 anos, 
idade pré-escolar, onde ainda se nota um crescimento relativo. 
No rural é absolutamente negativo e na média, ainda por 
força da participação da população urbana em taxas ainda 
positivas, um a 6 anos, e ém seguida seria o- gráfico de 7 
a 18 anos, onde novamente o urbano está positivo, chegando 
ao final da década quase em taxas mínimas, e o rural rambém 
em declínio negativo. Há a população adulta, que aproxima
damente seria de 19 a 59 anos e toda ela ainda acima do 
zero, portanto com crescimentos positivos e os 3. níveis. Os 
dois estão em baixa, em tendência declinante, mas ainda acen
tuado~ Quando nos agregamos um pouco mais, podemos veri
ficar que essa média se eleva por conta dos grup9s acima 
de 40 anos, que nesta década ainda terão taxas de crescimento 

, relativamente mais elevadas, em torno de 3 a 3,5% 
Finalmente de 60 anos ou mais, que é a população que 

aumenta a sua té:.Xa. Ambas rural e urbana positivas e uma 
pequena inflexão nos primeiros anós põr c·o"rlta até dos dados 
projetados, mas mantendo a tendência de acré~cimo e de 
intensificação do ci-escimento até ao final dª dé_cada. 

A idéia foi que nos eXpressássemos um poi.J.co'nas implica
ções desses grupos diferenciados, na medida em que, para 
sistema previdenciário, por exemplo, são ·os públicos alvos. 
Poderíamos também levantar algumas questões que freqüen
temente temos ouvido e discutido, ou seja, se:rá que esta confi
guração etária que tende a se estabilizar em tnrno do ano 
2.020 é desfavorável ao sistema previdenciário? Como vemos 
a estrutura etária, ess-es dados estão aí. 

Uma análise mais aprofundada deveria tomar em conta 
algumas dimensões adicion~is. Por exemplo, tem-se· exibido 
uma tendência a uma participação feminina muito mais acen
tuada, crescente. Sem dúvida alguma, o declínio da fecundi
dade está inter-relacionado com isso, causa ou efeito, não 

se sabe, mas a reprodução se dá em número menor, em um 
espaço de tempo menor, que é o que está ocorrendo, e implica 
uma possibilidade maior da participação feminina na força 
de trabalho. 

Se de um lado temos grupos etários que crescem mais, 
do outro lado a própria configuração da terra precisa ser avalia
da porque se tenderá a ter uma inserção menor-na força de 
trabalho e uma participação diferenciada dos sexos, homens 
e mulheres, ao longo do seu período de idade adulta. 
- - O meu tempo está se esgotando. Encerraria por aqui 
e, depois, poderíamos, eventualmente ao final, acrescentar 
algumas idéias e opiniões em debates com os senhores. 

Muito obrigada. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)- Que
remos registrar a presença de representantes da ANFIP, enti~ 
dade que congrega os fiscais da Previdência Social. 

Convidamos o Dr. Manoel Costa, Diretor do Centro de 
Estudos do Segundo Brasil, para também prestar os seus escla
recimentos a esta Comissão. 

O SR. MANOEL COSTA -Sr. Presidente, Sr. Relator 
da Comissão, senhoras e senhores: 

Quero iniciar dizendo~lhes da minha satisfação em com
parecer a esta Comissão e ter chance_ de colaborar em alguma __ 
coisa para melhorar o conhecimento da situação demográfica 
do País. 

Não sei nem como começar depois das apresentações 
do Presidente do IBGE e da Dr~ Neide Batarra, já que eles 
abordaram temas centrais e fundamentais de toda a questão. 
Mas vou, assim mesmo, como q_ue num processo de repetição, 
insistir sohfe alguns-pontos, na esperança de que realmente 
esta reunião seja o iníciO de uma contribuição mais intensa 
por parte dos demógrafos, não apenas com esta Comissão, 
mas com todas as Comissões relacionadas com assuntos so
ciais. 

A importância do assunto é de tal ordem e a questão 
demográfica tem sido tão debatida que quero contar-lhes um 
fato. Há poucos dias, uma senhora entrou num consultório 
médico dizendo que estava grávida e que não queria mais 
ter o filho. O médico se assustou, porque a assistia há muitos 
anos e aquele era o sexto filho que ela teria. Ela insistia 
muito que não queria ter o filho e o médico tanto discutiu 
com ela que acabou concordando, depois de pedir a ela que 
dissesse qual o real motivo pelo qual queria tirar aquele filho. 
Então, ela disse: ''Olha Dr., outro _dia li no jornal que a 
cada sels crianças que nascem, uma é chinesa, e não quero 
ter um filho chinês agora". 

Bom, isso é um pouco da demografia. A demografia tem 
sid_o muito diScutida e debatida neste País, particularmente 
entre nós, profissionais,_ mas, nj.uita·s vezes, nOs setores políti
cos õu nos setores não acostumados a lidar com a matéria, 
os assuntos são muito deturpados e não se embasam na realida
de. Por isso, creio que esta Comissão está dando realmente 
um passo decisivo, remarcado, porque propiciará a apresen
tação concreta de estudos muito objetivos como os que o 
Dr. Eduardo e a Dr" Neide acabaram de apresentar. 
- Então, vejamos. Gostaria de começar chamando rapida
mente a atenção para alguns pontos que, creio, sejam vitais. 
A primeira questãO concerne à transição demográfica ou do 
declínio populacional. Todos nós- a Dr" Neide insistiu muito 
aqui - estamos conscientes de estar ocorrendo um processo 
a que ela _chamou de transição demográfica!~e _que é um fenó
meno muito conhecido pelos demógrafos. E um declínio da 
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mortalidade, que depois vem acompanhado de um declínio 
da reprodução, diminuindo, portanto, as taxas de crescimentO 
populacional. Mas, surpreendentemente, o fato de os dernó-
grafos afirmarem que está ha_vendo um declínio da reprodução 
e um declínio do crescimento populacional, leva alguns seg
mentos, às vezes polítiCos e, às vezes, importantes, da socie
dade, a entenderem isso çot;no llffi f~to qu~ os permite negli
genciar o processo demográfico, cometendo o mesmo erro 
que tem sido cometido tradicionalmente nesta sociedade. Isto 
é, é preciso ficar bem. claro que o fato da taxa_ de cr~scimento 
populacional brasileiro estar declinando não significa dizer. 
que, por causa disso, temos_ que neglige~ciar a análise, a avalia
ção e o acompanhamento do process_o demográfico, porque 
ele está declinando. Pelo contrário, é um bom motivo para 
que olhemos com mais cuidado comO est~ Sf_!-_J:lando esse pro
cesso, para que· possamos fazer os nossos planos políticos, 
económicos e sociaiS perfeitame-nte adequados à realidade 
nacional. 

Vejam eSta tabela. Ela apresenta iilguns números muito 
simples - e embora eles não estejam perfeitamente. compa
tíveis com os resultado::; _do censo, eu diria que, estatistica
mente, estão quase_ coinciQindo çom _o çenso; é bom o Dr. 
Eduardo estar aqui presente, pois quero dizer que acho que 
o censo está correto, porque a minha projeção de população 
estava muito próxima. Então, é prCciso chamar a atenção, 
a Dr' Neide fazia isso e o Dt. Eduardo, para o fato de que 
a taxa de crescimento, que é esta co)'Una, apresentiva um 
declínio. Esse declínio está muito perfeito, todos já sabemos, 
passamos por um ápice .na década de 50, e_ chegamos aos 
3%, que motivaram uma séria pOlêmica neste País e no mundo. 
inteiro. Porque, na verdade, era úm_ fenômeno inédito na 
história da humanidade;, Uma sociedade co!Il grandes popula
ções atingindo taxas de _crescimento _vegetativo d€: 3.% nun~a 
houvera sido observada e, portanto, iSSOilnplicava, realmente, 
num proccss_o de aceleração populacional que passou por um 
ápice de 3%. globalmente, no Brasil. 

Isso - como a Dr" Neide disse -,em seguida começou 
a declinar, porque a mortalidade declin.ou_r_apidamente en
quanto a natalidade veio declinando mais moderadamente. 

Agora, observem o seguinte. Apesar desse declínio e 
se fizermos uma projCção, a montagem de um cenário para
o ano 2010--:- apesar de todas as deficiêndas que Um cen:ário
pode conter- o _que fica claro são dois aspectos que gostaria 
de marcar aqui. Primeiro, erribóra havendo um declínio da 
taxa de cresdmento, o aumento popUlacional brasileiro ainda 
é expressivo. hto é na década 80 a 90~ a população brasileira 
aumentou cm 24 a 25 milhões de pessoas, o que é_um número 
expressivo para qualquer planejamento económico-social. Se
gundo, mesmo com esse declínio que consideramos rápido, 
a população brasileira, nas pr6ximã.s decadas, iStO _é_~ nesta 
e na primeira do próximo século, deve continuar crescendo 
numa magnitude de 20 milhões a 22.mHhõeE\_ de pessoas. 

Portanto, a primeira mensagem que gostaria -de deixar 
é~ a dinâmica demográfica e:stá se_ alterando, há um processo 
de redução do crescirn_ento populacional, mas isso não deve 
nos levar à uma negligência demográfica. O aumento popula
cional brasileiro, em ~ermos absqlutos, __ continua_ ~xpressivo 
c tem implicações económicas e socia_is_dramáticas_,_ 9u_ muito 
importantes, que não podemos relegar a um segundo plano. 
Não vejo como fazer planos económicos e sociais, sem levar 
cm consideração esses números. 

O segundo aspecto que creio que, muitas vezes, também 
é negligenc~ado 1 é que nq~ atemos ao crescimento popula-
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cioJ;Ial, para o qual estou. chamando a atenção agora. Vinte 
rojl_hões de pesso_as_ ~ão ser responsáveis pelo aumento popula
ciorial no Brasil - digamos - na década de 1990 a. 2000. 
Esse número eXprime a diferença entre nascimentos. e óbitos. 
E a sociedade tem _que se preparar para que? Para atender, 
servir e preparar a populàção que nasce; e quanto aos mortos, 
tratar de enterrá-los com dignidade. 

Então, na Verdade, a população brasileira, esta sociedade 
de\l~rá n~q se pteqcupar tão-somente com o increment_o de 
~2. mithç;~: Çi~ P.esSoas,-_ maS deve se preocupar com o iõcre
mento líquido e concreto de 32 milhões ·de pessOas durante 
a·dédtda, que será o número de nasddo_S neste País, estiman
dQ:se- de acordo com esse cenário. E observem .que a úl!ima 
coluna nos dá exatamente o número de nascidos. Vejam que 
ele passa por um máximo de 35.6 entre 70 e 80, mas ele 
se mantém em patamar muito elevado, isto é, a nOssa socie
dade, apesar do declínio da taxa de crescimento. apesar da 
redução do velocímetro que faz com q11e o carro ande mais 
lentamente, ein termoS CóiiCtetós; tem que continuar preocu
pada com o seu aumento populacional; o que nos intetessa 
é o número de pessOãS;-isto é, qual o contingente concteto 
que se incorpora a essa pOpulação. 

Portanto, Srs. Senadores, Srs. assistentes, essa seria a 
miilha priffieira mensagem nesta Comissão. 

Há aqui uma visão gráfica, com a transição demográfica: 
a natalidade declinando, a mortalidade também declinando, 
fechando esse intervaJO que é exafamente O cresCimento vege
tativo, ou natural da população, e, no entanto, observem 
que a população continua crescendo inexoravelmente. Muitos 
artigos saem nos jornais, às vezes, dando a impressão-que 
a população brasileira de repente vai até diminuir, num passe 
de mágica, enquanto que isso, evidentemente, não é verdade; 
são artigos escritos por pessoas pOUCo -ínforma:das. - -

Gostaria de chamar a atenção para uma comparação in
ternacional: o efeito importante - e ·creio que outra vez de
corre do fato de que essa sociedade não deu muita importância 
ou a devida importância às qu-estões demográfiÇ_ãS -....:.:.: e· que 
tudo pafra nó ar ou surge· Corno que uma surpresa: -Oh! 
que surpr~sa! A fecundidade está caindol _ . 

Será que foi-inédito no BrifSil? Foi o.úiJ.ico_p_~ís?_Isso 
é uma coisa tão nova! -

Creio que é preciso que fique claro que ess.e processo 
de transição é um proces..o;;;o que vem ocorrendo na maior parte 
do mundo. Se tivéssemos que·nos fazer uma pergunta correta 
ela seria a seguinte: - por que eSsa soCi_edade _se manteve 
em patamares elevados reprodutivos durante tanto tempo, 
numa fase tão modema de meios de comunicação, de educação 
e de disponibilidade de atendimento para o controle do plane
jamento familiar? 
- Creio que essa é a pergunta difícil de ser respondida. 

O motivo do declínio é razoavelmente fácil de explicar c de 
entende~; quer dizer, entendo que o nosso declínio ocorre 
num cenário mundial, onde muitos países estão declinando 
a reprodução, exatàrnente por causa .do aumento dos meios 
de comunicação, efeito demonstração, disponibilidade de 
meios de anticoncepção; 

Mas se esta Comissão não é local adequado para discutir 
as questões d~ _como vem se dando esse declínio. creio que 
isso também pode ser objeto de um saboroso debate a esse 
respeito. 

Portanto, o Brasil está dentro do cenário mundial; ele 
apresenta, agora começa a apresentar...., um declínio que só 
não está ocorrendo praticamente na Africa, que realmente 
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ainda tem problemas muitt;>_ séi"los,_e não sabeffios aiDdã aValiar 
qual será o impacto da AIDS. Não há dúvidas de que a AIDS 
tem um impacto não apenas sobre a mortalidade, mas também 
sobre o comportamento reprodutivo, e parece-me-que aÁ_frica· 
já está mudando o comportamento reprodutivo, fruto das 
campanhas, aliás, até preventivas a essa doen_ça. _ 

Portanto, o fenómenO do declínio da fecundidade brasi
leira é um fenómeno que seria esperâdo e ãté desejável; pelo 
menos um setor da sociedade está se opondo ou está propondo 
-à exceção talvez de urna figura no R~o. de Janeiro,_ aliás 
ilustríssima, que me pouparei de citar aqui- já propôs,-íilclu~ 
sive, uma reativação da reprc;_>d!lção p,ara aumentar o cresci.: 
menta populacional. 

O que é importante assinalar - e creio qÚ.e taffibém 
aproveitando um pouco a mídia, a abertura que ela deu para 
o tema- é que precisamos também ter claro na nossa_cabeça 
que quando estamos falando em demografia ou qualquer as~ 
sunto neste País, estamos falando de assunto extremamente 
complexo, que tem uma amplitude ou uma ampla vari~ç~o, 
um espaço, e nos grupos sociais, espaços físico, geográfico 
e _s_ocial; isto é, o ·que mais caracteriza essa sociedade é exata
mente a sua heterogeneidade, as suas c;iisparjdades, os ~eus 
antagonismos. Portanto, esse processo também de __t:ransiç:ão 
demográfica está ocorrendo, é bem verdade~_çle uma manerra 
genérica, mas não é tão homogêneo assim que possamos sim~ 
plesmente negligenciar. Para ilustrar, diria que estamos, na 
verdade, com várias transições demográficas._ Cada região está 
- mais particularmente o Nordeste - em um processo de 
transição demográfica que, evidentemente, é inferior ao pro-
cesso. _ _ -- 0---- - - - • 

Esse gráfico está muito mal feito, mas mostra clar~~ente 
que esse processo_, .ess~ curva de cima é __ ~ da nat.aJida~e; _a 
de baixo é a da mortahdade. Todos eles tem uma tendenCia 
a fechar, isto é um processo de transição. Observem que e~tão 
em níveis diferentes. Mas o que nos importa, tendo em vista 
um contingente demográfico,_ é particularmente o Nordeste. 
O processo de transição demográfica no Nordeste está bem 
anterior ao processo de transição demográfica, por exemplo, 
do SuL As taxas são absolutamente distintas, tanto quanto 
à mortalidade, quanto à reprodução. 

Costumo até brincar, diZendo que se as políticas so~iais 
no Nordeste continuarem não sendo eficazes, corremos o nsco 
de ter um crescimento muito reduzido, não porque a fecundi
dade reduziu-se, mas porque a mortalidade continua elevada; 
inversamente, se as políticas sociais no Nordeste tiverem maior 
eficácia. o crescimento demográfico daquela região pode ace
lerar-se rapidamente como resultado exatamente de uma polí
tica eficiente, reduzindo a mortalidade. Portanto, _não se trata 
de uma questão de contornar essa informação e nela se ?ei~ar, 
aguardando os fatos. Creio, Srs. Senadores, 9ue é mUit~ Im
portante que esta Comissão não só co:nece hoJ_e, ma~ c~n.tm~e 
nesse tipo de estudos, porque essas divergências espaciais sao 
fundamentais para a compreensão e a implicação do processo 
demográfico sobre o programa social e político da Nação. 

Observem, à guisa de esclarecimento. É muito cansativa. 
A demografia tem eSsa característica Pela quantidade de infor
mações. Vejam V. Ex'l5: esse cenáriO moStra uma perspectiVa 
até o ano 2010. Atualmente, estamos aqui maiS ou· me_nos 
na década, e as diferenças entre as taxas de crescimento já 
começam a diminuir em funÇão do' que se espera que acont~ça. 
Mas tudo dependerá das políticas_ econômi~as -e sociaiS que, 
efetivamente, sejam imp"Iantadas neste País, particularmente 

na região Nordeste, o que te_!~ um peso fundamental nas 
perspectiVas- demográfiças do Brasil. 

Por outro lado, observem que é fruto desse processo 
a ocorrência ou processo de migrações internas. Apenas à 
guisa de ilustração, tomemos o Nordeste como exemplo. Se 
ele ficar submetido apenas ao seu crescimento vegetativo e 
fechar as suas portas, as suas fronteiras, e disser - como 
no baile do interior, depois de meia-noite- quem está dentro 
não sai, quem está fora não entra, a população do Nordeste 
poderia atingir a ordem de mais de 60 milhões de habitantes 
no ano 2015. Aquela parte negra é a que estou supondo no 
meu cenário, que constitui os imigrantes para as demais re
giões. 

Aqui entra um conflito interessantíssimo. Admitamos
apenas como exercício, para raciocinar -que adotemos políti
cas sociais eficazes no Nordeste. Começa a melhorar o padrão 
de vida da população daquela região expressivamente, o que 
pode ter um impacto de retenção dos fluxos migratórios que 
se originam lá. Retidos esses impactos, se os programas não 
forem bem dimensionados, eles próprios fracassarão, exata
mente pela retenção populacional que eles ocasionarão. Logo, 
não vejo como fazer um planejamento econômico social, sem 
fazer um embasamento demográfico realmente objetivo e conM 
creto, simui'ando as dlversas situações possíveis para poder 
dimensionar corretamente os investimentos e essa Programa~ 
ção. 

Enfim, o Nordeste é exemplo típico. Vai ser crucial, nas 
perspectivas demográficas brasileiras o que ocorrer particuM 
Iarmente no Nordeste. 

Continuando com essa b-reVe incursão -não sei quantos 
minutos mais tenho- gostaria de chamar a atenção, insistir 
sobre a questão da estrutura etária, do ·envelhecimento que 
o Dr. Eduardo Augusto de Almeida Guimarães abordou aqui. 
S. s~ tocou em um ponto crucial, porque, poucas vezes, as 
pessoas fazem-no, observam-no. 

De repente, neste País, ficou a idéia de que esta população 
está--envelhecendo. Mas continuo indo a Ipanema e o lugar 
continua da mesma forma. É que estamos confundindo concei
tos. Há um envelhecimento demográfico. 

Envelhecimento demográfico significa mudança ria estru
tura e~ái~a. onde ªs proporções se alteram, como a Dr~ Neide 
e o Dr. Eduardo mostraram. Essa mudança da estrutura está 
acontecendo porque ocorreu um declínio da reprodução, isto 
é, a base da pirâmide está se a!terando e estimamos que no 
ano 2010 vai representar 25%--da população, o que, efetiv~
mente, representa uma mudança expressiva na estrutura etá
ria. 

Isso é envelhecimento demográfico e poderia ocorrer sem 
nenhuma redução, quer dizer, a estrutura demográfica só se 
altera quando há esse declínio da reprodução. 

Estamos falando do envelhecimento demográfico da so~ 
ciedade ou estamos falando de uma problemática dos idosos, 
ou seja, do envelhecimento das pessoas? 

A Previdência está, neste primeiro momento, preocupada 
com n envelhecimento das pessoas e deve focalizar a atenção 
para _esse ponto. Graças a De~s, .temos ~~is gente envelhe
cendo. Esse é um resultado ottm1sta, posttlvo. do desenvol
vimento. O envelhecimento das pessoas é alg() desejável. Por
tanto tem que ficar bem claro que há dois fenômenos distinM 
tos: ~oderfa~os ter a _mesma estrutura etária de 1940, diga:
mos, com a proporção de idosos representando a~enas 2.49?. 
se a natalidade não declinasse, mas o número de Idosos sena 
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exatamente. Q :mesmo. Poderíamos continuar com urna estru~ 
tura etária, ·com_ uma Pirâmide semelhante à eiípcia,:~m.as
com um mesmo número de idosos,_ d~ pessoas requerendo 
aposentadorias e programas especiais v.oltados para as cidades. 

Pretendi fazer uma simulação onde mostro isso com mais 
objetividade para que isso fique, na minha opinião, ·definitiva
mente esclarecido. Essa simulação, além de muito fácil de 
ser feita, merece atenÇãO. Obse_ryem: ~a- 'que estou fazendo 
é projetar a população do Brasil para o ano de 2010 com 
um declínio da fecundidade. Se houver esse declínio, no ano 
2010, Srs. Senadores, ~população brasileira será :ootistitufda _ 
de 187 milhões de pessoas, das quais 12 milhões serão idosos. 
e e~es representarão 6,2 ou 6,3% da pOj:mlaçãó brasileira. 
Essa é mais ou menos ·umã informação que o Dr. Eduardo 
nos. trouxe.. Quer d,izcr, as sirilulações feitas a pártir dos resul
tádos do c_enso do IBGE _estão mais Qu inenos nessa magni
tude, isto é, 6,3% da população bras_ileira será constituída 
de idosos. Pois bem, o que nos importa para fins programáticos· 
é que serão praticameritc 12 milhões de idosos, 

Agora, façamos o ex~rcício alternativo de projetar a mes
ma população, não mais. d~clinanQo a fecundidade. O que 
acontecerá? Os 14 milhc;>_es de idosos continuarão - o Dr. 
Eduardo alertou para isso -, os 12 milhões já coristarll pelo 
que se passou __ nesta sociedade. Serão alterados somente os 
números das pessoas menores de 15 anos. Nesta estrutuia, ' 
se a fecundidade não caísse, os idosos representariam 5,7%, 
enquanto que na outra representam 6,2. mas são os mesmos 
idosos, os 12 milhõe!s de idosos. . . 

A minha pergunta é: vou me preocupar mais cju"ando 
a fecundidade declina ou devo me preocupar igualmente se 
o número de idosos é o :rp.esmo? Creio que esse ponto tem 
que ficar muito claro na nossa cabeça. 

O envelhecimento demográfico não tem relação - ou 
com o envelhecimento das pessoas. Graças 'a Deus, se V. 
Ex~s quiserem formular uma pergunta, talvez a pergunta mais 
razoável que possamos fazer nesta Casa, seria: por que tão 
pouca gente chega à idade adulta? Este é que é 9lado dra_má
tico. Podemos dizer que os idosos de hoje no Brasil repre
sentam tão-somente 25% dos nascido_s n~s 111e~mas gerações_. 
Isto é, os idosos de hoje nasceram nas primeiras três décadas 
deste :;éculo, contribu_íram para a construção deste País, refor
maram politicamente este País, participaram do início da in
dustrialização e estão reduzidQ~ a apenas 25%. 

Então, a pergunta concreta é: Por __ que são tão poucos? 
E a Previdência não deveria_ estar surpresa com o número 
de idosos. Bastaria pegar qualquer estudo, de qualquer demó
grafo, há vinte anos, e teria esses númer,o.s,_previsíveis, com 
facilidade. 

Portanto, é esse o aspecto sobre o qual quero chamar-lhes 
a atenção, e não sei Como encerrar em sete minutos. Gostaria 
de enfatizar que a questão do envelheciritento demográfico 
brasile~ro, como o Dr. Eduardo já disse, não é UI!l: fenômeno 
singular que nos coloque "numa posição muito difert;::nciad~ 
do resto do mundo, porque ele nos mostrou uma tabela muito_ 
mais completa, na qual vemos que a proporção de idosos 
neste País não é nada espantosa quando comparamos à de 
outros paíse_s, isto é, a nossa proporção de idoso_s aip_da_ é_ 
relativamente simples. 

Na verdade, o que está ocorrendo com a sociedade brasi
leira, sob o ponto de vista demográfico, é que estamos -
e aí brincaria -no melhor dos mundos, porque a partir de 
80 a demanda de investimentos D-O setor infanta-juvenil está 
diminuindo de intensidade. Não estou diz~ri~o q~e est~o dimi-

nuindo em número absoluto; a. intensidade dessa demanda 
é ·que ·está dimih.tiindo, e tC:l:llos--u~a ÇOnsciê.D.cia. Clara de 
que o nosso-problema central está aqui: "Geração de empre
go". Discütir distribuição de renda e qualquer coisa neste
País, se partirmos da realidade demog~áf~ca, significa trátar 
de atender fundamentalmente à _demanda dessa população, 
que se constitUi no grande contingente populacional e com 
o qual queremos que· se produza mais neSta So<:;iedade. 

Portanto, a geração de etnpregõs está Oási:a_nte clara como 
senqo ~y.ndamental~?~ todo esse pro_c~sso. . 

Creio, SrS.--senadores, que P6deríaiiios~Chamar a atenção 
de V. Exfl para inúmeras coisas, mas gôstarià, de tocar em 
dois assuntos impórtantes rapidamente. _ _ 

Prini.eiro: temos que acabar de vez com a confusão entre 
envelhecimento, vida média. E não é por acaso que essas 
palestras têm que ter pontos em comum, pois essa -questão 
de envelhecimento tem um aspeCto interessante: ela não tem 
muito a ver-coin a idade rilédia ao nascer. ESte gráfico foi 
tirado de uma publicação, da qual não me recordo mais, e 
mostra a relação de sobrevivência das pessoas de acordo com 
os diversos níve·is de mortalidade, vida média ao na·scer. 

Vejam que esta.linha de baixo mostra uma vida média 
meilor, e eStás ·curvas significam uma população submetida 
a essa lei de mortalidade. A partir daí podemos_ estabelecer 
quaf o número de sobreviventes que haverá em cada idade, 
começando com 100 mil pessoas, por exemplo? Como essas 
pessoas vão morrendo? Observem que esta primeira curva 
tem vida média em torno de 35 anos. Esta, em ·torno de 
52, e eSta, em tOmO de 72. 

Entãc.., vejam que todas essas curvas Começam com o 
mesmo número de pessoas, o que muda é o número de sobrevi
ventes em cada faixa etária, e esse número vai aumentando 
à medida que aumenta a vida média ao nascer. Observem 
que ·a-·passagetn de um nível de mortalidade mais baixo para 
um mais elevado implica em que, na idade de 65 anos, por 
exemplo, a proporção de pessoas que nasceu e que sobreviveu 
aumenta. E este é um impacto fundamental no processo de 
evolução demográfica, facilmente compreensível e previsível 
há 20, 30, 50, 100 anos, desde que inventaram a primeira 
táhua de mortalidade. Portanto, este é o cerne. da questão 
na Previdência brasileira. · 

Para facilitar a compreensão coloquei os dados em colu
nas. Se é de 40 anos a vidàmédia daquele que nasce, o número 
de pessoas que vai atingir os 65 anos serã de apenas 29%; 
ou seja, em urna população exposta a uma mortalidade, com 
vida média ao nascer de 40 anos, apenas 29% farão a sua 
festinha aos 65. Se subirmos na vida média, essa proporção 
passa para 75. 

E por' que há essa Passagem? Por que aqui 75% estãO 
atingin-do 65 anos? Porque, basicamente, o perfodo que mais 
ceifa as vidas é o infantil. O combate primeiro nessa estrutura 
da mortalidade é reduzir ou acabar com a mOrtalidade infantil. 
O resto vem quase que conseqüentemente. 

Portanto, à questão da Previdência brasileira não está 
tão presa ao aumento da vida média, nãq resultado aumento 
da esperança de vida, como às vezes alguns jornais noticiam, 
na ~dade_de __ 65_,an_os._ Deco_rr~ muito ~ais do (ato_ de que 
com o aumento da vida média, o número de sobreviventes- · 
que atinge essa idade é maior. 

E observem o que eu estava dizendo: ·que a geração de 
brasileiros, hoje, com 65-ano::fe mais representa de 25 a 26% 
das pessoas nascidas entre 1900/1930. É isto que estou fa:z;endo 
aqur.-um· quadro é corno se eu desse um corte instantâneo 
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no tempo e fizesse lima tábua de· mortalidade, como s·e as· · 
pessoas, numa pOpulação, ficassem submetidas a essa lei rapi
damente. Quer cfi.ier; não fosse uma tábua real. 

Na verdade, as pessoas num momento vão pas·sarido o 
processo de desenvolviniento. Então, observ_em que ironia, 
que -dramático[ Hoje, a vida média brasileira é de 65 anos, 
68 anos- seria aqUi! E a quantidade de idosos é de apenas 
25% da geração deles, porque, na verdade, essa população 
nasceu entre 190011930 e veio, durante todo o tempo, sendo 
exposta à diferença de leis de _!llOr~alidade. _ _ _ 

Finalmc;:nte, para chamar a atenção para um a~pecto para 
o qual o Dr. Eduardo também chamou a atenção, com muita 
propriedade, e é fundamental esse conhecimento .. ~ 

Ele é vital para a compreensão e debate_da Previdência. 
Vejam: aqui, cada coluna representa uma tábua de mortali
dade, cpmo se as gerações estivessem expostas, desde o seu 
nascimento ao fmal, àquela lei de mortalidade. Os elementos 
da primeira coluna têm urna vida em torno de 40 _ 311_os; QS 
da segunda, de 50; da terceira, de 60 e da quarta de. 70 anoS. 

Observem: quando a idade é zero, evidentemente que 
um tem a vida média de _40, o outro de 50, 60, 10 anos de 
diferença. Quando eles .vão envelhecendo, vejam que essas 
diferenças vão diminuindo. Aos 65 anos, a difer~nça é mínima. 

Então, a questão é que quando o sujeito consegue chegar 
aos 65 anos, a vida média dele não difere se ele _nasceu no 
momento em que tinha uma vida média de_ 50 .ou 70 anos. 
Estão todos mais o_u menos iguais. O problema é conseguir 
chegar aqui, como mostrei na outra tabela. 

Portanto, a questão brasileira. a crise b_rª"sil_ejra da Previ
dência, isso que tanto nos assusta - apenas pa!_a ser um 
pouco provocativo - se tivéssemoS de fazer uma. pergunta 
mais objetiva, seria esta: Por que tão pouca gente das décadas 
de 1900 a 1930 chegou com vida à idade de se aposentar 
e à idade da velhice? Creio que esse é 9_lado dramático da 
história, e não o_ fato de a Previdência estar, digamos, com 
déficit ou com problemas administrativos. 

Assim, Sr. Presidente, espero t~r contribuído com V. 
ExP e coloco-me à disposição, evidentemente, para perguntas 
que saiba responder. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho)_:_ Com 
a palavra o nobre Senador Almir Gabriel. 

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - Sr. Presidente, 
gostaria de encaminhar algumas perguntas: a primeira delas 
é diretamente ao Dr. Eduardo Guimarães, fazendo a gentileza 
de transmiti-la a pedido do Senador Eduardo Suplicy. Literal
mente, vou fazer a pergunta como ele a formulou. 

Para casos de pessoas não recenseadas, como na cidade 
de São Paulo, poderia a Prefeitura de São Paulo, em acordo 
com o IBGE, fazer um apelo pelos meios de comunicação 
do seguinte tipo: "Caso você não tenha sido procurado pelo 
recenseador do IBGE e respondido ao Censo, favor procurar 
os postos localizados nos pontos tais e _ _quais, como a Câmara 
Municipal e administrações regionais, para responder ao ques
tionário do Censo até a data tal para que a cidade e o Brasil 
possam contar com você como cidadão". A pergunta é feita 
pelo Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO AUGUSTO DE ALMEIDA MA
GALHÃES - Só sugeriríarho~; que o IO~ai da apÍesc'ntação 
fosse o próprio escritório âo IBGE ou agências do IBGE, 
O IBGE tem divresas agências na cidade de São Paulo. Isso 
pode ser feito de acordo com o escritório de São Paulo, e 
as pessoas se apresentariam no IBGE ou escritório. Insisto 

nisso-, porque já o fizemos em outros estados, onde com fre
qüêni:ia nos -procuram pessoas que foram recenseadas. Então, 
devemos fazer umã Checagem. Acho que seria uma expe~ 
riência muito interessante, e teremos condições de realizar 
em São Paulo. 

O SR. RELATOR (Almir Gabrielj _:_Em termos concre
tos, vou passar ao Senador Eduardo Suplicy, pªra que _fique 
sabendo que o IBGE é dísponível para estudar uma possibi~ 
lidack como esta. Desta forma ou de qutra que se considere 
mais -conveniente. - -

Sr. Presidente, gost'aria de formu)ar uma questão que 
pode séi simplesmente respondida, não apenas pelo IBGE, 
pelo D'r." Eduardo, mas também pelos outros demógrafos, 
com siritples palavras ''sim" ou "não". 

Vi que todos se referem à queda da taxa de incremento 
populacional. As re~t:r.ências dão COQta que em 50 era de 
3,2; baixou depois para 2,8; passou para 2,5; 1.89, e se estima 
para a década de 90 1. 7 e para a primeira década,. a partír 
do ano 2000, alguma coisa como 1.5. A hipótese que formulo, 
de maneira absolutam-ente empírica, é que, no meu entender, 
deve haver uma desaceleração sim. mas tenho idéia que essa 
desaceleração não é tão pequena como a que está, talvez 
ela pOssa ser um poúco mais acentuada, porque era de 4 
na primeira década, baixa para 3, depois vem para 7 e depois 
desce para 1. 7 e 1.5. Então, queria saber se todos os demó
grafos estão de acordo com que esta taxa de redução seria -
mais ou menos a mesma ou se é um pouco maior do que 
a que está sendo estudada pelo IBGE. 

O SR EDUARDO AUGUSTO DE ALMEIDA GUI
MARÃES- Preferiria deixar para os demógrafos falar sobre 
isso. Apenas uma ressalva que desejava insistir de que a nossa 
estimativa é muifo preliminar. De c_erta maneira, projetamos 
tendências Observadas anteriormente e os erros da última dé
cada. Logo depois do Censo de 80 fizemos uma projeÇão 
de população de 153 milhões, e tivemos que prestar conta 
de 146 milhões. 

De modo que essas projeções feitas em cima do censo 
não são tão_ precisas como informações de outros elementos 
Como subsídios. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Gabriel) - Gostaria de 
ouvir a Professora Neide Lopes Batarra. 

A SRA. NEYDE LOPES BATARRA -Sr. Senador, 
até aproveito a sua pergunta para pedir licença para fazer 
um pequeno comentário sobre a brilhante exposição do Ma
no-el, que nos mostrou muito claramente que esse processo 
do aumento da longevidade, de declínio da mortalidade, irá 
seguindo diferencialmente nos grupos etários. Não sei se Ma
noel irá concordar comigo, mas o mesmo valeria ressaltar 
para a questão da fecundidade. Como mencionamos, esse 
declínio mais nítido começou em meados da década de 60. 
As mulheres que nasceram· neSse perfodo, no momento, estão 
com :25 anos, daí para menos. Estamos no momento em que 
as cortes. como chamamos, os grupos etários de mulheres 
em fase de reprodução vêm de um estoque anterior. Portanto, 
prOPOrcionalmente ainda são grandes. Embora a taxa de fe
cundidade diminua, são muitas mulheres ainda se reprodu
zindo. E o efeito vai se fa_zer mais acentuado à medida que 
as cortes vão subindo, na medida em que são menores porque 
já vêm de um período de fecundidade menor. 

Diríamos que essa inércia populacional ainda irá se esten
der pelos próximos 10 ou 20 anos. Por isso que o declínio 
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não pode ser mais rápido ainda, porqUe são estoques popula~ 
cio riais de outros momentos. Dada essa consideração, respon
deria Qüe eStamos trab'alhando, sim, com esses nú'méros Por
que, a partir do primeiro mOvímentO de' declíniO nos passos 
subseqüentes, a redução tende a ser merior mesmo, até pelo 
próprio efeito dessa recomPosição dos eStoques populacionais 
de cada grupo etário. ' 

O SR. RELATOR (Almir Gabri~l) -Até que ponto 
se agregaria, além da questão numérica, a questão cultural, 
passada pelos novos hábitos de teleyisão e _o \lS.O.!ndiscri·-. 
minado de pílulas e outros sistemas contraceptivos, como fator 
que possa ajnda m~nter e.s~a desacel~raç~o num .nível maior 
do que esse? Não dir\a. que viesse para 1%, mas algo em 
torno de.1.2, 1.3, 1.4 e não 1.5aind~ no .ano de 2010? 

A SRA. NEIDE L. BATARRÀ-'- Vou checar com 
Alicia e Manoel porque tenho a imPreSsão de que essa taxa 
implica numa continuação do declínio da feç_undidade e não 
na manutenção. Esta alteração que V. Ex• está mencionando 
já está incorporada na hipótese de que o declínio continuaria 
se acentuando. · __ _ ___ - - · 

O SR. RELATOR (Almir Gabriel)- Não. O_ declínio 
contim,1a com uma Ç.esaceleração que, no meu enten4er, é 
impottarite, urna vez que era 32, 2;8, 2.5, 1.9, 1.7, 1.5. Ao 
invés de um declínio de 4% na primeira década, 3% na segun
da, na terceira baixa para 1.7, 1.5, baixa, para 0,2. Fico admi
tindo que há uma desaceleração muitQ acentuada, .... 

O SR. MANOEL COSTA- Creio que o Dr. Eduardo 
e a Dr" Neide deram respostas muito objetivas. "Díanté dos 
nosso_s conhecimento's atuais e do que podemos formular como 
sírriulação_ para uma eVentual dinâmica proSpectivá da repro
dução, c·reio que essas são as mais pi6xlmas--e-a-s-·melhores 
que podemos fazer. · 

O que o Senador está colocando em pauta são questões 
conjunturais que me preocupam muito. Desde logo deixo aqui 
uma indagação, por exemplo, sobre o caso da AIDS. Qual 
pode ser impacto ·da AIDS não somente sóbr-e a m~rtalidftde 
- que todos pensam imediatamente - mas fundamental
mente sobre a reprodução? 

Acabei de fazer um trabalho sobre a incLdência da AIDS 
no Brasil e estou montando cenários: Temo, Sr .. Senador, 
que o impacto da- AIDS no Brasil - se não descobrirem 
rapidamenu~ uma vacina e um remédio - pode ser muito 
mais dramático do que estamos imaginando à primeira vista, 
do que estamos simulando. Isso poderia aumentar esse declí
nio da reprodução, mas somente diante de cataclismas ou 
crises. 

Gostaria de _recordar que o declínio da reprodução na 
Europa, particularmente na Inglaterra, que foi'inuito estuda
da, decorreu exatamentc da disseminação de doenças ve.l}éfias 
e o uso do condom. 

No Brasil, na América Latina e na África, isso está, de 
certa maneira, tragicamente se repetindo com a AIDS. Quer 
dizer, o medo da AIDS, aparentemente, está fazendo aumen
tar o uso do condom, o que está mudando expressivamente 
o comportamento sexual das pessoas . .Resumindo: diante dos 
nossos conhecimentos, com_ as informações· disponíveis e 
atuais e diante da evolução histórica de Ndo que sabemos 
a respeito da reprodução, creio que essas são as melhores 
projeções que podemos fazer. Porém, isso nada nos diz que, 
daqui a dois anos, temos que revê-las diante de fatos conjun
turais. 

A SRA. NEIDE LOPES BAT ARRA - Gostaria de 
esclarecer que essa PiojeçãO fOi feita co01-uina_teiidência que 
permitià reproduzir os números do CensO, encoQti'aQos pelo 
censo de 1991. Uma queda da fecundidade maior daria uma 
população, em 1991, menor que a encontrada pelo censo. 
Essa a projeção da fecundidade compatível com o alto censo. 

O SR. RELATOR (Almir Gabriel)- Uma segunda 
qu_estão que nl.uitó te:rit_ a ver com os legisladoresL 

Esse Brasil foi Pem_ ressaltado. Trata-se de um país de 
uma heterogeneidade_e_xtraordipária. se Cãda urila dessas re
gíq:es ·fo~sem Consideradas .à parte~ se pudéssemos fechar a 
porteíra à:rrieiil~rioite: é eVidente que teríamos quatro ou cinco 
países diferentes, pfihéipalffiehte dois. Não me alegra muito, 
como profissional de saúde, ou como_ político, fazei" a divisão 
simplesmente regionalizada, porque _ela é eXtre"niãmente artifi- -
ci"al no meu sentimento. Na questão da lei, ela e maiS -airida 
artjfidal~ na medida em que, ao f;:tZermo.s_uma lei, ela tanto 
tem que ter validade no Chuí como n_o Oiapo"que;·n.o ·ACre, 
como tem em RiO- Branco ... 

A_ min_h.a idéia seria t~r ~~ V. s~s Uir:la iilformação sobre 
quais perspectivas, em relação à população e de acordo com 
a renda. Existem dados suficientemente confiáveis, para que 
digamos assim: a população que tem menos de 100 dólares 
de renda, por mês, é uma população que tem uma esperança 
de vida x, uma mortalidade infantil y, tem uma taxa de fecundi
dade z, e assim por diante, para que possamos construir o 
cenário com vistas à questão da aposentadoria rural, a aposen
tadoria urbana, ou a aposentadoria num limite de t~rnpo. 
Essa questão é- muito importante, e tenho trabalhadQ com 
freQüênciã. nela a partii' de combinação de tabelas. OuSO dizer 
que a mortalidade infaltil, para o País das pessoas cuja renda 
esteja a menos de 100 dólares per capita, ela é, pelo menos, 
uma vez e meia maior que à ri'fédia nacional, ou dUas vezes. 

· Paia aqueles que têm acima de 500 ou 1.000 dólares de renda 
per capita, ela consegue ser metade ou me_nos da metade 
do que a mortalidade infantil da média nacional. 

Gostaria de saber se esses dadOS de taxa de fecundidad_e, 
m·ortalidade, esperança de vida, foram analisados _segundo 
o pe'rfil da renda, ou o plano rural. 

A SRA. NEIDE LOPES BATARRA- Vou passar logo 
a informação também- para se-r completada pelos colegas. 

Há, Sfm; diferenças nítidas com relação à renda. Gostaria 
de lembrar um pouco que também se tem analisado o efeito 
das políticas sociais, principalmente sobre a mortalidade in
fantil. 

A meu ver, temos orná situação em· que, nô Nordeste, 
a retenção do declínio da mortalidade tem estado associado 
à questão do saneamento básico. Não há nenhum inVestimento 
nessa área. 

Um estudo que fizemOs .....:. ·no ·meu cas·õ, mais detalha
damente no Estado de São Paulo __:_:.·rnostfa·qu~ a· mortalidade 
infantil reage muito bem ao mínimo de cuidado através ·das: -
políticas de infra-estrutura urbana e políticas de saúde. Isso 
não quer dizer que a sobrevida seja o ideal, porque as condi
ções de desnutrição podem ser crônicas, e a defasagem dos 
grupos sociais - na minha opinião, com os sete anos, o QI 
já está diferenciado. Mas, em termos de mortalidade, p_en~o 
que as políticas sociais têm Um ·papel decisivo e elas se têm 
mostrado eficientes, quando_ atuantes e quando os seus efeitos 

_de __ estagnação não prosseguem, como é o caso em grandp 
parte do Nor~est_e. 
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O SR. RELATOR (Almir Gab(iel)--:- C,onpeço um traba
lho que mostra que, e'in condições_consideradas comparáVeis, 
a quanfidaqe d~ água, e não a s_ua qualidade, era o fato r, 
determinante de uma redução significativá da· nícirtâlíd.açle 
illfantil. Era a .comparação rei ta entre cidadeS da .ÁIJl'azÓnia 
à beira do rio versus cidades do Sertão do Nordeste._ Então, 
o úníCo f.itor de difefcbriciaÇaO -não era nutrição, habitação, 
renda ,_absulutamente nada, só abundáncia de água, de Hmpe
za. Só isso foi o fatoi de signifitã.tivo" âe reaU.ção. Mas- para 
pensar em termos de aposentadoria para os trabalhadores 
ru'rais e urbanos, isso se coloca _como ~~a questão m:Uito 
menos ligada à mortalidade infantil, em _crianças ·acin'là 'de 
um ano, mas se pfoj~t·a a: queStãO da- esperança de vida._ Ness~ 
aspect9, o meu sentimento -é- de que existe uina- sellielhánça 
muito grande entre o trabalhador rural e .o urbano, çuja faixa 
de renda se situe em termos aproximados de cem dólares 
ou ~e-nos. ~.té di~ia .cfU.e, nêsse sentido, o trabalhador urbano 
esta numa Situação desfavo~ável em relação ao trabalhador 
rural, porque, pelo menos os dados que tenhO de desnútriçãO
indicam que há uma desnutrição maior na periferia' dis grandes 
cidãdes do que em certas áreas rurais. De que- marieíia esses 
dados em conjunto. ao formularmos a legislaçãO que embasa 
urna políticã naCional, de ~que márieJia.iss_o~pode ser um dado 
para fazermos uma reflexão maior? 

O SR. MANOEL COSTA...:.._ Gostariade'voltar a esse 
assunto, porque_ mostrei ·dois gráficos, Senador, e pareceRme 
que isso é vital, furidainentaL São duas questões diferentes. 
As pessoas que chegam a 65 anos têm, maiS ou menos·, inde
pendentemente do regime de mortalidade a que ficaram ex
postas no passado, praticamente a me~ma ~ida I!JÇdia -ª' p_artir 
dali. O que é vitàl é :a proporção- ·de. pessoas que vão_ atingir 
os 65 ·an·os de idade. Nós, demógfafos, cientistas políticos, 
cientistas Sociais, utilizanios muitos recur-sOS para-CfclssffiCa."r · 
a segunda renda como uma forma de analisar a situa.ção naque
le momento instantâneo e teoricamente esperando que análiR 
ses instantâneas de segunda renda em diversos momentos per
mitam-nos verifica-r essas -distorções.- deformações ou hetero
geneidade. Projetar. fazer cenários com renda tornaRse mUito 
complicado, porque temos que entrar num niUndo de hipóteR 
ses a respeito da geração de renda, como as pessoas vão se 
inserir no mercado de trabalho, que _se_ torna praücamente 
um modelo inviável. Quer dizer. não teremos nenhum con
trole e, afinai, ele será tão prático quanto não fazê-lo. Por 
isso, muito freqüentemente, limitamo-nos ao diagnóstico, e 
não à parte projetiva, porque realniente se torna muito difícil 
fazê-la para o futuro. 

O SR. RELATOR (Almir Gá~riel) - Isso nos. coloca 
na seguinte posição: de qualquer maneira somos obrigados 
a fazer lei. Não podemos ficar fora da condição de fazer lei, 
sobretudo, agora que entrou - no meu entender -em crise 
artificial a questão da Previdência brasileira._ O meU- senti
mento é que essa crise é de má gestão, e não de população. 
Todavia, as pessoas ·que estão interessadas em Preyidência 
privada fazem quest3o dê mostrar a falência do sistema público 
e as questões ligadas à demografia como determin_arites diss_o, 

O dado que insisto_em colocar para os senhore~, como 
cientistas, técnicos de· altísSimo gabarito, é o fato seguinte: 
se formó:S- fazer uma lei, temos de dizer se aposentamos aos 
65 anos toda a população. Se não aposentamos aos 65 e sim 
aos sessenta; se não aposentamos aos 65 J!em aos 60, ·màs 
aos 55? Essa é uma questão posta. A outra questão é se 
devemos aposentar homens e rnulheres_de maneira diferen-

ciada, até porque, em termos de esperança de vida, é sig~ifica
tiv-ainente maior entre as_ mulheres do que entre os homens. 

_ pssa~ questões são postas de mane!ra muito cqncreta para 
nó~: como fazer diante das circunstâncias. A minha tendência 
péssoal é m~is ou r11erio~- org~niZar. n-~ qtbeça a questão do 
t~ap~Iho ~rbano ~ ru~al •. mais ou _me.nps, e qualificar, como 
foi qualificado Tia Côitst1tuição, por apoio dos constituin~es, 
dos quais praticamente só o Senador Eduardo Suplicy não 
fez parte, na época, era de que realmente a população rural 
dc.vesse se aposentar pelo menos cinco anos antes, porque 
a esperànç-a de vida dessa população é menor do que a da 
urbana. 

No entanto, hoje ~-ma_ssa da população urbana, nas meR · 
trópoles, é uma massa de mais de trinta. milhões e continuiará 
crescendo, se a migração contiOu"aifã.O iD.tensa do Nordeste 
para o Sudeste, como tem acontecido n_esses últimos anos. 
Dessa maneira, há alguma pista ou é preferível a decisão 
política? 

A SRA. NEIDE LOPES BATARRA- Senador, eu 
pe~ria até .o gancho do que o Manoel falou, porque o Sr. 
nos coloca um desafio fascinante, pois a idéia é exatamente 
essa. Estamos querendo legislar em_ c_im~ _de um processo que 
já tem dnqüenta anoS. Os sobreviventes, Com quarerita~ com 
cinqüeirita, tiveram condições rurais totalmente diferentes do 
que são agora. Eu até rebateria para V. EX" isso, pens'ando 
no assalariamento do trabalhador agrícola tenqencial, A tenR 
dência é morar, pelo menos, em pequenos aglomerados urbaR 
nos, e não exatamente num lugar, embora em atividades agrí
colas. 

A expressão qué ·está tendendo a ser cada vez menor 
da j:topulaçao residente rural versus uma legislação que vai 
começar a operar daqui para frente, eu pelo menos levantaria 
muita dúvida quanto a essa diferenciação, em termos de idade. 
Como V. Ex~ falou, reforçando a idéia, até que as condições 
de vida nas áreas metropolitanas, para os grupos mais pobres, 
não foram nada satisfatórias a pontO de que talvez daqui a 
pouco a gente tenha isso refletido nos dados também, se a 
gente fizer os cortes. 

.Só estou levantando, porque me preocupa muito essa ' 
distinção entre população rural e urbana como definidora de 
uma espe_rança de vida diferenciada, principalmente essa poR 
pulação rural díspar que temos pelas questões regionais mes
mo. A minha tendência seria mais um pouco de receio. Penso 
que a gente estaria projetando para o futuro legislativo um 
passado e mudança. 

O SR. RELATOR (Almir Gabriel)- Depois gostaria 
de ouvir a opinião do Dr. Manos::l Costa e do Dr. Eduardo, 
mas eu tenderia a decifrar o seguinte: em tennos de ConstiR 
tuição, que vai sei revista, a tendência seria não fixar na 
Constituição o limite de idade, deixar para a lei? 

A SRA. NEIDE LOPES BATARRA- (Fora do micro
fone.) 

O SR. ALMIR GABRIEL- Gostaria ae ouvir o-Dr. 
Manoel CoSta e depois o·Dr. Eduar:do. 
... _O SR. MANOEL COSTA- Senador, eu também gosta
ria de tirar alaumas dúvidas da Dr' Neide. Mas creio que 
aqui surge u; problema interessant~. __ Ce>_mo estamOs com 
a demografia no Brasil, e aí já na qualidade de demógrafo, 
vou lhe pedir para que faça bastante comissões e coloque 
demográfos no circUito, porque precisamos estimular o estudo 
da demografia _no Brasil._ Essa questão que o Senhor está 
levantando é extremamente interessante. 
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Historicainente, cr~iO que ilão vou dizer nenhuma barbaw 
ridade, a mortalidade no meio rural não é maior do que no 
meio urbano. Se fôssemos fazer essa distinção seria no sentido 
inverso, pelo menos é o que popularmente se imagina. Isto 
é, o aposentado rural teria que se aposentar mais tarde do 
que o urbano, porque a vida média do agrícula é maior ou 
igti3J, nunca menor. Inclush:e nos países europeus, quando 
houve o início processo da industrialízação e urbanização, 
uma das características imporfanteS era eX:atãmente esse fato 
de que as populações urbanas tinham uma mortalidade bem 
maior .do que as pessoas que víviam no cilmpo. 

No Brasil, lamentavelmente, não temos explorado muito 
esse assunto, mas se tomarmos estimativas em nível d_e_ Esta~ 
dos, por mais grosseiras, débeis e deficientes que sejam tais 
estimativas, das mostrarão que nãO há diferença entre a vida 
média urbana e rural. O que aconteCe é-que nós temos bolsões, 
quer dizer, nós também sabemos que dentro de uma região 
metropolitana ternos bolsões de populações não pobres e vi~ 
vendo em condições de não baixa qualidade de vida, que 
a mortalidade deles é bem menor até do que a população 
que vive na área rural. Eu ficaria Um pouCo temeroso para 
me incursionar nO ·tema, fazer uma distinÇão êritre urbano 
e rural quanto a questão de apo~ntadoria e sobre qualquer 

· outro aspecto, -porque ser~me~ia muito difícil. Infelizmente, 
não tenho dados aqui para lhe mostrar, ou, se as tenho, não 
creio que seja o momento. A miilha primeira tendência é 
semelhante à da Dr~ Neide Lopes. Eu pensaria, pelo menos 
mais três semanas, se deve ser levada em consideração essa 
diferença urbana e rural. Pelo que disse a Dr~ Neide Lopes 
e pelo que Vimos aqui, falvez não tenhamos chance de apro~ 
fundar, as perspectivas da população brasileira são realmente 
de continuar esse processo de Urbanízaçã·o, que-é-irreversível, 
e, sei lá, daqui a dez, vinte anos - estamos legislando não 
só para hoje mas também para o futuro -:--a_ proporçãO e 
o -número de pessoas no meio rural deverá ter~se reduzido 
e proporcionalmente será muito pequeno. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Gabriel) -Dr. Eduardo 
Augusto, go!tª-ria de ~a:Zer alguma observação? 

O SR. EDUARDO AU.DUSTO DE ALMEIDA GUI
MARÃES - Não, eu concordo com os comentários feitos 
até agora. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Gabriel) - Ha um outro 
ponto que eu gostaria de abordar. É _uma __ _questão para o 
sistema previdência de extrema importância, que é a da popu
lação _economicamente ativa e população economicamente 
ocupada. Enquanto tivermos uma populaçãO economicamente 
ativa muito grande em relação a ocupada ou o percentual 
dos ativos em ocupada ser bastante pequena, como é hoje 
no Brasil, teremos um sistema de previdência muito ruiril, 
melhor dizendo, sempre em alto risco de falência.' O modelo 
económico ex..clude_nte é· o determinante da dificuldade do 
sistema previdência, mas eu não tenho_ conhecimento de qual 
a tendência, ao longo desses últimoS trinta anos, nessa relação 
entre população economicamente ocupada versus população 
economicamente ativa hó Brasil. Em_ outras palavras, o mo
delo económico que aí está levou a uma redução cada vez 
maior das percentagens de população economicamente ativa 
em relação à população economicamente oc_upada, ou não? 
Existe algum estudo de tendência? I-:Iá alguma informação 
sobre o assunto? -

A SRA. NEIDE LOPES DATARRA- Não sou espe
cialista no assunto, Senador. Tenho participado de algumas 

discussões a respeito. Parece que, surpreendentemente. as 
taxas de população economicamente ativa, nela incluindo o 
_desemprego temporário, em parte, têm crescido. A partici~ 
pação da população fenimina tem crescido. Parece-me ser 
que, mesmo as taxas de desemprego só nos últimos anos é 
que têm manifestado um índice já alarmante, fruto dos últi~os 
anos da década e desse período que estamos atravessando. 
Parece que a questão da informatização está muito alta. De 
uma cifra- de quarenta milhões de empregados, aproxima~ 
damente metade não tem carteira assi_nada, o_ que não esgota 
toda a informalização, mas é um indício dela. Existe u_rn. potên
cia!: de inserção ainda grande, femi11:ino, mas eu acho que, 
no conjunto; o problema é maior mais pela questão do setor 
informal do que pelas taxas propriamente e a sua evolUÇãO. 
É a questão do subemprego, da própria relação tênue, nível 
salarial baixo, ... 

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - Minha pergunta 
se prende, sobretudo, em relação ao fato seguinte: na verdade, 
o conceito existente dentro da_ ConstitUição é de seguridade 
social, o que não exclui o conceito de previdência. O conceito 
de seguridade social, em termos amplos exclui a contribuição 
como forma obrigatória de ter acesso à seguridade sociaL 
Já a Previdência torna a condição obrigatória da contribuição. 
Ora, para efeito de raciocínio, para nós, seria interessante 
ler o seguinte: 

Se o crescimento econdmicp do Brasil, feito da forma 
como está- e certamente não vai haver _uma radical mudança 
nestes próximos anos, mudança que poderá acontecer, poderá 
haver maior, incorporação das pessoas economicamente ati~ 
vas, dentro do mercado formal do trabalho, e, portanto, da 
contribuição, mas não será uma alteração tão significativa 
que altere substancialmente a receita do sistema previdência. 
Então, nesse sentido, os _recursos para o sistema previdência 
e para a seguridade, como um todo, deveriam ser cada vez 
menores_, no que respeita à contribuição direta e cada vez 
maiores, no que respeita à contribuição indireta do conjunto 
da sociedade, para manter os programas de seguridade social. 
Não sei se faço raciocínio correto. 

O SR. MANOEL COSTA ~ O que nos remete, não 
é, Senador, outra vez, e perdoe-me ser assim tão monotónico, 
repetitivo, o" que nos conduz, de novo, a chamar a. atenção 
de que toda a formulação da política econômi~a e soetal ~e~e
ria estar fundamentalmente embasada na realidade brastleua 
em perspectívas demográficaS. Porque veja, numa sociedade 
onde o subemprego e o emprego informal predominam. como 
nós podemos ficar discutindo q problema de seguridade social 
concretamente? Só podemos fazê-lo, se, consentaneamente, 
as políticas econômicas tiverem o sentido de: f_ormªli~!l! _!!1-~~s 
o mercado de trabalho. Eu fiz, por_exemplo, uns exercrcto~ 
zinhos, assim, simulando, o Brasil, daqui até o· ano 2010 terá 
que gerar, pelo menos, só por ?3usa do crescimento demográ~ 
fico, 29 milhões de empregos para manter exata~ente ames
ma taxa, de empregados no mercado formal e mform~l. Se 
isto acontecer, quer dizer, são 20 anos para gerar 29 milhões 
de empregos, no ano de 2010 o censo será feito, o Dr. Eduardo 
estará-lá, no IBGE e nos informará que o Brasil çontará 
com cerca d-e 20 miÚlões de subempregados. Quer dizer, se 
não houver uma alteração nas políticas económicas para gerar 
empregos para etc._e etc, eu creio que a questão da seguridade 
social continuará nesse impasse, nesta dúvida que V- Ex~ está 
colocando. Mas creio que, para amarrá-la, somente fazendo 
um planejarnento econômico e social ba~eado e inte·grado 
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com uma visão demográfica da sociedade. E esta a dificuldade 
que temos neste país. 

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - Quero colocar 
o seguinte: estou insistindo em perguntas como essas, que 
não são_ tão de demografia, no sentido mais geral, e que ten
dem a uma análise maior do comportamento da população 
e de emprego, pelo fato de que o meu sentimento é que 
as pessoas continuem discutindo as questões de idade e outras 
e deixem de discutir o modelo económico, como sendo, este 
sim, o causador da dificuldade do sistema previdência, e não 
a questão da população. 

Bom, há duas perguntas da assessoria que eu gostaria 
de colocar. Há estudos sobre impactos da esperança de vida 
provocado por aumento de débitos por acidentes de trânsito, 
acidentes do trabalho, homicídios e AIDS, qúe afefã a popu
lação adulta, jovem, adolescente e crianças? Esta é a primeira 
pergunta. Para a Dr- Neide Lopes Batarra, especificamente. 
Há estudos ou dados que permitam apreender a direção dos 
atuais fluxos mígrãt6rios e· das implicações decorrentes das 
mudanças de tais llU.Xós, Coril relação aos das décadas passa
das? Sobre isso eu até gostaria de colocar uma questão para 
o Dr. Manoel. Na hora em que ele falou que as políticas 
sociais do N ardeste podem reduzir a migiã.çãó-~ -eu-diria que 
elas podem, inclusive, aumentar a população, na medida em 
que os nordestinos voltem também, para o Nordeste. Se as 
políticas sociãiSOãô forem acompanhadas de polítiCas econó
micas adequadas para o Nordeste, a tendência será um desar
ranjo total nas políticas sociais. Mas eu gostaria de ouvi-los 
a respeito dessas duas perguntas. 

Eu gostaria que o_ senhor falasse perto do microfone, 
porque está sendo gravado, e isto, para nós, é muito impor
tante. 

O SR. MANOEC"C-OSTA - Eu gostaria de chamar 
à atenção que a questão, basicamente, não é apenas de taxa 
de ocupação, mas é de _natureza da ocupação. Do ponto de 
vista de Previdêncía o: relevante seria-, -há um mercado formal.-

A SRA. NEIDE LOPES BATARRA- É só também 
ainda um último comentário que eu ia fazer, SenadOr. Eu 
tive a oportunidade de participar de uma pesquisa coni Colegas 
que e.studavam emprego, para o Ministério da Previdência, 
e na Simulação que se fez, incorporando dos dispositivos cons
titucionais de uma ampliação dos benefícios, os resultados 
davam uma crise de reajuste no sistema, em torno de três 
anos, 91 a 94, que era a incorporação, para depois haver 
uma nova estabilização, sem que a cOisa Continuasse. 

Agora, os pres-supostos que se faziam era justamente qual 
era a taxa de crescimento económico, e aí que variava. Então, 
se você colocava 2% ou 3%, ou O%; é onde realmente a 
contabilização toda variava, mas na simulação o período de 
reajuste seria incorporado em 3 anos para depois,- atraVés 
de próprios benefícios da contribuição ampliada poder se che-
gar em um outro patamar. _ 

A questão dos movimentos migratórios, os dados sobre 
a migração vamos -aguarelar ainda no resultado do censo que 
estão previstos para o próximo ano, no eritanto fridiretainente 
- eu acho que isso tem a ver até com as questões que o 
Manoellevantou- essas taxas são mais baixas de crescimento 
metropolitano estão a indicar-nos algum movimento bastante 
significatiVo de transformação na migração. Se pensarmos que 
a grande São Paulo teria perdido 600 mil pessoas, teria um 
saldo migratório-negativo de 600mil pessoas. O Rio de Janeiro 
mais acentuado ainda, e nas metrópolis _do Nofdeste, essas 

taxas diminuíram consideravelmente, eu acho que vamos co
meçar a pensar que a grande tendência que vivemos na década 
dos 70, de uma concentração urbana e principalmente metro
politana, ela reverteu. 

Alguns indícios de que a tendência da década de 80 teria 
sido uma predominância da migração intrarregional rural ur
bana, possivelmente, não diretamente à metrópole e a su.1. 
diretoria, mas aglomerados urbanOs mais próximOs, etapas 
mais curtas, e até um aumento do que chamamos dos pequenos 
aglomerados urbanos, quer dizer, são as cidades pequenas 
que ficam um pouco no meio termo, éntre o rural e o agrícola, 
com atividades mistas-ainda uma localização urbana pequena, 
uma parte da famflia ventilada atividades agrícolas e a outra 
em atividade_mais de caráter urbano. 

- -Parece ser que o Centro-Oeste vai nos tr34er surpresas, 
porque ele ainda não teve um crescimento razoável e talvez 
um poder de retenção maior do que imaginávamos, com os 
dados da década de 70, e_ o Norte que eu acho que ainda 
está aí para conhecermos os mecanismos internos, mas que 
também tenderia a fazermos repensar como foi colocado à 
frente da expansão agrícola. o esgotamento da frente. Pare
ce-me que é uma fixação predominantemente urbana, mas 
talvez nos surpreenda que com o poder de retenção da popu-
lação maior do que estaríamos imaginando. _ 

E só, para completar, o que temos também discutido 
é a hipótese de ter havido na década uma migração de retorno. 
O senhor mencionou agora há pouco _que os dados vão nos 
revelar. 

O SR. MANOEL COSTA- Só um comentário adicional 
sobre a questão da liberação, que o resultado do censo mostra, 
sobretudo, tirando a questão do Norte e do Centro-Oeste 
é um movimento grande dentro do Estado, tirando o Rio 
de Janeiro e São Paulo, todos os Estados;a capital, ou no 
caso de Estados que têm a região metropolitana, estas apresen
taram taxas bastante superior ao interior. São Paulo é uma 
exceção, pois o interior cresce muito, mais do que a região 
metropolitana. 

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) -Eu não entendi, 
excluindo São Paulo e Rio de Janeiro ... 

O SR. MANO EL COSTA- Ou a capital, ou a região 
metropolitana da capital, no caso das outras sete regiões me
tropolitanas, -crescem mais do que no interior do Estado. 

A SRA. NEIDE LOPESBATARRA- Essas taxas de 
crescimento são menores que ·as da década anterior. 

O SR. MANOEL COSTA- Agora, o outro fato impor
tante é que, dentro da região metropolitana, a periferia cresce 
sempre mais do _que a capital, com exceção do Pará, acho, 
que é uma região sul generis, são apenas dois municípios. 
Mas, nos outros casos, a periferia está crescendo mais do 
que o núcleo da região metropolitana. 

O SR. EDUARDO DE ALMEIDA GUIMARÃES -
-Só gostaria de complementar. Creio que há um componente 
aí do qual sempre esquecemos, e caímos, como técnicos, em 
armadilhas que nos fazem, às vezes, perder o foco das coisas. 
Quando falamos em taxas, Dr. Eduardo, sempre corremos 
o risco de estarmos mencionando um fenómeno que sai medi
do em relação a um estoque. Então, a minha sensação e _ 
a minha hipótese é a de que, primeiro; em termos de taxa 
de migração, esse declínio não tenha: sido expressivo. O que 
aconteceu foi que, com o declínio da fecundidade, o número 
de migrantes também caiu, evidentemente, porque o estoque 
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disponível para esse fluxo migratório reduziu-se. Quer dizer, 
tudo cai automaticamente com a redução-da fecundidade. 

Vou dar um exemplo a vocês: lembram da década de 
80.- logo após o senso, quando nesta Casa houve discursos 
e mais discursos a respeito da ocupação demográfica de Ron
dônia? No entanto, um dos fenômenos demográficos mais 
impOrtanteS na década de 70 ocorreu em São Paulo, que havia 
absorvido mais migrantes -do que Rondônia. Foi um verda
deiro fenômeno de massa para São Paulo, urna loucura com
pleta, .e o movimento de saída do oeste _do Paraná. Nessa 
década, saíram do Paraná 1,5 milhões de pessoas, o que repre
senta o maior êxodo populacional em qualquer nação em 
tempo de paz, sem guerra armada, sem violência. -

Tudo isso por quê? Porque a taxa de crescimento de 
Rondônia estava em torno de 17%, ·e as 'pessoas, quá.ndo 
olhavam esse percentual, ficavam espantadas, só que não per
cebiam que o estoque populacional era pequeno, e, então, 
qualquer incremento resultava numa taxa elevada. Precisa
mos, às vezes, tomar um pouco de cuidado com isso e verifi
carmos o que é realmente fenômeno de massa e o que~ é 
um fenômeno relativo. 

Não tenho dúvidas de que está absolutamente correta 
a afirmativa -do AntoniO Eduardo e da Neide, quando dizem 
que o processo de migú1.ção em São Paulo diminuiu; para 
o Rio de Janeiro, acho qu'e'isso já ocorreu há duas décadas. 
Mas acho que c_ontinua sendo numericamente expressivo, quer 
dizer; ele cai em termos relativos, em face dos estoques já 
existentes, mas continua sendo um fenômeno _extremamente 
importante, que não pode ser negligenciado. 

. Isto é, o fenômeno das migrações continua sendo extre
mamente importante, numericamente falando, em nosso País, 
e tem muito a ver, o senhor que é da área médica sabe muito 
bem disso, com- urn -dos· Htdos negativos-que· foi ú de _ter se 
constituído num dos grandes vetares de transmissão di! algu
mas doenças endêmicas por todo o País, pois nunca prestamos 
muita atenção às questões das migrações internas. 

O SR. RELATOR (Almir Gabriel)- Exatamente. Esta
mos nos aproximando do fin_al dessa r:eu_oiãO, -poiS te"remos, 
daqui a pouco, uma reunião do plenário do Senado, mas 
fOi feita uma pergunta pela assessoria, e eu gostaria de vê-la 
também respondida. A pergunta é a seguinte: há estudos sobre 
o impacto na esperança de vida, provocada por aumentos 

de óbitos, por acidentes tle trânsito, acidentes de trabalho, 
homicídios e Aids, que afetam à população adulta, jovem, 
adolescente e crianças? 

O SR. MANOEL COSTA- Sobre a Aids não conheço. 
Agora sobre as outras estruturas, creio que há um rapaz em 
São Paulo que fez alguns trabalhos interessantes- Luiz Ortiz, 
do CEAD - simulando quais os 1nt(iàtfóS diferenciais das 
diversas causas de óbito sobre a esperança de vida. É um 
trabalho extremamente interessante, e creio que merece toda 
a atenção. 

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - Sr. Presidente, 
quero-ressaltar, mais uma vez, em primeiro lugar, o no_sso 
agrade~imento pela vinda dos convidados. Em segundo lugar, 
apenas fazer um registro, já que todc::>s tínhamos absol(Jta cert~
za da competência, da seriedade e da disponibilidade de todos 
para ajudar o Congresso Nacional a formular uma legislação 
adequada para o balizamento das políticas públicas nacionais. 
Esse ponto faço questão de ressaltar, porque houve o máximo 
de boa vontade e de interesse e, cer_tame:nte~ esta Casa, pela 
minha palavra e pela do Presidente estende a todos o maior 
agradecimento. - _ 

Faço também, mais uma· Vez, o regiSiro da presença -dos 
componentes da direção da ANFIP, uma associação que tem 
acompanhado sistematicamente a questão da Previdência So
cial não como burocratas, mas corno cidadãos que estão inte
ressados na estabilidade do sistema previdência pública, que 
é absqlutamente importante para os trabalhadores brasileiros. 

Considero que após a CLT, a Consolidação das Leis do 
_Trabalho, o sistema previdência cons~ihli _a seguricla_ maior 
conquista dos trabalhadores brasileiros. 

· Sr. Presidente, eram estas as referências que gostaria 
de fazer. 

O SR. PRESIDENTE (Cid Sabóia de Carvalho) - A 
p-róxima reunião desta Comissão será quinta-feíra, às 10 horas 
da manhã, em pauta que será defiriida pelo relator, pela Presi
dência e os componentes -da Comissão. 

Os agradecimentos a todos os que compareceram, aten
dendo ao convite do Senado Federill, e os ·agradecimentos 
do Presidente do Senado por terem atendido, os Srs. e Sr~s 
que aqui estão, ao apelo do Poder Legislativo para o esclareci
mento dessa questão. 

Está encerrada a reunião. 
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SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1- ATA DA 57• SESSÃO, EM 22 DE ABRIL DE 
1992 

1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Mensagam do Senhor Presidente da República 

Submetendo à deliberação do Senado a escolha de 
nome indicado para cargo cujo provimerito depende de 
sua prévia aquiescéncia: 

- N' 175/92 (n' ll2192, na órigein), referente à escolha 
do Dr. Francisco César Asfor Rocha, para exercer o cargo 
de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, na vaga decor~ 
rente da aposentadoria do Ministro Washington Bolivar 
de Brito. 

1.2.2- Requerimentos 
- N"' 172192, de_ autoria do Senador Pedro Simon, solici-: 

tando que seja encaminhado ao departamento do Tesouro 
Nacional, através do Ministro da Economia, Fazenda e 
Planejã.mento, pedido de informações que menciona. 

- N" 173/92, de autoria do Senador Maurício Corrêa, 
solicitando ao Ministro dos Transportes e das Comuni
cações, cópias do contrato celebrado em outubr_o de 1991, 
entre a Telecomunicações Brasileiras S.A.- TELE BRÁS 
e a Societá Telespazio Spa Per La Comunicazioni Spaziali, 
com a interveniêricia da TELE MA T -Telecomunicações 
de Mato Grosso S. A. · 

1.2.3 - Discursos do Expediente 
SENADOR NELSON CARNEIRO - Reflexões de 

Agapito Durão sobre a 1" reunião dos novos Ministros, 
no Palácio do Planalto. 

SENADOR PEDRO SIMON- Reforma mirüsterial. 
SENADOR MAURÍCIO CORR~A, como Líder

Balanço das atividades legislativas, em virtude da morosi
dade na apreciação de projetas pelas duas Casas do Con- · . 
gresso. 

SENADOR NELSON WEDEKIN - Premência de 
contraproposta, do CongreSso Nacional, aos novo~ proje
tas de iniciativa do Executivo, a fim de reduzir as Perdas 
salarias dos trabalhadores. 

1.2.4;- Requerimento 
- N' 174/92, de autoria do Senador Francisco Rollem

berg, solicrtando que seja considerado como licença autori
zada o seu afastamento dos trabalhos da Casa, nos dias 
13, 14, 15 e 20 de abril do corrente ano. Aprovado. 

1.2.5- Leitura de projeto 
-Projeto de Lei do Senado n' 46, de 1992~Comple· 

mentar, de autoria do Senador Humberto Lucena, que 
dispõe sobre o procedimento contraditório especial, de rito 
sumário, para o p~ocesso de desapropriação por interesse 
social, para fins de reforma agrária, de imóvel rural que 
não esteja cumprindo a sua função social. 

1.2.6- Requei:imento 
· N' 175/92, subscrito pelo Senador Ruy Bacelar e ou

tros Senadores, solicitando a prorrogação por mais 60 dias 
do prazo concedido à Comissão Parlamentar de Inquérito 
destinada a Investigar as Denúncias de Corrupção e Irregu
laridades na Contratação de Obras Públicas. 

. 1.3.:... ORDEM DO DIA 
-Projeto de Decreto Legislativo n' 15, de 1988 (n' 

20/88, ria Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
da Converção n~ 154, da Organizaçao Internacional do 
Trabalho-OIT, sobre o incentivo ã negociação coletiva, 
adotada em Genebra, em 1981, durante a 67~ Reunião 
da Confe-iênCüi Internacional do Trabalho. Aprovado. À 
Comissão Diretora para a redação final. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 93/91 (n' 4.819/90, 
na Casa de origem), que cria Cargos de Procuradores do 
Trabalho de 2~ Categoria, Cargos efetivos e em comissão 
e dá outras providências, no âmbito do Ministério Público 
do Trabalho. Aprovado. À sanção. 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 8, de 1992 (n' 
34/91, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
do Convênio para 6 funcionamento da Sede Acadêmiq~. 
da FLACSO no Brasil, celebrado entre o Governo daRe
pública federativa do Brasil e a Faculdade Latino-Ame
ricana de Ciêncas Sociais-FLACSO. Aprovado. À Comis
são Dire"tora para a redação final. 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 9/92 (n' 35/91; na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto de Emenda 
ao artigo 56 da Convenção sobre Aviação Civil Interna-
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EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

MANOEL VILELA DE MAGALHÃES 
Diretor-Ocnl do Sen.ado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Bucutivo 
CARLOS HOMERO VIEIRA NiNA 
Dirctor Administrativo 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
Imprea10 10b responsabilidade da Mesa do Senado Feden.l 

ASSINATURAS 

LU!Z CARLOS BASIDS Semestral ... , .. _ .. ,, ......................................... - ..................... -.a··········-·-.. ~- C:r$ '10.000,00 
Diretor Indutrial 
FLORIAN AUGUSI'O COUTINHO MADRUGA 
Dirctor Adjunto 

cional, concluído cm Montreal, em 6 de outubro de 1989. 
Aprovado. À Comissão Diretora para a fedação final. 

-Projeto de Decreto Legislativo n~ 11/92 (n9 110/91, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Proto
colo Substitutivo do Artigo VI do Acordo Cultural de 23 
de setembro de 1%4, celebrado entre o Governo da Re:pú
blica Federativa do Brasil e o Governo da República do 
Senegal, ·em Brasilia, em 14 de fevereiro de 1984. Apro~ 
vado. À Comissão Díretora para re:dação final. 

-Proposta de emenda à CónStituíçãó n9 24/91, que 
altera a redação do§ 29 do art. 14 do Ato das Disposições 
ConstituciOnais Transitórias. Aprovado o prosseguimento 
de sua tramitação. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 73/91 (n• 4.064/89, 
na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal de Contas 
da União, que dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal 
de Contas da União e dá outras providências. Votação 
adiada por falta de quorum após usarem da palavra os 
Srs. Marcos Maciel e Maurício Corrêa. - - ---

-ProjetO de Lei da Câmara n" 125/91-Corilplementar 
(n9 60/89, na Casa de origem), que disciplina os limites 
das despesas com o funciólütlismo público, na forma do 
art. 169 da Constituição Federal. Votação adiadª por falta 
de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 126/90 (n• 1.854/89, 
na Casa de origem), de inicüttiva do Ministério Público 
da União, que cria a Carreira de Apoio Técnico_ da União 
e seus cargos, fixa os valores de vencimentos, e dá outras 
providências. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 31191 (n• 4.618190, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da Repú~ 
blica, que altera a Lei _no:> 5.700, de 1<:> de novembro de 
1971, que dispõe sobre a forma e a apresentação no Brasil 
dos Símbolos Nacionais. Votação adiada por falta de qUo
rum. 

-Projeto de Lei da Câmara n'114/91 (n• 2.214/91, 
na Casa de origem), de iniciativa do Superior Tribunal 
de Justiça, que dispõe sobre a reestruturação da Justiça 
Federal de Primeiro Grau da 49 Região- e dá outras provi
dências. Votãção adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n• 23, de 1991, que altera 
a redação do parágrafo único do art. 114 e acrescenta § 
39 ao artigo 126 do Regimento Interno do Senado Federal. 
Votação adiada por falta de quorum. 

Tiragem 1.200 exemplares 

-Projeto de Resolução n9 22, de 1991, que acres~ 
centa, parágrafo ao art. 62 do Regimento Interno do Sena~ 
do Federal. Votação adiada por falta de quorum. 

-1.3.1- Discursos após a Ordem do dia 
SENADOR HUMBERTO LUCENA, como Líder

Justificando projeto de lei de autoria de S. Ex•, lido na 
presente sessão, que dispõe sobre o procedimento contra
ditório especial, de rito sumário, -para-o processo de_-deSa~ 
propriação por interesse social, para fins de reforma agrá
ria, de imóvel rural que não esteja cumprindo a sua função 
social. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Análise so
bre críticas ao desevolvimepto Qos trabalhos legislativos. 

SENADOR RONAN TITO - Encontro de estudos 
hªvido em Ouro Preto~ MO, de Direito Tributário. Política 
de Preços mínimos de produtos agrícolas. Reforma agrária. 

1.3.2- Comunicações da Presidência 
-Convocação de sessão conjunta a realizar-se hoje, 

às 19 horas, com Ordem do-Dia que designa. --
-Término- de prazo para apresentação de emendas 

ao Projeto de Resolução n-:> 14/92, sendo que ao mesmo 
não foram oferecidas emendas. 

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

1.4- ENCERRAMENTO 

2 ~ RETIFICAÇÕES 
-Ata da 197~ Sessão, realizada em 4 de novembro 

de 1991. 
-Ata da 198~ Sessão, realizada em 6 de novembro 

de 1991 · 
3- PORTARIA DO DIRETOR-GERAL 
-N• I, de 1992 -Retificação 
4- ATOS DO PRESIDENTE 
- N' 798, de 1991 (Republicação) 
-N' 821, de 1991 (Republicação) 
- N' 82, de 1992 (Republicaçã.o) 
5- EDITAL 
-N• 2-B/92 
6- MESA DIRETORA 
7- LÍDERES E VICE-LíDERES DE PARTIDOS 
8- COMPOSIÇÁO DAS COMISSÕES PERMA--

NENTES 
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SUMÁRIO DA ATA DA 197• SESSÃO, REALIZADA 
, EM 4 DE NOVEMBRO DE 1991 

RETIFICAÇÂO 
Na publicação do Sumário, feita no DCN de 5-11-91, 

página 7721, 1' coluna, item 1.2.4- Ofício, 

Onde se iê: 
- No:> 22/91, do Presidente da Câmara ... 

Leia-se: 
N' 906/91, do Presidente da Câmara ... 

Ata da 57a Sessão, em 22 de abril de 1992 
za Sessão Legislativa Ordinária, da 49" Legislatura 

Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Dirceu Carneiro 
Lucídio Portella e José Paulo Biso! 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Alexandre Costa - Aln:Iir Gabriel - Aluizio Bezerra -
Amir l.ando - Carlos Patrocfnio - César Dias - Chagas Ro
drigues- Cid Sabóia de Carvalno- Coutinho Jorge - Eduar
do Suplicy- Esperidiâo Amin - Epitácio Cafeteira -Flavia
no Melo - Garibaldi Alves Filho - Gerson Camata - Henri
que Almeida - Humberto Lucena - Irapuan Cesta Júnior -
Jarbas Passarinho -João França -João Rocha -Jonas Pi
nheiro - José Eduardo - J osê Paulo Biso! - José Ri c h a - J o
sé Sarney - Júlio Campos - Levy Dias - Lourival Baptista -
Lucfdib Portella - Maurício Corrêa - Mauro Benevides -
Meira Filho - Nabor Júnior - Nelson Carneiro - Nelson 
Wedekin - Odacir Soares- Rachid Saldanha Derzi -Renal
do Aragão - Ronan Tito - Ruy Bacelar - Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 42 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniCiamos nossos trabalhos. 
O Sr. 1~ Secretário procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM DO SENHOR 

PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Submetendo à deliberação do Senado Federal a escolha 
de nome indicado para cargo cujo provimento depende de 
sua prévia aquiescência: -

MENSAGEM N' 175, DE 1992 
(n' 112/92, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal, 
_Nos termos do parágrafo único, in fine, do art. 104 da 

Constituiçâo Federal, tenho a honra de submeter à elevada 
aprovação de Vossas Excelências o nonie do Doutor Francisco 
Cesar Asfor Rocha, advogado com mais de dez anos de efetiva 
atividade profissional, para exercer o cargn-·de Ministro do 
Superior Tribunal de Justiça, na vaga decorrente da aposen
tadoria do Ministro Washington Bolívar de Brito. 

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

Brasília, 20 de abril de 1992. -Fernando Collor Mello 

CURRICULUM VITAE 
FCO - Cesar Asfor Rocha 

Dados_ P_essoais 

Nome: Francisco Cesar Asfor Rocha 
Filiação: Alciomar Aguiar Rocha e Síria Maria Asfor 

Rocha 
Data de Nascimento: 5-2-1948 
Local: Fortaleza- Ceará 
Estado Civil: Casado 
Cônjuge: luta Lerche Vieira Rocha. 
Cédula de Identidade: N' 245.855- SSP/CE 
C.LC: N' 014.956.233-00 
Título de Eleitor: N' 408207/52 
Inscrição OAB-CE: Ne 2.085 
Endereço Residencial: Rua Coronel Jucá, 1097 
60.060 -Fortaleza - Ceará 
Endereço Profissional: Rua dos Po_tiguaras, 171 
60.170- Fortaleza- Ceaiá -
Telefones: (Res.) (085) 261-8922 (Esc.) (085) 226-8922 

e 252-4868 (FAX) 
Formação Aca-dêmicã. 

Graduação: 
Curso: Bacharelado em "Ciências Jurídicas e Sociais" 
Instituição: Faculdade de Direito - Universidade Fede-

ral do Ceará ' 
Período: 1%7 a 1971 
Local: Fortaleza -Ceará 
Pós-Graduação 
Curso: Aperfeiçoamento em ''Teoria Geral do Direito'' 
Instituição: Universidade Federal do Ceará 
Período: Fevereiro a Dezembro de 1973 
Locai: Fortaleza - Ceará 
Curso: Mestrado em "Direito Público" (cumprimento dos __ 

créditos) 
Instituição: Faculdade de Direito da Universidade_ Fede

ral do Ceará 
Período: 1979 a 1981 
Local: Fortaleza - Ceará 

Cursos, Seminários e Congressos 

-Participou de várivs Congressos e Seminários Jurídi
cos, nacionais e internacionais. como debatedor e palestrista. 

Aprovação em CoDcurSos Públicos " 

-Para Professor da Faculdade de Direito da UFC, em 
1973, onde obteve o I' lugar. 

-Para Procurador Estatutário da Superintendência do 
Desenvolvimento do Estado do Ceará, em 1982, onde obteve 
o l9lugar. 
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Atividades Profissionais 

-Advogado Militante, inscrito na OAB-CE, so5 o n~ 
2085, desde 1972. 

:._Professor Adjunto da Faculdade de Direito da Uni ver-
··· ~dade Federal do Ceará_desde Março de 1974, admitido.me

di~nte aprovação em Concurso Público, iecionando "Direito 
Civil IV" (Família e Sucessões), já tendo ministrado as Disci
plinas "Introdução ao Estudo do Direito" e "Teoria Geial 
do Direito". - -- - - - -- -

-Juiz Efetivo, Classe de Jurista, do Tribunal Regional 
Eleitoral do Ceará, por quatro biênios; doiS. a dóis ínterca
lados, o último encerrando-se em dezembro de 1990. 

-Procurador-Geral do Município de Foi-taleza, de mar-
ço de 1983 a julho de 1985. · 

-Presidente c Membro de várias Bancas Examinadoras 
de Concursos para Professor-da FiiCU:lCfade de Direito da Uni-
versidade Federal do Ceará. -

-Procurador Judicial, efetivo, do Instituto de Previdên
cia do Estado do Ceará. 

Trabalhos Publicados 

1. "Contestação da Paternidade e a Constituição de 88", 
Artigo publicado na Revista Jurídica, n' 170, âei/1991, Rio 
Grande do Sul. 

2. "Efeito Modificativo dos Embargos'-de Declar3ção", 
monografia com que ingressou no Instituto dos __ Advog·ados 
do Ceará. · 

3. "Intervenção Estadual no Município''. 
4. Dezenas de artigos sobre temas jurídicos publicados 

em jornais. --
5. Acórdãos publicados nos primeiro e sexto números 

da "Revista Brasileira de Direito Eleitoral". 
Atividades Classistas 

- Vice-Presidente do Conselho Seccional do Ceará da 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-CE), de 1• de feve
reiro de 1991 aos dias atuais, com mandato de· dOiS-anos: 

-Membro do Instituto dos Advogados do Ceará (IA C). 
Referências 

-Agraciado, em maio de 1990, pela OAB-CE, com o 
Troféu "Clóvis Bevilácqua". 

. -Homenageado, pelo TRE-CE, com a "Sala dos Advo
gados Cesar Asfor Rocha". 

-Agraciado com a Medalha do "Mérito JudiciáriO do 
Trabalho", no Gr-au- -de ComendaaOr,- outorgada_ em agosto 
de 1991 pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), Brasf
lia-DF. 

Fco. Cesar Asfor Rocha 

(A Comissão de Constituição, Justiça e Ci(Jadania.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O Expe
diente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 
1' Secretário. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N' 172, DE 1992 

Senhor Presidente do Senado Federal 
Senador Mauro Benevides, 

Corri fundamento no disposto do art. 50, § 2<:>, da Consti
tuição Federal e, com base no art. 216 do Regimentei Interno 
do Senado Federal, solicito encaminhamento ao Departamen
to do Tesouro Nacional, através do Exmo:o Sr. Ministro de 

Estado da Economia, Fazenda e Planejamento de pedido de 
inf0rmações SQbre as seguintes questões: 

1 -Qual o total das "despesas sigilosas" efetuadas pelo 
Governo Federal, desde 15 de março de 1990? 

2-A que níveis tais despesas são discriminadas dentro 
de cada Ministério ou Secretaria? 

3-Discriminar as despesas de que trata o item 1, de 
acordo com esses níveis e por Exercício Finailceiro. · · 

4- Quem, em cada órgão/nível, autoriza_essas despesas? 
5.- As despeSas foram autori?adas previamente ou após 

sua efeti vação? · 
6- Que Critérios presidiem a alocação dos recursos e 

a realização dessas despesas? 
7- Qual o fundamento legal para classificação das despe

sas como secretas ou sigilosas? 
8- A nível do Poder Executivo, são prestadas cqntas 

dessas despesas? A que autoridade? 
Justificação 

A Constituição Federal, em seu art. 37, consagra, entre 
outros, o princípio da publicidade dos atas da administração 
pública direta, indireta e fundacional de qualquer dos Pode~es 

- da União, dos Estados, do Distrito Federal e _dos Municfpiós. 
Como princípio constitucional, o dever de dar publicidade 

aos atas da adminstração só pode encontrar limitação em 
outro dispoSitivo da mesma Constituição que o consagra. 

que: 
Assim. o inciso XXXIII do art. 5• da Carta Magna dispõe 

-~ -· 

"XXXIII- todos têm_direito a·receber dos órgãos 
públicos informações de seu interesse particular, ou 
de interesse público ou geral, que serão prestadas no 
prai:o da lei, sob pena de responsabilidade, ressalva
dadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança 
da sociedade e do Estado:" (grifo nosso) 

Vê-se, pois, que o dispositivo -transcritO coiistitui fator 
limitativo daquele princípio geral, no tocante a todos, como 
nele expresso, não significilndo, com isso, que determinados 
órgãos ou autoridades não te-nham o direito e até o dever 
de conhecê-los e fiscalizá-los. 

É o caso do Poder Legislativo que, através do T'ribunal 
de Contas da União, tem o dever constitucional, inscrito no 
art. 70, de exercer "a fiscalização contábil, financeira, orça
mentária, operacional e patrimonial da União e das entidades 
da adminístração diieta e indireta, quanto à legalidade, legiti
midade, economicidade, aplicação das subvenções e renún,.::ia 
de receitas .. ," 

Este, pois. um dever inalienável e impreterível do Legis
lativo em relação aos demais poderes. Ao Legislativo, não 
se aplica, evidentemente, a ressalva contida no íncisC,-XXXIII 
do art. So:o da Constituição il.cima transcrito. -

Este dever_ de_ fiscalizar não se restringe a uma ação a 
posteriori mas se estende à autorização -préVia. Co!no, muito 
bem, observa o Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, 
atuando como Ministro-Rela,tor do Tribun·al de Contas da 
Uniãq_._ ao proferir seu voto sobre o Processo TC-N~' 
12.772190-9- e outros (sigilosos) -Tomadas de Contas de 
órgãos Federais: •• ... a questão fundamental refere-se à neces
sidade de prévia autorização legislativa para realização das 
despesas de índole reservada. Efetivamente, há que se distin
guir essa autorização legal, concedida anualmeilte pelo Con
gresso Nacional, daquela outra competência, também de ori
gem legal, atribuída a determinados órgãos públicos, para 
o desenvolvimento, de atividades de cunho sigiloso, explici-
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tados nos respectivos estatutos de criação e nas prescrições 
regulamentares decorrentes'',,_ 

E conclui: "nessa linha de entendimento, os órgãos (de 
que trata o inciso XXXIII do art. s~ da Constituição Federal) 
competentes para executar atividades sigilosas, segundo nor
mas específicas, só estariam autorizadas _a realizar despesas 
sigilosas se contemplados no OfçanientO com- créditOs desti
nados especificamerite para tal fim". 

É, portanto, uma obrigação constitUcional do Congresso 
Nacional exercer a fiscalização prévia: e a posleriori das chama
das verbas se_cretas, pelo que, através deste Requerimento, 
estamos solicitando ao órgão competente do Poder Executivo, 
as devidas informações relativas aos Exercícios Financeiros 
de 1990 e 1991. 

Sala das Sessões, 22 de abril de 1992. -Senador Pedro 
Simon. 

(A Comissão Diretora.) 

REQUERIMENTO N" 173, DE !992 

Com fulcro no art, 50, § 2~ da COnstituição Federal, ele 
os arts. 216 e 217 do Regimento Interno do Sen~do Federal, 
requeiro s~jam solicitadas ao Excelentíssimo Senhor Minístro 
Affonso Alves de Camargo Netto, da Pasta dos Transportes 
e das Comunicações, c6pias do inteiro teor do contrato_ cele
brado em outubro de 1991, entre a Telecomunicações Brasi
leiras S. A. - TELEBRÁS e a Società Telespazio Spa per 
la ComunicaziOni Spaziali, com a interveniência da TELE
MAT- Telecomunicações de Mato Grosso S.A .. ,__bem_assim 
de eventuais aditivos, tendo por objeto o fína:i:lCiamerito de 
equipamentos, materiais e serviços destinados à implantação 
de uma rede de telefonia rural via satélites e uma rede de 
rádio digitaL 

Saladas Sessões, 22 de abril de 1992. ~Senador Maurício 
Corrêa. 

(À Comissão Diretora.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Os requeri
mentos lidos serão despachados à Mesa para decisão, nos 
termos do art.-216, III, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) =-A Presi
dência comunica aos Srs. Senadores que, tendo chegado ao 
Congresso Nacional mensagem dq __ Senhor_Presidente daRe
pública, que dispõe sobre a antecipação e reajuste da remune
ração dos servidores civis e militilres, há o interesse dos líderes 
da classe c do próprio Poder Executivo, tlõ sentido de que 
a proposição tenha o seu trâmite apressado nas duas Casas 
do Parlamento. 

Se houver alguma decisão_ da Câmara até a próXima (]_\Jin
ta-feira, é possível que a matéria chegue ao Senado na sexta
feira. Se assim ocorrei, seria ideal que estivésseinos todos 
aqui para que n-os debruçássemos sobre essa importante pro
posição. 

Este é, portanto, um apelo da Presidência aos Srs. Sena
dores, no sentido de que permaneçam em BrasOia na próxinia
sexta-feira, para· que, se for o caso, o Senado inicie a_dis.cus.são 
dessa importante matêiia, oriunda do Poder Executivo. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro_. 

O SR. NELSON_ CARNEIRO (PMDB- RJ. Pronuncia 
o ~eguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sf1'5 e s~. Senadores, 
no mês de_ dezembro de 1977, houve nesta Capital uma reu-

-nião curiosa na residência do ex-Deputado Herbert Levy. 
Encontraram-se ali os cardeais da Arena, secretamente, não 
tendo podido a imprensa nada divulgar. No entanto, um jorna
lista foi confundido com um garçom e conseguiu entrar na 
festa. Dessa forma, trouxe-me elementos para que eu pudesse 
contar, depois, o que aconteceu naquele encontro, o que está 
publicado num dos livros da minha coletânea. 

Agora, Sr. Presidente, ocorreu coisa semelhante. Houve 
um"a_ reunião _rió Palácio do Planalto, que durou sete horas 
e meia e, grande parte, secreta. Mas há sempre garçons. E 
foi o mesmo garçom, meu arriigo, Agapito Durão,_ que me 
trouxe as últiffias notícias, aquelas que não esi3.0 ria irnpienSa 
e que traduzem o que ocorreu naquele memorável encontro. 
Algumas notas vou divulgar, para conhecimento dos nobres 
Senadores: "Quando o Presidente disse que não foram as 
notíCias de corrupção a causa principal da mudança do Minis
tériO~; houve um morp_ento de espanto". 

Todos os presentes ficarain assustados, porque espera
vam, juntamente com toda a Nação, que aquelas notícias 
houvessem determinado a mudança do Ministério. E hão fo
ram - foi a inflação.-- E meu amigo, então, conjecturava: 
"Em toda minha longa vida pública- ele tem a mesma idade 
que eu- nunca vi inflação derrubar governo. Mas a corrupção 
p-ode derrubar governo". 

Foi esse o primeiro espanto que marcou aquefa reunião 
no Palácio do Planalto. 

Terminada a fala presidencial, todos, a começar pelo Ein
bai;..:ador Marcos Coimbra, se voltaram para o Ministro da 
Justiça. Lembravam do tempo do nosso prezado companheiro 
Jarbas Passarinho, sempre O primeiro a falar assim que o_ 
Presidente encerrava os seus pronunciamentos. Mã.s o Minis
tro Célia Borja nem estava, matutava como é que poderia 
resolver o problema dos 17 milhões de_ cruzeiros dos ordenados 
dOS delegados federais. Como S. Ex~ entende que 17 milhões 
de crUzeiros por mês é- riiUito, ficoidmaginai:tdo uma fórmula 
que talvez seja ó ovo de Colombo: 17 milhões de cruzeiros 
p-cii- etapa. Para Cadã inqúéiito ConcluídO, 17 milhões de cruzeí
ros. Assiin; tere-mOs rapidez na solução dos processos que 
estão em cursos. 

Mas, Sr. Presidente, não foi só isso que meu amigo Aga~ 
pito Durão, travestido em garçom, conseguiu colher naquela 
reunião. Quando viu que o Ministro Ricardo Fíúia: pigarreou, 
ele olhou, na certeza de que o Ministro da Ação Social iria 
fazer um discurso. Todos se ~oltaram para S. Ex~ O que iria 
dizer o Ministro da Ação Social? Mas S. Ex• não disse nada. 
Cnchichou ao vizinho, lamentando sua desdita, que a Ministra 
Margarida Procópio comprometera toda a receita do Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço até o firo do Governo 
Collor. Até isso o meu amigo conseguiu captar, o pensamento 
daqueles que não o expressaram. 

"Era meio-dia. Agua e café. Só água e café. Nem o 
chazinho do Presidente Mauro Benevides. Prevenido, o Minis
tro Affonso Camargo começou a mastigar rodelas de cenoura 
que trazia no bolso, para cumprir o rigoroso regime alimentar. 

Olhou para o Senador Marco Macíel, que não conseguiu 
engordar com o regime feito em Portugal. Pensou em passar
lhe um pouco da cenoura por baixo da mesa. Desistiu. Já 
dois Ministros caíram por isso nó passado ... 

O Secretário Hélio Jaguaribe ficou_ visivelmente emocio· 
nado por ter sido designado para redigir o "Brasil 2.010". 
E anotou no caderninho, como uma das grandes realizações 
para o ano 2.010, a conclusão dos inquéritos sobre as irregula
ridades da LBA. Já tem um objetivo. 
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Quemnãoseconteve-C!mouvíradesigrtaçãO-daComissão e· contar Õ resto daquela reunião de sete horas c meia. Mas, 
2.010 foi o Mirlístrõ -do- Pla-iiejamento, que murmurou: "ail.~-· -de qualquer forma, ele ficou bem impressionado: o Presidente 
gató". não é diabético, ficou sete horas e meia sem se levantar e 

Intranqüilo mesmo estava 0 Secretário Carlos Garcia, não foi ao banheiro. Era o qUe~ tirlha a dizer, Sr.- P!eSi-
que só descansou quando os seus olhos encontraram, afinal, dente. (Muito bem! Palmas.) 
os olhos do Ministro Celso Lafer. E af os olhos se abriram ·o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
num largo sorriso. O titular do_ Itama~~ty compreendeu tudo. a palavra ao nobre Senador Pedro Simon: 
Sorriu também. Não haverá mudanças na -política do "perto 
dos olhos, perto do coração". Enquanto houver diplomatas O SR- PEDRO SIMON (PMDB- RS. Pronuncia o se
sediados em Brasília, nerihum servidor, no-exterior, será pro- guinte discurso.)- Sr. PreSidente-, S~s e Srs. Senadores, sem 
movido a embaixador. Carlos Garcia cOmpreendeu e abriu o brilho do Senador Nelson Carneiro, -que sozinho já tem 
um sorriso maiOr de agradec.i_rnento. Está promovido. a competência e o luStre: d_e uma longa vida polítiCa, cheg3Il;dO. 

Quando alguém faloU em esquema, o secretário Sérgio ao COngresso Nacional via, hoje, um exemplar do Jornal Con
Rouanet anotou o novo sinónimo de uma velha palavra que gresso Nacional, onde S. Ex•, nesse número, a começar pela 
figura nos códigos penais. Vai levá-la ao António Houa:iss, capa, tem umas doze páginas dedicadas, com a palavra de 
certo de que-conseguirá m~iS um voto na Academia BraSileira- praticamente todo o Congressá Nacional, a homenageá-lO 
de Letras -é um sinónimo novo de uma palavra velha. aliás, diga-se de passagem, de forma muitO ji.IStã. O que_~ 

O Ministro de Minas e Energia ia defender a privatização. mais: S. Ex~, além do brilho próprio~ vem aqui enxertado 
S. Ex• é partidário da privatizãção, -mas a-cara fechada do com o seu grande conselheiro, Dr. Agapito, que faZ cOm 
Secretário Eduardo Mediano o deteve. Como explicar. que que, realmente, a competênCia da análise feita por S. Ex• 
a AJEF houvesse gasto 51,8 milhões-em obras num armazém seja absolutamente sem condições de sofrer competição. 
em Água Branca e o privatizasse por _10 milhõeS? ·se por Mas sigo na mesma linha. Vejo aqui, Sr. Presidente, 
10 milhões! E o Armazém CapuaVa,- de SãO Paulo,- que tinha a "Coluna do Castelo", na palavra do Sr. Villas Boas· Correa, 
uma receita de 17 milhões, fosse privatizad() por 2 milhões jornalistaqueéurndosmaistradicionaisebrilhantescolunistas 
e 900 mil? Mas aí ele sorriu: não, não era com ele, isto era deste País. 
com a estrada de ferro. Estrada de ferro é com Affonso Camar:.: Diz o citadO _jornalista: "Congresso concede-se o maior 
go~ e fez sinal para o Ministro dos TranspOrte~, CO~o que ferlãdão do mundo". Não sei até que ponto S. s~ têm- razão 
dizendo: "Toma que o filho é teu ... Bastava para o Ministro ou até Que ponto S. s~ faz injustiÇa a este Congresso. O que 
de Minas e Energia os editais de FUrnas, que S. Ex• tinha- sei é que em se tratando dõ Sr. Villas Boas, uma pessoa 
que cancelar. a quem admiro muíto -pelo seu senso crítico, sua competência 

O granáe_ susto~ porém, aquel_e que eiDOCíõllo~_ gie'gos e sua análise, mas S. S' é um crítico mordaz do Congresso, 
e troianos -se: é que havia gregos e troianos naquela reunião da classe política, do nosso Partido, o PMDB, e, de certa 
- foí quando o Ministro da Marinha, Mário César Flores, forma, do nosso grande Líder, Dr. Ulysses Guimarães. 
pediu a palavra. Aí todos pensaram que o MinistrO ia endossar Mas acho que esse feriadão, a rigo·r. m.erece que façamos 
as críticas do capitão que anda pregando movimentos reivindi- uma análise, Sr. Presidente. Creio que muitas já foram feitas 
catórios. Não, S. Ex' apenas queria fazer ~mia exposfção das e muitas deverão ser feitas, ainda, em termos do que fazer 
vinte e sete remoções que marcaram sua carreira. Aí quem para o funcionamento deste Congresso Nacional em dias como 
tomou um susto foi o próprio Presidente. Será _(jue o Ministro esses em que uma semana é a Semana Sant~, a outra semana 
iria querer se remover para alguma junta provisória?~ Feliz- tem um feriado no meio e, ~ssim, as interrogações realmente 
mente, o MinistrO -riãõ -chegOu a tanto. r' ficam difíceis para explicarmos trêS -sem_anas sem votação no 

Finalmente, o Ministro da Secretaria de GOVerno; Jorge 
Bornhausen ficou tamborilando: "Está faltando um. Está fal~ 
tando um". Quando disse isso, todos'os seus vizinhos perce
beram que estava faltando o MinistrO da Economia, Fazenda 
e Planejamento, Marcílio Marques Moreira. DiSse: "Se fosse 
em Santa Catafhí.a, fàffaiDOs- urii3-Tili:ta do boi e S. -Ex• não 
escaparia". Todos queriam tirar o seu- pedaço. 

Sr. Presidente, concluo com a impressão final de Agapito 
Durão. · 

Agapito olhou para o Presidente e se regozijou por Vê~ lo 
forte, sadio, viril, ao contrário -do que se espalhava, mas taro~ 
bém o viu por outros olhos, imaginou-o cOm maiS facadas 
nas costas do que flechas recebidas por São Sebastião, e che
gou à conclusão, de que as tais facadas nas costas do Presidente 
foram de facas sem pontas, po-rque se fosSei:n com facas de 
ponta há. muito tempo Sua Excelência não estaria vívo, a 
não ser que seguindo os conselhos do Secretário Romeu Turna, 
esteja usando colete de aço. 

Acho, Sr. Presidente, que meu amigo Agapito Durão 
tem outras observações a formular ainda. Mas, como era sába
do de Aleluia, ele queria sair correndo para festejar o Judas, 
deixando para me dar novas impressões nesses próximoS dias 

plenário. 
Pretendo voltar a esse assunto do ilustre Sr. Villas Boas 

numa outra oportunidade, mas, hoje, fico na análise do novo 
Gãbinete do Senhor Fernando Collor 'cte Mello, agora c_om 
a sua nova assinatura, Collor de Mello, onde mudança-
e convém que se saliente aqui =--- é uma mudanÇa que tem 
cOnteúdos pessoais, Sr. 'Presidente. Vejo, agora, a grande 
mudança no Presidente: não--é mais Fernando Collor, não 
sei se atendendo a apelo de sua mãe, que não entendia porque 
sua_ Exceléncia 11:ão_ usaVa o Iioíne do pai; Ou ~se pare-ce que 
sãO 3.quel3.s numerologias ... -tenho visto, justiça -seja feita, 
muitas pessoas, inclusive muitos políticos, mudarem seu no
me, porque têm que acrescentar mais uma letra, para que 
mude o sentido dos números que o compõem. Porque de 
acordo com os números que compõem o seu nome, poderá 
mudar o seu destino e a sua destinação histórica. 

Não sei qual foi o motivo, talvez teriham sido os dofs, 
mas há uma _grande mudança, e não vi ainda a análise da 
imprensa naciOiÍal. 

Agora, o nome do nosso Presidente, o nome que se vê, 
que se lê e que se cita é exatamente Collor de Mello. 

E, na base do SenhEH Collor de Mello, está aí o novo 
Ministério. -
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A primeira análise importante de se fazer, e eu não ví 
ser feita até agora, é com relação ao número de Ministros. 

A modernidade que caracteriza ação do novo Presidente, 
quando dos debates, era a diminuição do número exagerado 
de Ministros que tínhamos neste País. 

LembroRme que era uma das críticas que se fazia ao Minis
tério Organizado pelo então Presidente Tancredo Neves: o 
número exacerbado de Ministério. -- ---

Alguns diziam até que ele tinha con'lposto o número ~xa
gerado de Ministério para fazer a Composição do seu Governo, 
e o último Ministério que Sua Excelência havia ciiãdo teria 
sido para contemplar o Ceará de V. Ex~, Sr. Presi~e?te ... 

Como o Ceará não estava presente na composJçao mlms
terial, o Presidente Tancredo Neves havia criado o Ministério 
da Desburocratização, para qUe um representante do PFL 
estivesse presente naquele Ministério. -

Essas críticas feitas ou-não ao Dr. Tancredo Neves mere
ceram. a mudança profunda do novo Presidente onde Sua 
Excelência buscava na diminuição do seu Ministério baixar, 
como de fato baixou no início do seu Governo, se não me 
engano, para 12 Ministros. 

E fez algumas mudanças profundas. 
Lá no Governo do Rio Grande do Sul, eu mesmo me 

perguntava se teria sido correto misturar. colocar no mesmo 
Ministério todos aqueles setores que lá estavam no Ministério 
da Infra-Estrutura; se o Ministério das ComUnicações coril 
responsabilidades tão heterogéneas, se o Ministério dos Trans
portes com os seus_ setoresde mar, de ar e de marinha, se 
o Ministério das Minas e Energia com a Petfobrás, e todos 
os setores de empresas importantíssimas. 

Naquela ocasião, lembro-me que quando visitara o então 
Ministro Aureliano Chaves, S. Ex~ dissera estar no Ministério, 
mas, na verdade, tinha que lutar permanentemente, porque 
tendo segmentos estanques como a Petroquisa, a Petrobrás, 
que possuíam uma história .. uma biografia, toda interferência 
do Ministro era olhada como se fosse uma interferência estra
nha. De repente, o Presidente da República colocava todos 
esses Ministros sob a mesma orientação. 

E assim foi feito, reduziu a um número singelo de ministé--
rios, tirando os militares- e mesmo nos ministérios militares 
ele teve a coragem de fazer com que a Chefia da_Casa Militar 
deixasse de ter o status de ministério, onde o Comando Geral 
das Forças Armadas deixasse de ter o status de ministério. 
quase que se criou o Ministério da Defesa, onde a imprensa, 
à época, chegou a cogitar, inclusive comentou, mas, na verda
de, ficoU nos três ministérios militares. 

Lembro-me, porque esse é um debate, e vejo aqui pessoas 
que passaram pelo governo onde sempre debatemos, que há 
uma simpatia nossa em buscar racionalizar a máquina adminis
trativa. Uma delas é a diminuição da secretaria dos órgãos 
que compõem o Estado. Eu olhei com um certo respeito essa 
decisão, porque a essa altura eu já havia feito um estudo 
sobre a política Argentina e vi que lá funciona exatamente 
assim. A Argentin-a tem um número compacto de ministérios 
e naquele país - e creio que foi lá que o Presidente Collor 
buscou a orientação para copiar o exeniplo - há--Unia série 
de secretáriOs nacionais, como aqui em-nosSo País. -

Vi tudo isso com respeito; e acreditei que -o- Presidente 
da República colocaria, também, aqui, em funCionamento. 
Sua Excelência fez a reforma, por exemplo, lá n-o Ministério 
da Infra-Estrutura. Tenho lido notícias dos Assessores que 
estão ocupando cargos agora, dizendo que se desmontou a 

administraçãq que existia em variações as maís irresponsáveis: 
não houve n_e~hum estudo, nenhuma técnica, nenhum prepa
ro, nenhuma orientação, nenhum esquema que dissesse ser 
de_ um lado _ou do outro. Fe_z~se dessa forma porque se quis 
fazer. 

Na verdade, imaginava que todo o estudo, quando se 
apresentou a reforma administrativa, á r3cio:O.alização da má
qüina, eu pensava que existia o lado altamente pos1Hvo. --

Quando vi o estudo na Argentina, n~o nego -que o vi 
com muito respeito, porque as duas interrogações são singelas. 
Pega-se a Secretaria de Cultura e a transforma em Ministério. 
É obvio que adquire uma força enorme, que não tem quando 
se é Secretaria - está aqui o Senador Jarbas Passarinho que 
pOde nos dizer, quando a cultura era apenas um agrupamento 
lá no MinistérfO da Educação, que tem um milhão de coisas 
P.ara fazer e, por niàls que queira; é- difícil cuidar da cultura. 
E claro que o Ministério da Saúde tem mais condições de 
desempenhar o seu papel com status de ministério do que 
estando ligado a outros ministériõs; -

Mas, se isso é real, se um determinado setor é elevado 
ao status de Ministério e isso lhe dá mais fofça, mais poder, 
mais autoridade, apenas pelo fato de ter um Ministério ligado 
àquele setor -quando o Dr. Tancredo Neves criou o Minis
tériO aa- Réfohna Agrária, sentiu-se a expectativa: •'Agora 
é para valer, vai sair a reforma agrái'ia, porque Crioü_:..se um 
MihiS:tério" específico, com essa destinação"- se isso é real, 
há o lado negativo. Pois cjllal é o tempo que um Presidente 
da República pode dispor para ouvir 27 MiniSfiOS? Pcira deba
ter com 27 Ministros? Para se aprofundar em 27 Ministérios? 
Para conhecer o que há dentro de 27 Ministérios? 

Então, dentro dessas duas decisões: ter uma grande quan
tidade de ministérios, dando força aoS mais variados setores, 
ou fazer uma racionalização para que o Presidente possa admi
niStrar de mangas arregaçadas. O Presidente preferiu a segun
da hipótese, que é o modelo da Argentina. 

Mas, olhando o jornal e acompanhando a maneira de 
agir, d~ decidir do Senhor Presidente da República, com todo 
o respeito, a mim, que estou de fora, mas que acompanho 
os passos do Presidente, não me parece que o esquema da 
r~cionalização na diminuição do número de ministérios tenha 
fracasSado, porque o sistema é ruim. Parece-me que faltou 
algo profundamente necessário para que o sistema fosse testa
do. Ele foi -admitido, voltou-se atrás, argumenta-se que foi 
um fracasso, mas, na minha opinião pessoal, o que hOuve 
foi que faltou o que era essencial para por em prática essa 
decisão do Presidente. 

A gtande vantagem de um ministeirio 'sintético - a Argen
tina tem sete minis-térios - é, como dizia-me o Presidente 
Alfonsin, numa conversa que tivemos nas reuniões cOm -o 
PreSídente Samey e o presidente uruguaio, onde eu partici
para, primeiro como Ministro da Agricultura e depois como 
Governador do Rio Grande: "Reúno o meu ministério à hora 
que quero e as minhas reuniões são de intimídade, onde discu
timOs todo o Governo em todo o momento e não nos reunimos 
numa reunião ministerial de pompa. Nossas reuniões sãO em 
mangas de camisa, na minha casa de campo. Nossas reuniões 
são hos-rnais variados lugares e nos horários mais impróprios, 
para tomarmos as decisões mais importantes. Quando viaja
mos, nós o fazemos em um pequeno avião que comporta 

- as sete pe-ss-oas." 
Nunca me esqueci da argumentação de que com os sete 

Ministérios, o Presidente pode se reunir todos os dias às sete 
da manhã com seus Ministros, pode tomar as decisõeS, é os 
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seus Ministros podem se reunir às oitO_ coffiOS secretárioS
nacionais adstritos àquele ministério e, às'"'n"'dVé-·lfi'~i-as, o Go
vernu todo está preparado para executar as d_ecisõés.qll_~ _ _!lós _ 
tomamos. Um Ministério de vinte e cinco! Primeiro, que é 
quase impossível reunir os vinte e cincol Com toda a mudança, _ 
com toda a festança do novo Governo, o Mfnistro mais impor
tante, o superministro estava lá no Japão. E tinha que estar_, 
pois havia uma reunião da maior importân~ia! Quando é _qu_e 
se conseguirá reunir todos? Isso é quase imppssfvell ~ nós 
que fomos Governo sabemos o que é uma reunião do secreta
riado. Quando há um debate interno sobre educação, ou sobre 
agricultura, os o-utros secretários não têm a preocupação, nãô 
conhecem o assunto. Torna-se enfadonho para aqueles que 
não estão ligad_os à questão. Se são sete, se- o ambiente é 
coloquial, os sete se conservam com a respons_abil_i~~-~~ .?c 
decidir, estão ali para dizer o que pensam e podem dec1du. 
Mas se são Vinte e tantos, ele está ali para ouvir, para tomar 
ciência daquilo que desconhece. __ -- o -- :--

A informação que tenho do Gabinete do Dr. Co~lor, 
é sobre a reunião do "Grupo do Palácio:•. Lá s~ reun!a o 
Chefe da Cãsa Civil, ou seu substituto, o Chefe do Gabine~e 
Militar, o Ministro da Justiça, o ProcUrador! o ~o.nsultor~-
Geral, reunia o "Grupo Palaciano". Ténias conhecimento 
de que havia dois tipos de reuniões na Presidência da Repú
blica uma do "Grupo Palaciano", e outra do Gabinete todo _ 
com 'suas trinta pessoas, porque eram os Minis_tro~ _I!:lais ~~ 
Secretários nacionais. Reunião do Presidente com os Mini~t-~C?_5_ 
e Secretários Nacionais, tudo bem, mas_é umã reUrliãO para 
os grandes momentos,_ para as grandes te~~. para a _g!~~~-e 
orientação e não reunião permã.nente para debater a~ _q~esto~s __ 
de Governo. Timto que em dois anos - está nos jornais, 
noutro dia um jornal publicou - parece que- foram dez ou 
doze as reuniões realizadas com todo o gabinete, com trans
missão ao vivo pela televisão, e tudo mais. As o~tras re~niõ_~s, 
repito, eram como o _"Grupo da Casa". Até ~ho importante 
o Presidente fazer uma reunião com o gmpo-da Casa, mas 
não me parece que reunião de Governo, para traçar norma 
de governo, seja uma reunião com o grupo da Casa. Pode-se 
ver onde começou a confusão._ Foram os homens da Casa 
que flzeram a confusão, o Sr. PP, o Sr. PC, os Srs. não sei 
o quê, que interferiram na Petrobrás, que interferira~ ~m 
uma série de setores, gerando esses fatos que __ est_~mos as~~~!l
do. O "Grupo -aa Casa", Sr. Presidente, cOffiplicou mui_to 
a vida do Dr. Collor, o "Grupo da Casa" que se reuma, 
todos os dias, às 9 horas, porque o Gabinete do Preside_!l~e, 
o seu Ministério, esse grupo sintético, em que o Ministério 
da Infra-Estrutura abrangia as trés Pastas que havia anterior
mente no Governo do Dr. José Sarney, eu gostaria q~e me 
informassem se fez uma reunião em todo o Governo do Doutor 
Collor. _Se fez, eu não tomei conhecimento·- a irnpr~nsa 
não publicou. Então, volto a repetir: ele fez o en!_l!_&~~-~~.t<? __ 
do se_u Ministério e governou com a República das Alagoas, 
com os homens da casa, e não teve a responsabilidade de 
governar, debater c discutir com a equipe que for~ava, exata
mente, o seu Governo. Falava com o Ministro e com o Secre
tário Nacional falava com o Ministro da Infra-Estrutura e 
com os Secretá;ios Nacionais que compunham o seu Min~té~~--
e trabalhavam juntos. Qual é a autoridade do ~inistr_o? Prati
camente nenguma. Qual- é a autoridade do Mil).ist_ro se Su~ 
Excelência participava e o Sr. PP partic~pava também? Se 
nós analisarmos, foi o Sr. PP quem indicou homens da Petro
brás e de setores estratégicos do Governo. Então, deu n~ 
que deu. RepitO":- o Governo fez urna importãnte -tentativa 

de enxugar a máquina do Governo em número de Ministro~. 
Na execução, o Governo não executou con;to deveria: voltou 

_atnis_, sem fazer a experiência porque, na verdade, fez o que 
tinha de difícil e de complicado na experiência e não fez o 
que tinha de importante e responsável na mesma experiência. 

O Sr. Epitácio Cafeteira- Permite V. Ex~ um aparte? 

O Sr. PEDRO SIMON - Poisnão. Ouço o aparte de 
V. Ex\ nobre Senador Epitácio cafeteira. 

O Sr. Epitácio -Cafeteira- Nobre Senador Pedro Sfmon, 
estamos _acompanhando, com muita atençã<?_. a a~álise que 
V. Ex~ faz sobre a dança dos Ministérios e dos Ministros. 
E tal fato me fez lembrar de uma história, que escutava quando 
menino: quando se dizia que o Brasil poderia declarar guerr~ 
aos Estados Unidos, e o cidadão perguntava-"Se _ganharmos 
a guerra, como vamos dirigir os Estados Unidos?" Esta histó
ria me faz lembrar o atual Presidente, porque tenho a impres
são de que o Presidente Collor, quando partiu para a campa
nha presidencial, não acreditava que fosse ganhar a eleição. 
Porque somente depois de haver ganho a eleição é que ~~e
çôu a questionar, como dirigir este País. Em seus pronuncia
mentos dizia: Ministros de outros Governos não trabalharão 
no meu Governo. Entrou com uma equipe nova, e poste!lor
mente começou a substituir. Tivemos neste País o período 
da revolução, o período da transição e o período da transação. 
Peço a Deus que tenha se encerrado o pe_ríodo da transaç"ão 
e que a partir de agora se encontre os rumos. V. Ex~ mostra 
de forma clara que, da maneira como o Governo vem agindo, 

_é-bem difícil, pois reduziu o Ministério para doze Ministros, 
-agora aUmentou para catorze; evitou o número t-reze, talvez 
por uma questão de superstição, mas aumentou muito o núme
ro de secretários. Cada um dos novos Ministros, antes mesmo 
de tomar posse já fazia a sua plataforma de Governo. 

O SR. PEDRO SIMON - Tem um Ministro que Sua 
Excelência escolheu para ser Secretário Nacional, mas o minis
tro disse: "Não, eu já fui ministro e só volto se Jor cOm 
o status de ministro". · 

Então, criou um ministério para satisfazer a solicitação· 
do Ministro. 

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA- Pois é, então ocorre
raio fatos como esse. E pretendo fazer um discurso sobre 
os pronunciamentos desses ministros que praticamente se 
apresentaram- corno os homens que vão governar este País. 
Não querem saber a opinião do Presidente da República, 
tampouco a opinião do Congresso Nacional, embora tenhamos 
ministros saídos do Congresso Nacional. O que quer_em é 
apresentar a sua plataforma de governo como miniStrõs e 
parece-me que o Presidente teve de andar dando uns puxões 
de orelha para que se calassem. Quero dizer que, como V. 
Exa, estou muitO cético. Na realidade, estou muito desejoso 
de ver este País caminhar, mas estou pedindo a Deus, que 
após--o- período da revolução, que nós juntos enfrentamos, 
após o período da transição, que nós ambos trabalhamos no 
rumo da democracia, após o período da transação, esperamos 
que este período tenha mudado e que este País caminhe! 
o-que, com toda certeza, irá acontecer. A crítica estará aqu1 
presente como uma forma de aj_uda_r? Go:verno a __ enco~tr3:r 
o· fibrte do desenvolvimento já que não vem ninguém, aqu1, 
pafa-âefendá o Governo. 

O SR. PEQRO SIMON -Agradeço o aparte de V. Ex', 
nobre Seriãdor Epitácio Cafeteira, e V. Ex~ disse muito bem, 
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nós todos, aliás a opinião pública, o País inteiro está torcendo 
para que o Governo dê certo~ 

Volto a salientar que este é um aSpecto que me parece 
da maior importância. Há um sentido generalizado, uma ex~ 
pectativa generalizada, há, eu diria, quase que uma torcida 
total deste País para que o Governo dê certo. Ninguém está 
torcendo pelo pior; pelo contrário! Todo mundo espera, torce 
para que o Governo dê certo. É claro que, para dar cetto, 
não basta a nossa vontade. É necessário q-ue,- aO lado da 
nossa vontade, estejam algumas aç_~es do Governo nesse sen~ 
tido. 

O Sr. Júlio Campos- Permite-me V. Ex' um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON- Pois não! 

O Sr. Júlio Campos- Estamos ouvindo o belíssimo pro
nunciamento de V. Ex~, cm que analisa a situação da mudança 
ministerial. E, neste momento, quero discordar do aparte 
do eminente Senador Epitácio Cafeteira, quando S. Ex~ ·se 
refere ao Governo de transação do Presidente Collor. _S__Ex~ 
está sendo injusto com o-Presidente da República ... 

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA - Não me .reteri ao 
Presidente, mas sim à mudança do ministérío; oU ·será que 
vai haver defesa a ex-Ministros? 

o Sr. Joílio Campos - O Presidente da República: até 
hoje, ao tomar conhecimento das denúncias de possíveis irre
gularidades na sua equipe administr-ativa--ou em algum órgão 
do seu Governo, mandou abrir inquérito e não p_rotegeu nin
guém t Os Ministros acusados de desmandos administrativos 
estão todos sendo proc~sados dentro da lei e da ordem, haja 
vista que o Presidente mudou vários Ministros, muitos deles 
punidos até pela própria Justiça brasileira. O Presidente n~nca 
descuidou dessa providência, Senador Epitácio Cafeteira! O 
Governo do Presidente COIIor tem muitos defeitos; pode ter 
errado nessa reestruturação ministeriaL Concordamos com 
o fato de que, mantendo menos Ministros, o trabalho seria 
mais afinado, como na Argentina, onde o Presidente faz das 
reuniões ministeriais reuniões de trabalho, realmente. No en
tanto, em se tratando de punição, todos os casos levantados, 
denunciados quer pela imprensa, quer pelo Parlamento estão 
sendo ave..riguados; inquéritos foram abertos para que se possa 
processar quem de direito. Vários ex-MiniStrOS~ diretores de 
órgãos do Governo compareceram à Polícia Federal para pres
tarem depoimentos. Esperamos que 0 lento Poder ~\fdic~ário 
brasileiro, que praticamente não pune ninguém, possa pUnir 
os culpados. O maior entrave a qUalquer punição, a qualquer 
cumprimento da lei é o próprio Poder Judiciário brasileiro. 
V. EXl' foi Governador de Estado e sabe quanto é difícil se 
obter uma decisão do Judiciário do Estado. Esperamos que 
o Judiciário, após concluir o inquérito e comprovar as acusa
ções con1ra os ex-Ministros, ex-diretores, ex-secretários de 
Governo, puna, após denúnCia do Ministério Público, os cul
pados. O Presidente puniu com a demissão. O cidadão demi
tido do cargo público não eStá livre da_ punição do Judicário. 
Pelo contrário, continua respOndendo. Neste momento, quero 
discordar, em parte, e dizer que espero que, com essa~ denún
cias, os responsáveis pelas irregularidades sejam punidos den
tro da lei e da ordem, doa a quem doer. 

O Sr. Epitácio Cafeteira- Nobre Senador Pedro Simon, 
permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON- Ouço o aparte de V. Ex• 

O Sr. Epitácio Cafeteira .::_ EU gostaria de dizer que, 
há poucos dias, eu presidia a sessão, quando o nobre Senador 
Pedro Simon, na mesma tribuna, com urn gra~de pacote Qe 
papéis, mostrava que, em apenas dois dias, hayia trinta e 
poucas denúncias só em doiS ou três jornãis. Então, eU não 
disse em nenhum momento, Senador Júlio Campos;-qu·e- o 
Presidente era corrupto. Eu disse que havíamos passado por 
um período de transação. O Presidente da República foi um 
homem, sempre, de boa-fé. Quando disseram que l:lavi~ super
faturamento das bicicletas, Sua-Excelência disse: ''O Ministro 
Alceni Guerra continua á múecer a minha confiança". E 
repetiu duas ou três vezes que S. Ex~ merecia sua confiança, 
e de repente estava envolvido ... 

O SR. PEDRO SIMON- Duas ou três vezes não; muitas 
vezes! 

O Sr. Epitácio Cafeteira- Pois é, muitas vezes. O Secre
tário Pedro Paulo, depois de denunciado, o Presidente disse 
na primeira página do jornal: "'O SecretáriO Pedro Paulo conti
nua a receber a minha confiança". Não se discute aqui se 
o homem merece a confiança do Presidente. O Ministro tem 
que merecer a confiança do povo. É importante que se_ saiba 
que ~queles cargos de ministro-e ·quarqUú cãrgo de direção 
pública tem que ter a confiança do povo e não a do dirigente. 
Espero·q_ue daqui para a frente tudo_ s_eia diferente. Na realida-

- -de~--iconfeceu também em termos da mudança do ministério 
que, de repente, a imprensa se eSqueceu de tudo aquilo: o 
Magri, agora, pode passear com a orca, nin_guém mais vai 
nem na casa dele. E outras notí~ias desapareceram ~iante 
da forma como os novos ministros~ se puseram ~as janelas 
- nas janelas uma forma de dizer - reunindo a imprensa 
em seus gabinetes e, deitando falação, ocuparam todo o lugar 
da imprensa e não se fala mais no que passou. Perdoe-me, 
nobre Senador Pedro Simon, de estar desviando o discurso 
de V. Ex', que está tão bem encadeado numa análise perfeita 
dO que vem acontecendo. 

O SR. PEDRO SIMON- V. Ex• tem razão. A tal ponto 
que, hoje, é meio superado se falar em bicicleta. E já está 
começando a ficar superado se falar emjet-ski. Daqui a pouco, 
também falar-se em jet-ski será algo que também não significa 
nada. E se trata de algo do atualiV.I)nistro. Um governo que 
está aí, que começou hoje. E que, lendo uma manifestação 
-na qual, até, sinceramente, não acredito. Não creio que 
essa notícia que saiu na Folha de S. Paulo possa ser verdadeir.a. 
:e.orqu~ a Folha de S. Paulo publica, ali, num cantinho, que 
o Ministro teria dito que na çampanha vai ter uns tantos 
jet~ski, vão andar pelas praias de Pernambuco, preferencial~ 
mente com mulheres de biquini, e que S. Ex' vai ser um 
nome muito simpático e muito favorável a sua campanha, 
ao seu nome, essa distribuição de jet-ski que haverá na calnpa~ 
nha .. Não sei. Na verdade, na verdade, a ser verdade o que 
diz a Folha de S. Paulo, foi muito infeliZ a píada do ilustre 
Ministro. Ainda que piada, uma piada de mau gosto,"'é algo 
-sobre o qual era melhor não se fazer mais piada: 

Presidente mudou o Ministério. Não há como deixar de 
reconhecer um aspecto. Há uma filosofia 1809 diferente. Pode
mos dizer o que quisermos do novo Ministério, menos que 
ele não tem cara. Confesso, conheci a Ministra Zélia Cardoso 
de Mello quando o seu nome apareceu no jornal como Minis
tra. Sei que o Presidente Collor, quando Governador de Ala
goas, ia lá e era uma das assessoras do Ministro da Economia· 
da época, ou do Ministro da Fazenda, com quem Sua Exce
lência mantinha um entendimento com relação a Alagoas. 
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Eu, Governador, nem conhecia, nunca vi em nenhum 
lugar a Ministra Zélia. 

Gostei, achei a sua ação corajosa, disse isso vá_rias vezes, 
não tenho por que negar, mas não a conhecia. 

A maioria dos Ministros da ár~a da Ministra Zélia fiquei 
conhecendo através dos jornais e, cOmo eu, muitos dos- polít1-
cos deste País, muitas das pessoas deste País. 

O primeíró Governo do Doutor Collor foi a vontade 
pessoal. Ninguém representava Par.tido, não havia ninguém 
do PMDB, nem do PDS, nem do PDT, nem do PFL, de 
nenhum Partido. Ninguém representava Estado e nenguém 
representava grupo económico, grDpo intelectual, grupo polí
tico, ou grupo literário, seja lá o_que for. 

Ele escolheu. Escolheu a Zélia, porque gostava dela; 
escolheu os mais variados integrantes do seu ministério pela 
escolha unipessoal. 

Afinal, Sua Excelência tinha 35 milhõ_e_s de y_otos_, havia 
derrotado o Sr. Lula, que 'possuía uma série de partidos pro
gressistas em torno. Tinha passado por cima da vida partidária, 
tinha feito questão de dizer que em seu palanque não fazia 
questão de político, que não fazia queStão de Deputado, nem 
de partido político. Tinha criado um tal de PRN, que não 
sei de onde tinha vindo, e com o tal PRN elegeu-se Presidente, 
fez a sua pregação daquilo que ele era e escolheu o seu Gover
no. Lá estavam os homens, frutos da sua vontade. Os homens 
de Alagoas, porque eram os seUs amigos, conhecia aquela 
gente, os PP, os PC, todo aquele pessoal de Alagoas eram 
pessoas que Sua Excelência conhecia, e corno não dizia nada 
a ninguém, não_estava dando bola para ningu~_m, colocou 
o seu pessoal. Nada do Paraná, nada de São PauiQ, nada 
de lugar nenhum, pessoas da sua confiança. 

E mais, Sua Excelência não escolheu gente de Partido, 
tudo bem, não quis Partido, bota fora Partido; não escolheu 
gente de Estãdo, não quis Estado, bota fora Estado; mas 
podia ser gente respeitada, conhecida de tradição, de biogra
fia, de história, como agora o fez. O Si~_Jatene pode não 
ter Partido, pode até não __ representar São Paulo, mas quando 
Sua Excelência eScolheu o Sr. Jatene o mundo respeitou, 
todos nós dissemos: esse homem nós temos que respeifar, 
porque é um homem que tem o respeito do País, pelo trabalho 
que já fez, pelo que ele já foi como nome profiSsiorial e como 
Sepretário de Saúde no Govcfno Maluf. QU.ãiido escolheu 
o Ministro da Educação, podemos gostar ou não, pode ser 
representante de São Paulo ou não ser, pode ter Partido ou 
não ter Partido, mas todo mundo tem que respeitar o Dr. 
Goldemberg. É um homem que impõe respeito por parte 
do País iilteTro, pelo que S. Exa é, pelo que representa, mas, 
no priineiro governo, não havia nada disso. Aliás, fez questão 
de dizer: ''Meu Ministro da Economia sóli eu; eti sou o tneu 
Ministro da Economia. Quem acerta ou· quem erra- sou eu, 
eu sou o meu Governo!" Tudo bem! Tem aquele negócio 
do "tiro só", aquela coisa toda que conhecemos. Hoje é dife
rente. 

Vamos reco_nhecer que hoje é diferente. Lá está o Dr. 
Goldemberg, todo mundo o conhece; lá está o Dr. Célia 
Borja, um homem de bem e respeitado, que todos conhecem; 
lá está o Sr. Ricardo Fiúza que pode-se respeitar, go-star ou 
não gostar, mas que é um parlamentar ilustre, que te_ve_ uma 
atuação respeitável no Congresso Nacional; lá está o Sr. Mar
cílio, que na sua ·afuaç_ão como Embaix:ad_or_ do Brasil _uos 
Estados Unidos já era uma figura que há muito se falava, 
e que em qualquer debàte, qualquer discussão, durante os 
cinco anos do ex-Presidente José Sarney, quando saía um 

Mi~istro, o primeiro nome que -se- falava era" do Embaixador 
1)1,arciljo Marques Moreira; lá está o Sr. Ministro da Agri
cultura e Reforma Agrária, Antônio Cabrera, que perma
neceu no cargo; lá está o Sr. Ministro da Saúde, Adib Jatene, 
que todo o mundo respeita; lá está o Sr. Ministro da_s Rel~çõ~s 
Exteriores, Celso Lafer, que todo o mundo conhece, pela 
sua intelectualidade, pelo seu pensamento. Lá estão os dois 
gaúcho~ - e venho de público dizer que o Rio Grande_ do 
Sul es.tá muito bem representado. Podemos discordar ou não, 
mas o Sr. Ministro das Minas e Energia, Pratini de Moraes, 
é um hOmem do mais alto gabarito, da maior competência, 
e o Sr. Nelson Marchezan é um dos melhores quadros da 
política, não 56-do Rio _Grande do Sul, mas deste País. Lá 
estão dois gaúchos em setores realmente signif~catixos, como 
o Ministério de Minas e Energia, que a esta hora é importan· 
tíssimo, é vital para o Rio Grande do Sul; o Sr. Marcos Vinicius 
Pratini de Moraes, um gaúcho que passou pelo Ministérío 
da Indústria e Comércio, à época do ex-Presidente Emílio 
Garrastazu Médici, tem competência; é o Presidente da Câma
ra de Exportadores desde País, e está ligado a empresas âireta
mente vinculadas ao pólo petroquímica. Hoje, no Rio Grande 
do Sul, é vital a duplicação do pólo petroquímoco. S. Ex~ 
sabe as injustiças que sofremos por parte da PetroqlJisa, que 
nunca gostou do RiO Grande do Su_l. Hoje, temos um graúcho 
exercendo a função de MiniStrO -das Minas e Energia, em 
condições de_garantir a duplicação do pólo; de garantir a 
ando por Uruguaiana, pela nossa fronteira, e não corno queria 
a Petrobrás, parar aquele e fica-r apenas com o que vem da 
Bolívia em direção a São Paulo. . 

Lá- está o Sr. Nelson Marchezan, Secretário das Coinuni
cações, na Pasta que ontem foi Ocupada pelo todo poderoso 
Antônio Carlos Magalhães. Se esta Pasta, que era do Antônio 
Carlos Magalhães, está nas mãos do Sr. Nelson Marchezan, 
-S. Ex~ realmente está exercendo uma missão importante. 

Então, não há como deixar de reconhecer. Podemos até 
discordar. O Ministério deu uma guinada para a direita. Este 
Ministério é de centro-direita. Bem ou mal, a ex-Ministra 
Zélia tinha vindo, dizem, com a simpatia do Partido Comu
nista, com o qual simpatizava desde os seus tempos de moci
dade; e assim outros membros da sua equipe. 

Essa gente que está aí deu uma guinada. Não há corno 
deixar de reconhecer. 

E aí, corno é que vamos htterpretar o Presidente'? Fernan
do Henrique Cardoso e Celso Lafer _têm, a rigor, o mest?o 
pensamento? Os dois são social-democratas ou são liberais? 
O Presidente queria, com a vinda do PSDB, a social-demo
cracia? Ou ele queria a mesma social-democracia com essa 
gente que ele compôs o seu Ministério? 

Na verdade, se analisarmos o novo Ministério, verifica
remos que voltou a_ Arena; alguns do antigo PTB, alguns 
do PDS, alguns do PFL,~alguns n~o sei(]e onde. Mas, o 
quadro atual representa a volta da Arena ao poder. Alguns 
-vieram da UDN, como Célio Borja, outros do PSD, outros 
do PTB, outros do PDS, outros do PFL_, outros sei lá ~e 
onde. Todos, a rigor, vieram da antiga Arena. O Gover~o 
se recompôs, a Arena se refêz, voltou. Aliás, ~té, o p~ópno 
Sr. Presidente da República, que teve uma ráptda passagem 
pelo PMDB, veio da antiga Arena, desde o seu primeiro 
mandato. Então, a Arena es_tá no poder. Voltou ao poder. 
Fizemos tudo 1 fizem<?S a AJ~aqça Den:t_o_c~~~~ca, ~s Diretas já _ 
etc, mas, na verdade, a Arena está no poCfer. Voltou ao poder. 

Mas, justiça seja feita, com o Dr: Fernando Collor de 
Mello e a Arena o País está bem melhor dp_ que com o Dr. 
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Fernando Collor de Mello e a República das Alagoas, porque 
essa gente, há que se reconhecer, nos parece-séria, nos parece 
responsável, nóS parece gente que tem .orientaÇão, que tem 
filosofia e que tem plano de governo. Então, somoS "obrigados 
a reconhecer esse fato. 

Mas há um aspecto -e já se vão, lá, alguns dias desse 
GOverno - que agora ·come-ça à tiOs preocupar. 

Quando o Sr. Pratini de Moraes diz que vai partir para 
a privatização da Pctrobrás e apela à Bancada do PDS para 
que lhe ajude, porque o Governo quer privatizai aquela em
presa, ou quando o Sr. Affonso Camargo diz ser contra a 
privatização das estradas federais, ou quando o novo Ministro 
do Trabalho diz que sua posição é clara com relação à política 
de trabalho, que o_ Governo não deve ter nenhuma política 
de trabalho, porque isso deve ser gera~o entre-~~ partes, 
ou_ seja, patrão e empregado é que devem ter uma política 
de trabalho, que ele, Governo, não deve ter nenhuma interfe~ 
rência nisso; o que estamos vendo é que está começándo 
a valer- e· agora ainda mais- a palavra de cada Ministrá. 

Cada Ministro dá a sua orientação, por"que, mais urna 
vez, ninguém sabe o que pensa o Presidente. 

Li e reli aquela série de artigos que Sua Excelência publi
cou --dizem até que com algumas assessorias de embaixa
dores falecidos e tudo mais- com relação ao liberalismo. 

Aquilo dá uma orientação? Dá uma orientação. 
Dá uma filosofia de idéias do Presidente? Dá. Mas não 

dá a determinação do seu Governo. 

Quando vem o Sr. Fiúza e diz que esse negócio de ganhar 
um jet-ski é bobagem, porque--ele pode comprar mil jet-ski, 
qual é a linha ética do Governo? É essa de que se o Ministro 
pode comprar mil jet ski, ele pode ganhar um jet-ski? não 
posso ganhar um jet-ski? Se eu for Ministro, eu não posso 
comprar nem urna bicicleta? Qual é a linha? QUal é .a ética 
do Governo? Qual é a orientação? Qual é a filosofia? Qual 
é o pensamento do Dr. Collor? Quando o Dr. Alceni era 
Ministro, a saúde no Governo era zero. Por quê? Porque 
o MiniStro tinha a saúde como zero. Hoje, que está o Dr. 
Jatene, modificou o pensamento. Ótimo, por causa do Dr. 
Jatene. 

Mas, o Presidente vai ser a cópia dos seus Mipistros? 
O Ministro vai bem, o Presidente está bem. O Ministro vai 
mal, o Presidente está mal? Quando a Ministra Zélü{ botou 
a mão na poupança do povo, o Dr. Collor assinou.. Agora, 
com o Sr. Marcilio, é a liberação total. Liberalismo total. 
O Marcílio quer, o Presidente assil;1a. Quando a Zélia era 
Ministra, ela não ate_ndcu_o Ministro da Agricultura, não fi
nanciou a agricultUra. Resultado: produção zero. Ela quase 
levou à bancarrota a agricultura_ neste País. Tivemos q_ue imw 
portar, pagando em dólares o que se negou em_ termos de 
subsídios, de auxílio, de empréstimo, ao agricultor brasileiro. 
A Dr~ Zélia queria ... O Ministro até qúe era o meSmo, coin 
as mesmas idéias, com as mesmas teses, com a mesma reivindi
cação, com a mesma luta. Zero! Quando mudou o Ministro 
da Economia, o Sr. Marcílio resolveu levar a sério_ a agricul
tura. O Sr. Marcl1i0 resolveu entender que o Ministro Cabrera 
estava certo, que ele tinha razão, resolveu dar força para 
o seu Ministúio e -deu alguns estímulos a mais para a agriculw 
tura. E a resposta está aí: ótima safra. O Sr. Ministro da 
Ag_ricultura é o mesmo, o Presidente da Repúblcia é o m_esmo, 
as reivindicações são as mesmas. O Ministro da Economia 
resolveu mudar, deu o dinheiro, tudo mudou. 

Mas vai ser assim? 

Agora, o Sr. Pratini de Moraes resolve que a Petrobrás 
vai mudar. Vai mudar, porque o Sr. Pratini de Moraes quer? 

O qtie pensa o ·PreSidente? O que quer -o Preside"Ote? 
Qual é a filosofia do Presidente? Qual é a orientação· do 
Presidente? Para onde o Presidente quer ir? O qUe--qu-e ele 
defende? · · 

Juro que não sei. 
Mas, eu não sei, falvez pela minha incompetência de 

mê aperceber das coisas. 
Mas, o que é que o País sabe a respeito disso? 
Nas reuniões ministeriais, o Presidente não diz nada com 

nada; é regra geral, é filosofia geral, é um protOcolo de inten
ções, é uma disposição de ·vontacre que está muito longe da 
ação. A fala dele, como Presidente, daria 6timo resultado 
se fosse uma fala_ de candidato a Presidente. Só que, neste 
caso, ele é o Presidente, e está no terceiro ano do seu mandato. 

Sinceramente, creio que o Presidente Collor tem que 
ser o Chefe do Seu Governo. Tem que ser o Comandante 
do seu Governo. Tem que dar as linhas do seu Governo. 
Tein que dar a filosofia do seu Governo. Tem que dar as 
diretrizes do seu Governo. 

Até o Dr. José Sarney fazia issO. Ele não tinha um Minis
tério-enxuto, eram 27 pastas. Mas, o Dr. José Samey fazia 
reuniões de estrutura, grupos fechados; o grupo dá economia, 
o grupo social, o grupo cultural, reunião de 3 ou 4 ministros, 
que ficavam dias discutindo teses que ele considerava impor
tantes. 

Nunca ouvi falar isso do Presidente Collor. 
Aliás, tomei conhecimento quando ele foi à Itália, quando 

lá estava com ilustres empresários de São Paulo e_ do Rio 
de Jãneiro, que desejavam que ele escolhesse um novo Minis
tro da Economia. O novo ministro foi lâ. e levou uma série 
de propostas do que de-veria ser o Plano de Governo Presi
dente Collor, mandou chamar dona Zélia, que também foi 
à Itália, e fez un;t-â análise da sua idéia~ Ele optou entre o 
empresário e dona Zélia, ficando com dona Zélia. Disso eu 
me lembro! . 

Mas, de lá para cá, juro que não me lembro. Nós vemos, 
por exemplo, a Secretária Dorothéia Werneck, muito compe
tente, debatendo, analisando, chegando a um entendimento 
que vale pelo esforço, e vale até pela m'anchete de jornal, 
que valeu uma cer.ta paralisação no aumento desenfreado, 
que aliás hoje já começou, das iridústrais automobilísticas. 
Mas, e o Presidente? 

Lá está o Governador de São Paulo, com iim foro reu
ntndo empresários, trabalhadores, políticos de todos os parti
dos, intelectuais, bus~ndo uma série de soluções, portando 
uma série de idéias em torno do Governo de São Paulo. E 
o Presidente? 

Sua Excelência completou seu Ministério, o que acho 
que tem todo direito, eu· respeito, vai descansar em Araxá, 
passando lá dez dias. Tudo bem! Mas, parece, pelo que leio 
nos jornais, é que ele completou sua missão. Ele compôs 
o Ministério? Compôs. Está pronto o Ministério? Está pronto. 
O Ministério começou a trabalhar? Começou a trabalhar. En
tão vou -para Araxá descansar,-para não atrapalhar. Parecer 
que é esse o sentido da questão, e não do Presidente dizer: 
-Agora vou começar a governar com a minha gente. 

Eu não vi nenhuma reunião do Ministro Pratini de Moraes 
com o Senhor Presidente Collor, para ele começar a falar 
como está falando. Eu não vi nenhuma reunião com essa 
gente nova que está aí, para já dizer o que vai dizer sem 
temio_s conhecimento de que o Presidente deu uma orientação. 
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Até mais, por que não se tem a inípreSsãO nem a idéia de 
que houve alguma orientação, como. não se tem nep!. a idéia 
que esse Ministro comunicou a Sua EXéeléricia:•que iria dar 
aquele pronunciamento do jornal. PaFece-me que o Presidente 
Fernando Collor leu, como todos, no Jornal. Abriu o jornal, 
leu, e pensou: ·"O Ministro penSa assim, é assim". Essa é 
a impressão que se teni, porque não se dá nem mesmo a 
impressão de ter o Ministro pensado em ir ao Chefe do Execu
tivo e de ter uma singela indicação. Nem isso fica. 9 que 
fica é que o· presidente da República, o Senador Pedro Simon, 
o homem da esquina tomaram conhecimento do pensamento 
do Ministro ao ler um jornal. Não me paréce ser um bom 
caminho. 

Presidente fortalecido é importante para todoS nós. Afi
nal, este regime é presidencialista. Fora o regime parlainen
tarlsta, tudo bem! O Chefe de Gabinete é_ a Soma de seus· 
MiniStros. Mesmo assim ele é o responsáVel. Porém, cada 
Miriistério tem o direito de pensar, porque se faz uma compo
sição e cada Mirtistro vefu pãra ela com as idéias que repre
senta. Mas, neste regime que estamos, todos vêm com as 
idéias- que podem ser própriã.s- mas, soniente execUtadas 
pela det~rminação do Presidente. . 

Sr. Presidente, vejo também com mágoa essa divergência 
do Presidente com o seu Vice-Presidente, Itamar Franco. Te
nho o m-aior respeito pelo nosso· Více-Presídente. É um ho
mem de bem, um homem sério, um homem digno. Homem 
que passou por esta Casa, tive a honra de ser seu colega 
por oito anos. É um dos paradigmas da dignídade e da Serie
dade que caracterizam muitos dos Senhores que estão aqui 
conosco e muitos dos que representaram a vida política no 
Senado da República. Lembro-me que Itamar Franco resolveu 
apoiar o Presidente Fernando Collor quando Sua Exce~ência 
tinha 2% nas pesquisas. Lembro-me, naquela altura, quando 
o Presidente da República resolveu criar um partido; porque 
estava dentro do MDB, no inCcio Sua Exceléncia péó.sava, 
mas, na verdade, foi se distanciando, ficando sozinho. E as 
pesquisas lhe davam 2%. Foi a essa altura, quando ãsjJeSQuisas 
lhe davam 2% ·e quando havia diálogo do Dr. Itamar Franco 
com o Dr. Brizola, com o Dr. Covas, havia diálogo do Dr. 
Itamar com- muita gente, e ele houve por bem.- fechar a. sua 
candidatura de vice do Presidente da República. 

É claro que sabemos que quem 
1 

manda é o Presidente. 
Vice é vice! Alguns têm sorte como o Dr. Sai"ney, o f?r. 
Café Filho, e outros são vice o tempo todo e-:-às--vezes, em 
situações conflitantes e, às vezes, até muito- difíceis. O Dr. 
Jango chegou à-Presidência da República e pagou um pre·ço 
alto, não pelos seus defeitos, mas pelas suas qualidades. Ago
ra, resta dizer que o Dr. Itamar Franco foi um homem fiel 
ao Senhor Presidente. Venho aqui para dizer o meu pensa
mento: creio que o Vice-Presidente Itamar Franco está sendo 
mais amigo do Presidente escrevendo uma carta, divergindo 
na hora em que o Presidente tem a caneta- ele é que nomeia, 
ele é que demite - mais amigo do Presidente em lhe cha
mando a atenção, do que aqueles que lhe batem nas costas, 
dizendo: "Tudo bem, Presidente! Está tudo ótimo! E a diver
gência- do Vice é um direito dele. Afinal, _ali estão _pessoas; 
escolhidas para ministros, cOntra as quais o sr:. _Itamar Franco, 
neste Senado, fez restrições muito duras. Algumas até com 
ComiSSões de Inquérito do Senado Federal e com passagem 
pelo Tribunal de Contas da União. E o s:enador Itamar Franco 
tem uma biografia mais rica e maiOr do Que o Presidente 
da República. Tem uma identificação maior com os seus desti
nos, maior e mais profunda 1 d_o que o Presidente da República. 

Aí é que o Vire, Sr. -presidetite, chama a atenção de que 
o ~resident~ da República: pbdé "governar oon:t qüem qüer, 
mas ele está se afastando do Seu discurso e dos seus compro
missos· de .campanha. Ele pode governar com a -Arena;poâe 
buscar pessoas. Não vamos nos esquecer, já diss~ desta tribuna 
e repito, que o grande lance do Sr. Collor. qu-e sacudiu este 
País, foi quando ele pegou os inquéritos das CPI, e lá.estaVam 
o Sr. Itamar Franco, o Sr. Carlos Chiarelli, parece que pessoas 
bem afa-Stadas hoje, ele pegou aquele inquéritO e 16vou perimte 
a imprensa, cem a cobertura total da Rede Globo, fazendo 
denúncia daqueles fatos, de possíveis irregularidades que havia 
naquele Governo. Pois algumas pessoas que estavam ·naquele 
env9lvimento, estariam voltando agora. Essa é a restriçê1o 
que faz o Vice~Presidente Itamar Franco. Podemos divergir, 
mas temos que respeitar. Ele está mostrando que pode estar 
lá na Vice-Presidência, pode estar do lado do Presidente, 
pode estar na posição, mas co-ntinua sendo o mesmo. Podemos 
até dizer: um chato! Porque esse Itamar Franco, quando ele 
bota uma coisa na cabeça, ninguém tira. Foí a· últinía pessoa 
que convencemos para votar no Dr. Tancredo Neves no Colé
gio Eleitoral. Foi uma guerra para convencê-lo, porque ele. 
achava que não podia, porque era "Diretas já" etc. e tal. 
Podemos divergir, mas é um homem que tem linha, é um 
homem que tem uma diretriz e é um homem que tem caráter. 

Então, nessa altura, quando vemos a imprensa, às vezes, 
até meio que ~evando na brincadeira as divergéncias do Dr. 
Itamar, que são mais profundas do que podemos imaginar. 
Elas não são _divergências de "A" ou de "B" .. uma sala a 
mais, uma brincadeira a mais, ou uma mágoa aqui, uma. lá. 
Não! São diferenças de conteúdo. O Sr. Itamar Franco dtsse 
que foi eleito com o Presidente, diante de uma bandeira, 
que era da seriedade, que era da austeridade; que era uma 
linha de renovaç-ão e que vê agora a volta de tudo aquilo 
que-era contra o que combateu, desde o tempo do MDB, 
passando pelo PMDB e a campanha do Dr. Collor. Tudo 
aquilo que ele combateu está no Governo. Voltaram para 
o Governo as pessoas anteriores a ele. E disso ele diverge. 

Sr. Presidente, encerro agradecendo a gentileza, a tole
rância d.! V. Ex• Encerro dizendo que o_espírito deste meu 
pronunciamento é o espírito de colaboração. Só venho a esta 
tribuna, n~o é para fazer uma catilinária_ contra o Presidente 
_Collor, porque o Presidente Collor é isso, ac]_uilo~ pOrqu'é~ 
errou, tudo mais. Fora só para isso eu não viria. Tivesse 
o Presidente Collor no final de seu mandato, tivesse ele termi
nando seu mandato, não -teria por que vii a esta tribuna fazer 
essa análise toda. Se estou fazendo essa análise é porque 
o Presidente tem mais três anos de Governo, e nestes três 
anos de Goveino, está aí com um novo MiniStério, Com nova 
gente, com nova equipe, se predispondo a levar a coisa adian
te. Nós queremos que ele seja feliz, que seu Governo dê 
certo e que essa equipe realmente leve adiante este País. 
Por isso, vieinOS a esta tribuna, para alertar o Senhor Presi
dente da República, chamando a atenção de Sua Excelência. 
Bem ou mal, vamos respeitar. Eu era daqueles que achavam 
qtie o PSDB devia ir pa:ra o GoVerno: Rüini_ para_-ó PSDB? 
Proyavelmente, até. Bom para o País. Lá estaria o PSDB, 
com sua gente, os "tucanos" com a sua garra, com a sua 
Vontade de mudar, com o seu compromisso com a História, 
eles que saíram do PMDB no sentido de mudar, de não aceitar 
composições que não foram a nível de ideologia, eu penso 
que o PSDB, para mim, pessoalmente, era um salvo-conduto, 
era uma expectativa de que eles estariam ali, ao lado do Presi-
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dente, cobrando posições profu~das do. Presidente. NãO~ vie
raln? Tudo bem! -Mas lá ~stá q novo-OQverno com·essa··sua 
disposição' e nó_s com a responsabilidade_ de torcer para que 
dê certo. Mas, para que isso aconteça·, o Presiderite _não pode 
repetir _os equívocos que estão aí. Aquela coragem que teve 
para ser candidato, aquela coragem que teve para fundar o 
PRN, para ir para o debate, para ir à luta, parã derrotar 
candidatos tradicionais, Sua Excelência tem que ter para assu
mir a Presidênica de fato- de direito, já assumiu. Governar, 
decidir e lev~r adiante é o que está faltando ao Presidente 
da República .. 

O Sr. Esperidião Amin- Permite-me V. Er um aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Nobre Sena
dor, eu apenas quero comunicar a V. Ex~ e ao Plenário que 
há vários oradores inscritos e V. Ex~ jf ultrapassou muito 
o tempo destinado ao seu pronunciamento. 

O Sr. Esperidião Amin -:-_ Sr._ Pr~sidente, se for ne~es~ 
sário, eu abrirei mão da minha inscrição, mas gostaria de 
fazer um rapidíssini.o aparte-. -

O SR. PEDRO SIMON- Ouço o aparte de V. Ex•, 
nobre Senador Esperidião Amin. 

O Sr. Esperidião Amin -Nobre Senador Pedro Simon, 
eu gostaria de me congratular com V. Ex~ pelo conteúdo 
político do seu pronunciamento, que, como sempre, é de alto 
nível e, acima de tudo, pelo elogio, que também é fruto da 
grandeza do caráter de V. E:r-'_, que faz ao nosso comum amigo, 
meu correligionário·, Nelson Marchezan, citado no seu discur
so., conforme tive a oportunidade de ouvil' ainda no meu Gabi
nete. Era apenas isto-. Muito obrigado. 

.o SR. PEDRO SIMON - Digo ao nobre Uder que os 
elogtos que faço a Nelson Marchezan são os mais profundos 
e sinceros. Nelson Marchezan - tenho tido - já tinha que 
~star nos altos escalões deste País há mais tempo e se S. 
S• ainda não tinha lá chegado foi antes por s'uas qualidades 
do que por seus defeitos. 

Com Nelson Marchezan, comecei a: minha vida pública, 
ambos Deputados Estaduais na Assembléia Legislativa do 
Rio Grande do SuL Marchezan era do PDC, partido que 
apoiava o Governo do Dr. Meneghetti, tendo depois se identi~ 
ficado com o movimento revolucionário nós, do PTB, fazía
·mos oposição. Nas vésperas da eleição, quando cassaram os 
Deputados Estaduais e terminaram com a eleição direta -
que, se tivesse permanecido, nós teríamos ganho- o Depu
tado Marchezan teve a coragem de assinar o Manifesto dos 
32 Deputados- em 55- a favor do Dr. Cirne Lima, contra 
o coronel Peracchi, candidato da Arena. Ficou do nosso lado, 
pagou o preço da sua não-reeleição, porque o coronel Peracchi 
e o governo revolucionário praticam~nte cassaram um a um 
seus adversários. Mas S. s~.foi fiefà dignidade de s.eu mandato. 

Sou testemunha de que, aqui em Brasília, Nelson Marche
zan tinha todas as condições para integrar a Aliança Demo
crática. Dr. Tancredo Neves tinha por ele a maior simpatia. 
Todavia, Marchezan ficou fiel a seu pensamento, não veio 
para a Aliança Democrática e também não foi para a candi
datura do Sr. Paulo Maluf. Ficou fiel ao Presidente da Repú
blica, numa época dolorosa. Hoje, o Sr. Figueiredo já começa 
a ter respeito~ admiração, a hiStória pª_ssou, mas, naquela 
época, era necessáriO tei muita coragem para defender o Presi
dente Figueiredo, e Nelson Marchezan teve. 

. Por isso, vejo S. S• com muita Simpatia-, sem falar da 
Sllã Competência. É .um· homem altamente ·competente. ho
mem sério-, homem de beni. 

Acho que S. S• e .o_ Ministro Ptatini - que era uril guri 
quarido foi Ministro da Indústria e do Comércio - são peças 
importantes a favor deste País e a favor do Rio Grande do 
Sul. 

Acho que o Ministro -Pratini tem todas as condições de 
ser um grande Ministro para este País e, de um modo muito 
especial - me perdoem a sinceridade - para o Rio Grande 
do Sul. S. Ex~ está numa posição onde o destino lhe coloca, 
na hora exata em que as grantles reivindicações do Rio Grande 
do Sul passam pelo Ministro Pratini de Moraes. E S. Ex• 
tem envergadura, competência e seriedade para isso. 

Creio que nós, do Rio Grande do Sul, como também 
o Jorge Bornhausen, de Santa Catarina. e o Affonso Camargo~ 
do Paraná, que somos todos_do Sul, temos que ter orgulho 
pelos nossos representantes~ porque eles estão aí para desem
penhar um bom papel a favor do novo_Governo. 

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

Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, o Sr. Mau
ro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presidência, 

_ _q~e é ocupada p~~o Sr. Dircel_!:_ Carne~o, P Secretário. 

O ·sR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo~ a 
palavra ao nobre Senador Maurício Corrêa, como Líder. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF. Como Líder, 
pronuncia o seguinte discurso.) - Sf. Presidep.te, s~s e Sis. 
Senadores, o paroxismo em que nos enco:túra~os· no exercício 
parlamentar a que nos confiou a Nação brasileira, para a 
atividade essencialm_ente legislativa, está-nos conduzindo a 
uma fase que nos obriga a uma séria e amadurecida reflexão. 
- Um balanço isento do que produzimos até aqui, nesta 
segunda sessão legislativa, desta legislatura, frustra a qualquer 
um de nós e nos incompatibiliza de forma preocupante com 
a opinião pública consciente deste País. 

Instituição que se insere como indispensável na manu~ 
tenção da saúde de qualquer Estado democrático, o Parla
mento é a garantia cOntra a volúpia dos desmandos, arbitrarie
dades e paixões não-contidas de executivos prepotentes, mas 
há ele que creditar-se perante à Nação para fazer jus ao respei-
to -e à confiança de um povo. -

Após a convocação extraordinária promovida pelo Exe
cutivo, que- nos ietirou do recesso no infcio deste ano, para 
que compartilhássemos da profunda inquietação em que se 
encontrava o Governo, em face dos des~andos e quebradeira 
da Previdência Sodat, e que o socorrêssemos ante os impera
tivos emanados do Judiciário nas questões reclamadas pelos 
aposentados e pensionistas brasileiros, melancólico e ocioso 
tornou~se o seu resultado, produzindo gastos e incOnveniências 
dispensáveis. 

Disso não temos -culpa, salvo a impossibilidade criativa 
de não termos alvitrado mecanismos alternativos que pudes
sem conjurar a crise então vivida e somente adiada por suces
sivas interpretações da nossa mais Alta Corte de __ Justiça, n_ão 
unânimes, combatidas e criticadas por boa paicela de juris-tas 
dignos e insuspeitos. 

Encerrada a convocação· extraordinária que se resumiu 
nos debates de comissões e audiências públicas da Câmara 
dos Deputados, com a ociOsid3.de completa do Senado, de 
braços cruzados, aguardando o destino que aquela Casa iria 
dar à mensagem do Governo, o que produzirnqs da reabertura 
dos trabalhos no 'início de fevereiro passado até os dias de 
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hoje? Quase nada. A Emenda Constitúdorial do Senador Nel
son Carneiro, ·que reduzia a 75% doS nossos os _subsídi'os 
dos deputados estaduais e desses _75% para os vereadores. 
Ótimo, porque a proVidência é moralizadora e requeria_apro:. 
vação. Em seguida~ ou um poucô ailtes, o decreto legislativo 
que sustava os efeitos do Decreto n<:> 430, do Executivo, que 
baixava normas regulamentadoras para os agentes públicos 
da Previdência Social e que, aprovado na Câmara e, em segui
da, aqui, no Senado, como prevíamos, nenhum resultado prá
tico ensejou ao despero dos aposentados, pelo seu conteúdo 
eminentemente político, sem nenhuma base jurídica que mo
dificasse o status quo preexisteilfe. Vota a Câmara e em segUi~ 
da o Senado, a mensagem do Goverri.O~que criava a Secretàriá. 
de Governo, para -nela encaixar-se quem encaixado de fato 
já estava, o ·eminente Senador Jorge Bornhausen. 

Afora isSO, ·poucos, e não muito importanteS --prOjetOs, 
tramitaram, que pela sua natureza não despertaram o interesse 
da Nação e pouco significaram para o-estabelecimento do 
equilíbrio que haverá no decorrer das votações de tantos e 
espera-dos projetes que se inscrevem no necessário aprimora
mento do texto Constitucional e na equação de demandas 
sociais urgentes. Prioriza-se,-ãinda na Câiiúlra, a votação de 
emendas à Constituição- que antecipa o plebisdfo de 7 de 
setembro de 1993 para 21 de abril do ano que vem, matéria 
que, ao ver de muitos, se caracteriza: Cotn:ó-essehcial e- uigente, 
pelos seus aspectos nitidamente políticos, -m-as-·que;·p-ara -a 
maioria do povo, a essa matéria alheia, não se reverte na 
atenuação de dramas de seu cotidiano. 
. Particularmente, no que diz respeito ao Senado, ainda 
contamos com a cobrança constante para votarmos aqueles 
projetes passados pela Câmara, quando pelo seu mérito, an
gustiam-nos para que se lhes dêem andamento e tramitação 
em regime de urgência urgentfssirrlã: Isso seguramente irá 
se repetir daqui a dias com relação ao novo projeto de política 
salarial e ao pertinente ao aumento ou antecipação dos venci
mentos dos servid'ores civis e militares da União. 

As nossas Comissões têm freqüência precárrã·e-reduzida. 
Esses órgãos técnicos, racionalmente valorizados pela Consti
tuição, não tem podido cumprir as suas finalidades. Conseguir 
quorum tem sido uma via crucis para os seus niais assíduos 
e atentos freqüentadores. Eternizam-se, nas_Comissões, cente
nas de projetos, muitos deles de importância capital e que, 
se votados, nos aliviariam -do pesado fardo que suportamos 
perante a sociedade brasileira. Pela própria natureza atual 
das Comissões, possibilitando a uma gama enorme de_ proje
tas, condições terminatiVas de suas votações, o desfecho que 
pudéssemos dar agilização ·das pautas, certamente faria cõm 
que, em boa parte, nos fosse devolvida a confiabilidade do 
povo brasileiro. - - -- -

Poderia enumerar aqui os projetos, que se votados, con
tribuiriam para amenizar a imagem tão negativa de que hoje 
padecemos ante a Nação brasileira. Seria uma lista enfadonha, 
mas se situaria na prioriZação de vários pró jetos de leis comple
mentares, tão necessários ao cumprimento cabal da Consti
tuição e que se encontram encravados com pedidos de vista, 
outros pedidos nos escaninhos das Comissões e tantos outros 
emperrados pela ação impatriótica de expedientes procras
tinários de parcela, felizmente mínima, que intercepta o cum
primento dos avanços de que leis se responsabilizam. Eín 
pesquisa que realizei, mediante levantamento feito pela Asses
soria Legislativa do Senado, posso afirmar que todos os dispo
sitivos constitucionàis que não podem piescindir de comple
mentação legal já foram objeto de projetas de lei através 

de iniciatiVa dos mais diversos parlamentares, tanto do Senado 
como da Câmara dos Deputados. 

-Claro que se não nos agradam, vamos aperfeiçoá-los. 
É preciSo, no entanto; que desencalhemos todos eles e façamos 
andar aqueles que, pela sua prioridade, devam ser submetidos 
aos diversos órgãos do Legislativo e, em seguidª-, vqtados. 

Este é um ano de eleições municipais. São quase duas 
centenas de parlamentares que ensaiam suas _candidaturas. 
Quer queiram ou não, a verdade é que_ boa parte deste ano 
legislativo já foi comprometida com uma produção legislativa 
mínima, com a superveniência ·das festas de fim de ano e 
do início -deste, do Carnaval e _-da Semana santa, que pela 
apróxim3çãi:)'do dià 2l de abril, fez com que, encerrado o 
expediente legislativo na quarta-feira passada, dia 8, ficásse
mos até hoje; dia 22, praticamente sem nada produzir. Queira 
Deus que consigamos quorum neste resto de semana para 
trabalharmos. Dizia eu, quer queiramos ou não, o fato é que 
integrantes obviamente de políticos, grande parte do Con
gresso estará comprometida com as campanhas municipais, 
o que vale diier que daqui paraTrerite pOderenios ter: proble
mas ainda mais agudos com a presença de Parlamentares. 

O Sr. Gerson Camatã-=-Fe~~e-V. Ex~ um aparte? 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA -'- Collcedo o aparte ao 
nobre Senador Gerson Camata. 

O Sr. Gerson Camata _: ... .: .. : S"enã.dor Maurício Corrêa, V. 
Ex~ aproveita esta quarta-feira para fazer uma reflexão muito 
·profunda e um apelo à consciência do Parlamento brasileiro. 
Acredito que neste priineiiQ:OSefuestre,OSeja--este-, talvez, um 
dos mais impOrtanteS e corajosos discursos colocados aqui 
neste plenário, chamando o Legislativo à reflexão. V._ Ex~ 
veja os acontecimentos do Peru. O Legislativo fechado e o 
Presidente Fujimori aplauçlido na rua. Ontem~ 9 Legislativo 
tentou empossar um Vice-Presidente constitucional e ele foi 
vaiado na rua, por coisas que aconteceram naquele país, talvez 
·parecidas com coisas que estão acontecendo aqui no Brasil. 
Essa reflexão que V. Ex~ faz é uma autocrítica do Legislativo, 
feita Córri a cOragem de um homem ilibado, como V._EX!, 
com a experiência que V. Ex~ trouxe a este.Parlamento, Pode 
fazer. Veja V. Ex•, que, ao inVés dos projetes a·-que se refere 
aí, as nossas Lideranças e o Congresso deveriam pesquisar, 
na sociedade brasileira, quais os- assi.fntns que são eSsenciais 
e importantes para· o País, e tocá-los. A regulamentação dos 
artigos da Constituição-são furi:d~mentais, sen<'!.o a ~ons:ti
tuição não está plenamente em vigor. Entretanto, estamos 
aí parados; nada se faz. Precisam ser feitas reformas estruturais 
na economia. É Preciso reCOnhecer. a nossa Coristiúiição, 
na parte dos Direitos Humano~, é exemplar, é modelo para 
o mundo; na parte do capítulo da Economia, ela está atrasada. 
Seis meses depois que ela foi elaborada, baseada na economia 
um pouco socialista, caiu o Muro de Berlim. Temos que mudar 
a Constituiçâo nesses aspectos. Há reformas estruturais na 
economia-que precisam ser feitas; parã Que o -Governi::{ tenha 
instrumento para combater a inflação e o Congresso está fora 
da discussão. Quando se precisava discutir a questão econó
mica, o Congresso estava discUtindo, antes da reforma minis
terial, se o regime era parlamentarista ou presidencialista. 
Sem as reformas estruturais na parte económica da legislação 
e da Constituição, o Brasil vai dar com os burros n'água tanto 
no regime parlamentarista quanto no regime presidencialista. 
Não era a discussão que deveríamos estar travando. Hoje, 
V. Ex~ vem, com esse discurso lapidar, com essa colocação 
modelar, fazer uma autocrítica, e o Congresso deve refletir 
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sobre as palavras de V. Ex\ enquanto há tempo. Porque 
no ritmo que viemos até agora, se formos até_o fim do ano, 
V. Ex~, o Congresso não terá prest'adq uffi serviço ao povo 
brasileiro. Cumprimento V. Ex~ pela oportunidade e pela cora
gem com que coloca esse tema em debate nesta quarta-feira. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Agradeço a V. Ex•. 
Na verdade, a minha intenção era exatamente esta. Tenho 
procurado comparecer às Comissões, de segunda-feira a sexta
feira; estamos na ConiiSSào de Constituição, Justiça e Cidada
nia, com a Presidência do Senador Nelson Carneiro. Há difi
culdade para a obtenção de quorum; há dificuldade para votar 
matérias de transcendental importância. 

Então, julguei do meu dever t_razer estas r_ápidas conside
rações e estou feliz por saber que V. Ex~ pensa como eu. 

O que devemos fazer, Sr. Presidente, Srs. Senadores? 
Como procederemos se diante de nós há uma montanha de 
tarefas? Como safarmo-nos dos encargos das votações das 
leis complementares, reclamadas pelo Brasil para se dar cum
primento à Constituiçã.o? O que fazer com as mensagens do 
Presidente envolvendo questõeS fundamentais para a vida do 
nosso povo e de nossas instituições, algumas delas exigindo 
a nossa mais detida atenção pelas conseqüéncias que poderão 
gerar, como é o caso da Emenda à Constituição, enviada 
pelo Executivo em outubro do ano passado, que mexe na 
estrutura da ConstituiÇão, que quebra os monopólios tradicio
nalmente incorporados na Constituição, que introduz a avoca
tória etc. O que faZer com esse saco Sem fundo, que é a 
Previdência Social, cuja vida e estrutura legais que se quer 
lhe dar, vai depender de reformulações e reestruturações, 
que não podem estar apenas sobre o ónus do laboratório 
do Executivo, senão de interativa participação nossa no pro
cesso de sua remodelação e aprimoramento? O que fazer 
caril o clamor generalizado que não estaciona-tão-só nos seg
mentos empresariais, ma-s se estende e se espalha, como um 
desejo incontida dos trabalhadores ·e todos os consumidores, 
no enfrentamento da voracidade da carga tributária, quase 
sem paralelo diante das nações de todos os continentes? 

Parece-me, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que teremos 
que repensar o mecanismo de funcionamento do Poder Legis
lativo. 

· Creio que o primeiro passo que forçosamente tereniós 
que dar seiá no sentido da convocação imediata de um esforço 
concentrado para superarmos o tempo perdido. 

Não poderemos mais nos dar ao luxo de, passivamente, 
deixarmos que as sessões das sextas e segundas-feiras ~ejam 
apenas para discursos e discussões, sem votações de mérito. 

Um compromisso parlamentar terá que ser extraído para 
a obrigatoriedade das freqüências às comissões técnicas. 

O empenho que cada um de nós deverá empreender, 
deverá compreender, inclusive, a honestidade com o nosso 
mandato, daí exigindo o sacrifício dessa te_mporada, até que 
ultrapassemos o momento de dificulda~es que atravessamos. 

Poderá parecer uma requisição dura, essa, mas _ou inte
gralmente nos desvencilharemos desses encargos que livre
mente assumimos e pelos quais juramos e somos· pagos, ou 
cada vez mais nos distanciaremos do julgamento isento do 
povo brasileiro. 

As críticas e cobranças que costumeiramenfe fazemos 
desta tribuna e, em certos momentos, enérgica e contunden
temente, contra o Presidente da República e seus prepostos, 
cada vez mais ganharão a confiança do povo e-o respeito 
do criticado quando avançarmos na realização do cumpri-

menta _de nossa_ missão, de tal modo que nos_ façamos fÕrte 
e a_c;1tados pela altivez e densidade do exemplo. 

POr enquanto, somos passíveis também de críticas e temos 
que aceitá-las. -

Nem se diga que se trata de um defeito mórbido da Insti
tuição a que servimos, pois com ela nos confundimos, como 
dela integrantes. Sua_vitalidade não está na razão direta do 
que proporcionar o Presidente ou a Mesa para o desempenho 
de suas funções, mas precípua e essencialmente na do juízo 
coletivo e na do concerto geral de todos que a compomos. 
se a Instituição vai mal, também nós vamos mal; se ela vai 
bem_. t~mbém nós vamos bem. 

Finalmente, Sr. Presidente, Srs. Senadores, asseguro a 
V~ Ex~. que nos move a todos do PDT essa intenção. Coloca
mo-nos absolutamente abertos para o diálogo que devemos 
manter doravante e, com celeridade, em conjunto com esta 
Presidência e todas as Lideranças e respectivos liderados, para 
a agenda de prioridades que deveremos traçar, certos de que, 
somente através dessa dispoSição, poderemos vencer os árduos 
desafios que estão diante de nós. PassiVamente, nunca, desor~ 
ganizados, nunca. 

Tenho convicção de que venceremos ou de que podere
mos vencer. 
· Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! Palma.) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - ~SC. Pronuncia o 
segUfnte--discurso.)- Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, 
mal o- GoVerno propõe um novo salário mínimo e Uma rioVa 
política salarial, analistas acreditados e insuspeitoS começam 
a fazer o seu exame crítico, no sentido de que os projetas 
governamentais agravam ainda mais o arrocho e a compressão 
do_s ganhos dos trabalhadores. 

· O matemático José Outra Vieira Sobrinho (em O Estado 
de S.~ Paulo de 22-4-92) faz os seus cálculos e prova ·que os 
reajustes do salário mínimo (assim como os salários de até 
três salários m"ínimos) serão inferiores ao que receberiam pela 
atual Lei n• 8.222. 

"Pela lei em vigor, -o trabalhador com data-base 
em abríl e que recebia Cr$250 mil em jan'eiro passârá 
a ganhar em maio Cr$581.425 com aplicação do rea
juste quadrimestral pelo INPC. Segundo o projeto do 
governo, esse mesmo trabalhador receberia 
Cr$574.400,90, ou Cr$7 mil a menos. A simulação foi 
feita considerando o INPC de janeiro (25,92%), feve
reiro (24,48% ), março (21,62%) eu)Ila projeção para 
abril de 22%. ~ ~ · · -

O reajuste é menor, segUndo o matemático, por
que a variação do INPC é decrescente e o que deter
mina o percentual de correção, rro projeto do governo, 
é o índice de inflação no Ultimo mês do quadrimestre. 
Num cenário de inflação- em alta, o trabalhador terá 
sempre um reajuste superior ao-acumulado no quadri
mestre porque a inflação do Ultimo mês será maior 
que a média apurada pelo Fato r de Atualização Salarial 
(FAS)." ~ 

Também para o economista Dárcio Garcia Munhoz o· 
peso maior dessa fórmula de combater a inflação recairá sobre 
as pessoas que ganham o salário mínimo. 

Segundo o mesmo economista, perderá igualmente a mas
sa salarial como um todo, apesar do grau em que já está 
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deprimida. Munhoz calcula que o sal~rio mfnjmo acumula 
uma perda não inferior a 55%;de 1980 a dezembro de 1991. 

O ex-ministro Bi'éSser Ye"reira· opina qu·e· OS'Sêtores~trà'dí~ 
cionais, como os de serviços e agric_ultura, serão prejudicados 
pelo novo projeto. - ' - - ~ 

Walter Barelli, ex-Díe-ese, conSidera a proposição gov~r
namehtal uma "forma sutil de_ arro~ho salarial", que traz de 
volta um redutor. Segundo ele, o Fator de Atualização Salarial 
(FAS) só irá funcionar·quando a inflação por baixa. 

Nem mesmo a patronal FIESP-está satisfeita; Seu diretor 
Roberto Nicolau Jeha acha que o governo está percebendo 
tarde demais que a politica recessiva foi longe demais. O 
projeto do Governo, paiã Jelia, é unia tentatíva--de ·ocultar 
o erro da política económica do Pafs, como recessão, jurOs 
altos e arrocho salarial. 

Quero asSinalar, portanto, que fora das ~re_as d~ g<:)yem_o, 
a crítica ao projeto gOvernamental é praticamente universal, unânime.- - - --~----"-------------

0 sindicalista Vicente de Paulo Silva, dos Metalúrgicos 
de São Bernardo do Campo, começa por reClaniar- da grande 
cofusão criada pelo projeto, e conclui que o _melho.r para 
os trabalhadores_seria um projeto -elaborado pelo Dieese. 

O projeto preparado pelo Dieese cria um mêcáõiSiTICI 
de aumento real do salário mínimo, pela chamada escala mó
vel. Se a inflação permanecer em 20% ou subir, o reajuSte 
é mensal. Se em três- meses não atirigii-20.%, a repOSiçãO 
integral será feita no-firial do trimestre. -

As oposições na Câmara- principalmente PMDB, PDT 
e PT- se articulam para propor-mudanças ao proj"eto oficial, 
que podem ser no seu valor (fixàdo pelo projeto em 
Cr$230.00ü,OO a partii-de maio) ou na periodicidade dos novos 
reajustes, prevista para cada quadrimestre na proposição do 
Governo. -------

Tudo tem em vista um p·rojeto ma:is -sintonizad-O coni 
as reais necessidades dos trabalhadores, e com as continuadas 
e acentuadas perdas do seu poder de compra. 

Creio que é hora de o Congress-o NacioliàT;qUa:Iiào e 
chamado a y_otar tão importante proj"efo-, Oferecer umã. Co-ntra:: 
proposta, que pelo menos, reduza as perdas dos salários dos 
trabalhadores, de um lado, e de outro, assegu-re que doravante 
essas eventuais perdas sejam íinediatamente respostas-

Do contrário, o esforço de combate à inflação continuará 
se fazendo pela mesma via de sempre, a qual parece única 
para os mentores da política económica, isto é, essa política 
pobre, medíocre, perversa que é o ·arrocho dos salários. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Albano Franco - Áureo Mello - Cario De'_C_a_rli -

Dário Pereira- Dirceu Carneiro-Elci-º Álvare_s- Fernan
do Henrique Cardoso- Francisco Rollemberg- Guilherme 
Palmeir:a :_Hugo Napoleão- Iram Saraiva- João Calmon 
- Josaphat Marinho - Jutahy Magalhães - Louremberg 
Nunes Rocha - Marco Maciel - Mário Covas - Marluce 
Pinto- Pedro Simon- Valmir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Sobre a mesa 
requerimento que será lido pelo Sr. 19 Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 174, DE 1992 

Requeiro seja considerado como licença autorizada, riOs 
termos~do art. 43, inciso II do Regimento InternO do""Scinado 
Federal, meu afastamento, acompanhando parente meu de 

primeiro grau, internadO- no IiiStituto ao ·coração, em- São 
Paulo, nos dias 13, 14, 15 e 20 de abril de 1992. Encaminho 
ateStados comprobatórios. 

Sala das Sessões, 22 de abril de 1992. --Senador Fran
cisco Rollemberg 

flOSPITAL DO CORAÇÃO 

Associação do Sanatório Sirio 
DECLARAÇAo· 

Declaro para os devidos fins .9ue o Dr. Francisco Guima
rães Rollemberg esteve acompanhando o seu_irmão o Sr. He
ráclito Guimarães Rollemberg, internado neste Hospital no 
período de 13-4-92 a 18-4-92. · · 

São Paulo, 18 de abril de 1992. -Dr, Manuel Nicolas 
Cano. 

O SR- PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Aprovado 
o requerimento. fica concedjda_ a licença solicitada. nos termos 
do art. 43, II, do Regimento Interno. (Pausa.) 

Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 1~ 

Secretário. 
.É__ lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• <16, DE 1992- COMPLEMENTAR 

Dispõe sobre o procedimento contraditório espe
Cial, de rito sumário, para-o ProceSso de desaPropriação 
por interesse social, para fins de reforma agrária, de 
imóvel rural que não esteja cumprindo a sua função 
social. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 A desapropriação por interesse social, para fíns 

de refOrma agrária, de imóvel rural que não esteja cumprindo 
sua função social, mediante prévia e ju~ta indenização, pre
vista n() art~ 184, § __ 3_~~ da Constituiç49 _Q_a República, será 
regulada por esta Lei Complementar. 

§ 19 A propriedade da terra -desempeõha integraJriiente 
a sua função social quando, simultaneaniente: 

I- favorece 9 bem-estar dos proprietários e dos trabalha-
dores que nela labutam, assim como o de suas famHias; 

II -mantém níveis satisfatórios de produtividade; 
III -assegura a conservação dos re_cursos naturais; 
IV- observa as disposições legais que regulam as justas 

relações de trabalh0, entre os que a possuem e a cultivam. 
§ 29 Para o cálculo do justo valor da indenização, a 

ser paga pelo expropriante ao expropriado, serão .conside-
rados: - -

I-o valor da propriedade, declarado por seu titular, 
para efeitos fiscais; -

II- o preço de sua aquisiÇão, O telilp<i decorrido desde 
a sua concretização e o interesse que dos bens aufere o seu 
proprietário; 

III- sua situação, vias de acesso, área total, área culti-
vada e benefeitorias útei:s e riecessárias; - -- - - -

IV -valor da terra nua e da área cultivada; 
V- valor das benfeitorias -úteis e necessárias; 
VI -valorização ou depreciação da área remanescente, 

pertencente ao expropriado; e 
VII - valor venal de outros imóveis da mesma espécie 

e na mesma regiào·; nOs -últimos-CiiiCo anos. --- ----
§ 3~ O pagamento da indenização será feito em Títulos 

da Dívida Agrária (TDA), com cláusula de preservação do 
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valor real, resgatáveis no prazo _de até_vintc ~mos, a partir 
do segundo ano de sua emissão. _ . , -- - _ .. 

§ 4~ As benfeitorias úteis e necessàiias S~dio 'indent.: · 
zadas em dinheiro. 

Art. 29 A desapropriação a que se refere esta lei será 
precedida de decreto do Poder Executivo, que contenha a 
descrição e demais características do imóvel, declarando-o 
de interesse social para fins de reforma agrária e autorizando 
a União a propor a ação pertinente. 

Art. 311 A ação será proposta perante- Vara Federal com 
jurisdição sobre a área de situação do imóvel, no· prazo de 
dois anos da publicação do decreto que o houver declarado 
de interesse social, para fins de refonna agrária. 

§ 19 Expirado o prazo a que se refere o caput deste 
artigo, sem a propositura da ação respectiva, o decreto expro~ 
priatório perderá sua validade. 

§ 2~' A petição inicial, além dos requisitoS preVistos no 
Código de Processo Civil, conterá a oferta do preço e a como
provação de seu depósito à disposição do Juízo, feitõ- em 
banco oficial, sendo instruida com um exemplar do acordo 
celebrado entre o expropriante e o expropriador, se houver, 
com Um exemplar do Diário Oficial em que tenha sido publi
cado o decreto de desapropriação, bem como com a planta 
ou a descrição dos bens e de suas confrontações. Requererá, 
também, a imissão na posse dos bens e a sua transcrição 
no registro de imóveis. 

§ 3~' Para o cálculo do preço a ser ofertado e depositado 
pelo expropriante, serão levados_ em conta: 

I - o valor do imóvel acordado entre o expropriante 
e o expropriado se houver; 

II - na falta de acordo, o valor da propriedade declarado 
por seu titular, para fins de pagamento de imposto territorial 
rural. 

Art. 4~' Ao despachar o pedido, no prazo máximo de 
quarenta e oito horas e verificada a presença dos pressupostos 
processuais, o juiz mandará imitir o expropría"ntE-na posse 
provisófíã âo imóvel e nomeará perito de sua livre escolha, 
para a avaliação dos bens. 

§ 19 O laudo de avaliação será apresentado em cartório, 
até cinco dias, pelo menos, antes da audiência de instrução 
e jUlgamento. 

§ 2~ Expropriante·e- eXprOpriado poderão indicar seus 
respectivos assistentes técnicos, para acompanhamento da pe
rícia. 

§ 3~' Verificado que o valor do imóvel é superior ao 
declarado por seu proprietário, para efeito do pagamento de 
imposto territorial rural, e caracterizado o dOlo ou a má-fé, 
o juiz poderá condenar o expropriado ao pagamento, em do
bro, da diferença devida do tributo, corrigido, nos últimos 
cinco anos, deduzindo-se da indenização que lhe for devida 
esse total. 

Art. 5~' Imitido o expropriante na posse provisória dos 
bens, o juiZ determinará- a citação do desapropriado, para 
que responda, querendo, aos termos da ação, e intimando-o 
para a audiência de instrução e julgamento, que se realizará, 
no máximo, em trinta dias. .. 

§ 1~' A citação far~se-á por mandado, na pessoa do pro
prietário dos bens; a de um cónjuge dispensa a do outro; 
a de um sócio, ou administrador, a dos demais quando o 
bem pertencer a sociedade; a do administrador da coisa, no 
caso _de condomínio, exceto o de_edifício de. apartamentos 
ou o condomínio horizontal, em que cada apartamento ou 

prédio constitua unidade autónoma, a dos condóminos; e ã 
do inventariante~ ou, ~fe não houver, a do cônjuge supérstite, 
herd~jro ou legatário, de~en_tor da heranç'a,. a c!. os demais_ inte
ressados, quando o be_m pertencer a espólio. 

§ 29 Quãndo não encontrar o citando-, mas ciente de 
que ele se encontra no território da jurisdição do juiz da 
causa, o oficial pórtãdor do mãndado niarcará, desde logo, 
hora çerta para a citação, independentente da nova diligênCia 
ou despacho. 

§ 39 Quando a ação não for proposta no foro do domi
cílio ou da residência do_ expropriado, a citaçãO será feita 
por. precatória, se ele estiver em lugar certo, fora da área 
de jurisdição do juiz, mas em terti!ório riã.cional. 

§ 4' A citação far-se-á por edital, se o citando for desco
nhecido, ou estiver em lugar ignorado, incerto, ou_ inacessível, 
ou;-ainda, no estrangeiio, o que será certificado pelo oficial 
do Juizo. 

Art. 69 -A contestação somente pOderá alegãr vício do 
processo judicial! ou impugnar o preço oferecido. Qualquer 
outra questão será decidida em ação própria. 

§ 1~' Havendo concordância sobre o preço, o juiz a ho
mologará por sentença. 

§ 2~' Ainda que discorde do preço oferecido, ou do valor 
fixado por sentença, o desapropriado poderá levantar até oi
tenta por cento do depósito feito à disposição do Juízo, obser
vado o procedimento do parágrafo seguinte. 
· § 39 O levantamento do preço será deferido mediante 
prova de propriedade, de quitação de dívidas fiscais que re
caiãitf sobre o bem expropriado e publicação de editais, com 
o prazo de dez dias, para conhecimento de terceiros. 

§ 4~' Se o juiz verificar a existência de dúvida sobre 
o domínio dos bens, o preço permanecerá em depósito, ressal
vada aos interessados a propositura de ação própria para dis
putá-lo. 

Art. 7~' A instância não se interrompe. No caso de mor
te do desapropriado, ou perda de sua capacidade civil, o juiz, 
logO que disso tenha conhecimento, nomeará curador à lide, 
até que se habilite o interessado. 

P1rágrafo único. Os atas praticados da data do faleci
mento ou perda da capacidade do desapropriado, à investidura 
do curador à lide, poderão ser ratificados ou impugnados 
p-or ele, ou pelo representante do espólio, ou do incapaz. 

Art. 8~' Coricluída a instrução, o juiz proferirá sentença, 
fixando o preço da indeniza_ção. 

Parágrafo único. Não se julgando habilitado a decidir, 
designará o juiz, desde logo, outra audiência, a realizar-se 
no prazo de dez dias, para publicação da sentença. 

Art. 9~' Em sua decisão, o juiz indicará os fatores de 
seu convencimento e deverá considerar, especialmente, aque
les constantes do art. 1~', § 29 e art. 49, § 3~', desta Lei Comple
mentar. 

§ 19 A sentença que fixar o valor da indenização, quan
do este for superior ao preço oferecido, condenará o expro
priante ao pagamento_ de honorários de advogado do expro
priado sobre o valor da dife~ença. 

§ 29 Da sentença que fixar o preço da indenização cabe
rá recurso, com efeito meramente devolutivo, quando inter
posto pelo expropriado e com ambos os efeitos quando o 
for pelo expropriante. 

§ 3'~ Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produ
zindo efeito senão depois de confirmada em segundo grau, 
a sentença que condenar o expropriante em quantia superior 
ao dobro da oferecida. 
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§ 4"' Ficam subwrogados no preço quaisquer ónus ou di
reitos que recaiam sobre os bens expropriados.' 

§ s~ Para o pagamento do valor da indenização devida 
ao expropriado será observada a regra contida no art. 1'", 
§ 2"' e a ressalVa do art. 4"', § -3<:>,--desta Lei Coriiplementar, 
não se incluindo eventuais direitos de terceiros. 

§ 69 O expropriado respondei"á, perante túCêTiõS e por 
ação própria, pela omissão e son-egação de -q-uaisQuer informa
ções que possam interessar à marcha do processo ou -ao-recebi~ 
menta da indenização. 

Art. 10. A ação de desapropriaç:l:o pade ser ajuizada 
durante as fériaS forenses e m'io ·se ii:tterràmjie pela s·uperve-· 
niência destas. 

Art. 11. As disposição desta Lei Complementar apli
cam-se aos processos ·de desapropriação por-intereSse social, 
para fins de reforma agrária, que estejam em ·cursO. 

Art. 12. Os casos omissos nesta Lei Complement3i Se
rão decididos com fundamento nas disposições do Código 
de Processo Civil, pertinenteS aos prOcedfinentõ"S sumãi-íSsl~ 
mos e especiais. - - -- - --- ----

Art. 13. Esta Lei Complementar·entr~ú~ro·vrgor na data 
de sua publicado. __ _ 

Art. 14. Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

A ordem constitucioanl tutela o díi-eito de propriedade, 
garantindo, ao seu titular, a conservação do domínio. A expro
priação reflete uma agressão jurídica a esse direito, cuja inta-n
gibilidade não é absoluta, curvando-se à atuação do Poder 
Público, sempre que este agir eni nome do interesse coletivo, 
que se sobrepõe ao individual. 

E porque exceção à re-gra, a anulação do direito de pro
priedade - que outra coisa não é a desapropriação __:_-há 
de ater-se às regras em Direito previstas, sendo sem estas 
inadmissíveis. ____ _- ----

Com esse entendiineilto, Vein o Egrégi~ Supremo Tribu
nal Federal, em sucessivas decições, definindo liminares, em 
mandados de segurança requeridos por-prop-rietários dce imó
veis rurais, coril 6 objetivo de sobrestar sUa desaproprfação, 
iminente diante da publicação de decreto presidencial, decla
rando-o de interesse social, para fins de reforma agrária. 

Assim, por exemplo, ao despachar o writ impetrado por 
um proprietário do Mato Grosso do Sul, observoU o ilustre . 
Ministro Celso de Mello: 

"A ausência da lei, prevista no 'art. 184, § 39, do 
texto constitucional, reveste-_se de significativa impor
tância, pois a Carta Política quis -e a carga de intecio
nalidade do preceito em questão é irrecusável- condi
cionamente, normativa a atfvidade expropriatória da 
União, impondo, para esse fim, a necessária edição 
de lei complementar. Inexistente esta, tornar-se-á in
viável, para efeito de concretização da desapropriação
sanção; o exercício da competencia expropriátória pelo 
Poder Público federal, nas hipóteses que versarem imó
veis ruraiS, para fins de reforma agrárfa." ... 

Outro não é o entendimento do Ministro Moreira Alves, 
no julgamento do MS-20.960-7-DF. Para ele, a imprescindi
bilidade de edição da lei compleritentar prev-ísía no art. -184, 
§ 3~', da Constituição da República, para viabilizar, com todos 
os seus consectários, a ·desapropriação por interesse social, 
para fins de reforma agrária, condiciona ~a própría ativida~e 

estatal que dá início ao proc-edimento expropriatório~ E acen
tua: 

"Se a propositura da ação de desapropriação é 
impossível juridicamente até que venha a Lei Comple
mentar que lhe estabeleça o procedimento exigido pela 
Constituição, parece manifesto que não se poderá ad
mitir a possibilidade da prática de um ato-condição 
de uma impossibilidade jurídica, máxima quando desse 
ato-condição já s~rgem séifãS -re.sfr:1ç"óes ao· dírdiO de 
-propriedade que a Constituição só admite em 
razão da desapropriação em si mesma. 

A impossibilidade jurídica de desapropriar-se 
acarreta a impossibilidade jurídica de declarar-se que 
se pode desapropriar." 

Também a Doutrinã enfati~- a iinj)rescirtdibilidade da 
Lei Complementar, para que sejam desapropriados os imóveis 
indi~,pensáveis-à -reforrria- agr~~iá qUe o _País deseja. ____ -· _ . 
____ Nest_~ semido é o magistério _de_C.eJso_Ribeiro_ Bastos, 
às pá_ginas 266n, de sua já consagrada obra, "Coment.irios 
à Constituição do Brasil", 79 vol., in verbis: 

- "Temos para nós que a lei complementar é indis
pensável para que se possa operacionalizar a desapro
priação. Funciona como uma garantia do particular. 
Daí porque, embora seja correto, como afirma Tupi
nambá Miguel Castro do Nascimento, lembrando re
graS do Código Civil, que a todo dii'eito corresponde 
u1na ação que o assegura, não meilos certo que, do 
ângulo constitucional, há preceitos executáveis e outros 
não-executáveis antes da lei integradora. No caso, 
quem tem direito é o expropriado·de não ver-se privado 
do seu bem senão na forma constitucional. O exercício 
pela União do seu direito de expropriar sem ser por 
via da ConstituiÇão nem chega a ser direito Visto, pois 
de inconstitUcionalidade se trata.,- -, 

A inexistência, portanto, de lei complem ... ntar que regule 
o procedimento especial, de rito sumário, para o processo 
de desapropriação por ihteresse social, para fins de reforma 
agrária, de imóvel rural que não esteja cumprindo a sua função 
social, impede a realização desta. 

O projeto que hoje submetemos à apreciação desta Casa 
e do- Congresso Nacional pretende proporcional, à União, 
o instrumento legal necessário à solução_ dos graves problemas 
existentes no campo. 

É fruto de prolongado estudo e levou em consideração 
não apenas normas existentes em outros diplomas em vigor 
no País, como observações feitas em julgados e trabalhos 
de tratadistas. Consolida, assim, a experiência nacional e inter
nacional sobre a matéria. 

Acreditamos, por isSo, em sua aproVação e rápida trans
formação em lei, a fim de que possa ser logo retornado o 
processo de reforma agrária, com a fixação no_campo de milha
res de famüias de sem-terras e a implantação, ali também, 
da Paz Social a q·ue todos almeJamos. 

Sala das Sessões, 22 d~ abril de 1992. - Senador Hum
berto Lucena 

(Às Comissões de Constituição~ Justiça(} Cidadania 
e de Assuntos Económicos.) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -·o projeto 
lido será publicado e remetido às comissões competentes. 

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

Secretário. 
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É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 175, DE 1992 

Requeremos, fundamentados no Artigo 152 do Regimen
to Interno do Senado Federal, a prorrogação por mais 60 
(sessenta) dias do prazo concedido à Comissão Pãrlamentar 
de Inquérito Destinadã a Investigar as Denúncias de Corrup
ção e Irregularidades na Contratação de Obras Públicas. 

Senadores: - Ruy Bacelar- Elcio Alvares- Garibaldi 
Alves Filho- João Franca -Nelson Wedekin- Magno 
Bacelar - Moisés Abrão - João Rocha - Mansueto de 
Lavor - Meira Filho - Aureo Mello - Amir Lando -:
José Paulo Biso! - Chagas Rodrigues - José Fogaça -
Pedro Simon- Maurício Corrêa- Gerson Camafá- Man
sueto de Lavor - César Dias - Carlos Patrocínio - Beni 
V eras - Nabor Júnior - Francisco Rollemberg - Jutahy 
Magalhães- Jonas Pinheiro- Affonso Cámargo- Valmir 
Campelo. - · 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - n·requeri-
mento lido contém subscritores em número sufiCiente para 
a prorrogação solicitada, nos termos do artigo 152 çto Regi-
mento Interno. __ 

Será publicado para que produza os devidos efeitos. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Esgotado o 
tempo destinado ao Expediente. 

Presentes na Casa 62 Srs. Senadores. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Sobre a mesa, requerimento qUe será lidO pelo Sr. 19 

Secretário. -

Ê lido e aprovado o seguintC: 
REQUERIMENTO N• 176, DE 1992 

Requeiro, coni fundamento no art.175, alínea d, do Regi
mento Interno do Senado__ Federal, a inversão da pauta da 
Ordem do Dia designada para a Sessão de hoje, de man_eira 
que o item 5 passa a figurar em segundo lugar. 

Sala das Sessões, 12 de abril de 1992. -Senador Maurício 
Corrêa. ~ -

,. O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -:- Aprovado 
o requerimento, será feita a inversão solicitada. 

Sobre a mesa, requerimento que será lidO pelo Sr. P-Se
cretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 177, DE 1992 

Nos termos do art. 175, alínea d, do RegimentO Interno, 
requeiro a inversão da Ordem do Dia a fim de que as matérias 
constantes dos itens 7, 10, 11, 12 e 13 sejam apreciadas em 
primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto lugares, respecti
vamente. 

Sala das Sessões, 22 de abril de 1992. - Marco Maciel. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Aprovado 
o requerimento, será feita a inversão solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Item 7: 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 15, de 1988 (n' 20/88, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto da Convenção n9 154, 
da Orgonização·lnternacional do Trabalho- OIT, so
bre o incentivo à negociação coletiva, adotada em Ge-

nebra, em 1981, durante a 67~ Reunião da Conferência 
Internacional do Trabalho, tendo Pareceres Favoráveis 
sob n\)S 48 e 49, de 1992, das Comissões 

-- de Constituição, Justiça e· Cidadania; e 
- de Relações· Exteriores e Defesa Nacional. 

A discussão da matéria foi encei"rada na sesSão ordinária 
de 14 do corrente. 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Co"missão Difet6ra pai" <i a redação final: 

É o seguinte ~ projeto aprovado: 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N• 15, DE 1988 

(N• 20/88, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto da Convenção n~ 154, da 
Orgariização Internacional do Trabalho - OIT, sobre 
o incentivo à negociação coletiva, adotada em Genebra, 
em 1981, durante a 67~ Reunião da Conferência Interna
cional do Trabalho. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Fica aprovado o texto _da Convenção nQ 154, 

da Organização Internacional do Trabalho- OIT, sobre o 
incentivo, à ne_gociação coletiva, adotada em Genebra, em 
1981, durante a 67~ Reunião da Conferência Internacional 
dQ Trabalho. 

Art. 2~ Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de s_ua publicação. 
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Item 5: 

Votação, em turno úniCO; do Projeto de Lei da 
Câmara n'93, de 1991 (n°4.819/90, na Casa de origem}, 
de iniciativa do Ministério Público da União, que cria 
Cargos de Procuradores do Trabalho de 2• Categoria, 
Cargos efetiVos e- érii ·comisSão, e dá outras providên
cias, no âmbito do Ministério PúblicQ do Trabalho, 
tendo - -

Parecerfavorável, sob nQ 59, de 1992, da Confissão 
-de Constituição, Justiça e Cidadania. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária 
de 14 do corrente. 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennane~r 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

É o Se_?uinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 93, DE 19~1 
(n' 4.819/90, na Casa de origem) 

(De iniciatiVa dO Minfstério Púb~c? da União) 
Cria cargos de Procuradores do Trabalho de 2~ 

Categoria, Cargos efetivos e em comissão e dá outras 
providências, no âmbito do Ministério público do Tra
balho. 

O. Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Ficam criados, n_o âmbito do Ministério Público 

do Trabalho, 32 (trinta e dois) cargos de Procurador do Traba
lho dez~ Categoria para atendimento. da composição das P~o-
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curadorias Regionais do Trabalho da 2~, s~, 6~ e 10• Regiões 
da Justiça do Trbalho, com sedes em São Paulo, Salvador, 
Recife e Brasílía, respectivamente. -

Art. 2" Para atendimento da nova comp6Sição das Pro
curadorias Regióilã.is do Trabalho referidas no arfigo 1 '?, ficam 
criados, no Quadro de Pessoal da SeCretaria do Ministério 
Público do Trabalho os cargos efetivos, indicados na forma 
do Anexo I desta Lei. 

Art. 3'-' Ficam criados, no âmbito do Ministério Público 
do Trabalho, 20 (vinte) cargos em corilisSãO, do grupo Difeção 
e Assessoramento Superiores, Código- 1022. 

Art. 4~ Os Cflrgos cri:idos pelos arts. 29 e 39 serão provi
dos pelo Procurador-Geral da Justiça do Trabalho, na forma 
da Lei. 

Art. 59 São transformados em cargos do Grupo Direção 
e Assessoramento Superiores, Cód_igo DAS 101.1, as funções 
~de Direção e Assistência Intermediárias, código DAI-111.3 
(NM), assim como o cargo de Secretário Regional, código 
DAS-101.1, que passa a ter o código DAS.l01.2, constiiiies 
do Anexo II a esta Lei. 

Art. 6~ A despesa decorrente da aplicação desta Lei 
correrá por co~ta das dotações orçamentárias do MinistériO 
Público do Trabalho. 

Art. 7~ Esta Lei entra rim vigor na data de sua publi-: 
cação. 

Art. s~ Revogam--se ·as disposições em contrário. 

ANEXO! 
(Lei no , de de . de 1990) 

MINTS1ÍlRIO p(JBJ.JCO DO TRABAIJIO 

Categorias Funcionais 

Grupo Cargos Código Ntímcro 

Outras Atividades de Nfvel Superior Administrador PGJT -NS-923 08 
Serviços Auxiliares Agente Administrativo PGJT-801 24 

Datilógrafo PGJT-SA-802 32 
Serviços de Transporte Motorista Oficial PGJT-TP-1201 08 
Oficial de Portaria Agente de Portaria PGJT-TP-1202 16 

ANEXO II 
(Lei n° , de de de 1990) 

MINJS1ÍlRIO p(JBUC'.O DO TRABALHO 

Situaçlo Anterior SIIUaçlo Nova 

N°de cargos 
Denominaçlo Sim bolo 

N" de caraoo 
Dcnominaçfio C6dlgo ou Funçõca ouFunç&:. 

A ~ Procuradoria R<."gional do A - Procuradoria Regional do 
Trabaho da '2.- R<."gi.§o Trabalho da 2• Região 

01 Secretário Regional DAS-101.2 01 Secretário Regional DAS-101.2 
Seção Processual Divi<;ão Processual 

01 Chefe DAS-101.1 01 Chefe DAS-101.1 
Seção de Apoio Administrativo Divido de Apoio Administrativo 

01 Chefe DAS-101.1 01 Chefe · DAS-101.1 
B - Procuradoria Regional do R ~ Procuradoria Regional do 
Trabalho da s• Região Trabalho da 9 Região 

01 Secretário Regional DAS-101.2 O! Secretário Regional DAS-101.2 
Seção Processual Divisão Processual 

O! Chefe DA.~-10t.l 01 Chefe DAS-101.1. 
Seção de Apoio Administrativo Divisão de Apoio Administrativo 

01 Chefe · DAS-101.1 01 Chefe . DAS-101.1 
C- Procuradorida Regional do Procuradoria Regional do 
Tnlbalho da 6' Regilio Trabalho da fi" Regi.§o 

01 Secretário Regional DAS-101.2 01 Secretário Regional DAS-101.2 
S•ção Processual Divisão Processual 

01 Chefe DAS-101.1 O! Chefe DAS-101.1 
Seç:io de Apoio Administrativo Divis!ío de Apoio Administrativo 

01 Chefe DAS-10t.l 01 Chefe DAS-101.1 
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. . , ANP.XO II! -
. (Lei o• , de de de 1990) 
MINISTÍ'.RIO PÚBI JCO DO TRABALHO 

Situaçllo Anterior 

N°dc Cargos 
Dcnominaçllo Sfmbolo 

ou Funçõca 

A - Procuradoria Rcgioilal do 
Trabaho da 10" Região 

01 Secretário Regional DAS-101.2 
Seçilo Processual 

01 Chefe DAS-101.1 
Seção de Apoio Administrativo 

01 Chefe DAS-!OI.f 

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

Discussão, eni turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 8, de 1992 (n' 34/91, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do Convênio para o 
funcionamento da Sede Acadêmica da FLACSO no 
Brasil, celebrado entre o Governo da República Fede
rativa do Brasil e a Faculdade Latino-Americana de 
Ciências Sociais- FLACSO, tendo 

Parecer favorável, sob n9 74, de 1992, da Comissão 
> 

- de Relações Exteriores e Deresa Nacional. 

Em discussão, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra. encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa") 
Aprovado. 
O projetO irá ã -comissãO Diretora para a redaçãO final. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 8, DE 1992 

(N• 34/91, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Convênio para o funcionamento 
da Sede Acadêmica da FLACSO no Brasil, celebrado 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e 
a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais -
FLACSO. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Fica aprovado o texto do Convênio para o fun

cionamento da Sede Acadêmica da FLACSO no Brasil, cele
brado entre o 'Governo da República Federativa do Brasil 
e a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais -
FLACSO, em Brasilia, em 3 de dezembro de 1990_ 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Con
gresso Nacional quaisquer a tos que possam resultar em revisão 
do referido Convênio, bem como quaisquer ajustes co'mple-

Sitnaçlo Nova 

N" de Cargos 
Dcnomlnaçllo C6digo 

ou Fançõca -
A ~ Procuradoria Regional do 
Trabalho da I O" Região 

01 Secretário Regional DAS-10!.2 
Divisão Processual 

01 Chefe. DAS-101.1 
Divisão de Apoio Adminiitrativo 

01 Chefe DAS-101.1 

mentares que, nos termos do art. 49, inciso I da Constituição 
Federal, acarretam encargos ou compromissos gravosos ao 
patririiôriio-n.acional. 

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

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

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 9, de 1992 (n• 35/91, na Câmara dos 
DePutados), que aprova o texto de Emenda ao art. 
56 da Convenção sobre Aviação Civil Internacional, 
concluído em Montreal, em 6 de outubro de 1989, tendo 

Parecer favorável, sob n9 80, de 1992, da Comissão. 

- de Relações Exteriores-e Defesa Nacional. 

___ Em discussão, em.Jumo único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra; encerro a discussão. 
Em votação" 
Os Srs. Senadores···que o aprovam queiram perm3necer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto irá à Comissão Diretora-para a redação final. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 9 DE 1992 

(n• 35/91,"na Câmara dos Deputados) 

Aprova o t.exto de Emenda ao artigo 56 da Conven
ção sobre Aviação Civil Internacional, concluído em 
Montreal, em 6 de outubro de 1989. 

O Congresso NaCional decreta: 
Art. 19 Fica aprovado o texto da Emenda ao artigo 56 

da Convenção sobre Aviação Civil Internacíonal, co-ncluído 
em Montreal, em 6 de outubro de 1989. 

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. - -

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

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' U, de 1992 (n' 110/91, na Câmàra" dos 
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Deputados), que aprova o texto do protocolo Substi
tutivo do Art. VI do Acordo Cultural de ·23 de setembro 
de 1964, celebrado entre o Governo da República Fede
rativa do Brasíl e o Governo da" República do Senegal, 
em Brasília, em 14 dC fevereiro âe 1984, tendo 

Parecer favorável, sob n"'7.5, de 1992, d~ Comissão. 

- de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

Em discussão, em turno único .. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. __ 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O Projeto irá a Comissão Diretora para redação final. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 11, DE 1992 
(N• 110/91, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Protocolo Substitutivo do artigo 
VI do Acordo Cultural de 23 de setembro de 1964, 
celebrado entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República do Senegal, em Brasília, 
em 14 de fevereiro de 1984.. --

0 Congresso Nacional decreta: . __ 
Art. 1 o Fica aprovado o textO do ProtocolO Substitutivo 

do Artigo VI do Acordo Cultura[ de 23 de setembro de 1964, 
celebrado .entre o Governo da República Federativa do Brasil 
e do Governo da República do Senegal, em Brasília, em 14 
de fevereiro de 1984. 

Parágrafo únicç). Ficam sujeitos--a áprovãçãO do Con
gresso Nacional quaisquer atas que possam resultar em revisão 
do presente Protocolo, bem como quaisquer ajustes comple
mentares que, nos termos do art. 49. inciso I da Constituição 
Federal acarretem encargos ou compromissoçgravosõs ao pa
trimónio nacionãl. 

Art. 2'~ Este decreto legislativo entra em-"igor na:-data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Iteni 13: 

Aprovado o prosseguimento da tramitação da matéria, 
a mesma será incluída em Ordem do Dia para o primeiro 
turno de discussão. 

O Sr. Dirceu Cameiro,l1 Secretário, deixa a cadei
ra da presidência que é ocupada pelo Sr. Mauro Bene
vides, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 1: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 73, DE 
1991 

(Em regime de urgência, nos termos do 
art. 336, c, ·do Regi.IJl~_qtQ _Interno) 

Votação, ·em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n'73, de 1991 (n'4.064/89, na Casa de origem), 
de iniCiativa do Tribunal de Contas da União, que dis
põe sobre Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União 
e dá outras providências, tendo 

Parecer, sob n~ 62, de 1992, da Comissão. 
- De Constituição, Justiça e Cidadania, 1"' pro

nunciamento: favorável ao Projeto com 35 Emendas 
que oferece; 2~> pronunciamento (sobre as Emendas 
de Plenário); fav6ravel às Emendas de no:>S 44, 45, 56 
e 65; favorável, nos termos de Subemendas; às de n'~s 
36 a 38, 40, 42, 54, 55, 57, 59, 62 e 66; pela rejeiÇão 
das de_ n~ 43, 46, 47 a 53, 58, 60, 61, 63 e 64; pela 
prejudicialidade das de n<?-~ 39 e 41; e apresentando 
a de n' 67, do Relator. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária 
de 30 de março último. 

Em sessão anterior foi lido o Requerimento n9 158, de 
1992do Senador Eduardo Suplicy, de destaque para a rejeição 
da seguinte parte do projeto: Membros. do Ministério Público, 
constante do inciso II, do art. 68. 

O requerimento será apreciado oportunamente. 
Em votação o projeto·~m tu-rno úniCo, reSsalvã.dó- o desta

que e-- as erile"ndãS. 

O Sr. Marco Maciel - Sr. Presick:nte, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Líder Marco Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL -!'E: Pela ordem. Sem 
PROPOSTA DE EMENDA À CONStlTíllÇÃO revisão do orador.)- Sr. Presidente, tendo em vista as dificul· 

Nq 24, DE 1991 dades para a votação dessa matéria hoje, estamos encami-

(1 I 'd 0 d d o·· t d. rt ·3-58 nhando à consideração da Mesa um requerimento, subscrito nc m a em r em o 1a, nos ermos o a , 
do RegimCnto Interno) por líderes de partidos, solicitando o adiamento desta votação 

e dás duas outras que constam da Ordem do Dia, para a 
Altera a redação do § 2' do art. 14 do Ato das próxima sessão. 

Disposições Constitucionais Transitórias, (1<! signatá,..::-__ ___ _ É um requerimento, inclusive, com anuêncianão_somente 
rios: Senador César Dias minha, como Líder do PFL, Líder do Governo, mas, também, 

A Comissão incumbida do exame-da proposição não emi- de outros eminentes Líderes partidários. 
riu o seu parecer no prazo regimental de 30 dias improrro- Sr. Presidente, algumas dessas matérias exigem quorum 
gáveis .. Assim, a matéria foi-ihcluída na Ordem do Dia, nos qualificado, corno é o caso, por exemplo, do item 2. E estamos 
termos do art. 358 do Regimento Interno, para que 0 Plenário certos de que será muito difícil obter esse quorum qualificado 
delibere se a proposta deve ter prosseguimento em sua trami- na sessão de hoje. 
tação. - ComO já votamos as oUtra~ matérias, que foram coilside-

Em votação o prosseguimento da tramitação da pn_?posta radas matérias pacíficas, teõ.liõ. a ·hnpressão que iSso em nada 
de emenda à Constituição n\' 24~. de 1991. _ viria em prejuízo do bom desenvolvimento dos nossos traba-

Os Srs. SenadOres que o ·aprovam queiram permanecer lhos. Como sabe V. Ex\ foram votados, acredito, seis ou 
sentados. (Pausa.) sete outros projetosque constavam da Ordem do Diã~·proj"etos 

Aprovado. pacíficos, que não exigiam quorum qualificado, e que ajUda-
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raro já dê" alguma forma a desobstruir a pauta. Daí a razão 
do nosso requerimento, Sr .. Presidente, e gostaria de contar 
Com a anuência- de V. Ex~ e o assentimento indispensável 
do Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nobre Líder 
Marco Maciel, a Mesa a_guarda o envio do requerimento agora 
referenciado por V. Ex•, embora entenda neste Primeiro rnoR 
menta, que teríamos que buscar o indispensável apoio regi
mental, até mesmo para o exame do requerimento,- por parte 
do plenário. 

A matéria enCOntra-se em regime de urgência, o que 
gera dificuldades regimentais iittransponíveís, -mesmo qUe se 
configure, a apresentação do requerfmento, agora sugerida 
por V. Ex• 

Vamos aguardar por alguns minutos a chegada do reg_~eri
mento a fim de a Mesa sobre ele decidir, iniciiilmente, e 
depois submeter a matéria ao exame do Plenário, se fór o 
caso. --- --

0 Sr. Maurício Corrêa- Sr. Presidente, pe-ço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Maurício Corrêa. --

0 SR. MA-URÍCIO CORRitA (PDT- DF. Peia ordem. 
-Sr. Presidente, para deixar claro_ que a Liderança do PDT 
concorda plenamente com o requerimento formulado pelo 
nobre Senador Marco Maciel, a menos que haja intransponi~ 
bilidade regimental, mas me parece que havendo prazo -
não tendo sido esgotado o termo para votação- seria possível 
o adiamento para um Plenário mais presente. -

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nobre Líder 
Maurício Corrêa, a Mesa aguarda, com aquela tolerância habi
tual, que os Líderes façam chegar à Presidência os requeri
mentos, para ver se, nos termos em que eles se situam, há 
guarida regimental para decidir a respeito da matéria. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Tendo ein 
vista que as Lideranças partidárias não chegaram a: um enten
dimento que permita a formulação de um requerimento, com 
o consenso das várias Bancadas, a Mesa dará continuidade, 
dentro da processualística tradicional, submetendo a matéria 
à Votação. _ - _ 

Em votação o projeto, ressalvado o destaqUe e ãs emen-
das. · 

Os Srs. SenadoreS que o aprovam qUeiiam permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Está aprovado. 

O Sr. José Pauio Bisol- Sr. presidente, peço verificação 
de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Vamos pro
ceder á verificação de quorum solicitada pelo nobre Líder 
José Paulo Biso! com ·o apoio dos nobres Líder Senadores 
Aureo Mello, Esperidião Amin, Jutahy Magalhães. Epitâcío 
Cafeteira, Jarbas Passarinho, Carlos Patrocínio e Coutinho 
Jorge. A Mesa receia que seja todo o plenário. 

Vai-se processar a Verificação de quorum. 
Os Srs. Senadores ocupem os seus respeCtiVOs lugares. 

(Pausa.) 
Os Srs. Senadores já podem votar. 
(Proceda-se à votação.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Alexandre Costa - Carlos Patrocínio - César Dias -
Coutinho Jorge - Dirceu Carneiro - Esperidão_ Amin -
F. Rollemberg - Fernando Cardoso - Gerson Camata -
Humberto Lucena- Jarbas Passarinho- Josaphat Marinho 
- Lucfdio Portela - Marco Maciel - Maurício Corréa -
Nelson Wedekin- Pãulo Bisol -Pedro Simon - Ronaldo 
Aragão - Ronan Tito. 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 
Chagas Rodrigues - Epitácio Cafekira. 

ABST/J.M-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES: 
Aureo Mello - Jutahy Magalhães. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Todos os 
Srs. Senadores já votaram?_ -

Y_ou proclamar o resultado. ~ 
Votaram SIM 20 Srs. Senadores, 2 NAO; e 2 abstenções. 

·Total de votos: 24 . .. 
Não há quorum para deliberação. 
A Presidência vai suspender a sessão por dez minutos, 

na forma estabelecida pelo Regimento, após o que será proces
sada a nova verificação. -
· Está suspensa a sessão. 

(Suspensa às 16 horas e 29 minutos, a sessão é 
a reaberta às 16 horas e 42 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Está rea
berta a sessão. 

A !'residência cÕnstata, lamentavelmente, que é visível 
a inexistência de quorum no plenário_e, por isso, dispensa-se 
de proceder à nova verificação, confornie rigidamente estabe· 
Ieee o Regimento. 

As matérias restantes da Ordem do Dia, pelo motivo 
agora alegado, deixam de ser apreciadas, também pela inexis
tência de quorum. 

São os seguintes os itens adiados: 

-2-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N• 125, DE 1991- COMPLEMENTAR 

(Em regime de urgência, nos termos âo 
art. 366, c, do Regimento Interno) 

Votação, em turrio úllico, do Pfoj-eto- de Leí da Câmara -
n' 125, de 1991-complementar (n•60191, na Casa de origem), 
que disciplina os limites das despesas com o funcionalismo 
público, na forma do art. 169 da Constituição federal, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário; Relator: Senador Mei-
ra Filho. 

-19 pronunciamento: favorável ao projeto; 
-29 pronunciamento: favorável à emenda de plenário. 
(Dependendo de parecer sobre as emendas apresentadas 

perante à Comissão de Assuntos Econômícos) 

-3-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N' 126, DE 1990 

(Em regime de urgência, nos termos do 
art. 366, c, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de ter da Câffiara 
n' 126, de 1990 (n' 1.854/g9, na Casa de origem), de iniciativa 
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do Ministério Público da União, que cria a Carreira de Apoio 
Técnico Administrativo do Ministério Público da União e seus 
cargos, fiXa os valores de vencimentos, e_ dá outras providên
cias, tendo 

Pareceres. 
- Da Comissão de Constituição, Justica e Cidadania. 

sob n"'485, de 1991, favorável, com votovenCiao, em-separado, 
da Senadora Júnia Marise; e 

- De Plenário, Relator: Senador Cid Sabóia de Carva
lho, favorável às Emendas nos1 ·a 4, 6 a 8; e favoiii"Vef à de 
n"' 5, nos termos de subemenda que apresenta. 

-4-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 31, DE 1991 

Votação, em turno único, do Projeto de lei da- Câinara 
n• 31, de 1991 (n' 4.618/90, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que altera a Lei n• 5.700, de 
19 de setembro de 1971, que dispõe sobre a forma e a apresen
tação no Brasil dos Símbolos Nacionais, tendo 

Parecer, proferido em Plenário; relator: Senador Man
sueto de Lavor, favorável nos termos de substitutivo que ofe
rece. 

-6-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 114, DE 1991 

Votação, em turno único, do Projeto de 1.:e1 da-Câmara 
n• 114, de 1991, (no 2.214/91, na Casa de origem)',-âeiiiidativa 
do Superior Tribunal de Justiça, que dipõe sobre a reestru
turação da Justiça Federal de Primeiro Grau da 4• Região 
e dá outras providências, tendo 

Parecer Favorável. sob n9 58. de 1992, da Comissão 
- De Constituição, Justiça e Cidadania. 

-8-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 23, DE 1991 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n<.> 
23, de 1991, de autoria do Senador MauríCiO Corrêa, que 
altera a redação do parágrafo único do art. 114 e acrescenta 
§ 3<.> ao art. 126 do Regimento Interno do Senado Federal, 
tendo 

Pareceres, sob n~s 2 e 3, de 1992, das Comissões 
- De Cons(í!u~ção, Justiça e Cidadania. favoráv~l 
- Diretora, favorável ao proJeto, com emenda que apre-

senta. 

-9-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 22, DE 1991 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n<.> 
22, de 1991, de autoria do Senador Mareio Lacerda, que acres
centa parágrafo ao art. 62 do Regimento Intern.o do Senado 
Federal, tendo 

Pareceres, sob no' 222, 331 e 432, de 1991, das Comissões 
- De Constituição, Justiça e Cidadania. 
--lç pronunciamento: favorável; 
- 2<.> pronunciamento: concluindo pelo não acolhimento 

do pedido de reexame, por não encontrar embasamento regi
mental nem argumentação convincente para deferimento da 
pretensão. 

- Diretora, favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Esgotada 
a matéria constante da Ordem do Dia. 

Concedo a palavra, como Líder do PMDB, ao Senador 
Hl!_J!Iberto Lucena, que tem hoje muitas razões para ocu-par 
a tribuna, ainda mais porque recebe, constato agora, os cum
primentos efusivos de todos os seus colegas pelo transcurso 
de seu aniversário natalício. -

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, sensibilizado, agradeço 
os cumprimentos que V. Ex• me transmite, pela passagem 
do meu aniversário natalício. 

Sr. presidente_, Srs. Senadores, encaminhei à Mesa, hoje, 
um projeto de lei complementar de minha autoria, que dispõe 
sobre_ o procedimento contraditório especial de rito sumário 
para o processo de desapropriação, por interesse social, para 
fins de reforma agrária, de imóvel rural que não est~ja cum
prindo a sua função social". 

Trata-se da elaboração da lei complementar, a que alude 
o § 3' do art. 184 da Constituição Federal. 

Antes de ler a sua justificativa, desejo lembrar que é 
dever pr~cfpuo do Partido do Movim~ntq De~()Cr~tico Brasi
leiro, PMDB, pelo que consta do seu programa, cuidar com 
empenho dessa questão da reforma agrária. O antigo MDB 
taiiibéin tinha nisso uma prioridade. Lembro-me, sempre que 
me refiro a este assunto, de um aparte que concedi neste 
plenário ao Senador Pompeu de Souza, de saudosa memória. 
Aludia eu, nesta tribuna, justamente à necessidade de agilizar
rrl.6S todos os projetas de lei complementar para que o governo 
pudesse imple01entar um programa de reforma agrária, de 
caráter eminentemente democrático, nos fermos da Consti
tuição Federal, propiciando a incorporaçãu ao processo de 
desenvolvimento económico do País de milhões de_ brasileiros 
que hoje dele estão marginalizados. O Senador Pompeu de 
Souza, entãõ-,-cOm muita compétênCia- seffipre um ardoroso 
defensor da Reforma Agrária- dizia que, com tanta demora 
na implantação da reforma agrária no Brasil, hoje, a reforma 
urbana tornara-se mais urgente. 

Na verdade, S. Ex" tinha razão. Milhares, senão milhões 
de brasileiros, deslocaram-se do interior para as grandes cida
des, sobretudo para as capitais, inchando-as, atia vês da sua 
fixação nas periferias, de tal sorte que isso gerou uma situação 
aipda mais desafiante para aqueles que dirigem os destinos 
da Nação. 

Aqui mesmo temos o exemplo da chamada "favelízação"_ 
de Brasília. O Distrito Fedt:ral e suas cidades satélites estão 
envoltos em uma série de pequenos assentamentos realizados 
pelo Governador Joaquim Roriz, dentro de um programa 
social que traçou, mas qu_e,_ na verdade, agrava a inchação 
desta nova cidade que ontem cumpletou 32 anOs- de idade 
e que hoje tem, sem dúvida, urna das maiores populações 
marginais dentre as grandes cidades brasileiras. 

O fato de o Governador Roriz estar faZendO uma -p-Olítica 
de assentamento, tentanto dar um lote a quem não tem urna 
casa para morar, a fim de que ali possa construir inicialmente 
pelo menos um barraco. está servindo para atrair para 'Brasíla 
milhares de brasileiros notadamente das regiões mais pobres, 
como é o caso do Nordeste. 

Não há um dia em que nós, Senadores nordestinos, não 
recebemos nos nossos gabinetes vários conterrâneos pedindo 
uma orientação de como fazer o contato com a SHIS, que 
é o órgão do GDF encarregado de fazer inscrição para recebi
mento de um lote. 

Portanto, o Senador Pompeu de Sousa tinha razão: a 
refúrma urbana hoje é mais urgente do que a reforma agrária. 
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Mas, para que esse inchaço das grandes metrópoles não 
piore, temos que cuidar também, com urgência, da reforma 
agrária, porque, Sr. Presidente, a rigidez da estrutura fundiária 
do País é imensa, sobret.u.do em regiões como o Nordeste. 

seus direitos, em conflitos devidamente caracterizados em cen
tenas e centenas de processos que se encontram nas gavetas 
do Instituto Nacional de Reforma Agrária- INCRA. 

Mas a justificação dá meu proje"to de lei é a seguinte: 
A ordem constitucional tutela o direito _de propriedade, 

garantindo, ao seu titular, a conservação do domínio. A expro
priação reflete uma agressão jurídica a esse direito, cuja intan
gibilidade não é absoluta, curvando-se à atuação do poder 
público, sempre que este agir em nome do interesse coletivo, 

No meu Estado, a Paraíba, temos mais de 100 conflitos 
de terra não resolvidos, porque o Governo está sem os instru~ 
mentes adequados, do ponto de vista legal, que são as leis 
complementares à ConstituiÇão, panrpoder propor as ações 
de desapropriação, por interesse social, para efeito de reforma 
agrária. -- -que se sobrepõe ao individual. 

O Sr. Josaphat Marinho- Permite~ me V. Ex~ um aparte, 
nobre Senador Humberto Lucena? 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Ouço V. Ex' com. muito 
prazer, nobre Senador Josaphat Marinho. 

O Sr. Josaphat Marinho - Nobre Senador Humberto 
Lucena, o que me espanta é a necessidade, a esta altura, 
de um projeto como o que V. Ex~ anuncia, porque,- desde 
o Governo do Sr. João Goulart, passando pelos governos 
militares e pelos que o sucederam, inclusive o do Partido 
de V. Ex', todos anunciaram que a reforma agrária se estava 
procedendo com celeridade. No momento em que V. Ex;, 
apresenta um projeto para dar mais agilidade ao p-rocesso 
de reforma agrária para fins sociais, há de perguntar-se: houve 
ou não a reforma agrária anunciada por tantos governos? 
O projeto de V. Ex~ certamente, entre outras vantagens, propi
ciará um levantamento a respeito desse fato. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Agradeço a V. Ex•, 
Senador Josaphat Marinho, que sempre foi um dos mais fervo
rosos defensores d_a reforma agrária nó País. 

A indagação de V. Ex• tem_furu_iarnento, porque não 
é de hoje que se luta pela reforma agrá:rfa. Lembro-me beiri -
que V. Ex• foi meu contemporâneo na época da grande mobili
zação popular que se fez no País, no Governo do Presidente 
João Goulart, com o apoio, -iilclusive entuSi3.StiCõ, do então 
Governador Leonel Brizola, do Rio Grande do Sul, justa
mente no sentido de se implantar a reforma agrária no Brasil. 

Entretanto, naquelã época, como sabe V. Ex~, houve 
uma incompreensão muito grande, pois para muitos se tratava 
de um tema de natureza comunizante. E todos esses movi
mentos contra a reforma agrária culminaram com a institUição 
da chamada UDR, que se tornou uma instituição capítaneada 
pelos grandes_ proprietários de terra, numa conjugação de 
esforços contra a realização da.refor_m.a agrária. 

A verdade porém é que essa reforma tem sido morosís
sima, corno ocorreu, inclusive, no Governo José Sarney, em 
que se instituiu urri Ministério Extraordinário para a Reforma 
Agrária, com vários titulares, entre os quais o nosso saudoso 
companheiro, Senador Marcos Freire. -

Quando citei, os casos dos conflitos de terra na Paraíba, 
quis dar um testemunho de como está sendo demorado esse 
processo. Quero aliás fazer justiça à posiÇâo, -nesse particular, 
da Igreja Católica, sobretudo após o Coricílio Vaticano II, 
por haver tomado uma posição 'firme e altiva, passando a 
atuar mais em favor da solução dos problemas sócio-econô
micos do País, notadamcnte do campo. através por exemplo, 
da pastoral da terra. 

Nesse sentido, o que a Igreja tem feito no Nordeste é 
digno de aplauso. A sua atuação é importantíssima e se não 
fora ela, talvez hoje a situ3ção Social daquela região ainda 
fosse pior, sobretudo para os sem-terra, para aqueles trabalha
dores rurais que continuam lutando pelo reco_nhecimento dos 

E porque exceção à regra, a anulação do direito de pro
priedade - que outra coisa não é a desapropriação - há 
de ater-se às regras ef!1 Çireito previstas, sendo sem estas 
inadmissível. - - -

Com esse entendimento, vem o Egrégio Supremo Tribu
nal Federal, em sucessivas decisões, deferindo liminares, em_ 
mandados de segurança requeridos por proprietários-de imó
veis rurais, com o objetiVo -de sobrestar sua desapropriação, 
iminente diante da publicação de decreto· presidencial, decla
rando-o de interesse social, para fins de reforma agrária. 

Assiro, por exemplo, ao despachar o writ impetrado por 
um proprietário do Mato Grosso do-Sul, observou o ilustre 
Ministro Celso de Mello. 

"A ausência da lei, prevista no art. 184, § 39 , do_ 
texto constitucional, reveste-se de significativa impor
tância, pois a Carta Política quis- e a carga de inten
cionalidade do preceito em questão é irrecusável -
condicionar, normativamente, a atividade expropria
tória da União, impondo, para esse fim, a necessária 
edição de leí complementar. lnexisten~e esta, tornar
se-_á inviável, para efeito de concretização da desapro
priação-sanção, o exercício da competência expropria
tória pelo poder público federal, nas hipóteses que ver
sarem imóveis rurais, para fins de reforma agrária." 

Outro não é o entendimento do Ministro Moreira Alves, 
no julgamento do MS-20.960-7-DF. Para ele, a impresclndi
bilidade da edição da lei complementar, prevista no art. 184, 
§ 3~, da Constituição da República, para viabilizar, com todos 
os seus consectários, a desapropriação por interesse social, 
para fins de reforma agrária, condiciona a própria atividade 
estatal que dá início ao procedimento expropriatóri'o. E acen-
tua:- -

"Se a propositura da ação de desapropriação é 
ínipoSsíVel juridicamente até qtie venha a Lei Comple
mentar que lhe estabeleça o procedimento exigido pela 
Constituição, parece manifesto que não se poderá ad
mitir a possibilidade da prática de um ato-condição 
-de_uma iriipoSSibilidade jUrídica, ináXime-qúando desse 
ato-condição já surgem sérias restrições ao direito de 
propriedade que a Constituição só admite em razão 
de desapropriação em si mesma: ' 

A impossibilidade jurídic;.t de desapropriar-se 
acarreta a impoSsibilidade jurídica de declarar-se que 
se pode desapropriar." 

Também a Doutrina enfatiza a ímpresCfndibilidade da 
Lei Complementar, para que sejam desapropriados os imóveis 
indispensáveis à reforma agrária que o Pais deseja. 

Neste sentido é o magistério de Celso Ribeiro Bastos, 
às páginas 26617~ de sua já consagrada obra, "Comentários 
à Constituição do Brasil", 79 vol., _in verbis: 
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"Temos para nós que a lei complementar é indis~ 
pensável para que se possa operacinalizar a desapro
priação. Funciona coino uma garantia do particular. 
Daí porque, embora seja correto, como afirma l:upi
nambá Miguel Castro do Nascimento; lembrando regra 
do Código Cifli, que a todo direito correspOnde uma 
ação que o assegura, não é menos certo que, do angulo 
constitucional, há preceitos e-xecutáveis-e outros nãp-é-_ 
xecutáveis antes dã. lei integradora._No_ caso, quem 
tem direito é o expropriado de nã9 ver-se privado do 
seu bem senão na forma constitucional. -O exercício 
pela União do seu direito de expropriar sem ser por 
via da Constituiçáo nem chega a ser direito visto, pois 
de inconstitucionalidade se trata." 

A inexistência, portanto. de Lei Complementar que r e gu
Ie o procedimento especial, de rito sumário, para o processo 
de desapr0priação por interesse social, para fins de reforma 
agrária, de imóvel rural que não esteja cumprindo a sua função 
social, impede a realização desta. 

O projeto que hoje submetemos_ à apreciação desta Casa 
e do Congresso Nacional pretende proporcionar, à União, 
o instrumento legal necessário à solução dos graves problemas 
existentes no campo. -

É fruto de prolongado estudo e levou em consideração 
não apenas normas eXiStentes em outros diplomas em vigor 
no País mas também observações feitas ein julgados e traba
lhos de tratadistas. Consolida, assim, a experiência nacional
e internacional sobre ·a matéria. 

Acreditamos, por isso, em sua aprovaçãO·e rápida trans
formação em lei, a fim de que possa ser log9: retomado o 
processo de refonna agrária, com a fixação no catnpo de milhaR 
res de familias de sem-terras e a implantação, ali também, 
da Paz Social a que todos almejamos. 

Sr. Presidente_, Srs. Senadores, ao regiStrar a- apresen
tação desse projeto de lei de minha iniciatíva, faÇ'o -questão 
de mencionar aqui e agora o nome de um dos_ Senadores 
que mais têm se empenhado pela implantação da reforma 
agrária no Brasil, e que, aliás, tratou do assunto neste plenário 
exaustivamente. Refiro-me ao Senador Jutahy Magalhães. 

Sei que S. Ex!' tem se dedicado ao estudo desta ,matéria. 
. Se fOr possível, espero que o Senador Nelson Cathelro, como 
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidci.dãnia. 
numa homenagem à sua luta nesse sentido, distribua esse 
projeto de lei ao Senador Jutahy ·Magalhães para que ele 
possa relatá-lo da maneira mais rápida possível. 

Desejo, tarilbénl";- f3.Zer uma mensão honrosa ao então 
Ministro e hoje Senador Pedro Simon. que durante a sua 
gestão no Ministério da Agricultura, pelo que sei_, f~z um 
trabalho muito sério no sentido de sensibilizar o Governo 
José Sarney para que os processos de reforma agrária fossem 
agilizados a tempo e a hora, a fim de que resolvêssemos esse 
problema fundamental para o próprio projeto de desenvol
vimento económico dó País~ 

Não vejo como o Senhor Presidente dà Repdblica Fernan
do Collor de Mello, que tanto defende a modernidade, o 
soerguimento e a abertura da economia nacional, possa atingir 
os altos obje.tivos do seu programa, se não cumprir a tarefa 
inadiável que vem desafiando vários governos - como disse 
com muita propriedade o Senador Josaphat Marinho - de 
implantar a reforma agrária. 

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

Durante o discurso do Sr. Humbe.rto Lucena, o 
Sr. Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Lucfdio Portella, 
suplente de secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Ronan Tito. (Pausa). 
· S. Ex~ não está presente. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães_. 

OSR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pron~ncia 
O seguinte discurso.) -Sr. Presidente, o Senador Rõnan 
Tito virá posteriormente. 

Sr. Presidente, Sr~$ _e Srs. Senadores., o assunto que pre
tendo abordar hoje é o mesmo que ·foi tratado pelo Senador 
Maurício Corrêa. 

Este assunto veio à minha mente, hoje, quando, a cami
nho de Brasnia, li o artigo do jornalista Villas Boas Correa 
criticando fortemente o Congresso Nacional. Li-o na íntegra, 
com todo o cuidado, examinando-o palavra por palavra para 
ver que resposta poderia ser dada a este artigo. . 

Sr. Presidente, lamentavelmente, as sérias críticas feitas 
ao Congresso Nacional são corretas. Uma ou outra palavra 
pode ter um significado que talvez não seja o mais apropriado 
para ser colocado aquela frase_. Mas o que disse o cronista 
político Villas Boas Correa, na matéria sob o título "Congresso 
_concede-se O- maior feriadão do mundo". está correto, Sr. 
Presidente. Tão cotreto ·está qUe tívemos 3 comprovação aqui 
na votação. Um dos desafios que ele fazia no artigo era saber 
se hoje o Congresso teria número para votação e não teve. 
A maioria de nós, infelizmente, continua em feriado. 

Sr. Presidente, pretendia fazer um pronunciamento tam
bém sobre o Congresso. procurando mostrar 'go que há ne
cessidade de ser levado a público, pois as crític. .s ao Congresso 
são constantes. Fiz, com _;:mxílio da assessoria, um levanta
mento d-os gasios-do Congresso Nacional em relação ao nosso 
orçamento. Verifiquei, Sr. Presidente, que a Presidência da 
República aumentou o percentual dos seus gastos, em relação 
ao Orçamento da União, de 1991 para 1992, de 0,78% para 
1%. O Congresso Nacional, que inclui a Câmara, o Senado 
e o -Tribunal de Contas, reduziu o percentual de gastos, de 
1991 para 1992, de 0,58% para 0,30% . 

Sr. Presidente, é necessário que também esses dados se
jam divulgados. Considero justíssimas as críticas que li hoje, 
escritas por Villas Boas Correa. Não podemos mais ficar como 

-estamos. Desde 15 de fevereiro, estamos, no Senado Federal 
e na Câmara dos Deputados, esperando para votar e não 
votamos praticamente nada. Constam da pauta matérias conto 
essa do Tribunal de Contas, há vários dias em regime de 
urgência, e não conseg.uimOs jUntar riiitneio suficiente de Se
nadores para votá-la. 

Houve na Câmara uma denominada superquarta-feira, 
em que foram votadas duas propostas de emenda à Consti
tuição e outr .. xojetos. Mas o que trouxe todos esses Parla
mentares p&..d_VQtar nessa superqUarta--feira?- A criação da 

.- se_creiarla Particular do Governo. Todos vêm correndo para 
satisfaze-r o Poder Executivo. Era preciso agradar o novo "do
no da bola''. Dizem os jornais que Vários jatinhos sQbrevoaram 
os ares de Brasilia, trazendo Deputados a bordo. 

Sr~ Presidente, temos que acordar enquanto é tempo, 
antes que tenhamos um pesadelo; temos que ver que o Con

,gresso Nacional tem responsabilidades, e tem que saber o 
que fazer. Vivemos busçando_consensos. Vamos votar as ma-
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térias sobre as quais estamos de acordo. Se não chegarmos 
ao consenso;esquecemos as matérias. 

Temos, por exemplo, a Lei de Diretrizes e Bases da Edu
cação. Há quanto tempo tf:nta-inos votá-la e não Coliseguimos, 
porque não se chega a um acordo! Temos dificuldade em 
obter maioria porque, realmente, Governo e Oposição têm 
quase o mesmo número de Parlamentares, tanto na Çâmara 
dos Deputados quanto no Senado Federal. E com a omissão 
de muitos, não se consegUe chegar a uma maioria para votar. 
Sempre que há uma votação muito disputada, um dos dois 
lados sai do plenário e a rriatéria -não é VOtada. 

Por isso, vou ptópontqo.i tenho mania, às Vezes, de fazer 
propostas para ver se ficam no arquivo pa:rã, um aia, talvez, 
alguém achar e ver se vale a pena vou tentar apresentar uma 
emenda à Constituição deterroin?ndo que o quorum para vota-
ção deve baixar de 50 para "30 por cento. _ 

Isso já existe em vários pafsê's, não é nenhuma novidade. 
Quando 30 por cento puderem decidir, todos irão quei"er colo
car pessoas aqui dentro para votar e ganhar. Enquanto for 
50 por cento, s-e tirará Parlamentares do plenário e não se 
votará. Mas na hora em que se baixar o quorum, qualquer 
dos dois lados poderá ter 30 por cento, e em vez de se 
esvaziar, o plenário vai encher, os Partidos vão trazer gente 
para votar. Quem tiver maioria, g·anha. Isso é iriVeriÇão nossa? 
Isso é invenção brasileira, jeitinho brasileiro? Não. Isso existe 
na Constituição de vários países. 

Sr. Presidente, não suporto mais essa ditadura das Lide
ranças na Câmara dos Deputados. Eles decidem lá o que 
temos que votar aqui no Senado e quanto temos que votar. 

O semldor Maurício- Corrêa disse que daqui a pouco 
vamos ser forçados a votar aqui, em cima da perna, o aumento 
do salário mínimo, o aumento dos vencimentos de civis e 
militares e não vamos ter tempo de examinar essa matéria, 
vamos dizer amém ao que vier da Câmara, porque vamos 
ser pressionados. Há os que pensam que aqui não devemos 
pensar, que devemos votar para evitar que haja uma demora 
maior do que a que já acontece normalmente. 

Que vai acontecer isso, vai. Que cinqüeri.ta e quatro assi
naturas vão ser pedidas e vão ser concedidas para isso, ~ão. 

O Sr. Carlos Patrocínio- V. Ex~_ me permite um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Com prazer, Senador 
Carlos Patrocínio. 

O Sr. Carlos Patrocinio - Senador Jutahy Magalhães, 
gostaria de me as~ociar ao pronunciamento importante de 
V. Ex~ quando creio que vários dos Srs. Senadores que com
põem esta Casa estão cOmpartilhando desse mesmo senti
mento de frustração. TemoS urh 'cOmptbiiiisso para com os 
nossos Estados e para com a Nação brasileira e parece que 
não o estamos cumprindo. Aqueles que são assíduos nas co
missões e no plenário estão perdendo o estímulo para conti
nuar emprestando a sua presença, às vezes a .sua palavra, 
aos trabalhos, principalmente neste ano de eleições munici
pais, quando muito se falou que o Congresso teria que traba
lhar a todo vapor neste primefro semestre,-já que no segundo 
não se votará praticamente nada. Já ouço dizer que o recesso 
não deverá ser no mês de julho: deverá s~r transferido para 
agosto, porque no segundo semestre haverá a participação 
dos parlamentares nas respectivas eleiÇõeS municipais. NãO 
vejO vantagem em se adiar-o recesso parlamentar para agosto, 
porque em julho, certamente, não iremos votar muita coisa. 
Temos-ptOjetos iinpoi'ta".ntíssimo e"riftramitaçãO, como já foi 

dito aqui pelo eminente Senador Maurício Cortêa, aparteádo 
em boa h9ra pelo eminente Senador Gerson. Camata; existe· 
o projeto de lei do Tribunal de Contas da União; há um 
projeto de lei complementar de autoria da nobre Deputada 
Rita Camata há muito tempo nesta Casa. Portanto, eu, por 
comungar com o pensamento de V. E~, por vê-lo todos os 
dias nesta Casa e nas comiSsões, sempre levando a sua palavra 
de protesto, que não tem conseguido -muita coisa é verdade 
que todos o respeitam, mas não está havendo o retorno deseja
do, quero congratulá-lo e lamentar que o Congresso Nacional 
não possa revidar reportagem do tipo dessa que V .. E~ leu _ 
e que considera absolutamente correta. Par~béns, eminep.te_ 
Senador. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço o apoio 
de V. Ex\ que sei não é o único aqui no Senado, porque 
muitas vezes, conversando com outros colegas~ já escutei pen
samentos nessa mesma linha. Sei que é desagradável vir falar 
sobre esse as_sunto e com;idero uma brincadeira oUvir falar 
em adiar o recesso de julho para agosto a fim de se votar 
tudo. 

Isso, em primeiro lugar, é um desconhecimento. Vejo 
que o Senador Jorge Bornhaus_en se esqueceu um pouco de 
como é o Senado. Quando se diz "não vamos votar a LDO 
para prorrogar a Sessão Legislativa", sabemos que se prorro
gar, está correto. Se não votarmos a LDO, vamoS ter que 
votar durante o mês de julho. Mas só a LDO" Portanto, 
falar em prorrogação para votar a LDO e projetas como o 
Emendão o Projetão e outros é desconhecer a nossa realidade. 
Aí teria que ser convocado o Congresso Nacional, o que acar
reteria uma enorme despesa. Seria aqUela mesma palhaçada 
de janeiro passado. 

Ora, Sr. Presidente, vamos tratar as coisas com certa 
seriedade, com certa conscientização, com certo conhecimen
to, ver o que temos que discutir, porque temos muitas maté
rias. Se desejarmos votar, temos_ tempo para fazê-lo antes 
de julho. É só querermos, e estamos aqui para isso. - -- -

Agora, se não temos tempo para votar até 19 de julho, 
por que vamos votar exatamente de 19 a 31 de julho? Qual 
a razão'! Quem pode levar isso a sério? 

O Sr. Ne~son Wedekin- V. Ex~ me permite um aparte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Ouço V. ex· com 
mui!o prazer. 

O Sr. Nelson Wedekin - Senador Jutahy Magalhães, 
gostaria apenas de manifestar a minha solidariedade ao seu 
pronunciamento. Já deveria tê-lq feito, quando falou o meu_ 
Líder, Senador Maurício Corrêa, porque o assunto era o mes
mo, a perplexidade era a mesma, o apelo, o sentimento era 
o mesmo. Mas, enfim, o Senador Maurício Corrêa falou pelo 
meu Partido e, por isso, não o aparteei. Mas entendo que 
temos o dever de, todos os que temos a mesma preocupação 
de V. Ex\ nos manifestar. Por quê? Para que haja, em todOS 
os-críticos do Poder Legislativo, pelo menos o sentimento 
e a sensação verdadeira de que uma boa parte- de nós estamos 
vivendo essa angústia de não produzir, de não trabalhar, de 
não cumprir a nossa tarefa, de não cumprir a nossa missão 
legislativa. Por isso, creio que tanto o pronünciamento de 
V. Ex~, como o do Líder Maurício Corrêa, cOmo os aparte-s 
que se sucederam, dos Senadores Gerson Cama ta e_ Carlos 
Patrocínio, mostram que há dentro desta Casa, ào Senado 
Federal~ alguma reação, alguma resistênCia, manifesta-Se algu
ma preocupação em relação a esse quadro, que é profunda-
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mente lamentável e que jus_tifiCa críticas c_qmo essas que foram 
feitas pelo jornalista Villas Boas Correa. Mas, pior ainda que 
o artigo publicado no Jornal do_ Brasil é _o sentimento. da 
população. Creio que o- Sênãdor Gerson· Cámata feri"U- um 
ponto que deve merecer de nós uma preocupação ainda maior 
que é o sentimento da população, em relação a esse processo 
de descrédito e desvalorização do Poder Legislativo, no senM 
tido de que nós, para nada ou p~ra m_uito pouco servimos, 
se justifica. Eriténdo que a situação vivida pelo Parlamento 
do Peru não está sendo muito diferente do que aconteceria 
também no nosso País, se alguém, num momento de ínsensa
tez, por um lado, fosse de encontro a esse sentimento d"a 
população e fizesse a mesma coiSã, -no BraSiL Senador Jutahy 
Magalhães, todos nós devemos reagir, devemos manifestar 
essa nossa preocupação, essa nossa perplexidade, essa nossa 
angústia, sob pena de conseqüência muito--piõres-do que essas 
que estão ocorrendo, muito piores do que simplesmente não 
funcionar, não trabalhar, de sermos um organismo pouco pro
dutivo, que é, exatarnente, a desvalorização das instituições. 
0.-Congresso mesmo com todos os defeitos que poSsa ter, 
sem ele, não haverá democracia. Sem a política, sem os polítiM 

· cos, não há reginie de-mocrático. Por isso quero ConCõtdar 
com V. Ex~ reiterar a minha solidariedade ao seu pronuncia
mento e reforçar os termos em que V. Exa, o coloca~ cumpri
mentando-o pela oportunidade desse seu discurso, 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES - Agradeço sensibili
zado a V. Ex~~ Senador Nelson·Wedekin, porque no seu àpãtte 
aborda pontos que considero muito importante e que teriam 
de constar nesse pronunciamento, de vez que nós, hoje, já 
conseguimos detectar o que existe de sentimento popular con
tra nós. Temos, que verificar em qualquer setor, em qualquer 
lugar que chegarmos, o que existe, de fato, em relação aos 
políticos e aos parlamentares. 

Como tivemos oportunidade de conversar, há poucos ins
tantes, iremos observar já nessa próxima eleição, um percen
tual bem mais alto de votos brancos e nulos do que ocorreu 
na eleição passada. _ 

E como V. Ex• bem afirniou, aqui, na nossa conversa 
pessoal, na próxima eleição, os vereadores, para se elegerem 
buscarão votos em casa e como são vários candidatos para 
um voto só, eles o disputarão pessoalmente, palmo a palmo. 
Imagine quando a eleição for para Deputados Estaduais, Fe
derais e Senadores, daqui a 2 anos; teremos dificuldades, 
precisamos acordar para esse fato. 

Não é possível que não levemos em co11~i~eração o que 
aconteceu no Peru. V. Ex~ deve ter visto, ontem aquele episó
dio quando foi empossado o Vice-Presidente pelo Congresso 
dissolvido, fato que não foi levado em consideração pela popu
lação, pelo contrário, houve uma manifestação_por~dar mu~to 
forte de apoio a quem tinha dissolvido o Congresso. 

Aqui não chegamos ainda a esse ponto, mas temos que 
repensar o que V. E~ abordou, que considero crucial, não_ 
somos_ nós, mas sim a instituiÇão que temos que preservar. 
E acima de nós, muito além de nós, está a instituição. Corno 
somos parte dessa instituição, temos que nos unir e trabalh~r 
para fortalecê-la e não para enfraquecê-la. Se não agirmos 
estaremos dando margem àqueles que querem destruir a insti-
tuição. . ~ . 

As críticas são genéricas. Ninguém critica lado, a, b, c,. 
quem faz, que, não faz. Todos nós estamos no mesmo barco. _

0 

Ninguém diz que fulano comparece ou não. Hoje, nas comisM 
sões, temos o poder de deliberações terminativas; lá é um 

plenário como aqui. E urna luta conseguirmos r~u~ir as.cOm~s~ 
sões. Marcamos reunião para às 10 hOfas e cons.eguin1os quo
rum às llb30min, meio-dia. Aí, teinos que voltar a toque 
de caixá dois ou três projetas apenas. _- __ 

Agradeço a V. Ex', cOmo já o fiz ao nobi~ SeD:adQr 
Carlos PatrocíniO. 

O Sr. Pedro Simon- V. Ex~ ~e permite um aparte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Com prazer, ouço 
V. Ex• 

O Sr. Pedro Simon- Com muita autoridade V. EX' 
aborda esse tema. Já quando estava aqui no período anterior, 
V. Ex~ defendia essa me~ma tese, que é a valorização do_ 
Congresso Nacional, que nosso compromisso perenta este País 
como resposáveis por este Poder. Entre os debates que tínha
mos anos atrás e os de hoje, tiyemos a_ Constituinte, a nova 
Constituição assim como todos a análise que os parlamentares 
livremente puderam fazer. Dizia-se que o Congresso tinha 
sido muito esvaziado, porque o chamado poder revolucionário 
havia tomado uma série de medidas, inclusive fazendo_ com 
que a Constituição se transformasse em Regimento Interno 
do Congresso Nacional. Infelizrn.ente, hoje estamos diante 
de Uma realidade que temos que analisá-la. é verdade, nobre 
Senador, que nós ternos que dividi-la em dois ângulos. Tenho 
o maior respeito pelo jornalista Villas Boas Corrêa, é um 
dos homens mais competentes deste País, sendo um pouco 
duro na sua crítica, de modo especial ao Poder Legislativo, 
mas como diz V. EX' nós temos que analisar o seu conteJ.jdo 
geral. O primeiro efoque é no que tange àqÚilo que nós esta
mos fazendo e à crise em que vive este País. A primeira 
realidade que nós estamos vivendo aqui é o sistema partidário, 
onde o Governo não tem maioria, nem Da Câmara, nem no 
Senado_ Como a Oposição também não tem mciioria; poder
se-ia pensar que o Governo a tem, o que não é Verdade. 
As votações são as mais variadas, as mais desconexas, aJ~er
nando de projetas para projeto. Mesmo agora, não tivemos 
quorum aqui- dis~e-o muito bem V. EX'- para o projeto 
do_ Tribunal_ de _ Conta_s e no qual temos diferença que não 
têm nada a ver com o Partido, não tem nada a ver com ideolo
gia, nem com o Estado. O que está a~ntecendo? Comp o 
Oposição não tem maioria e nem o GOVerno, na CoD.dução 
dessas votações ficam as partes esperando uma oportunidade 
para que possam ou não ter maioria. Esse fato é lamentável 
e ternos que alterá-lo. Agora, a crise em que vive este País 
é a crise deste governo que está aí, é a crise_ da OJJda de 
cor_rõpÇãO, é a crise das irrespoO.sabilidades, é a crise da falta 
de_ decisões, essa é a grande responsabilidade, não há como 
deixar de reconhecer isso. O fato de não sermos responsáveis 
por essa crise, que está aí, não im'pede que examinemos com 
profunda seriedade a análise que V. Ex~ está fazendo. O que 
iremos fazer? o Congresso não pode continuar como está. 
Na-verdade, nunca se ouviu filiai' desse tipo de discussão quan
qo_ç Ç~_J!gres_sq func_~onava no Rio de Janeiro, lá no Palácio 
Tiraó.dentes. Lembro-me, era ainda guri - não me lembro 
de ter visto um Senador quando era criança, era a coisa mais 
difícil de en~ntrar -_mas, Deputado Federal, vinha de vez 
em quando, e por ocasião dó recesso, que era feito para e:ss~, 
fina~idade; pegava o avião e ia para o Rio Grãnde do Sul,_ 
ia para a Bahia_, enfim, para o seu estado de origem, durante 
o rft-cesso, e fa_zia a sua viagam, porque morava com toda 
a famtlia no Rio de Janeiro, ou seja,_ ele estava no Rio de 
Janeiro e _VIvia naquela cidade. O primeiro problema que 
temos é este, que é uma r~idade não do Congresso Nacional, 
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é uma realidade de Brasília; dos Ministros, é uma realidade 
de todo este Pã:ís, porqUe.-a-té ontem, a ina:ior parte dos Minis
térios.funCiôii-ãvâ.m· no Rio de Janeiro. Hoje, na verdade, 
resta esse aspecto, que é uma tradição, é praticamenre uma 
rotina: o parlamentar fiCai acjui" de terça a sexta-feira, e, na 
própria sexta-:.:feira, ir para o seu local de trabalho, para a 
sua cidade, para o interior e voltar para cá depois para desen
volver sua atividade. Na realidade, isso não funciona. Tem 
que ser feita: uma análise com a maior profundidade. Estava 
conversando com o Senador Josaphat Marinho que talvez 
até fosse o caso das passàgens de ida de Senadores e Deputados 
para os seus Estados valerem após as 18 horas de sexta~ feira, 
e a volta, até segunda-feira ao meio~dia. Isso, de alguma for
ma, precisa ser alterado, ou até cancelarem-se as passagens. 
Esse é um aspecto que ·não pode continuar. E, como disse 
bem V. Ex~, como rião tiverrios número na Comissão de Con_sti~ 
tuição, Justiça, e Cidadania, que hoje não funcionaria, que 
quarta-feira passada não funcionou e a-anterior. com toda 
a garra com toda luta, com toda liderança e com todo o carinho 
que tem o Presidente da Comissão, na verdade, fomos conse
guir quorum já quaSe às 13 horas, e, para votar os projetas, 
ficamos ali até às 14 horas e 30 minutos, Córri a dificuldade 
caracterizada. Isso merece uma análise! Agora, não adianta 
ficarmos apenas nisso. Creio que, talvez fosse o caso, V. EX", 
os Senadores Josaphat Marinho e Nelson Carneiro deveriam 
criar uma equipe para se reunir, e o Presidente conseguisse 
isso, formando um grupo de trabalho, para dar resposta a 
essas questões. Talvez uma das respostas já tenha sido levan~ 
tada em debate aqui, seria determinar que a matéria seja 
votada independente de qualquer número. E claro que é horrí
vel permitir que, de repente, a matéria seja votada indepen~ 
_cientemente de qualquer número. E aí! Por exemplo: hoje, 
votou-se com qualquer número matéria sobre o Tribunal de 
Contas, alguém não_ gostou porque não votou, que peça que 
a matéria volte a ser votada em quatro dias, aí terá que ter 
maioria para derrubar a decisão já tomada_ pelo Plenário. 
Foi votada a devisão do Tribunal de Contas, quem não votou 
e não gostou, que consiga maioria em plenário, na semana 
seguinte para derrubar a decisão já adotada, caso contrário 
Co'ntinuará prevalecendo a votação anterior ainda que apro
vada por minoria. Alguma coisa tem que ser feita, nisso _con
cordo com V. Ex~, sem se falar que, quando se faz essa análise 
do Congresso Nacional, ela tem que ser feita em duas nature
zas; o Congresso e a Câmara, porque além de tudo o que 
se fala da Câmara temos que analisar o Senado que estamos 
a reboque da outra Casa, é ela que toma as decisões e nós 
vamos ao bel-prazer das decisõ_es da Câmara. Há um projeto 
que passou pelo Senado, que trata das impunidades, projeto 
do Presidente Collor que foi encaminhado à Câmara dos De
putados, foi vOtado, veio para o Senado e o substitutivo foi 
aprovado por unanimidade. Foi um daqueles tais projetas 
que, pela natureza, tem 45 dias, pela Constituição, para ser 
votado. A Câmara colocou em votação e_ retirou dizendo não 
haver gostado do substitutivo do Senado e retirou-o para fazer 
não sei o quê. Quero trazer a minha solidariedade ao pronun
ciamento de V. Ex\ mas acho que, em cima disso que está 
aí, não adianta ficarmos na análise, fazendo autocensura, criti
cando, ou apenas ficando nessa posição, qoe realmente é deli
amento, porque creio que ''bater no Congresso" é a coisa 
mais fácil que terri e, na verdade, lá, no Peru, o Congresso 
está fechado. Acho que valemos, inclusive, pelo que represen
tamos e quanto a isso, graças a Deus, a Câmara dos Depu
tados, o Senado Federal, à representaçao polítíca deste País 

tem credibilidade para ser a sustentação da transitóriedade 
para a democracia e para as mudanças sociais, políticas e 
institucionais, in~lusive metodológicas. Não me parece justo 
que, depois de tudo que foi feito, do que aconteceu neste 
Governo que está _ _aí, nós dois anos que perdemos, se diga 
que o Congresso foi o responsável por essas questões, pode
mos ser culpados, mas não em nível de que as coisas estão 
mal apenas por causa do Congresso Nacional. Acho que a 
nossa presenÇa vale, inclusive, se não fizéssemos nada, pela 
credibilidade e pela respeitabilidade que temos, por aquilo 
que não é feito pelo Congresso aqui. Se estamos aqui fazerido 
as denúncias e acontece o que aconteceu, imagine se não 
estivéssemos. aqui, o que poderia acontecer? Mas não é apenas 
por aí! Sirvo-me do importante pronunciamento de V. EX~', 
que não é um pronunciamento unitário. V. Ex~ vem, ao longo 
de sua vida, debateu e lutando com dignidade, com seriedade, 
defendendo a sua posição, eu, por acaso, estou fazendo este 
aparte, creio que, nesta oportunidade, devíamos fazer isso: 
pedir ao President~ Mauro Benevides que designe urna comis
são para tomar algumas medidas tão urgentes quanto impor
tantes, para que não tenhamos que sofrer essa dolorosa reali
dade de incapacidade de agir, de ter que aceitar e não saber 
o que fazer. Vale com relação ao pronunciamento de Vf Ex~ 
e eni relação à crítica do Jornal do Brasil, vale com relação 
ao que V. Ex~ diz, com relação aos equívocos que temos 
aqui, como Congresso e vale também no Senado e no nõsso 
debate com a Câmara dos Deputados, porque me parece que, 
também por aí, o Senado está perdendo muito da sua substân
cia. Meus cumprimentos ao pronunciamento de V. Ex~ 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Gostaría de agradecer 
V. E~. Senador Pedro Simon. 

Em primeiro lugar, acho que V. E~ levanta um problema 
que pode e deve ser tomado em consideração pelo Presídcnte 
Mauro Benevides. V. Ex" faz uma sugestão; várias serão apre-~ 
sentadas no decorrer do trabalho de uma comissão como essa 
que V. Ex~ propõe. Para isSo ser levado em consideração, 
temos que examinar as questões das propostas que forem 
apresentadas, e. a partir daí, tentarmos chegar a uma solução. 

Falar aqui, falo há muito tempo e não tenho resposta. 
O som fica abafado, daqui não sai, não vai para a rua, e 
parece que con-tinuamos a nada fazer. Ninguém está interes
sado no problema nem no assunto. 

Até iria pedír ão -senaO.or Nelson Carneiro, como uma 
das sugestões,_ que arranjasse forças sobrenaturais para traze~ 
de volta o padre Arruda Câmara, para ficar atento. Fazemos 
crítica, hoje, ao IPC, mas os recursos do IPC _antigamente 
eram provenientes das faltas dos Srs. Deputados e Senadores. 
E quem tomava conta disso era o padre Arruda Câmara, 
que ficava junto à Mesa, verificando quem havia faltado na-
quele dia para saber quanto o IPC iria receber. . 

O Sr. Ronan Tito - Essa eu não sabia. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Essa é uma das pro· 
postas que se precisa levar em consideração: exatamente o 
que está no Regimento. Vamos descontar daqueles que não 
estão presentes depois de um determinado número, porque 
temos tembém que participar de reuniões nos nossos Estados. 
Também temos esse direito~ faz parte do nosso mandato, 
mas não é em nome disso que temos que estar ausentes daqui. 
Não podemos ficar ausentes daqui em nome da nossa obriga
ção de irmos às chamadas bases. 
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O Senador Pedro Simon-não seis~ é uma das propostas 
de S. Ex·- falou: "As passagens só setve~ odepois da~ 18 
horas de quinta ou de sexta~feira". Agora.=_4e:ve;ria ser também 
só no mês de julho e de 15 de dezembro a 1,5, de fevereiio. 

O Sr. Pedro Simon - E viagens para o exterior só no 
recesso. 

O SR- JUTAHY MAGALHÃES- Eu, por exemplo
pennitam~me dizer essas coisas pessoais-, no processo. quan
do falam: vamos convocar no recesso, respOrido:-"deixem-me 
em paz no recesso! Durante o ano fico aquf atê o último 
dia, mas no recesso tenho o direito de fazer aquilo que planejei 
para fazer. Então, trato da minha vida, da minha saúde e 
da minha famüia, aproveito exatamente o recesso para isSo. 

Então, SeÕador Pedro Simon, V. Ex~ deu uma sugestão 
que deve ser levada em consideração. Acho que o Presidente 
do Senado deveria aproveitar essa opiõ.iâo de V. E~ e fazer 
a convocação de uma c_omissão para que;- daí surgissem as 
possíveis soluções para esse problema que, acho, representa 
muito para a nossa instituição. Vamos levar a sério isso, por
que daqui a pouco não poderemos mais sair à rua. 

O Sr. Ronan Tito - Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Com muita honra, 
nobre Sellador Ronan Tito. Agora, eu havia prometido a 
V. Ex\ não demorar mais de meia hora em meu pronun-
ciamento. _ -· . ___ _ 

ó sr. Ronan Tito- Nobre Senador, estou inscrito para 
falar, desde cedo, e vi algumas inscrições no livfo, extraordi
nárias: fulano se inscreve para ceder para sicrano; e eu fui 
e escrevi: "Ronan Tito se inscreve para ceder a Ronan Tito", 
pois estou tentando falar, há alguns dias, sobre um assunto 
que acho da maior importância, o que farei depois. Estou 
achando que estamos entrando no jogo. ~a imprens~ tranqüila
mente. Veja, não conheço muitos parlamentos do mundo que 
se reúnam como o do Brasil. O parlamento ·da China, por 
exemplo, reúne-se duas ou três vezes por ano, podem dizer: 
"Bom, é um regime comunista." O parlamento da França 
reúne-se seis vezes por ano. Poderíamos dizer, então, a favor 
da idéia de V. E~. do Senador Pedro Simon e do Villas-Boas 
Corrêa que estamos no momento desin.Stitucionalizãdos, nos 
constituímoS com a riova Constituição e por iSsô temos q-ue
institucionalizar o País novamente, por isso pl-ecisaffiós estar 
reunidos permanentemente. Não sei onde o parlamentar é 
mais parlamentar, se aqui ou se na base. Uma vez, lembrO-Jlle 
muito bem, e agora está ocorrendo isso novamente, visitaVa 
a minha base na época da colheita e, um agricultor pegou 
o trecho de um jornal que estava escrito em negrito dizendo: 
HSuper safra lá fora; o GoVecrno- var importar grãos porque 
na verdade os produtos agrícolas estão muito baratos l~ fora.'' 
O agricultor disse-me: "Escuta, você não está vendo que isso 
é manipulação para baixar os preços, que a grande imprensa 
está fazendo isso, neste momento, justamente para baixar 
os preços agrícolas, e depois os especuladores entram, com
pram etc.?" Acho que, Oeste momento, estamos agindo como 
a imprensa: a imprensa diz que aqui não presta e nós dizemos 
o mesmo. E aí entra um Fujimori qualquer, fecha isto aqui 
e a vida continua ... Pretendo ser um dos mais freqüenl~~
aqui, no Senado Federal. Estou aqui sempre. Mas também, 
nobre Senador, tenho muito medo de ficarmos aqui fazendo 
discursos muito bonitos, muito bem elaborados; enquanto is
so, a realidade tópica lá da nossa base está inteiramente diCotô
mica com a nossa realidade, aqui do plenário. Por quê? Porque 

hoje existe aquilo que o profeta José Maria Alkmin disse: 
"A versão vale_ mais_ do que o fato". E como vale mais do 
que o fato! Vej~ o que está acon_~~<;:~ndo neste momento: 
O Governo parou, durante trinta dias, o País a propósito 
de mudar ministros, convidar partidos para compor e_ ninguém 
falou nada! O País ficou inteiramente parado, e não está para
do por causa do parlamento, mas está parado por causa do 
Executivo. Mas a imprensa não diz que o País está parado 
por causa do Executivo. Não vai dizer. Por quê? Porque é 
o.Executivo que fornece as verbas de financiani.c.:nto da grande 
imprensa. O Legislativo, além de ser um poder desarmado, 
é um poder também que não faz publicidade, não contrata 
publicidade. Por isso vamos sempre levar pauladas da impren
sa, haja o que houver; e se fizermos reuniões ·aqui todos 
os dias e votarmos trinta leis, sabe o que dirão?: -O Con
gresso está com furor legiferante. Para que tantas leis? Nem 
esperam que as leis sejam amadurecidas, que o povo se acostu
me Com elas, e vêm mais leis em cima. Será que o Congresso 
não poderia parar um pouco de faze~ leis? Bom, isso é antig<;). 
Shakespeare, em uma de suas obras, retratando a História 
de Roma, descreve um diálogo de um parlamentar com o 
povo, em que o povo sempre reclamava do parlamento, nunca 
de César. Há pouco tempo, li um livro de Benjamin Disraeli, 
que, em determinado trecho, cita o que disseram seus lidera
dos:- "Benjamin, não dá mais para continuar, porque por 
tudo e por nada somos acusados". E Disraeli disse: - ~'E 
continuaremos a ser acusados." Porque se viermos e votarmos 
muitos dirão que estamos tumultuando o processo; se viermos 
pouco nos acusarão de sermos omissos. - ''Mas, a quem 
você pensa que a hnprensa irá acusar?" - isso no século 
passado- "Vai acusar o delegado? Não vai acusar o delegado 
vai acusar o- juiz por ter medo de sentença." E como temos 
medo do Judiciário neste País! Esse Judiciário que nos falta 
permanentemente. Mas ninguém fala nada do Judiciário. Há 
sentenças prolatadas há 8, 1_0 anos. Não existe maior corrup
ção. Democracia não funciona sem Judiciário. E Judiciário 
lerdq,_como o nosso, não permite que a democracia funciOne. 
Mas ninguém fala do Judiciário porqUe parece que temos 
medo das sentenças dos juízes. Não falamos do Executivo. 
O que é o Executivo? É o poder que executa, que faz, que 
_goyerna. Certa vez pressionaram um nobre parlamentar norte
aill~ficailó: - "Mas, o que é que vocês fazem?'' O parla
me-ntar respondeu: - "Nós somos os gansos do Capitólio, 
somos os vigias, estamos apenas de prontidão e alertas''. Mas, 
ninguém vai dizer que o Brasil ficou parado durante trinta 
-diãs, que ninguém tomou nenhuma atitUde porque o Presi
dente da República estava chamando um partido para nego
ciar, em meio de Governo, depois de dois anos de Governo. 
Parou o País! Para tal ministério não vai fulano, vai sicrano. 
Vão abrir hoje a caixinha de segredo: quem ·irá set o minis
tro? ... _Ninguém diz issq! E V. Ex~ disse muito bem, é o 
Executiyo. Só a Presidência da República custa quase três 
vezes o Congresso Nacional com todas as suas mordomias, 
com_ todos os seus funcionários. Só a verba da Presidência 
da República! Quase três vezes! Ninguém diz isso! Mas todos 
ficam impressionados com o quanto ganha urna copeira do 
Congresso NacionaL Parece que irão continuar falando de 

_ nós. Não irão falar do Executiy_o porque este é que alimenta 
a imprensa com as extraordinárias verbas de publicidade. So
mos um poder desarmado, com paredes de vidro c aqui a 
imprensa é tão livre como em nenhum parlamento do mundo. 
Chegou a um ponto que a imprensa entra aqui para fotografar 

. e filmar. Eu nunca vi isso em nenhum plenário do mundo! 
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Têm que falar mal daqui e isso repercute. De repente, entia 
um Fujimorl qualquer, dá um golpe e o povo aplaude. Por 
quê? Não prestamos, não valemos nada, não cumprimos a 
nossa obrigação ... Não é _bem assim. Se õ -Gáverno quiser 
ele colocará aqui os seus parlamentares paTa votar. Veja V. 
Ex~ o que há pouco disse o Senador Pedro Simon: Nós não 
temos maioria- e o Governo tem. É verdade! Mas quando 
eles têm iriteresse de votar qualquer coisa - e foi citado 
o caso do secretário- eles estão todos aqui. A bem da verda
de, a Oposição não falta ou falta um perc€:õtual, mas dá quo
rum para votar. De maneira que, Senador-Jutãhy Magalhães, 
fazemos muito autocrítica, deverfarrios também fazer um pou
co de críticã.--0 meu discurso é nessa mesma: linha, não sei 
se vai dar para fazer hoje, país me iriscrevi para amanhã, 
para sexta, para sábado, para domingo, porque tenho algumas 
críticas a fazer ao Governo, ao ExecutiVo,-porque de autocrí
tiCa nós vivenios e- temos bastante. Não sei se os parlamentos 
da França,. da Inglaterra, dos Estados Unidos, que se reúnem 
poucas vezes e votam poucas leis por ano, estão errados e 
nós é que estãmos certos. Se dermos um balanço do que 
já votamos este ano, vamoS verifieã:r que -o--volume é grande: 
Não estou, de maneira nenhuma, querendo eximir de culpa 
aqueles que não vêm aqui. Pode acontecer que o parlamentar 
não se encontre aqui e esteja exercendo plenamente o seu 
mandato na base. Quanto ao grande jornalista Villas-Boas 
Corrêa, por quem tenho o maior·apre-çn, acho-o muito iriteli
gente, porém sempre monocórdico. Ele tem dois assuntos: 
meter o pau no -congresso e, de preferência, no- PMDB e 
no Dr. Ulysses Guimarães. Ele a"inda se lembra da briga antiga 
do_PSD com_ a UDN. Acho-o monocórdico e pouco inspirado! 
Criativo, quase nada! Era só o que eu tin-ha ã -dizer. :Muito 
obrigado a V. Ex• 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Tenho que agradecer 
a V. Ex~ pelo aparte, embora não concorde com muita coisa 
do que disse. Vamos ver o caso da França, por exemplo, 
citado por V. Ex~ Qual é o Regimento do Congresso francês? 
O que diz a sua Constituição? Quantas· vezes Por ano deve-se 
reunir o congresso num determinado país? Tantas. Se se reúne 
tantas, está cumprindo aquilo que a lei determina. Se .. o pensa
mento de V. Ex• for o correto, vamos então votar na nossa 
Constituição; na nossa Lei Maior que· o CõngresSó•lde·ve se 
reunir dois dias por ano, ou-dois meses por ano, ou quantas 
vezes queira, mas vamos fazer aquilo que está estabelecido. 
O que está estabelecido para nós é"- que as nossas reuniões 
são de segunda a sexta-feira; e o trabalhador brasileiro, por 
exemplo, sem qualquer demagogia, tem que trabalhar de se
gunda-feira até o sábado. 

O Sr. Ronaii Tito =-~senador Jutahy Magalhães, descul
pe-me. Posso estar na· base trabalhando muito. Vejo Sena
dores aqui da melhor qualidade que, às vezes, não estão pre· 
sentes a este plenário, mas se encontram nas bases traba
lhando. V. Ex~ pode não acreditar. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Acredito. Tanto que 
o Regimento Interno permite que se tenha cinco dias úteis 
de ausência por mês, sem qualquer espécie de desconto. O 
Regimento lnterJ;lo permite isso, exatamente __ para se ir às 
bases. Quando se tem cinco dias_ úteis por mês, na realidade, 
tem-se dezassete dias por mês para estar nas bases. Se são 
dezessete dias por mês nas bases, são treze d~as aqui. Veja 
V. Ex~ que ninguém está impedindo que se Vá trabãlhar nas 
bases. Se a lei determina que as reuni66s do congresso Nacio-

nal são de tal dia a tal dia, temos que cumpri-la. Se quisermos, 
podemos mudá-la. Façamos com que as reuniões sej3rri du
ranre dois meses·por ano, para que os Senadores permaneçam 
nas suas bases durailte" dez meses. E aí não estaremos fazendo 
nada. 

Quando aqui cheguei- estão aqui o Senador Esperidião 
Amin e outros Senãdores que são teStemunhas-, no início 
deste ano, protestei contra críticas qüe consideraVa injústas 
ao Congresso Nacional. Pedi até na Comissão de ConstituiÇão, 
Justiça e Cidadania, que fosse criada uma comissão- porque 
foi o próprio Presidente quem pediu - cujo objetivo era 
estabelecer quais as críticas que deveriam ser respondidas 
pelo Congresso Nacional. O Senador Esperidião Amin lem
bra-me que isso foi no ano passado. 

A meu ver, muitas das críticas que fazem ao Con~esso 
Nacional são injustas. Agora, preciSamos ter a consciênCia 
do que consideramos justo e injusto. Se a crítica que nos 
fazem são justas, então devemos evitar que sejam repetidas~ 
se elas forem injustas, vamos repeli-las. Mas falar que não 
criticamos o Executivo não ~--lJ.maverd~del Não, S~nador. 

O Sr. Ronan Tito - Nobre Senador, vamos inserir na 
Constituição: "A função do Congresso é se autofiagelar o 
ano inteiro; e sairemos daqui satisfeitos no final do ano". 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES_:_ Sao muitos os Sena; 
dores que fazem críticas ao Executivo. Ninguém aqui está 
calado perante esse poder. Se V. Ex~ escutar os discursos 
do Senador Pedro Simon, por exemplo, verá críticas ferinas 
ao Executivo. 

Sei que a minha voz não repercute, mas quase todo dia 
faço críticas aqui áo Executivo, ao Judiciário, à imprensa. 
Está aí o Senador José Paulo Biso!, que prestou atenção a 
um discurso meu mostrando que aqui criticamos monopólios. 
Por que não criticanimfa criação de monopólios na imprensa 
brasileira? Por que permitiinOs que se criem aqui oligopólios 
e monopólios na imprensa brasileira? Pouca gente pode falar 
nisso. Mas não vamos criticar genericamente, como a impren
sa, genericamente, critica o Congresso. 

No meu entendimento, o jornalista é injustíssimo em 
muitas críticas que faz; em muitas delas· ele merece a nossa 
repulsa. Hoje, li um artigo e não ví nada que pudesse dizer: 
isto aqui é uma mentira! 

Não estou aqui me autoflagelando, Sr. Senador. Não 
estou aqui pensando em aU.toflagelação do Legislativo. O pon~ 
to de vista de V. Ex~ pode ser totalmente diferente do meu 
e tenhp que respeitá-lo. Mas, no meu entendimento, temos 
que ter cuidado, Senador. Não podemos permitir a degradação 
cada vez maior da nossa instituição. 

-- Ouço isso quase diariamente em rádios ou eni. canaiS 
de televisão. 

O Sr. Ronan Tito - Mas isso é montado, Senador, e 
V. Ex~ não percebe issoL_ 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - E V. Ex• deve, nas 
suas bases, ouvir isso dos seus eleitores. 

O Sr. Rooao Tito - Ouço o tempo todo. Já estão com 
saudade dos_milit~res, da ditadura._Por quê? Porque a impren~ 
sa só denigre a nossa imagem e nós fazemos iepercussão. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Mas se dermos mar
gem para que as críticas sejam justas, aí estaremos errados~ 
Temos que trabalhar para que as críticas sejam injustas e 
possamos repeli-las. 
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O Sr. Ronan Tito- Vamos fazer pendant com a impren~ 
sa. A imprensa critiCá; n6S -fazemos autocrítícã, e aí cOnse
gujrnos fechar a questão aqui. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Não é tão fáCil. Acho 
que devemos, freqüentemente, criticar a imprensa; devemos 
mostrar os erros que ela come_te muitas vezes ao criticar injus
tamente os Senadores~-_ 

Uma coisa que podia criticar no artigo de hoje é quando 
o cronista fala que o S_enador faz um pronunciamento aQui 
para sair na Voz do Brasil. O cronista fala mais em relação 
aos Srs. Deputados, mas esse é talvez o único veículo que 
temos para fazer chegar aos estados um pouco daquilO que 
se diz aqui a respeito de qualquer assunto. 

Eu, por exemplo, aí coloco em mim a carapuça. O que 
digo aqui sai na Voz do Brasil e muita gente ainda ouve. 
Tem muita gente, principalmente no-interior-do Estado, que 
·escuta a Voz do Brasil, e também quem está transitando para 
casa de carro durante aquela hora liga o rádio e ouve. Quando 
há repercussão daquilo que falo --muito mais em outros 
Estados do que na Bahia - é porque foi divulgado na Voz 
do Brasil. 

Quase nada do que é dito aqui é reproduzido pela impren
sa. V. Exa fala que não se critica a imprensa, mas, antes, 
quando os fotógrafos vinham tirar o retrato do plenário vazio, 
eu lhes dizia que fotografassem também_ a tribuna da imprensa, 
que estava vazia. Temos aqui dezenas de jorri31ishs creden
ciados para acompanhar nossos trabalhos que aqui não estão. 
Quando vinham tirar fotografias do plenário vazio, eU fazia 
levantamento dos discursos que haviam sido proferidos na 
Câmara e no Senado e diziã: ~'Leiam os Jornais de- am3nhã 
e vejani quantas linhas há a respeitO de- disi:t.ii-s-OS-Pi-Onun
ciados''. Porém, no dia seguinte, ao pegar os jornais, não 
encontrava duas linhas do que se havia passado aqui. E, no 
entanto, no dia anterior, foram pronun-Ciados ril.aiS--de 70 dis
cursos na Câmara e no Senad-o fiaiS de quiD.ze;-vinte. 

Isso também falei muitas vezes aqui, Senador. Não acho 
que esteja fazendo autoflagelação, mas, no meu entendimen
to, tenho a impressão que temos que acordar a tempo; não 
podemos de jeito nenhum fazer com que a- nossa iõstituição 
mereça o repúdio que teve, por ·exemplo, o Congresso -do 
Peru. 

O Sr. Esperidião Amin -Permite V. EX'! um a parle? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Pois não. 

O Sr. EsperidiãO Amin- Gostaria de, em -prírit<!iro lugar, 
reconhecer a autoridade que V. Ex" tem para falar sobre esse 
assunto posto que, desde que aqui cheguei no _a~o passado, 
tenho acompanhado a sua linha de pensamento. Quero fazer 
apenas dois comentários à guisa de aparte ao pronunciamento 
de V. Ex•. Primeiro, concordando com uma parte da iiiterven
ção do Senador Ronan Tito. Por uma manobra que veio ao 
gosto, que veio ao encontro do que a imprensa, a opinião 
pública e a classe política aparentemente desejavam, o Go- -
vemo conseguiu, durante praticamente 30 dias, deixar ,çle cum~ 
prir a tarefa do ExecutiVo __:__ não se tem notícia de nellhuriia 
decisão em nfvel de Executivo desde o dia 25 de mai'Ço; portan
to, quase um mês- sem que-lhe fosse cobrado, peio IDe-nOs 
com ressonância, aqUilo que é da sua competência~ atribuição 
e responsabilidade. 

Não é à toa que no dia 27 de março cunhei a tal reforma 
ministerial, que não aconteceu,_ de inscrição de_ últimã. h9~a_ 
para o Oscar de efeitos especiais-. E efeitos ""espeCiaiS têm 

público, niriguém diga q~e_ nãq_; tê~-_público, têm_ prêmio e 
têm-competição, õ que- ilão põüe ·se·r -aescoiJ.siderado. Mas 
o seu pronunciame-nto a·resp_efto -do_-afiig0_-~2 jorri~li~t~ Vi!lfis_
HoaS Cor-rê-a tem que ser comp-reendldo Por todos nós, neste 
momento, como a análise da nossa parte. Quero concordar 
cOm o que diz V. Ex\ também por coerêricia:,-avOCaiidõ para 
mim a condição de assíduo - como é do meu dever, não 
faço vantagem nenhuma- e rememorar o texto e o conteúdo 
da primeira colocação que fiz da tribuna no dia 21 de fevereiro 
do ano passado. Seremos execrados quando dermos a impres
são de sermos ou quando formos omissos, quando não decidir
mos; quando estiver na nossa pauta projeto de lei, projeto 
de emenda constitucional, projeto de lei complementar, e 
não decidirmos bem ou mal. .Aquela convicção que externei 
no dia 21 de fevereiro do ano passado, vejo todos os dias 
s~ confirmar. Venho do Executivo, de 20 anos de experiência 
no Executivo, e não consigo me conformar com a falta de 
vocação para decisão que a Casa à qual pertenÇo"- e procuro 
honrar dentro· das minhas limitações - mostra: deCidir. De 
minha parte,-procuro honrá-la, dentro das minhas limitações. 
Objetivamente, tenho apenas uma sugestão a fazer à comissão 
aludida pelo Senador Pedro Simon ou ao discurso de V. Ex•. 
A meu ver, só existe uma solução para superar esse. problema 
neste momento: reduzir o quorum. V. Ex~ aventou a hipótese 
da comissão,' como solução terminãt'iva. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Permita-me V. Ex• 
que eu diga que lembrei aqui a idéia que sugeri de diminuir 
o quorum para 30%. Isso teria de ser feito através de emenda 
à Constituição. -

-osr: -Esperidião Amin - Con_:to is_so veio no contexto 
de colocação, logo depois veio a ponderação do Senador Pedro 
Simon e a sua observação sobre a questão das decisões termi
nativas das comissões, quero me centrar na primeira, porque 
ela simplifica todas as outras. Lembro qu·e, para se libertar 
da ditadura dos faltosos, o Congresso americano adotou essa 
prática no começo deste século. Houve um momento -propício 
para isso. Creio que este é o nosso momento: reduza-se o 
quorum e daremos ao Congresso a possibilidade de os presenR 
tes decidirem~ be-m ou mal. Ora, estou convencido de que 
nem $_erem0s_cobrados com muito rigor por uina decisão erra
da, até porque ela pode ser corrigida. Agora, seremos sempre 
cobrados, da maneira mais cruel e perversa quando, por falta, 
por omissão, não decidirm·os. o momento que estamos viven
do é de "baixo astral" no Congresso pdr falta de decisões, 
se são boas ou ruins é um outrO- ·ponto. Por essa razão e 
para tentar resumir as mUitas sugestões que se poderiam ali
nhar para a superação desta fase que estamos vivendo, sem 
dúvida alguma, seria o primeiro passo para que pUdéssemos 
ser avaliados pela qualidade de nossas decisões. Temos de 
nos libertar da ditadura que trafega incólume nas duas Casas, 
composta de uma série de facilidades. Podemos até voltar 
a ser condenados, a errar; mas será um-erro facilmente defen

-sável, tanto por quem votou a favor. como por quem votou 
contra, do que o erro de quem não apresentou decisão num 
momento tão grave da vida nacional, cõmo é o que estamos 
a viver. Essa, a contribuição que gostaríamos de dar, a título 
de aparte, ao pronunciamento de V. Ex~ 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - A sua contribuição 
sempre é valiosa, Senador Esperidião Amin, pois V. Ex• tem 
o conhecimento dos dois lados da questão e aborda com muita 
propriedade a questãO da ditadura da omissão, porque os 
omissos- nos impedem de chegai-mos a uma decisão, a uma 
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deliberação. Eu tinha lançada a idéia dos 30% do quorum, 
pensando exatamente na poSsibilidade de _aumentarmos· o nú
mero de Senadores no plenário. No mo_me_nto __ em que soubes
sem que com 30% haveria deliberação, em vez de sairmos 
do plenário, teríamos que vir até aqui para que houvesse 
a deliberação, de acordo com a vontade da maioria, posto 
que o espírito democrático deve sempre prevalecer nas deci
sões da equipe. 

O Sr. Odacir Soares- Permite-me V. Ex• um aparte'! 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Um momento, nobre 
Senador. Permita-me apenas dizer aos Srs. seiladores que 
a omissã~ d~ maioria ou de alguns não permite que se chegue 
a essa mawna para se votarem as questões postas à deliberação 
do plenário da Câmara, do Senado ou do Congresso. 

Hoje, estamos sendo convocados para uma sessão com 
o objetivo de votar vetos. Quantos vetos votamos este ano? 
QuantOs vetos estão na -pauta deste ano?- E o- que é o veto? 
Qual é a necessidade de votannos o veto? É que votamos 
alguma matéria que obteve a maioria dos votos, foi para o 
Presidente da República que a -sancionou com vetos. Então, 
vem a deliberação novamente do Congresso para· -reafirmar 
ou não a sua vontade majoritária. Aqui, o que fazemos? 

Quando faço essas Crítkas que dizem respeito ao Con
gresso Nacional é para termos autoridade e podermos também 
criticar os outros. Não adianta ficarmos a:qui apenas a critícar 
o Executivo, o JudiciáriO e a imprensa, e ã cada dia tenhamos 
que dar condições a eles de nos criticarem. Então, temos 
que ter também responsabilidade pelos nossos atos. Vamos 
corrigir o que estiver errado e persistir naquilo em que estiver
mos corretos. 

Ouço V. Ex•, antes de encerrar, Senador Odacir Soares, 
que não teve a chance de ser meu Líder. 

O Sr. Odacir Soares- O cjue hunenteí, SenadOr Jutahy 
Magalhães, mas estou esperançOso de ·que;--fratando de supe
riores interesses do País, possamos estar juntos nesta grande 
caminhada pela modernidade do Brasil. A parte que ouvi 
do pronunciamento de V. Ex• é isenta na medida em que 
não está se referindo a este ou àquele partido, mas ao Con
gresso em termos gerais. O meu aparte tdn o objetivo apenas 
de oferecer uma pequena contribuição a esta grande díscussão. 
Toda essa polémica em tomo do quorum nas sessões plenárias 
- a que chamaria de reuniões plenárias, e não de sessões 
plenárias - está exatamente, a meU ver, numa equivocada 
interpretação- do texto da Constituição qUando se refere a 
sessões. O Conceito sobre o qual consideramos aqui essas 
reuniões, o conceitO de sessão, está equivOcado. Isso aqui 
é uma reunião que se- faz no plenárío do mesmo modo que 
o Senado e a Câmara realizam reuniões naS ConiisSóeS perma
nentes, nas comissões parlamentares de inquérito, nas comis
sões provisórias-, etc. Há uma interpretaÇão errada do conceito 
de sessão, porque, por eXemplo, desde as 15h, os Senadores 
Cid Sabóia de Carvalho, Mário Covas, Wilson Martins, Elcio 
Alvares, Eduardo Suplicy, eu e outros estávamos na CPI que 
apura atas de suborno eventualmente praticados no Ministério 
do Trabalho e da Previdência Social. Simultaneamente, está
se realizando uma reunião da CPI do Fundo de Garantia; 
na parte da manhã ocorreram reuniões da Comissão de Assun· 
tos Sociais e de outras Comissões. O mesmo vai --se repétfr 
amanhã. Por conseguinte, faço uma interpretaçàO do texto 
da Constituição. Penso que o conceitõ de sessão abrange todas 
reuniões que diariamente realizamos aqui no Congresso Na-

cional. Quer dizer, está presente à sessão-aquele que participa 
-das comissões técniCas e parlamentares de inquérito, dentre 
outras. Dessa forma, efEtivaniente -precisamos dar "uma concei
tuação diferente a essas reuniões plenárias. Já começamos 
a fazer isso na própria Constituição quando criámos a figura 
da decisão terminativa nas Comissões permanentes. De vez 
em quando essa discussão se realiza, através dos órgãos de 
imprensa, objetivando exatamente O fUncionamento do Con
gresso. A meu ver, ela está equivocada porque o conceito 
de sessão não se refere exclusivamente às sessões plenárias, 
mas abrange a realização de todas as reuniões ocorridas no 
âmbito do Congresso Nacional que estão previstas regimen
talmente. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- V. Ex• tem razão em 
parte, porque quando aqui se diz que temos a presença de 
um certo número de Srs. Senadores ... 

O Sr. Odacir Soares- V. Ex• já admite que tenho razão 
em parte. Isso significa que estamos evoluindo! 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sim, V. Ex• tem razão 
em parte. Veja bem: quando se diz que estão presentes na 
Casa 58, 62, 70 Srs. Senadores, isso não significa que S. Ex•' 
tenham de estar presentes no plenário; pois, mesmo em seus 
gabinetes, podem estar cumprindo com suas funções, seja 
atendendo partes e, às vezes, assuntos que interessem à ação 
parlamentar. Entretanto, se houver matérias a serem votadas 
-inclusive, o Regimento proíbe reuniões de comissões du
rante a votação da Ordem do Dia é imprescindível a presença 
dos_Srs. Senadores no plenário. Por isso, concordo em parte, 
com V. Ex~. 

Por exemplo, quanto à matéria do_ Tribunal de Contas 
da União, o procedimento correto seria que os Senadores 
tivessem se descolado das CPI para o plenário, a fim de se 
processar a votação da Ordem do dia. O que não se concebe 
é termos, na Casa, Senadores suficientes para permitír vota
ção, enquanto, no plenário, só se encontre um número inferior 
à metade mais um, inviabilizando a _sua consecução. Esse 
o meu ponto de discordância. 

Mas não estou aqui somente para fazer críticas~ O meu 
pronunciamento de hoje era apenas para endossar as palavras 
do Senador Maurício Corrê a. Só me referi ao artigo do Jorna
lista Villas Boas Corrêa porque, ao vir para o Congresso, 
havia acabado de lê-lo. Além disso, _ _as várioS apartes que 
se seguiram ensejaram outros desenvolvimentos do pronuncia
mento, que se prolongou por muito mais tempo do que eu 
desejaria. 

O importante é não deixarmos para que possa prevaleCer 
acima de qualquer critica, feita por quem quer que seja. 

Sr. PreSidente, Srs. Senadores: 
Tive.a curiosidade de fazer um levantamento dos valores 

correspondentes ás dotações orçamentárias alocadas ao Con
gresso Nacional e à Presidência da República, relativas aos 
exercícios financeiros de 1991 e 1992. 

Meu interesse doi despertado pela leitura de uma nota 
publicada no Correio Braziliense, ainda no ano passado, que 
dava conta de um aumento expressivo, de 91 para 92, das 
dotações orçamentárias daquele órgão do Executivo, em con
tra"Ste com a redução das verbas destinadas ao Legislativo 
Federal. 

Os números que obtive confirmam a nOtícia, embora com 
valores diferentes. 
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Veja-se o seguinte: 
1 -A Presidência da República, considerando-se ;1penas 

os Gabinetes do Presidente e do Vice_-Presidente, foí conSig
nada uma dotação de Cr$9.901.253.000,00 (nove bilhões; no
vecentos e um rnilhões_.e duzentos e cinquenta. e três mil cruzei
ros), em 1991, correspondendo a 0,019% do total dos recursos 
orçamentários daquele ano. 

Para o corrente exercícTo, a previs<lo -~~--º---~ 
Cr$156.356.393.000,00 (cento e cinqüenta e seis bilhões, tre
zentos .e cinqüenta e seis milhões e trezentos e nov~nta e 
três mil cruzeiros), que representa 0,032% do _orçamento glo
bal. 

Se considerarmos a estrutura da Presidência da Repú
blica, com a inclusão das Secretarias e demais órgãos a ela 
diretamente vinculados, os números são ootrÇ>~. Ç_J;ILl9.2_1, 
Cr$413.811.661.000,00 (quatrocentos e treze-bilhões, -oitocen
tos e onze milhões e seiscentOs e sessenta e um mil cruzeiros) 
representaram 0,78% de todo o Orçamento da União. Em 
1992, os Cr$4.669,272.393.000,00 (quatro trilhões, seiscentos 
e sessenta e nove bilhões, duzentos e setenta e dois milhões 
e trezentos c noventa e três mil cruzeiros) equivalem 0,98% 
do montante global, ou seja, quase 1% (um por cento) de 
todo o Orçamento da União vai para a Presidência neste 
ano. 

2- Ao CongresSo Nacional, incluindo Câmara dos De
putados, Senado Federal e Tribunal de Contas da UniãO, 
foram alocados, em 1991, Cr$ 307.124.016.000,00 (trezentos 
e sete bilhões, cento e vinte e quatro· milhôes e dezesseis 
mil cruzeiros), correspondendo a uma participação percentual 
da ordem de 0,58% de todo o orçamento naquele exercício. 

Já neste ano de 1992, as dotações para o Congresso Nacio
nal atingem um montante de Cr$1.432.484.357.000,00 (um 
trilhão, quatrocentos e trinta e dois bilhões, quatrocentos e 
oitenta e quatro milhões e trezentos e cinqüenta e' seú! niil 
cruzeiros). Este valór representa 0,30% dos recursos Õrçan:len-
tários relativos ao exercfcio financeiro corrente. · -

Com esses dados, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é possí
vel chegar a algumas conclusões. 

A primeira delas·, sem dúvida, é a de que_ o Congresso 
Nacional, respondendo positivamente à coiljuntura nacional, 
que impõe cortes significativos na despesa pública, em favor, 
portanto, da redução drástica do défict público, contribui, 
ostensiva e comprovadamente, para esse esforçO. Os números 
espelham essa realidade. De 1991 para 1992 nossa participação 
no conjunto das dotações orçamentárias foi reduzida a pratica
mente a metade. De 0,58% no ano passado baixamos para 
0,30% no exercício vigente. 

A segunda conclusão é a constatação de que, no sentido 
inverso, a Presidência da República agigantou sua demanda 
de recursos orçamentários, de 0,78%, em 1991, para 0,98% 
em· 1992. Quer dizer, só a Presidência da República cresceu, 
P,e lá para cá, em números percentuais, dois terços de todo 
o montante das dotações destinado ao Congresso N~_ciçmal._ 

Vê-se, pois, que justamente o órgão superior da adminis,
tração pública, incumbido de traçar as diretrizes da política 
de contenção do déficit público e fonte de permanente apelo 
ao esforço de todos nesse sentido, é aquele que ~ª~o_ qQe 
pede para não ser feito. 

Por outro lado, todas as campanhas de descrédito e des
moralização da atividade pública têm por alvo preferencial 
o Legislativo. Quando se pretende desprestigiar a classe políti
ca, a primeira coisa que dizem e divulgam é o grande desper
dício de dinheiro com o Congresso. 

~ -o~--Aior_a, diante desses números, náo há como desmerecei, 
pelo menos nesse campo de acusações gratuitas, o _Poder Legis
lativo. Afinal de contas, compar:ançlo~se o tamanho da estru
tura- organiZacional do Congresso e da Presidência da Repú
blica, é imcompreensível, sob todos os pontos de vista, a 
distância que separa esta daquele. 

De qualquer modo, os números que apre_~ent_o ft_Casa 
rfos deíxáril_ muito mais corajOsos -para enfrentar a opiiüão 
pública. 

- -Que tal divulgarmos isso, Sr. Presidente?! É apenas urna 
sugestão. 

-Era o que tinha a dizer. (Muito beml) 

Durante o discurso do Sr. Jutahy Magalhã_~s,_o 
Sr. Lucídio Porte lia, suplente de secretário, deixa a 

--- cadeira da presodência, que é oCupada pefo Sr. Jose 
Paulo Biso!. 

O SR. PRESIDENTE (José Paulo Bisei) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Ronan Tito, lembrando a S. Ex• 
que o seu tempo disponível, regimentalmente, é de 27 minu
tos. 

0 SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Pronuncia o se
guinte discurso.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores, inicial
mente, gostaria de registrar nos Anais desta Casa o encontro 
realizado em Ouro Preto nos dias 10 e ll de a.bril, quando 
Se diScUtiu a questão de estudos do Direito TribUtário. GOsta
ria, inclusive, de esclarecer à Casa e, principalmente ao Sena
dor Jutàhjr Magalhães que, nesse período, julgava estar cum
prindo uma função de Senador, porque não sou advogado 
tributário, nem pretendo abrir uma banca de advocacia, pois 
nãO permitem que rábula exerça esse direito de advogar, como 
antigamente era permitido. 

Tratou-se de um debate de alto nível de participação, 
-~-m a pre:s!;p_ça de_juri_stas da maior ~ompeténcia, que discu
tiram ess~ questão fundamental, sobre a qual já me pronunciei 
diversas vezes_ aqui no Senado Federal. 

Se,mpre ouvimos dizer que o Brasil está cheio de dogmas. 
Um dele_s,_ o d~ que o C~mgresso Nacional nã_o funciona, não 
prisfa, não re~ge, nã(l _faz nacla. ou~ro,_ o de que a imprensa 
é irifalível e, um terceiro, a que assistimos todas as manhãs 
na televisão. "o ~:ras~l é _o Pais que mai_s tributa no mundo'' 
__:_ j)Olltõ _:_, qu-ando deveriam acrescentar uma vírgula mas 
o cfi..ie menos arreca~('. 

-Não conheço nenhum país civilizado que arrecade menos 
de 25% do seu PIB. O Brasil, para arrecadar 21% do PIB 
teVe que dar o "golpe do cruzadc'\ o Confisco da poupança, 
para mim, um dos maiores crimes contra a coletividade cjue 
se perpetrou num país que diz civilizado. 

Participei,. então, desse encontro pai-a um maior aprofun
damento do assunto, pois aqui somos especialistas em genera
lidades e eu, particularmente, sou o mais estulto de todos, 
o mais tardo em compreender. Paguei a minha passagem de 
ida e volta, o hotel que não consta dos Anais do Senado 
Federal, pensando estar desenvolvendo minha função de Se
nador, assim como aqueles em viagem diplomática ao exterior 

'representando esta Nação. 
- Devo dizer que já tive a honra de representar o Brasil 

no exterior umas duas ou três vezes. Foi do maior proveito 
para mim e acredito até tenha sido de algum proveito para 
o_ ~eu Paí_s, pois ten!ei aprender e repassar minhas expe
riências em debates, por exemplo, sobre a questão da dívida 
externa, como representante na ONU etc. 
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Sr. Presidentt:, tenho a maior estima pelo Senador Jutahy 
Magalhães. Ainda outro dia, comentávamos que ninguém o 
excede em_determinação, trabalho e presença, seja em plená
rio, nas comisSôés~ -ou em CPI S. Ex~ é urii Senador de corpo 
inteiro. Quando multo, podemos nos igualar ao Senador Juta
hy Magalhães. Mas, hoje, ouso -desculpe-me -discordar 
do meu querido amigo, a quem admiro sinceramente, porque 
esse pendant, um ponto e contraponto entre a imprensa e 
o Congresso, transformou-se eni uma autoflagelação de nossa 
parte, enquanto a imprensa, cada vez mais, vai gãnhando 
fôlego. 

Gostaria, siitceramente de, em vez de estar falando do 
Congresso, abordar questões inerentes à imprensa. Certa -vez 
V. Ex~, Sr. Presidente, e eu tivemos um debate sobre_apornó
globo e a pornomanchete, que tanta desgraça causam ao nosso 
País. Em r~iâo Sobre paternidade responsável lembrou-se 
não ser preciso falar em controle de natalidade; basta transferi! 
a pornoglobo e a pornomanchete para um horário maiS tã.fde 
que diminui -a natalidade no Brasil, principalmente dos filhos 
de mãe solteira. 

Não se trata de ser pudico, ·não sou puritãrio. Muitas 
vezes, minha esposa e eu assistimos a peçãs de teatro censu-
radas para menores de 21 anos. Mas há uma grande diferença 
entre espontaneamente optar por uma programação e ser obri
gado a ter a-·nossa televisão invadida por cenas que, como 
bem disse V. Ex~, Senador José Paulo Bisol, nem sabemos 
que efeito podem ocasionar no subsconciente e, _até mesmo, 
no inconsciente de uma criança ou das nossas irmãs desfavo
recidas da sorte, que não tiveram o privilégio de terminar 
o 1~ grau, portanto, "sem condições piScológicas de discenir 
entre o dito "amor livre" e sexo livre". 

Não estou aqui defendendo as pessoas de classe média, 
eruditas e que também têm uma formação pessoal que lhes 
capacita a fazer a_ sua opção. Mas induzir grande parte da 
população brasileira a, principalmente, viver a Vida "miste
riosa de Ipanema", como se o Brasil fosse - Ipanema -
nós sabemos que não o é não está ce-rto. 

Preferiria ficar questionando aqui alguns jornais brasi
leiros. Fui Líder da minha Bancada durante algum tempo, 
sou Parlamentar há 14 anos e há uns dois jornais e uma revista 
que eu nunca surpreendi retratando uma declaração minha 
cie maileira exãta. Nunca! Quando dã ''operação deSmonte 
do Governo Sarney", criou-se uma portaria que dava con-di
ções aos trabalhadores de se aUmentar na própria indústria, 
a ser descontado corno despesa deduzível do Imposto de Ren
da. Fui Secretário do Trabalho do Dr. iancredo Neves e 
sei da importância dessa portaria para que os trabalhadores, 
com esse salário de miséria, não -paSsem fome_. Solicitei, dessa 
forma, ao Senador Nelson Wcdekin que pedisse verificação 
de quorum a fim de derrubar a sessão e impedir que tirassem 
a referida portaria da votação, uma vez que, em um momento 
de recessão, como os nossos operários podem viver? S8.be 
o que deu, Senador? foi riotkia-do no Jornal do Brasil que 
o Senador Nelson Wedekin, por determinação do Líder Ronan 
Tito, pediu verifiéàç3o "de quorum pofcjue iríamos tratar de 
aumento de salário com o que o PT não iria concordar. Chamei 
aqui o editor e mostrei-lhe a pauta. Não existián·a-da de S3lários 
na pauta. Provei que estávamos, na verdade, tentando evitar 
um crime contra os trabalhadores; e o evitamos graças a Deus. 
Eles disseram que poderíamos fiCar tranqüilos porque a noticia 
seria desmentida. O Senador Nelson wedekin ieve um proble
ma muito grande para explicar o acontecido em suas bases. 
Não corrigiram e três meses· depois reeditaram-a notícia ·como 

se fosse verdadeira. Esse é um dos fatos. Estou falando desse 
fato, porque o --sénador Nelson Wedekin, que foi uma das. 
vítimas, se faz presente. 

Então, nobre Senador e Sr. Pre-Sidente, gostaria que $C 

fizesse constar· dos Anais esse· encontro que tivemos com os. 
mais extraordináriOs j'uristas do Direito Tributário, onde eu, 
como aluno, fui tão honrado que me deram até a palavra 
durante um momento. Só disse que aprendi muito sobre Direi
to Tributário, questão da maior igi_portân~iã __ para- o ·nosso 
País. Ou arrecadamos, no mínimo, 25% do nosso PIB, ou 
não teremos dinheir:o para fazer escolas, estradas, e para infra
estrutura. Portanto considerei estar cumprindo um dever de 
parlamentar ao participar daquele simpósio. Peço que se faça 
constar da Ata a carta que foi exarada desse nosso encontro~ 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que me traz à 
tribuna é a questão da política de preços mínimos e a política 
agrícola deste País, que, para mim, é um escândalo que brada 
aos Céus e pede a Deus vingança. 

O que estão fazendo com a agricultura do nosso País, 
isso sim, para mini terri r-eleVâncià. Desã.Iio um jornal deste 
País a dizer que se denunciou a tramóia que se está perpe
trando contra a agricultura no Brasil. Segundo estudo feito 
pela Gazeta Mercantil e a Embrapa, em Brasília, a transfe~ 
rência:, em quatro ,anos, da agricultura para os outros setores 
foi de mais de 30 bilhões de dólares. Este .ano vão transferir 
mais, Sr. Presidente, porque tivemos uma boa safra. Não 
teremos a safra anunciada pelo Ministro, de 70 milhões de 
toneladas, porque não a plantamos. "Em se plantando tudo 
dá", dizia Pera Vaz de Caminha. Plantou-se menos. Então, 
vamos colher menos. Mesmo assim, será uma boa safra. Uma 
boa safra que está sendo furtada daqueles que se esforçaram, 
daqueles que irrigaram a terra com o suor do seu rosto. 

Aplicam-se aqueles mecanismos de correção monetária. 
Primeiro, coloca-se um preço mínimo vil. Em seguida, come
ça-se a fazer a correção monetária nos gabinetes. Então, mu
da-se de índice no meio da jogada - ~ ~amosC! casuísmo 
que herdamos da ditadura. Antes era correção monetária, 
depois indexação, depois TR etc. Resultado final: hoje os 
preços dos nossos produtos agrícolas estão na miséria absoluta. 
Um saco de milho: 12 mil cruzeiros; um saco de arroz: 14 
mil cruzeiros; um saco d_e feiJão: 45 mil cruzeiros; e o café; 
110 mil cruzeiros. 

Ora, este País deve muito ao café, deve muíto ao confisco 
que se "fez ao café. . -

O preço de cento e dez mil cruzeiros, Sr. Presidente, 
não é suficiente para tirar os prírileiro"s custos. - · 

Um cafeicuitor muito iflteligente, mUito vivo, da minha 
região, quando percebeu que não vali~ a pena colher o seu 

·café, ofereceu aos empregados metade da produção para que 
fizeSsem a colheita. Ao verem o logro em que estavam entran~ 
do, recusaram a oferta. O dono da lavoura - que sc_mprc 
dá um jeito de tirar o time -ofereceu aos seús trabalhadores 
75%. Eles- Voltaram a colher, mas retOrnaram ·e- disseram que 
não queriam mais continuai"-. O cafeicultor então lhes disse: 
"'Colham para vocês". Mas eles disseram: ''Não queremos". 

O que estamos fazendo com a nossa economia? O ''gene
ral café", por muito tempo assim chamado porque derrubava 
governos,- foi o maior item de exportação do País durante 
muitos anos. Chegaram a tirar 60% do valor do café cpmo 
confisco para financiar o crescimento da nossa indústria. E 
agora a cafeicultura está quebrada e, desgraçadamente, meu 
Estado é o maior produtor de café. Quanto mais produz, 
mais perde dinheiro. 
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E o que não dizer da soja, que o gaúcho chama o s_ojã? ~Pergunto, Sr: ,Pr~si~entc: ~e,rá. qqe haveria, ,n~es~a _ h<?ra 
Talvez estejam ce~os_ ~s gaúchos e paranaenses p'orque é de recessão, de _desemprego, neste P,a,ís _de t~nt;a. tega7 Jp.O

feijáo-Sojã: soYbean. Em Minas Geniis fa!~n_l9s a soja. COlher mento mais propício pata S~_ fazer a_ :t'eforn:u~. agrária? Mas 
um ·saco de soja e vendê-lo no comércio a· Cr$22.000,00, o não qu~iem_fa_z~r. É darp quê não quer~m! E uma das fonnas 
saco tle milho a Cr$12.000,00 com o· adubo a'-Çr$500._000,00 é desmoralizar, inclusive, o título 4e aquisição d<:l ~erra. Essa 
a tonelada, isso é brincadeira de mau gosto. foi a forma mais gritante! __ . . --, . 

Fiz apiovar nO· Senado, ·no tempõ -e-m que era Líder, Vi pessoas aqui, que se _dizem da esquerda, :desmOra-
uma lei em que tentávamos voltar ao escambo; sim, senhores, H_zando ainda mais os Títulos da Dívida Agrária, fazendo aque
ao escambo; àquele período em que se faziam as barganhas. le_ j_og~inho: é moeda podre! Se é moeda pobre, e a minha 
A moeda brasileira é tão mentirosa! Vivo brigando por essa terra é boa, se alguém me desapropria; não vou querer esse 
questão da moeda- inclusive fiz alguns artigos para a Gazeta: pagamento. Então, ·entro ,em Juízo e .está tudo resolvido. Não 
Mercahtil - porque a moeda no. Brasil_nã()_ é referência, há nada melho.ç do que entrar .em juízo: fica-se .discutindo 
anãoserparafazertramóia,principãlm.eO.tecontraotrabã.lha- 8,10 anos, enquanto isso o proprietário está na terra produ
dor, contra os mais fracos. Sempre. O trabalhador, o agricul- zindo, ou não, ou explorando a terra à sua m!iJleira, e a 
tor, esses "dançam" sempre. Já chegamos a criar a moeda nossa refoima agrária continua Das Cãleitdas. 
podre. Emitida por quem? Pelo Governo Federal. Temos Vou aproveitar ainda esse tema. Reforma agrária, com 
moeda podre e moeda boa, emitidas pela mesma fonte. Não os preços atuais dos produtos agrícolas, é como maqdar o 
temos é mcredat pessoal para a penitenciária, porque os agricultores produzirão 

Fui autor de um projeto, aprovado no plenário do Sena- e o seu produto continuará sem Valor algum. Esse valor que 
do, contra o voto_e o protesto do então Senador Roberto acabei de citar, 12 ~mil cruzeirás POr um saco de milho é 
Campos, que dizia que estávamos voltando ao escambo. Eu irrisório. _Meu Deus do _Céu!_ Se'rá que não sabemos o que 
lhe disse que não estávamos voltando ao escambo, mas qll:e- são 12 mil cruzeiros e o trabalho que dá para plantar e para 
rendo chegar ao escambo. Eu previa que o financiamento colher? · 
por espécie seria pago depois, poi espécie. Como exemplo, Luta-se CO:rltra tOdas as intempéries! Contra uma política 
cito um agricultor que toma dez sacos de soja emprestados cruel, e depois, num ano em que a terra produz, o jeito de 
a 20 mil cruzeiros o saco, o que equivale a duzentos mil crUzei- acabar de ãrrasar com o agricultor é pagar 12 mil cruzeiros 
ros. Um ano depois, ele paga dez sacos de sojª, ou _o valor pür um saco de milho! 
correspondente, e mais os juros. Falta de moeda faz_ isso. Sr. Presidente, volto ao tema refo_nnª_ agrária mais um 
Aprovamos o projeto. Ele dormita, 1? na_ Câmara, há ttê~ pouc_q .. 
anos. Esse projeto jamais será aprovado, porque. neste País· Muitos, para evitar que tenhamos uma reforma agrária, 
desgraçado- e vou repetir: neste País desgraçado_~ cada di_zem que ela não resolve a questão da produção! Reforma 
vez mais cristalizam-se as fortunas em poucas mãos e quanto agrária, Srs. Senadores, não é para resolver problema de pro
mais trabalho o cidadão executa para este País, mais emp_o- dução. Reforma agrária é para resolver problema social, é 
brecido fica, aumen-taildo cada vez mais a base da pirâmide, para da_-t:' àquelas pessoas que foram deslocadas do campo, 
com a nossa complacência, com a nosSa conivêr~,ç:ia. e com qu~_-~stffio_sem profissão e desempregadas, uma oportunidade 
a nossa cumplicidade. Por que isso? POl-que, neste instante, de lavrar a terra com o s1,1or do seu rostO, de fazer comida 
não poderíamos esperar que boiadeiros tomassem a bandeira para si e para a sua família, e, se sobrar um pouquinho, 
dos agricultores. De certa maneira, também sou boiadeiro estará muito bom. 
e agricultor, posso dizer isso de cátedra. _ _ _ _ _ __ _ _- Existe algum país com tantas condições para fazer a refor~ 

Certa vez, o General João FigueiredO diSse __ que haVia ma agrária quantO o Brasil'? Será que existe? Se existe, não 
os "gigolôs" de vacas. Ele_ foi infe~ porque a vaca fiá muito o conheço. · 
trabalho, o criatório ê Inuito difícil e é sempre o pequeno Há mais de seis milhões de farilílias inscritas no Incra 
quem cuida. Se, naquela época~ ele dissesse "gigolô'"" de boi, querendo um pedaço de terra. Será que existe alguma produ
talvez tivesse chutado a bola na trave. Senão entrasse, atingiria ção mais econômica do que aquela lavrada pelo suor e pelo 
a trave. -- br~ÇO? Mas ficamos discUtindo. 

O que é o boiadeiro? É .. aqllele que precisa de grandes Há pouco tempo eu disse, e o Ministro da Agricultura 
extensões de terra para apascentar seus bois, e cada vez mais ficou chateado, ma::. vou repetir, que querer fazer reforma 
terras, porque elas vão ficando pobres, à medida que são agrária colocando no Ministério uma pessoa ligada à pecuária 
exploradas e não adubadas. Esses boiadeiros usam semPre de corte ... Um grande pecuarista de _corte vai fazer reforma 
os agricultores- são chamados também invernistas- para agrária? De Gaul1e, se'não disse pensou. Ele era profeta. 
lutar nas suas defesas, até mesmo, por exemplo, contra a Sr. Presidente, está.aí a recessão, o desemprego, a cólera 
reforma agrária. - e uma série de outras·endemias. Devo dizer também, para 

Hoje o meu Líder falou sobre a reforma agrári'à. Meu não ficar com um discurso com tintas muito carregadas. que 
Deus do Céu! Quer-se um momep.to mais aprOflria:do que sUrgiu ã figura de um Ministro que plantou a esperança. Pelo 
este para fazer reforma agrária n~ste País? Há recessão, çi_e- __ men·os aqui no Congresso e com seus discursos; devo dizer 
semprego, fome. miséria! Por que não empregamos dinheiro que me senti esperançado novamente e até cheguei a dizer: 
para fazer a nossa reforma agrária? No_caso, há uma .tátic&. Brn.s_ileir_a é profissão esperança mesmo. Falo do Ministro 
Desmoralizarmos primero oTDA, o Título de Dívida Agrária, Adib Jatene. Ele está falando a verdade, e, com os pés no 
chamando-o de papel podre, porque o d_ono da fazenda, quaQ.: ch,~o, faz algumas propos~as. 
do da desapropriação não vai querer o título. O que acontece? - Há <ilguns tostões no orçamento que poderiam ser coloca
Entra em Juízo. Entrou em Juízo, morre a questão. Arrasta-se dOs em obr~s importantes. São idéias, permitam-me, eu já 
por 10 anos a discussão, e não ocorre a desa"propriãção, e mi! coiúessei estulto, e agora vou dar vazão ao que dis_se 
a reforma agrária vai para as calendas, como continua. no -princfpio. Se há poucos recuisos, vamOs direcioná-los. Por 
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que não ·começar a faZer· no Noideste, onde_ há Um surto 
de cólera; rédes ·de· esgOto Sanjtário, e colocar água-tratada? 
Não, t~m..Se ·que fazer CIAC para resolver- o problema da 
Educação! Como se· prédios resolvessem esse problema. 

Já ouvi prefeito sério dizer que não quer;··nem de graça, 
na sua cidade, um CIAC, Porque é ganhar um elefante. A 

· manutenção custa um absurdo! E num País de desempregados, 
fazemos CIAC .Com pré-fabricádos, para desempregar mais! 
Isso· é acerto de contas com as empreiteiraS. Não tem outro 
nome. 

Já oüvi até citarem o ·Anísio TeiXeira para justificar isso. 
Mas, meu Deus, já li tanto sobre o Anísio Teixeira e ·nunca 
li nada em que dissesse que resolveria o·problema da educação 
com pré-fabricados. Acr contrário, ele falava numa pedagogia 
encarnada na realidade. 

Agora, de repente, descobriram também um milagre. 
Eu disse uma vez que este País padece da síndrome da similiw 
tude. Descobrimos um prédio que serve para o Acre e para 
o Rio Grande do Sul; que se adapta perfeitamente a Belo 
Horizonte e .ao Jequitinhonha; que serve para Governador 
Valadares, onde faz 42° à sombra, no verão, e para Maria 
da Fé, onde faz 8° negativos na época do inverno. Vamos 
dizer a verdade: nós descobrimos a roda! Temos um prédio 
que serve para o Brasil inteiro, e pré-fabricado, para desem
pregar mais gente, para usar máquinas! 

Vamos ter um pouco de humildade neste momento, tirar 
o dinheiro que está alocado para a construção dos CIAC 
- fomos derrotados fragorosamente na Comissão de Orça
mento - e vamos alocá-lo para a prevenção e tratamento 
da cólera! Como é que se cuida da cólera? Com água tratada 
e esgoto sanitário. Será que- teríamos humildade para fazer 
isso? . 

Alguém, outro dia - e era uma autoridade sanitária 
-disse que a cólera veio para ficar e vai ficar 10 anos no 
Brasil. Mas ela não assusta! Por quê? Ela só atinge o povo 
da periferia. Nenhum figurão vai ter cólera! Então, não esta
mos preocupados com isso. Falamos nos jornais. na televisão, 
mas sabemos que a cólera - ou o cólera - é uma questão 
de higiene pública, de água tratada e esgoto sanitário. Com 
isso estaria resolvido o problema! · 

. Mas não vamos resolvê-lo, porque temos que construir 
QAC. Que beleza! Com os CIAC estará resolvido o problema 
da fome, da cólera e da educação. 

Pode ser que resolva os outros problemas, mas o da educa
ção o CIAC não resolve! O problema da educação se resolve 
principalmente com bons professores, com uma pedagogia 
encarnada na realidade, com bom investimentO noS profes
sores, na pessoa humana. 

Visitei a China em 1980 e, ali, vi escolas de pau-a-pique. 
Mas os professores estavam ali lecionando uma realidade tópi
ca e já não havia, naquela época, em um país com mais de 
um bilhão e tantos milhões de habitantes, com .uma renda 
per CS:pita que é menos de um oitavo da nossa, um analfabeto. 
Mas pensamos que os chineses não sabem nada, nós é que 
sabemos, e vamos resolver a situação com os -ciAC. 

Sr. Presidente, estou muito preocupado e já disse aqui ... 

, O SR. PRESIDENTE (José Paulo Biso!) - Peço vênia 
ao eminente Senador Ronan Tito, mas estamos a dois minutos 
da exaustão do tempo da sessão. Solicito que V. EJ(' tenha 
a generosidade de complementar o seu brilhante pronuncia
mento. 

O SR. RONA~ ~ITO- Nobre Sr. Pr.esidente, agradeço 
a V .. Ex~ a compr~~nsão e vou_ complementar meu discurso .. 

Há muitos dias _estou dizendo aqui que se há uma opção 
para o combate à inflação coni. reCesSão - e não adianta 
ficarmos discutindo $e é válida ou não, porque o Executivo 
está lá e não aqui - este Congresso tem a obrigação de 
cobrá-la, de pedir uma política social compensatória iinediata
mente, porque existem irmãos nossos morrendo de fome, ao 
relento e desempregados. E nada melhor para solucionar esse 
problema do que a agricultura, mas não matando o agricultor 
de fome. E nãq, depois que ele luta, depois que ele tem 
um ano extraordinário, Uma safra boa, tendo que entregar 
o ouro.ao bandido. 

Mas por que não começar nas pequenas cidades em siste-· 
ma de mutirão, fazendo os esgotos sanitários, e colocando 
a água? Empregar-se-iam os homens das cidades, as pessoas 
da própria cidade e já começaria a haver um pouquinho de 
renda para aqueles que não têm sequer água tratada ou esgoto 
sanitárío. 

Era isso, Sr. Presidente. Pediria que constasse deste pro
nunciamento·a carta síntese da UFMG. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (José Paulo Biso!)- Nobre Sena
dor Ronan Tito, o requerímento que V. Ex' fez, para que 
integrássemos aos Anais o documento referido em seu pronun
ciamento, está deferido pela Mesa. 

O SR. RONAN TITO- Muito obrigado, Sr. Presidente. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O S!L RO
NAN TITO EM SEU DISCURSO: 

CARTA SÍNTESE DOS ESTUDOS TRIBUTÁRIOS 
EM HOMENAGEM AO CENTENÁRIO DA 

FACULDADE DE DIREITO DA UFMG, 
REALIZADOS EM~ OURO PRETO NOS 

DIAS 10 e 11 DE ABRIL DE 1992 

Em Ouro Preto, a Vila Rica dos Inconfidentes, aos dias 
10 e 11 de abril de 1992, na Casa da Ópera, com a presença 
de estudiosos de todo o país, em especial dos Ministros do 
Supremú Tribunal Federal Carlos Mário da Silva Velloso e 
José Paulo Sepúlveda Pertence, dos Ministros do Superior 
Tribunal de Justiça Sálvio de Figueiredo Teixeira e Eduardo 
Ribeiro de Oliveira, do Senador da República Ronan Tito 
e dos Professores Geraldo Ataliba. José Souto Maior Borges, 
José Roberto de Castro, Sacha Calmon Navarro Coelho, Fer
nando Márcio Amarante Ribeiro, José Alfredo de Oliveira 
Baracho, Ivan Ribeiro de Lima, Celso Cordeiro Macha.dQ, 
José Alfredo Borges, Ronald Magalhães de Sousa, Paulo de 
Barros Cai-valho, Mizabel Abreu Machado Derzi e Wan~er 
Paulo Marotta Moreira, realizaram-se os "Estudos tributános 
em homenagem ao centenário da faculdade de direito da 
UFMG". 

Minas Gerais, libertária de origem, vanguardeira por vo
cação na defesa dos supremos interesses nacionais, alicerçada 
nos umbrais de Ouro Preto, na lembrança do martírio de 
Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, morto e esquar
tejado em 21 de abril de 1792, e na história da Faculdade 
Livre de Direito de Minas Gerais, posíciona-se em conclusão 
aos referidos Estudos, com os seguintes Enunciados~ 

I - Imposto único e tributação 
1 -Favoravelmente 
-ao despertar dos movimentos de cidadania e conscien

tização em busca da imprescindível justiça tributária, inclusive 
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corno mecanismo de preservação do valor real do salário e 
. de proventos de aposentadoria e pensão;' ' ' . 

. -à .urgente r~du.ção d;:t _carga tri.b!ltá_ri_a, r~aciOnal e à sim-
plificação da burocracia fiscal. _ _ _ _ _ _ . 

2- Contrariamente à instituição· dô imposto único. 
-uma vez que' a propOsta legislatiVa apresentada con~ 

templa pluralidade de tributos e não a propalada unicidade; 
· -por contrariar os princípios constitucionais da igual

dade, da capacidade contributiva, da não cumulatividade e 
federativo; 

-por instituir Brutal desequilíbrio-regional, favorecendo 
as receitas dos Estados industrializados em detrimento dos 
Estados menos favorecidos da Federação; 

-por sua incompatibili(jade com os tratados interna-
cionais, comprometendo o comércio exterior; - _ _ __ 

-por incentivar à já ·~instituci6rializada" economia in
formal, com o consequente aumento da sonegação; 

-pela ausência de comprovação histórico-científica de 
sua implantação em outros países na era moderna e na contem
porânea. 

n - Indexação 
Contrarimente 
-à indexação tributária como inst_fumeitto de política 

fiscal, já que o institUto visa, eXclusivamente, à preservação 
do valor aquisitivo da moeda. 

III - Contribuição Social 
1-Favoravelmente 
-à manutenção das contribuições sociais como única 

e exclusiva fonte de custeio para fins de benefícios~da Previ-
dência Social. -

2 -Contrariamente 
-ao péssimo gerenciárilento daS receitas, com abomi-

nável malversação dos recursos públicos. 

IV - Soberania 
1-Favoravelmente 
-à autodeterminação dos povos e- ã- manutenção dos 

.regimes democráticos_ de governo, repudiando-se quaisquer 
formas de autoritarismo~ 

2- Contrariamente 
-a golpes de Estado, de direita ou de esquerda, e a 

quaisquer tipos de violência, inclusive as de natureza terri
torial. 

Ouro Preto, Cidade Monumento Nacional e Património 
Cultural da Humanidade, aos 11 dias do mês de abril de 
1992. 

O SR. PRESIDENTE (Josél'auloBisoi)- A Presidência 
convoca sessão conjunta a realiz~r hoje~ às 19 horas, ~o plená
rio da Câmara dos Deputados, destinada à apreciação de vetos 
preSidenciais. -

O SR. PRESIDENTE (José Paulo Biso!)- Na presente 
se_ssão terminou o prazo para apresentação de emendas ao 
Projeto de Resolução n9 14, de 1992, de iniciativa da Comissão 
de Assuntos Económicos, que autoriza a União a celebrar 
contratos bilaterais para a reestruturação da dívida externa 
do setor público, junto aos governos dos países ciedores e 
suas respectivas agências de crédito. Ao projeto não foram 
apresentadas emendas. A matéria será incluída no Ordem 
do Dia, oportunamente. 

O SR. PRESIDENTE (José Paulo Biso!) - Nada mais 
havendo a trtar, vou encerrasr os trabalhos, designando para 
a sessão ordinária de amanhã, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

.-:c. l-

PROJETO DE LEI DA CÁMARA 
N'73, DE 1991 

(Em regime de urgência, nos termos do_ 
art. 336, c, do Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do-ProjetO de Lei da Cârilara 
n' 73, de 1991 (n' 4.064/89, na Casa de origem), de iniciativa 
do Tribunal de Contas da União, que dispõe sobre a Lei 
Orgânica do Tribunal de Contas_da União, e dá outras provi
dêD.cias, tendo 

PARECER, sob n' 62, de 1992, da Comissão 
- de Constituição, Justiça e Cidadãnia: 1~ pronunciamen~ 

to: favorável ao projeto com 35 emendas qUe oferece; 2' pro
nunciamento (sobre as emendas de Plenário): favorável às 
Emendas de o~ 44, 45, 56 e 65; favorável nos termos de 
subemeodas, às de n" 36 a 38, 40, 54, 55, 57, 59, 62 e 66; 
pela rejeição das de n" 43, 46, 47 a 53, 58, 60, 61, 63 e 
64; pela prejudicialidade das de n~s 39 e 41; apresentando 
a de n!' 67, do Relator. 

-2-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N' 125, DE 1991 -COMPLEMENTAR 
(Em regime de urgência, nos termos do 

art. 336, ·c, do Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projefo de Lei da Câmara 
n' 125, de 1991-Complementar (n' 60/89, na Casa de origem), 
que disciplina os limites das despesas com o funcionalismo 
público, na forma do art. 169 da Constituição Fede_ral, tendo 

PARECERES, proferidos em plenário. 
Relator: Senador Meira Filho. 
- }9 pronunciamento: favorável ao projeto; 
- 29 pronunciamento: favorável à emenda de plenário. 
(Dependendo de parecer sobre as emendas apresentadas 

perante a Comissão de Assuntos Económicos.) 

-3-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 126, DE 1990 

(Em regime de urgência, nos termos do 
art. 336, c, do Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n' 126, de 1990 (n• 1.854189, na Casa de origem), de iniciativa 
do Ministê"tiO Público da União, que cria a Carreira de Apoio 
Técnico Administrativo do Ministério PúblicO da União e seus 
cargos, fixa os valores de vencimentos, e dá outras providên
cias, tendo 

PARECERES, 
-.....;_da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sob 

n9 485~ de 1991, favorável, com voto vencido, em separado, 
da Senadora J únia Marise; e 

- de Plenário, Relator: Senador Cid Sabóia de Caryalho, 
favorável às Emendas n9s 1 a 4, 6 a 8; e favorável a de n9 

5, nos tennos de subnemenda que apresenta. 

-4-
PROJETO DE LEI DA CÁMARA 

N'31, DE 1991 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n• 31, de 1991 (n' 4.618190, na Casa de origem), de iniciativa 
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do Presidente da Repúblic;a, que altera a Lei n' 5.700, de 
p de setembro de 1971, que dispõe Sóbre a forma e a apresen-
tação no Brasil dos Símbolos Nacionais, tendo ___ _ 

PARECER, proferido em plenário, Relator: Senador 
Mansueto de Lavor, favorável nos termos de substitutivo _que 
oferece. 

-5-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N' 114, DE 1991 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmar~ 
n• 114, de 1991, (n' 2.214191, na Casa de origem), de iniciativa 
do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a reestru
turação da Justiça Federal de Primeiro Grau da 4~ Região 
e dá outras providências. tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 58, de 1992, da Co
missão 

- de Constituição, Just~ça e Cidadania. 

-6-
PROJETO DE RESOLUÇÃO 

N• 23, DE 1991 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n<:> 
23, de 1991, de autoria do Senador Ma_11rício Corrêa, que 
altera a redação do parágrafo úriü:::O -do art. 114 e acrescenta 
§ 3" ao art. 126 do Regimento Interno do Senado Fe4eral, . 
tendo 

PARECERES, sob n'' 2 e 3, de 1992, das Comissões 
- de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável. 
- Diretora, favorável ao projeto, com emenda que apreR 

senta. 
-7-

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N'' 22, DE 1991 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n" 
22, de 1991, de autoria do Senador Márcio Lacerda, que acresR 
centa parágrafo ao art. 62 do Regimento Interno do Senado 
Federal, tendo 

PARECERES, sob n"' 222,331 e 432, de 1991, das Co
missões 

--de Constituição, Justiça e Cidadania: 1~ pronunciamenR 
to: favorável; 2~ pronunciamento: concluindo pelo não-aco
lhimento do pedido de recxamc, por não en_contrar_em__ba_sa
mento regimental nem argumentação convincente para deferiR 
mento da pretensão. 

- Diretora, favorável. 

-8-
REQUERIMENTO N• 130, DE 1992 

Votação, em turno único, do Requerimento n" 130, de 
1992, de autoria do Senador Odacir Soares, solicitando, nos 
termos regimentais, tramit~ção conjunta para o Projeto de 
Lei da Câmara n• 5, de 1991 e o Projeto de Lei do Senado 
n9 20, de 1992, de autoria do Senador Nelson Wedekín, que 
dispõe sobre o trabalho noturno e dá outras providências. 

-9-
PROPOSTA DE EMENDA Â CONSTITUIÇÃO 

N" 24, DE 1991 

Discussão, em primeiro turno, da Proposta de l;.menda 
à Constituição n" 24, de 1991, de autoria do Senador César 
Dias e outros.Senhores Senadores, que altera a redação d? 

§ 2" do art. 14 do Ato das Disposições Constitucionais TransiR 
tórias. (1~ sessão de d~s~ussão.) 

O SR. PRESIDENTE (José Paulo Bisol) -Está encer-
rada a sessão. - - - · 

(Levania~;e-a sessão às J8h;ià~ e 45 minutos:) - ,- -,.-~. . . . .. ' . - . . . . 

ATA DA 197• SESSÃO, R.EALIZADA 
EM 4 DE NOVEMBRO DE 1991 

(Publicada no DCN, Seção II, de 5-11-91) 

RETIFICAÇÃO 

_·Na página n" 7.722, 2~ coluna, na ementa do P~recer 
n• 431, de 1991, 

Onde se lê: 
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania ao 

Projeto de Lei n• I, de 1991 (n• 5.885-D/90, na Câmara dos 
Deputados), ... 

Leia-se_: 
Da Comissão de Constituição; Justiça e Cidadania ao 

Projeto de Lei da Câmara n' 61, de 1991 (n' 5.885-D/90, 
na Câmara dos Deputados), ... 

ATA DA 198• SESSÃO, REALIZADA 
EM 6 DE NOVEMBRO DE 1991 

(Publicada no DCN, Seção II, de 7-11-91) 

RETIFICAÇÃO 

Na Seção III do Projeto de Lei da Câmara n• 104, de 
1991, na página n' 7.750, I• coluna, 

Onde se lê: 

SEÇÂO III 
Das Diretrizes 

Art. 13. Às Diretrizes, órgãos de ... 

Leia-se: 

-SEÇÂO III 
Dãs Diretorias 

Art. 13. Às Diretorias, órgãos de ... 

PORTARIA DO DlRETOR-GERAL 

RET!FICAÇÃO 

No DCN, Seção II, de 16-1-92, pág. 66, 2• coluna, na 
POrtaria n? 1, de 1992, do Diretor-Geral, onde se lê: 

... promovido pela Portaria n• 49, de 8-1-91, 
LeiaRse: 

... promovido pela Portaria n• 49, de 8-1-92, 

ATÔS DO PRESIDENTE 

(*) ATO DO PRESIDENTE N• 798, 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 Ato 
da Comissão Diretora n~ 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em _vista o que consta do Processo PD-000726!91-5, _r~§ojy_e 
aposentar, voluntariamente, a servidora TEREZINHA LI
MA FERNANDES, Especialista em Informática Legislati
va/Técnicas de Produção, Classe 2•, PL M21, do Quadro Per
manente do Centro de Informática e Processamento de Dados 

, ("') Republicado por haver saído com Jncorreção no DCN (SeçãQ II), de 
27-11~91, 17~12-91 e 18-3-92, 
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do Senado Federal - PRODASEN, nos termos do art. 40, 
inciso III, alínea c, da Constituição da República Federativa 
do Brasil, combinado com os atts. 67, 100 e 186, inciso III, 
alínea c da Lei n~ 8.112, de 11-12-90, e com o_art._76, inciso 
V, §§ s~ e .8" do Regulamento_ do Prodasen, bem assim com 
a vantagem constante da decisão da Egrégia Comissão Dire
tora do Senado Federal adotada em sua 14~ Reunião Ordinária 
realizada em 27-11-85, conforme processo PD-1010185-9 e com 
as constantes da Resolução SF no:> 87, de 1989 - arts. 11 
e 13- e dos Atos n""~ 5, de 1989, e 1, de 1991, do Presidente 
do COnselho de Supervisão do Prodasen, com proventos pro
porcionais ao tempo de serviço correspondente à razão de 
27/30 (vinte e sete trinta avos) do seu vencimento, observado 
o disposto no art. 37, inciso XI da Constituição Federal. 

Senado Federal, 26 de novembro de 1991. - Senador 
Mauro Benevides, Presidente. 

(*) ATO DO PRESIDENTE N• 821, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções regimentais e regulamentares, em conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora no:> 2, de 1973, resolve de:;ignar a servi
dora LYGIA MARIA DE CARVALHO PESSOA GUER
RA, Analista Legislativo, Área Médico-Odontológica, Classe 
"Especial", Padrão III, do Quadro de Pessoal do Senado 
Federal, para responder pelo expediente da Subsecretaria de 
Assistência Médica e Social, no período de 2-1-92 a 21-1-92, 
durante o afastamento do titular, em gozo de férias. 

Senado Federal, 16 de dezembro de 1991. -Senador 
Mauro Benevides, Presidente. 

("') Republicado por haver saldo com incorreção no DCN (Seção II), de 
17-12-91 e 18-3-92. 

(*) ATO DO PRESIDENTE N• 82, DE 1992 

O Presidente do Senado Federal, 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 n9 -2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que corista- do Processo n" 001-858/92-0, resolve 
aposentar, voluntariamente, JORGE SARAIVA CASTRO, 
Analista Legislativo, _Área de Orçamento Públíco,_Classe_ ''Es
pecial", Padrão III, do Quadro Permanente do SenadQ~ede
ral nos termos do art. 40, inciso lll, alínea c da Constituição 
da ·R~pública Federativa do Brasil, combinado com os arts. 
186, inciso III, 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 
proVentos proporcionais ao tempo de serviço, observado o 
disposto no art. 37, inciso XI da ConJ:tituição Federal. 

Senado Federal, 17 de março de.1992. -.Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 

('") Republicado por haver saído com incorreçâo no DCN (Seçáo II), d'e 17-3-92 
e 22-4-92. 

SENADO FEDERAL 

Concursp Público para Assessor Legislativo, "I:écnico Le
gislativo- Area de Especialização: Auxiliar de Enfénnagem 
e Auxiliar Legislativo- Área de Especialização: Telefonia. 

EDITAL N• 2-B/92 

O Senado Federal e a Fundação Universidade de Brasl1ia 
em obediência ao item 3.2 do Edital no:> 1-B/92, publicado 
no Diário Oficial da União (DOU) de 28 de fevereiro de 1992, 
tornam públicos a data, o horário e os locais das provas obje
tfVas previstas para a primeira etapa: 

Assessor Legislativo 
Data: 21 de ju11ho de!992 
Horário: 14h às 180h 
Local: Área um a Área oito - Ala Sul e Centro do 

Instituto Central de Ciências- ICC ~-Campus da UnB 
Área nove a Área doze- Ala Norte do Instituto Central 

de Ciências- !CC- Campus da UnB 

Técnico Legislativo - Área de especialização: Auxiliar de 
Enfermagem -

Data: 21 de junho de 1992 
Horário: 140h às 180h 
Local: Inscrições de 0001 a 1260 -Faculdade de Tecno

logia- FT- Campus da UnB 

~xiliar Legislativo~ Área de especialização: Telefonia 
Data: 21 de junho de 1992 

· Horário: 14h às 18h 
Local: 
Inscrições de 0001 a 1635- Ala Norte do Instituto Cen

tral de Ciências- !CC- Catnpus da UnB 
Inscrições de 1636 a 2345- Faculdade de Estudos Sociais 

Aplicados- FA- Campus da UnB 
Inscrições de 2346 a 2808 - Faculdade de Ciências da 

Saúde - Campus da UnB 
O acesso dos candidatos às salas de prova dar-se-á no 

intervalo de 13h30min às 14h. 
Os candidatos deverão comparecer aos locais de prova, 

no dia 21 de junho de 1992, no horário acima estabelecido, 
munidos de Carteira de Identidade, Comprovante de Inscri
ção, lápis n~ 2 e caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 
Não será permitida a utilização de qualquer material de con
sulta ou calculadora durante as provas. 

Os candidatos que chegarem atrasados não terão acesso 
às salas de prova e_ estarão automaticameiite excluídos do 
Concurso. Em hipótese alguma serão aceitas ju~tificativas. 

Manoel Vilela de Magalhães, Diretor-Geral - Senado 
Federal. 

-- LaDro Morhy, Diretor- DAE- UnB. 



República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

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• 6, DE 1992 

Estabelece princípios gerais de Processo Legislativo, e dá outras providências. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1' Acrescente-se o seguinte título ao Regimento Interno do Senado Federal: 

"TÍTULO XV 
Dos princípios gerais do Processo Legislativo 

Art. 412 A legitimidade na elaboração da norma legal é assegurada pela observância 
rigorosa das disposições regimentais, mediante os seguintes princípios básicos: 

I- a participação plena e igualitária dos Senadores em todas as atividades legislativas, 
respeitados os limites regimentais; 

II -modificação da norma regimental apenas por norma legislativa competente, cumpridos 
rigorosamente os procedimentos regimentais pertinentes; 

III -impossibilidade de prevalência sobre norma regimental de acordo de liderança ou 
decisão de Plenário, ainda que unânimes, tomados ou não mediante voto; 

IV- nulidade de qualquer decisão que contrarie norma regimental; 
V -prevalência de norma especial sobre a geral; 
VI -decisão dos casos omissos de acordo com a analogia e os princípios gerais do. Direito; 
VII - preservação dos direitos das minorias; 
VIII -definição normativa, a ser observada pela Mesa em hipótese idêntica de decisão 

do Plenário tomada em razão de recurso a Questão de Ordem decidida pela Presidência; 
IX- decisão colegiada, ressalvadas as competências específicas estabelecidas neste Regi

mento; 
X-impossibilidade de tomada de decisões sem a observância do quorum regimental estabe

lecido; 
XI- pauta de decisões feita com antecedência tal que possibilite a todos os Senadores 

seu devido_ conhecimento; 
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XII- publicidade das decisões tomada, exceção feita aos cas~~ específicos previstos neste 
Regimento; · · 

XIII- possibilidade de ampla negociação política somente por meio de procedimentos 
regimentais previstos. -

Art. 413. A transgressão a qualquer desses princípios poderá ser denunciada, mediante 
Questão de Ordem, nos termos do disposto no art. 404. 

Pará-grafo únic6. Levantada a Questão de Ordem re{e_rjçla no caput deste artigo, a Presidência 
determinará a apuração imediata da denúncia, verificando os fatos pertinentes, mCdiante consulta 
aos registras da Casa. nOtas taquig~áficas,-fitas magnéticas ou OutrOs m·e-ios" cabívéis." . 

Art. 2' Esta Resolução entra em vigor ria data de sua publicação. 
Art. 3'' Revogam-se as disposições em contrário. · · 
Senado Federal, 22 de abril de 1992 .. Senador Mauro Benevides, Presidente. 

SUMÁRIO 

1992 
1 - A TA DA 58• SESSÃO, EM 23 DE ABRIL DE 

1.2-ABERTURA_ 
1.2- EXPEDIENTE 
1.2~1- Mensagens do Senhor Presidente da República 
N'' 176. 177 e 179/92 (n'' 113, 114 e 118/92, na origem), 

de agradecimento de comunicações. _ __ __ ~ __ ,~~ . 
N' 180/92 (n' 115/92, na origem),-restituindo autógra-

fos de projeto de lei sancionado. _ 
1.2.2- Ofício do Sr. 1~ Secretário da_ Câmara dos De-

putados _ 
Encaminha_ndo à revisão elo_ Senado autógrafo do s:e~ 

guinte projeto: _ -
-Projeto de Lei da Câmara n' 71192 (ll' 2.745/92, 

na origem). de inicíativa do Senhor PreSidente da_ Repú
blica, que dispõe sobre antecipação de reajuste da remune
ração dos servidores públicos federais. 

1.2.3 --Comunicação da Presidênda 
- Prazo de tramitação e para apresentação· de emen~ 

das ao Projeto de Lei da Câm3.ra n<? 21/92, lido anterior
mente. 

1.2.4 - Comunicação 
Do Chefe do_Gabinete do Ministro da Marinha. refe

rente a convite. aceito pelos Senadores Irapuan Costa Jú~ 

nior, Valmir Campelo e Jonas Pinheiro, para visitar instala
-ções da Marinha na cidade do Rio de Janeiro, no período 
de 8 a 11 de abril de 1992. 

1.2.5 - Leitor~ de Projeto 
Projeto de Lei do Senado n" 47, de 1992, que regula

menta o art. 37, inciso XXI, da Constituição, institui o 
estatuto jurídico e est_abelece_as normas gerais das licitações -

-e contrato5 administrativos. 
1.2.6 - Requerimentos 
N~ 178/92, de autoria da Senadora Marluce Pinto, soli

.citando a retirada do Requerimento n9 21/92, que solícitav:a 
a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado 
n' 287/91. Deferido. 

N9 179/92, de autoria do Senador José Eduardo, solici~ 
tando licença para ausentar~se dos trabalhos da Casa na 
pl_'6xim'!_:segunda-feira, dia 27, do corl·ente mês. Aprovado. 

1.2.7- Comunicações da Presidência· 
- Designação do Senador Darcy Ribeiro para repre

. sentar o. Senado Federal na cerimónia de Sagração da Li
berdade, em ç:omemoração do bicentenário de Joaquim 
José da Silva Xavier, Tiradentes, no período de 21 a 25 
-do corrente. 

-Recebimento da Mensagem n' 178/92 (n' 117/92, 
na origem), pela qual o Senhor Presidente da República 
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submete à apreciaç-ão do Senado os_ cinco Acordos Multila
terais de reescalonamento da dívida polonesa, assinados 
no âmbito do Clube de Paris, e solicita aU.toii:Z-ação para 
que a União possa celebrar os correspondentes contratos 
bilaterais de reescalonamento com o Governo polonês ou 
com suas respectivas agências governamentais. 

1.2.8- Aviso 
N' 293/92, do Sr. Ministro da Saúde, confirmando sua 

presença no plenário do Senado Federal no dia 28 próximo, 
terça-feira. -

1.2.9 - Discursos do Expediente 

SENADOR EDUARDO SUPLICY- Depoimento 
do·ex-Ministro do Trabalho e Previdência Social, Antônio 
Rogério Magri, perante a CPI destinada a apurar denúncias 
de corrupção, envolvendo suborno de autoridade_s em par
celamento de débitos junto à Previdência Social. 

SENADOR RONAN TITO ......, Crise da universidade 
brasileira. Garantia de preço mínimo justo para produtos 
agrícolas. 

1.2.10 - Comunicação _ ___ _ 
- Do Senador Divaldo Suruagy, que se ausentará dos 

trabalhos da Casa nos dias 27 e 28 próximo. 
1.2.11 - Comunicação da Presidência 
- Recebimento do Ofício n" 268/92, do Presidente 

da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, suge
rindo ao Senado alterações na Lei Complementar n• 64/90, 
que estabelece casos de inelegibilidade. · 

1.3- ORDEM DO DIA 
Projeto de Lei da Câmara n• 126/90 (n• 1.854/89, na 

origem), de iniciativa do Ministério Público da União, que 
cria a Carreira de Apoio Técnico-Administrativo do Minis-
tério Público da União .e $eus cargos; fiXa õs valores de 
vencimentos, e dá outras providências. Aprovado, com 
emendas e subemenda. À Comissão Diretora para redação 
final. 

Redação final das Emendas do Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara n• 126/90.- Aprovada. À Câmara dos 
Deputados. 

Projeto de Lei da Câmara n' 114/91 (n' 2.214/91, na 
Casa de origem), de iniciativa do Superior Tribunal de 
Justiça, que dispõe sobre a reestruturação da_ Justiça Fede
ral de Primeiro Grau da 4~ Região e dá outras providências. 
Aprovado. À sanção. 

Projeto de Resolução n"' 23/91, de autoria do Senador 
Maurício ·corrêa, que altera a redação do parágrafo único 
do art. 114 e acrescenta § 3• ao artigo 126 do Regimento 
Interno do Senado Federal. Aprovado, com emenda. À 
COtriissão DiretOi"a -p·ara redação final. 

RequerimenfO n9130/92, de autoria do Senador Odacir 
Soares, solicitando, nos termos regimentais, tramitação 
conjunta para o Projeto de Lei da Câmara n• 5/91 e o 
Projeto de Lei do Senado n• 20/92, de autoria do Senador 
Nelson Wedekin, que dispõe sobre o trabalho noturno e 
dá outras providências. Aprovado. 

Proposta de Emenda à Constituição n' 24/91, de auto
ria do Senador César Días e outros Senadores, que altera 
a redação do § 2' do art. 14 do Ato das Disposições Consti
tucionais Transitórias. Em discussão (1~ sessão). 

Projeto de Lei da Câmara n' 31191 (n• 4.618/9(), na 
Casa de origem), de iniciativa do Presidente da_ República, 

que altera a Lei n' 5. 700, de 1 • de setembro de 1971, que 
dispõe sobre a forma e a apresentação no Brasil dos Símbo
los Nacionais. Aprovado o projeto, nos termos do Requeri
mento n9 182/92, fican-do prejudicado o substitutivo. À 
sanção. 

Projeto de Lei da Câmara n• 73/91 (n' 4.064/89, na 
Casa de origem), de iniciativa do Tribunal de Contas da 
União, que dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de 
Contas da União, e dá outras providências. Aprovado com 
emendas e subemendas, após usarem da palavra os Srs. 
José Paulo Bisol, Pedro Simon, Maurício Corrêa, Eduardo 
Suplicy, Cid Sabóia de Carvalho, Jarbas Passarinho, Hum
berto Lucen~, Josaphat Marinho, Marco Maciel e Jutahy 
Magalhães. A Comissão Diretora para redação fínal. 

Redação final das Emendas_ do Senado ao ProjetO
de Lei da Câmara n9 73/91. Aprovada. À Câmara dos Depu
tados. 

Projeto de Lei da Câmara n9 125/91 .:..:complementar 
(n9 60/89, na Casa de origem), que disciplina os limites 
das despesas com o funCionalismo público, na forma do 
arL 169 da Constituição Federal. Apreciação sobrestada, 
em virtude do término' do prazo regimental da sessão. 

Projeto de Resolução n9 22/91, de autoria do Senador 
Márcio Lacerda, que acrescenta parágrafo ao art. 62 do 
Regiinento Interno do Senado Federal. Apreciação sobres
tada, ~m virtude do término do prazo regimental da sessão. 

1.3.1 - Comunicações da Presidência 
' ·- Visita aO Seni1do" de comissão de parlamentares lati

no-americanos participantes de encontro da Organização 
Pan-americana de Saúde. 

-Convocação de sessão extraordinária a realizar-se 
hoje, às 18 horas e 45 minutOs. com a Ordem do Dia 
que designa. 

1.4- ENCERRAMENTO 
2- ATA DA 59• SESSÃO, EM 23 DE ABRIL DE 

1992 
2.1 -ABERTURA 
2.2- EXPEDIENTE 
2.2.1 - Requerimentos 

N9194/92, de autoria do Sr. Humberto Lucena e outros 
Sis. Senadores, solicitando urgência para o Projeto de Lei 
da Cãmara n• 21192 (Mensagem n' 111192-PR), que dispõe 
sobre antecipação de reajuste de remuneração dos servi
dores públicos federais. 

N9 195/92, de autoria do Sr. Humberto Lucena e 
outros Srs. Senadores, solicitando urgência para o Ofício 
"S" n9 64/91, do Presidente do Banco Central do Brasil, 
encaminhando ao Senado Federal pedido formulado pelo 
Governo do Estado do Rio Grande do Sul, no sentido 
de que seja autorizada àquela unidade federativa a emissão 
e colocação, no mercado, de Letras Financeiras do Tesouro 
do Estado (LFT-RS); destinadas ao giro de 83% das 

-47,769,443- vencíveis no 19 semestre de 1992. 

2.2.2 - Leitura de Projeto 
- Projeto de Lei do Senado n• 48, de 1992, de autoria 

do Senador Pedro Simon, que dispõe sobre a variação 
entre as remunerações, mínirn,a e máxima, na Adminis
tração Federal. 
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2.3- ORDEM DO DIA 
Requerimento n9 45/92, de autoria do Senador Hum

berto Lucena, solicitando, nos termos regimentais, a trans
crição, nos Anais do Senado Federal, do discurso proferido 
pelo Professor Silvano Raia, por ocasião de sua posse na 
Academia Nacional de Medicina, no Rio de Janeiro, no 
dia 26 de novembro de 1991. Aprovado. 

2.3.1 - Matériais apreciadas após a Ordem do Dia 
- Projeto de Lei da Câmara n' 21/92 (n' 2.745/92, 

na Casa de origem), que dispõe sobre antecipação de rea
juste da remuneração dos servidores públicos federais, em 
regime de urgência, nos termos do Requerimento n9194/92, 
lido no Expediente. Aprovado, após parecer de plenário 
proferido pelo Sr. Cid Sabóia de Carvalho, tendo usado 
da palavra os Srs. Fernando Henrique Card_oso, Eduardo 
Suplicy, Esperidião Amin, Maurício Corrêa, Marco M3.ciel 
e Humberto Lucena. À sanção. 

-Requerimento n~ 195/92, lido no Expediente da pre
sente sessão. Aprovado. 

2.3.2- Comunicações da Presidência 
- Cancelamento da sessão conjunta anteriormente 

convocada para as 19 horas de hoje. 
-TérminO de prazo sem apresentação de recurso con

tra a admissibilidade da Medida Provisória n9 302, de 1992. 

2.3.3- Discursos após a Ordem do Dia 

SENADOR DIVALDO SURUAGY- Centenário 
de nascimento do escritor Graciliano Ramos. 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Defesa da per
manência da CIRM na gerência do Plano Setorial para 
os Recursos do Mar e do Programa REVIZEE. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES -Análise a 
respeito da Política Ativa do Comércio Exterior. 

SENADOR CARLOS DE'CARLI - Regozijo pela 
posse do Sr. Mário Lopes Júnior. na presidência da Telea- · 
mazon. 

SENADOR AMIR LANDO- Considerações ares· 
peito da pesquisa, "O bl:asileíro e a ecologia"; publicado 
no Jornal da Tarde, de São Paulo, no dia 16-4-92. 

são 
2.3.4 - Designação da Ordem do Dia da próxima ses· 

2.4-ENCERRAMENTO 
3- MESA DIRETORA 
4- LÍDERES E VI CE-LÍDERES DE PARTIDOS 
S- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA-

NENTES . . 

Ata da ssa Sessão, em 23 de abril de 1992 
za Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 
Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Alexandre Costa, 

Dirceu Carneiro, Rachid Saldanha Derzi e Magno Bacelar 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM .SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Alexandre Costa - Almir Gabriel - Aluizio Bezerra -
Amir Lando -Áureo Mello- Beni V eras- Carlos Patroc!ilio 
- Cêsar Dias - Chagas Rodrigues - Cid Sabóia de Carvalho 
-Coutinho Jorge- Divaldo Suruagy- Elcio Álvares- Espe-
ridião Amin - Epitácio Cafeteira - Francisco Rollemberg -
Garibaldi Alves - Gerson Camata - Guilherme Palmeira -
Henrique Almeida- Humberto Lucena - Jarbas Passarinho 
- J oao Calmon - João Rocha - José Eduardo - Jose Paulo 
Biso!- Josê Richa- Josê Sarney- Jutahy Magalbaes- La
voisier Maia - Louremberg Nunes Rocha - Loúrival Baptis
ta - Lucfdio Portella - Magno Bacelar - Marco Maciel -
Maurfcio Corrêa - Mauro Benevides- Meira Filho- Moisés 

-EXPEDIENTE 

MENSAGENS 

OU PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

De Agradecimento de Comunicações: 

N' 176, de 19.92 (n• 113/92, na orige~). de 2Zdo ~~rrente 
referente à aprovação da matéria constante da Mensage~ 
SM n• 32, de 13 de abril de 1992. 

N' 177, de 1992 (n' 114/92, na origem), de 22 do corrente, 
referente a aprovaçao da matéria constante da Mensage 
SM n• 33, de 14 de abril de 1992. m 

Aborado-;- Nsabor Júnpiord- NSelson CaRrneihrod-SNledlsohn WDedekin N• 179, de 1992 (n• 118/92, na origem), de 22 do corrente 
- ac1r oares - e ro 1mon - ac 1 a an a erz1 - de agradecimento de com · 6 r - - ' R ld Ar a R T R Ba 1 yc 1 · Ca umcaç es, reJ.erentes a aprovaçao 

ona o ag o- . onan I to- uy c~ ar- 3 nur m-_,.__ das matérias constantes das Men SM gS 36 41 d 
pelo- Wilson Martms. 1992_ sagens _n a , e 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 50 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimentai, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabaJhos. 
o Sr. 19 Secretário procederá à leitura do E~Pediente. 

É lido o seguinte: .. 

N' 180, de 1992 (n• 115/92, na origem), de 22 do corrente, 
restituindo autógrafos do Projeto de Lei da Câmara n9 5, 
de 1992 (n' 2.550/92, na Casa de origem), que autoriza o 

· Banto do Brasil S.A. a constitüif-S:Ubsidiária na Comunidade 
Ecofiómica Eufopéia-,-e que.se transformou na Lei nO? 8.413, 
de 22 de abril de 1992. 
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OFÍCIO 
DO SR. I• SECRETÁRIO DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos do seguinte 
projeto: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 21, DE 1292 
(N• 2. 745/92, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Senhor Presidente da República) 

Dispõe sobre antecipação de reajuste da remuneM 
ração dos servidores públicos federais. 

O Congresso Nacional decreta: _ _ 
Art. J9 São fixados, a título de antecipação, Calculados 

sobre os vencimentos, soldos e as demais retribuições dos 
servidores civis e militares do Poder Executivo, da _adminis
tração direta, das autarquias regidas pela Lei n(> 8.112, de 
11 de dezembro de 1990, e das fundações mantidas pelo Poder 
Público, os seguintes--percentuais, incidentes sobre os valores 
vigentes no mês de março de 1992, de forma não cumulativa, 
a serem compensados na data-base: -

I-30% (trinta por cento), a ·partir de 1ç- de abril de 
1992; 

II -55% (cinqüerita e cinco por cento), a pãrtit de 1!' 
de maio de 1992; e -

III -80% (oitenta por cento), a partir de 1• de junho 
de 1992. ·· · -

Art. 2!> Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 3"' Revogam-se as disposições em contrário. 

MENSAGEM N• 111/92 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do § 19 do art. 64 da ConstH:UiÇãô"Federal, 

tenho a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas 
Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos dos Se
nhores Ministros de Estado da_E_conornia, Fazenda e Planeja
mento, do Trabalho e da Administração e do Chefe do Estado
Maior das Forças Armada_s, o anexo projeto de lei que "Dis
põe sobre antecipação a ser compensada quando da revisão 
geral da remuneração dos servidores públicos federais''. 

Brasília, 20 de abril de 1992. ~Fernando Collor de Mello. 

E.M. CONJUNTA N• 1 MEFPIMTA/EMFA 
Em 20 de abril de 1992 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
Submetemos à elevada consideraç-ão de Vossa Excelê_nci<:J, 

projeto de lei que dispõe sobre a antecipação de reajuste 
dos vencimentos, soldos e das demais retribuições dos servi
dores públicos civis ·e rriilitares federais, vigentes no mês de 
março de 1992. ·· 

2. A presente proposta prevê antecipação de 80% em 
três parcelas, sendo a primeira de 30%, a partír de 19 de 
abril, a segunda de 25%, ã partir de 19 de maio _e a terceira 
de 25%, a partir de 19 de junho de 1992. 

3. A revisão da remuneração do funcionalismo de modo 
parcelado deve-se à necessidade de compatibilizá-la com as 
efetivas disponibilidades do Tesouro Nacional, em um con
texto onde se busca o ajuste_fiscal necess_4_ri9 ~à estabilização 
da economia. 

4. Cumpre destacar que a concessão dessas antecipações 
se dará ao mesmo tempo em que _se realizam_ os trabalhos 
da Comissão instituída com o objetivo de estaJ:ielecer o crité-

_rios para atingir a isonomia entre- ás remunerações dos Três 
Poderes, conforme determinação constitucional. 

Respeitosamente. - Marcílio Marques Moreira, Minis
tro da Economia, Fazenda e Planejamento - João Mellão 
Neto, MiniStro do Trabalho e da Administra-ção - General
de-Exército Antonio Luiz Rocha Veneu, Chefe do Estado:
Maior das Forças Armadas. 

(A Comissão de Assuntos Económicos.) 

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

Do Expediente lido, consta o Projeto de Lei da Câmara 
n~ 21) de 1992,_q_ue terá tramitação com prazo determinado 
de quarenta e cinco dias, nos termos do art. 64, § }9 da Consti
tuição, combinado com o art. 375 do Regimento Interno. 

- De acordo com o art. 122, II, b, do Regimento Interno, 
a matéria poderá receber emendas, pelo prazo de cinco dias, 
perante a Comissão de Assuntos Económicos. (Pausa.) 

Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr. to 
Secretário. - -

É lida a seguinte. 
Brasflia. 20 de abril de 1992 

Senhor Presidente, 
Participo a Vossa Excelência, para os devidos fins, que 

o-s Senadores abaixo relacionados, aceitaram_ convite oficial 
desta Pasta para visitar instalações da Marinha, na cidade 
do Rio de Janeiro, no período de 8 a 11 de abril de 1992: 

-Senador Irapuan Costa Júnior; 
_ -Senador Valmir Campelo; e 
-Senador Jonas Pinheiro. 
Respeitosamente, Sergio G. F. Chagãsteles, Vice-Aimi

rante Chefe do Gabinete do Ministro da Marinha. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - A comuni· 
cação lida vai à publicação. 

Sobre a mesa, projeto que vai ser lido pelo Sr. P Secre
tário. 

É lido o seguinte. 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 47, DE I992 

Regulamenta o art. 37 inciso XXI da Constituição, 
institue o estatuto jurídico e estabelece as normas gerais 
das _licitações e contratos ad~inistrativos. 

O Congresso Nacional decreta: 

CAPÍTULO I 
Das Disposições Gerais 

SEÇÃOI 
Dos principios 

Art. 19 Esta lei institue o estatuto jurídico e estabelece 
as normas gerais das licitações e contratos adminiStrativos 
pertinentes a obras, serviços, compras e alienações da Admi
nistração Pública Diteta e Indireta, incluídas as autarquias, 
as fulld"ações instituídas _e_ mantidas_ pelo Poder Público, nas 
diversas esferas de governo, e empresas sob seu controle. 

Art. 29 As obras, serviços, compras e alienações, quan
do contratadas com terceiros, serão necessariamente prece
didas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta lei. 

Art. 39 A licitação destina-se_ a_ seleci_onar a proposta 
mais vantajosa para a Administrçaão e será processada e julga
da em estrita conformidade com os princípios básicos da legali
dãde, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 
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publicidade, da probidade administrativa,- da vinculação- ao 
instrumento convoCatório, do julgamento-objetivo e dos que 
lhe são correlatas. 

§ 1~ É vedado aos agentes públicos admitir, pre~er, inw 
cluir ou tolerar, nos procedimentos licitatórios, dáusulas ou 
condições que comprometam, restrinjam oU frustrem 6 sieu 
caráter competitivo e estabeleçam preferêilciá. ou distinções 
em razão da naturalidade, da sede ou dOmicílio dos licitantes, 
ou, ainda, estabeleçam tratamento diferenciado de natureza 
comercial, financeira, legal, trabalhista, previdenciária ou 
qualquer outra, entre empresas nacionais e estrangeiras, inclu
sive no que se refere à -moeda, modalidade e local de paga
mentos, mesmo quando envolvidos financiamentos de agên
cias internacionaís, ressalvado diSposto no § 2"'. 

§ 2" Em igualdade de condições, será assegurada prefe
rência, com critério de desempate, pela ordem indicada, aos 
bens e serviços produzidos ou prestados no país; aqueles pro
duzidos ou prestados por empresas brasileiras de capital nacio
nal; aqueles produzidos ou prestados por empresas brasileiras. 

§ 3" A licitação não será sigiloSa, sendo públicos e aces
síveis ao público os atos de seu procedimento, salvo quanto 
ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura. 

Art. 4" Todos quan.tos participem de licitação instau
rada e procedida pela Administração Pública, têm direito" pú--
blico subjetivo â fiel observância do pertinente procedimento, 
nos termos desta lei. 

Parágrafo único. O (>rocediinento licitat6rio preVisto nes
ta lei caracteriza ato administrativo formal, seja -ele praticado 
em qualquer esfera da Adrl}inistfação Pública. 

Art. 5~ Todos os valores, preços e custos utilizados nas 
licitações serão expressos em moeda corrente nacional, deven
do_ cada unidade da Administração, no pagam-erito-da"s obriga
ções relativas ao fornecimento de bens, realização de- obras 
e prestação de serviços; obedecer as datas de suas exigibili
dades previstas em contrato. 

Parágro único. Os pagamentos feitOs após as d3tas pac
tuadas terão seus valores automaticamente acrescidos de en
cargos financeiros no mínimo equivalentes ao O nus total, i'nclú
sive multas e juros, exigido aos devedores de tributos, na 
correspondente. esfera da AdministraÇão. - -

SEÇÃO II 
Das definições 

Art. 6"' Para os fins desta lei, considera-se: 
I- Obra - toda construção, reforma, recuperação ou 

ampliação, realizada por execução direta oU indireta; 
II- Serviço- todã atividade destinada a obter determi

nada utilidade conc-reta de interesse_ para a Administra_ção, 
tais como demolição, fabricação, conScrio~-iiistalação, monta
gem, operação, conservação, reparação, manutenção, trans
porte, comunicação ou trabalhos técnicos profissionais. - -

III - Compra - tod~ aquiSiçãO --rerrúiiiernaa- de bens 
para fornecimento de uma só vez ou parceladamente, 

IV - Alienação - toda transferência de domínio de 
bens a terceiros; 

V - Execução direta - a que é feita pelos órgãos e 
entidades da Administração, pelos próprios meios; 

VI- Exccutação índireta- a que a administração con
trata com terceiros, sob qualquer das seguintes modalidades: 

a) empreitada por preço global - quando se contrata 
a execução da obra ou do serviço, por preço certo e total; 

b) empreitada por preç9 unitário - quando se contrata 
a execução da obra ou do serviço, por preço certo de unidades 
determinadas; 

_ c) administração contratada- quando se contrata a exe
cução da obra ou do serviço, mediante reembolso de todas 
as despesas incorridas para a sua execução e pagamento da 
remuneração ajuStada para os trabalhos de adminíStraçáo; 

d) tarefa- quando se ajusta mão-de-obra para pequenos 
trabalhos, por preço certo, com ou sem fornecimento de mate
riais. 

e) empreitada integral ou "chave na mão .. ou ainda em
preendimento pronto --quando se contrata um empreen
dimento em sua integralidade, compreendendo todas as eta
pas, desde projetas, obras, serviços e instalações necessárias, 
sob inteira responsabilidade da contratada, até a sua entrega 
ao contratante em condições de imediata entrada em opera
ção, ~tendido~ ._todos os requisitos téCriii:Os -e legais para a 
sua eficiente utilização em condições de segurança estrutural 
e operacional e com as características adequadas às finalidades 
para as quais foi contratada. 

VII - Projeto básico - o conjunto de elementos que 
defina a obra ou serviço, ou o complexo de obras ou serviços 
objeto da licitação, e que possibilidade a estimativa de seu 
custo final e prazo de execução; 

VIII -Projeto executivo -o conjunto dos _elementos 
necessários e suficientes à execuçãO completa dá: Obra; 

__ IX- Administração Pública.....:..__ a administração, direta 
e indireta, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios abrangendo inclusive as entidades com persona
lidade jurídica de direito privado sob controle do Poder Públi
co e as fundações por ele instituídas ou mantidas; 

X - Admi!l_istra_ção - o órgão pelo qu_al a entidade 
da AcJministraç~9 Pública opera e atua concretamente; 

XI - Imprensa Oficial - veículo oficial de divulgação 
da Administração Pública, 

XII- Contratante- o órgão ou a entídade da Adminis
tração signatária do contrato; 

XIIII - Contratado - a pessoa física ou jurídica signa
tária de contrato com órgão ou entidade da Administração; 

SEÇÁO III 
~as Obras e S~!'viços 

Art. 79 As obras e os serviços só podem ser licitados; 
quando houver projeto básico aprovado pela autoridade com-
petente e existir previsão de recursos orçamentários. . 

§ 19 O disposto neste artigo aplica-se também aos casos 
de- dispensa e de inexigibilidade de licitação. 

§ 2" A infringência do disposto neste artigo implica a 
nulidade dos a tos _ou contratos realizados e a responsabilidade 
de quem lhes tenha dado causa. 

§ 3"9 Não serão incorporados ao valor de obra ou servi
Ç(), para fins de jUlgamentO ·das propOstas de_pre_ços, os custos 
financeiros e a atualização nionetária daS obrigações de paga
mento, desde a Qata final de cada período de aferição até 
a do respectivo pagamento, que serão calculados pelos mes
mos critérios ·estabelecidos no parágrafo único do art. 5(>, os 
quais são fixados obrigatoriamente no edital ou no convite. 
- Art. 89 A execução das obras e dos serviços deve -ser 
programada, sempre, em sua totalidade, previstos seus custos 
atual e final e considerados os prazos de sua execução. 

§ 19 É proibido o parcelamento de obra ou ·serviço. 
se existente previsão. orçamentária para sua execução total, 
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salvo insuficiência de recursos ou comprovado motivo de or
dem técnica. 

§ 2'-' Na execução parcelada, a cada etapa ou conjunto 
de etapas de obra ou serviço, há de corresponder licitação 
dinstinta. - - -

§ 39 Em qualquer caso, -a autorização da despesa será 
feita para o custo final da obra ou serviço projetado~ 

Art. 99 Não poderá participar. direta ou indiretamentc, 
da licitação ou da execução de obra 01,1 serviço e do forneci-
mento de bens a eles necessários: - -

I- o autor do projeto básico e/ou executivo, pessoa física -
ou jurídica; 

II - empresa, isoladamente ou em consórcio, respon
sável pela elaboração do projeto básico e/ou e_xecutivo ou 
da qual o autor seja dirigente, _gerente, acionista detentor 
de mais de 5% (cinCo por cento) do capital com direito a 
voto ou controlador, responsável técnico; 

III -servidor ou dirigente do órgã<;> ou ~!ltidadc contra
tante. 

§ 19 É permitida a participação do autor do projeto 
ou da empresa a que se refere o inciso II, na licitação de 
obra ou serviço ou na execução, conio conSultor ou técnico, 
exclusivamente a serviço da Administração iriteressada. 

§ 29 O disposto neste artigo nãQililpede a licitação ou 
contratação de obra ou serviço, que inclua a elaboração de 
projeto executivo como encargo do contrãütdO ou pC!o preço 
previamente fixado pela administração. 

Art. 10. As obras e serviços poderão ser executados 
nos seguintes regimes: 

I ~ execução direta; 

- - -- -

II -execução indireta, nas seguintes modalidades: 
a) expreitada por preço globàl; 
b) empreitada por preço unitário; 
c) administração contratada; 
d) tarefa; 
e) empreitada integral. 
Art. 11. As obras e serviços destinado.s Çt.QS mcsmqs 

fins terão projetes~ padronizados p6r ttpos, cãtegorias ou clas
ses, exceto quando o projeto-padrão não atender às condições 
peculiares do local ou às exigências do empreendimento. 

Art. 12. Nos projetes básicos e projetes executivos de 
obras e serviços serão considerados principalmente os segu.in
tes requisitos: 

I - segurança; 
II- funcionalidade c adequação ao interesse públicos; 
III- economia ria execução, conservação e operação; 
IV- possibilidade de emprego de mão-de-obra, mate-

riais, tecnologia e matérias-primas existentes no __local para 
execução, conservação e operação; 

V - facilidade na execução, conservação e operação-, sem 
prejuízo da durabilidade da obra ou do serviço; 

VI- adoção das normas técnicas aÇequadas. 

SEÇÃO IV 
Dos serviços profissionais especializados 

Art. 13. Para os fins desta lei, consideram-se serviços 
técnicos profíSSioilaiS especializados os trabalhOs relativos a: 

I- estudos técnicos, pl3nejamcntos e pi-ojetos, básicos 
ou executivos; -- - -

II- pareceres, periciais e avãliação em geral; 
III- assessorias ou consulto riais técnicas c auditorias fi

nanceiras; 

IV- fiscalização, supervisão ou gerencfamen(o de obras 
ou serviços; 

V_- patrocínio ou defesa de causas judiciais ou adminis
trativas; 

-vr- treinamento e aperfeiçoamento de pessoal. 
Parágrafo úriico. Considera·se de notória especialização 

o profissional ou a empresa cujo conceito no campo de st 1 

especialidade decorrente de desempenho anterior, estudos, 
experiências, publicações, organização, aparelhamento, equi
pe téCniCa ou de outros requisitos relacionados com suas ativi· 
dades, permita inferir que o seu trabalho é o m-aiS adequado 
à plena satisfação do objeto do contrato. 

SEÇÃOV 
Das compras 

Art. 14. Nenli.uma compra será feita sem a adeq~ada 
caracterização de seu objeto e indicação dos recursos finan
ceiros para o seu pagamento. 

Art. 15. As compras, sempre que possível e c0nvenien
te, deverão: 

I- atender ao princípio da padronização, que imponha 
compatibilidade de especificações técnicas e de desempenho, 
observadas quando for o caso, as condições de manutenção 
e assistência técnica; 

II - ser processadas através de sistema de registro de 
preço; 

III- submeter·se às condições de aquis_ição e pagamento 
semelhantes as do setor privado. 

§ 19 O registro de preços será precedido de ampla peS· 
quisa de mercado. 
- _ § 2~ Os preços registradOs serão periodicamente publi
cã'ao-s~ pãfàO!ientaçãO da Administração, na imprensa Oficial. 

§ 39 O sistema de registro de preços será regulamentado 
por decreto, atendidas as peculiaridades regionais. 

SEÇÃOVI 
Das alienações 

.. 'Art. 16. A afienação-de bens da Administração Públi
ca, subordinada à existência de interesse público devidamente 
justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguin
tes normas: 

I - quando imóveis, dependerá de autorização legisla
tiva, para aqueles pertencentes à Administração dii"eta e aUtar
quias, e para todos dependerá de licitação, dispensada nos 
.;eguintes casos: -

a) dação em pagamento; 
b) doação; 
c) permuta; 
d) investidura. 
II - quando móveis, dependerá de avaliação prévia e 

de licitação, dispensada esta nos seguintes casoS: 
a) doação, permitida exclusivamente para fins de inte

resse social; 
b) permuta; 
c) venda de ações, que poderão ser negociadas em bolsa, 

observada a legislação específica; 

d) venda de títulos, na forma da legislação pertinentê. 
§ 19 A Administração, preferentemenfe à venda ou 

doação de beris imóveiS, poderá coficeder direito real de uso, 
mediante con-corrêõcia que poderá ser dispensada quando o 
uso se destinar a concessíonário de serviço público, a entidades 
assiStenciais, ou verificar.:-se rélévarité iritefêss"e- públicO ria Con
cessã:ó, devidamente justificado. 



2332 Sexta-feira 24 DlÁRlO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção Il) Abril de 1992 

§ 2~' Entende-se por investidura, para os fins desta lei, 
a alienação aos proprietários de imóveis lindeiros, por preço 
nunca inferiof ao da avaliação, de área remanescente ou resul-1 
tante de obra pública, área esta que se torne inaproveitável 
isoladamente. 

§ 39 A doação com encargo poderá ser licitada, e de 
seu instrumento constarão, obrigatoriamente, os encargos, 
prazo de seu cumprimento e cláusula de reversão, sob pena 
de nulidade do ato. -

Art. 17. Na concorrência para a venda de bens imóveis, 
a fase de habilitação limitar-se-á à comprovação do recolhi
mento de quantia correspondente a 5% (cinco por cento) 
da avaliação. . 

Parágrafo único. Para a venda de bens móveis avalia
dos, isolada ou globalmente, em quantia não superior a 
Cr$100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros), a Adminis
tração poderá permitir o leilão. 

Art. 18. Os bens imóveis da Administração Pública, 
cuja aquisição hãja derfVado de procedimentos judiciais ou 
de dação em pagamento, poderão ser alienados por ato da 
autoridade competente, observadas as seguintes regras: 

I-avaliação dos bens alienados; 
II -comprovação da necessidade ou utilidade da alie

nação; 
III - adoção do procedimento licitatório. 

CAPÍTULO 11 
Da Licitação 

SEÇÃO I 
Das Modalidades, Limites e Dispensa 

Art. 19. As licitações-serão efetuadas no local onde 
se situar a repartição interessada, salvo por motivo de interesse 
público, devidamente justificado. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não impedfrà 
a habilitação de interessados residentes em outros locais. 

Art. 20. Os a:visos-coritendo os resumos dos editais das 
concorrências e tomadas de preços, embora realizadas no local 
da repartição interessada, deverão ser publicados _com antece
dência, durante 3 (três) dias consecutivos, obrigatória e con
temporaneamente. 

I- no Diário Oficial da União quando se tratar de licita
ção feita por órgão da Administração Pública -Federal ou do 
DiStrito Federal; 

II- no Diário Oficial do Estado ou do Município, se 
houver, onde será realizada a obra ou serviço, qUando se 
tratar de licitação de órgãos da administração estadual ou 
municipal; 

III- em pelo menos um jornal diário de grande circu
lação no Estado onde será realizada a obra ou serviço, para 
ambos os casos, podendo ainda a Administração, conforme 
o vulto da concorrência, utilizar-se de outros me:_ios de divul
gação para ampliar a área de competição. 

§ 1"' O aviso publicado conterá a indicação do local em 
que os interessados poderão ler e obter o texto integral do 
edital e todas as informações sobre o objeto de licitação. 

§ 2"' O prazo mínimo até o recebimento das propostas 
ou da realização do evento será de 30 (trinta) dias para a 
concorrência e concurso, de 15 (quinze) dias para a tomada 
de preços e leilão, de 45 (quarenta e cinco) dias para a licitação 
do tipo de melhor técnica ou de técnica e preço, ou quando 
o contrato a ser celebrado contemplar a modalidade de e~-

preitada integral, e de 5 (cinco) dias úteis para convite, contado 
da primeira publicação do edital resumido ou da expedição 
do convite, ou ainda da efetiva disponíbilidade do edital ou 
do convite e respectivos anexos~· prevalecendo a data que 
ocorrer mais tarde. 

~ 3' Qualquer modificação no edital exige divulgação 
pela mesma forma que se deu o texto origfnal, reabrindo-se 
o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inqüestio
navelmente, a alteração não afetar a formulação das pro
postas. 

Art. 21. São modalidades de licitação: 
I- concorrência; ~ 
II- tomada de preços; 
III- convite; 
IV - concurso; 
V -leilão. 
§ 19 Concorrência é a modalidade de licitação entfe 

quaisquer interessados que, na: fase inicial de habilitação preli
minar, comprovem possuir ·os requisitoS mínimos de qualifi
cação exigidos no edital para a execução de seu objeto. 

§ 29 Tomada de preços é a modalidade de liCitação entre 
interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a 
todas as condições exigidas para çadastramento até o terceiro 
dia anterior a data do recebimento das propostas, observada 
a necessária quafificação. · 

§ 39 Convite é a modalidade de licitação entre interes
sados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, 
e-scolhidos e convidados em núniero mínimo de 3 (três) pela 
unidade administrativa, que afixará, em local apropriado, có
pia do convite e o estenderá aos demais cadastrados que mani
festarem em tempo seu interesse. 

§ 49 Concurso é a modalidade de licitação entre quais
quer interessados para escolha de trabalho técnico ou artístico, 
mediante a instituição de prêmios aos vencedores. 

§ 59 Leilão é a modalidade de licitação entre quaiquer 
interessados para a venda de bens inservíveis para a Adminis
tração, ou de produtos legalmente apreendidos, a quem ofere
cer maior lance, igual ou superior ao da avaliação. 

Art. 22. As_modalidades de licitação, a que se referem 
os itens I a III do artigo anterior, serão -determinadas em 
função dos seguintes limites. tendo em vista o valor estimado 
ou o preço base da contratação: 

I-Para obras e serviços de engenharia: 
a) convite - até Cr$100.000.000,00 (cem milhões de cru

zeiros); 
b) tomada de preços- até Cr$1.000.000.000,00 (um bi

lhão de cruzeiros); 
c) concorrência- acima de Cr$1.000.000.000,00 (um bi

lhão de cruzeiros); 
II- Para compras e serviços não referidos no item ante

rior: 
a) convite- até Cr$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões 

de cruzeiros); 
b) tomada de preços- até Cr$400.000.000,GO (quatro

centos milhões de cruzeiros); 
c) concorrência- acima de Cr$400.000.000,00 (quatro

centos milhões de cruzeiros); 
§ 1 ~ A concorrência é a modalidade de licitação cabível 

na compra ou alienação de bens imóveis, realização de obras 
públicas, bem como nas licitações internacionais, qualquer 
que seja o valor de seu objeto. 
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§ 2~ Nós casos em que couber convite, a Administração 
poderá utilizar a tomada de preços ~ em qualquer caso, a 
concorrência. 

§ 3<? As compras eventuais de gêneros alimentíciOS 'pere
cíveis, em centro de abastecimento, poderão ser realizadas 
diretamente com base no preço do dia. 

§ 4~ :É vedada a utilização da modalidade do "convite" 
ou da "tomada de preços", conforme o caso, para parcelas 
de uma mesma obra ou serviço ou ainda para obras ou serviços 
de mesma natureza que possam ser realizados simultânea ou 
sucessivamente, sempre que o somatório de seus valores carac
terizem o caso de "tomada de preços" ou "_conco~rência", 
respectivamente, nos termos deste 'lrtigó, exê~tO para as par
celas de natureza específica que possam ser executadas por 
pessoas ou empresàs·de especialidade diversa daquela ~o exe
cutor da obra ou serviço. 

Art. 23. É dispensável a licitação: 
I -para obras e serviços de engenharia de valor até 10% 

(dez por cento) do limite previsto na alínea-a, do incíso I 
do artigo anterior, desde que não se refiram a parcelas de 
uma mesma obra ou serviço ou aínda de obras e serviços 
de mesma natureza que possam ser realizados simultânea ou 
sucessivamente; 

II- para outros serviços e compras de valor até 10% 
(dez por cento) do limite previSto na alínea a, do inciso I 
do artigo anterior e para alieriações, nos casos previstos nesta 
lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, 
compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada 
de uma só vez; 

III- nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem; 
IV- nos casos de emergência ou de calamidade pública, 

quando caracterizada urgência de atendimento de situação 
que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança 
de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públi
cos ou parriculares, somente para os bens necessários ao aten
dimento da situação emetgencial ou calamitosa e para as par
celas de obras e serviços que possam ser concluídos no prazo 
máximo de 60 (sessenta) dias consecutivos e ininterruptas, 
contados da ocorrência da emergência ou calamidade; 

V- quando não acudirem interessados à licitação ante
rior, e esta, justificadamente, não puder ser repetida sem 
prejuízo para a Administração, mantidas neste caso todas 
as condições pré-estabelecidas; 

VI- quando a União tiver que íntervii-no -dOmftijo eco
nómico para regular preços ou normalizar o abastecimento; 

VII -quando as propostas apresentadas consignarem 
preços manifestamente superiores aos praticados no mercado 1 

ou forem incompatíveis com os fixados pelos órgãos estatais 
incumbidos de controle oficial de preços, casos em que, obser
vado_ o parágrafo_ único do art. 47 e, persistindo a situação, 
será admitida a adjudicação direta dos bens por valor não 
superior ao constante do registro de preços, ou dos serviços, 
desde que seus preços sejam compatíveis com aqueles prati-
cados no mercado; · 

VIII- quando a operação envolver exclusivamente pes
soas jurídicas de direito público interno, exceto se houver 
empresas privadas ou de economia mista que possam prestar 
ou fornecer os meSlnos-bens ou serviços, hipótese ~~_que 
ficarão sujeitas á liCitação; 

IX- para a aquisiÇão de materiais, equipamentos ou 
gêneros padronizados ou uniformizados, por órgão oficial, 

quando não for possível estãbelecer critério obje"tivo para o 
julgamento das propostas. 

· Art. 24. E inexigível a licitação quando houver inviabi-
lidade de competição, em especial: _ 

I-para a aquisição de materiais, equipamentos ou gêne
ros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou 
representante comercial exclusivo, vedada a preferência de 
marca, devendo a comprovação de exclusividide Ser feita -ãtia-
vés de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio, 
do local em que se realize a licitação, pelo Siildicato, Fede
ração ou Confederação patronal ou, ainda, entidades equiva
lentes; 

. II -_para a co_q.tra~ção de serviços técnicos enumerados· 
rio" aft. 13, de natureza singular, com profissionais ou empresas 
de notória especialização; 

III- para contratação de profissional de qualquer setor 
artístico, diretamente ou através de empresário, desde que 
consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública; 

IV- para compra- ou locação de imóvel destinado ao 
serviço público, cujas necessidades de instalação ou locali-
zação condicionem a sUa -escolha;- -

v - para a aquisição ou restauração de obras de arte 
e objetos históricos, de autenticidade certific3.da, desde que 
compatíveis ou inerentes àS finalidades do órgãos ou entidade. 

§ 19 É vedada a licitação quando houver possibilidade 
de comprometimento da segurança nacional, nos casos estabe
lecidos em decreto do Presidente da República. 

§ 29 Ocorrendo a rescisão p-revista no art. 78, é permi
tida a contratação de remanescente de obra, serviço ou forne
cimento, desde que atendida a ordem de classificação e aceitas 
as mesmas condições oferecidas pelo vencedor, inclusive quan
to ao preço, sujeito aos reaf~stes pr-eVistos no edital ou no 
cóllvite. 

Art. 25. . As -dispensas previstas nos incisos III a IX do 
art. 23, a situação-de inexigibilidade referida nos incisos I, 
II e III do art. 24, necessariamente justificadas, e o parcela
mento previsto no final do § 19 do art. 89 , deverão ser comuni
cados dentro de três dias à autoridade superior, para nitifi
cação e publicação na imprensa oficial no prazõ de 5 ( dnco) 
dias, com condição de eficácia dos atos. 

SEÇÃOII 
Da Habilitação 

Art. 26. Para a habilitação nas licitações exigir-Se-á· dos 
interessados, exclusivamente, documentação relativa à: 

1-capacidade jurfdica; 
II- capacidade técnica; 
III- idoneidade financeira; 
IV - re~gularidade fiscal. 
Art. 27. A documentação relativa à capacidade jurídi-

ca, conforme o caso, consistirá em: -
1. cédula de identidade; 
2. registro comercial, no caso de empresa indivídual; 

3. ato constitutivo, estatuto ou contrato soCial em vigor, 
devidamente registrados, e:m se_ tratando de sociedades comer
~!a)~,_ e~- no casõ dç s_õciedãdes por ações, acompanhados de 
documentos de eleição de seus administradores; 

4. inscrição do ato constitutivo, no caso _de sociedades 
civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

5. decreto de autorização, devidamente arquivado, em 
se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funciona- _ 
menta no País. · 
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Art. 28. A documentação relativa à capacidade técniCa, 
conforme o caso, consistirá em: 

1. registro ou inscrição na entidade profissional compe
tente; 

2. comprovação de aptidão para desempenho de ativi
dade pertinente e compatível, em características, quantidades 
e prazos, com o objeto da licitação, e indicação das instalações, 
do aparelhamento, máquinas e eqUipamentos e do pessoal 
técnico adequados e disponíveis para ·a realizaÇão do objeto 
da licitação; -

3. -comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que 
recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou 
conhecimento de todas as infQrmações e das condições locais 
para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; -

4. prova de atendimento de requisitos previstOs em lei 
especial, quando for o caso. 

§ 1 '? A comprovação de aptidão refeáda n_o item 2 
acima, no caso de licit3çõeS pertirientes a obras __ e serviços, 
será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de 
direito público ou privado, devidamente certificados pela enti
dade profissional competente, limitadas as exigências a: 

a) quanto à capacitação técnico profissional: comprova
ção do licitante de possuir em seu quadro permanente profis
sional de nível superior· detentor de atestado de responsa
bilidade técnica por obra ou serviço de características seme
lhantes, limitadas estas às parcelas de relevância e valor signifi
cativo do objeto da licitação; 

b) quanto à capacitação técnico-operacional: colnprova
ção de o licitante ter executado, na somatória de até 3 .. (trê$) 
contratos, quantitativos não inferiores a 70% (setenta por 
cento) daqueles previstos na mensuração das_ parcelas de rele
vância e valor significativo do objeto da licitação, e 50% (cin
qüenta por cento) das relações quantitativos/prazo global des
tas, admitida a soma de a_testados quando referidos a um 
mesmo período, sem limite de contratos. 

§ 29 Será sempre admitida a comprovação de aptidão 
através de certidões de obras ou serviços similares de comple
xidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, con
forme exígê11cias constantes do edital. 

§ 39 É vedada a exigência de comprovação de aptidão 
com limitações à época ou ao local das experiências a que 
se referem. 

§ 49 As exigências mínimas relativas _a instalações de 
canteiro, máquinas, equipamentos e pessoal técnico especia
lizado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto 
de licitação, serão atendidas mediante a apresentação de rela
ção explícita e da declaração formal da sua di_sponibilidade, 
sob as penas cabíveis, vedada as exigências de propriedade 
e de localização prévia. 

Art. 29. A documentação relativa à idoneidade finan
ceira, conforme o caso consistirá em: 

1. demonstrações_ contábcis do último exercício que 
comprovem a capacidade financeira da empresa para realizar 
o objeto da licitação; - --

2. certidão negativa de pedido de falência ou conçor
data, ou execução patrimonial, expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica ou domícilio da pessoa física. 

§ 1 '? Nas concorrências-pã.ia- realização de obras, presta
ção de serviços e compras, cujo valor estimado seja igual 
ou superior a três vezes o limite estãbelecido na alínea c, 
inciso I do art. 22, será exigido de cada intere_ssado, compro
misso de contratar, previamente à assinatura do contrato, 

com- seguradora autorizada a operar no país, Seguro Garantia 
do Executante Construtor (SG-EC), Seguro Garanfía-do Exe
cutante Prestador de Serviços (SG-EPS) ou Seguro Garantia 
do Executante Fornecedor (SG-EF),_ conforme o caso, nas 
condições exigidas no edital, em valor não inferior a 25% 
(vinte e cincO por cento) do valor da pro-posta. 

§ 29 É facultado à Administração exigir índices finan
ceiros, económicos e contábeis, extraídas do último balanço, 
que demonstrem a compatibilidade da situação económico
financeira da empresa com o porte e a necessidade de liquídez 
para a execução do objeto da licitação. · 

Art. 30. A documentação relativa à regularidade fiscal, 
conforme o caso, consistirá em: 

1. prova de inscriç3oo 00-Càêiàstro de --PessOas -Físicil's 
(CPF) ou no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC);~ 

2. prova de regularidade com a Fazenda Federal, Esta
dual e Municipal do donlicílio ou da sede d·o licitante· ou 
outra equivalente, na forma da lei; 

3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia de 
Tempo de Serviço _ _(FGTS) e Com a Previdência Social, na 
forma da lei. 

Art. 31. Os documentos necessários à habilitação pode
rão ser apresentados em original, por qualquer processo de 
cópia autentícada por tabelião de notas ou por funcionáriO 
da unidade que realiza a licitação, ou publicação em órgão 
de imprensa oficial. 

-§ 19 A documentação de que tratam os artigos 27 a 
30, -poderá ser dispensada, no todo ou em parte, nos casos 
de convite, leilão e concurso. 

§ 29 O certificado de registro cadastral referido no artF 
go 34 des_ta Lei substitui os documentos enum '"adas no artigo 
27, obrigada a parte a declarar, -sob as penal Jades cabíveis, 
a superveniênda de fato impeditivo da habilitação, e a apre
sentar os demais documentos exigidos nos arts. 28, 29 e 30~-

§ 39 A administração poderá aceitar certificado de re
gistro cadastral emitido por órgão ou entidade federal, esta
dual ou municipal, desde que previsto no edital. 

§ 4~ As empresas estrangeiras que não funcionam no 
País atenderão, nas concorrências internacionais, as exigências 
dos_ parágrafos anteriores mediaTite -documentos eqUivalentes, 
autenticados pelos respectivos_ Coh_sulados e traduzidos por 
tradutor juramentado, devendo estar consorciadas com em
presas naciOnais ou ter representação legal no B-raSil, corri 
podei-es expresSOs para receber citação e responder adminis
trativa ou judicialmente. 

§ 59 Havendo interesse público, empresas em regime 
de concordata poderão participar das licitações para compra. 

§ 6~ O disposto no § 4~ deste artigo, no § l'? do art._ 
33 e no parágrafo úi:tico do art. 54 não se aplica às conCor
rências internacionais pará a aquisição de bens ou serviços 
cujo pagamento seja feito cOm o prodUto de financiamento 
concedido p· Jrganismo internacional, de que o Brasil faça 
parte, nem nos casos de contratação com empresa estrangeira, 
para a compra de equipamentos fabricados e entregues no 
exte~or, d~_~d_e que para _es!e caso tenha havido prévia autori-
zação do Preside_nte da Repúblka. - - - -

Art. 32. Não se exigirá prestação de garantia para a 
habilitação de que trata o art. 26, nem préViO recõlhlriiérito
de taxas ou emolumentos, salvo os referentes a fornecimento 
do edital, quando solicitado, com os .seus elemen_to~ constitu
tivos, limitados ao valor do custo efetiVo de reprodução gráfica 
da documentação fornecida. 
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Art. 33. Quanto permitida na licitação a partiCíii:ição· 
de empresas em consórdo, observar-se-ão as seguintes nor
mas: 

I- comprovãção do compromisso, público oU particular, 
de constituição de consórcio, subscrito pelas partes interes
sadas; 

II- indicação da empresa responsável pelo consórcio 
que deverá atender às condições de liderança, obrigatoria
mente fixadas no edital; 

III- apresentação, pelas partes que constituirão o Con
sórcio, dos documentos exigidos nos arts. 27 a 30, podendo 
o edital admitir, para efeito de comprova-ção de capacídade 
técnica, o somatõrió dos quantitatívós d3s partes e para efeito 
de comprovação de capacidade económica, o somatório dos 
valores de cada parte. Os- quantitativos e valores- de cada 
uma das partes serão considerados na proporção da_ respectiva 
participação no consói.-cio, podendo _a Administração exigir 
para consórcio acréscimo de qu-anti4ã.des e valores em relação 
ao exigido para licitar.tes individuais. A contratação do seguro 
prevista no § 1"' do artigo 29 será efetuada pelo consórcio 
no valor total exigido. · 

IV -impedimento de participação de empresa consor
ciada, na mesma licitação, através de m3.is de urii con:Sórcío 
ou isoladamente. 

§ 19 No consórciO entre einpresas naC-ioriaiS e estrân
geiras- a liderança caberá, obrigatoriamente, à empresa nacio
nal, observado o disposto-no inciso II deste artigo. 

§ 2"' o licitante vence-dor ficã obrigado a promover' ãn
tes da celebração do contrato, a constituição e registro do 
consórcio, nos termos do compromisso re"rerTdõ--rlO inciso I 
deste artigo. · -

SEÇÃO III 
Dos Registros Cadastrais 

Art. 34. Para os fins desta Lei, os órgãos e enti9ad~s 
da Administração que realizem freqüentemente licitações 
manterão-registras cadastrais para efeito de -habilitação, na 
forma regulamentar, váli.dos por, no máximo, um ano. 

Parágrafo úniCo. E fitcult3do às. unidades administra
tivas 'Utilizarem-se de registres cadastrais de outros órgãos 
ou entidades. · -

Art. 35. Ao requerer inscriÇão no cadastrO-.- ou at-uali
zação deste, a qualquer tempo, o interessado fornecerá os 
elementos necessários à satisfação das eXigências do art. 27. 

Art. 36. Os inscritOS serão classificados por categorias, 
tendo-se em vista sua especialização, subdivididos em- grupos, 
segundo a qualificação técnica e econômica avaliada pelos 
elementos constantes da documentação relacionada nos arts. 
28 e 29. 

§ 1 ~ Aos inscritos será fornecido certificado, renovável 
sempre que atualizar o registro. 

§ 29 A atUação do licitante no cumprimento-de obriga
ções assumidas será anotada no respectivo registro cadastraL · 

Art. 37. A qualquer temPo poderá ser alterado, sus
penso, ou cancelado o registro do inscrito que deixar de satisfa
zer as exigências do art. 27 desta Lei, ou as estabelecidas 
para classificação c-adastral. 

SEÇÃOIV 
Do Procedimento e Julgamento 

Art. 38. O procedimento da licitação será inicíadó com 
a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, 

protocolado e numerado, contendo a autOili:ação respectiva, 
a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para 
a despesa e ao qual serão juntadas oportunamente: 

I- edital ou convite e respectivos anexos, quando for 
o caso; 
----II- comprovante das publicações do edital resumido, 

na forma do art. 20 desta Lei; 
III- original das propostas e dos documentos que as 

instruírem; 
IV -atas, relatórios e deliberações da Comissão Julga

dora; 
V- pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a lici-

tação; -
VI- a tos de adjudicação do objeto da licitação e da 

sua homologação; 
VII -recursos eventualmente apresentados pelos licitan

tes, e respectivas manifestações e decisões; 
VIII -despacho de anulação ou de revogação da licita

ção quando for o caso; 
IX- termo de contrato ou instrumento equivalente, con-

forme o caso; 
X- outros comprovantes de public;:tções; 
XJ -_dem~is dOC!J.mentos relativos à licitação. 

Parágrafo único. As minutas dos editais de licitação, 
bem como dos contratos, acordos,_convênios ou ajustes devem 
ser previamente examinados pelo órgão de assessOria jurídica 
da unidade responsável pela licitação; 

Art. 39. O edital conterá, no preâmbulo, o número de 
ordem em série anual, o nome da repartição interessada e 
de seu setor, a modalidade, o regime de execução, _a menção 
de que será regida por esta Lei, dia e hora para recebimento 
da documentação e proposta, bem como para início da aber· 
tura dos envelopes, e indicará obrigatoriamente ~-seguinte: 

I- objeto da licitação, em descrição Sucinta e clara; 
II-prazo e condições para a assinatura do contrato ou 

retirada dos instrumentos, previsto no art. 64, de execução 
do contrato e de entrega do objeto da licitaçãO; 

III -sanções para o caso de inadimplemento; 
IV- condições para participação na licitação, em confor

midadf? com os arts. 27 a 30, e forma _de apresentação das 
propostas; 

V- critério para julgamento, com disposiÇões claras e 
parâmetros objetivos; 

VI-local, horário em que serao fornecidos elementos, 
informações e esclarecimentos relativos à licitação; 

VII- condições de recebimento do objeto da licitação; 

VIII -condições de pagamento, reajustamento de pre
ços e correção monetária, observadas as normas legais perti-
~m~ . 

IX ...:....:..:outrãS-iõ.dicaÇões específicas ou peculiares da lícita
ção. 

§ 19 O original do edital deverá ser datado, rubricado 
em todas as folhas e assinado pela autoridade que o expedir, 
permanecendo no processo de licitação, e dele extraindo·se 
cópias integraiS ou resumidas, para sua divulgação e forneci
mento aos interessados. 

· § 29 Coristituem aneXos do edital, dele fazendo parte 
integrante: 

I-o projeto básico ou executiVõ, com todas as suas 
partes, desenho, especificações e outros complementos, quan
do for o caso; 
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II- demonstrativo do orçamento estimado ou planilhas 
de quantitativos e preços unitários que deram origem ao preço 
global, quando for o caso; --- -

III- a minuta do contrato a ser firmado entre a Adminis
tração e o licitante vencedor, quando for o caso. 

Art. 40. A Administração não pode descumprir as nor
mas e condições do edital, a que _se acha estritamente vincu
lada. 

§ lo:> Decairá do direito de impugnar, perante a Admi
nistração, os termos do edital de licitação aquele que, tendo-o 
aceito sem objeção, até o terceiro día anterior ao da licitação, 
venha apontar falhas ou irregularidades, que o viciariam, hipó
tese cm que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

§ 2<:> A inabilitação do licitante importa preclus:ão do 
seu direito de participar das fases subseqüentes. 

Art. 41. Nas concorrências de âmbito internacional, o 
edital deverá ajustar-se às diretrizes da política monetária 
e do comércio exterior e atender às exigências dos órgãos 
competentes. 

§ 1·.o Quando for permitido ao licitante estrangeirO Cotar_ 
preço em moeda estrangeira, igualmente __ o poderá fazer o 
licitante brasileiro. -

§ 29 O pagamento feito ao licitante brasileiro, eventual
mente contratado em virtude de tal licitação~ será efetuadó 
em moeda _bras_ile_ira, ã taxa de câmbio vigente na data do 
efetivo pagamento. 

§ 3o Para fins de julgamento da licitação, as propostas 
apresentadas por licitantes estrangeiros serão acresCidas dos 
gravames conseqüentes-aos mesmos ffibutos que oneram a 
operação final de venda exclusivamente dos licitantes brasi
leiros. 

Art. 42. A concorrência será processada e julgada com 
observância do seguinte procedimento: 

I- abertura dos envelopes contendo a documentação 
relativa à habilitação dos concorrentes _e sua apreciação; 

II -devolução dos envelopes fechados aos con-corrente.;: 
inabilitados, contendo as respectivas propostas, desde que 
não tenha havido_ recurso ou após sua denegação; 

III -abertura dos envelopes contendo as propostas dos 
concorrentes habilitados, desde que transcorrido o prazo sem 
interposição de recurso. ou tenha havido desistência expressa, 
ou após o julgamento dos recursos interpostos; 

IV - classificação das propos.tas; 
V- deliberação pela autoridade competente. 

§ lo A abertura dos envelopes contendo a documen
tação para habilitação e aS propostas será_ realizada sempre 
em ato público, previamente designado, do qual se lavrará 
ata circunstanciada, assinada facultativamente pelos licitantes 
presentes e pela Comissão. 

§ 29 Todos os documentos e propostas serão rubricados 
pela Comis~ão e facultati'lamente pelos licitantes presentes. 

§ 3~ E facultada à Comissão ou autoridade superior, 
em qualquer fase da concorrência, a promoção de diligência 
destinada a·esdarecer ou·a complementar a instrução do pro-
cesso:- --------

§ 49 O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, 
ao concurso, ao leilão, à tomada de preços e ao convite, 
facultada, quanto a este último, a publicação na imprensa 
oficial. 

§ 59 Ultrapassada a fase de habilitação dos conc~~rent~s 
(itens I e II) e abertas as propostas (item III), não cabe desclas
sificá-los, por motivo relacionado com a habilitação, salvo 

em razão de fatos supervenientes, ou só conhecidos após o 
julgamento. 

Art. 43. No julgamento das propostas, a Comissão le
vará em consideração os seguintes fatores, relativos ao objeto 
da licitação: -

I- qualidade; 
II---: rendimento; 
III- preços e garantias; 
IV- prazos para o fornecimento dos bens ou para a 

realização das obras ou serviços; 
V- outros previstos no edital ou no convite. 
§ 1~ A avàliação relativa aos incisos I, II e IV, deste 

artigo, que antec_ederá sempre a análise dos preços, será feita 
exclusivamente por critérios o~jetivõs, com base em parâme
tro~ que os torqem aceitáveis,_9.~finidos previamente e explici
tados no ato con:vocatório da licitação ou no convite. 

§ 2~ Não se considerará qualquer oferta de vantagem 
não prevista no edital ou no convite~ inclusive financiamentos 
subsidiados o.u a fundo perdido, nem preço ou vantagem ba
seada nas ofertas dos demais licitantes. 

§ 39 Não se admitirá proposta que apresente preços ou 
--remuneração irrisórios ou de '!alor zero, ainda que o ato con

vocatório da licitação nãO-tenha estabelecido limites mínimos. 
Art. 44. O julgamento das propostas será objetivo de

vendo a Comissão ou responsável pelo convite realizá-lo em 
conformidade com os tipos de licitação, os critérios previa
mente estabelecidos no ato convocat6ri0 e de acordo com 
os fatores exclusivamente nele refeddos. 

§ 1~ Para os efeitos deste aftigo, cOõstitUem tipos de 
licit~Ç-ão para Obras, serviços e compras, exceto nas modali-
dades de concurso e leilão: -

I- de menor preço. quando o critéiiO de seleção da 
proposta mais varitajosa pa"ra a AdministraçãO determinar que 
será vencedor o licitante que, tendo sua proposta técnica sido 
classificada previamente segundo critério estabelecido no edi
tal, apr~~~ntar a proposta de preços de men_o_r valor; 

II- de melhor técnica, quando a Administração estabe
lece o preço a ser pago e o critério de seleção- da proposta 
mais vantajosa determina que será vencedor licitante cU:ja 
proposta técnica obtiver a nlaior pontuaÇãO- segundo critério 
constante do edital; 

III- de técnica e preço, quando o critério de seleção 
da proposta mais vantajosa para a Administração determinar 
que será vencedor o licitante que, tendo sua proposta técnica 
sido classificada previamente, obtiver a maior pontuaÇão resul
tante da pontuação e ponderação atribuídas à proposta técnica 
e à proposta de preços, segundo critério objefiVo estabelecido 
no edital. 

§ 29 Na eventualidade de empate entre duas ou mais 
propostas, a classificaÇão será efetuada observando o tipo 
de licitação, de acordo com os seguintes critériOs: 

I -de menor preço - reapresentação pelos licitantes 
empatados de proposta de preços concedendo desconto sobre 
a -proposta iniciai no prazo máximo de cinco dias úteis; persis
tindo o empate serão levados em conta outros fatores especifi
cados no edital, tais como: maior garantia de execução do 
contrato, menor prazo de exe_cução, cronograma de desem
bolso mais favorável à Administração, etc.; 

II- de melhor técnica - o edital estabelecerá um ou 
mais itens específicos, entre os utilizados pata po"ntuação da 
proposta técnica, que servirão para definir o licitante vencedor 
como sendo aquele cuja prOposta obteve a maior pontuação 
naqueles itens; -
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III -de técnica e preço -.......;. o vencedor será o licitante 
cuja proposta técnica tenha obtido a maior pontuação; persis~ 
tindo o empate será adotado o critério do item II acima. 

Art. 45. As licitações de que trata o artigo anterior 
serão obrigatoriamente promovidas pelo tipo menor preço. 
Excepcionalmente e no interesse da Administração, poderão 
ser adotadas: 

I-Licitação do tipo melhor técnica para serviços de 
natureza predominantemente intelectual, em especial na ela
boração de pareceres técnicos, projetas, cálculos, fiscalização, 
supervisão, gerenciamentó e consultaria em geral. _ 

II- Licitação do tipo técnica e preço pal'à obras e servi
ços de grande vulto ou complexidade executiva quando será 
exigido dos licitantes a apresentação de proposta técnica deta
lhada na qual demonstrem compreensão da natureza e gran
deza dos problemas bem corno apresentem as respectivas solu
ções, das quais devem constar o planejamento, a programação 
dos serviços, os métodos exectitivos a empregar e os recursos 
a serem utilizados. 

Art. 46. Nas licitações para a execução de obras e servi
ços, quando for adotada a modalidade de empreitada por 
preço global, a Administração deveA·á fornec_er, obrigatoria
mente junto com o edital, todos_ os elementos e informaçôes 
necessários para que os licitantes possam elaborar suas pro
postas com total e completo conhecimento do objeto da licita
ção. 

Art. 47. SerãO desclassificadas: 
I-as propostas que não atendam às ex_igências do ato 

convoCãtôrio da licitaÇão; --
II- as propostas com preços manifestamentejnexeqüí-

veis ou excessivos; ---- · · · 
Parágrafo únicõ. QUando todas as propo·sias· forem des

classificadas, a AdministraçãO poderá fixar aos licitantes o 
prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresehtação-de outras, 
escoimadas das causas referidas neste artigo. 

Art. 48. A AdministraçãO ·poderá revOgar á licitação 
por interesse público, devendo anulá-la por ilegalidade, de 
ofício ou mediante provocação de terceiros. 

§ 1"' A anulação do procedimento licitatório, po-r mo-~ 
tivo de ilegalidade, não gera obrigação de indenizar, ressal
vado o disposto no parágrafo úllico do art. 58~ 

§ 2"' A nulidade do procedimento licitatório induz a do 
contrato, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 
58. 

Art. 49. A Administração não poderá celebrar o con
trato, sob pena de nulidade, com preterição da ordem de 
classificação das propostas ou com terceirqs estranhos ao pro-
cedimento licitatório. - · .,. 

Art. 50. A habilitação preliminar, a inscrição em regis
tro cadastral, sua alteração ou cancelamento, e as propostas, 
serão processadas e_ julgadas por comissão permanente ou 
especial, de, no mínimo, três membros. 

§ 19 No caso de convite, a comissão jUlgadora poderá 
ser substituída por servidor designado pela autoridade compe
tente. 

§ 2~ A comissão para julgamento dos pedidos de inscri
ção em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento, 
será integrada por prOfissiOnaiS legalmente _h.ab_il!t.'!_~9~· no 
caso de obras, serviços ou aquisição de equipamentos_._ 

§ 39 Enquanto não nomeada a comissão julgadora, in
cumbirá à autoridade que expediu o edital prestar os esclareci
mentos que foram solicitados. 

§ 4" A investidura dos membros das Comissões perma
nentes não excederá de 1 (um) ano, vedada a recondução 
para a mesma comissão, no período subseqüente. 

Art. 51. O concurso, a que se refere o parágrado 49 
do art. 21, deve ser procedido de regulamento próprio, a 
ser obtido pelos interessados no local indicado no edital. 

§ 1 ~ - O regulamento deverá indicar: 
I- a qualificação exigida dos participantes; 
II- as diretrizes e a forma de apresentação do trabalho; 
III- as condições e realização do concurso e os prêmios 

a serem concedidos. 
§ 29 Em se tratando de projeto, o vencedor deverá auto

rizar a Administração a executá-lo quando esta julgar conve
niente, mediante licitação, da qual não poderá participar o 
seu autor. 

Art. 52. O leilão,_ a que se refere o § 5~ do art. 21. 
pode ser cometido a leiloeiro oficial ou a servidor designado 
pela Administração, procedendo-se na forma da legislação 

-pertinente. 
§ 19 Todo bem a ser leiloado será previamente avaliado 

pela Administração, para estabelecimento do preço inicial 
de venda. 

§ 2~ Os bens arrematados serão pagos à vista, ou no 
percentual estabelecido no edital, e imediatamente entregues 
ao arrematante, após a assinatura da respectiva ata lavrada 
no local do leilão. 

§ 39 O_edital de leilão deve ser amplamente divulgado, 
principalmente no_ município em que se vai realizar. 

CAPÍTULO III 
Dos Contratos 

SEÇÁÓ I 
Disposições Preliminares 

Art. 53. Os .contratos admi_iü_straiiVos de QUe trata esta 
Lei, regulam~se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito 
público, aplicando-se-lhes, supletivamente, disposições de di· 
reito privado. 

§ 1 ~ os contratos devem estabelecer com clareza e preci
são as condições para sua execução, expressas em cláusulas 
que definam os direitos, obrigações e responsabilidade das 
partes, em conformidade com os termos da licitação e da 
proposta a que se vinculam. 

__ § 29 Os contratos. em que for dísperisada a licitação de
vem atender aos termos do ato que os autorizou e da proposta, 
quando for o caso. 

Art. 54. São _cláusulas necessárias em todo contrato as 
que estabeleçam: 

I- o objeto e seus elementos característicos; 
II- o regime de execução ou a forma de fornecimento; 
III- o preço e as condições de pagamento, os critérios 

de reajustamento de preços e os de atualização financeira 
entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo 
pagamento; 

IV- os prazos de início, de etapas de execução, de con
clusão. de entrega. de observação e de recebimento definitivo, 
conforme o caso; 

_v_ -a indicação dos recursos para atender às despesas; 
VI- as garantias oferecidas para assegurar sua plena 

execução, quando exigidas; -
VII -as responsabilidades das partes, penalidades e mui-

tas; 
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VIII- os casos de rescisão; 
IX- o reconhecimento dos direitos da Administração, 

em caso de rescisão administratiVa) previstos· no art. 77; 
X -as condições de importação, a data e a taxa de_câm· 

bio, para conversão, quando for o caso; 

Parágrafo único. Nos contratos celebracl_os pela Admi
nistração Pública, com pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas 
no estrangeiro deverá constar, necessariamente, cláusula que 
declare competente o foro da sede da Administração para 
dirimir qUalquer questão contratual, salvo o disposto no pará~ 
grafo 6~ do art. 31, permitido nestes casos o juízo arbitraL 

Art. 5$. --Exceto nos casos previstos no § 19 do art. 29 
e no final do intem II do art. 33, nos quais será obrigatória 
a prestação de Seguro Garantia do Executante Construtor 
(SG-EC), a Administração poderá, a seu critério;- exigir pres
tação de garantia, na contratação de obras. serviços, compras 
e alienações, em qualquer das seguintes modalidades: 

I- caução em dinheiro, em títulos da dívida _pública ou 
fideijussória; - -

II -fiança bancária; 
III-seguro garantia. 
§ P A garantia prestada pelo contratado será liberada 

ou restituída após a execução do contrato, e quando em dinhei
ro, atualizada na mesma forma que o contido no art. 39, 
inciso VIII. 

§ 29 Nos casos de contratos que importeiTC erit!ega de 
pens pela Administração, dos quais o contratado ficará deposi
tário, ao valor da garantia deverá ser acre$cido o des_ses bens. 

Art. 56. A duração dos contratos regidos por esta lei 
ficará restrita à vigência dos respectivos créditos, exceto, ·quan
do aos relativos: 

I- a projetes ou investimentos incluídos em orçamento 
plurianual, podendo ser prorrogado se houver intereSse da 
Administração, desde que isso tenha sido previsto na licitação; 

II- a prestação de serviços a ser executada de forma 
contínua, podendo a duração estender-se ao exercício s-eguinte
ao da vigência do reSpectivo crédito. 

III- a prestação de serviços públicos essenciais de execu
ção contínua, podendo ser prorrogado, se houver interesse 
da Administração, mantidas as condições con_tratuais. 

§ 1" Os prazos de início, de etapas de execução, de 
conclusão e de entrega, admitem prorrogação a critério da 
Administração, mantidas as demais dá1,1sulas do contrato, des
de que ocorra algum dos seguintes motivos: 

I -alteração do projeto ou especificações, pela Admi· 
nistração; 

II - superveniência de fato excepcional e imprevisível, 
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato; 

III -interrupção da execução do conúato 01,1 diminuição 
do ritmo de trabalho, por ordem e no interesse da Admi
nistração; 

IV -aumento das ·qu-antidades inicialmente previstas no 
contrato, nos limites: permitidos por esta Lei; 

V- impedimento de execução do contrato, por fato ou 
ato de terceiro reconhecido. pela Administração, em doeu· 
mente contemporâneo à sua ocorrência; 

VI- omissão ou at_raso de providências a cargo da Admi
nistração, do qual resulte diretamente impedimento ou retar
damento na execução do contrato; 

VII- atrasos de pag-amentos. 
§ 2" Excetuando-se a determinada pelo item VII do pa

rágrafo anterior,"toda prorrogação-de prazo deverá ser justifi
cada por escrito e previamente autorizada pela autoridade 
competente. 

Art. 57. O regime jurídico dos contratos .administra
tivos, instituído por esta Lei, confere à Administração, em 
relação a eles, a prerrogativa de; 

I- modificá-los unilateralmente para melhor adequação 
às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do 
contratado; 

II -extingui-los, unilateralmente, nos casos especifica-
dos no inciso I do art. 79; - -

III -fiscalizar-lhes a execução; 
IV- aplicar sanções motivadas pela ineXecução, total 

ou parcial, do ajuste. 
Art. 58. A declaração de nulidade do contrato adminis

trativo opera retroativaritente, impedindo os efeitos jurídicos 
que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de descons
tituir os já produzidos. 

--parâgrafo único. A nulidade não exon_era a Adminis
tração do dever de indenizar o contratado, pelo que este hou
ver executado até a data em que ela fof declarada, contanto 
que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade 
de quem lhe de~ causa. 

Art. 59. Ê---vedado incluir nos preços previsões para 
compensação de infl_aç~o _futura, sendo os preços contratados 
com a Administração reajustáveis de-acordo_com a variação 
de índices a serem. e.sJipulados nos contratos, desde a deita 
da apresentação das propostas. até a data do adimplemento 
da obrigação que der origem aos pagamentos. 

No caso de contratos, cujo objeto seja a realização de 
obras ou prestação de serviços ou a produção ou o fõineci· 
mento de bens para entrega futura, os índices deverão refletir 
a variação do custo de produção ou do preço dos insumos 
utilizados e serãõ -elaborados setorial ou r~_gionalmente por 
entidade de reconhecida idoneidade e não vinculadas ou con
troladas pelo poder Público, ne-m-â etltidades 'de clã.Sse dos' 
contratados. 

Nos demais contratos, os preços serão corrigidos pelO ~ 
mesmo índice utilizado para correção monetária dos tributos 
federais recolhidos com atraso, observado o di_sposto em legis
lação específica.-

Parágrafo único. É vedada, sob pena de nulidade, cláu
sula de reajuste vinculada a variações cambiais ou do salário 
míni:ni.o~'téssalvadõS õs cásos previstos ein lei'federal ou quan
do tratar-se de insumOs importados que componham o custo 
de produção. 

SEÇAO II 
Da Formalização dos Contratos 

Art. 60. Os contratos e s.eus aditamentos serão lavrados 
nas repartições interessadas, que manterão arquivo crono

_lógico dos seUs autógrafos e registro sistemático do seu extra to, 
salvo os relativos a direitos reais sobre imóveis, que se forma
lizam por instrumento público, de tudo juntando-_se cópia no 
processo que lhe deu origem. 

Parágrafo único. E nulo e de nenhum efeito o contrato 
verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras 
de pronto pagamento. 

Art. 61. Todo contrato deve mencionar, no preâmbulo, 
os nomes das part~s e de seus representantes, a finalidade, 
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o ato que autorizou a sua lavratura, o número do processo 
da liCitação- OU da dispensa, a sujeição dos contratantes às 
normas desta Lei c âs cláusulas contratuais_. 

§ 1 '? A publicação resumida do instrumento de contrato, 
ou de seus aditamentos, na imprensa oficiãl, é condição iildis
pensável para sua eficácia e se"rá providenciada pela Adminis
tração na mesma data de sua assinatura, para ocorrer no prazo 
de 20 (vinte) dias_, _qualquer seja o seu valor, airida qUe sem 
ônus. 

§ 2\' É vedado_ atribuir efeitos finailceiros -retroãtivos 
aos contratos regidos por esta lei, bem assim às suas 8lterações, 
sob pena de invalidade do ato e responsabilidade de quem 
lhe deu causa. 

§ 3Q O dispOsto no parágrafo anterior ilãO Se aplica aos 
casos de extrema e comprovada urgência, se a eVeirtiial demo~ 
ra, superior a 48 (quarenta e oito) horas, para prévia celebra~ 
ção do contrato, puder acarretar danos irreparáveis à ordem 
coletiva, à saúde pública ou à segurança nacional, hipótese 
em que a sua formalízação dcverf ocorrer no primeiro dia 
útil subseqüentc, convalidando a obra, a compra ou serviço 
cuja, execução já se tenha porventura iriiciado, pelo seu cará~ 
ter inadiável. 

Art. 62. O ''termo de contrato" é obrigatório no caso 
de concorrência e no de tomada de preços em que o valor 
do contrato exceda ao valor estipulado no art. 22, inciso I. 
alínea a, e facultativo nos _demais, em que a Administração 
poderá substituHo por outros instrumentos hábeis tais -comO 
"'carta contrato", "nota de empenho de despesa", "autori~ 
zação de compra" ou "ordem de execução de serviço". 

§ 1"' Será, sempre que possível, fornecida aos interes~ 
sados, a minuta do futuro contrato. 

§ z~ Na "carta contrato~·, "'nota de empenho de despe
sa", "autorização de compra'' ou ·"ordem de execução de 
serviço" ou outros iristrumentos hábeis, aplica-se no.que cou
ber. o disposto no art. 54. 

§ 3' Aplica-se o disposto nos arts. 54, 57, 58, 60, 61 
e demais normas gerais, no que couber: -- · -

a) aos contratos de seguro, de financiamento, de locaÇ<lO, -
em que o Poder Público seja locatário, e os demais cujo con
teúdo seja regido, predominantemente, por normas de Direito 
Privado; 

b) aos contratos em que a União for parte, como usuária 
de serviço público. 

§ 4" E dispensável o "termo de contrato" e facultada 
a substituição prevista-neste artigo, a critério di Ãdrninistração 
e independentemente de seu valor, nos casos de compras, 
com entrega imediata c integral, dos bens adquiridos, dos 
quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistêitCia 
técnica. 

Art. 63. É permitido a qualcJUer -licitante o conheci· 
menta dos termos do contrato celebrado e, a qualquer interes· 
sado, a obtenção de cópia autenticada, mediante o pagamento 
dos emolumentos devidos. 

Art. 64. A Administração convocará regularmente o 
interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar 
o instrumento equivalente, dentro do prazo e_ condições esta
belecidos, sob pena de" decair o direito à contratação. 

§ P O prazo de convocação poderá ser prorrogado~ 
uma vez, por igual período, quando solicitado durante o seu 
transcurso pela parte, e desde que ocorra motivo Justificado 
aceito pela Administração. 

§ zq É facultado à Administração, quando o convocado 
não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar 

o instrumento equivalente, no prazo e condições estabele
cidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de clas
sificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições 
propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos pre
ços, ou revogar a licitação, independentemente da cominação 
prevista no art. 81. 

§ 3• Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega 
das propostas, sem convocação para a contratação, ficam os 
licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

SEÇÁO III 
Da Alteração dos Contratos 

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei serão altera-
dos nos seguintes casos: _ _ _ 

I- unilateralmente pela Administração:-
a) quando houver modificação do projeto ou das especifi~ 

cações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos. 
Se a modificação for de iriiciatiya e respOnsabilidade do contra
tado e resultar em redução de custos, este fará jus a -50% 
dos benefícios que a modificação apresentar, quantificados 
por acordo entre as partes; 

b) quan~o necessária a modificação do valor contratual 
em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa das 
obras, serviços ou fornecimentos, noS Iirilítes estabelecidos 
nesta Lei. --- --

II - pOr acordo das parte_s: 
a) quando conveniente a substituiçao da garantia de exe~ 

cução, exceto ao Seguro Garantia previsto no § 1" do art. 
29, cuja substituição e/ou redução do valor é vedada; 

b) quando necessária a modificação do regime de execu
ção ou do modo de fornecimento, em face- de verificaÇãC) 
técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários, 
por motivos e circ1:1nstâncias supervenientes não- e?'istentes 
à época da licitação e da contratação; 

c) quando necessária a modificação da forma de paga
mento, por imposição de circunstâncias superveriíeflléS";"_ man
tido o valor inicial; 

d) para restabelecer a relação, que as partes pactuaram 
inicialmente, entre os encargos do contratado e a retribuição 
da Administração pata a- justa remuneração da obra, serviço 
ati fOrnecimento" objetiVando a manutenção do inicial equilí
brio económico e financeiro do contrato. 

§_ 1'~ O contratado fiCa obrigado a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, os acréscimOs Ou ~upressões qUe se 
fizere_in_nas Obras, serviços- ou compras, até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, 
no ~so particular de reforma de construções ou de equipa
mento, atE 6 limite de 50% (cinqüenta por Cento) paia ·as 
s_eus -ácréscimos. -

§ 2~ Se no contrato não -houverem sido -Contemplados 
preços unitários para obras ou_serviços, esses serão fixados 
mediante acordo entre as partes. 

§ 3~ No caso de supressão de obras ou serviços, se o 
contratado já ~ouver adquirido os materiais e :eosto no l~)(:al 
dos tfabalhos, deverão ser pagos pela AdminiStração pelos _ 
custos de aquisição regularmente c,omprovados, acrescidos da 
taxa de administração. 

§ 49 No caso de acréscimo de obras, serviços ou compras 
os aditamentos contratuais poderão ultrapassar os limites pie- -
visto no § I' deste artigo, desde que não haja alteração do 

-objeto do contrato. 
§ 59 Quaísquer tributos ou encargos legais, criados, al

terados.ou extintos, após a apresentação da proposta, de com-

•. 
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provada repercussão nos preços, implicarão a revisão destes 
para mais ou para menos, conforme o caso. 

§ 6" Em havendo alteração unila_teral do contrato, que 
aumente os encargos do contratado, a Adi!lii?:_istração deverá 
restabelecer, por aditamento, o equilíbrio-· eCOnômico-finan
ceiro iniCial. 

SEÇÁO IV 
Da Execução dos Contratos 

Art. 66. O contrato d~verá ser executado fielmente pe
las partes, de acordo_ ç;o_m_ªs cláusulas avençadas e as normas 
desta lei, respondendo cada qual pelas conseqüências de sua 
inexecução total ou parcial. 

Art. 67. A execução do contrato deverá s~r acompa
nhada e fiscalizada por um representante da Admirilsfração 
especialmente designado. permitida a contratação de terceiros 
para assisti-lo e subsidiá-lo de informaçõe~ pertinentes a essas 
atribuições. . , . 

Parágrafo único. O representante da AdminfStração 
anotará em registro próprio todas as ocorfê_Uçiªs_relacionadas 
com a execução do cont:r:ato, determinando o que for neces
sário à regularização das falt~s ou defeitos observados. As 
decisões e providências que ultrapassem a sua competência 
deverão ser solidtãdas a seus superiores, em tempo hábil, 
para a adoção das medidas convenientes. 

Art. 68. O contratado deverá manter no local da obra 
ou serviço, preposto, aceito pé la Administração, para reore
sentá-Io na execução do contrato. 

Art. 69. O contratado é obrigado a reparar, remover, 
reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou ein 
parte, a parcela do_o_bjeto do contrato em que se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreçõcs resultantes _da execução ou de 
materiais empregados. 

Art. 70. O contratado é responsável pelos danos causa
dos diretamente a Administração ou a terceiros, decorrente_s _ 
de sua culpa ou dolo na execução- do contrato, não excluindo 
ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acom-
panhamento pelo órgão iriteressado. _ 

Art. 71. O contratado é resporisável pei'os encargos tra
balhistas, previdenciários, fiscais c coffiéiciais, resultantes da 
execução do contrato enquanto a Administração é re_sponsável 
pelo pagamento de encargos financeiros no mínimo equiva~ 
lentes ao ônus total, inclusive multas e juros, exigido ags_ 
devedores de tributos, na correspondente esfera da Adminfs
tração, com relação aos pa-gamentos que efctuar após as datas 
previstas nOs contratos ou em dispositivos legais. · 

§ 19 A inadirriplê"riCiã dó COntratado, com referência aos 
encargosTeferidos neste artigo, não transfere à Ad!Jlintstração 
Pública a responsabilidade de seu pagamento, ôe-iü -poderá 
onerar o objcto do contrato ou restringir a regularização e 
o u:so das obras e edificações, inclusive perante o Registro 
de Imóveis. 

§ 29 A AdministraÇãO poderá exigir, também, seguro 
de riscos relativos a pessoas, bens e responsabiJidades, deven
do essa-exigência constar dO edital da licitação ou do convite. 

Art. 72._ O contratado, na execução do coritrato, sem 
prejuízo das responsabilidades contratuais_e legais, poderá 
subc_ontratar partes da obra, serviço ou fornecimento. 

Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto será rece
bido: 

I -em se tratando de obras e serviços: 
a) provisoriamente pelo responsável por seu acompanha

. mento e fiscalizaçãO, mediante termo circunstanciado, assina
I 

do pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias da comunicação 
escrita do contratado; 

b) definitivamente, por servidor ou comiSsão designadi 
pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, 
assiriado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, 
ou de vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos 
contratuais, observando o disposto no art. 69. 

II- em se tratando de compras: 
a) provisoriamente. para efeito de posterior verificação 

da conformidade do material com a especificaÇão; 
b) definitivamente, após a verificação da qualidade e 

quantidade do material e conseqüente aceitação. 
§ 1"' Nos casos de aquisição de equipamentos de grande 

vulto, o recebimento far-se-á mediante t~rmo circunstanciado" 
e, nos demais, mediante recibo. 

§ 29 O recebimento provisório ou definitivo não exclui 
a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra, nem 
-a ético-profissional, pela perfeita execução do contrato. 

§ 3~ Õ prazo a que se refere a alíne:;t b, do inciso I 
dest_c _artigo, não poderá ser superior a 60 (sessenta) dias-, 
salvo em casos excepcionais, devidamente JuStificados e pre
vistos no edital. 

Art. 74. Poderá ser dispensado o recebimento provi
sório nos seguintes casos: 

I- gêneros perecíveis. alimentação preparada e outros 
mate-riais, a critério da AdminiStração; -

II -serviços profissionais; 
III- obras e serviços de valor até o previsto no art. 

22. inciso II, alínea a, desde que não se componham de apare
lhos. equipamentos e ·instalações sujeitos a verificação de fun
cionamento e produtividade. 

Parágrafo único. Nos casos deste artigo, o recebimento 
será feito mediante recibo. 

Art. 75. Salvo disposições em contrário, cõnstantes do 
edital, do convite ou de ato normativo, os ensaioS, testes 
e demais provas exigidos por normas técnicas Oficiais para 
boa execução do objeto de contrato correm por conta do 
contratado. 

Art. 76. A-Administração rejeitará, no tódo ou em par~ 
te, obra, serviço ou fornecimento, se em desacordo com o 
contrato. 

SEÇÃOV 
Da lnexe-cução e da Rescisão dos Contratos 

Art. 77. A inexecução total ou parcial do contrato ense
ja a sua rescisão;-Corri as conseqüências contratuais e· as-pre
vistas erri lei ou regulamento. 

-Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato: 
-1- o não-cumprimento de cláusulas contratuais, especifi-

cações, projetas ou prazos; 
II- o cumprimento irregular de cláusulas contra,tuais, 

especificações, projetas e prazos; 
III- a lentidão do seu cumprimento, levando a Adminis~ 

tração a presumir a não~conclusão da obra, do serviço ou 
do fornecimento, nos prazos estipulados; 

IV- o atraso injustificado no início da obra, serviço ou 
fornecimento; -

V- a paralisação da obra, do serviço ou do forneci
mento, sem justa causa e prévia comunicação à Adminis
tração; 

VI- a subcontratação, cessão ou trans:Ee"rência, total ou 
_parcial, do seu objeto, exceto se aprovada pela Administração, ~ 
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bem como a fusão, cisão ou incorporaçã-o que afetem a boa 
execução deste; 

VII- o desatendiméntb -das- determinações regulares da 
autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua c.:;x.e
cução-, assim como as de seu.s_superiores; 

VIII -0 cometimento _reiterado de faltas na sua execu
ção, anotadas na forma do parágrafo único do ãrt. 67; 

IX- a decretação de falência, pedido de concordata, 
ou a in.staU.tação de insolvência civil; 

X- a dissolução da sociedade ou o falecimento do con
tratado; 

XI - a alteração social ou a modificação da finaliqade 
ou da estrutura da empresa, que, a juízo_ da Administração, 
consoante despacho exarado no processo administrativo- cor
respondente, prejudique a execução do contrato; 

XII -o protesto de títulos ou a emissão de cheques sem 
suficiente proviSãO.- que caracterizem a insolVência do contra
tado; 

XIII- razões de interesse do serviço público; 
XIV- a supressão, por parte da Administração, de 

obras, serviços ou compras. acarretando modificação do valor 
inicial do contrato, além do limite permitido nesta Lei; 

XV- a suspensão de sua execução, por ordem escrita 
da Administração, por prazO superior a 120- (cento e vinte) 
dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação 
da ordem interna ou guerra, ou ainda repetidas suspensões 
que totalizem o mesmo prazo, independentemente do paga
mento obrigatóriO de indenizações pelas sucessivas desmobi
lizações e mobilizações; 

XVI- o atraso superior a 60 (sessenta) dias dos paga
mentos devidos pela Administração, decorrentes de forneci
mentos já recebidos, obras, serviços realizados, salvo em caso 
de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna 
ou guerra; 

XVII-a falta de liberação, por parte da Administração, 
de área, local ou objeto para execução de obra, serviço ou 
fornecimento, nos praZos contratuais, bem assim das fontes 
de materiais naturais especificadas no projeto; 

XVIII - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, 
regularmente comprovada, impeditiva da execução do con
trato. 

Art. 79. A rescisão do contrato poderá ser: 
I- determinada por ato unilateral e escrito da Adminis

tração, nos casos enumerados nos incisos I a XIII e XVIII 
do artigo anterior. --

II -amigável, por acordo entre as partes, reduzida a 
termo no processo da licitação, desde que haja conveniência 
para a Administração; - --

III- judicial, nos termos da legislação pro-ces-sual; 
IV- a requerimento do contratado, nos casos enume

rados nos incisos XIII a XVII do art. 78. 

§ 19 A resêisãó"-a:dmiriistratiV3. ou atriigável"devefá ser 
precedida de autorização escrita-e fundamentada da àutori
dade competente. 

§ 2' No caso dos incisos XII a XVII do art. 78 será 
o contratado ressarcido dos prejuíZos regularmente compro
vados, que houver sofrido, tendo, ainda direito a: 

I-devolução de garantia; 
II- pagamentos devidos pela execução do contrato até 

a data da rescisão; 

III- pagamento do custo _da desmobilização. 
Art. 80. A rescisão de que tra·ca o inciso I do artigo 

anterior acarreta as seguintes conse_qüências, sélif prejuízo 
das sanções previstas nesta Lei: 

I-assunção imediata do objeto do contrato, no estado 
e local em que se encontrar, por ato pfóprio d~ Admii:listraÇã_o; 

II- ocupação e utilização do __ local, instalações, equipa
mentos, material e pessoal empregados na execução do-contra
to, necessários à sua continuidade, a serem devolvidos ou 
ressarcidos posteriormente, mediante avaliação; 

III- execução da gar~antia contratual, para r~ssarcimen
to à Administração dos valores das multas e indenizações 
a ela devidos; 

--IV- retenção dos créditos decorrent~s do contrato, até 
o limite dos prejuízos causados_ à Administração. 

§ 1" A aplicação das medidas previstas nos incisos I 
e II fica a critério da Administração, que poderá dar continui
dade à obra ou serviço por execução direta ou indireta. 

§ 2' É permitido à Administração, no caso de concor
data do contratado, manter o contrato, assumindo o controle 
de determinadas atividades necessárias à sua execução. . .. 

§ 39 Na hipótese do inciso II deste artigo, o ato deverá 
ser precedido de autorização expressa do Ministro de Estado 
competente, ou de autoridade equivalente no âmbito dos ou
tros poderes. 

§ 4» A rescisão de que trata o incíso IV do artigo ante
rior permite à Administfação, a seu_ critério, aplicar a inedida 
prevista no inciso I deste artigo. 

CAPÍTULO IV 
Das Penalidades 

Art. 81. A recusa injusta do adjudicatário em assinar 
o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, den
tro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o 
às penalidades aludidas no art. 83, ainda que não tenha sido 
caso de licitação. 

ParágrafO Unico. O disposto neste artigo não se aplica 
aos licitantes convocados noS termOs do art. 64, § 2~, que 
não aceitarem a contratação, nas mesmas condições, inclusive 
quanto ao prazo e preço, das propostas pelo primeiro adjudi
catário. 

Art. 82. O atiaso injustificado na execução do contrato 
sujeitãrA·o-contratãdo_ a multa de mora_, fixada na forma pre
vista no instrumento convocatório ou no-coritnito. 

§ 19 A multa a que alude este artigo não impede, em 
caso de reincidência, que a Administração resCinda unilate
ralmente o contrato e aplique outras sanções previstas nesta 
Lei. 

-§ -2~ A inulta será descontada dos pagamentos ou da 
garantia do respectivo contrato, ou, ainda, quando for o caso, 
cobrada judicialmente. · 

Art. 83. Pela inexecução total ou parcial do contrato 
a Administração poderá, garantida prévia defesa, aplicar ao 
contratado as seguintes sanções: 

I- advertência; 
TI- multa, na forma prevista- no instrumento convoca

tório ou no contrato; 
- UI- suspe-nsão temporária de participação ein lidtaç·ao 

e impedimento de contraiar. com a Administração, por prazo 
não superior a 2 (dois) anos; 

IV- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública, enquanto perdurem os motivos 
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determinantes da punição ou até que s-eja promovido a rêãhílí~ 
tação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

§ 1\, Se a multa aplicada forsuper(or 3o valor da gáranti~ 
prestada, além da perda ·ctesta, rcsponderá'o contratado pela · 
sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventual
mente devidos pela Administração óu cOb'rado judi~i~lmente.' 

§ 2~> As sanções previstas nos ínCisOs I, fJI e IV deste 
artigo poderão ser· aplicadas juntamente com as do inciso 
II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo 
processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. -

§ 3"' A sanção estabelecida no inciso IV é de cOmpe~ 
tência eXclusiva do Ministro de E~tado ou da autorid3de ~qui: 
valente no âmbito dos outros poderes, conforme o caso, facul
tada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo 
de 10 (dez) dias da abertura de vista. 

Art. 84. As sanções previstas nos- incisos III e IV do 
artigo anterior podenlo !ambém ser aplicadas às empres~s 
ou profissioriais que, em razão dos contratos regidos por esta 
lei: 

I- praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal, no reco-
lhimento de quaisquer tributos· _ _ _ 

II- praticarem atos ilícitos, visando frustrar os objctívos
da licitação; 

III -demonstrarem não possuir idoneidade para contra~ 
tar com a Administração, em virtude de a tos ilícitos praticados. 

Art. 85 .. Os--agentes administrativos. -qiie praticarem 
atos cm desacordo com os precei_os desta Lei ou visando frus
trar os objetivos da licitação, sujeitam-se às ·sanções previstas 
nos regulamentos próprios, sem prejuízo das responsabilida
des civil e crimillal que seu ato_ ensejar. 

CAPÍTULO V 
Do Direito de Petição 

Art. 86. Dos .atos da Administrí:J.ç<'lg_ ç{ecorrentes da 
aplicação desta Lei cabem: 

I- recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis_ a contar 
da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos _de: 

a) habilitaçãO ou inabilitação do licitante; · ·--
b) julgamento das propos.tas; 
c) anulação ou revogação da licitação; 
d) indeferimento do pedido de inscrição em registro ca-

dastral, sua alteração ou cancelamento; _ _ 
e) rescisãO do -contrato, a que se refere o inciso I do 

art. 79, aplicação das penas de advertência, suspensão tempo~ 
rária ou de multa. -

II- representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da 
intimação da decís-aO relacionada com o objeto de licitação 
ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico; 

III -pedido de reconsideração de decisão da autoridade 
competente no caso do parágrafo 3'1 do art. 83, no prazo 
de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato. 

§ 1 o A intimação dos atos referidos no inciso I, alíneas 
a, b, c e e, deste artigo, excluídos os de advertência e multa 
de mora, c no inciso III, será feita mediante comunicação 
escrita ao intere_ssado ou publicação na imprensa oficial, salvo 
se presentes os prepostos dos licitantes no ato cm que foi 
adotada a decisão. 

§ 2~' O recurso previsto na alínea a do inciso I, deste 
artigo, terá efeito susperisivo. A autoridade competente pode
rá, motivadamente e presentes razões de interesse público, 
atribuir ao recurso interposto efeito suspensivo, nos casos 
previsto nas alíneas b e e, do inciso I, deste artigo. 

. - § 3'~. lrtterpos_to o.re_cur.so, será çomunicado aos demais 
licitantes, que poderão impugná~lo no prazo de 5 (cinco) dias 
ú!~is,. 

§ 4~ O recurso scrá1 dirigido à autoridade superior, ·por 
intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá 
recorisiderar sua- decisão, no prazo de 5 (cinco) dias, úteis, 
ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informa
do. Neste caso, a decisão deverá ser proferida dentro do prazo 
d~ 5 (cinco) 4ias t,l~eis, .confadÕ_do_ recebimento do recurso. 

CAPÍTULO VI 
DispOsiçõeS ~inais e Transitóri~s 

Art. 87. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta 
Lei, excluir~se-á o dia do início e incluir-se~á o do vencimento, 
e _consideJ:.:~r~Se~ãO os d-ias consecutivos, exceto quando for 
explicitamente disposto em contrário. 

Parágrafo único. Só se iniciam c vencem os prazos refe~ 
ridos neste artig"o em dia_ de expediente no órgão ou n_a enti~ 
dade. 

Art. 88. A AdminiStração só pagará ou premiará pro~ 
jeto desde que o autor ceda os direitos patrimoniais a eli 
relativos e possa utilizá-lo de acordo com o previsto no regula
ment9 de concursQ ou no ajuste para sua elaboração. 

_ Parágrafo único. Quailçfo_o projeto disser respeito a 
obra imaterial, de caráter tecnológico, insuscetível de privilé
gio, a cessão dos direitos incluirá o forneciiriento de tOdos 
os dados, documentos. e elementos de informação pertinentes 
à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação em su
porte físico de qualquer natureza e aplicação da obra. 

Art. 89. Quando o objeto do contrato interessar a mais 
de uma entidade pública, cabt!rá ao órgão contratante, perante 
a entidade interessada, responder pela sua boa execução, fisca
lização e pagamento. 

Parágrafo único. Fica facultado à entidade interessada 
o acompanhamento de execução do contrato. 

Art. 90. O controle das despesas decorrentes dos con
tratos e demais irishumentos regidos por esta Lei será feito 
pelo Tríbimal de Contas competente, na forma da legislação 
pertinente, ficando os órgãos interessadC?s da Administração 
responsáveis pela demonstração da legali~ade e regularidade 
da despesa e execução, nos termos da Constituição, sempre-
juízo do sistema de controle interno previsto. _ ~ 

ParágrafO único~ Qüãlquú licítante Contratido Ou ·pes~ 
so_(! física ou jurídica poderá representar ao Tribunal de Contas 
contra irregularidades na aplicação desta Lei, para fins do 
disposto neste artigo. -- -

Art. 91. O sistema instituído nesta: Lei não impede a 
pré-qualificação de licitantes nas concorrências de grande vul
to e alta complexidade técnica, a ser procedida sempre que 
o objeto da licitação recomende a análise mais detida da capa
citação técnica e econômica dos interessados. 

Parágrafo único. A adoção do processo de pré-quali
ficação será feita mediante proposta da autoridade competente 
e ·aprovada pela ill!ediatamepte superior. 

Art. 92. Os órgãos da Administração poderão expedir 
normas peculiares às_ suas o~bras, serviços, compras e aliena
çõCs, observadas as disposições desta Lei. 

Parágrafo único. As normas a que se refere este artigo, 
após aprovação da autoridade competente, deverão ser publi
cadas na imprensa oficial. 

Art. 93. Aplicam-se aS disposições desta Lei, no que 
couber, aos c_onvênios, acordos, ajustes e outros instrumento~-
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congêneres; celebrados por ·órgãos e entidades da Adminis-
tração. · · -

Art. 94. As obras, serviços, compras e alienações reali
zados pelos órgãos· dos Poderes Legislativo e __ Judiciário e do 
Tribunal de Contas regem-se pelas normas de5ta lei. 

Art. 95. A AdrniniStiação promoverá, na forma a ser 
estabeiecida em reg'ulamento, cursos, conferência:S e palestras 
que visam a dirimir dúvidas e Çt fixar diretrizes para uniforme 
aplicação desta lei, divulgando as decisões· de conteúdo norma-
tivo. --

Art. 96._ Aplicam-se_aos Estados, Municípios e Distrito 
Federal as normas estabelecidas nesta Lei. 

Art. 97. As empresas e fundações públicas, sociedades 
de economia mista -e demais entidades controladas direta ou 
indiretamente pelo Poder Público, ainda que sujeitas ao regi
me jurídico próprio das emp-resa-s privadas, observarão o dis-
posto nesta L~i. -

Art. 98. Os_ v_alores fixados nos arts. 17 e 22 desta lei 
serão automaticamente corrigidos no primeiro dia de cada 
trimestre do ano civil, na mesma proporção da variação do 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), com hase 
no índice do mês de julho de 1991. 

Parágrafo úilico. O Poder Executivo Fed~ra~ fará publi
car no Diário Oficial da UniãO os novos valores oficialmente 
vigent~s pór ocasiãO de cada evento citado no_ c_~put deste 
artigo, desprezando-se as frações inferiores a Cr$1.000,00. 

Art. 99. As disposições desta lei aplicam-se, no que 
couber, aos contratos celebrados anteriormente à sua vigéncia. 

Parágrafo únicO. 0:; contratos relativos a- iin6ve1S do 
património da União contintiárii-ã regei-se -pelas disposições 
do Decreto-Lei n' 9.760, ~de 5 de setembro de 1946, com 
suas alterações, e os relativos a operações de crédito interno 
ou externo celebrados pela União ou a concessão de garantia 
do Tesouro Nacional continuam regidos pela legislação perti
nente, aplicando-se esta Lei, no que couber. 

Art. 100. Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação, ressalvado o disposto no parágrafo priffie1r0- do art. 
29, cuja vigência se dárá a 90 dias da publicação dest~ ~ei. 

Art. 101. Revogam-Se as disposiÇões·ern·contrári"o, es
pecialmente o Decreto-Lei n" 2.300 de 21 de novembro de 
1986, o Decreto-Lei n' 2.348 de 24 de julho de 1987, e o 
Decreto-Lei n'2.360 de 16de setembro de 1987. 

Justificação 

O Projeto de Lei foi elaborado com base no DL n' 2.300, 
do qual manteve a estrutura e organização e teve respeitados 
os seus capítulos e seções. 

As alterações introduzidas constítuiiaril uma reVisãO- e 
têm por objetivo atualizá-lo e aperfeiçoá-lo, estão respaldadas 
pela experiência acumulada desde a sua promulgação em 
21-11-86. E incorporâin instrumentos utilizados c6ffi sucesso 
em países desenvolvidos. 

A presente justificativa ·se-restting1rá, pOrtanto, a abordar 
as alterações introduzidas no texto do DL n" 2.300 e a comentar 
algumas proposições contidas no Projeto de Lei n' 1.491191, 
de autoria do Deputado Luis Roberto Ponte, em tramitação 
na Câmara dos Deputados. Deste projeto foram acolhidas 
várias proposições per-tintmtes e oportunas, que em muito 
contribuiram para-o aperfeiçoamento do trabalho cujos princi
pais pontos são comentados a seguir: 

1 - Ampliação de Abrangência 

O projeto de lei ampliou a abrangência dó DL n" 2.3DO; · 
estendendo-a à toda a· AdministraÇão' Pública, direüt e indire
ta; aí incluídas as f\U_t~~quias, as fund·aç9es institufda.s e' ffiat;t-' · 
tidas pelo Poder PúbliCq e as empresas estatais, nas _esferas_ 
federal, eStadual e .tl)unicipal, conforme disposto nos arts. 
1', 94, 96 e 97. 

Esta abrangência encontra respaldo no art. 22, inCiso 
XXVII da Constituição qUe dispõe: "Compete privativamente 
à União legislar sobre normas gerais de licitação e contratação, 
ení todas as modalidades, para a administração pública, direta 
e indireta, incluídas as fundações institUídas e mantidas pelo 
Poder Público, nas diversas esferas de Governo, e empresas 
sob seu controle". 

Por outro lado, foram retirados do escopo do DL n9 2.300 
as concessões e locações, que devem ser tratadas em leis espe
cíficas. É de se notar que tanto locações quanto concessões, 
na realidade não foram reguladas naquele instrumento, sendo 
matérias bastante específicas e, como tal, merecem regula
mentação à parte. com estas exclusões, o projeto de lei trata 
apenas de obras, serviços, compras e alienações, conforme 
disposto no art. 1' e detalhadas nas seções III, IV, V e VI. 

2 - Obrigãtoriedade de Pagamento 

O art. 37 inciso_ XXI da Cons.tituiÇáo detennína que" ... 
as obras, serviços, compras e alienações serão contratados 
com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamentos ... ". 

O DL n9 2.300, anterior à promulgação da Constituição, 
não prevê penalidades para o descumprimento da obrigação 
de pagar, nas datas pactuadas, assim os atrasos de pagamento, 
feitos quase sempre com correção inferior ao Custo de mercado 
ou mesmo sem qualquer correção, tornaram-se freqüentes, 
e levaram os proponentes a se proteger através da prática 
de embutir nos preços, reserva de contingência proporcional 
à expectativa que cada proponente avalia da provável inadim
plência dos contratantes._ Daí a diversidade de preços prati
cados em diferentes órgãos da Administração. 

O projeto de lei procurou sanar esta distorção pela intro
dução em seu_ texto do_ conceito constitucional de obrigato
riedade de pagar na data do vencimento as obrigações assu
midas em contrato, sob pena de sujeitar-se, a parte inadim
plente~ a penalidades iguais àquelas que a Administração im
põe aos devedores que recolhem seus tributos com atraso 
(art. 5', § 1' e art. 71.) 

~ - Regimes de Execução de Obras 

NO texto do projeto de lei foi adicionado o regime de 
empreitada integral, definido no art. 6'\ alínea E. · 

A introdução desse regime, não previsto no DL n9 2.300, 
visa- a preencher uma lacuna exis-tente na legislação, pois, 
da própria definição ressalta a sua importância para a realiza
ção de obras onde a Administração tem consciência de sua 
necessidade urgente mas não dispõe, de i_mediato, __ dos reque
sítóS mlnimos para prOceder a uma licitação convencional, 
podendo se beneficiar da -economia de escala, fiscalizaçãO 
menos dispendiosa e desnecessária divisão de responsabili
dades. 

4 - Exigências para Habilitação 

No artigo que trata das exigências que os interessados 
devem atender para participar--de licitações, foram acrescen
tadas as provas--de regularidade cOm o FGTS e com a Previ
dência Social. Desnecessário enfatizar o alcance dessas inclu-
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sões, principalmente quando se constata., através dos me'ws 
de, comunicação, o vulto das estimativas_ de sonegação que 
estaria ocorrendo no recolhimento desseS.-ericargos. 

S -· EXigências para Contratação • ' 

Uma inoviçaô·impôrtante, com Vtst<is a: "modernizar e 
moralizar o processo licitatório e dar mais segurança -à Admi~ 
nistração, é a introdução da garantia das obrigações_ contra
tuais, por parte do contratante de obras públicas, prestadores 
de serviços e forneced_ores, quando o valor contratado for 
vultoso. Q_ valor proposto, 3- vezes o .. constante do art. 22, 
inciso I alínea c é de Cr$3 bilhões (base fevereiro/92.) . 

A obrigatoriedade da contrat~ção~do Seguro _Garantia 
do Executante COnstrutor (SG-EC), do Execut;;~.nte_ Forne
cedor (SG-EF) e Executante Prestador de Serviços (SG-EPS), 
em percentual não inferior a 25% _do_ valor do contrato a 
ser fixado no edital pelo órgão da Administração, tem por 
objetivo assegurar a -cõritratação-de empre:sas realmente_ capa
citadas a cumprir integralme-nte o contrato quanto a qualidade, 
prazos e preços. Este processo_ de seleção prévia s_erà feito 
pela seguradora e pelo IRB ao analisar ª situação ecOnómica, 
financeira e téCnica das emPresas interessadas em participar 
das concorrências e levará ainda em conta a utilização da 
capacidade operativa de cada empresa evitando, com isto, 
a concentração de contratos em poucas empresas. 

Esse tipo de seguro, está regularrientado pela circular 
26 da Susep, de 10-Il-89. _ 

Em países desenvolvidos, como, por exemplo, os Estados 
Unidos, a exigência de um seguro semelhante em mon_tante 
equivalente a 100% do valor do cOntrato, com ·validade até 
o integral cumprimento das obrigações assumidas, é praticado 
rotineiramente pela Administração Pública Municipal, Esta
dual e Federal, que buscam a segurança e o conforto de que 
os serviços contratados serão efetivamente -cU:inpridos. 

No Brasil empresas como a Petrobrás exigem dos concor
rentes garantia semelhante. Na licitação pafa Tã.bffcação de 
plataformas a exigência é 100% do vàlor proposto. As vanta
gens para a Admiriístrãção, com a ptátfca dessa modalidade 
de garantia, associada ao tipo de licitação de menor preço 
são enormes, além de mais economia. Ela obterá contrataçl.os 
mais responsáveis, -cOinpetentes e capaCitados, voltados para 
a obtenção de resultados através do desempenho produtivo, 
resultante de investimentos em recursos humanos qualificados 
e equipamentos atualizados, tendo o respaldo adicional de 
uma seguradora. -

6 - Tipos de Licitação 

Quanto aos tipóS de licitaçao-, o Projeto de Lei ·supririliu 
o tipo '(de preço-base" por razões várias, a seguir expostas. 

A prática de vários anos_ te~_~emonstrado que este tipo 
de licitação conduz a e-m-pã.fe nos preços ofertados na grail_~_e 
maioria dos casos. O DL n" 2.30_0, não eStabelece normas 
para o desempate e esta carência tem- Sido suprida pela utiliza
ção de pontuação atribuída a proposta técnica. Este procedi
mento em que se estabelecem, por vezes, critérios subjefivoS 
muitas vezes, permite que o vencedor da licitação seja conhe
cido antes da abertura da proposta de preços, razão pela qual 
tem sofrido duras críticas, muitas delas com procedência. 

A manutenção da licitação de preço-base em si é desacon
selhável pois a utilização de critérios subjetivos para o desem
pate produziu resultados distorcidos, incentivando o tráfico 
de influência que disvirtua o processo licitatório. 

. Pior que a sua manute_nção no~-moldes do DL- n" 2.300, 
é a· proposição contida no PL n~ 1.491~ de adota( como critério 
de desempate o .sorteio.. -~-·' 

O sorteio tornará as licitãções de preço-base em, .no míni
"mo; uma loteria, que pode benefician.i:nl licitante menos com
petente em detrimento do mais capacitado. 

Ou coisa -bem pior pode acontecer na hipótese, nada 
remota, de os licitantes_ se unireln · previ3.in"erite e fazerem 
entre si ·o sorteio ou determinarerii ·o--vencedOr. Neste caso, 
não mais pelo preço :rriínimo admitido, mas pelo preço próximo 

_dQ rn_áximo, com prejuízo flagrante para a Administração. 
· A-licitaçãO do tipo preço--base não estimula as empresas 

a investirem em estudos. prévios, principalmente em pl3neja
mento, programação e métodos executivos, pois as que assim 
procedem entram na licitação em absoluta igualdade de condi
ções com aquelas que não têm condições de fazê-lo. 
_____ No art. 44 e seus parágrafos estão definidas as modali
dades de licitação e os fins_ a que se destinam (o que não 
é encontrado no DL n' 2.300 nem no PL n' L491) e estabele
cidos os critérios que devem ser observados na ocorrência 
de eventuais empates. 

O art. 45 estipula que será obrigatória a promoção de 
licitações do tipo "de menor preço", podendo a ''de melhor 
técnica" (cujo preço é fixado pela Administração) e "de técni
Ga e preço" (que tem como vencedor o que obtiver maior 
pontuação nas propostas técnicas e de preços), serem adotadas 
em caráter excepcional e para o fim a que se destiriam. 

7 - Participação em melhodas 

Outra inovação introduzida no projeto de lei e que usual
mente praticada em países desenvolvidos, está contida no tex
to do inciso I do art. 65 e refere-se a distribuição dos benefícios 
que forem produzidos por iniciatiVa e resp~nsabU!d~d~ d_9 
contratado nas modificações de projetas ou especificaç6es. 

Prática corrente de Administrações sofisticadas em países 
desenvolvidos, este conceito estimula" e desenvolve a criativi~ 
dade dos contratados, e resulta em benefício direto para os 
·contratantes. 

8- Utilização dos Fôros InsÜtucionais e a Eliminação do Cor~ 
porativismo 

Uma democracia recente como a_do Brasil, baseada numa 
Constituição avançada em terinoS sociaíS e no camPo dO -direi
to, pre.cisa, para se fortalecer, usar os caminhos InstitucíonaiS 
regulares. Assim é que temos instituiÇões- respeitáveis como 
os Tribunais de Contas, em todas as Instâncias, o Ministério 
Público, chamado hoje de quarto poder, e a própria Justiça. 
Dessa forma acreditamos que o licitante ·e mesmo o simples 
cidadão que, porventura, se sintam prejudicados, têm cami
nhos instituciOnais adequados e confiáveis para manifestar 
seu ponto de vista e exigir providências cabíveis. Por esses 
motivos, procuramos retirar do Projeto de Lei influências 
corporatiVas de entidades de classe, eliminando inclusive a 
criação- da Câmara de Arbitragem de Licitação Pública, que 
ao nosso ver, seria mais um entrave burocrático dentro de 
um Estado pesado sob o aspecto de burocracia. Lembramos 
aqui que não precisámos escreve~ na_ lei o que__já está e~crito 
na Constituição Federal: 

Art. 7 4. , .. , , .... , ------------.-·-- .. ___ , _____ -·---·-. ,_,.,, 
§ zç._ Qualquer cidadão, partido político, associa

ção ou sindicato é parte legítima para. na forma da 
-Lei, denunciar irregularidades ou ilegalid~des perante 
o. Tribunal de Contas da União." (grifo nosso.) 
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Já existem no Congresso"- diversas- proposições liüando 
com a matéria. A que agOra apreSentamo"~r. no entantO, 3dota 
uma filosofia diferente que julgamos impbrtante ser- analísada 
como altetnatíva. - ' - ; 

Sala das Sessões, 24 de abril de •1992. -Senador fernan
do Henrique Cardoso. 

· · fA Comissão- de Constitúição, JustiÇa e Cidadania 
e D.ecisão ierminàtiva.) ·· - · 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -0 projeto 
de lei, que acaba de ser lido, será' de_spachado à comissão 
competente. 

Sobre a mesa, requ:etírnento-que será lido pelo Sr. 1~' 
Secretário. - - -

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 178, DE 1992 . 

Nos termos do art. 215, inciso II, letra c, do Regimento 
Interno do Senado Federal, requeiro a retirada do requeri
mento, que relaciona-se ao Projeto de Le:i do Senado n" 287, 
de 1991~- que "Altera a denominação da Superintendência 
da Zona FranCa de Ma naus- SUFRAMA''. Autor: SenGt jora 
Marluce Pinto. 

Sala das Sessões, 22 de abril de 1992. - Marluce Pinto. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Nos termos 
do art. 256, § 20. a, do Regimento Interno, a Presidência 
defere o requeriinerito lido. 

O Projeto de Lei do Senado n' 287, de 1991, continua 
sua tramitação normal, e o Requerirrlen.td rl" 21,- de 1992, 
será arquivado. (Pausa.) 

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

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 179, DE 1992 

Senhor Presidente, 
Requeiro licença, na forma regimental, para me ausentar 

dos trabalhos da Casa, na próxima segunda-feira, dia 27 do 
corrente mês, para participar do SemináriO -sobre Arbitragem 
Comercial, promovido pelo Instituto Liberal de Pernambuco, 
Instituto Liberal do Paraná, Associação Come"ráal do Paraná 
e Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional do Paraná, 
em Curitiba - PR, 

Sala das Sessões, 23 de abril de 1992. -Senador José 
Eduardo. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Aprovado 
o requerimento, fica concedida a licença solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- A Presidência 
comunica ao Plenário que designou o Senador Darcy Ribeiro 
para representar o Senado Federal na Cerimônia de_Sagração 
da Liberdade, em comemoração do bicentenário de Joaquim 
José da Silva Xavier, Tiiãdentes, no período de 21 a 25 do 
corrente. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- A Presidência 
recebeu a Mensagem n' 178, de 1992 (n' 117/92, na origem), 
de 22 do corrente, pela qual o Senhor Presidente da República, 
nos termos do art. _52, incisó V, da Constituição Federal, 
submete à apreciação do Senado os cinco Acordos Multila
terais de rees_calonamento da dívida polonesa, assinados no 
~mbito do Clube de Paris, e solicita aUtorização para que 

a União possa celebrar os .c:orrespondentes contratos bilaterais 
de reescalonamento com o Governo polonês ou com suas 
respectivas agências govema:rnentilis. · 

A matéria será despachada ~ Cort:~i~são de Assuptos Eco.
nôrnicos. (Pausa.) 

. .so,bre a mesa, ayis9 _que será li4o pelo Sr. 19, Secretário . 

. É lido o seguinte ' 

A VISO W 293/GM 

Em 22 de abril de 1992 

Senhor Presidente, _ . _ . .. 
Tenho a honra de cumprlrnelltar Vossa ExCefêricia õ:a 

oportunidade_em que, reportando-me a expediente dessa Pre
-sid.ênéia;odã"tàdo de--13 âe-abrifCOrrente, confiirno ininha pre
sença n-essa Casa, no-dia 28 próxirilO,-terça-feira;erri atendi
mento ao Requerimento n~ 43, de 1992, aprOvadO pelO Ple
nário. 

~tenciosame_nte,- A4ib D. Jatene, Ministro--da ~aúdt;. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- O aviso lido 
vai à publicação. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão _do orador. _- Sr. Pi-esidente 
Senador Alexandre Costa, Srs. Senadores, venho falar, hoje, 
do respeito à verdade. 

A comissão parlamentar de inquérito, Ciiada por inicia
tiva do Senador Humberto Lucena, presidida pelo Senador 
Q_da_çir So(lres e que tem corno Relator o_ Senad_or Cid Saboia 
de Carvalho, teve a oportunidade de ouvir, ontem, o depoi
mento dp ex-Ministrá Antônio_Rogério Magri. _ 

Na ocasião ouvimos trechos gravados _9-a fita, na qual 
foi registrado um diálogo entre o Sr. Volnei Avíla, ex-Diretor 
do INSS, e o ex-Ministro Antônio Rogério Magri. 

No diálogo, o .ex-Ministro Antônio Rogério Magri men
ciona como teria recebido 30 mil dólares para facilitar decisão 
que viria beneficiar empresa que, maiS tarde, ganhou a licita
ção para realizar obras de saneamento no Estado do Acre 
e também no Estado do Pará com recursos do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço. O ex-Ministro AntôniO Rogé
rio Magri disse que não poderia identificar a sua voz. Consi
derou inaudível a gravação da conversa. 

O Sr. Epitácio Cafeteira -Permite-me V: EX~ ur!i ãparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Apenas, prezado Sena
dor, gostaria de completar o meu primeiro pensamentO':Para, 
em seguida, com muita honra, conceder o aparte a V. Ex• 

Com coragem, disse o Senador Cid Saboia de Ca.rvalho, 
no seu depoimento: "Infelizmente, o ex-Ministro Antônio 

. Rogério Magri faltou com a verdade". 
O que eu quero ressaltar, neste pronunciamento, é a 

gravidade de uma pessoa faltar com a verdade; a gravidade 
de um cidadão que foi Ministro no Governo Fernando Collor 
de Mello, por 22 meses, vir ao Senado Federal, a uma comissão 
parlamentar de inquérito e clarame_nte se contradizer, eviden· 
dando-se que ele não estava falando a verdade. 

- Senador Epitácio Cafeteira, concedo _o aparte, com muita 
honra. 

O Sr. Epitácio Cafeteira - Senador Eduardo Suplicy, 
não estava, Ontem, na Comissão, Inas li, hoje, em toda a 
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imprensa, a notícia que V. Ex~ está dando, inclusive co_m 
fotografias, numa das quais V. Ex~ também aparece, ouvindo 
a gravação. Eu dizia, airida há po-ucO, aqui, até- de forma 
paralela ao discurso de y. Ex·~ qtie_, o~~ o ex-MiU:i~t~ç Ma~_ri 
precisa visítar com urgência um oforii~Ç> - e_ dízem até que 
em São Paulo existem bons otorrinoS: -, porque ele não 
consegue identificai' a sua pr6pria 'Vó.t, ericjliãnto ·a Polícia 
Federal o faz; ou então tudo está sendo preparado no _sentido 
do arquivamento do processo. PorqUe a úniCa-Coisa: que existe 
de concreto nisso é a fita,_ é a gravaçãq feita. O advogado 
do Sr. António Rogério Magri deve tú dito ao seu constituinte 
que, na hora em que ele disser que- não é verdade, que a 
fita não é verdadeira, que a voz não é dele, ou que ele estava 
brincando quando disse aquilo, extingue-se totalmente o in
quérito ·contra ele. Isto porque não existe a prova:, ninguém 
viu os 30 mil dólares- que muitos pe-nsam até que ~ra muito 
mais- e, dentro desse espírito, acho que a comissão parla
mentar de inquérito não vai chegar a conclusão alguma, ou, 
se a tal chegar, a conclusão daquela ComissãO ilão terá nenhum 
valor perante a Justiça, no inquérito" q'ue en-volva o nome 
do Sr. Antônio Rogério Magri. Preocupo-me, nobre Senador 
Eduardo Suplicy, com-essas comis~ões parlamentares de in
quérito que, pelo que sabemos, não têm a força de chegar 
ao final daquilo a que se propuseram. Isso não melhora a 
imagem do Congresso Nacional. Pelo contrário, depois dessa 
comissão padamentar de inquérito, vamos terminar dando 
um atestado de bons atltecedentes ao Sr. Antônio Rogério 
Magri, que, ontem, inclusive, na ComisSâ.O~ Chegou até a-dizer 
que poderia. aind_a estar prestando bons serviços a este País, 
não fora esse mal-entendido -ele, q~e na Escola Superior 
de Guerra, disse, teXtU:3Iiiierite, que era uma das reservas 
morais deste País receio que, depois, se a comissão parla
mentar de inquérito não chegar a nenhuma solução palpável 
de alcance jurídico, terminemos por dizer que o Sr. Antônio 
Rogério Magri é uma das reservas morais deste Pais. 

O SR. EDUARDO SUPLICY -Acontece, prezado Sena
dor Epitácio Cafeteira, que ficou evidente, ontem, e esta foi 
a conclusão do Senador Cid Saboia de Carvalho, expressa 
hoje em declarações à imprensa, de que o ex-Ministro Antônio 
Rogério Magri não falou a verdade. 

Cito, aqui, as palaVras do Seriador Cid Saboia de Carva
lho: .. 0 ex-Ministro veio para cã muitO bem~instruído", afir
mou o Senador, convicto de que ele mentiu, e muito. 

Ora, se o Relator chegou à conclusão de que o ex-Ministro 
Antônio Rogério Magri, sob juramento, nieiltiu, e esta tam
bém foi a minha convicção, então aqui cabe a tomada de 
medidas. 

Quais são estas medidas? 
Em primeiro lugar, a-comissão parlamentar de inquérito 

foi constituída para apurar as denúnCias de corrupção, envol
vendo suborno· de autoridades, sobretudo do ex-Ministro do 
Trabalho e da Previdência SoCial Antôitio Rogério Magri, 
em parcelamento de débitos junto à Previdência Social e, 
também, relativamente a outro assunto que especificamente 
está na fitã., qual Seja, a -da, tomada de decisão do Conselho 
Cu-raáor do Fundo_ de Garàntia do Tempo de Serviço, para 
que fossem destinados recursos em volume _suficiente para 
obras de saneamento. Decisão essa que tinha que passar pelo 
Conselho Curador, dada a limitação existente, uma vez que 
o volume de recursos destinados às obras de saneamento do 
Acre e do Pará precisavam de uma decisão pté-viã. do Conselho 
Cutador, para ·que, e~-volu~e necessário, Suficiente, se pu-

9~s~~ tt!r a,quela· 3u'torização. Na fita da reunião do Conselho 
Curador do Fundo de Garantia dO Tempo de Serviço está 
grayaQo que o MinistrO Antônio ROgério Magri, de fato, com
pareceu à reunião ..:..... ~li~s., ele era. o Presidente do Conselho 
Curador - tendo chegado atrasado, mas a tempo de sugerir 
a mudança de crité.çios, 9-e tal IJianeira que pudesse o Conselho 
Curador, 'por unanimidade, mas pela influência da palavra 
do seu Presidente, o então Ministro António Rogério Magri, 
!ornar a -~ecisão _que ~ca_b.ou. permitindo aos Governos do Acre 
e do Pará realizarem um investimento· nas Obras de sanea-

·-nren1õ. -
Ora, considerando a Constituição Federal, que est3.be

lece: 

"Art. 58. 
§ 3~' As comissões parlamentares de inquérito, 

que terão poderes de investigação próprias das autori
dades judiciais, além de outros previstos nos regimen
tos das respectivas Casas, serão- criadas pela Câmara 
dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto 
ou separadamente, mediante requerimento de um terço 
dos seus membros, para a apuração de fato- determi
nado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se f9r 
o caso, encaminhadas ~o Ministéfio Públ1Co, para que 
promova a responsabilidade çivil ou criminal dos infra· 
tores." 

Considerando o art. 148 do Regimento Interno do Senado 
Federal, que dispõe o seguinte: 

diz: 

"Art. 148. No exercício das suas atribuições, a 
comissão parlamentar de inquérito terá poderes de in~ 
vestigação próprios das autoridades judiciais, facultada 
a realização de diligências que julgar necessárias; po
dendo convocar Ministros de Estado, tomar o depoi
mento de qualquer autoridade, inquirir testeinunhas~ 
sob compromisso, ouvir indiciados, requisitar de órgão 
público informações ou documentos de qualquer natu
reza, bem como requerer ao Tribunal de Contas da 
União a realização de inspeções e auditorias que enten-
der necessárias;" - -

Considerando o § 29 do mesmo art., que diz: 

''§ 2? Os indiciados e testemunhas serão intima .. 
dos de acordo com as prescriçõ-es estabelecidas na legis
lação processual penal, aplicando-se, no que couber, 
a mesma legislação, na inquiriÇãO de testemunhas e 
autoridades;'' 

Considerando o art. 342 _do Código Penal do Brasil, que 

"Art. 342. Fazer afirniãÇão fãlsa~- ou negar ou 
calar a verdade, como testemunha, perito, tradutor, 
intérprete em proce-sso judicial, policial ou adminis
trativo, ou em jufzó ãrbitral. Pena - reclusão, de um 
a três anos, e multa, de ... ;" 

Considerando que o ex-Ministro do Trabalho e da Previ
dência Social, Antônio Rogério Magri, ao que tudo indica, 
prestou falso testemunho perante a -cpi, que dispõe sobre 
o suborno de autoridades, não só com relação à fita em qUe 
diz não ter reconhecido sua própria voz, como também quando 
discorreu sobre a liberação de financiamento do Fundo de 
Garantia do Te_mpo de Serviço, deve, portanto, o Senado 
Federal representar ao Ministério Público, para que este de-
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nuncie o Sr. Antônio Rogério Magri por Crinle de falso teste
munho;cabendó ao ex-MiniStrO oPiar'sC~ prOCés-SáélOPór faiso 
testemu'nho, oU, entãO, diZér a c vc'rdade, ·buscando, assim, 
esclarecer os ratoS, reco'nhecendO QUe. deixou. de diZer a vel-dã-
de, que mê~t.iu durante o seu depoíÍilento à CPI. . 

Querq ressaltar que o § 3'' do art. 342, do Código Penal, 
que fala sobre o falso testemunho ou falsa perícia, diz que 
o fato_ dCiX;,i de ser puníve~ se antes da sentença o agente 
se retrata oU dCclára a verdade. . . ___ ---~-- . 

Ora, pOde o ex~ MinistrO Antônio Rogério Magri, há tem
po ainda, vir ao Senado Federal c prestar uma declaração. 
Poderá ele se dirigir à CPI, até por documento escrito, e 
dizer que não disse a verdade, porque o att. 342 do Código 
Penal, repetindo, diz que o fato deixa de ser punível se, antes 
da sentença, o agente se retrata ou declara a xerdade. 

A propósito, airida hoje, tive a -iniciativa de demonstrar, 
e o faço aqui publicamente, a mi!!ha solidariedade ao Senador 
Cid Saboia de Carvalflo,- pela coragem de afirmar. com a 
responsabilidade de ser o relator, que, com clareza, para a 
sua compreensão, o ex-Ministro Antón"ío RogériO Magri não 
falou a verdade. -

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho --Permite-me um-ap-arte, 
nobre Senador Eduardo Suplicy? 

O SR. EDUARDO SUPLICY ,--Concedo o ªparte, com 
muita honra, ao Senador Cid Saboia de Carvalho. 

_ g_uir, no,discurso de: i_V._Ex~. que _qua_!ldo a pessoa que fala 
o.f~z como testemunha •. e_ quando f~la ~orno pçssoa -acus,aPfi. 
cíVel ou .Çriplinalment.c, ,h~, l.lf!Ia. q_e,tçriVi.n?-çia dHerens~-- No. 
entanto1 não há com.o, nega~ que o Ministro An.tônio Rogério. 
Magri cornparec_eu de_vjdamente instruído, e _que _ele ~ão_ foi 
ali para defender a verdade, mas para defender a sua iropuni~ 
dade, a sua pele, finaiÍneÍlte, para defenderwse das acusações 
que lhe foram feitas.- Quero dizer _a V. Ex'!, que o apoio 
dado pelo Senador po~ São Paulo, Edua-rdo Suplir.:y, é m~ito 
importante, porque não sendo S~ Ex~ n'iembro da comisSão, 
tem sido nela uma pres_ença vital, assídua e vigilante. Isso 
é _muitq importante para os trab_alhos desta CPI, :que está 
realizando essa difícil tarefa. Para sua tranqüilidade, quero 
dizer que ela, até o presente momento, tem provas suficientes 
que _vê~_ tirar da comissão a possibilidade de utilizar~se da 
fita. A fita em si não -é uma boa prova, é frágil, mesmo pela 
qualidade de som. Mas, a partir da fita que é o corpo do 
ilícito, qUe é a notícía do ilícito, que é o ohjeto do ilícito, 
a partir daí, temos os laudos e testemunhos que convalidam 
e forinam, finalmente, :a prova da qual precisa a CPJ. Quero 
dizer a V. Ex~, também, que já recebi, esta manhã, no meu 
Gabinete, o perito da Unicamp, a quem comuniquei a necessi~ 
dade de complementar o laudo. Não significa dizer que o 
laudo esteja mal feito-, ele apenas atendeu a quesitos de um 
determinado momento histórico da apuração. Como a apura~ 
ção evoluiu e houve o depoimento do ex~Ministro Antônio 
Rogério Magri, surgiu a necessidade de um novo seriado de 
quesitos corno, por exemplo, a indentifiCação dos fnterlocu~ 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Senador Eduardo Supli- tores: quem é o interlocutor primeiro, quem é o segundo, 
cy, estou ouvindo o seu pronunciamento e quero entrar no quem é o terceiro; identificação dos ruídos, identificação de 
seu discurso com alguns esclarecimentos: priniéirameOte, CjuC- Oútras -eircunstâriclas: O perito esctareceu~me que a fita foi 
ro dizer que a fita foi rOdada na CPI, para que fosse escutada transcrita através de uln equipamento de alta capacidade, mui~ 
pelo depoente, mais para lhe ampliar o direito de defesa, ta aptidão para revelar, e que é irnpóssível não s_er do ex-Mi
porque para o relator e para os membros da Comissáó existem nistro Antônio Rogério Magri a voz de um dos interlocutores 
os laudos técnicos que já Slilistituem a Íltã. A -fita em sí é coritida na fita. Então, com toda a certeza, a comissão logrou 
uma prova muito frágil, inclusive porque obtida por meios êxifO; até ·aqui, na apuração de determinados fatos, d~vendo 
ilícitos; sendo obtida ilicitamente, recaí no princípio'consfihi- --ContinUar ô trabalho com a coopera-ção de V. Ex\ para que 
cional de que "as provas ilícitas não devem_ acompanhar o não se deixe· formar aquela ímpressão que fico_u ontem na 
processo". Assim, a fita-é a materialização de um ilícito bilate- comissão, porque pessoas, que não _entendem_ da técnica_ do 
ral: o ilícito contido nas informações que ela presta e o ilícito Direito, perguntavam: "Então voltou tudo à estaca zero?" 
para consegui-la. É, portanto, um início de prova, que se Tudo o que ele negou era esperado. Era do seu direito de 
consuma como prova por meio dos_la_udos e da prova testeritu_- defesa. Se ele confessa, encerrava_ aquela parte. Já teríamos 
nhal que está sendo obtida pela comissão parlamentar de in~ a confissão somando-se às evidências, porque as confissões 
quérito. Mas o Sr. Antônio RogériO Magri havia se queiXado só não valem nada quando são objeto de desvio d_c uma verda
de que nunca vira ou ouvira_ a fit~ e, portailto;·para--que deira apuração-; quando as pessoas_ confessam o delito_ para 
ele prolatasse no seu depoimento razões de sua defesa, demo- encobrir o verdadeiro autor. Na verdade, confessasse ele on~ 
craticamente, a fita foi rodada, não_ para o convencimento t~qi, e _já não teríamos o que fazer quanto à fita, póis OS 
da comissãO, mas para urna neCessidade da amplitude da defe- laudos são esclarecedores. Como ele negou, veio a necessidade 
sa do depoente. Quero dizer a V. Ex\ também, que não de novos quesitos, os quais serão feitos para completar os 
posso receber a fala do ex-Ministro Magri como testemunho. laudos,_ não significando que eles sejam deficientes por incapa
A fala dele surge mais como o depoimento do autor do delito, cidade, mas deficientes por causa- do momento histórico em 
o depoimento do indiciado, o depoimento do acusado. Como que eles foram preparados c, diante das indagações, possíveis 
tal, diferentemente das testemunhas~ os depoimentos pessoais de se fazer através da Polícia Federal. Quero apoiar o pronun
só têm valor naquilo que conduzem à confissão. No que ne- ciamento de V. Ex\ dizer_ que a postura do Senado tem que 
gam, os depoimentos pessoais não têm peso na prova. Portan- ser de alta vigilância e agradecer a sua solidariedade nesse 
to, ontem, quando o Ministro António Rogério Mag~i, à luz nosso trabalho. que, como. se vê, não é fácil. É um trabalho 
de laudos inequívocos, tecnicamente preparados, dbse que muito difícil e de difícil entendimento,_ porque quando se diz 
a voz não era dele e que nunca dissera aquilo, isso não teve que a fita não é uma prova, mas o início de prova, as pessoas 
o menor peso para a comissão~ Agora, Se ele tivesse dito pesam que queremos de_svalorizar a fita. Mas a fita não é 
que a voz era dele e_afifiTI_:ado, a qualquer pretexto, que havia prova, ela é a notícia do crime. Ela é a razão de .ser do 
recebido os 30 m_il_dóla_res,_af_çnt_ão o seu depoimento soaria crime, sob todas as facetas, sob todos os ângulos; crime do 
como uma confissão, e quanto a ele até justificã.ria-o eilcetra~ Sr. Antônio Rogério Magri, do Sr. Volnei Ávila e de outras 
menta da prova naquele exato momento, Então, quero distin- pessoa.s, que já pode ser apurado pela CPL Muito obrigado 
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a V. Ex~. Desculpe o alongamento do aparte, mas é por causa_ 
da complexidade da matéria. 

O SR. EDUARDO SUPLICY -,-·Agradeço os esclareci
mentos que V. Ex~, Senador Cid Sabóia de Carvalho, procurou 
dar enriquecendo a análise que estou fazendo. _ 

Compreendo o ponto que V. Ex• ressalta: o ex-Ministro 
Antônio Rogério Magri veio à CPI .como indiciado. Mas ele, 
como indiciado, não deixa de ter a obrigação de, sob jura
mento, falar a verdade. Ele tem o direito de se calar. _E um 
direito previsto na -Constituição. A PêsSo·a, quandO presa, 
pode se calar, pode não falar, pode pedir ao seu advogado 
que faça a defesa. Mas ele está vindo a uma comissão parla
mentar de inquérito com a resp"õõsibl.lidade de quem foi Mi
nistro do Governo. Uma coisa é ele se omitir, deixar de dizer, 
calar-se; a outra coisa é, ele falar aquilo que contradiz clara
mente a verdade. 

Ora, como é que o Senado Federal vai acé.iiar, se·náo 
corno uma reação à altura da dignidade que merece a Casa 
dos representantes do povo brasileiro, diante da evidência 
de que o indiciado não falou a verdade. ~ um peso muito 
grande, inclusive para o Governo que ele acaba de deixar. 

Avalio que haveria maior dignidade,_ da parte do ex-Mi
nistro Antônio Rogério Ma_gri, se ele reconheces~e gs fato.s. 
A primeira coisa que se deve querer de alguém que ocupa 
cargo público é que ele tenha coragem sempre de dizer a 
verdade. É covardia alguém não querer dizer a verdade. Ele 
está prejudicando ainda mais o Govenl.o a qUe pertenceu. 
Como estará se sentü1do o Presidente Fernando Collor, ao 
saber que o seu Ministo do Trabalho, escolhido por dois anos, 
respondeu com inverdades_ na CPI do Senado? Como ~stará 
se sentido o seu próprio colega de Ministério, hoje Senador 
Jarbas Passarinho, ao saber que um colega de Ministério vem 
ao Senado Federal e não diz a verdade? 

O Sr. Eldo Alvares - Pefmite-me V. Ex~ um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Concedo o aparte ao 
nobre Senador Elcio Alvares. 

O Sr. Elcio Alvares- Estamos ouvindo, com muita aten
ção, o pronundamento de V. Ex~, que tem sido uma presença 
constante em todas as Comiss6es instauradas nesta Casa. No 
episódio que está sendo reportado no pronunciamento de V. 
Ex~. gostaria de_ fazer algumas colocações e confesso sem, 
praticamente, entrar nO mérito da questão. Tenho, pelo nobre 
Senador Cid Sabóia de Carvalho, um profundo respeito por~ 
que, em todos os momentos_que tenho participado, aqui, 
no Senado, o ilustre representante do Ceal'á -vem timbrando 
uma dedicação exemplar a todas as tarefas que lhes são confia~ 
das mas, neste episódio da CPI da Corrupção, de inicicit~Va 
do nobre Líder Humberto Lucena, é imf)offante que cada 
um faça uma colocaçã.o, prindpã.lmente aqueles que são mem
bros dessa Comissão, Evidentemente, há um fato que se tor
nou público e notório e que, agora, está ~endo i~vestígado 
e que, se verdadeiro, configura crime. Obviamente, todos 
aqueles que participam da Comissão devem ter os cuidados 
elementares na apuração- de um evento que, se verdadeiro 
- torno a repetir - coloca em situação bastante delicada 
o elemento que foi conduzido à condição de Ministro de 
Estado e passaria para toda a Nação um- triste e~emp10 de 
falta de cxação no cumpriinento do dever público. Dentro 
da formação da prova, p_tincipalmente quando não há a confis~ 
são- é preciso que se- ressalte isto- o Sr. Ministro, negou, 

ontem, veemente, a autoria, negou a sua participação na fita 
e que é um assunto que terá que ser discutido numa segunda 
etapa e, principalmente, S. Ex• teve a oportunidade, aten~ 
dendo a Uma pergunta minha, de cometer, talvez, o ponto 
mais sério do seu depoimento naquilo que possa infringir a 
Verdade, quando, querendo separar a soma dos fatos que 
caracterizaram- com a eclosão do grande n9tic!_~rio, negou 
que teria afirmado que submeteu o Sr. Volnei Avila a um 
teste heterodoxo de verdade. Acho que, nest~ ponto, o Minis~ 
fro nãó se- Saiu m-uitO bem, fez uma colocaÇão -que não me 
convenceu, pessoalmente, como_ advogado e como Senador. 
Porém,- em relação às outras colocações -e, aí, me aflínjo, 
porque a CPI já começa a prejulgar, e não podemos prejulgar 
-,temos que fazer o somatório de elementos que estão dentro 
do processo. Os indícios ainda não fecham de maneira conver~ 
gente e esclarecedora dos fatos. É preciso, no momento em 
que a prova ti::~temurihal se torma também claudicante, porque 
o episódio que é negado por aquele que é imputado o pretenso 
crime é_ contestado. E aí existe o problema maior que acho, 
no momento em que teve oportunidade de reiterar, diga~se 
de passagem, de maneira muito tranquila, me surpreendeu 
a postura do Ministro. O Ministro falou com tal desenvoltura 
que seria até difícil a um advogado,_ uma pessoa afeita às 
leis e ao processo, responder daquela forma, inclusive numa 
longa resposta dada ao ilustre Senador Eduardo Suplicy. Ago
ra, entendo e faço este apelo, pois a CPI tem Uma responsa
bilidade -como de resto todas as CPI têm responsabilidade 
e esta Casa está pródiga em matéria de CPI -, não podemos 
permitir que o instituto da CPI -, que é um instituto tão 
sério, tão responsável, comece a ser submetido a uma pletor~ 
de comiss6es, que estão cada vez mais se multiplicando nesta 
Casa. Há poucos dias, tive notícia de que temos 17 CPI funcio
nando. O Re_gimento do Senado, me parece que é omisso 
nesse ponto, ~le deveria fazer como o Regimento da Câmara: 
limitar o número de CPI e, assim, o fato determinado teria 
que ser altamente eloqüente para permitir uma investigação 
que chegasse_ a uma' conclusão concreta. Nesse processo do 
Ministro Antônio ROgério Magri, não qUero entrar ainda no 
méritO --da questão, que só fecha com a coleta de provas, 
parece~me que os membros da comissão - inclusive eu sou 
um deles - têm que ter todo o cuidado para que nós não 
possamos avançar uma idéia, principalmente nós Senadores, 
para que, amanhã, ela não se feche e não se case córn o 
relatório final do eminente Senado Cid Sabóia _de Carvalho. 
Logicamente, no momento, em que a comissão, pela maioria 
ou pela unanimidade dos seus membros, chegar a uma conclu
são, todos nós poderemos falar em nome desta Casa que 
o Ministro -António Rogério Magri cometeu um crime que 
deve ser repudiado por todos os homens de bem e por aqueles 
ql.J.e: prezam a vida pública. No momento. há um questiona
mento. Disse muito bem o nobre relator que esta prova que 
foi" produzida não tem nenhum efeito p3ra sustentar qualquer 
cabimento de verdade, inclusive tomada ao arrepio do texto 
constitucional~ que não permitC produção de prova desde que 
o modo foi ilícito na obtenção dessa prova; isso é dispositivo 
constitucionaf iriquestionável. Agóra, as circunstâncias_ e os 
indícios têm de convergir Para Uma convicção robusta, e no 
momento em que não haja essa convicção robusta aí não 
se pode fechar çom o que nós poderíamos chamar de verdade 
absoluta. Então, _com o maior respeito ao Senador Eduardo 
Suplicy, que tem sido um elemento muito empenhado na apu
r:a-ção dos fatos, pergunto, a essa altura, o que é a verdade? 
O"eK~Ministi'o falseou a verdade? É ainda muito relativo para 
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se responder! Talvez ... quem sabe! Ele está falando a- sua 
verdade, a verdade dos autos~ Dirijo -est~ apelo aos membros 
da comissão da .qual faço parte integrante.- Deverfamos nos 
reservar para o relatório final. Depois que a -cOmissão cum
prisse todo o ritual do processo, fecharíamos com a verdade. 
O que importa é o que está deotro dos autos. Às. vezes, muitas 
coisas que _surgem paralelamente aos autos não representam 
a verdade~ Ontem, conTesso~-não coricorçlei, d_e modo_a_lgum, 
com a colocação dQ .. ex-Ministro Antônio Rogério Magri, 
quando, de urna maneira muitO evasiva, disse que não falou 
aquilo que toda a imprensa brasileira noticiou. E os jornais 
não mentiram, porque houve uma voz acorde a respeito. lnclu~ 
sive, na ocasião, o Senador Mário Covas teve oportunidade 
de levar_ os recorte:::; .de jornais sot?re a matéria, o que deiXOu 
claro que efetivamentc o ex~M.ioistro teria af).rmado _que sub~ 
meteu seu auxiliar a teste heterodoxo de verd,a_de. Agora, 
ele nega; e nega inclusive a origem da fita. Eu gosta~ia apenas 
de fazer esta colocação, que penso ser de bom senso, que
os_ membros da .Comissão-~ principalmente aqueles que têm 
a responsabilidade da Presidência e da Relataria - tivess-em
o cuídado de formar urna. convicção final _após o processo 
ter cumprido todo o trâmite legal. Neste momento_, fazendo 
este regi!;tro - o mesmo que fiz ontem -, quero ··apeniS 
deixar essa advertência, porque entendo que, no momento 
em que _o ex~Ministro seja ele trabalhador, seja ele hçmem 
de grau, comparece a uma CPI_, temos que ter, no mínimo, 
o cuidado de preservar a honorabilidade, sem entrar no julga
mento político que, às vezes, pode distorcer a verQade que 
a pelo Senador Eduardo Suplicy em seu discurso. 

laudos técnicos periciais da Polícia Federal e da Unicamp 
detectaram como verdadeiros. 

QSR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Nobre Sena
dor, peço a V. Ex" para encerrar o discurso, pois V. Ex• 
já ocupou o espaço de um orador e meio e ainda há 10 oradores 
inscritos. 

O SR. EDUARDO. SUPLICY- Para concluir, Sr. Presi
dente, hoje ainda, como está previsto o exame pelo Senado 
t:'ederal d_o acordo com o Clube de Paris, vou voltar ao tema 
da importâncía do respeito à verdade, com relação às declaraM 
ções das autoridades econômicas dQ que vai se passar e está 
se passando com a economia brasileiqt, porque essa é uma 
decisão da m_ajor importância que o Senado Federal tomará 
hoje. Inclusive quero ressaltar que, da minha_ parte, represen
tando o Partido dos Trabalhadores, faço questão de que haja 
vOtação nominal, relativamente ao acordo com o Clube de 
Paris, porque se trata de_ decisão de grande importância para 
todos nós. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
-Durante o" discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr. 

Alexandre Costa, t' Vice-Presidente, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Magno Bacelar. 

Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr. 
Magno Bacelar deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Mauro Benevides, Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr. 
Mauro Benevides, Presidente. deixa a cadeira da presi~ 
déncia, que é ocupada pelo Sr. Alexandre Costa, l" 
Vice-Presidente. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Tem razão V. Ex', Sena-
dor Elcío Alvares, ao ressaltar a importância que esta _Casa o- SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - CoriCedQ a 
deve dar às CPI, que se constituem em instrumento da maior palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. (Pausa.) 
significação para que os representantes do povo possam apurar S. Ex~ não se encontra presente. -
problemas sempre que eles su_rjam. Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

Tem rázão, também, V. Ex• em ressaltar. um. dos pontos (Pausa.) 
em que ficou" evidente, d1,1.ra.nte 0 depoimento do ex-Ministro S. Ex~ não se encontra-presente. 
Antônio RogériO Magri, que ele não estava falando a verdade. Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. (Pau-
V. Ex•, como Senador, -reconheceu e_.diss_e com franqueza sa.) 
ao ex~ Ministro Magri que ele_ havia ddxa4o um ponto falho. S. Ex~ não se encontra presente. 
FicOU evidenciado - e bem disse 0 Senador Mário Covas Concedo a palavra ao nobre Senador Maurício Corrêa. 
- que ele fez uma declaração -.toda a imPre_I}sa _yeiculÜu (Pausa.) 
-no sentido de ter fe"ito um _teste de h_qn~stXdade junto ao_ S. Ex• não se encontra presente. 
ex-Diretor do INSS, Volnei_Ávila. Resta sa_b_er_ G.O_mo foi 0 Concedo a palavra ao nobre Senador Ronan Tito. 
teste, em que circunstâncias foi realizado._Ele negou. O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Pronuncia o se-

É importante que a CPI ouça as cinco secretária,s do guiti.te discurso. Sem revisão- do orador.) - Sr. Presidente, 
ex-Ministro Antônio Rogério Magri, para que testemunhem sr.~ e Srs. Senadores, desejo' inicialmente dizer que foi da 
o fato de ter havido a reunião de 28- de novembro. O ex.~ Mi- maiOr importância a oração do nobre Senador Eduardo Supli~ 
nistro Antônio Rogérló Magri citoU o nome-de suas sécn!.tá- cy, porque p·assamos a entender qual é verdadeiramente a 
rias, dizendo que todas sempre estiveram presentes, PórtaiJ.to,- função de uma CPI desta Câmara alta. 
elas, certamente, testemunharam a existência -daquela reu- Entendo, Sr. Presidente, que a CPI é um instrumento 
nião. É importante que a CPI as convoque, par-a que elas extraordinário do Congresso Nacional. Ainda hoje, pela ma~ 
possam dizer que houve a reunião e quanto tempo durou, nhã, pudemos ouvir excelentes depoimentos sobre a questão 
pois até a reunião e a sua dur.ação. o ex-Min"istro quiS dizer da universidade brasileira e os problemas que a mesma enfren
que não houve propriamente. E é muito importante que essi ta: Apesar de termos tido um depoimento da maior relevância, 
CPI e o Senado Fed.~_ral se dêein respeito. Que o Senado o depoimento do ex~ Deputado e ex-Ministro Carlos Sant'A~ 
Federal exija que pessoas que aqui compareçam digam a ver- - nna, em que ele desfila alguns dados comparativos de número 
dade. Isso é mais importante do que o Ministro reconhecer de alunos por professores nas universid~des brasileiras, ale~ 
o que aconteceu. O importante é que ele diga a verdade. mães, norte-americanas, japonesas etc, essa CPI, embora não 
Terei o maior respeito pelo ex-Ministro Antônio Rogérío Ma~ tenha ainda terminado o seu trabalho, já nos mostra a grande 
grise ele disser que, realmente, aquela voz é dele, que aqueles crise pela qual passa a universidade brasileira. 
fatos foram verdadeiros, que aconteceu aquilo, do que ficar Aliás, crise, Sr. Presidente, já é uma palavra constante 
negando pelo resto da vida que não falou aquilo, o que os_ em todas as entidades. Já ouvimos falar, aqui, por exemplo,_ 
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da crise da Previdência Social, da àise do 1'' grau do ensín9 
público, e agora, 9'!_ Eri~c .. Qa u~ivers~cfa,de. 

,Hoje chl.!gamos a pma conclusão bastante inter~ssante: 
se existem problemas externo5 sérios; problemas ~c fora da 
universidade que a prcjudi"carn; · Cxístdn:'l 'também problemas 
que poderíamos chamar de endógenoS, problemas da univcrsi~ 
dade. O mesmo, poderíamos dizer da Previdência Social, o 
mesmo poderíamos dizer de quas_e_ todas as entidades que 
estão cm crise. -

Até, num determinado momento, Sr. Presidente, me as
saltou o pensamento de que, se com os elementos _q~e ~cmos 
na nossa universidade na Previdênci~ Soci<i[, começássemos 
a resolver o problema da universidade, ao invés de ficarmos 
esperando que se resolva a crise maiór, que é a crise ~o País, 
seria possível resolver as cr"ises desS~ s~tOr antes _que se resol
vesse a crise do B rasi1. 

E, inais, se tamb~m fôssemos a fu~_do na questão da 
Previdência Socíal, mesmo com o País- em crise, mesmo com -
um alto índicc_de dt.:Se!flprego _-::-:(! __ sabemos que o sistema 
previdenciáfiõ de todo o mundo entra verdadeiramente em 
crise, quando há Ucsempregu---:. poderjamos tentar resolver 
a questão. 

Aliás, cu gostaria de comunicar aqui que a Previdéncia 
nos Estados_ Unidos _está em crise, porque aquele país está 
em crise, está vivendO Um ri. recessão. -

Mas me assaltou essa idéia: será que se _resolvêssemos 
o prohlema da crise cm cada uma das universidades, antes 
de esperar resolver o problema da crise, digamos, da balança 
de pagamento, do acerto fiscal, a crise maior do País, será 
que não conseguiríamos algum resultado? 

Vimos números assustadores. Por exemplo, no Brasil há 
a média de um professor para cada sete alunos; na Alemanha 
é um para 22; no Japão chega a um para 25; na CaHfórnia 
é um, também, para 22. 

Vimos também a questão da área construída. A Univer
sidade do Rio de Janeiro, que tem uma área construfda de 
300 mil metros quadrados, abriga 20 mil alunos e ,a Univer
sidade do México que tem 400 mil metros quadros, um pouco 
mais, abriga 300 mil alunos. Tomamos conhecimento de tais 
dados. 

Não estou querendo aqui ser um copiSf<i"Trfecuperável, 
mas também não quero fechar as costas do .mundo, ser um 
obscurantista c dizer que a experiência externa não ilos_serve. 

Será que se nós, -aproveitando-Ílos desSa experiência in
ternacional, olhássemos para dentro da nossa universidade 
para tentar resolver seus problemas, repito, sem ficar espe
rando que se resolva o problema da crise maior do País, não 
resolveríamos a crise da universidade, a crise da Previçl_ênçia 
Social, a crise de tantos órgãos? . 

Então, assaltou-me mais uma questão: Se resolvêssemos 
a crise de_ cada entidade, de cada ministério, será que não 
estaríamos, tamb~rn, contribuindo para resolver a crise do 
País?. 

Verdadeiramente, creio que a arrecadação do Brasil é 
muito pequena. cm termos absolutos. Nós_não_arrecadamos 
mais "do que 21% do PIB. Todos os países desenvolvidos 
arrecadam em torno de 25% __ çlp_ ~l:a_. 

-O~t~~-di~ ~uyi alguém numa emissora de televiSão falar 
que é um absurdo o que acontece no Brasil, que no Brasil 
impera a impunidade, que nunca se pune_ ninguém que furta, 
que rouba etc. E fiquc1 pensandO:-é Verdade! Aquela milio
nária rlorte-americana, por ter sonegando 2 milhões de dóla--,-

_r~s. 'f9i" paTa a ·cadeiá Por 4 aôos: Eu ainda 'rião' Y( ~enhum 
sonegador desté País na cadeia, nenhum. : 

Mas, há algo iriteressante, -Sobre o qUai.CoiT,eç.amos a 
pensar, a raciocinar. se.um comerciante vende a mercadoria 
- e já está embutido no preço da mercadoria o imposto 
-,e ele não arrecada o imposto para o Estado, para a Fede-
ração ou Município, ele é sonegador, no máxi_mo_. Agora, 
se um funcionário público rouba ,30 mil dól~res ou 30. mil 
cruzeirOs é ladrão. Estou de pleno acordo: quem rouha é 
ladrão! Mas sabemos. também, que no Brasil a arrecadação 
bruta é de 36%. Se tirarmos todas as renúncias fi~Q..is, todos 
os- incentivos fiscais, todas as isenções. vamoS- chegar riu ma 
tributação bruta em torno de 30%. Ora, nós- estamos arreca
dando uma média de vinte por cento do PIB. Há, portanto, 
aí uma sonegação declarada de dez por cento do PIB, ou 
seja, quarenta bilhões de dólares. 

E uma vez estávamos debatendo, o Senador Jarbas Passa
rinho e e~, e S. Ex·-' me lembrou -o que é verdade __ -, 
que a imprensa não erra nuncã-._ Mas será que a imprensa 
brasileira vai algum dia denunciar os grandes sonegadores? 
I?t!vido! Porque, dando prosseguimento a um raciocínio; Ori
tem, num debate com o Senador Jutahy Magalhães, que me 
honrou com um aparte, dizia a S. Exª: ~·olha~ a imprensa 
vai falar sempre do Congresso Nacional''. Aliás, não estava 
sendo original. Citei Benjamin Disraeli que disse: "Não vai 
falar do comércio porque o comércio é que sustenta a impren
sa; ·pagando a sua publicidade. Não vai falar do Executivo, 
porque o Executivo também é um grande propagandista, tem 
dinheiro e é um poder armado. Não vai falar dos juízes. Pelo 
amor- de D_eusrE o medo da sentença, hcim! Aliás, o Judic_iário 
brasileiro é um -colosso, acima- do- beffi e do Inal. Mas as 
sentenças estão todas _aí a serem dadas - cinco, seis, sete, 
oitO anos! Não sei se existe uma injustiça pior do que a demora 
da sentença. A demora da sentl!nça privilegia quem? Eviden.te 
que privilegia o criminoso. Privilegia aquele que é faltoso 
diante da Justiça! 

Mas -acridito, também, que a imprensa brasileira nem 
terri tempo para falar mal do nosso J udiciáriq. Por amor de 
Deus! Vai continuar falando mal do Congresso NacionaL Eu 
até gostaria -de dizer que, ontem - e nós estávamos aqui, 
mima autoflãgeiação muito própria de após Semana Santa 
-estavam presentes no Senado Federal 62 Srs. Senadores. 

· Se alguns não vieram ao plenário votar, pode ser até 
por determinação própria. É um direito éiue tem o Pariamerltar 
de obstruir com a sua presença ou com a sua ausência. 

Mas podem ir à portaria e checar: ontem, apôs os feriados 
prolongados da _Semana Santa, houve a presença de 62 Srs. 
Senadores, e é possível que tenhamos essa mesma presença 
ainda hoje. 

Passei hoje pela portaria e, até a hora em que entrei, 
já havia 54 Srs. Senadores presentes na Casa. 

Eu gqstaria de recordar que, no momento em que o Exe
cutivo parou o Brasil por mais de um mês decidindo se trocava 
Ministro ou não, se fazia isso ou aquilo, a imprensas~ preocu
pava porque, muitas vezes, aqui. no Congresso Nacional, não 
havia quorum. 

--A- isso se--cham.a:·- .. distrair- ·a atenção do touro para o 
pano vermelho, enquanto o toureiro vai passando ileso". 

Mas não podíamos esperar outra atitude partindo da im
prensa. 

Por outro lado, Sr. Presidente, não quero eximir de culpa 
aqueles que estavam ausentes. 
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Muitos, eu sei, estavam, por exemp~o. no exterior, alguq.s 
em viagem oficial, representando o Brasil, alguns pelo in~erior, 
nas suas bases, mas não quero eximi-los de culpa. Deveríamos 
estar todos aqui, no plenário, para gáudio das emissOras de 
televisão e para, também, os jornais ficarem satiSfeitos. Todos 
nós sentados aqui, como meninos bem-comportados, falando 
.. presente", "sim" ou "não", . . ___ _ 

E, muitas vezes, o Senador o Parlamentar está vivendo 
muito mais o seu mandato no meio do povo, debatendo, discu
tindo, ouvindo, aprendendo a realidade deste País._ 

Eu me queiXàVà muito pófque,··aurante a Semãna Santa, 
estive no meio agrícola e os agricultores todos dizendo: "Mas, 
olha aqui, Senador, vamos fazer a conta desse produto agiJco
la. Temos tinia grande safra, mas estão exagerando o tamanho 
da safra para deprimir os preços do produto agrícola. Não 
se produz um saco _de milho por doze mil cruzeiros e não 
se alcança doze mil cruzeiros por um saco de milho". O golpe 
foi muito bem dado. Acenou-se para a agricultura com preço 
garantido, só que partiram do preço-base defasado, e o que 
é pior, de vez em quando manipula-se os índices de inflação 
e, aí, chegamos à safra com preço de doze mil cruzeiros a 
saca de milho; quatorze mil cruzeiros a saca de arroz. Vá 
plantar ... Não, eu não vou mandar ninguém plantar batata, 
eu estou convidando_as pessoas: "Vão plantar ou vamos plan
tar, para saber os custos que vamos ter no' produto final". 
Mas poderão dizer: "Mas, estamos exportando soja, já temos 
quatro milhões de toneladas de soja no porto de Santos". 
Mas, o que pode fazer o agricultor? Que pode fazer o agricul
tor, se o Banco do Brasil o está ameaçàri.do de execuções, 
de protestos os seus títulos? Está ameaçando com uma coisa 
muito pior, mas muito pior mesmo, que se chama inadim
plência. Juros de_ in_adimplência, que, no Brasil, chegam à 
faixa dos 45; 50% ao ano, fOr"a a inflação, no momento em 
que os juros mundiais hão sobem alé_m d!! 5%. ~o auo. Ainda 
dizem que deram subsídios à _agricultura. 

Mas talvez isso não seja muito importante. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Permite-me V. EX" um ãparte? 

O SR. RONAN TITO- Com muito prazer, nobre Sena-
dor J arbas Passarinho. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Para mim é uma alegria muito 
grande iniciar minhas atividades no Parlamento com um aparte 
ao pronunciamento de V. Ex~. um dos mais cintilantes Líderes 
que conheci nesta Casa. 

O SR. RONAN TITO - Muito obrigado. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Não tenho me familiarizado 
com os problemas da agricultura. O Senador Pedro Simon 
foi Ministro da Agricultura, e um grande _Ministro. Talvez 
S. Ex~ possa me corrigir e V. Ex~ também. Mas, o que eu 
ouvia ·no âmbito dO Governo pareceu-me que a preocupação 
do Presidente da República era absolutame_nte correta;a partir 
do momento em que levaram-lhe a notícia de que havíamos 
comprado, por falta de incentivo à produção agrícola no Bra
sil, 2 bilhões de dólares de grãos. E que aplicando muito 
menos do que isso, através de um processo que garantisse 
o preço básico, que acima de tudo garantisse se um produtor, 
por exemplo, tivesse no Banco do Brasil um débito c_OrJ:"espon
dente a dois sacos_d_e .milho ~_pagasse com __ dois sacos de 
milho, portanto, não sofresse os efeitos _da __ y_ariação in{l~cio
nária, que o resultado seria evident~ment~. ~QJ11. E .~té ao 
sair do Governo, a informação era de.que se tivésseinos aplica
do 2 bilhões de dólares na agricultura, teríamos como resposta 

não p~ 2 bilhões, m~ 6 bilhÕes emJavor da própria agricultura 
brasileira e, conseqüentemente, ·da luta contra um processo 
inflacionário, na medida em que recursos básicos, de subsis
tência iinediata favorecé·tiam a queda da inflação - essa era 
~ \_'er_çlade_ que eu ouvia, E pergunto a V. Ex~ se essa verdade 
está submetida, como há 2 mil anos, à pergunta que fizeram 
a Pilatos . 

O SR. RONAN TITO - Nobre Senador Jarbas Passa
rinho, é verdade absoluta. Se verdadeirÇtmente o Governo, 
nesse momento, entrasse com o programa de EGF, compran
do _os__excedentes agrícolas a preços mínimos compatíveis, e 
empregasse -como 9-isse muito bem V. Ex~ -, acredito 
que nem necessitássemos .de 2 bilhões de dólares~ Teríarru)s 
evitado o que está acontecendo nesse momento. 

Os agricultores, por premência, por necessidade absoluta 
estão vendendo a qualquer preço a soja, o milho para cobrir 
a sua situação mais imediata. Enquanto isso, o Governo que 
sabe muito bem que ele precisa de 2 bilhões de dólares, anun
çiou que vai-soltar 4_90 bilhões de cruzeiros. Vai. Quando? 
Talvez, quando todo o produto agricola estiver saído da mão 
do produtor. 

Na agricultura, os prazos não esperam. Por exemplo, 
a chuva vem no tempo correto. Se atrasa um pouquinho, 
não atrasa mais do que 10, 15 dias. Quando há colheita, o 
agricultor já está empenhando parte da sua safra para comprar 
o óleo diesel para a colheitadeira, para pagar a mão-de-obra. 

Nobre Senador Jarbas Passarinho. a agricultura brasi
leira, na safra passada, ou seja, a safra 1990/91, teve um 
dos golpes mais rudes dos últimos 20 3n0s.C1a verri-sbfréitdo 
golpes a cada ano. Para que V. Ex~ tenha uma idéia, nos 
últimos 4 anos ---a Embrapa e a Gazeta Mercantil fizeram 
um estudo- a agricultura brasileira transferiu para os outros 
se tores nada menos do que 30 bilhõe_s de dólares -a_ preços 
defasados. - - · 

Essa agricultura está descapitalizada, com o financ1ainen
to defasado, pequeno, os preços mínimos achatados e o Go
verno anunciando que vai soltar 400 bilhões. Sabemos que 
400 bilhões de cruzeiros não são suficientes para comprar 
os excedentes agrícolas do meu Estado, que não é, nem de 
longe, o maior produtor agrícola do Brasil. 

Então, o que acontece? Como se diz lá pela roça: o agri
cultor vive da mão para a boca. O que está na mão~ ele 
joga na boca para comer. Então, ele é obrigado a vender 
a qualquer preço. E estamos vendo, neste momento, saírem 
mais de 6 milhões de toneladas de soja a preço vil. Daqui 
a um ou dois meses, na hora em que os mortos de fome 
colocarem para fora a sua produção e entrarem todos os atra
vessadores e comprarem, aí teremos dinheiro abundante. 

Essa historia, Senador J arbas __ Passarinho, eu conheço há 
niUito tempo. Quero acreditar, inclusive, na boa intenção do 
Governo. Mas, infelizmente, a boa intenção, na agricultura 
ajuda pouco. Ela precisa de fatos. Ela precisa de dinheiro 
no Banco do Biasil para financiar o EGF, para fazer a compra 
dos excedentes, po"rque depois que toda essa produção for 
para a mão do atravessador, aí é até bom que não financie, 
pOrqUe talvez o consumidor se beneficie da depressão do pre
ço. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Este _ _receio, Senador, se V. 
Ex' me permite, é o que tenho como pàtte do povo que 
sqmos .. E -indiscutíve:l._que houve a~mento na produção. O 
número de toneladas acrescidas ao do anq passado é bastante 
significativo. - -- -
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O SR. RONAN TITO - Sem' dúvida alguma. No ano 
passado não colhemos quase nada. Não houve financiamento 
e a produção foi quase zero. 

O Sr. Jarbas Passarinho --Agora, uma preocupação 
que ·eu tinha no Governo, embora não-fosse matéria minha, 
era, se a partir do momento em que crescêssemos tanto a 
produção e cht!'gássernos, por exemplo, a 70 milhões de tonel a~ 
das de grãos, se te riamos tido desenvolvida, ao mesmo tempo, 
a infra~estrutura necessária de transporte, armazenagem e silos 
e, principalmente, o processo da comercialização. Lastimo 
que aqui não esteja o Líder de Governo para dar informações 
a V. Ex•, porque, naturalment_e, S. Ex~ tem uma visão panorâ
mica, que _eu não tenho, saindo de uma área setorizada. Há 
dias, o nobre Senador J utahy Magalhães dizia que, nos velhos 
tempos, eu, trabalhando aqui, num terreno muito limitado, 
como Líder do Governo, tinh~ possibilidade sempre de usar 
da palavra para contestar a crítica das oposições, quando acha~ 
va que estava com a· verdade. E eu, nesses primeiros dias 
aqui, que estou vivendo no CorigressO' Nã-Cforial, no Senado 
Federal c::;pecialmente,_ estou notando o que já notava lá no 
Ministério da JuStiça: um pouco de falta de entusiasmo na 
defesa daquilo que o Gov_erno vem fazendo. Eu me proponho, 
dentro daquilo que sei, a fazer parte disse papel. 

O SR. RONAN TITO ~Agradeço a V. Ex•, porque 
é da maior"iinpOrtância para nós da oposição termos esclareci
mentos e fazermos aqui pendant, não é? Termos aqui o ponto 
e o contraponto, de falarmos e_ ouvirmos os representantes 
do Governo dizerem que estamos en_g~nados, q~;~e n~o é por 
aí, que o_ Governo já colocou_à disposição,- que a informação 
que o Senador Ronan Tito está trazendo do interior não é 
verdade,_ Ou pelos menos não é verdade aqui, porque lá, 
é. Estou vindo de lá agora. E o __ que estou sentindo lá é, 
mais uma vez, uma frustração terrível; não de safra, a safra 
foi boa. Eu diria para V. Ex• que a safra foi melhor do qUe 
o plantado, mas ela não chegará a 70 milhões_ de toneladas, 
porque não se plantou para isso. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Falavam em 65 milhões de 
toneladas, quando saí do Governo. Esse_ ponto, qUe V. Ex• 
trata no discurso, nobre Senador Ronan Tito, dá margem 
a todas as pessoas- n6s, Senadores, somos curiosos do assun~ 
to geral e especialistas em coisas particulares :-, para um 
diálogo bem mais amplo. Por exemplo, o problema da educa
ção, como V. Ex• falou. Esta Casa deu muitos Ministros da 
Educação ... 

O SR. RONAN TITO- Dentre eles, um dos mais brilhan
tes foi V. Ex~ 

O Sr. Jarbas Passarinho- A modéstia obriga~me a dizer 
que fui o mais obscuro de todos. 

O SR. RONAN TITO- Não é verdade. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Entretanto, quando se fala 
na crise da universidade, eu me lembro bem de que quando 
passei pelo MinistériO dâ. EdUcação fiz questão de me apro· 
fundar nesse estudo, em caráter geral, eu participava das reu~ 
niões da Uncsco, participava das rel!:niões de educação em 
Genebra, não para viiajar até lá, mas para exatamente, ouvir, 
aquilo que V. Ex·• ainda há pouco falou, as grandes tendênCias 
da educação no mundo, para saber se tínhamos ou não a 
capacidade de acompanhar o que fosse bom; adaptado ao 
B~asil. Como disse V. Ex• muito bem, não ser um mero-cOpis~ 

ta, mas, evidentemente, não ser tão ignorante que seja capaz 
de admitir que não pode tái.nSfei'ír iOéià"s gera·is----: Pbt exemplo, 
as crises da universidade, ao meu tempo, eram caracterizadas 
especialmente por doiS. tipos: a crise do crescimento e a crise 
da relevância. Na crise do crescimento se dizia que a univer~ 
sidade que recebia acima de 30 mil estudantes universitários, 
começava a ter, inevitavelmente, perda de qualidade de ensi~ 
no. Estarreceu~me ouvir, quando V. Ex~ falou, parece-me 
que no México, uma universidade com 300 mil universitárioS ... 

O SR. RONAN TITO - Trezentos mil, é verdade. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Eu avançaria, uma temeri
dade, dizendo que isso é um verdadeiro absurdo. Quando 
tivemos essa oportunidade de testar a evolução da univer
sidade no Brasil, cornparando~a com a América Latina, era 
vergonhoso, Senador Ronan Tito; tínhamos para cada 100 
mil habitantes no Brasil, em 1965, 132 universitários_. A Argen
tina já tinha quase 800, o Chile mais de 600, o Uruguai mais 
de 600. E eu_ºão iria comparar, evidentemente, com Porto 
Rico, pois aquílo ali era uma espécie de quintal doS Estados 
Unidos, com mil e tantos estudantes para cada uma. Aumen~ 
tamos essa participação universitária no Brasíl e et3 ficou 
pela metade daquilo que, por exemplo, a União Soviética 
fazia. Agora, aparecia a crise da relevância ao lado da crise 
do crescimento. Ê comum se dizer que sai um estudante gra~ 
duado pela universidade e ele não é capaz de exercer a sua 
profissão, de acordo com o grau que lhe foi dado. Lembro~ me 
bem, no campo do DireitO- e aqui há tantos eméritos não 
apenas bacharéis em Direito m~s. também, juristas, que briga~ 
vam comigo por causa da história de_se ter que fazer o exame 
da ordem. Então, eu dizia: "Eu quero fiCãr é com a ''ordem 
do exame", para não fazer mero trocadilho. Se a universidade 
produz, ela deve estar responsável por aquilo que entrega 
ao mercado de trabalho. E o engenheiro, é o advogado, é 
o médico ou o que seja. É evidente que, pela formação curei~ 
cular de cada um, aí a diferença se daria. Por exemplo, um 
estudante de Medicina, já no terceir9 _OIJ quarto ano, começa 
a praticar. E eu miO vejo isso, por exemplo, no caso da Enge~ 
nharia. Isto não existíia. Então, é a CriSe da relevância somada 
com a crise do crescimento. EU vou reíngressã.r riesse estudo, 
com a maior humildade, ouvindo V. Ex~. que no iníciO-do 
seu discurso a isso se referiu, pa-i'ece-me que foi sobre uma 
palestra muito boa do ex-Ministro da Educação, Carlos 
Sant'Anna. E aqui o PFL, pelo menos, tem três ex-Ministros 
da Educação que, também, poderiam acorrer ao chamamento 
de V. Ex• 

O SR. RONAN TITO- Muito obrigadoa V. Ex• 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite~ me V. Ex~ um aparte? 

- O SR. RONAN TITO- Antes, eu VOu coiitar ao Ministro 
Jarbas Passarinho e aos Senadores uma Boutade atribuída 
a um grande empresário baiano, quando um dia chegou lá 
um engenheiro dizendo: "Formei-me na Politécnica de São 
Paulo, tenho curso de pós~graduação na Getúlio Vargas, estu
dei mais isso nos Estados Unidos," Quando ele terminou, 
o dono da firma disse: "O que é que você sabe fazer?" 

Ouço, _com prazer, o nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Agradeço a oportunidade 
que V. Ex• me cori.cede, tratando especificamente destas ques~ 
tão da agricultura, não sobre ontem. Primeiro, ficO feliz de 
ver o Senador Jarbas Passarinho assumindo, praticamente, 
um papel que esperávamos que aqui sempre ocorresse no 
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Senado, que e~a o debate entre Gove_rnó e OpoSiçãO:. rico 
preocupado porque S. EX' é muito capaz, ~ um Seriapor que 
temos que_ .respeitar pelos seus conhecimentos, pela sua argú
cia, inteligência, pelo seu_ passado de deb;itedor aqui nesta 
Casa. Isso faz coro que tenhamos a pre-oCu-pação de nos apro
fundar um pouco mais nos assuntos, para não Settfiossurpreen
didos com _a_ defesa de S. Ex• e ficarmos caJados. No caso 
da agricultura, por exemplo, ontem tive a· opórh.inidade de 
ser convidado para um programa de televisão, aqui, em Brasí
lia, quando me colocaram como u.m t_écpico.erri agricultura, 
o que não sou. Mas me pediram para fazér uina exposição 
crítica a respeito da supersafra, porque logo após a minha 
presença na televisão viria o Ministro Cabrera, para rebater 
aquilo que eu dissesse. E _o Ministro estava lá, realmente_

1 

até conversamos antes do programa. Eu assumi esse papel. 
Nessa questão de supersafra há muita badalaçãO dos meios 
de comunicação, porque estamos te-ndp, é verdade, uma safra 
muito grande, mas ainda inferior à maior ~afra do Brasil, 
embora o Ministro Cabrera tenha dito, ontem, que possamos 
vir a ter a maior safra do Brasil, por causa do milho, que 
está com uma produtividade muito grande por hectare este 
ano, devido à influência climatérica. Por isso temos possibi
lidade de_ a_mpliar aquilo que se imaginava fosse_ a_ safra de 
milho no Brasil. Mas, vamos_ admitir até que chegue a ser 
a maiOr. 

O SR. RONAN TITO- O IBGE tem que dar uma contri
buição muito gránde, porque, senão, não chegar~mos 13. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Para chegarmos a essa safra, 
tivemos o_s efeitos climatétiCos·totaimentf!_mente faVo.ráye;;:is 
este ano. V. Ex~ já declarou, effi_~várias Óportunid-ac;les, e nós 
tomamos conhecimento pelo nOtíciái'iO~ ciue- não _houve am
pliação da área de plantio. Se tivéssemos nos preparado para 
uma supersafra, teríamos tido uma supcrsafra no Brasil, por
que a área do plantio foi a meSma ou inferior à-do ano passado; 
em várias itens, como milho, como trigo, fOí-iriferiOr. Nós 
não tivemos as condições necçssári_as~ p·orque--não tivemos 
recursos suficientes, concedidos pelo Governó; pa:ra plantar 
a supersafra. Nós tivemos, como eu já -dis-se,-essaS vantagens, 
esses f~WO(ecimentoS de São Pedro_LSãoPedro, este ano, nos 
ajudou bastante. Agora, temos O quê? Temõs ·uma· sa_fra da 
ordem de 70 milhões de toneladas, send_o que alguns ct?nside
ram esse número exagerado! Pode ser 65 ou_73 milhões, como 
disse o Ministro, ontem, no programa. Mas q que temos que 
levar em consideração, no meu entendimeritO, é que riãàesta~ 
mos preparados nem para essa safra, não estamos conseguindo 
o mínimo que o Brasil necessita para a alimentação do seu 
próprio povo. Temos área sufiCiente para prôduzir uma safra 
para alimentar o brasileiro. Dizem os técnicos que essa safra 
deveria ser, pelo menos, da ordem de 140 milhões de toneladas 
para podermos alimentar razoavelmente bem a nossa popula
ção. A França, cuja área é igual à da Bahia, produz esse 
volume. Então, não podemos ficar djscutindo sobre as inten
ções do Governo. Realmente, considere> o Minis-~_fo An~ônio 
Cabrera talvez o mais capaz que temos nó Governo nessa 
área social económica do Governo CQllor. S. Ex~ tem interesse 
em fazer, mas a área ecoriôiniCa inlçi31- CriO-~ --um-· problema 
na agricultura que nos levou a sermos o. segundo ou o terceiro 
importador de alimentos do mundo. 

O SR. RONAN TITO- Ano passado, de segundo maior 
exportador de grãos do mundo, passamos a ser o tei"Ceiro 
maior importador de grãos. 

- O Sr. Jutahy Magalhães- O que transformou_ to~almente 
a nossa. origem de país voltado a agricultura. Temos que re_co
nhecer que destruíram a agricultura. E _f;:t.zer_ a _comparação, 
como o Ministro fez ontem, habilmente, no programa, dizendo 
que somos o úníco setor do Governo que teve um aUmento 
de 20% em relação ao ano passado. Ora, se se reduz a_ produ
ção a zero e aumenta um pouco neste ano, logicamente fazer 
essa comparação não é muito apropriado. Mas, ele habilmente 
fez essa comparação estatística. Olhando por esse lado. é 
realmente uma supersafra. Mas, na realidade, temos uma safra 
boa, que não dependeu da ajuda do Governo Federal. Depen
deu, principalmente, da ajuda de São Pedro, uma vez que 
a área plantada é inferior a do ano passado. 

O SR. RONAN TITO - Nobre Senador Jutahy Maga
lhães, data vénia, e com todo respeito, discordo de uma peque
na expressão de V. EX~. A agricultura tCve o apoio do Governo 
na questão do financia·mento,_ siin, não o suficiente, talvez, 
não o todo necessáriQ. Mas o pior e mais dramático .... 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permita-me intervir para dizer 
que concordo. Houve um certo apoio, e a resposta da agricul
tura foi imediata. Não foi dado um apoio igual ao que já 
foi" dado no passado. Foi bastante inferior ao apoio dado 
em.-_governos passados. 

O SR. RONAN TITO -É verdade. À época do Presi
dente José Sarney, _quando o Ministro da Agricultura era o 
Dr. Íris Rezende, tivermos 73 milhões de toneladas. De lá 
para cá tivemos um incremento populacional muito maior. 
TerhóS uma possibilidade de exportação, neste momento, mui
to superior à que tivemos naquela época. 

O que estou denunciando, o que estou acrect"ít3.rid0 ser 
da maior gravidade é o fato de o agricultor ter sido induzido 
a plantar de uma maneira ou de outra, com promessas engano
sas, porque se ·gararitia ao produtor um preço mínimo. E, 
quando se falava em preço mínimo, pensava-se que o preço 
mínimo remunerasse o custo, com uma pequena margem. 
O que está acontecendo agora? É que dessa safra, que- é 
grande, média ou pequena, não vale a pena agora discutir 
isso, o agricultor está sendo premido a vender a sua safra 
por preços que não remune_ram corretamente seu produto. 
Nós estamos vendendo o milho a 5 dólares a saca. Tradicio
nalmente, o milho tem dado, no mercado interno, em torno 
de 8 a 9 dólares! E o estamos vendendo a 5 dólare_s! E o 
pior, Senador Jutahy Magalhães_, é que o Governo, todo dia, 
anuncia: "nós vamos colocar 400 bilhões". Quando vai colo
car? A safra já está quase toda colhida. Aqueles mais aperta
dos têm que colocar o seu produto à venda .imediatamente. 
Então, há gente vendendo o seu milho a menos de 5 dólares 
na lavoura. Para quê? Para cumprir com os seus compro
missos. É isso que estou denunciand.o. Se a safra é tão grande 
assim, se verdadeiramente houve incremento do lado do Go
verno, neste momento o que eu denuncio é que o Governo 
está tirando a corda do enforcado, ele está tirando a bóia 
que foi jogada dentro d'água, porque na hora de o agricultor 
a safra ele precisa de remuneração condigna e não está tendo. 

· · O Sr. Nelson Wedekio- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

ó SR. RONAN TITO- Ouço o nobre Senador Nelson 
W.edekin ... 

O Sr. Nelson Wedekin- -Senador Ronan Tito, eu queria, 
apenas;--côfic6rdar com as linhas gerais do pronunciamento 
de V. Ex~ e dizer que quando não estou em Brasília estou 
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nas minhas bases. O meu Estado é eminentemente pr<>_dutor 
ruraL Há vastas áreas no meu Estado cUja grande riqueza 
é a plantação ou a criação. Quando o -GOverno cOnCedeu 
algum financiainérito- talvez não o sUficiente-, criou uma 
certa euforia entre os agricUltores. E eles, de fato, respon
deram a esse incentivo gOVernamental, e foram à luta, e_ foram 
ao plantio. Também tem razão o Sen_ador Jutahy Magalhães, 
de que São Pedi-o ajudou. Mas, há um~ _verdade: de urna 
situação, em que não tinham recebido incentivos até pela 
falta de dinheiro, no ano anterior, até pe:lo fato de que o 
Brasil foi obrigado a importar, corno disse V. Ex~, 2 bilhões 
de dólares, e se tomou um grande importador, ao invés de 
um grande exportador. A verdade é que os agricultores brasi
leiros, de modo geral, responderam a esse incentivo. Mas. 
lembro com muita clareza também, que muitos deles já Coloca
vam as questões que V. Ex~ está colocando hoje, com muita 
antecedência, talvez um pouco escaldados por tantas expe
riências frustradas. E eXatamelltC-a dúvída _que eles tinham 
é se no momento da colheita, eles iam ter os recursos neces
sários para vender por um preço que fosse justo, por um 
preço que fosse compensatório. E a realidade de um entu
siasmo por um grande plantio, por uma grande colheita, se 
sucedeu hoje, e_sta é a verdade, com uma enorme frustração, 
uma enorme perplexidade. Essa é a realidade do agricultor 
brasileiro, hoje. V._ Ex~ também aborda bem -ontem. pelo 
menos, abordou com muita propriedade- esse esvaziamento 
histórico da produção agrfcOla, essa transf~rência histórica 
secular da renda do campo para a indústria e, principalmente, 
para os bancos. De modo que V. Ex~ fere os pontos essenciais 
dessa questão, que é fundamental para um país como o noSSO, 
com a população que tem, com o território que tem, com 
as potencialidades que tem. V. Ex• tem razão. Se neste e~ato _ 
momento o Goverrio não_ entrar com a sua parte, não contri
buir, não der a_sua contribuição, o prejuízo será muito grande. 
É verdade, que, no primeiro momento O dinheiro vai circular, 
de algum modo ele circula., mesmo que o preço para o produtor 
seja baixo. Mas a seqüência é inevitável. Se eles não rec_eberem 
esse incentivo, esse estimulo, este amparo, essa proteção go
vernamental, neste momento, então podemos até nos orgulhar 
de uma safra razoável, este ano, mas vamos ter que chorar 
o ano que vem, pelo desestimulo do momento do plantio, 
momento _em que o agricultor é levado a produzir, é levado 
a plantar. V. Ex"lefu inteira razão no SeU pronunciamento. 
É isso que colho dos produtores rurais do meu Estado. Se 
é verdade para Santa Catarina suponho que seja verdade para 
todo o Brasil. Portanto, meus cumprimentos a V. EX'I, pela 
propriedade, pela oportundiade e pela lucidez do seu pronun-
ciamento. - -

OSR. RONAN TITO- Agradeço a V. Ex•, nobre Sena
dor Nelson Wedekin. As estimativas feitas na televisão, on
tem, e anteriormente. pelo atual Ministro d3. A_gFicultur3, 
de que teríamos urna supersafra, em torno de 70 milhões 
de toneladas, S. Ex• já está contanto com uma estimativa 
muito otimista do Centro-Sul, e mais, estima que vamos co~ 
lher, este ano, 4 milhões de toneladas de trigo; E o Nordeste 
vai entrar com a sua safra de 8 milhões de toneladas. Isso 
tudo está no .. vamos ver", está na dependêncíã de 12l!lili':Iões 
de toneladas, numa estimativa extraordinária. 

Agora, quando se fala vamos quebrar o recorde anterior 
de 73 milhões, eu digo: segurem, rápido, o IBGE. Estão 
querendo colher safra dentro do IBGE, porque sabell!OS, e 
o que foi dito é verdade, que não plantamos para colher 

73 milhões~ e oPero Vaz de Caminha continua com a verdade 
de que "em se -plantando, dá". 

O Sr. Pedro Simon- Permite-me, Senador?-

OSR. RONAN TITO::; Ouço com-prazer, o nob;e Sena· 
dor_P_edro Simon, ex-Ministro da Agricultura, mas,_ antes faço 
uma correção. Quando eu disse tirar a coi-da com a bóia 
de alguém que estava afogando é o que o Governo está fazen
do, neste momento, com o agricultor. 

Ouço, com prazer, V._ Er 

O Sr. Pedro Simon- Felicito V. Ext pela oportunidade 
do tema. Não há dúvida de que, à margem de todas as man
chetes eufóricas do Governo com relação à supersafra, a preo
cupação de V. Ex~ está batendo o que disse, muito hem, 
o ilustre colega de Santa Catarina~ é a garantia dos preços. 
Se há algo que é um drama violento, injusto e cruel para 
com os agricultores, à margem de todos os demais, é garantir 
um determinado preço, -estimular o plantio e, quando chega 
a hora, não acontecer nada, não lhe dão um preço justo, 
um preço correto e ele tem que arcar com todas as responsabi
lidades. Essa é a grande e cruel injustiça entre o homem 
do interior e o homem da cidade, entre os produtores de 
produtos primários- principalmente os produtos necessários 
à alimentação popular, que não são destinados exclusivamente 
à exportação - e as grandes indústrias, como, por exemplo, 
a indústria de automóveis, que díz que vai aumentar, aumenta, 
determina e está tudo resolvido. V. Ex• está colocando muito 
bem. Creio que se deve salientar que há uma safra importante 
a ser colhida. Devemos dizer que a safra é importante, e 
é. Temos que analisar essa safra, comparando-a com as ante
riores. Ficamos durante muito tempo, vinte ou mais anos, 
na média de 50 milhões de toneladas de grãos. O Gove_r:no 
passado, justiça seja feita, pulou de 50 milhões, passou por 
60 e chegou aos 73_ milhões de toneladas. O Governo atual 
tinha todas as condições para não ter a quebra, para não 
baixar, como baixou, para 50 milhões. Poderia ter continuado. 
Se os planos, as idéias do Ministro da Agricultura tivessem 
sido acatadas pelo Ministério da Economia, pela área econó
mica do Governo, não teria baixado de 70 para 50. Na verdade, 
a Dona Zélia resolveu solucionar o problema da inflação cor
tando os créditos aos produtos ·primários. E, de urpa hora 
para outra, sem mais nem menos, nunCa tíve01os -tanta injus
tiça, tanto desalento, tanto abandono sObre os_ setores primá
rios como nos dois anos da Ministra da Economia. Justiça 
seja feita ao atual Ministro da Agricultura, que lutou,debateu, 
argumentou, esforçou-se, mostrou os números pa-ra que o 
agricultor não fqsse _dei~ado ao relento. Infelizmente, nada 
aconteceu. Baixou-se, realmente, de 70 para 50, e_ demos 
aos agricultores dos Estados Unidos e da Europa que não 
quisemos emprestar aos nossos agricultores. 

O SR. RONAN TITO- É verdade, desempregamos aqui 
e empregamos lá. 

PE:dro Simon- Devemos esclarecer que, quando se fala 
que foram dados 2 milhões de dólares para o agricultor, é 
di.nheiro dado a j"uro, não é dinheiro dado de presente, não 
é dinheiro dado sem volta. E tem mais: não há, na história 
de um país como o Brasil, nenhum investimento com um 
retorno tão imediato quanto a agricult!Jra. 

O SR. RONAN TITO - A agricultura é assim. 

O Sr. Pedro Simon- Não há investimento cem retorno 
tão ráPido, tão_ real, tão concreto como aqueles que se planta 
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e se recolhe do agricultor. O GOverno; qu·c nO"s 'doiS priineitós 
anos da Ministra da Econoriliá.,"corfOü~qUãlCfúer Ci'CdH6. Cpiill
quer estímulo à agricultura, teve._ que importar. Este anO, 
ele resolveu atcnder_ao_Sr. Ministro da Agricultura e liberou 
verbas que não foram - corno muito bem. aCêntuOU âqui 
o -ilustre Senador Jutahy Magalhães -nada ex.c_cp~~g~~!s; 
pelo contrário, as verbas que eles dizem -que eram enormeS
ficaram muitO aq uétri. âas verbas tradicíohais'-que; tio passado, 
o Banco do Brasil, que já foi o maior banco agrícola_do mundo, 
conseguiu para o financiamento da prOdução. Agora, se com
pararmos a safra dste ano ç_om as duas safras anteriores do 
Governo Collor. não há como deixar de reconhecer que este 
ano o Governo resolveu atender o seu Minis~ro da Agricultura. 
A safra está- aí. E é uina-Safia razoável. Se vai ser de_ 70, 
se vai ser de 65, u~o possO responder, mas é uma _safra raZoá~ 
vet. Houve um intreme_otp, houve a presença do Governo. 
Mas não são só os: produtores de_milho a que V. Ex• se está 
referindo; no Rio- Grande do Sul, os produtores de _milho 
stando. Afinal, eles têm compromissos e respOnSabilidades. 
O Governo· quer, ·mais uma vez,- garantir o eqüaclof!àh'iento 
'!a inflaçãO, Cortando o empréstimo porpaite-dos produtores. 
E um Governo que não tem coragem de tomar decisão, não 
tem coragem de enfrentar os atravessadores, que ç.o_n_tin_u~l}] _ 
obtendo grandes vantagens com a produção agrícola deste 
País. É um GoVerno que não tem preocupação cm cuü.:.ar 
da quebra de safra, quando, no Brasil, ela representa 30% 
do que se produz. Se vão produzir 70 milhões de toneladas, 
21 vão-se perder pela irresponsabilidade de todos nós por 
não darmos a devida atenção a .es!;>a produçã9. _v. Ex~ faz 
o alerta necessário n.o mo~erHo exato. Justiça seja feita, mais 
uma vez, ao Ministro da Agricultufa: S. E:i~ _tem cPamadÔ
a atenção do Governo. Ficará muito- ruim:--p·a~a· Q pr. Collor, 
que não tem perante o País a imagem do hólriCm qUe diz 
e está dito - geralmente Sua Excelência diz e termina não 
dito -, se, a essa altura, depois de os agricultores terem 
atendido ao chamamento e plantado, o Governo não respeitar 
o preço combinado e sobre o qual os agricultores plantaram. 
Creio que a palavra de V, Ex~ vem na hora exata. V. Ex' 
fala em nome dcst_ª Casa no sentido de_ cha_mar _a ~tenção 
do Governo para que ele entenda que da-r um preç_O_ justo, 
agora, é melhor do que haver a quebra, haver reclamações 
e um ambiente realmente.muito r_uim junto aos agricultores 
deste País. Meus cumprimentos a V. Ex• pelo seu pronun
ciamento. 

O SR. RONAN TITO - Vejam, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, a importância de levantar um tçma_ oporqmo no 
momento oportuno. O meu discurso, que apenas iniciou~se, 
acabou tendo uma contribuiçã9 extraordinária do Senador 
Jarbas Passarinho, do Senador Jutahy Magalhães, do Senador 
Nelsun Wedekin_, e, agora, _do nobr~ ~ena~-o:.r P~dro Siglqn, 
ex-MiniStro da Agricultura. 

O meu temor, nobre Senador, é, que se desarticule, de 
uma vez por todas, o setor agrícola. 

A agncultura, quando desarticulada, não se reartic~la 
imediatamente. A semente, para plantar no próximo ano, 
teria que ter sido produzida anteriormente; a indústria de 
adubo exige tempo; a indústria de tratores e _a _ _indústria de 
implemcntos exigem tempo também. 

A desarticulação do setor agrícola, neste mo!D~n~o, pre~ 
nuncia não só uma safra frustrante para o ano que vem, mas 
também para os próximos- anos. 

'-·O Sr. Pedro Simon - A tese da Ministra Zélia Cardoso 
de Mello- me perdoe, é importante salientar neste momento 
~·-a --tese da· área .da Economia daquela época, dos gênios_ 
da Economia, é qtfe deveria hªyer u_ma política _dur-a para 
qUC aPenas os agriCultores Coinp"eteriteS continuassem e· ôS_ 
incompetentes SaíSSéiii âa estrada. Só iriam ficar oS que tives~ 
sem condições de plântar, de colher~ 9e levar ~diante_: ~·cn,e._:a 
de amadorismo!" Não sei se vai voltar essa tese. 

O SR. RONAN TITO - Meu Santo Antônio! Será que 
é por aí? 

V. Exa Feriu outra cOrda muito impoftânte, nessa rriélodia 
bonita qUe tOcoU eirt seu inStrumento, que é a questão do 
Bahcó do Brasil. 

• Sabe V~ Ex• que há um projeto na Câmara dos Depu~ 
tactos, objetivando críar um_ banco agrícola, _quando ternos 
o Banco do Brasil, com o maior know-how de agricultura, 
de financiamentos agrícolas e de fiscalização, sem paralelo 
no inundo, 3. não ser talvez o Crédit Lyonnais. 

Agora, estão propondo a criação de um banco agiícola, 
jogãOdo fora todo esse patrimônio. 

O Sr. Pedro Simon- O Governo tinha o BNCC. Fe-
chou-o _e agora quer se valer da área privada. -- --

.O SR. RONAN TITO- Realmente, fechou o BNCC. 
Sr. Presidente, não sei se atingi o objetiv() do meu pronun

ciamento, mas, a pretexto de combater a inflação, que é impor~ 
tante, não podemos desarticular um dos setores produtivos 
mais importantes da economia, que, sem dúvida nenhuma. 
é a agricultura. Sem comida, não é possível viver. 

Sr. Presidente, cobre~se novamente do Ministro _Marcílio 
Marques Moreira: se o combate à inflação é esse q~e está 
aí, é a recessão, urge implementar urna política de compen~ 
sação social, imediatamente. E por que não, Sr. Presidente? 
Por que não começar por fazer escoamento sanitário nascida~ 
des do interior do Nordeste? Ao mesmo tempo, combater~ 

. se~ia a cólera e também a pobreza, a miséria e o desemprego. 
Por que não começar, imediatamente, colocando água tratada 
nas cidades do interior deste País? Não acredito, Sr. Presi~ 
dente, que combater a inflação, em termos de política de 
terra arrasada, possa levar~nos a algum lugar. É como cons~ 
truir um hospital para ficar fazendo, o tempo todo, assepsia 
no -centro cirúrgico, sem pensar em fazer boas cirurgias. -

O Sr. Almir Lando - V. Ex~ me permite um aparte? 

O SR. _RONAN TITO ;:_ POiS Oãó, antes de enc_errar, 
se}a..:ffie pÚrnitici.o, Sr. Presidente, cónceder um aparte aO 
nóbre Senador Amir Lando. 

O Sr. Amir Lando- Nobre Senador Ronan Tito, infeliz
mente1 não pude_ ouvir o seu discurso na íntegra, rilas, conhe
cendo V. Ex~. sei do profundo conhecimento que tem, sobre~ . 
tudo nesse setor. V. Ex• tem brindado esta Casa çom pronun
ciamentos preciosos sobre a agricUltura e, hoje, novamente 
retorna à tribuna para alertar o País. Inic_ialmente, faria uma 
indagação: a quem interessa essa supersafra? Quem está sendo 
beneficiado com a supersafra? Porque essa é uma supersafra 
da mídia, da magia -dos números. Sabemos que ela é maior, 
mas não é a supersafra que se tem decantado. O que resultou 
é um prejuízo grave para os agricultores. Mas, não são apenas 
os agricultores que vão pagar este prejuízo, é o País inteiro. 
Porque ninguém vai voltar a plantar, já passariws pelo conto~ 
do-vigário do Hplante que o "João garante". Agora, o Governo 
vem novamente com esse conte:>: plantar que ele garante. Fa-
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lou-se na equivalência entre o valor do produto, e, evidente
mente, as taxas de juros_dos fli13nciamentos; quer dizer, have
ria entre produto e financiamento uma certa equivalência. 
O que verificamos hoje é que a TR, mais 9% nos financia
mentos de pequeno porte, e 12% riiã1Sl~nos firiancíaniCiitos 
de grande porte, vão levar os nossos produtores, mais uma 
vez, à bancarrota. Porque há uma diferença brutal entre os 
ses financiamentos e os do produto hoje. Esse diferencial 
não- ocorreu numa proporção aproximada. Na.O vou diZer a 
mesma equivalência, maS-mars·-ou menos apfoXifuadà. Quem 
tomou 100 unidades, equivalente na época a 10 unidades de 
produto, deveria, efetivamente, pagá-las pelos 100 mil cruzei
ros tomados. É um exemplo como referéncia; o diferencial 
é espantoso; o colono não poderá cobrir suas despesas, apesar 
do índice de produtividade geral muito bom este .ano. As 
condições climáticas foram excelentes. Mas, infelizmente, há 
esse fosso a ser ultrapassado, com a dívida aumentando, e 
os produtos não estão seguindo um ritmo aproximado para 
manter a equivalência. Isso, mais _uma vez, é o "conto-do
vigário" do agricultor. Mas, isso não vai resultar num prejuízo 
brutal para a Nação, onde está a garantia de quem planta 
o mínimo que se quer, uma garantia mínima, além de todas 
as condições adversas que ternos, e que V. Ex• conhece? Essa 
garantia de preço mínimo é fundamental. E agora que vemos 
essa propalada supersafra, ocorreu o aviltamento dos preços. 
Hoje, os jornais anunciam urna diferença menor de 30% do 
mínimo... - -

O SR. RONAN TITO - O meu medo é ésse: que seja 
usada essa supersafra, que não existe, para aviltar os preços. 
Houve s.upersafra? Se houve supcrsafra, existe muito produto, 
e se há muito produto, o preço tem que abaíxar. 

O Sr. Am.ir Lando - Claro, cobrar a lei de mercado. 
Hoje já se anuncia, nos jornais, que os preços correntes no 
mercado são 30, 40% abaixo do preço mínimo. Sabemos que 
o preço mínimo não remunera - como bem dlsse V. Ex~ 
-o produto, o trabalho, o capital empregado. Quer dizer, 
mais uma vez, joga-se a nossa agricultura no fosso. Isso é 
muito grave e nos deixa muito preocupados. Sabemos que 
este ano, na realidade, a safra não deverá ultrapassar 68 mi
lhões de toneladas. 

O SR. RONAN TITO - Creio que 65 milhões. 

O Sr. Amir Lando - Numa visão __ utimista, 65 niUhões 
de toneladas. DigO- 6S hiilhões de toneiadas, pelos cálculos 
que busquei. O que ocorreu, de outubro para cá, foi um 
aumento de 390% nos empréstimos: Issq não _v--ªi superar esse 
diferencial. O assunto" é importantíssimo - gostaria de ir 
mais longe, mas o tempo é escasso e o aparte riãO pode s~r 
um discurso. Fiz um pronunciamento exatamente na linha 
de V. Ex• dizendo que temos que alertar a Nação inteira 
nesse sentido, senão, mais uma· vez, estaremos jogando a 
agricultura no lixo, como tem sido ao longo de todos estes 
anos. 

O SR. RONAN TITO::. Agradeço a V. Ex• pélo aparte. 
Sr. Presidente, agora posso encerrar; porque o m,eu ca

nhestro discurso foi completado por tão bons aparteadores. 
Quero apenas dizer ao- Senador Pedro Simóri qu~ 9nte_J;I1 

fiz referência aos preços-ae todos os produtos de con~umo, 
inclusive do feijãli, -lioje, a 50 mil cruzeiros._ Plantar feijão 
e vender a 50 mil cruzeiros a saca dá prejuízo até para os 
vizinhos. Milho a 12 mil cruzeiros·, ou seja, a 5 dólares a 
saca e o arroz a 14 mil cruzeiros, é de estarrecer! 

Peço sVlceramet;tte, ao Si'. Minfstro que pãre cte anunCiar 
essa supersupersafra, porque ela n~o _é y~fdãd_e_ir~ ~ ~6 tem 
um objetivo, deprimir"ffiaís -os preços, já defasados_,_ para de
pois anunciar que vêm.AQO ·bil.hões de .cruzeiros. O_que.-são 
400 bilhões dê cruzeiros pa·ra financiar o EGF, neste momen
to? Não valem nad_a. Mas, chegarão num momento, e finail.cia
rão, verdadeiramente, os atravessaçlqr~s. 

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

Durante o discurso do Sr. Ronan Tito, o Sr. Ale
xandre Costa, 1~ Vice-Presidente, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Rachid Saldanha 
Derzi, J<r Secretário. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Carla De'CaHi- Dado P"êféifa-:._ Difce"u Caineii-o

Eduardo Suplicy- Fernando Henrique Cardoso -Flaviano 
Melo - Hugo Napoleão - Iram Saraiva - Irapuan Costa 
Júnior - Josaphat Marinho -Júlio Çampos - Levy Dias 
- ~árie? COvas:-=- Mailuce Pinto. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -Sobre 
a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. J9 Secretário. 

É lida a seguinte 

OF. n' 12192 

__ Senhor Presidente, 
Brasflía, 23 de abril de 1992 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência-, de acor
dO -com o § 19 do art. 13 do Regimento Interno do Senado 
Federal, que me ausentarei dos traba)hos da Casa, a fim d~ 
participar, na qualidade do Conselheiro do Parlamento Lati
no-americano, da Reunião de Parlamentares Latino-ameri
canos sobre a EC0-92, a realizar~se em São Paulo, "nos dias 
27 e 28 próximOS.··· · · 

Atenciosame~te saudações. -Senador Divaldo Suruagy. 

O SR. PRESIDENTE (Rachíd Saldanha Derzi)- O expe
diente lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- A Pre
sidência recebeu o Ofício n"' 268, de 22 do CO:ITente, do Presi
dente da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, 
sugerindo ao Senado alterações na Lei Colnplementar n"' 64, 
de 1990, que estabelece ~sos de inelegibilidade. 

O expediente será despachado à Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, para as proVidências que julgar 
cabíveis. 

É o seguinte o ofício incluído: 

Ofício GP n• 268/92 
São Paulo, 22 de abril de 1992 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência _ _para 

propor umá reflexão acerca de dispositivo da Lei Comple
mentar n9 64, de 18-5-90, a qual estabelece casos de inelegi
bilidade. 

O diploma legal em questão estabelece na letra I, do 
- inCis-o II, de seu artigo 1 ;.: 

"1 - os que, servidores públicos, estatutários ou 
não, dos órgãos ou entidades da Administração direta 
ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, 
dos Municípios e dos Territórios, inclusive das funda
ções mantidas pelo Poder Público, não se afastarem 
até 3 (três) meses anteriores ao pleito, garantido o direito 
à percepção dos seus vencimentos integrais;'' (grifei) 
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Como-é' patente e ine·qur~óco os dctadãO-s ·que ~e j~m ~servi
dores têm garantida vantagem que a nenhuma outro cidadão 
é assegurada, qual seja, a de candidatar-se com direito pleno 
à remuneração como se em trabalho estivesse. _ _ 

Desta forma a lei não-assegura isonomicilffiéiüe-direitos 
e deveres, mas estabelece privilégio a cidadãos/servidores que 
não pode ela outorgar àqueles que, candidatos, não sejam 
servidores. · 

Temos assim que, ao se candidatarem, empresáriOs -dei
xam suas empresas, profissionais liberais deixani suas ativida
des e outros trabalhadores assalaria-dos vém-se, até mesmo, 
sem seus empregos. 

Já aqueles que são remunerados pelo erário público, atra
vés dos impostos pagos pelos contribuintes, têm garantido 
o seu sustento, o seu ganho, pelo simples fato de serem servi
dores públicos. 

Não me parece que haja argumento moralmente admis
sível que justique o verdadeiro privilégio que se estabeleceu 
na regra em questão. 

Entendo, sim, que o servidor deve ser afastado de suas 
atividades normais como a lei estabeleceu sein, contUdo, ga
rantir-lhe a remuneração. 

A lei, e bem o sabe Vossa Excelência, há de ser isonômica. 

Ela deve abranger a todos indisfintaineõ.fe, mormente 
quando se cuida de estabelecer a igualdade de condições e 
meios entre aqueles que disputam uma eleição. 

E, a candidatura, é o soberano e supremo exercício da 
cidadania pelo cidadão. 

Cidadania que nos assegura a todos a Carta Magna, assim 
corno nos assegura e consagra a igualdade de condições para 
exercê-la. 

Observe-se, ainda, que a Constituição Federal cuidou 
de buscar a equalização das condições de disputa eleitoral 
entre aqueles que sejam candidatos, razão pela qual, a Lei 
Complementar em questão, ao estabelecer as inelegibilidades, 
não pode estabelecer vantagem ou privilégio a qualquer cida
dão que seja. 

Assim, pelas razões aqui deduzidas, apresento a Vossa 
Excelência a sugestão de que n~ letra l, do inciso II, do artigo 
19 da Lei Complementar n~ 64/90, sejam suprimidas as expres
sões " ... garantido o direito à percepção dos seus vencimentos 
integrais". 

Sugiro, -ainda, que ao servidor, alternativamente, seja 
dado o direito de continuar exercendo suas funções durante 
o pleito, sujeitando-se às penalidades legais se as utilizar em 
benefício de sua can-didatura. 

Com tal providência, tenho por certo, que se estará em 
mais perfeita sintonia com os ditames constituciónais. bem 
como com os anseios de renovação de postura pública que 
clamam nossos concidadãos. 

Nesta oportunidade renovo a Vossa Excelência meus pro
textos de elevada estima e distinta consideração. - Carlos 
Apolinário, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)'--- Esgo· 
tado o tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa, r,equerimento que será lido pelo Sr. 19 
Secretário. - -

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 180, DE 1992 

Nos termos do art. 175, alínea d, do Regimento Interno, 
requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que a matéria 
constantew do item n~ 3 seja submetida ao Plenário em primei-
ro lugar. __ _ 

Sala das Sessões, 23-de abril de 1992. -Senador Alexan
dre Costa, 19 Vice-Presidente_do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Sobre 
a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~ Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 181, DE 1992 

Nos termos do art. 175, alínea d, do Regimento Interno, 
requeiro a inversão da Ordem o Dia, a fim de que as matérias 
constantes dos itens 5, 6, 8, 9 e 4 sejam apreciadas em segundo, 
terceiro, quarto, quinto e sexto lugares, respectivamente. 

Sala das Sessões, 23 de abril de 1992. - Senador Marco 
Maciel. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - De 
acordo com a deliberação do Plenário, passa-se ao 
Item 3: 

PROJETO DE LEI DA 
CÂMARA N• 126, DE1990 

(Em regime de urg~ncia1 nos termo~ do ª"n:_ 33§, 
c, do Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n• 126, de 1990 (n' 1.854/89, na Casa de ori· 
gem), de iniciativa do Ministério Público da União, 
que cria a Carreíra de Apoio Técnico Administrativo 
do Ministério Público da União e seus cargos, fixa os 
valores de vencimentos, e dá outras providências, tendo 

PARECERES, 
- da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada

nia, sob n" 485, de 1991, favorável, com voto vencido, 
em separado, da Senadora Júnia Marise; e 

- de plenário, Relator: Senador Cid Sabóia de 
Cãrvalho, favorável às Emendas n~'s 1 a 4, 6 a 8; e 
favorável à de n~ 5, nos_ termos de subemenda que 
apresenta. 

A discussão do projeto, das e_mendas e da subemenda 
foi encerrada na sessão de 9 do corrente, quando a votação 
foi adiada por falta de quorum. 

Em votação o projeto, sem prejuízo das emendas e sube
menda. 

OS Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

É o seguinte projeto aprovado: 
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PROJETO l)ll I, i; I JM. CÁNI\Itl\ N<..> 1 Z(t • IJE 19!)0 

lN9 l.85tl/ll9, na casa tlc orlecm) 

(Do ~I .i n is tér i·q PÚb I ico da União) 

Cria • C.rreha de ll.po~o 
TIÍcnico-o\doliniatntivo do MHliné-
rlo PÚblico da Unlio 
c:argos, fixe os valore• de 
Yertcl-ntoa, t dÁ 01Jtraa provid&n
cl ... 

O CONGJII!:SSO Nl.ClONAt. decreta: 

lltintu•hio PÜblic;:o da União - MPll, 

T<Ícnieo·MIIinistrati.vo, conatituida doa c:ergoa de Técnico, 

Alaiatante e Au:d1iar, conforae l\nu:o l 4aata lei. 

).rt. 2• - Oa ceriJo• e e•pregoa integrante• doa 

categ"orha !unc:l.oneia dlt eiate•Dt"ica de cl•al!.ficllçio da Lei nl 

~.645, de- 10 de deleWibro de 1970, do OUadro • T11bela Per•anentn 

do I'Hnl.atiÍl'io PllbHco FH!enl, "" l'!iniat•ério ....:ÍblicO Kilitor, do 

l'lirli.tiÍri.o PÚblico do Tnbalho e do Hlnht.Ório PÚblico cio Oi•trit_o 

Fo"S•r•1 ., T•rritôrio•, • .,,;-jio tr•n•po•i'o• p•ra os c•r9o• de 

C•rr•lrs • qut' •e rt'[er• o •rtigo lnt~rlor, ne for111• de T<~b•l4• de 

Tr•nsposiçlo c!• C•rilos, con•t-•nt• ~o Anell:o U c!est• lei. 

f }t - A Tr•nlpollçio de que t.ret• elte •rtigo 

•br•nge o• c•rgo• e ek1pregoll originlÍricis de-Func!eç;õ-8• i>Ublic•a e 

c!• T•~h• E•~c:bHn••· qu• co..pÕ<r"' • forç• c!• Tr•b•lho do 

PHnt.t'oirto Público r•deul, do Klnist.Orlo -PÚblico 1'111\tn, do 

Ml.ni•toirio f'Ubllco do Tnb~Jlho e do l'linhdrio •,jblico do Di•trit.o 

Fe~er•l • Terrltôriol. 

i 2• - Seriio iru:luídol ne C•rreh·• 01 oc:up~nt•• 

dOI cargo• ou '""'Pr•go• tr•n•poatol 1'11 ror .. c!eate •rtigo, 

1nc:lu11io no 

pr•ro de trinta dia~. c:e11o '""' qu.,. aeua c•rgo= ou empregoa 

con,nit.uirio Quadro ou Ta~h "'•r--tinç;io no Miniatário PÚblico d• 

Unlio, ,..nt.ide a •il_temtit_lc• d• Lei nl 5.6C~, de 10 de di!U111bro c!• 

1'l70 "· P~Jr• o ce11o d• lt'I'Vidore• oriundo• da Fund•~Õ•• P'Úbllc•• • 

c!• T•bel•• Esper:illi•t••· • reapectiv• dn•.,.itlca • qu• 

obzi9••· 

aerio U~•nlpoltos pari ~ C•rreir4 de Apoio T .. cnico•Ac!rdni•tr•tivo 

do Kinist•hl.o PÚblico de Unliio, ne ron11 do pariigrafO enterior, 

terio ••u• proventos r•visto• • f•riio ju• ..... v•nt•9•n• prsvist•• 

n••u lei. 
Ar t. 3 r - 011 •crvidoros 

Mi.nbtoirl.o PÚblico dio Uiliio, c!c•(lc qu• c;onc;ur••~ol1 ou bcnefl.cio<!OI1 

P'I'1D <!isposto no art. 19 do i\to <!_.. Oispo11içõea Con11thuel.oilaia 

Tl'•n•l.lôri••· c!• ~ "• out~br<> "" 198&, po(l•rio optar, n<> proro c!• 

•••••nto c!ie•, JMlO enqu•!!r•-nto n• C•rrelr• (lo que tr•to o 

o r ti JO onter ior. 

lf - Os ocup.ontet c!• corgo1 ou eçf•'lo• 

reftorido• neste 1rt.l.go ••rio •nqu•<lu•do• ••9unc!o ••g-uint•• 

crl.toÍrio•• 

T - n• e•t•g-orls ""' T~··nlr<:~, 

or i911M, do f'lrgo ou ••progn olo nÍv•l ••ot>u lo r: 

IJ • n.a c.ategorl.a Oo A••lt•nt•, 011 <Kupont••. no 

origo•. de c•rg-o ou •..P1'•9'o 4• n(v•l ..ÓOlo, JMr•' o quol •• •xll• 

llJ- nl c•t•~ori• d~ Au11ili•r, 

orig•"'· d• c11rgo ou ""'Pt•oo 4• nÍv•l Moto p.or• 

••col•rld•O• d• 11 9r•u, 

i 2• O •"CC•>~•Or•-nto "" cl.,s•• 

o"'up.nte•, 

q"•l •• .. .. ~.~. 

Cldl c•t•9orio to.,ar.i por H•• 'o po•lclonl1111tnto (lo •e•~idor no 

Órgio ou entido(le d• ori~Je•, o'burvon<lo•u • po•içio r•lltiv• .. t. 
pr<Ílli11111 e, ""' rt'l•o;io_ oo• .••r~l.c!.,.r•• otu)>lnto• d .. o:•1'9"" • 

01npT11<;10• de rund•ç;Õc• PÚblic•• e th 'hbo.la• <~• r;,f"''Ci•listOI, • 

re•uner•çio r•J•tl\(4 ln4i• prÕ~iow diqu-e-lo P~Jl'C<:bi<lo pelo ••rvi<!ot. 
§ l• - O •nczuodro.,•nto dt" ~ue trOII ••te nt 190 

f•r·ac·.i 111e<li11nto: prot't'IBO selo:tivo, cujo• cdtirioa 1<:rio ti:udoa 

pelo Procurodor-Ccul da P.epUbllc•. 

1•;, 1nÕo ••tinl<>~ o• c•r<Jo• e ~"'1''~9,.," d•• •tu•i• c•••~orl.•• 

fundon•l• do• Oif.,•nl•• .. .,,.,.,.do 1'11nl•tiÔrlo PÚblico d• Uni;;o. 

.krt. ~· - o .. v•nei .. ento5 do• c•riJOS lnte9r•nte• 

do C1rroir• de qul'!' tret:.O est• loi. •ii" H~•rto• n.1 T•boh con•t•nte 

do Anexo llJ . 

Ntr1Í9r•fo Ünico · O!< ~•lor~•- 4oa v•nci.,.,nto• ti• 

que tr•t• ••t.• ortio;~o. r•f•rente• 1 •bril d•_ 1990, ••riio 

reojuatGdoa n4S OltlUIDII d .. tes • nos ,..,.,,.o. Índico• •<lot•doa pato o11 

••r~idou• .,Ubl-icoa c>vi• da u~iio. 
~rt. 6• • O in-;~re••o n1 C"•tr'eir• d• Apolo 

Técnlc,o•l\d•r>inlstratlvo, •pÓ• o l'!'nqu"drD,....nto d~ qu• tr_~_t• 

1•1, ssrft f•ho ••Oiant• •p,.;.v•çÕo ""' concur•o público, cujas 

nor1111. aerio ••tabela<' Ido• P"lo ProturGdOr•Ccrll di JlcpÚI•llea. 

PsrÔ.grd'o Único - A ducrlçio • • esJ)<tcific•çiio 

dos carÇjOI, bc• c01110 e •velieçio sl•t•znô.tic• do c!e•e•ponho 

pro .. oçiio no eor•cir•. ••rio obj•to c!• •to• nor .. tivos c!Ó 

Proc:ur•dor-C•r•l d• P.•pÜbllea, 

Art, 1• • 011 urvlll<u•• "'"'!'~"'"" <'I"• <"•J9<>C o .. 
CDrriJire 4• Aõ-"olo Tllicntco·o\c!.,lnl•tr•tivo do Mlnl•tllirlo PÚblio:-o di 

IJoiio 1uio reqi<Joa pelo Est•tuto <Jo• FuneionlÍrioa Públ!.co1 Ci."is 

do IJniio. 
Art. s• • Jneorporall•a oo• vanci ... ntos do• c•r901 

l.nti1!J1'11nt•• d• C'orr•lro cri•d• por ~ue lei, for- tio Anc"o 

IJJ, l'liio •• •pllcoriio •o• scrvlllorot• de> Hlni•tiÔ•Io PÜt>lleo o .. 
UQ.iiio a• v•nte de quo trata01 os Decteto•leis nts 1.1520, o,. 11 

de cht:e10bro dt .~80, 2'.200, de 26 de tll'!'umbro c!• 1984, 2.2ll,dc U 

de Oare,.bro d• 1~94, 2.)52, dt" 07 d"' 4<;10lltO de 1987, 2.365, do :n 

d• outubro d• 1987 e"" hil n•s 7.706, d• 21 tlt' c!eeo:.,bro tle 199-fl 

• 7.761, c!• 2S da •bril de 1989, .,..ntid11 e11ta Últi•• pou os 

carg:o• a funo;ôea d• confi•nç•, 1tÓ • ...; rt' .. atrutur•çio. 
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Art. t• - hnh- .. ..,.,...;., Olho .. ...._ .. ~;o po4erá 

teeuU.ar •• apll<:a'Ci<~ dena lei., aa<>do aaaaqur..Sa ao aarW"idor • 

•1rarer.ça c...o vanta9•• ~·-1. raajuat<Íval, a.a•r abotorvlda 11>0• 
eaaoa •h pr~io. 

,.ar.tvra(o Unica - 11 r....;nuaÇiO da que irata aau 
loll'tlqo aar.O <:..-pulada, lnt•'lr•t-"ta, co-o ••ncl-nto. ,._ ... ot 

afah.oa de •Hraltoa a "••H•v•n• O:SO r~ i- ••Utut.rlo. 
lkt, 10 - O. cervo• - c-i•aio dO Crupo d• 

dir~io a Aaaaaaor•-nto Super ioraa -

Aaa•aMra-nto Su~d.oraa - I'AS, ~ c
lnta~i.Õrla - 01 • •• Gl'atifiuçôaa 

Ga'bl-te - CAC CO<Itlnu•• reo;i.doa. pela 

tiAS e aa Puncõaa dI 

oa cervo• de Dlreçi<> 

pele Jlapr•••M•çio dn 

le<zhl•çio "i9ante, 

incl•ah·e qu•nto ao dh·alt.o de opçio, aui au. raanruturaçiio. 

AJ:'l• 11 - O t.aapo 4a aer.,iço, praatado -b o 

l'e<Jl- <lia l•'li•hçiio trabelhiata, .,.-:Loa 'aarvidorea abra<>gid.oa 
.-loa art~. 21 • li d.••t• lai. aará cont•do ~r• todoa ,_- •f•itoa 

do l''fi- ••tatUtl,do. 
Art. 12·- lia .s.apa••• d•corrant•• da aplicaçio 

d•ata lai corrario ii c-onta daa dotaçõ•• orça-ntiÔ:II"laa do 

Rlnlatê"tl.o ~blko da tlniiio. 

A'tt• ll - hta l•i •ntra - vlçor na dat.a d• aua 

A:n .• 14 - ••YG9••-•• •• dhpoaiçõ.a - contririn. 

a • a._:.o 
CArl.. lt ... ~· 119 ... .. .. lttOI 

C•n•J ...... Apoio ~~~h•lat.l'aU~ 
lo MJnlatE~rio Pírbll~ 4a Untio 

CATEOOaiA .,... . . ..,...., QU»TJ:DADE 

c ' • m 
,.Ealrc:o • ' • ,. 100' .• 

' • lV 

c ' • m 
USlS'J'Drn • ' • lV ~.400. 

• ' • ,. 

c ' • m 
AUXlttU • ' • IV 1.000 

• ' • ,. 

••••• JJ 

CAI"t. :t9 , .. JA1 .. • .. .. 
Tabe-la de Tunpodç&o -'• Ca:r~ 

JITUA(;Ao .un"EftlOII IJTUACAo lfOVA 
··-·· ---

CA'nCOiltiA 1\ltfCJ(It(Al. ltEFEltDtctA C~SE . .,... CATECORIA 

... m 
~l • ~4 c n 
21 • ~~ ' 

~1M fwdonda ~ g :·if lV 

.r-·. c:ov:rl« q..oe 1z>te- m 

.--o~ . ...... lS•U • n 

'""""" hrac'!~E.nt- elo MPF, "' 
lJaU ' ~. dc'WW., ocbJIIF'rr. " . " lV 

••• •• I :i. I 

"• " • n 
"• " ' ,. 

_ .... 
··---~ tn . - c u 

" ' 
~-· 1'\n:lcn&il .. " . " lY 
n.Iwl .!<dto s-r• •• quah " . " "' ASSJSTDn'l: <li :r;.-JU"'rido o 29 Q"Jn.l. q.>~ " . " • " Jl'rUo,!!"- o Qo.>a<1ro e T~ " . " ' J.a~&:II'IPf',4:1 
,..,. • do l'lfM, • do IUU'T ... " lV ... " "' ... 17 • n ... .. 1 

m 
21 • J2 c n 
~·. u 1 

Q~J- f...-.elonala ... 
21al4. 1V 

~~\ aódto p.ra .. ~· 
• roocp!l'ido o l"ôl Cl:"~ que 1a • 20 m 
~-o QJolldro. ,.~ 15 • 17 • n AUX~LJM 

la ~t.on do ...r. do l2al4 ' MPr. do Jlnt • do KPDfT 

ot • 11 lV 
06 • 01 • m 
03 a O~· n - 1 

a•axo III 
Qrt. S9 .. Ld .v · , 4k de 

.Ta_loela dJ l:acalon ... nto Y•rU_eal 

CAnDOlUA => .. . .,., .,,,. (CrU 

m llll.lllS~ 'lO 
c n .182,,of.S,Oil 

' 171.704~10 

.. 
1V 16l.U>J,l7--

Hauco • m 151.265,1'2 
n l-U.t75,'60 

1 lH,2S6,U 

1V 125.073,66 
m 117.)90,16 • " 110.1111,2!1 

1 103.414," 

m 10l.414,U 

c n 97.066,54 
1 '1.1(18,04 

1V ~~.SlS,ll 
m I0,24iS,U • n 75.333,74 

... 1......,. ' 70.714,14 

1V 66.373,32 

• m 62.2911,'96 
n SII.U4,7l 

1 55,.,30,05 

m 4i2,2U,'96 
c u 58.474,71 

' 55.9]0,05 

,. 52.U(,7S 
m u.nt,,J 

• n "·S.C6,50 
AUXILIU ' U.6l7,4il 

1V 40,117),7' 
m l8.~Cl,97 • n lS.UJ,Ja 

' l3.4i~!.,.C4 
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O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -.Vota
ção em globo das emendas de 1 a 4, 6 a 8, de parecer favorável. 

Em votação. , . . _ ; .. _ 
Os Srs. Senadores. que as aprovam quieram permanecer 

sentados. (PauS.a.) 
Aprovadas.. _ 
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -Vota

ção da suberncnda à Emenda no 5. 
Em votação. __ . . 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A Emenda n~ 5 fica prejudicada. 
A matéria vai à Comissão Diretora pãra redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Dcrzi) -Sobre 
a mesa, parecer da COmissão Diretora _ofe_te:Çg_nçi.o _rcl!asão 
final, das emendas_ que será lido pelo Sr. 1" Secretário. 

É lido o seguinte 
PARECER N• 87, DE 1992 

Da ComiSsão Dirctora 

Redação final das emendas do Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara no 126, de 1990 (n~ 1.854, de 1989, 
na Càs3 de origem). 

Aprovada, em 12-4-92, à Câmara dos Deputados. 
A Comissão Diretora apresenta a i'edação firtal das emen

das do Senado ao Projeto de Lei da Càmara n6-126, de 1990 
(n' 1.854, de 1989, na Casa de origem), que cria a Carreira 
de Apoio Técni_cQ:.Adininistrativo do Ministério Público da 
União e seus cargos, fixa os valores de vencj_QJ.entos c Q.á 
outras providências. . -

Sala de Reuniões _da Comissão, 23 de abril de 1992. -
Mauro Benevides, Presidente - Márcio Lacerdª, Relator -::
Alexandre Costa - Iram Saraiva - Lucídio Portella. 

ANEXO AO PARECER N" 87. DE 1992 .. 
Redação final das eme~das dÕ Senado ao ProjeÍo 

de Lei da Câmara n9 126, de 1990 (n~ 1.854, de 1989, 
na Casa de origem), que cria a Carreira de Apoio Técni
co-Administrativo do Ministério Público da União e seus 
cargos, fixa os valores de vencimentos, e dá outras provi
dências. 

Emenda n" 1 
(Corresponde à emenda n' 1- Plenário) 

Retire-se do art .. 2", caput e § 2" do Projeto, a expressãO 
"tabela". 

Emenda n'·' 2 

Retirem-se, do art. 20, caput, §§ 19 e 29; do a~t. 39, §~--
1\' e 2~. bem ç:omo dQ ªrt. 4~ do)~roje~o. as e_xpressões "em 
·empregos" e '•ou empregos" 

- Emenda n~ 3 __ ~ .. _ 
(C_prr~sponde à emenda n"' _3 - ~Plená!io) 

Substitua-se, no art. 5", parágráfo úilico, 1:10-Projeto, a 
expressão ""a abril de 1990", pela expressão "a julho de 1991". 

Emenda n" 4 
(Corresponde à emenda n·' 4 -Plenário) 

Substitua-se. no art_, 7"', in fine, do Projeto, a expressão 
"serão regidos pelo Estatuto dos Funcio-nários Púlicos Civis 
d~ União", pela expressão "ficam submetidas ao regime jurí
dicõ dos servidores públicos civis da União". 

Emenda n" 5 
(Corresponde à sub-emenda n~ 1 -
· CCJ à emenda n' 5 - Plen.ário.) 

DC-se ao art. s~. do Projeto, a seguinte-redação: 

"Art. s~ O Procurador-Geral da República re
gulamentará os percentuais da vantagem de que trata 
a Lei n' 7.761, de 25 de abril de 1989, de forma que 
não haja aumento da despesa prevista com a aplicação 
desta lei." 

Emenda n"' 6 
(Corresponde à emenda n"' 6- Plenário) 

Dê-se ao arL 10, do Projeto, a seguinte redação: 
"Art. 10. Os Cargos em Comíssão do Grupo Di

reção e Assessoramento SuperiOres- DAS, os Cargos 
em Comissão de Assessoramento- CCA e as Gratifi
cações pela Representação de Gabinete - CRG conti
nuam regidos pela legislação vigente, até sua reestru-
turação. _ 

- Parágrafo único: É o Procurador-Geral da:Repú
blica autóri:Zado a proceder a tt:ansformação das fun
ções do Grupo Direção e Assisténcía Intermediária 
-DAI em-Furições- GratifiCadas- FG, nos termos 
do art. I' da Lei o' 8.116, de 13 de dezembro de 1990 
e da Lei n' 8.216. de 13 de agosto de 1991, sem aumento 
de despesa." 

Emenda n"' 7 
(Correspo-nde à emenda n9 7- Plenário) 

Suprima-se o art. 11 do Projeto, renume_rando-se os se
gui_ntes. 

Emenda n~ 8 
(Corresponde à emenda n9 8 - Plenário) 

(Corresponde à emenda n'·' 2- Plenário) Dê-se aos Anexos I, II e III a seguinte redação: 
ll.Né;XO 1 

(Art. 1' do Lei n• 
' de de de l<)92J 

carreira de Apoio Técnico-Administrativo do 
Ministério Público da União 

Categon.a Classe Padrão Quant~dade 

Técnico 
Especl.al I a IV 

.c I a v soo 
B I a v 
A I a v 

Especl.al I a IV 
Assistente c I a v 2- • .f'oo 

B I a IV 
A I a IV 

Espec~al I a III 
Auxiliar c -I a III 1.000 

B I a III 
A I a III 
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• __ -,; ·-· f""" ANEXO II 
(Art. 2' da Lei n• , de de de 1992) 

Tabela de Transposição de Cargos 
~S~i~t~u~a~ç~ã~o~a~n~t~e~·~r~i~oc,r~~~~~~~--~~--~--~~-s~.~i~t~u~a~çã~ Nqva 
Categoria Funcional Referência Classe . Padrão categon_a 

Especial 

25 c 

IV 
III 
II 

I 
v 

IV 
III 

23 e 24 II 
Categorias fun- 22 I 

cionais de nível · 20 e 21 V 
superior que inte- 18 e 19 IV 
gram o Quadro Per- _16 e 17 -- B III 
manente- do MPF, dó 15 II 
MPM, do MPT e do 13 e 14 I 
MPDFT ~~~1~2~~--------------~v7-

10 e 11 IV 
08 e 09 A III 
06 e 07 II 
02 a 05 I 

Especial 
IV 

III 
II 

I 
v 

IV 
31 e 32 C III 
29 e 30 II 

Técnico 

Categorias fun
cionais de nível 
médio, para as 
quais é requerido 
o 2' Grau, que in
tegram o Quadro 
Permanente do MPF, 
do MPM, do MPT e 
do MPDFT 

~2~7~e~~2;8----------------~~I~-Assistente 
25 e 26 IV 

Categorias fun
cionais de nível 
médio, para as 
quais é requerido 
o 1' Grau, que in
tegram o Quadro 
Permanente do MPF, 
do MPM, do MPT e 
do MPDFT 

23 e 24 .. III 
21 e 22 B II 
19 e 20 I 
17 e 18 IV 
15 e 16 III 
13 e 14 A II 

1-2 I 
27 a 32 III 
25 e 26 Especial II 
23 
21 
18 
15 
13 
10 
08 
06 
03 

e 24 I 
e 22 III 
a 20 C II 
a 17 I 
e 14 III 
a 12 B II 
e 09 ______________ -=~I 
e 07 III 
a 05 A II 

I 

Auxiliar 
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ANEXO III 
(Art; 4' da Lei n• de de 1992) 

• 
Catesor~a Classe Padrão Valor_(Cr$) 

---==..::;.;;.."'-=-=-=-"'-~-~.._;;.:=-=;;;.::;.;;;.,__.-""'-'---='-"'-""· I"'vc..:::-~-----=-;:sc;8~3 . 11 9 ;6 2· · 
III 555.352,02 

Especial II 528.906,69 
I 503.720,66 
v 470.766,97 

IV 448.349,50 
c III 426.999,52 

II 406.666,21 
Técnico I 387.301,15 

v 368.858,24 
IV 344.727,33 

B III 328.311,74 
II 312.677,85 

I 297.78B,43 
v 283.608,03 

IV 267.755,50 
A III 252.599,52 

II 238.301,44 
I 224.812,67 

IV 278.591,84 
III 265.325,56 

Especial II 247.967,81 
I 236.159 82 
v 224.9l4,11 

IV _ 214.203,91 
c III 204.003,)2 

II 194.289,26 
Assistente I 18l.578 ·75 

IV 172.932,14 
III 164.697,28 

B II 156.854, 55_ 
I 149.385 29 

IV 140.92o;oo·· 
III 132.943,40 

A II 125.418,30 
I 118.319,15 

III 139.755i33 
Especial II 130.612,46 

I 124.392~82 
----------=I'"'I'""'I;-----;118 . 4 6 9 , 3 5 

c II' 112.827,95 
Auxiliar I 107.455,19 

III 102.~38,28 
B II 95~6G3,25 

I 91.088,81 
III 864751,25 

A II 82.620,24 
I 78.685 94 
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O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Der;li) .--,. Em 
discussão. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. - -- -- ---- -_ _ 
Os Srs. Sena<ion~s qtÍe o apl-ovanl quCirám perinanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. . . _ 
O projeto volta à Câmara dos Deputados. 

O Sr. RCú:hid SO!iãftha Derzi, 3"-Secretário, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mar~ro 
Benevides, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -ltemS: 

Votação, em turno único, dq Projeto de Lei da 
Câmara n' 114, de 1991 (n' 2.214/91, na Casa de ori· 
gem), de iniciativa do Superior Tribunal de Justiça, 
que dispõe sobre a reestruturação da Justiça Federal 
de Primeiro Grau· da 4• Reghío e dá outras-proVidências, 
tendo -- -- --

PARECER FAVORÁVEL, sob n•'58, de 1992, 
da Comissão · · 

- de Constituição, Justiça e Cidadãnia. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária 
do dia 14 do corrente. 

Passa-se ã votação do projeto, em turnO ún-íCO: 
Em votação. . _ _ _ 
Os Sís. Senadores que o aprovam qucinim- perrrianecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJÊTO DE LEÍ DA CÂMARA 
N• 114, DE 1991 

(n• 2.214/91, na Casa de origem) 
(Do Superior Tribunal de Justiça) 

Dispõe sobre a reestruturação da Justiça Fe
deral de Primeiro Grau da 4• Região e dá outras provi· 
dências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" Ficam· criadas, com os respectivos cargos de Juiz 

Fedc_ral e Juiz :Pedcral Substituto, trinta e uma Varas na Justiça 
Fe~c!et~J de Prim,çi.r9 _Grau di 4• Região,_ as~im _distribuídas: 

J--:- quartorze na Seção Judiciária do Estado do Rio Gran
de do Sul, sendo oito no Município de Porto Alegre, uma 
no _Município de Uruguaiana, uma no Município de Rio Gran
de, uma no Município de Santana do Livramento, uma no 
Município de Caxias do Sul, uma no Município de Bagé e 
uma no Município de Novo Hamburgo; 

II- seis na Seção Judiciária do Estado de Santa Catarina, 
sendo quatro no Município de Florianópolis. uma no Muni
cípio de Joinville e uma no Municfpio de Criciúma; 

III- onze na Seção Judiciária dO Estado do Paraná, sen· 
do seis no Município de Curitiba, uma no Município de Marin
gá, urita nO Mu-ilicípio de Foz do lguaçu, urna no Município 
de Londrina, uma no Município de Urnuarama e uma no 
Município de Guarar}uava. -

Parágrafo único. As Varas de que trata este artigo serão 
implantadas, gradativamente, na Il!edida das necess~dades do 
serviço, a _critério do Tribunal Regional Federal_da 4·~ Região. 

Art. 2~ Ficam acrescidos ao Quadro Permanente de 
Pessoal das Secretarias das Seções Judiciárias da 4' Região 
os cargos constantes do Anexo desta Lei. 

Parágrafo único. Os cargos de que trata este artigo serão 
providoS, gradativamente, na forma da lei· e na medida das 
nece_ssidades do serviço, a critério do Tribunal Regional Fede
ral da 4~ Região. 

Art. 3o Caberá ao Tribunal Regional Federal da 4·' Re
gião, mediante ato próprio, especializar Varas em qualquer 
matéria, estabelecendo a respectiva localização, competência 
e jurisdição, bem como transferir sua sede de um município 
para outro, de acordo com a conveniência do Tribunal e a 
necessidade de agilização da prestação jurisdicional. 

Art. 4" As despesas decorrentes da execução desta Lei 
correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas à 
Justiça Federal de Primeiro Grau, ou de outras para esse 
fim destinadas, a partir do exercício de 1992. __ 

Art. 59 Esta Lei entra em- vígor na data de sua publi
cação. 

Art. 6~ Revogam-se as disposições em contrário. 

ANJ!.XO 

(Art. 20 da Lei no , de de de 199 ) 

QUADRO PERMAllENTE DE PESSOAL DAS SECRETARIAS DAS SEÇ0ES 
JUDICIARIAS - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - 41 REGIAO 

GRUPOS CATEGORIAS/CARGOS C0DIGOS NO DE CARGOS 

Direção e Asseso- Diretor de Secretaria JF-DAS-101 31 
ra.mento Superío- Diretor de NÚcleo JF-DAS-101 17 
rea (JF-DAS-100) 

Atividade de Técnico Judiciário JF-AJ-021 222 
Apoio Judiciário Of, Justiça AValiador JF-AJ-025 165 
(JF-AJ-020) Auxiliar Judiciário JF-AJ-022 341 

Atendente Judiciário JF-AJ-023 167 
Agte. Seg. Judiciária JF-AJ-024 102 
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 6: 

VotaçãO, cni turno único, do Projeto de Resoluçãç 
n"23, de 1991. de autoria-ao Senador Maurício Corrêa, 
que altera a redação do parágrafO üriícO-a<Yaft. 114 
e acrescenta § 3" ao- artigo 126 do Rêgimento Interno 
do Senado Federal, tendo 

PARECERES, sob n" 2 e 3, de 1992, das Co
missões 

- de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável. 
-Diretora, ·favorável ao projeto, com emenda 

que apresenta. 

A discussão da matéria fóí encerrada na sessão do dia 
10 do corrente. 

Passa-se à votação do projeto sem prejufzO da emenda. 
Em votação. _ 
Os Srs. Senadores que o aprovam queimrn permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votação a emenda. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à ConiisSão Dirctora para a redação final. 

É o seguinte o projeto e a emenda aprovados: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• ~3, DE 1991 

Altera a redação do parágrafo único do art. 114 
e acrescenta § 3o ao art. 126 do Regimento Interno do 
Senado Federal. 

O Senado Federal resolve: ·-· 
Art. 1<.> Dê-se ao parágrafo úriicõ do art. 114 do Regi

mento Interno do Senado Federal, a seguinte r'edação: 

"Art. 144. . ...................... ----~~---~·--
Parágrafo único. Ao Secretário da Comissão 

compete: 
a) redigir as atas; 
b) organizar a pauta do dia e do protocolo dos 

trabalhos com seu andamento; 
c) manter atualizados os registras necessários ao 

controle de designação de relatores." 

Art. zo Acrescente-se o seguinte § 3<.> ao art. 126 do 
Regimento Interno do Senado Federal: 

"Art. 126. ·······························--·-... ~......-···...--

...... § .. 3~·-·A·d~;ig~;;ã~d~;~~~;~~~á.al;_niaçl;-;~t~e 
os membros_, independente da matéria, obedecendo 
a rigorosa proporção das representações partidárias ou 
dos blocos parlamentares que participam da respectiva 
comissão~_:_ 

Art. 3" Esta resolução entra em_ vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 4? Revogam-se as disposições em co_n_trário.' 

EMENDA (PARCIAL) DA COMISSÃO DlRETORA 

Dê-se ao art. 2o do projeto a seguinte· r~dação: 

"Art. 2' O art. 126 do Regimento Interno do 
Senado Federal passa a vigorar com ·a seguinte redação: 

"A;t. 126: ·A designaçãci de relator, i~dép.en
dente da matéria e de reunião da comlss.ão,._.obede_çer_á 
à proporção das representações partidárias ou_ doS. blo
cos parlamentares nela existentes~ ,s~rá alterna,qa, ~ntre 
os seus membros e se .fará erp_ 4-&.Poras após o recebi
mento do projeto, salvo nos casos em que este Regi
mento fixe outro prazo." 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 8: 

Votação, em turno único, do Requerimento o<.> 130, 
de 1992, de autoria do Senador Odacir Soares, solici
tando, nos termos regimentais, tramitação conjunta pa
ra o Projeto de Lei da Cânulrà n? 5, de 1991, e o 
Projeto de Lei do Senado n• 20, de 1992. de autoria 
do Senador Nelson Wedekin, que dispõem sobre o 
trabalho noturno e dá outras providências. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Conseqüentemente, o Pr_ojeto de Lei da Câmara n? 5, 

de 1991, e o Projeto de Lei do_Senado n" 20, de J992, passarão 
a tramitar em conjunto. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 9: 

Discussão, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição n? 24, de_1991, de autoria do 
Senador César Dias e outros Senhores Senadores, que 
altera a redação do § 2? do art. 14 do Ato das Dispo
sições Constitucionais Transitórias. (P sessão de discus
são.) 

Em discussão a proposta. (Pausa.) 
Não h~ vendo quem peça a palavra, a discussão terá pros

seguimento na próxima sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 4: 

·votação, eiri hii'"Oó úniCO, do Projeto de Lei da 
Câmara n•3!, de 1991 (n°4.6!8/90, na Casa de origem), 
de iniciativa do Presidente da República, que altera 
a Lei n• 5.700, de I• de setembro de 1971, que dispõe 
sobre a forma e a apresentação no Brasil dos Símbolos 
Nacionais, tendo -

Parecer, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Mansueto de Lavor, favorável nos termos de substi

. iutivo que oferece. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária 
do dia 14 do corrente . 

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

Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 182, DE 1992 

Nos termos dos arts. 300, inciso XIII, e 311, item 3, 
Ço Regimento Iiltér:ho, requeiro -preferência_ para o Projeto 
de Lei da Câmara n<.> 31, de 1991, a~ fim de ser submetido 
à apreciação do Plenário anteS do sUbstitUtiVO. . 

Sala das Sessões, 23 de abril de 1992. -Senador Elcio 
Álvares. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Aprovado 
o requerimento, passa-se à votação do projeto, sem prejuízo 
do substitutivo. 
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Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.)· · · · 

Aprovado. · 
A'ptóVado o·projéto,-fica piefüdicado à substitutívo. 
A matéria vai ·à sanÇão. --· 

É a seguinte a matéria aprov3da: 

(*) PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N• 31, DE 1991 

(N• 4.618190, na Casa de orig.em) 

(De iniciàtivi do Senhor Presidente da República) 

. Altera a Lei n~ 5.700, de t~ de setembro .de 1971, 
que "dispõe sobre a forma e a apreSentação dos Sím
bolos Nacionais". 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" Os arts. 19 e 39, os incisos I do art. 89 e VIII 

do art. 26, da Lei n• 5.700, de I• de·setembro de !971, passam 
a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 1~ São Símbolos Nacionais: 
I -A Bandeira Nacional; 
II-O Hino Nacional; 
III ---As Armas Nacionais; e 
IV- O Selo Nacional. 

• • • • • • • O • • O o • õo'o'O • • ....Oo·o.;_,.;;o.._,., O • ••• •••no ,-O o•• ~- •••Õo ,;.,, • •••• H o o o' • • • • 

Art. 39 A Bandeira Nacional, adotada pelo De
creto n"' 4, de 19 de novembro de 1889, com as modifi
cações da Lei n• 5.443, de 28 de maio de 1968, fica 
alterada na forma do Anexo I desta lei, devendo ser_ 
atualizada sempre que ocorrer a criação ou a extinÇão 
de Estados. 

§ 1"" As constelações que figuram na Bandeira 
Nacional correspondem ao aspecto do céu, na cidade 
do Rio de Janeiro, às 8 horas e 30 miriutós do dia 
15 de novembro de 1889 (12 horas siderais) e devem 

ser consideradas como vistas por um observador situa
do fora da esfera celeste. 

§ 2? 0? novos Estados da Federação serão repre
sentados _pcir estrelas qt.Íe compõem o aspecto celeste 
referido no paiágrafo anterior. de modo a permitir-lhes 
a inclusão _na círculo azul da Bandeira Nacional sem 
afetar a disposição estética original constante do dese
nho proposto pelo Decreto n"' 4, de 19 de novembro 
de 1889. 

§ 39 Serão suprímidas da Bandeira Nacional as 
estrelas correspondentes aos Estados extintos, penna
necendo a designada para representar o novo Estado, 
resultante de fusão, observado, em qualquer caso, o 
disposto na parte final do parágrafo anterior. 

Art. 8• ................................................... . 
I- o escudo redondo será constituído em campo 

azul-celeste, contendo 5 (cinco) estrelas de prata, dis
postas na forma da constelação Cruzeiro do Sul, com 
a bordadura do campo perfilada de ouro, carregada 
de estrelas de prata em número igual ao das estrelas 
existentes na Bandeira Nacional. 

Art. 26. . .............................. ._ ................. . 
VIII- nos quartéis dás forças federais de terra, 

mar e ar e das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros 
Militares, nos seus armamentos, bem como nas forta
lezas e nos navios de guerra;" 

Art. 2\> Os anexos 1, 2, 8 e 9, que acomPanham a Lei 
n~ 5.700, de r~ de setembro de 1971, ficam substituídos pelos 
Anexos desta lei, com igual numeração. 

Art. 3~ Esta lei entra em vigor na data de ~~a publi
cação. 

Art. 4? Revogam-se as disposições em contrário. 

ANEXO N~ 
OESENfiO DA BANDEIRA N/\CIONAL 

NOTA: As lelras do ICIJCn-da Ol?l)[M E rnOGHESSO scio ern cor vúde { A•· I 59 llern VIU} 
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APÊNDICE I AO ANEXO N2 2 

CORRESP..ON.DÊNCIA DAS ESTRELAS DA BANDEIRA NACIONAL COM O DISTRITO FEDERAL 

E OS ESTADOS BRASILEIROS 
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ANEXO N2 8 . 
DESENIIO DAS ARMAS. NACIONAIS 

:_ ~-
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A N E X O N9 9 

DESENHO D O S E L O NA C I ON.A L 

* PR O G 

MENSAGEM N• 143, DE 1990 

ExcelentíssimOs Senhores MerÍlbros do Congresso Nacio
nal. 

Nos termos do art. 61 da Constituição, ienhô a-honrá 
de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, 
acompanhado de Expasição de Motivos do Senhor Ministro 
de Estado da Justiça, ·o anexo=-pr-ójéto de alteração da Lei 
n<:> 5.700, de 19 de setembro de 1971, que dispõe sobre a forma 
e a apresentação dos Símbolos Nacionais. 

Brasflia, 23 de fevereiro de 1990. -José Sarney. 

EXPOSIÇÃO DE MóTIYOS N'' 5, DÉ _{DE JANEIRO 
DE 1990 DO SENHOR MINISTRO DE EST ADO_DA JUS-
TIÇA. -

Excelentíssimo Senhor Presidente da República: 
Tenho a honra de submeter à consideração de Vossa 

Excelêncía, para encaminhamento ao Congiesso Naç_ional, 
o incluso anteprojeto de alteração da Lei n• 5.700, de 1" de 
setembro de 1971, que dispõe sobre a forma __ t;_ a apresentação 
dos Símbolos Nacionais e dá outras providências. 

A proposição é frutci do trabalho meticulOso da Comissão 
instituída pelo Decreto n• 97.568, de 9 de março de 1989, 
e integrada pelos Senhores General Jonas de Moraes Correia_ 
Filho, representante do Instituto Histórico e Geog"ráfico Brasi
leiro; Luiz Muniz Barreto, representante do Obseryatório Na
cional; Ten-Cel. Francisco Gerson Colares Nogueira, repre
sentante do Estado-Maior das Forças Armadas; Marbry Regi-

• 

** * 
* .... 

• .. 

na Lenzi e Márcio Castro de Fariãs, representantes dos Minis-
térios da Educ!}ç_ão e Justiça, respectivamente. _ 

Ao estudo da ComissãO veio adicionar-se, posteriormen
te, valiosa contribuição do Gabinete Militar da Presidência 
da República, no afã de atuaiizar ?-legislação vigorante. 

Durante muito tempo prevaleceu, entre os estudiosos 
da matéria, a tese da inalterabilidade _da Bandeira, sob o 
fundamento de que a isso se opunha a Constituição, além 
de outros argumentos de natureza histórica:. 

A Carta Política de 1946 estatuíá, com efeito, em seu 
art. 195, verbis: 

··são Símbolos Nacionais a Bandeira, o Hino, o 
Selo e as armas vigorantes na data da promulgação 
desta Constituição." (Grifei.) 

As Constituições subseqüentes, de 1967 e 1969, reprodu
ziram a cláusula sob realce, corno se vê no § 2~ do art. 1 P, 

em ambos os textos fundamentais: 

"São Símbolos Nacionais a Bandeira, e o Hino 
vigorantes na data da promulgação desta Constituiç_ão 
e outros estabelecidos em lei." (Grifei.) -

A douta Comissão 1\ttista do Congresso Nacional, incum
bida de examinar· o Projeto do Executivo de que r~sultou 
a Lei nn 5.700/71, rejeitou, com aquele fundamento, a parte 
final do art. 3~ do projeto que dizia" ... podencio ser atualizada 
(a Bandeira) todas as vezes que ocorrer a criação de novos 
Estados, na forma prevista na Constituição". 
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A mesma Comissão_ Mista profligõü. o Decreto n'' 48.124, 
de 16 de- abril de, 1960~ <icoimaildo-0 de· inC6ristitucionál, por 
ha'ver dete'rminado a incoiporação ã B'aodeira de mais uma 
estrela representativ-a do en,ão Estado da Guanabara. 

A CO-nSt'ífuiÇão dê 1988, entretat1r9, não r_eproduziu a 
cláusula iippcdiCnt'e~ no: t!ntendimenlo âbs que defendem a 
tese da inalterabilidade, dizendo sirhplesinente em seu art. 
13. § 18: 

"São Sfmbolos da Rcpúhlica Federativa do Brasil 
a Bandeira, o Hino, as Armas e o Selo nacionais." 

Afastado, assim, o óbice constitucional c com base nos 
elementos· constantes do_ Processo o" Mi-J.483189, cabe'-me 
trazer à elevada conside-ração de Vossa Exc.."elência a anex'a 
proposta da ilustrada Comissão ministc'rial, objetivando alte
rar a Bandeira Nacional para incluir, crri sua composição este
lar, ag unidades co_rr~spondentes aos Estados de Mato Grosso 
do Sul, Rondônia, Tocantins~ Roraima c Amap<l_ 

Com esse propósito, são alterados os arts. 1", 3'.>, 8~ (inciso 
I) e 26 (inciso VIII), alt.!m dos Anexos 1, 2, 8 e 9, restabele
cendo-se, quanto ao art. 3", a redação dos§§ 1·' e :2'! constantes 
da Lei n·' 5.443, de 1968, dispositivos que se ajustam ã-idéia 
de mutahilidade da Bandeira, sempre que ocorrer a crip._ção __ 
de novos E::;tados. 

Com protestos de profundo respeito. - J. Saulo Ramos, 
MiiliSfió de Estado da J u::;tiça. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N·> 5.700, DE 1" DE SETEMBRO DE 1971 

Dispõe sobre a forma e a apresentação dos Símbolos 
Nacionais, e dá outras providências. 

CAPÍTULO I 
Disposição Preliminar 

Art. l'' São Símbolos Nacionais e inalteráveis: 
I- a Bandeira Naciorial; 

II-oHinoNacional. _ _ _____ _ 
Parágrafo úóic_o. São também Símbolos Nacionais, for

ma da lei que os instituiu: 
I- as Armas Nacionais; 
11- o Selo Nacional. 

CAPÍTULO II 
Da Forma dos Símbolos Nacionais 

SEÇÃO II 
Da Bandeira Nacional 

Art. 3'' _A Band~ira Nacional, de conformidade com o 
disposto na Constituição, é a que fot-adotada pelo_ Decreto 
n~ 4, de 19 de novembro de 1889, com a mq9ifi~çã~ feitª 
pela Lei n" 5.443, de 28 de maio de 1968. (Anexo n9 I) . 

Parágrafo único. Na Bandeira Nacional está re:presen
tado, em lavor ~rtístico, uf!1 aspecto do céu do Rio de Janeiro, 
com a constelação Cruzeiro do Sul no meridiano, idealizado 
como visto por um observador situado na vertical que contém 
o zénite daquela Cidade, numa esfera ext~dor -à que se vê 
na Bândeira. 

Art. 8\' A feitura das Armas Nacionais deve_ obedecer 
à proporção de 15 (quinze) de altura por 14 (quatorze) de 
largura, e atender às seguintes disposições: 

I-O escudo redondo será constituído em campo azul-ce
leste, contendo cinco estrelas de prata, dispostas na forma 
da constelação do Cruzeiro do Sul, com a bordadura do campo 
perfilada de ouro, carregada de vinte e duas estrelas de prata. 

· · ·· · ·· ·.;.. · · ·· · · · · · · · ········.c. ·sEç·x c> 'iii .. ···, .. ·· ... ·······,~ .. ~······· 
Das Armas Nacionais 

Art. 26. É obrigatório o uso das Armas Nacionais: 

VIII- Nos quartéis das forças federais de terra. mar 
e ar e das Polícias Militares, nos seus armamentos e bem 
assim nas fortalezas e nos navios de guerra: 

DECRETO N"' 4, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1889 

Estabelece os Distintivos da Bandeira das Armas 
Nacionais, e dos Selos e Sinetes d9 República. " 

O Governo Provisório da República dos Estados Unidos 
do Brasil: 

Considerando que as côres da nossa antiga bandeira re
cordam q,s luctas e as vi~torifl,S gloriosas do e_xercito e da arma
da na defesa da pátria. 

Considerando, pois, que essas côres. independentemente 
da fôrma de govêrno, symbolisam a perpetuidade e integri
dade da pátria entre as outras nações; 

Decreta: 
Art.- 1" A bandeira adoptada pela Republica mantem 

a tradição das antigas côres nacionais - verde e amarela 
-do seguinte modo: um losango amarelo em campo verde, 
tendo no meio a esphera celeste azul, atravessada por uma 
zona branca, em sentido obliguo e descendendo da esquerda 
para a direita, com a legenda - Ordem e Progresso - e 
ponteada por vinte e urna estrelas, entre as quaes as da conste
Jlaç_ão do __ Cruzeiro, dispostas na sua situação astronomica, 
quanto à distancia e ao tamanho relativos. representando os 
viri.te Estados da Republica e o Município Neutro; tudo segun
do o modelo debuxado no anexo n" 1. 

Art. 2<~ -As armas nacíonais serão as que se figuram na 
estampa anexa n" 2. 

Art. 3~ Para os sellos e sinetes da Republica, servirá 
de symbolo a esphera celeste, qual se debuxa no centro da 
bandeira, tendo em volta as palavras Republica dos Estados 
Unidos do Brazil. _______ _ 

Art. 4~ Ficam revogadaÇaS disposições em contrário. 
Sala das Ses~ões do Governo P_rovisoriQ. 19 de noVembro 

de 1889, 1' da República. Marechal MANOEL DEPOORO 
DA FONSECA, Chefe do Governo ProViSolíó- Q. Bocayuva 
- Aristides da Silveira Lobo - Ruy Barbosa - M. Ferraz 
de Campos Sãlles- Benjamim Constant Botelho de Magalhães 
- Eduardo Wandekolk. 

LEI N• 5.443, 28 OE MAIO OE 1968 

Dispõe sobre a forma e a apresentação dos Símbolos 
Nacionais e dá outras providência. 

CAPÍTULO I 
Disposição preliminar-

Ar!. 1? São símbolos Nacionais, nos tCrmos da Consti~ 
· tuição do Brasil: - -
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a) a Bandeira Nacional; 
b) o Hino Nacional. 
Parágrafo único. São támbém SímbolOs NaciOnais, na 

forma da lei que os instituiu:· - -
a) as Armas Naciona:is-; · 
b) o Selo NacionaL 

CAPÍTULO II 
Da Forma dos Símbolos Nacionais 

SEÇÁO I 
Dos Símbõlos em Geral 

Art .. 2'' Consideram-se padrões dos símbolos nacionais 
os modelos compostos de conformidade com as especificações 
e regras básicas estabelecidas na presente lei. 

§ 1"' Ocorr~ndo fato ou causa que determinem ou justi-
fiquem alterações nOs Símbolos Nacionais; designará o Poder 
Executivo uma Comissão composta de quatrO membros~ re
presentantes, re~pectivamente, dos Ministros da Educação c 
Cultura. da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, a ·qual 
sob a presidência do primciro·propo-rá·-a~(referidas modifi~ 
caçõcs ao Presidente da República. 

§ 2~ O Poder Executivo terá o prazo de 365 (ti:cze"ntos 
e sessenta e cinco) dias, a partir da publicação-desta lei, para 
determinar a atualização de todos os Símbolos Nacionais con~ 
feccionados ou reproduzidos no País ou no exterior e de 90 
(noventa) dias, para encaminhar, ao Congresso Nacional, as 
alterações que se refere o parágrafo anterior. 

SEÇÃOil. 

Da Bandeira Nacional 

Art. 3~ A Bándeira Naciõnal é a que "fOi ádotada pelo 
Decreto n~ 4, de 19 de novembro de 1889, podendo ser atuali~ 
zada todas as vezes que ocorrer a criação de novos Estados, 
na forma prevista na Constituição do Bras"il. 

§ 1 '' As constelações que figuram na Bandeira Nacional 
correspondem ao aspecto do c~u, na cidade do Rio de Janci,_·o, 
às 8 horas e 30 minutos do dia 15 de novembro de 1889 
(12 horas siderais) e devem ser consideradas como vistas por 
um observador situado fora da esfera celeste. 

§ 2(> Para representarem novos Estados da União esco
lhe~se-ão estrelas que_compoc o aspecto do céu referido pará
grafo anterior, de modo a permitir-lhes a inclusão no círculo 
azul da Bandeira Nacion~), sem afetar a disposição estética 
original constante do desenho proposto pelo Decreto n~ 4, 
de 18 de novembro de 1889. 

Art. 4•! A Bandeira Nacional, cm tecido, para repar
tições públicas em geral, ft!derais, estaduais e munic_ipais, pata 
quartéis e escolas públicas e particulares será executada em 
um dos seguintes tipos nos q-uais se-considera como largura 
do pano e do fileli-padrão, normalmente de 45 (quarenta e 
cinco_) centímetros: tipo 1, um pano de largura; tipo 2, dois 
panos de largura; tipo J, três panos de largura; tipo-4, quatro 
panos de largura; tipo 5, cinco pâriOs de Iãrgura; tipo 6, ·seis. 
panos de largura; tipo 7, sete panos de largura. 

Parágrafo único. Os tipõs enumCnldOs neste artigo são 
os normais. Poderão ser fabricados tipos extraordinários de 
dimensões maiores, menores ou intermediários,- conforme as 
condições de uso, mantidas, entretanto, as devidas propor~ 
ções. - - _ 

Art. 5" A feifura da -Bandeira Nacioniti obedecerá às 
seguinte:.. regras (Anexo n" 2): 

__ i:.:..__ pa~a cálculo das dÚnensües, tomar~se-á por base a 
largura desejada, dividindo-se esta em 14 (quatorze) partes 
_igu~ts. qt_da uma d,a,s _Partes será considerada uma medida 
ou Ínôdulo; _ _ _ __ 

II-o comprimento será de vinte módulos· (20M); 
III -a distância dos vértices do losango amarelo ao qua

dro externo será de um módulo e sete décimo (1.7 M); 

IV -o círculo azul no meio do losango amarelo terá 
o raio de três módulos e meio (3,5 M); 

V- o centro dos arcos da faixa branca estará dois módu
los (2 M) à esquerda do ponto de encontro do prolongamento 
do diâmetro vertical do círculo com a base do quadro externo 
(ponto C indicado no Anexo n~ 2); 

VI -o raio do_ arco inferior da faixa branca será de _oito 
módulos (8 M); o raio do arco superior da faixa branca será 
de oito módulos e meio (8,5 M); 

VII -a largura da faixa branca será de meio módulo 
(0,5 M); 

VIII- as letras da legenda ORDEM E PROGRESSO 
serão escritas em cor verde. Serão colocadas no meio da faixa 
branca, ficando, para cima e para baixo, um espaço igual 
em branco. A letra P ficará sobre o diâmetro vertical do 
círculo. A distribuição das demais letras far-se-á conforme 
a indicação do Anexo n9 2. As letras da palavra ORDEM 
e da palavra PROGRESSO terão um terço de módulo (0,33 
M) de altura. A largura dessas letras será de três décimos 
de módulo (0,30 M). A altura da letra da conjunção E será 
de três décimos de módulo (0,30 M). A largura dessa letra 
será d_e um quarto de módulo (0,25 M); 

- IX- as estrelas serão de 4 (quatro) dimensões a saber, 
de primeira, segunda, terceira e quarta grandezas. Devem 
ser traçadas dentro de círculos cujos diâmetros são: de três 
décimos de módulos (0,30 M) para as de primeira grandeza; 
de um quarto de módulo (0,25 M) para as de segunda grande
za; de um quinto de módulo (0,20 M) para as de terceira 
gra~deza; de um sé~imo de módulo (0,14 M) para as de quarta 
grandeia; -

X- as duas faces devem ser exatamente iguais, com a 
faixa branca inclinada da esquerda para a direita (do obser
vador que olha a faixa de frente), o Escorpião à direita, o 
Cruzeiro do Sul no meio, Prócion, Sírio e ,Canopo à esquerda 
e o mais como se indica no Anexo n"' 2. E vedado fazer uma 
Cace como avesso da outra; 

XI- para exata e mais fácil disposição das estrelas e 
constelações, poder-se~á dividir o círculo azul em quadrículas 
(como se indica no Anexo n" 2), verificando-se entre outras 
localizações que a Espiga da Constelação da Virgem, acima 
da faixa branca, corresponde à terceira letra de Progresso; 
qué: Prócion fica sob a letra O de Oidem; que a estrela mais 
da direita da constelação do Escorpião fica sob a última letra 
de progresso, e que as estrelas Sigma do Citante, Alfa e 
Gama do Cruzeiro do Sul e a letra P do Progresso ficam 
sobre o diâmetro vertical do mesmo círculo. 

SEÇÃO III 

Do Hino Nacional 

- Art. 6" O Hino Nacional é o composto da música de 
Franc_isco Manoel da Silva e do poema de Joaquim Osório 
Duque Estrada, de acordo com o que dispõem os Decretos 
n'l71, de 20.de janeiro de 1890, ê n' 15.671, de 6 de setembro 
de 1922, conforme consta dos Anexos n"s 3, 4, 5, 6 e 7. 
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. Parágrafo _ú!)ico. A_rilarcha batida, de autoria dÇ> mestre 
de música Antão Fernandes, integrará" as =ínstrurnCntações dê 
orquestra c banda, nos casos de ex~c.ução do Hino Nacional, 
rriencióriaO.oS na alínea a do art. 19 desta lei, devendo ser 
mantida e adotada a adaptaÇão vocal, em fá m_aior, do mestre 
Alberto Nepornuceno. 

SEÇÃO IV 
Das Armas Nacionais 

Art. 7~ As Armar Nacionais são as instituídas pelo De
creto n' 4, de 19 de. novembro de 1889 (Anexos n•' 8 e 9) 
com a atualização que resultar dos casos de alteração previstos 
na Constituição do B'rá:sit'. 

Art, 8'·' A feitura das Armas Nacionais deve obedecer 
à proporção de 15 (quinze) de altura por 14 (quatorze) de 
largura, e atender às segui:.Ht::!!> disposições: 

I -O escudo redondo será constituído em campo azul-ce
leste, contendo cinco e·strelas de prata, dispostas na forma 
da constelação do Cruzeiro do Sul, com a bordadura do campo 
perfilada de ouro, carregada de t .. .mtas estrelas de prata quan
tos forem os Es_t_ados da Federação, mais uma representativa 
do DistritO Federal. 

II- O escudo ficará poUsaildo numa estrela partida giro
nada, de 10 (dez) peças de sinopla e ouro, bordada de 2 
(duas) tiras, a interior de goles c a exterior de ouro. 

III- O todo brocante 5obrc uma espada em pala, empu
nhada de ouro, guardas_ de blau, salvo a parte _do centro, 
que é de goles e contendo uma estrela _de prata, figurará 
sobre uma coroa formada de um ramo de café frutificado 
à destra, e de ou_tro de fumo florido, à- sinistra, affibos d~ 
própria cor, atados de blau, ficando o conjunto sobre um 
resplendor de ouro, cujOs conto-rnos formam um-ã estrelã de 
20 (vinte) pontas.-

IV- Em listei de blau, brocante sohre os punhos da 
espada inscrever-se-á em ouro a legenda "República Federa
tiva do Brasil" no centro, e ainda as expressões "15 de Novem
bro", na extremidade destra, e as expressões "de 1889", na 
sinistra. 

Art. 9~' O Selo Nadon·al tem os distintivos a que se 
refere o ~ecreto n'·' 4, de 19 de novembro de 1889, devendo 
ser atuahzado quando ocorrer a criação de novos Estados 
da Federação, na forma estabelecida pela Constituição do 
BrasiL 

Art. 10. O Selo Nacional será constituído por um círcu
lo representando uma esfera celeste, igual ao que se acha 
no centro da Bandeira Nacional, tendo em volta as palavras 
República Federativa do Brasil. Para a feitura do Selo Nacio
nal, observar-se-á o seguinte: 

I- Desenham-se 2 (duas) circunferênCias cond~iitdcas 
havendo entre os seus raios a proporção de 3 (três) par~ 
4 (quatro). 

II -A colocação das estrelas, da faixa e da legenda Or
dem c Pro~ress_o_ no círculo interior obedecerá às mesmas 
regras estab~lec1das para a feitura da Bandeira Nacional. 

III- As letras das palavras República Federativa doBra
sil terão de altura um sexto raio do círculo interior, ·e de 
largura um sétimo do mesmo raio. 

IV-A distribuição das letras _deverá ser feita pelo modo 
indicado no Anexo n'-' 10. 

CAPÍTULO UI 
Da Apresentação dos Si~~~los Nacionais 

SEÇÂO 1 
Da Bandeira Nacional 

Art. 11. A Bandeira Nacional deve ser hasteada de sol 
a sol, sendo permitido o seu uso à noite uma Vez que se 
ache convenientemente iluminada. 

Parágrafo único. Normalmente far-se-á hast_eamento às 
8 horas e o arriamento às 18 horas .. 

Art. 12. Será _a Bandeira Nacional obrigatoriamente 
hasteada nos dias de festa ou luto nac:ional em todas as repar
tições públicas, estaduais e municipais, nos estabelecimentos 
particulares de ensino reconhec_ido_s e inspecionados nas enti
dades sindicais e bem assim em quaisquer outras· instituições 
particulares de assistência, letras, artes, ciências e desportos. 

Art. 13. Em todos os estabelecimenlos de qualquer ra
m_o o_u grau de ensino público ou particular súá obiigatórío 
o hasteamento da Bandeira Nacional nos dias_ de festa ou 
luto _nacional, e ainda pelo menos uma vez por Semana. O 
hasteamento, salvo motivo e força maior, far-se-á sempre com 
solenidade. Serão os estabelecimento.s d.e ensino obrigados 
a manter a Bandeira Nacional em lugar de honra, quando 
não esteja hasteada. 

Art. 14. Será a Bandeira Nacional diariamente hastea-
da: 

a) no palácio da Presidência da República; 
b) na residência do Presidente da República; 
c) nos palácios dos Ministérios; 
d) na Cãmara dos Deputados. no Senado Federal, no 

Supremo Tribunal Federal, nos Tribunais Superiores, nos Pa
lácios dos Governos Estaduais, nas Assembléias Legislativas 
Estaduais, nas Prefeituras Municipais, nas Câmaras Muni
cipais e nas 1-eparl:ições federaiS, estaduais e municipais situa
das nas regiões fronteiriças durante as horas de expediente; 

e)" rias unidades da Marinha Mercante, de acordo com 
as leis e regulamentos da navegação, polícia nãvãl e praxes 
internacionais. -

Art. 15. O uso da Bandeira Nacional,Jl~ forças Arma~ 
das, regular-se-á pelas disposições dos respectivos cerimoniais. 

Art. 16. No dia 19 de novembro de cada ano, o hastea
mento e o arriamento da Bandeira Nacional realizar-se-ão 
às 12e 18 horas, respectivamente, com as solenidades especiais 
determinadas pelas autoridades. _____ _ 

Art. 17. O uso da Bandeira Nacional obedecerá ~s se-
guintes prescrições: _- __:-.:::-::= _:::-

I-Quando hasteada em janela, porta, sacada ou balcão, 
ficará: ao centro, se isolada; à direita, se houver bandeira 
de outra nação; ao centro se figurarem divers-ãS bandeiras 
perfazendo número ímpar; em posição que se a-pi"oXim:e dó 
centro e à direita deste, se, figurando diversas bandejr~s,a 
soma delas formar número par. As presentes disposições sãO 
também aplicáveis quando figurarem, ao lado da Bandeira 
Nacional, bandeiras representativas de instituições, corpora-
ções ou associações. __ 

II -Quando em préstito ou procissão não será conduzida 
em posição horizontal, e irá ao centro da testa da coluna, 
se isolada; à direita da testa da coluna, se houver outra bandei
ra; à frente e ao centro-da testa da coluna, 2 (dois) metros 
diante da linha pelas demais formada, se concorrerem 3 (três) 
ou mais bandeiras. 

III- Quando distendida e sem mastro~ em rua ou praça, 
entre edifícios, ou em portas, será colocada de modo que 
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o lado do retângulo esteja em sentido horizontal, e a ç:strela 
isolada em cima. · · 

IV- Quãndo ostentada em sala& 01,1 salões, por motivo 
de reunião, conferênci.as o.u so.Ien_idade.s, fiçará e.sfendida ao 
longo da parede por detrás da cadeira .da presidência ou do 
local da tribuna, sempre acima da cabeça do respectiVo Ocú- _ 
pante e colocada pelo modo indicado no número anterior. 

V- Quando em fiarão, s_obre esc_udo o_u _outra qualquer 
peça que agrupe diversas barideiras, ocupará o centro, não 
podendo ser menor do que as outras nem colocada abaixo 
delas. 

VI- Quando hasteada em mastro ou içada em adriça, 
ficará no tope lais ou penal; se figurar juittatrieÍl.te com b~rl_
deira de outra nação, ou pavilhão ou flâmula de autoridade 
federal, será colocada à mesma altura; se figurar com pavilhões 
de unidaQes militares ou bandeiras representativas de institUi-
ções, corporações ou associações, será colocada acima.' · 

VII- Quando em funeral para hasteamento, será levada 
ao tope antes de baixa a meia adriça ou a meio mastro, e 
subira novainente ao tope, do arriamento; sempre que for 
conduzida em marcha será o luto indicado por um laço de 
crepe, atado junto à lança. 

VIII- Quando distendida sobre ataúde no enterramento. 
de cidadão que tenha direito a esta homenagem, ficará a tralha 
do lado da cabeça do morto e a estrela isolada à direita, 
devendo ser retirada por ocasião do sepultamento. 

§ 1 ~ Considera-se lado direito, nas janelas, portas, saca
das e balcões, o lugar que fica à direita do observador nesses 
pontos, de frente para a rua; observar-se-á critério análogo 
para a determinação do lado direito em qualquer outro caso. 

§ z~ No caso do número I do presente artigo o mastro 
ou haste deverá estar situado no plano vertical normal à facha
da, a prumo ou inclinado para fora, com relação à vertical, 
no máximo até 30 (trinta) graus. 

§ 3' A Bandeira Nacional será hasteada em funeral, 
não o podendo ser, todavia, nos dias feriados: 

a) em todo o País, quando decretado luto oficial pelo 
Presidente da República; 

b) na Câmara dos Deputados, no Senado Eederal, nas 
Assembléias Legislativas Estaduais e nas Câmaras Municipais, 
quando determinado pelo respectivo Presidente, por motivo 
de falecimento de um dos seus membros; 

c) no Supremo Tribunal Federal e nos Tríbunais Superio
res, quando determinado pelos respectivos Presidentes, por 
motivo do falecimento de um dos seus juízes; 

d) nos palácios dos Governos Estaduais e nas Prefeituras 
Munícipai"S, quando ~ecretado luto oficial pela autoridade 
competente do Estado ou do Município, por motiVo de faleci
mento do Governador ou do Prefeito; 

e) o hasteamento poderá- ser feito a ·meio masrro ou·- ã 
meia ·adriça, de acordo com as disposições relativas a honras 
fúnebres dos cerimoniais das Forças Armadas, ou conforme 
o uso_ internacional. 

§ 4~ Em ocasião em que deva serefetuado outro hastea
mento, o da Bandeira Nacional far-se-á em primeiro lugar; 
o seu arriamento, neste caso, será feito por último. · 

§ s~ Para homenagem a nações estrangeiras e a autori
dades nacionais oU estrangeiras, assim ·comO nã ornamentação 
de praças, jardins ou vias públicas, é facultado o. uso da Ban
deira Nacional juntamente _com as de outras _naçõ-es, podendo 
ser colocadas, em mastros ou postes, escudos ornamentais, 
ao redor dos quais se disponham as bandeiras, dando-se sen1-

pre à Bandeira Nacional a situa-ção descrita no número I do 
presenté: artigo. e à mesrria altura das estr~rtgeir~s. · 

SEÇÃOU 
Do Hino Nacional 

Art. 18. A-execução do Hino Nacional obedeceyá às 
seguinfes prescrições: · - · 

I -Será sempre executado em andamento metronômico 
de u111a se91ínima igual a 120 (cento e vinte). 

II -E obrigatória da tonalidade de si bemol para a execu-
ção inStrumental ~imple~: - · 

III- Far-se-á o canto sempre em uníssono. 
IV -Nos casos de simples execução instrumental, tocar

se-á a música integralmente, mas sem repetição; nos casos 
de execução vocal, serão sempre cantadas as duas partes do 
pOemá.. 

Art. 19. Será o Hino Nacional executado: 
a) em continência à Bandeira Nacional e ao Presidente 

da República; ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal 
Federal, quando incorporados; e nos demais casos expressa
mente determinados pelos regulamentos de continência ou 
cerimônias de cortesias internacionais_; 

b) na ocasião do hasteamento da Bandeira Nacional, nos 
estabelecimentos públicos ou particulares, de qualquer ramo 
ou grau de ensino, pelo menos urna vez por semana. 

§ 1~ A execução será instrumental nos 3 (três) primeiros 
casos, será instrumental ou vocal no quarto caso, será vocal 
no último caso. 

§ 29_ É vedada a execução do Hino Nacional, em conti
nência, fora dos casos previstos no presente artigo. 

§ 39 Será facultativa a execução do Hino Nacional na 
abertura de sessõ_es cívicas, nas cerimónias religiosas a que 
se associe sentido patriótico, bem assim para exprimir regozijo 
público em ocasiões festivas. 

SEÇÃO Jli 
Das Armas Nacionais 

Art. 20. É obrigatóriO o uso das Armas Nacionais: 
a) no palácio da Presidência da República; 
b) na residência do Presidente da República; 
c) na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, no 

Supremo Tribunal Federal, nos Tribunais Supe-riores, nos pa
lácios dos governos estaduais e nas Prefeituras Municipais; 

d) na frontaria dos edifícios das repartições públicas fede-
rais; 

e) nos quartéis das forças federais de terra, mar e ar, 
e das forças policiais, noS seus armamentos; ·e bem assim 
nas fortalezas e nos navios de guerra; 

O na fronteira ou no salão principal das escolas públicas; 
g) nos papéis de expediente das repartições públicas e 

nas publicações _ofíciais. 

SEÇÃOJV 
Do Selo Nacional 

Art. 21. O Selo Nacional será usado para autenticar 
os atas de governo e bem assim os diplomas e certifiCados 
expedidos pelos estabelecimentos de ensino, oficiais ou reco
nhecidos. 

CAPÍTULO IV 
Das Proibições 

Art: 22. São vedados o uso da Bandeira NaciOnal, das 
Armas Nacionais, do Selo Nacional, assim como a execução 
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vocal ou instrumental do Hino N<:\cional sempre que .não se 
revestirem da forma, ou não se _ap;res.entar~m dq modo__. pres
crito na presente lei. 

Art. 23. É. ígualmerite -proibidO rc[ue se apresente ou 
se trate com desrespeito qualquer d0s símbolos nacionais. 

Art. 24. _ É_ainda proibido o uso_ da Bandeira Nacional: 
a) sempre que o exemplar não estiver cm bom ·estado 

de conservação; 
b) como ornamento ou roupagem nas casas de diversões, 

ou em qualquer ato que não se revista de caráter oficíãl; 
c) como reposteiro ou pano de baça, guarnição da mesa 

ou revestimento de- tribuna, cobertura de_ placas, retratos, 
painéis ou monumentos a serem inaugUtados; 

d) por pessoa natural ou entidade coletiva pa'rà a -presta-
ção de honras de caráter particular. - - - · 

Art. 25. É vedada a execução de quaisquer arranjos 
voca'isdo Hino Nacional, a não ser o-de Alberto Ne_pomuceno, 
na conformidade do Anexo n" 7; igUalmente não será pCI'n'li- -
tida a execução-de arranjo~ artísticos instrumentais do _Hino 
Nacional que não sejam autoriZados pelo Ministério da Educa
ção c Cultura, ouvida a Escola Nacional de Música. 

Art. 26. Não se permitirá o uSo das Armas Nacionais 
quando postas em conjunto com outras armas, ou brasões, 
forem de menor tamanho ou não ocuparem a posição de hon
ra. 

Parágrafo úniCo. Para a determinaçãO da ord"eJn d"e pre
cedência no caso de presente artigo obscrvar-se~ão as dispo
sições estabelecidas para uso da Bandeira Nacional. 

Art. 27. É vedado o uso parcial ou integral da Bandeira 
Nacional, das Armas Nacionais ou-do Selo Nacional nos rótu
los ou invólucros de produtos expostos à venda, e bem assim 
na propaganda ou qualquer outro ato ou expediente de natu
reza comercial ou industrial. 

Art. 28. Nenhuma bandeira de outra nação poderá ser 
usada no País, sem que flutue, ao seu lado direito, de Tgual 
tamanho e em posição de realce, a Bandeira Nacional, salvo 
nas sedes das representações diplomáticas e consulares. 

CAPÍTULO V 
Das Cores Nacionais 

Art. 29. COnsideram-se cores naciõn3ls o verde e o 
amarelo~ 

Art. 30. Para ornamentaÇão erp. geral nos casos erti _que 
não seja permifíâó O uSo da Bandeira Nacional, poderão ser 
empregadas, cm galhardetes, flâmulas, painéis, escudos ou 
de outro qualquer modo as cores nacionais inclusive em combi-
nação com o azul e o branco. -

CAPÍTULO VI 
Do respeito devido à Bandeira Nacional 

e ao Hino Nacional 

• Art. 31. Durante a cerimônia do iÇamento ou arria
menta da Bandeira Nacional, nas o_casi6es em que ela se apre
sentar cm marcha ou cortejo, assim como durante a execução 
do Hino Nacional é obrigatória a atitude de respeito, conser
vando-se todos de pé e em silêncio. 

§ 1 o Nas oportunidades referidas neste artigo, os milita
res farão continência regulamentar. e os civis, do sexO mB:~_cu~ 
lino descobrir-se-ão não podendo os estrangeiros -eximir-se 
deste comportamento. Os- civis.· de âmbos os _sexos deverão 
sempre mal}ter-se de pé e em postura respeitosa. . 

§ 1" E vedada qualquer outra forma de saudação que 
não as mencionadaS-neste artigo. 

Art. 32. O exemplar da Bandeira Nacional, em desuso 
por se achar em mau estado de conservação, poderá ser entre
gue .ao comando. de .qualquer unidade militar, a· fim de ser 
incinerado. . 

Barágrã~o únicÕ_-- Não será -incinemdo, mas re_coihido 
ao Museu Histórico Nacional, o exemplar da Bandeira Nacio
nal ao qual esteja ligado a qualquer fato de relevante signífi· 
cação na-vida do País. 

Art. 33. A cerimônia da incineração de que trata o arti
go anterior realizar-se-á a 19 de novembro de cada ano, levan
tando-se para tal fim uma pira -no pátio do quartel da unidàde 
_mtlitar ~-m que deva ser feita. 

§ lo A çerimónia poderá excepcionalmente ser reali-
zada em praça púhlica. __ 

§ 29 •. É obrigatória, quando solicitadi:t, a_cooperaçãO das 
escolas na cerimônia de que trata o presente artigo. 

CAPÍTULO VII 
Das Penalidades 

Art. 34, Incluem-se entre os crimes de que trata o Capí
tulo JI do Decreto-Lei n"' 314, de 13 de março de 1967, e 
serão punidos com a pena de 1 (um) a 3 (três) anos de prisão, 
os seguintes: 

I- PraticB:r, -~m lugar público, ato que se traduza em 
me_n_osprczo, vilipêndio ou ultraje a qualquer dos Símbolos 
Nacionais, 

II-Despertar, ou tentar despertar, por palavras ou por 
escrito, contra qualquer dos Símbolos __ Nacionais, a repulsa 
ou desprezo público. 

Art 35. A violação de qualquer disposição da presente 
lei, excluídos os casos do artigo anterior, sujeita o infratOr 
à multa de 100 (cem) a 400 (quatrocentos) cruzeiros novos 
elevada ao dobro nos casos de reincidência. 

Art. 36. A autoridade policial que tomar conhecimento 
da infração de que trata o artigo anteriOr, notificará o autor 
para apresentar defesa no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 
findo o qual proferirá a sua decisão, imp"orido ou não a multa. 

A autoridade policial, an"tes de proferida a decisão, pode
rá determinar a realização, dentro do prazo de 10 (dez) dias, 
de diligências esclarecedoras, se _o julgar necess_ário-ouse 
a parte o requerer. -

· Parágrafo único. Imposta a multa, e uma vez homolo
gada a sua imposição pelo juiz, que poderá proceder a uma 
instrução sumária, no prazo de 10 (dez) dias, far-se-á·a respec
tiva cobrança, ou a conversão em pena de detenção, na forma 
da lei penal. 

CAPÍTULO VIll 
Disposições Gerãis e Tra-nsitórias 

Art. 37. _Haverá nos quartéis generais das Forças Ar
madas federais, na Casa da Moeda, na Escola Nacional de 
Música, nas embaixadas, legaçõe_s e consulados d_S' _:Srasil, 
aos museus históricos oficiais_, nos comandos de unidade de 
terra, mar e ar, capitanias de portos e alfândegas,_e as prefei
turas municipais, uma coleção de exetnplares padrão dos Sím
bolos Nacionais a- fim de servirem de modelos_ obrigatórios 
para a respectiva feitura, constituindo o instrumento de con
fronto para a aprovação dos_ exemplares destinados à apresen-
'tação, procedam ou não da iniciati_~a parti_c_ular_. --· 

§ 1~ D_ecorr:ido o prazo de 90 (noventa) dias a contar 
da da.ta da publicação desta lei, exemplares da Bandeira Nacio
naL e das Armas Nacionais não poder_ãcYSer distribLI:íc;i_p~j;X:atui
tamente ou posfos à Venda, sem-qUe tiagam na tralha daquele. 



Abril de 1992. DIÁRIO 00 CONGRESSO NACIONAL (Seção·n) Sextawfeira 24 _ 2'?75 

primeiro símbolo, e no reverso do segundo, a marca e o endc
reço.do fabricante ou ed_itor, bem_çomo a data de sua feitura .. 

§ 29 É vedado colocar quaisquer iii.dicações sobre .a 
Bandeira Nacional e as Armas Nacion3íS. _ ._-. ---_ ; 

§ 3'" Os modelos. dos símbolos nacionàis mendoriad6s 
nos parágrafos anteriofes ficarão ã.t:qU:iVadOs nas fábdc_aS,Iito-
grafias ou oficinas. · _-__ · · 

§ 49 Os modelos do Hino Nacional deverão conter, para 
efeitos do parágrafo ante~or, a da_!a_-_d'? __ despacho do_ o·iretor 
da Escola Nacional de Música, ou-, em sua falta, o-~sinete 
do comandante da guarnição ou da corporação militar ft:deral. 

§ 5~ As faturas de importação de Símbolos Nacionais 
só poderão ser visadas pela autoridade consular brasileira no 
exterior, se os seuS exemplares estiverem de acordo cornos 
modelos. Nas alfândegas do País serão apreendidOs e inuliz'!l· 
dos na forma prevista por esta lei, os exemplares de Símbolos 
Nacionais que não se conformarem com os preceitos legais. 

Art. 38. É obrigatório o e_nsino do desenho da Bande.~~a 
Nacional e od_canto Qo Hino Nacional em todos os estabeleci· 
mentos, públicos ou particulares, de ensino primério, normal, 
secundário e prOfissional. -

Art. 39. Ninguém poderá ser admitido ao serviço públi· 
co sem que demonstre conhecimento do Hino Nac~onal. 

Art. 40. O uso do símbolo de naçües ·estrangeiras, nas 
zonas rurais do País dependerá de autorização e_special do 
Ministério da Justiça. 

Art. 41. O Ministério da Educação e Cultura fará a 
edição oficial definitiva _de todas as partituras do Hino Nacio· 
nal e bem assim promoverá a gravação em discos de sua execu· 
ção instrumental e vocal. 

Art. 42. Incumbe ainda ao MinistériO da Educação e 
Cultura organizar concurs_o_s entre autores_ nacionais para a 
redução das partituras de Orquestras do Hino Nacional para 
orquestras restritas. 

Art. 43. Esta lei entra em vigor na d;:1.ta de sua publi· 
cação. 

Art. 44. Ficam revogados o Decreto· Lei n~ 4.545? de 
31 de junho de 1942, e as demais disposições em Contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 1: 

PROJETO DE LEI DA 
CÂMARA n' 73, de 1991 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, 
c, do Regirrieilto Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n'73, de 1991 (n• 4.064189, na Casa de origem), 
de iniciativa do Tribunal de Contas da União, que dis· 
põe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da 
União, e dá outras providências, tendo 

PARECER, sob n' 62, de 1992, da Comissão 
- de Constituição, Justiça e Cidadania: 19 pronun· 

ciamento: favorável ao Projetõ cám "35 emendas que 
oferece; 29 pronunciamento (sobre as Emendas de Pie· 
nário): favorável as Emendas de n~ 44, 45, 56 e 65; 
favorável nos termos de subemendas. às de n~'~ 36 a 
38, 40, 42, 54, 55, 57, 59, 62, e 66; pela rejeição das 
de n•'43, 46,47 a 53, 58, 60, 61,63 e 64; pela prejudicia
lidade das de n9s 39 e 41; e apresentando a de n9 67, 
do Relator. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária 
do dia 30 de março último. Em sessão anterior foi lido o 

Requerimento n~ 158, do Senador Eduardo Suplicy, de desta· 
que para a .rejeição da segUinte expressão do projeto~ 

" ... membros.qo Ministério Público.'' 

b requerimentó será apreCiado oportunamente. 
Em votação o projeto, ressalvados os destaques e as 

emendas. . 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permânecer 

sentados. (Pausa.) 
AproVado. 

O Sr. José Paulo Biso!- Peço verificação, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O nobre 
Senadof José Paulo Bisai solicita verificação com o apoio 
dos Srs. Senadores Cid Sabóia de Carvalho, Amir Lando, 
Ju_tahy Magalhães, Eduardo Suplicy e Ronaldo Aragão. 

A Presidência solicita -aOs Srs. Senadores que tomem as· 
sento em suas bancadas .. 

Os Srs. Senadores já podem votar o pedido de verifícação 
de quorum solicitado pelo nobre Senador José Paulo Bisai 
com apoio de outros eminentes colegas nesta Casa. 

O Sr. Marco Maciel- Peço a palavra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDEN_TE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao eminent~ Senador Marco Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Para encaminhar 
a votação. Sem revisão_ do orador.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, apenas para orientação da Bancada. Como se trata 
de projeto .que dispõe_ sobre a Lei Orgânica -do Tribunal de 
Contas da União, em conseqüência, matéria- extremamente 
relevante, eu gostaria de dizer a minha Bancada que_ o nosso 
voto é favorável. 

O proJeto foi discutido amplamente na Cornissáo de Jus· 
Uça tendo como relator o nobre Senador Pedro simon; ao 
PiOjetOforain apresentadas emendas. Veio ao plenário-depois 
de ampla discussão. Não vemos, então, por que não dar nosso 
voto favorável; de mais a mais, a votação do projeto não 
elide a discussão da matéria destacada. 

Sr. Presiclentt;:, o nosso voto é_Iavorável. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Todos os 
Srs. Senadores já votaram? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO__: Sr, Presidente, 
~~ pedi_ria Uf!l_ esc_l~i-ecim~nto: o voto "sim" é sem prejuíZo 
do que foi destacado? 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Perfeita
mente, nem do destaque, nem das emendas. 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 
Alexandre Costa 
Áureo Mello 
Carlos De'Carli 
Cesar Dias 
Cid Carvalho 
Coutinho Jorge 
Dario Pereira -

- Divaldo Suruagy 
Eduardo Suplicy 
Elcio Alvares 
Esperidião Amin 

- Francisco Rollemberg 
Fernando Cardoso 
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Garibaldi Alves 
Gersõn Camata 
Iram Sara-i v a 
Jarbas Passarinho 
Josaphat Marinho 
Jutahy Magalhães 
Lavoisier Maia 
Louremberg Ro~ha 
Lucfdio Portella 
Magno Bacelar 
Marc_o Maciel 
Marluce Pinto 
Nelson Carneiro 
Paulo Bisol 
Pedro Simon 
Ronaldo Aragão 
Ronan Tito_ 
Saldanha Derzi 

.--- ' ~· 

Valmir Carnpelo , ~ _-- -
VOTAM "NÃO" OS ~RS. SENADORES: 
AmirLando 
Epitácib Cafeteira 
Nelson Wedekin 

' ' . 

- .-,; 

O SR. P~ESIDENTE (Mauro Benevides)- Estão, pre
sentes 35 SrS~ Senadores. Não houve quorum para a votação 
da matéria. Nos termos do Regimento, a sessão -deverá ser 
suspensa por dez minutos. 

O Sr. Ronan Tito -Sr. Presidente, peço a palavra pela 
ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevidesf :_ Concedo 
a palavra a V. Ex~ 

O SR. ROI'/AN TITO (PMDB- MG. Pela ordem. Sem 
reVisão-do orador.)- Sr. Presidente, apelo justamente aos 
Srs. Senadores que se encontram nos seus gabinetes e nas 
comissões para que venham agora ao plenário.-uma vez que 
essa é matéria da maior importância:-· ··-- ------

Há também outra matéria que poderíamos votar hoje 
e acredito que é do interesse da Casa. Trata:-se dó ·reajuste 
dos salários dos servidores civis (!"militares da União: Se nâo 
houver quorum, não teremos como dar prosseguimento à vota
ção. Por isso, o meu apelo pari que acorram ao plenário 
todos os companheiros que estão nas Comissóes e nos gãbinete. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Tendo em 
vista também a intervenção do Senador Ronan Tito, a Presi
dência recomerida aos Presidentes de comissões, quer sejam 
Mistas de Inquérito do Congresso_ Nacional, ou Comissões 
Permanentes do Senado Federal, no sentido de que suspen
dam imediatamente os trabalhos, para que os Srs. Senadores 
integrantes das respectivas comissões possam vir imediata· 
mente ao plenário do Senado Federal. __ 

A sessão vai ser suspensa por 10 minutos-. Antes;pbrém, 
a Presidência reitera o apelo formulado pelo Senador Ronan 
Tito, no sentido de que todos os Srs. Senadores que porventura 
se encontrem nas dependências do Senado Federal, quer seja 
nos gabinetes ou Comissões Mistas de Inquérito venham ao 
plenário. Estão presentes apenas 37 Srs. Senadores. 

Está suspensa a sessão. 

(Suspensa às 16h28min, a sessão é reaberta às 16h30 
min.) -- -

. . O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Está rea-
berta a sessão. _ - _ -

A Presidéncia ,_võlia a Insistir -aos Srs .. S.ênado!es~- que 
ainda estão nos corredores, para que apressem .os passos a 
ponto de participar da verificação de -Q_uor~m, que agora se 
processa, para o exame do projeto relacionado _c_om a Lei 
Orgânica do Tribunal de Contas. . .. 

_- A Presidência pede aos Srs. Senadores que tomem assen-
to nos seus respectivos lugares. · 

., Solicita, também, aos Srs. Senadores ·que se encontram 
nas. Comi~sões_ Mistas, nas de Inquérito, nas Permanentes, 
ou nos seus gabinetes, que venham, imediatamente, ao plená
rio, porque vai-se processar, dentro de dois minutos, a verifi
_cação de quorum, requerida pelo nobre Líder, Senador José 
Paulo Biso!, com o apoio de cinCo eMinentes colegas de~ta 
Casa. 

_ _ _A Presidênçi_a apela a todos QS Srs. :Senadores para que 
toineril assento nas respectivas bancadas, porque será proces
sad-a a verífii::3Çáo de quorum. 
-- Todos os Srs. Senadores já votaram? (Pausa.) 

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, apenas para efeito de 
orientação da Bancada, nosso voto é HSim", a favor da apro
vação do projetO que dispõe sobre a Lei Orgânica-do Tribunal 
de Contas da União. 

_ __ 9 Sr. Hu~berto Lucena- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Pela ordem.) 
-Sr. Presidente,_o PMDB vota "Sim", sem prejuízo das 
emendas destacadas. 

- ------- 7Procede~s_e_ à votaçã_o.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 
Alexandre Costa 
Aureo Mello 
Beni V eras 
Carlos De 'Carli 
Cesar Dias 
Cid Carvalho 
Coutinho Jorge 
Dario Pereira 
Divaldo Suruagy 
Eduardo Suplicy 
Elcio Álvares 
Esperidião Amiti 
Francisco Rollemberg 
Fernando Cardoso 
Garibaldi Alves 
Gerson Camata 
Guilherme Palmeira 
Hugo Napoleão 
Humberto Lucena 
Iram Saraiva 
Jarbas Passarinho 
-r Cião Calmo-O 
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Josaphat Marinho 
José Sarney 
Jutahy Magalhães 
Lavoisier Maia 
Louremberg Rocha 
LU:cídio '?ortella · 
Magno Bacelar 
Marco· Maciel 
Mário Covas 
Marluce Pinto 
Maurício Corrêa 
Moisés Abrão 
Nelson CarneirO 
Nelson Wedekin 
Paulo Bisol 
Pedro Simon 

Ronaldo Aragão 
Ronan Tito 
Saldanha Derzi 
Valmir Campelo 
VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 
Amir Lando 
Epitácio Cafeteira 

_ O SR. PRESIDENTE (Mauro Beneyides) - Todos os 
Srs. Senadores já votaram? (PaUsa.) - - - -~ 

A Presidência vai proclamar o resultá.do. (Pausa.) 
Votaram ·~Sim_" 42 Srs, Senadores; e '''Não" 2. 
NãO-hô-uve ãbstçnções. - - · ·' .- · 
Total de votos: 44. 
O projeto foi aprovado. 

É o seguüite ~ prõj~tO ·aprovado: 

PROJEfO DE LEI DA CÂMARA N• 73, DE 1991 
(N• 4.064189. N/\ CASA DE ORIGEM) 

(DO TR8(I'W... DE CONTM Do\ ONIAo) 

Di•e>O• •o<u• .. Lei orolnlc• do 
Tdbund <11 C:crnUI o!J1 Unll.o e d' outra• 
pcoddlnc:iaa. • 

O COHGitZSSO NACIOIIAt. dac::retal 

Mo\TUIIE%A, COHPETbiCU. r; JURlSDlçAo 

Art. 1• _Ao Tdbunel dt contai da Unilo, Orvao de eontrolt 
e:aterno, eo•pete, no• hr•o• cS. Contt1tu1çlo Federal 1 n1 for .. 
estabelecida nasta ldr 

oSln~err!~!':!ne ·: e:~~::. d~~b~1:!:1:~~·e~l::d:. d::: i ~~=:~~~::v~~r.:o! 
das entlc!lodes 411 ect.iAlltrtçl.o hdlreta, lnc:luldel •• fundaç0t1 , 
e.odtdad•• ln•tit"h'•l 1 aantld•• pelo podn pObUc:o federal. • •• 
conta• daq\ltltl QUI deres et\111 • PtOrda, e:atravlo ou outre 
lrtt'lluladdade eh 9"' reeultt dano ao Er,do: 

U _ Proc:edu, por inlc:ht1Ye própria ou por toHcluçao do 
Cononalo Nac:i9nd, dt IUIJ Cllll OU d11 reepectlvtl CO•IIIOtl, I 

~:~!!!~!~~0 dai c~~~::~!; do! 
1 =::!~ 1 

cÍa u~l ~!"':"~!~ 11 .S~~r.r•:!~i:;d,: 
referida• no lnl:leo Interior: 

UI _ •preciar 11 <:::ontn pre1t1d11 1nual-nte pelo Prnldtflllt d• 
hpúbllc:a, nos tu.ol do art. ]6 delta lei~ 

JV _ ICOIII~nbtr 1 arrecedaçlo dt receite • c::trgo d1 Unilo 1t d11 
entidtdu nferidll no Inciso 1 deste utloo, .,.diante inaPtOçOee e 
euditodat, ou por ••lo de da•onetretlvos próprios, n1 lor .. 
.. teMiacida AO lteoiMnt:.o Jntern~;~; 

V_ apredn, ptn fine de uqistro, for .. estabilltc:lda no 
Re'lliaento Interno, 1 lt'Cididtdl! doi atol dr adslesAo de pe .. oal, 1 
Qualquer tftulo, ne •d•lniltuçao dinta 1 indinta, inclu1das 11 
fllndaçOu inttituhllll e 11antida1 pelo poder pCibllco fa~anl, 
ezc::etuadal 1.1 nonaaçOes pare carQo da provl•ento ai co.ilelo, be• co•o 
a dll c~;~nc::e11~n de epoaorntadotill, nfor••• 1 pe:na6ea, ranalvad .. 11 
.. lhorhl poatarioua qu1 n.lio altar•• o fund•••nto leQil do ato 
C:CHIC:Itlllótioj 

VI _ orfatuer, oblltvada a hQillaçlo pertlne!lte, o e'lculo d11 

1:!~:· ~:r:~~~t!:~·~: ~~~~~it~! .. :ri!d!~eo f!.~~i,:!~~: , o .nrr~::r~!: 
tiiP'IC:tl.vos recuraoa; 

VIl_ ••ltlr, noa terao1 do S 2• do art. J3 eh conltitlllç.lio 
rordnel, paraeer prfvlo aobn •• eontas do Govertog de Território 
raduel, no prezo d• 60 (aesunte) dias, • eontar de aeu rec:•bi••nto, 
ne for- •Uabelltdda no llit'fl-nto Internei 

VIJ1 • rapr~nantar ao podar cnepetante 1obre lrr•oularlded•• ou 
ab\laol epuradol, indl.c;endo o ato inquinado • dd lnlndg 
rnpon .. bllldtdltl, ineluaive 11 de Nini1tro d1 11t1do ou autoridah d• 
nlwd hlarirqulco .c;~uiYalentu 

lU _ lle<;~ar 11\1 Prealdant• a s1u Vlee·Pr•aldente, • der~lbcs 
pOli., 

Zlt conc•der licença, ffrl•• • Olltrol •falta-ntoe 101 •lnletros, 
auditor;• • -•broa -do HinlaUrlo Põblleo 'junto •o t'rlbunll, 
d•pand•ndo da lnapaçao por :!unte •fdic• 1 llc::ença pau tnta-nto;~ de 
saõd• por prazo lllparlor 1 6 C••hl -•••I 

ZIII _propOr ao Con<;~r•no lleeio,..l • flxaçAo de vand .. ntol dos 
alnlstrol, audltor11 f -abro• do Hinhtblo Pl:lbl1c:o junto 10 
Tribunll; 

ZIV _ or<;~•nblr 1\11 Sec::ntarl1, na t'or•• ltlta~ledda no ltayi-nto 
Interno, e pr~er·lh• ol c::tt'lloa • espreooa, obsarvada a leQ 1laç&o 
pertinente: 

rv _ propor ao Congtelao Mac:ionel 1 e'riac;ao, trans!or•a;ao e 
extinçao 4• caroos, ••p,eqot e func;Otol do Quedro de Pnsoal de 1111 
Secretaril, ba• c:o•o 1 fl.nçto de rupec:tive rell\lnereçao: 

.lVI _ deeidh lobre den6nc:ie que lha nje enc:esinbade por qudquu 
cidedAo, partido politico, usochç&o 0\1 sindicato, na fotll prevl'ltl 
nos arte. 51 a 53 desta la i: 

r'IJ I _ dorcldl r eobra c:ona"lt' Que lhe 11tj1 fo~•ulach por 
autorldldt co11petente, 1 r•speito de d6vid1 1U1c:lt1de ne epllc::1;1o de 
dispositivos leqele e reoul11111ntare1 connrnente1, .. tirle de 
c::o•petlncia, na for.,. establtltciclao no Raoi•ento Interno. 

o ~r f;uniil No_de~r~t~6.n!~tt~: c:nt ~: 11: 1ld.~!~c•~ lu~!:1~:~~~d, c~te; 
acono•lc;lcSade do1 atol de Q•ltAo a d•• da1peaa1 dele• dac:orrentel, ..,.. 
c::Otlo aobra e aplic•çlo de subv1n;ou 1 • un6ncla da rereitle, 

S 2• -~ r•1po1t1 •f. eonaulta 1 QUI 11 r.fu• o inc:i111 :IVll duta 
artho t•i c:trit•r norllletlvo • constitui prejul,.. ... nto de te11t, -• 
nlo do fato 0\1 1::110 concreto. 

Ct•!r!:l- Sar~ per~l ~111tnc:lel dn ded10t_1_ do Trlbun_al ou,_ 111.11 

t _o relatório do Minlatro·ltehotor, <Se que eonltarlo, na lntiQU, 

::c~i~:lu~~=~~:,~~~t~Í:o ~~~~I:: ld~b~!~c~:~:~u~ ~:.:~! t:~:e~~ d:~ 
chefi11 i•tdletn.. de Unidade TlfenlcaJ e do Minittlftlo Público jllnto 
ao Tr I bunel: 

U fundl•entaçao c0111 que o Mlnhtro-llehtor analhar' 11 
quntOei de fato • de diulto: 

JJl dltpoaltivo c:o• que o Hinh:tro-11thtor decidir' aobra o 
ridto do proc:e11o. 

Art. 2• __ Pau o de~e .. j)anho dt 1u1 eo•pettncle o Tribunal 
•• Cldl eurcJclo, o rol de ratponlhell 1t IUII elteraçO.e, 
docUMento• ou lntoriiÇOU 9'i• conald•rar necellhioa. 
ettabltl•c:ide no IIIGI~~tnto lntarno, _ 

recab•r•. 
outro• 
for .. 

J>art<;~nfo 6nlco _o ,.rlbu,..l poder' solldtar ao Hlni1tto de !:atado 
eupervltor de 'n• ou I autorldadt d• nhel hlitrin;~ulco equlvehnta 
outroe ah•entos lndlapena6vall 10 lti<UC,clo 6• aua c:o•patlnc::la. 
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aut.et,doa, obrloando 
raaponsablll4ada. 

CAPITULO li 

Jtl'IU SDIÇ.I.O 

EJr ,:~:i v!: ;.
0 to~~ 1 !u~:~r i ~6r l~0~~~~o!:1 ~n~!: .. ~•:,1 ~~:!!,;•: "!.!~~~~.: 

aujduoa .. aua o;:oap.t.nd•. 

Art. S• _A :lurbd_içlo do 'l'rlbu~al abnnoa1 

I _ qualquar p.uoa fhio;:a, 6rolo ou •ntidada a QUI" •• rdau o 
indao 1 do 1rt. 1• daata 1•1. <fu• utiU••• aru•::.d•, ou.ard•, o•ranei• 
ou •d•inlatu dinhairoa, bl"na • valer•• pObllt:ol. ou pdoa Q~>ala 1 
Onilo I'I"&PDftlia, ou qua, •• nOIII" dana, aa&ua. obrioaÇ(Ioaa da natur••• 
p.c:unli:riar 

ll _ aqu•l•• qua d•r•• causa a pcrd•, a~:travlo ou outra 
lrraouladdad• d• qu• r•sull.'w dano ao l!:r,rlol 

III _ 01 dirig~nt•• ou llquldantu' du aaprnu •nc:a•pada& ou aob 
intarvançlo ou qu• d• qualczu•r •odo v•nha• • intaorar, proYia6rla ou 
per .. n•nt•••nta, o paUiiiÕnio dt Unllo ou d• outra •ntidada pilbll.c• 
fade-ral1 

IV _ 01 r•aponi'Y•l• pala& contas nacional I das aapr•••• 
aupranacion•ia da eu;:io capltal aoclal • Unllo participo., da for
dl:rata ou indl:rata. nol t•l'aool do tl'atado conat1tutlvol 

v oa raapondvala por l!ntldadll:l doudu d• p.-raonalidada jurldiea 

!:r::~:~~~ f~::::~.:u~~~~:!-:u ~:~~~~~uiç&u paufisuh a prana• 

Vt _ todoa •c:~u•h• que lh• daya• praatar cont•• ou cu:loa ato& 
anaj .. auSaltol' li a~&& thcalUaçlo por ••P'''" dhpodçllo 4e lall 

VIl oa raapona•v•l• pel• aplleaçlo da quai&QI.IaJ' raeur1o1 
r•pa&aadoa p.la Uni lo, •dlanu eonwlnio, acotdo, ·~uat• ou outro& 
inur..-11-tOI conollnarel, a Zatallo, ao Distrito P'aderal ou a Munlelpio; 

vnr _ oa sucasaor•• doa ad .. lnlattadoraa ' rasponaiYail • qua •• 
rahre e1te srtloo, n• o H•ita do valor do patri .. Onio tr1nsfarido, 
nos tar.oa do lnelao &LV do art. 15• da Constllulçlo ra.S.J'al. 

'!'OtU.DA & PUST,I,çlO Dlt CONTAI 

Art. '" _ &atlo aujdtas l t011•da da eOntaa •• telllohado o 
dhpoato no Incho Z.UV do art. S• da ~natitulçlo radanl. s6 por 

~:~;!!:ab1i td!~!b~:•!.,,:: .. cl~~f!,d!: n~:~:~cf:'!!' r•:r v~ ~~~'4!:t~u;: 
dasta lal. 

llrt. 7• _ A& contei doa adalnlnradoraa e :raaponsivais a c:~u• 1• 
rafara o anl.,o anudor aarlo . .nual .. nU aubooetldas 1 ~uloa .. nto do 
Tribunal, sob • for- d• to••d• ou nraataçlo da contu, oroanl1act.a de 
aeordo c- no r-• aatabaleeldaa •• lnst ruçlo nonoat h' a. 

Par•orsfo i)nlco _ )faa tOJiadaa ou pusuço.a da contai • qua aludtt 
aata art ioo daYa• aer inclui dos todas os rac:uuoa, oro;s .. ntil'ioa a 
altra·orÇ-ntfrloa, oarldoa ou nlo pala unlclada ou entidade, 

A:rt, I• _ .nlanta da oaobalo no dav... da prestar eontaa. da nlo 
e~prov•o;lo da .pUcaç.t.o 4o• racunos upauadoa pala UnUo, n• for .. 
pr•vlsta no inelao VIl do art. 5" d .. t• la i • da oeontneia de 
daahl~ua ou da111lo da dlnh•lros, bana ou valoraa pt1bllt:os ou, ainda, 

::,u~~. t à;~ o :: ~~%!Y~~r 1 '!~t!!~l!~; 1 !d:f!f:~r~~ ,::t 1 :;!~";'!~~~~· ~~: 
pan• da r•sponuttUldada aoli1Urt., dev•r' 1-dlata .. nt• adotu. 
prcwldlnci•• coa v ln .. I lnuaurao;lo da tosada da c:ontaa alpacid 
ps;ra apuuç.t.o doa fato&, ld•ntUlc•çao dei naponaiY•h • 
quant!Heaç&o do ol•no, 

S 1• .:_Mio atendido o olhpoto no c•l'llt daiJt• artigo, o Tribunal 
duar•i,.ad • instaurao;lo •b tollllda da contai aapadal, Usando pra•o 
pa:ra c._.prl .. nto d•11• dada.t.o, 

S 2• A to••d• da conta• ••EJadat pr•vlata no caput daata •ttloo 
a •• aeu l l• •ara, deada lo9o, anc•alnhada ao Tribunal da Conta• di 

~~~:~~~; lu~~:~~~;op.~: ~~~:":r;~~:·~t,.:d.r;~~~o ~~Íb~a~al~! 1~:! 
ano c-ivil, na for .. ••t•Hlacida no llaOI .. nto Interno. 

S 3• _ Se o !l~no lor d., 'valor infedor • qu11nth rdadda no 
par,o:rdo snterlor, a t-•da d• .eont•• ••pedal a•r' ana-'•da ao 
procaaso da r••pactlva te>&~da ou praauçao da eont•• anual 4o 
adainl.atrador ou orolan.ctor da das_p.-...,, para julo-nto •• c:onjunto. 

Art. 9• _ l_ntagr_arl_o a toaada ou "r•ataÇ.t.o dor rontaa. inclualve • 
toa.ada -d. conta& ·eap&<:>lal, d•ntra outro• al•-n'W'• aataNlaridoa no~> 
ltaol-nto Interno, oa Savuinuat 

I _ nht&rlo da Qast&o; 

lJ _ nlat6rlo do toa~~dor d• c?nta_s, c:~ut.ndo couber. 

szo;.\o 1 r 

DII:C I ·sOr;s ~ PIIOC!:SSO DE TOMADA OU PRl.STAÇJ.O DI: COH"I'AS 

Art. 10 _ A d•d••g n• procano d .. to••d• ou P•••taçlo d1 cont•• 
poda aar pr•H•Inar. ddlnltiYa ou ter.,inativa. 

S 1• _ Prali•ln•r • 1 d•clslo pt:la Qual o Jtal•tor ou o Trlbuflal, 
•nt•• da pronunciar·•• quanto ao ••r !lo d••.contas, •••olva aobraatu 
o jul9•••nto, ordenar 1 cltaçao ou a audl.nda dOI raaponliYaia ou, 
ainda, dater•inar outra• dl.llglncl•• nec••airi•• ao ••n••-nto do 
procaaao. 

S l• _ DaHnltlYI t • daclalo pala c:~u~1 o "l'tibunal julo• •• conta& 
raoularaa, r•gularaa eoa •••••l~a, ou lrravularer. 

S 3• __ Tarai_n~t I_ v a i_ 1 da c l1lo pt: la Qu• \ o Tt i bunal ordens o 
~~:fl!:;:~t;0 d:• zÍo:i!::. Qi:t ~oraa o;:onaldlradaa il!Qui d'v1ta. no a tar•o• 

Art. ll _o Relator praaldir6 1 lnnruçlo do procuao, 
datar•inlnllo, ••dlanh d~tapacho singular, d• gflclo ou por prowocaÇio 
do óro.t.o da inatruçlo ou do Hlnut•uo Píiblieo junto ao Tribunal, o 
sobraata•anto do julga•anto, • citaçao ou • audi•ncla lloa 
fllpon&6Ydl, ou outra& provldlnclaa conllc!andaa n•caaahlaa •o 
aan••••nto doa autos", fl1•ndo pr110, n• for .. ••tabal1cida no 
flavi••nto Interno, para o at•ndi•crnto daa dllivancl••• •~• o quo 
1\Jba.otari o falto 10 1'1•n6rlo ou • Cl111t1 ra•~ctiwl pua cllcia.t.o 11• 
•6rlto. 

Art. 12 _ VarUlcad• lrraglJ1arid•d• n•• cont••· o ll•l•tor ou o 
Tribunal r 

I _ d'lflntr• 1 raapona-billdldcr Individual ou lolioUria pelo ato da 
galtlo Inquinado: 

li _" houver dibito, ord•nu• a c:iuçlo do raaponahal para, no 
pulo astabalacldo no l'lavi .. nto Jntarno, aprauntat dal•u ou rcrcolhar 
a qu•nt h devida; · 

lll _ •• n&o houv•r diblto, d•t•ndn•r' • audllncia do raapons6vd 
EJara, no Pfi.IO aatabaleeldo no •••;ti.,.nto Interno, apreaantar ra1&•• da 
just!Ucatlva: 

IV _ •dotsri outra& -d.idas eabtv .. ia. 

S 1• _o ruponaival cuja daf••• for ujeltld• pelo Tribunal 1••' 
c:Jantlflca4o par~, ·•• novo a lçrorroobtl pruo altabcrladdo no 
llaoi-nto Int•rno, racolhaa • l•portlnch d••1da. 

S 2• _ flac:onhacida pato Tribunal • boa·U, a llquldaçao ta•panlva 
do dlblto atuall~tado aonat•rla .. nt• san••• o proc•••o, •• nao houY•r 
aldo obaarv•da outr• hraouhridada naa contai. 

S l• _o :rlsponabal qua nao aundor à cltaçlo eu a audUncLa s•ri 
conaidar1do reval pelo Tribunal, para todoa oa afaltoa, dando~ .. 
prost•gut••nto •o proccr11o. 

lln. 13 _A dacialo EJr•li•inar • que •• rafara o art. tl cl .. t• ltl 
pooJu,, • o;:rh,rlo do lllal•tor, ••r publicada no D":r!a Olicial da 
Unlloo. · 

Art. U _O Tribunal julv1ri as toaadas ou pralt&ÇOal dcr contal 1tl 
o tfraino do •••rclrio aaoulnta Ac:tuala •• qucr ••t•• lt•• ti"•~•• a ido 
apr•••nt•d••· 

Art. 15 _Ao "iUlou aa eontu. o Tdbunsl d•eidllri " enaa slo 
raoulard, raoularu C:Oiõ r .. llalv•, ou irr•ouluaa. 

Art, 1' _ AI contat ••rk juload•al 

•n~ idl~·~~~ad!!~nt~~:~1:oa -~~~~~~:: ' • ~:vali~::,~ 1! ri.,: I ~~tr~!:: ' t. 
• econoal.~ldade doa atol da Qa&Uo cto r .. ponabal: 

J1 _ raoubt•• eo• ruallva, Quando avidtnclar•• il'propriadscla 
q~elqu•r outr1 hlta da natunaa tonoal, ou ainda a p:rhlea da aro de 
oastlo Uag1l, il•vlthoo ou antl•ronn..lo;:o (fUI nlo 11)1 da natura•• 
Ot••• a que I>IO flpUI&nte injuatifleado dano 10 ll:r,riO/ 

oco~:inCl!~~•'llllaral, Quando co•proYada Q~&&lquar d.a1 llguintal 

b l o••"• ln!rat;6o a no••• l•;•l ou r•oul•••ntu dt n1tur••• 
c:ont-',bll, !lnancalra, oro;a••nt,th, oparac!OI'III a palrl•ontal: 

c J lnjuatlticado d•no ao r:r"lo, dec:orr•nta da ato de gntio 
il•oltlao ou antiacon,.lco~ 
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PariQ~afo. ol{li'e.o._ o. 'Trib.und- poo;ler6 j_ul;.ar itrt<J,ularn as e_Ontu no 
c;uo d• reineid,nd• nci duc..,.pd••nto .d• d•t•rllrna<;lo d• quer o 
ruponaborl tornha tido deneia, !•ita • ., piOe••n d• toiiÕada ou' 
pnstaçlo dor eo'1t&s. 

S1JJSEçAo I 

(:OtlTAS REGt.lt.ARE5 

Ar~. 17 _Quando ;uivar aa eonta& nQutaraa, o Tribunal darl 
quita1;&0 pt111na ao r•sponalv•l· 

S1JIJS.EçAO II 

Art. 111 _ Q\Jando :!uivar a& eontaa ravul•r•a eo.o raauolva, o 
Tdbunal dar' o;zultao;lo ao r•&""na•~•l • lh• det•rod.nar,, 0\1 a qUal\ lh• 
haja auç•dido, _a adcçlo d• ••did•• n•e•n-'daa A corr,..:;&o das, 
iapropriadad•• ou faltaa ld•ntiflçada•, dt •ode a prevenir a 
Of;'Orrtncia de outr&a aa••lhant••· 

SLIU.EçAO 111 

CONTAS IIIRt<lOt.AR.ES 

Art. U _ Q~.>ando jul;ar •• contu irreo;rulu••• hav•ndo d6blto, o 
Tribunal condornari o rnpor.dvel ao pavamornto da divhl• &t\Jalluda 
•onortad•••ntor, açrorarida dos juroa d• a.ora davidoa, podando, ainda, 
apl!çar•lh• a •ulta previna no· art. 55 ~&ata 1•1. 

Pn,vrtfo olnleo _ tll•J huorl'ldo d'blto, ••• ea.nprov.,da qualq\Jn daa 
oeorrtnclu prorvin•s nu tU nora• •· b • c do_ inciso I 11 do ut. H 
desta loti, o Tribunal apliçari ao respondv•l • 11ulta prorvist• no 
ine i ao I do •r·t. S' dorsta 11111, 

StJIS,I!:çAo IV 

CONTAS I[.IQUIDÂVEIS 

An. 20 __ As contu nrlo consldorradu Lllquidivcis quando ena 
fortuito ou dor !orça •alar, cotoprovad•,.•ntt alheio l vontsdt do 
~•spon"ivel, torn•r ••terlllll'lnt• laposst .. el o jul<J•IIornto d• lll•rito • 
qu• •• rder• o art. Ui de.ra h!. 

Att, 21 _o_ 'rribun•l ordansri· o H•nea.,onto da& contai QUIII fon11 
t:onsidornd&IJ Uiq~o~idboria or o eonseqUent• arq~iv•••n-to do proceuo. 

S 1• _ O..ntro do pruo dor 5 \dnco)_ anOs o:'ontado• da publlcao;&o d• 
d•elslo torr.,lnatlva no DUrio ofichl da unUo. o Tribunal po-d•r', I 
vista d• novos orl11111111ntos q\Jt eonsloitr• suflçlent••• 111\Jtorltar o 
dea•raulvalltnto do proeesso • det•r11inar qu• se ult 1... a rorsporct i v• 
t.oaada ou pr•st•o;lo dor eontas. 

S 2• Trans<::ordào o prazo torhddo no p.-rio;rrafo antorrior s .. quot 
tenha hav1do nov• dorcis&o, a• çont•• nrao consld•r•das •nc•rr•das, 
c- b•iu na roraponsabllid•d• do adalinlatrador. 

StçAo III 

C.!:CtJçAO PU DI!:C I sOEs 

. Art. 22 _ 11 citao;&o, a audUnda, • <::o•unieao;ao d• dULv•nda ou a 
notiHc•<;to far-••-•= 

1 _ •e:dianu eilncia do nspons,vel ou do int•nsudo, na for•a 
orstabor-lorclda no Jteo;ri~~~t~nto Inurno: 

li __ pelo cor r• lo, -dlantor carta r•vlatrada, co• avi•o d• 
r•c•bl-nto: 

111 _ por ordlul publicado no Diarh OUelal da Uni lo, qu•ndo o ••u 
d•stinathio n•o ror loç•llsado. 

Pari11tlfÕ ~niço _ 11 eo11unlcaçlo d• r•jorlçlo doi funda ... ntoa da 
dorf•&a ou d•• razllc-1 de- )usti!lcaflva nr' tnns•ltlda 10 r•spons'v•l 
ou inunnado, n• for .. prevista n .. t, •rtlvo. 

1\rt. 23 _A d•ddo ddlnltlva nri for ... Huàa nos ter•os 
orataborhcidos no R•oi•ornto Jnt•r"o• -por a<::órd&o, çuj• publl.c&Çio 
no Diário otieial da 1Jf'lit.o .:onatltuiri: 

I _no ca1o d• eontaa re-gul1res, çorrtlfl.:ado dot quita<;lo plen• do 
respons.lovorl para ço11 o l!lr6rloi 

IJ _ l'IO ca,o de- c.;~nta• re1Jul&r'IS eo11 re-saalva, çorrtlflçado dor 
quitaçlo co• dortc-r•lna<e;A.;~, nos teraos do art, 115 desta hi; 

in _ no .:aso da contai (rfc-i;rulares: 

a ) obrivar;Ao dor o r•spona6vel, no tlrato eltab~hc-ido no lleQI"'"'"to 
tntuno, co11provtr ~rtntt o Tril:ountl ~u~ ~.;nlhtu ao1 eo!rors publico• 
a Quantia corre1""ndornta ao d~bito QUf li"•• tivorr sido->llputado ou d• 
11ulta eo11lnadA, na for•• prevista nos artl. 1':1 111 55 desta hi: 

b 1 titulo eueutlvo butanu para a cobrança judicial da dlv1da 
dec:orrornte do d~bito ou à• roulta, u n&o recolhida no pruo p..lo 
napona.ive-1: 

e I funda11111nto para QUt a autoridade tOIIportentt procada t. 
c-fortivaçao daa aart'ÇOors previllal nt>s art ... 58.,. 59 d•at• 1~1. 

A~t. 24 _ 1\ dorcia&o 
ou co11lnaçao de aulta, 
~:n!l}~}~ ••ecutlvo, 

do Tributlal, d<' ~ue resulte !11putaÇio dt d•b1to 
torna 1 dh1o:!• 1\QI,Iida • esrta • t .. • or!lcáda 
nos tlt'l\01 o:!a allne• b do inclao III do art. 2l 

Âri:, 25 _O tlll&ponaivel ••rá notilleado para, 1'10 prazo utab•h~;ido 
no llao;rl11anto lnt•rno, •fortuar • coooprov•r o ror.:olhl•ornto da divida 
11"" 1111 ral•r• o art, I9 • aoru poor69raro <inJ~o. dorlta lei. 

Parior.to llnl<:o _ 11 notlflçaç&o •••' [alta na for•• pr•vllta 
•rt. 2~ dorsta h!, 

Art. 26 _Do qualQu•~ I ase do procn:so, o 1'ribunal poderi autori'ur 
o r•colhl•ento p.-rcel•do da laoportAnc;ia devld•, na for•• altaborlec•d• 
no R•giroento Interna, lneldlndo 1obr1 cada p.-rç•la 01 eorrors""ndent•s 
aer•scl•o• l111111i1. 

Pari9rafo olnieo _ A 1altl de rorcolhi11111nto d• Q\JilQu•r p.-rcorla 
i11portar6 o venclllento ant•elpado d.;~ saldo dev•dor, 

Art. 27 _ co.opro .. •do o roreollli•ento lntotoral, o Tribunal u:pedirá 
quitaçao do d~bito ou ·da 11u1u. 

-Art. 211 _ E.o:piudo o prazo a QU~< u rorhre o çaput do art. 25 d•sta 
l•i .,.., "•nifeatao;io do rorapon16vorl, o Tribunal po~r'l 

I detar10ln.r e> dora<:<>nto int•9r•l 0\1 parc,hdo da d!~i<h 
vancliiantoa, aaliríoa ou provento• do tllltponti6vor1, oburvados 
ll11itet ptorvlatoa na le1JIIlao;&o porrtinornt•; ou 

li _ autoriur a çobran~a judleill da divida por lnter11~dio do 
Minlstfrlo Públiço :hmto ao Tribunal, na for .. pr•vilt& no inciso lil 
do art. 711 de-ata 11111. 

Art. 29 _A decltlo t•r11lnatlva, aeoapanhada de 11111.11 funda•entos, 
seri publicada no Diirlo oUclal da tJnilo. 

Art. lO_ O~ puzos referido• nestt hí eontall-n da d.atat 

t _do nc:•bi••nto pelo re1pon,6vor~ ou lnttrtl&ado: 

a ! d1 cita~lo 01,1 da ço,.,unic•~6o de audl•nci•: 

b ) da eo.,uni<:a<;ao de rorjoriÇio dos funda•entol da d~f•u ou dai 
razl!o•s dot justificativa; 

e I d• eo..unleao;ao dor diligencia: 

da not lt ic1ÇAo; 

IJ _da publieaÇ&o dt 1dlttl no Dlhlo Oflels1 da Un\Ao, quando, 
no• .:;asos lndlcadoa no inciso af1torrior, o rtlpons6v•l ou int•raaaado 
ola for loealhado; 

III_ no~ dor.,.!• c~sos. _nlvo disposi<;lo hval upan• e• 
contr.irio, da publlcao;ao da d•cis.Ao ou do 1c6rd6o no lliirioo ofielal dA 
Uni. Ao. 

SEÇlo JV 

R!:CtJRSOS 

Art. 31 _ .E11 tollal as etapas do processo dor julqll''lnto d• eontsl 
serra ass•~:~urada ao tllllponaivel ou intorror•s•do ••pia d~ltal. 

Art. J2 _Dor decisao pr.;~ferid• ero proçoruo d• toaoada ou protst•çlo 
d• eontaa cab•"' r•eursos dtl 

J _ reçonaid•r•çao; 

Il _ or~r~barvoa dor d•clarao;llo; 

tll _ r•via&a. 

Parivrafo 6nieo _ N&o s• çonhor1:c-ri de rorcuao Interposto fora do 
pra:.:o, salva "" razAo da suporrvsnl•nci• de htos novot na for .. 
pr•~ista ,no lt•<Ji"'ornta Il'lterno. 

Art. 3l _o recurso d111 ncon•ldar•çlo, que torri eh i to Sl,llpensivo, 
sar' •pr•c:lado por gu"' houv•r profotrido a tlac!a&o rorçorrida, na for•• 
llllttbel•cida no Revll'ento Interno, • poderi ltr !<>r•uhdo ""r e1n!to, 
por)o r•sponlivorl ou lnter.nado, o~ .,-lo Mlnlathlo P~bllco- junto •o 
Tribunal, dentro de prazo dor IS Cquln1or! diu, contado• na for .. 
prorvlst• no art. JD d•sta lei. 

• Art. 3' _ Cabe• e.nbar<;~os !I• decl.uao;t.o- porra <;:ordqi.r op•curldadt, 
a.lsaao ou conH•diçlo da deels&o r•eorrida. 



2380 Sexta-feira 24 DIÁRIO DO CQNGRESSO NACIONAL (Seção II) 

S 2• _ 01 ltab~ro;os de ~bc:laraçlo IUIEH!IIde• 01 pre&oa para 
cu-prl•anto da dsclalo eabariJada • pen intarpoalçlo doa recur1o1 
prevhtoa nos incisos J a tlt do ut. 32 elelh ht. 

Art, 35 _De derh~o <l"-ti~lt!Ya o:abu.l u·euno 6e tiY! .. o ao 
Plen,rlo, ••• ahltd auap.ontl.,o, lnterpolto por ••crlto poelo 
uaponalval, U•ul •u•anoraa, ou pelo Minln,.rlo POblico junto ao 
Trl.lnJnal, dantro do pra:&o de 5 Cc:lr11;of anoa, conudoa na fon•a 
PfiYhta no illdlo III do .rt. lO 4•Uh lei, 1 hru,ar-ae-h 

li _ •• hhldade ou lna~flcitnda de docu..ntoa •• que 11 tenha 
lvnd-l'ltado a daclalo ncorrldaJ 

lU _ na au~rvenUncia M docUMntol novos Cl* a!lc'd• aobu 1 
prO"Pa proíluai.S.. 

ena:j!!Jr:f:o~~!~~o -d! ::!'!0 q~~!q~=~ ~~~l:n!~o;~!n!'~::~d:~ U'th&o 

CAPh'UI.o li 

t'UC.U.UAçlo A CA"OO DO 'l'RlltJN.U. 

sEÇAo ·, 

Pn6ogufo 11nlco _As eontaa c:o_naiatlrlo noa boÍlançoa Qenh da 
DnUo a no relltOdo do Oq,,ao c:antrll do al&t. ... ela controle lntarno 
do ~lf J:uc:utl•o aobn a anc:uo;lo doa orÇ .. antol da que trata o S 5' 
do art, U~ d• Conatltuiçlo P'adaral, 

Art, 37- A Ca.ara do& O.õ!UtldOI 1 O Slnado P'1d1raJ, "M COMO 
qualquer da 11.111 c:o•i&IO.I, podrrlo convoc:ar Mlni1Uo do Tribunal da 
COntai da Ur~ilo ~ra pnatar, P.lloal•entor, infor•açOaa ar>bre as1t111tD 
pra•l-r~ta dortorr•lnordo, !•portando eri- dor responnbilldade a 
au1lnc:la , .. justUicaçlo ad.,quada. 

Parlgrafo Onico .:. Aa Horlll da Cl_ .. ra doa Dorputadot or do Senado 
P'ordaral poderio 111ca•lnhar _pedido& uc:rltoa da lnfor .. çlo ao 
.. nddanu do Tribunal di Cont" da Unilo, !•portando c:ri•• dr 
raJponJabllldadl 1 neuaa ou o nlo atandl-nto no praao da 30 (trinta) 
dlu. 

SIÇI.o II 

PISC.U.UAçl.o IUJ:JtCJD..\ POli IMICUTIVA 1:10 CONQIU.SSO IIACIOMAL 

1 _ raalhar por iniciativa da ca-ra doa Deputadoa, do sa~ado 
Pederal, da c:-laalo tlc:nlca ou da lnqu,rito, Lll&porÇOal • audltorlaa 
4<0 nat•naaa contlbll, tlna~c:alra, or<;aaantlrl•, operacional 1 
p&o\rl-nial naa unldadas a~lnlatratlvaa dOI Poderei t.eolalatho, 
J::ueutlvo or Judlc:llrio 1 na1 antidadu da ad,.iniatrao;lo indiuta, 
incluldu aa hnNo;Oa1 1 1oc:iedade1 lnstltuldu 1 .. ntid&& l)llo poder 
pObUco fadard; 

1t _ pnaur " inlor•açOe• Jollc-itac!" pelo Conqra"o Nadond, 
por o;~ualqu•r d1 sua& ca•aa, ou por auaa Coalaso.s, aobrt • 
fhcalizao;lo c:ontlbll, finanetira, orç•-ntlda, ol)lraclonll • 
patri.onhl " 1obr1 reaultsdo• de iiiiPIÇO.I a auditor i" rulh:adu: 

lU e•itir, no prn.o de JO (trintll, dlu conudoa•Ílo racabi•ento 
da aoliêlt1çloj pronunc:Ja .. nto c:onclu&lvo aobr• .. {4rla QUI .. :la 
aubaatida 1 su apraci&Çio pal• c-halo •iltl parNIIantl lho Senadoras 
;.:~~~~dOI, 1':101 ti'I'!IOI dOI SS 1.' a 2• do art. 7l d1 CEm&tituiçlo 

Stc;lo J I t 

ATOS SWI!!'2'0S A Jt&GlSTIIIO 

Art. 3' _o. con!or•ldad• c:~• o preceituado nos arta. 5•, lnc:ls~;~ 
:U:IY, 71, lnc:l•o• U 1 III. 7J la lin1, H, S 2•, ''• indao J, 
a11n.ea a, ''· 37, SS 1• ";t• 1 .ao, S.,., ds Conltltuio;lo radaral, o 
Trlburwl apreelarl, pj~ra rlna 4or 'I'IQ'i&tro .ou ~•••a-, oa atOl dlll 

I ad•iulo dt l)lllbal, a o;~ullo;~uer titulo, na ed•lniltreçlo dirate 
a lndTr•u, lnclulda1 as !undtço .. in•tltuldu a •antlda• palo podar 
pllblico, IIC:etuadaa a& no•eaÇO.a P&ra c:aroo da provl .. lltO a• c:-htiOI 

JJ _ conc:eulo inicial da &polentac!oria, rdor .. a 1 panaoas, b•• 
C:OMO de .. lhodas poauriores QUI uni!.• aturado o hnd& .. nto l•IJil 
do ra1pac:tlvo ~onc:aaiOrio inicial. ' 

Parlvrafo ónleo _o, ato• a que •• rafara este artloo aafigo 
fPI'IC:hodoa DalO Tribunal na forN 11Í:abe:l11Cida ~~ ltlvl-nto lntarno, 

Art. 10 _O Relator prj-.:\dh' a .JnltrUÇio dll' proceaao, 
det•r•inando, atdlalltl deapacho tlnoular, 'Por sua ao;Ao própria • 
clireta, ou por provoc1o;Ao do OrQAo d• instruçlo ou do Klniattrlo 
1>\Jhlico junto ao Trlbunel, a adoçAo d11 proYidlncill conaldtrada• 
naceaalrias ao ••n••••nto dos autos, fisando prazo, na for .. 
e&tabeledda no lteO"i••nto lntttno, para o ateno:ll•••no dai dilJolnclat, 
apOt o QUI aubcletar' o feito 10 Pl~rnlrlo ou • Cbart real)lc:.tiva para 
decltlo de ahho. 

PUCALI:tAç.\0 DI!: U''OS I! COln'JlAT'OS 

Art. U _Para a:llet;rurar 1 tfl<:,<ia do controle • pera inatrulr o 
jlllga•ento das c:ont11, o Tribunal .ruuarl a !lacall:r.açlo do• atot de 

iu:u!•j~~~:d~~~: ~ t:o:~~Í~~~ih.~r ~~~~~~~t~l!! ~:=~!~~•I• sujt I tos 

1 _ ac:o•panhar, po.la pt~blin<;lo no Dlldo Oflehl da Unilo, ou por 
outro MIO •nabllaeldo no ltlt;rl .. nto Intorr11o• 

1 ) 1 hi uhth•a to plar.o pludanud, 1 hi da diretrl1:11 
orça•entlrlaa, a lt1 orça .. nthla anual 1 a abertura de crfdl.tol 
adicional&: 

tr I 01 editais ele llcltaÇio, contratga, inclulhll 
acllllniJtratlvos, 1 01 convlnloa, ac:ordoa, ajuates ou outros 
ln1tr~nto1 c:onolnerea bll• c:o•o 01 atol referido& no art. 3! deata 
lai; 

li _ raallzar, por lnldatlva prOpri1, na for .. eatabtllc:lda no 
ltiO'h•ento Interno, lnapo.çe.at or audltodat dt ..... natureaa qpt 11 
ptaYiataa no incito r .So art. li deata lei: 

lU _ tlacalllar, na (or•a ettabllec:ld• no lteol .. nto lnttrr>o, 11 
co11t11 nacionais das ••prosas tupranac:.ionala da cujo capital aoo:lal a' 
l1nllo partic:lpot, de ror•• dirata ou lndlrorta, no• ter•oa do tretado 
constitutivo: 

IV _ ~ilcalisar, na for•• ••t•bll•cldt no lt~rvl•ento lntorrnr>, • 
apllcaçlo d11 quaisquar recurso,. npull,do-.: p.h Unllo 11dltnu 
convlnto, acordo, ajuate ou outro& lnatruatntoa conQ'•n•r•s, a ta~ado, 
ao Olatrlto P'1danl ou a Hllnlclplo. 

S l• _ AI lnapeçou • auditor!•• dt qu• tuta ••t• s .. çlo aarlo 
nouh•tntadas no 11ao;i11nto lntarnr> • roalizadal por ••r•ldora• dt 
Steraurh do Tribunal. 

5 2 1 _O Ttlbur.al co•unle••' 61 autorldtdll c:o•pettnUI dr.ot 
podaras da l1nilo o r11ultac!o du lnspeçe.n 1 auditoria• QUI nallnr, 
para 11 .. dldaa llr>tadons du hopropdedadaa 1 !dtaa ldantlflcedat, 

Art. 12 ___ Ninliu• proc:ano, doe.aoento ou Jnfor•açlo podar' a•r 
aoneo;ado ao Tribunal .. auat in1paç6ta Otl tuditoriaa, aob q~lquer 
prota.o:to. 

S l• _ llo c:aao di sone11açlo, o Tribunal ••alner' praso para 
apreaentaÇio doi doc.,..ntol, lnfor .. o;e.ea 1 llc:.larec:laentoa julgado• 
n1c:1116riol, c:oaunlc:ando o lato ao Mlniltro de lttado auparvisot da 
'rtt ou * autorldaclt de nhal hlerhquic:o equhahnta, pau •• .. dldaa 
cabhds. 

S 2• _ Ytllc_ido o ,Pruo • nlo cuaoprlda • a:liQ'Inde, o Tdbtinal 
aplicarl as ••nçO.a pravlatu no Incho VI do art. 5' d111t1 lei. 

Art. tl _Ao proc:adar * tlac:all~açlo de que trata 11te Capl~tllo, o 
lllel•Lor ou o 'tr lbunal1 

1 _ dlltar•inarl 11 provldlnclas eltab~rla~ld&l no llleO"l.,.nto lntotrno, 
quando nlo apurada traiiiiJfiSSio 1 nor•a hQal ou f'!QUlt•entar de 
natunu cont,bil, flnanc:tira, orçaaellthia, oporncional. a 
patrl•onlal,•ou for conuatada, tlo·natante, f•lta Otl !apropriadada &la 
carhotr !or .. l; 

ll _ verificar • oc:.orrlnda d• lrnll'ullridad• quanto I 
lagiti•idade ou tc:onolllc:ldador, dater•intr' 1 aud.l•nc:ia t!o r11po111'•d 
para, no praso ••tlborlec:ido no llorol••nto Interno, apr111ntar razOei t!a 
justl!lc:atlva, 

Par,O"rdo íinic:o _ Wlo alidldo o funda11anto da hopug:naçlo, o 
Tribunal ap11eul ao retpondvd • •ulta pnvlata no Incho JII dt 
art. 5' deate lei. 

Art. 44 _ Y1rHic:ada a ileqalideda de ato ou contrato, o Tribunal, 
na for111 establlotc:lda no lloroi•ento Jnterno. aalinar' pra~o par'a qua ó 
I'II'P<>fi&,Yil adote 01 prr>vld.lnc:.ias notC:tlllriu ao u.ato O:UIIIprlaento Q 
lai, fau'!do indic:açlo expreau dos dispoalt!YOI a &are• ohnrvadoa. 

S 1• _No c:aao de ato aclllinhtratlvo, o Tribunal, aa nlo at 1ndldol 

1 _ su&tarl a IXIC:UÇio do •to l•t>uonado: 

JJ _ Collunlc:arl • dacl1lo I Cl10ara dos ,tle-putadoa 1 10 Senado 
P'tdanl: 

III_ aplicar' ao reapon1&vel 11ulta prevhtl no indso 11 do a.rt, 
5' desta h!, 
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de aultaçlo 1 ae~Ueltar, dt i•1Uato, ao Podar Ellecutivo 11 -didu 
cabh•lla. 

S J• _ Ja o Cong~ano lllaciond ou o 'rodu Eaacut lwo, no praao de 
tO lnovtntal •Uaa, n&o datiYar aa Mdidu prevltua no pllrlorafo 
antar lo r, o Tr l.bUI'ld .S. c i cU r .to a reape I to da auataçao elo contrato. 

dat~~~qu!~ ;;,!: l:•:~c~n: !~ ~~~!!!'~~~;~~~!.~i~!~:"~:d~u: :;:~~::c':,~: 
ao J:r,rio, o Trlbund orclann,, daadot lOÇIOo a convu·aao do proceaae> •• 
tOtla.Sa ~h contai aa~clal, aalvo a MP'Otaaa prtvlata no art. 17 d•lt• 
bl. 

.Part..,nfo Onlco _O proceno d.a t~.Sa de contas np.clal • qua •• 
rafau aata arti'IIO u·aaitarl aa tepau.So ,Jaa raa~ctlwaa ccmtaa 
anual a. ·-v 

Art, 4l _ O. daclllo prohdda aa pr-~c•••o, eoncerntnte• b 
..,t6du da que trat•• •• - IIÇO•• III 1 IV I!!Utl Caplt.ulo •. ca11on6 
Pl414o di Ull ... , QUI tll'6 lhitO IUI~nli"O• 

Plll'::~!;~·~~~:~d: it~. rzd!d:o !!t~·;;a::.~:'!~i~•-6 pelo dllpo•to no 

Al't. 11 _ 01 •od•~u L•tidatiYo, 1E11euthro 1 Ju4ie16r.io' .. nt•rlo, 
de fot .. lnu..,ndl, shu .. di control• tnt•rn1, eo.~ 1 f1nelht.a4• d11 

l _ avdhr o c•prl-nto d•• -ta• pnvht•• no plano piurlenual. 
1 aaaeuçao doa f»"OQr ... l di tovarno • do1 ort;-ntcoa da OnU.o; 

'''~~e1i !O:rt:r:~c,! d!
1
::!!::d:r,.: •• :::!t!~ rl~.~::r:!•!o~t~f:!r.t 

nll'l 6rqlol 1 1ntUad•1 da ed.alnlnnçlo f•d•nl, boi• c- de epllea,çao 
llh neuuo• pàblh:os pot •ntld.adu 41 dhelto prlvadof 

ltl - IIII'CII' O CDntroh dai OPII'IÇ611 di o:rfdit.o, avais I 
o•r•ntlal, bla e- doJ dlr11toJ 1 bJverotJ d1 Onllor 

n• _ •polir o eontroh e1terno no 11erclclo de 111& •h••o 
ln•t I tuclonel. 

Art. ai_ llo apoio 10 controle eltll'tno, of"6rQI0• lntiQUnte• 4o 
&l•t ... 41 controle lntlrno ,deYitlo •••rc•r• C11ntr1 outra1,. 11 
HQuintel ltlwld•d•sl 

I __ orvtnl:ur e e•ecuttr, por lnldatiwa pr6prle ou· por 
don•r•inaçle~ do TY1bunll d1 Contu .,a Onilo, progu .. çiD tri111tul ds 
audltoriu cont&bll, Hn•neeiu, oro;a .. nt6rla, operacionll 1 
PIU!.aonlel na• unid1du ad .. lnistr•tlval sob IIU eontrol•~ 1nviando ao 
Tribunal ol l'ltiPICthol rdat6doJ, lll for- ltlt.INledda nD Jlagl-nto 
lnurnof 

eon!~oii, '"!:~~:~~o ~~!!~~i:~ ~:~:lri:~:• di o:~i~:~r.n:':!: ... ~~b •eu 

III _ ale~ur for .. l•ent• a autoddad1 ld.ainiltnth•a co•petent• 
para QUI ln•tiUfl t0111d1 <Se contai ••Pidal, ,....,r, que thlr 
o:onh•cl••nto d• Qualquer da• ocorrtnd1a r•hrldas no eapUt do art. I• 
ct.au lei. 

Art. U _ 01 r11pon16veh pelo controll lnttrno, ao toa.r .. 
eonheei•ento de QUilQUU lrreqularldaO• ou U•o•l1dade, d1b darl" 
~!!~!:.b1~td!~:o!:t~dã:~ •• 'h:ibunll de Contas d1 Unilo, 10b pena-~' 

I 1• _MI J:OIUnic•o;ao 10 'l'ribunel, o dlrlv•nte do 6rQio eoaptunte 
lndlcad •• provldlndu adll'tadal JH,ra evttat oeorrlnel11 lllllhantu. 

$ 2• - VedfiCadlo ltl in1peÇIO OU audltóda, OU BD julv-nto 41 
contu, lrnvularid•d• ou lhv•Hd•d• QUe n•o unhe sido eo•unieada 
l11PIItlv•••nte ao Tribunal, • prov•d• 1 oainlo, o diriv•nte do 6rolo 
d1 cDntroll interno, n1 qullidad• d1 r••ponaiv•l aoUdldo, Ucarã 
f.UjlitO 11 llnÇ""I pnviltll para I e1pfd1 ~11ta 111, 

Art. 50 _c Mlni.ltro de t:s'udo supervl10t d1 6ru ou 1 awtorl41dl 
da nlvel hierlrquleo equlv•l•nte ... !ti rã, 1ob~• ai contu 1 o p.-reC:Itr 
do CDntrolt inurno, expr•uo 1' lnddeglvtl pronuncla.,.nto, no qual 
ataatar6 hiYott t-do conheclaento à• COC'IeluJO.I n1l1 eontlü•, 

CAPh'Ot.O IV 

Dt:IMICIA 

Art. ~~ _A __ denOnel• aobre -tfrt• de c~ttnch do Trlbunll 
d1verf rllerir·•• ,- ,,_lnhtrador ou <'lsponlfv•l 1uj•lto l 1111 
jurif.dlç.all', aet r1dial'a •• linvuaq•• chra • dbjeti"•· eont•r o no
llvlvel 6o d1nunchnte, 1ua Qual H ic:•~ao • •nd•r•ço, • ••tar 
ac~nhll!a d1 pro•• ou Indicio conennente ao Ceto denunel1do ou I 
-~•htlnch d1 Ueaalldad• ou lrre~uladdad•, 

Par&vrafo ónll:o _ o .. 11l11t1td" lnt•rno dhporf •obre a tr-li:aç&o dlo 
proc1110 di .Sentinela. 

Tr ~~~~;1 5~ara"~r.~::~:~d:,11fi:,o d l~·~~6..l .. 9i~~~~1::,;~d!~~":!!;.~ 
dellnltlva sobn 1 .. th!.a, 

S 11 _Ao cl1cidlr, calllrl ,,o TtlbUnll aant1r ou nao o 1ivllo 
quanto 10 objeto a I autorh da dat~Cincla. 

S 2• _O d1nunc:iant1 niO •• •uj•lt1rf 1 qullQuer sançlo 
eda:iniltutha, elvll ou penal, •• cl•i:-orrlmei• da den6no:ia. 11lvo .. 
tlf.O 41 co.provadl aã-tf. 

Co\P1"l"Jt.t V· 

·-· 
DI .. OStç.\o OEitAf. 

Art. 5t ~ b 1'rlbun1I da Conta• d1 UnUD pbdera apllelt aos 
a4alnhtractorea ou r••pgnaãv•la, n• h•r•• utabel•cldll n1 llt , tiO 
Rl'llillllto lntetno, as SltiÇO.• sn-a•:leus nuta capitulo. 

sii:Çlet 11 

, Art. 5!5 _ QutndO o ruponllvll for juljado·•• !Jfl!lto, poder' aln1!11 
o tribunal tplic:ar-llle •ultl da 1tf lOOl e .. por canto) do ••lor 
atull illlado do 4ano CIUSidO ao Etbio. 

o~{!; ~:1Õr04•1'~~~~=~c:"~·~: ·~~:~:r=~~~: d:n!~~r~;00~u!• 1 !!n~:••: 
aub•tltul-lo •• .. vtttuda <Se dbpo1ltho li...U allpu'van!...,te, aos l'llpOni,VIiS pOI' I 

I _ contas :lul~1d11 lrti9Ullras d• QUI nao resulte d6blto, noa 
t.araoa do parl~rdo Onito Cio art, 19 deltl lei: 

II • ato praticado e- vuw• infra~aO • noraa l•gal ou 
tlgula~tar de Rlture&a <:contlbil, Unancalra, or,....nt,rla, 
OPitadoRII • Pltr!.IIOnlall 

ln:;!~!~ til!!~ ~:no "'::t:~,rf!~gltiao ou 
antleoonO.leo 4• QUI resulte 

IV _ nlo ltendi .. nto, no pra~o {hado, ••• eau11 ju1tlHc:ada, a 
diliglncil dO" Relator ou a daei1Ao do Tribunal r 

V_ obatruo;lo ao livrli ,asfrel,elo au iiiii)I!C:Oil • 1uoUtodaa 
d•t•r•ln•d••: 

VI - f.ORIQ.Ç&O d• proceSICI, dOCUIIntO OU 1nferaaÇISI, 11 lnapeçO.I 
ou a1.1dltor!.ea teal1&adel ptlo 'fr!.buall; 

VIl _ rdncldfncla n·o dllacu.pd-nto d"1 o:!et•r•lnao;•o do Tt!.buaal. 

S 1• _ tletti IUjdto à ault1 pnvln• no c:aput dutl lttlgo 
=~i;: ~~=ttf~::~0~• dtr cUiprl .. nto a dachao do 1'rlb~.~AIL •ah·o 

nlost;;· ir.::o =~\~'1 ·~~~~!ao ... ~lo':'i::l~~~~~ ~~~~!·~~~~~itul~1:;"t: 
Tribunal 1stabeliCI!f6 par ... tro a. "Sir utlli:udo pan o ;Ueulo 4a 
aulta pr••ilta notttl artiiJO. 
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pr e! i ~:a ii o 0 ce~~~~d:~~~ a;~\ ~~~o ert• di~~~~!, ls~0~~~v 1 :.d~·:~·;~f r~~.:~l ta 

Art. $7 O d4bito deçorrcnte de 01ulta aplicada pelo 'l'ribunal da 
Contu da uliilo 001 tan•o• do art. ss duta lei, qu1onllo paoo após o 
.. u vend .. .,nto, nr' uuall:~~.allo I\On.,tarial!'antl" na data do d•tlYO 
pao•••nto. 

krt. 51.1 _Suo puju!~o du .. nçOes Previ nu na .. çao anudor • 
du p.enalldadn a.;hdnlatnt\vu, apll.c6VIll paln autoddadu 
COII~Iantas, por irreqularldadas l:'Onstatsdas p.lo Tribunal da Contai 
da Unilo, 1e01pra Que alta, por 11aloria abaoluta de aeul .,..,broa, 
conalderar orava a lnfraçao co11atlda, o raspons,vel ficar' 
Inabilitado, por u11 l)'l"fiodo QUI variar• de 5 !cinco} 1 11 (oito) anoa, 
para o e~arclcio da catQ0-•11 co•ls ... o ou funçllo da eonfhnça no ll•bito 
ds Ad•lnlstraÇAo Po:ibllca, 

Art. 5' O 'l'rlbunal peodu,, p.<>r lntar.,4dlo do lotlnlat,rlo Público, 
anlleltar Ji Advocatla·aual da U11liD nu, con{oro•a o caao, 101 
dlrlgental da1 antidad•a QUI lha ujall jurladlçionadaa, aa •adldaa 
neçen,rlal 10 arraato dos bens doa rupona,ve\a julgado• a11 d•blto, 
devan.;lo ur ouvido quanto l llbauçao do1 bens arreltado;~a a 1\11 
uatitulç&o;~, 

OfiGMI I zAÇAO DO 'I'JIIIUHAL 

CAPITULO I 

swr; 1: COHPOS!çl\o 

Art. 60 _O Ttibunal d• contas o;\1 Uni lo;~ tlll s•d• no Dhtrito 
redenl • co11~•·n de ' {novet 11lnistro1. 

Art. 61 _ 01 81lnlstrol, .,., su11 •u••nc:ias a i01~dhnentos por 11otiv11 
d• lieança, 14rlu ou outro d11taunto- leQal, "'rio;~ subltltuldol, 
••dl1ntt convocaçllo do Praaidentt do 1'ribunal, l)l"los audi.to;~r••• 
observadl a orde• de llltiQOidsde no CltQOo ou 1 111lor \dada, no caiO 
de ldtntica antiQUidade. 

11ln~a~;oi; :r a !~!i~~·~: ~!~:.. ;::~!: Q~~n:~c:~1~~l~~:~• co!~~'i~;~~~~ 
10 Pruidenu do Tribunal ou da caoaara nspec:tlva, 1 i.Mponlblll.dad• 
da COIIPitl"cl•lnto l •••alo, 

S 2• _.a.. caso d~ v•c:lncl• de caroo de •ln\nro, o Prelld•nte do 
Tr lbunal c:onvoc:•r• 1ud1tor para exercer a:J tun~Oea lnarenres 10 c:uqo 
vaqo, at4- novo provl01ento, obs•rvado o crlt,rlo cltlbllecldo 
no caput deste art Ivo• 

Art. 62 _ P'unclona junto ao Tribun•l de Contas .;la t.Jnllo o 
Kinlat4rlo Pübllco, na for .. a eltlb41lec:lda nos arta._7'7 • 11 r.lelta lei. 

CAJIÍ'I't.ILO 11 

PLEHÁRlO I CÁMAIV.S 

Art. U _O Plcn.6rlo do Trib1.1nd da Contas da tJnlJoo, dit!9ldo por 
.. u Pudd•nte, t•r' a ço11patlnda 1 o fundon111•nto tltQ\llados na 
lor ... 11tlbal1eld1 111 la! • no RIIQiNnto Interno. 

Art. 65 _ o Trlbun•l de contu da Unilo pod•rl dividir·•• "'" 
Clauou.s, ••diante delibatiÇio di ••loria 1bsolut1 de ••u• •inlstrOI 
tltularn. 

, S l• _ lflo nr' objcto d• daHbcraçlo das Clmuas .. tfrl1 da 
COIIPetlt>cla prlvnlva do Plcnlrio, ser deflt>ida no R•QII'Iet>to 
tnt•rr.o, 

S 2• l çollplttl\da, o n\mero, • co.,posl-;lo, a prt'sidtnçh 
tuneion1olinto (ial c.ll.,ar•s serJoo teQ'1.1lado1 no lt&Qilltnto tnte~no, 

llrt. ''_O Tribunal fh•r'' na Jleglllento 1ntarn1, o ptH1odo d• 
funclona•ento daa 1a1aOe1 ~ o raee1ao qui tntendar conv•nientl, ••• 
ocalionu 1 lnt<rrrupçlo tot1l da sau1 serviÇal. 

CAPfTULO ltJ 

PRESIDEtn't E VlCt~PJIESIDEH'I'I: 

krt, &7 _Os llllnitltos eh<;~erig o Pre,il31nta e o Vict-·Pr•sidcnte do 
Tribun•l p1ra 11andato c:oru·•pondtnta 1 l (um) ano civil, l)l"noltlda 
raelciçlo apal\u por l fu01) parfodo o;!~ !QUI! duraçJoo. 

· ae1!a~ • ordi~lr j;• ~~a:h r~: 1 ~!~~~~~ ~~ u~~ ;~< ~~~~" ~~ ~:~~·;~~n~:a ~~ t 1 ~: 
pri111lra ••••lo of(linhh •P"6• lua Qoorrlncla, e•lold• a r<ll'lot-nça da, 
pt!IO -noa, 5 (cJn~ol •lnistros titularall, inclusive o QUit prelldlt o 
ltO. -

S 2• O Vic:e·Pruidanta •~buitl.lt<i n J>r•Ji<Jtntl "" 1ua1 
au••nc:lu-ou i11pcdi11ento• • tx•<~u6 •• !,,.,,o,, d• Çuua<;~tdot, cuj&l 
atrlbuiçOal sarlo a1 att•belerld•• n? P:wQi"""'" tl\terno. 

S l• _ t.11 11.11ff\ol• ou lmr>ao:'lim~"'''l •l'> Vito Pra•i-l~flU, n l'r•1i•J.nt• 
au' aubltltul.;lo palo 11!nlstro '"•i• an"o;l'"' •'" •~•«Ir!~ M> ~••?''• 

5 4 1 _O _alettc para • ~•o• 'lU" o:?rr•r ••>t"'' d'> ~trmo.-.o d? 
111ndato or-xcrcer' o Ctrqo no per lodo r•st~"ta. 

S 5• t.llo •• prooederi a n~va elti~l" •• • Y&Qa o;~corrar dantro 
doi 60 {•••••ntal dlal antarioraa ao rhmino do .,.nd11to. 

S 6• _ 11 thtçlo do Prtlldant• prn•<1•ri • dr, Vir• rr.al..,•fitlt. 

S J• _ Conllder•r·n·.6 cltlto o rdnlatro Qua Qbtlver • r.•i'l<lt doa 
voto1. Hlo •le•nçadl e1t1, proeeder·s~t·' 1 1\ovo t:ICI'"\Itlnic entlt oa 2 
(dois) JOiil votados, dtçldlndo~ac lfl/l.al 1ntre alUI, pela •nt!Qtlldade 
no caroo de •lnlstro do 'l'rlbunll, caso ncnhuso eon•lga l'l..lietia doa 
votoa. 

S 81 - SOIRIIlte Ol mlnl•tfOI titul1res, ajl\d• QUI! 1!11'1 90:11.0 da 
licença, ftr>aa, ou au1ent11 tOII ~au11 juatificar.la, podar lo tol>ar 
parta n11 alaiçOe1, na for.,. e•t•b•ltcida no lteoi•anto Interno, 

Art, 68 _ Collpete 10 Prtlldente, dtntrt outraac atribuio;011 
eactabalceidal no flaoi.,.nto Intnnor 

t _ d!rl<;~lr o Tribunal; 

tl _ dsr P<l'''" 101 11\/l.lUroac, audotoru, IICOib:oa do loliniltofrio 
Público junto 10 Tribunal • diriQal\lll'l d11 1.1nidada1 da S•c••t••••• 
for ... ast•b•leeida no lleormanto lnhrno; 

l11 _ e&padir atol da nomeaçlo, admlnlo, exonar1~lo, ra11o-;lo, 
dispen••· •J)O••ntadodl a outro• 1tos r•latiuoa aos nrvldores do 
Quadro d• Pusoal d• Secretaria, os QUI II nrlo publicados 110 oUrl• 
Otic:lal da Unllo e no loleti., do Tribun•l: 

IV _ dlr•tllll!nte ou por dehgaçlo, •ovl11antar 11 dot•ÇOtl • os 
cr,dltol orÇ111anthio1 prOprlol • prltle~< g1 ato• de ..-:l10lninra~lo 
~in1nc:•ira, orça.,..nt,rl• a patrl•onlal nto:tn6rloa lo funeloroa•l!nto dô 
Tribunal. 

C.\Ph'IJLO IV 

HIHIS'rltOi 

Art. ''_Os 11inistro1 do 'l'ribunal d1 Contl~ da Unolle nrlo 
n<meados dentre brasihiroa que latlxta~•m 01 ••ouint•• requ1sit011 

I tar- JOala da )'5 hri'"'' • o:-l,.co) 1 llttlos de '5 IJenenta e 
elnl;l>T 1n01 da ld1d1: 

li _ idol\eldada IIOTal • rep..,taçao ,lob•da: 

l!l _notórios. c:o,.,hetit>entos jur1d!C:OI, contlbeiJ, teonO~:~icos e 
!in1nceir-o~ ou de adlnlnistra~l'lo pública: 

IV _ contat Nil d11 lO (dn) 1n01 de exercido de tunçao ou da 
efatlvl at!vldade profl1aional o:;ue exija 01 c-onh.cl•antoa ••nçionados 
no lnc:l1o 1ntedor. 

Art, 70 _ 01 •ln\ltfOI do Trit>Ut\ll de Co11t1a da On>llo nc.6o 
ueolllidosl 

I _ 1/J (um ttrç-ol pt:lo Pntidrntt d1 llecübllea, c:o., aprco~açJo .;lo 
Senado Federal, nndo 2 ldols) eltarnadallel\tl d•rHra au•Jiteral 1 
m11!1bros do Minlltfdo Público junto ao Tribunal, in61eados .., Hsu 
!!!~;f~:nt~lo Plenltlo, lequndo 01 erltfriol da antlgllidad .. 

.krt. 71 _ 01 l'llnlstro• do 'l'r1bunfll da Col\tas da Uni lo terlc: as 
IICIIII& <;Jiranti11, pr.,rrogat•~as, lJOP•d\.,tntos, v•nc:illtntos e vanta~cns 
do& lllnistrbl do S\li»'ri"" 'rribunal de JuuiÇ• e IQO",anr. pedarh 
apoaentar·s• <::,.,IS vantlt;ltl'\1 do eargo Qvando o tl~ere11 •~•fc:ldo 
afctlvu•ent• por 81ais d~ 5' (e Inço) •nos. 

Pariordn únl~o 01 11lnlstro• do Tdbun•l qo~arao du a .. q~lnt•• 
Qa.rantlaJ a prerrooitlvasl 

I _ witallc:ledade, n.llo podrndo P<"r<'ler o e11riiO aanao por s•n!enl;l 
:ludieiAl tnnlita(la "" julQado: 

ti _ inamovlbllidad~: 

111. irrot-dut!bil!dlde d~ venclJJtlltOI, obiHVIId-;;, '·P••ntn 
u•uncraç.llo, o dupostn nos ar ti. ).?, U, 1~0. IJ, l$3, Jrr l~J. 
2•, I, da Constituiçlo f'ederal; 

IV,_ aposentadoria, co11 provpntos intao:ais, <:O.,P'-'lso:ia111~ntt aos 
10 [sttt/l.ta) anos d~ idad• ou por lnvatidu <:OII~r'!lvlldl, t fa~ultati••• 
11pÓ1 JO (trinta) anol d• servlÇO, co;~rotadoa na !or11a da lei. observ•d• 
• rcnalva pceviata no caput, i11 fine, duta lrtioQ. 
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a.rt, 72 _ i!: vtd1do ao .. Ln litro do Tribunal de co~tu da l.lnl&o: 

I_ exercer, linda que,., dlspo'>ibUldal;!a, outro eargo ou fU~C~Ç&ÇI, 
aalvo -• d• 1119l11t6rlo: · · · - · · -

li _ ouereu cargo ttcnlro ou de dlreo;lo ~. soeiltdade civil, 
anochr,;lo ou tunda~;lo, da qutlquu naturezA ou finalidade, 1alvo de 
astoriaç&o dt rltltt, ''"' <a.,unara<;lo: 

III _ a&tnar co11lttiD relluner•d• o"' nlo, incllulva '" 6r<;rlot de 
controla d1 adounhtn<;lo dlrata ou •ndlreta, ou'"' c:oncatslollhial de 
U'rvir,;o público; 

IY _ aurcer profita&o liberal, , .. prego pertlcular, CO!IItrc:Lo, ou 
p.rtic:lpu dt aociedada c:om•rcial, o:•c•to co11o aclcmist• ou c:otltu 
,,., ln<;~trtnc:La; 

Y _ celabru c:ontruo co111 penca jurldi<:a de direito pilbll<:o, 
••Presa p\.lbl !.c•, soc i1dad• de eco'"''" I a .,ln 1, hmd&t;lo, soe !.edad1 
lnstitu[d& 1 Wlanrlda pdo pod•~ pUblico ou enopr•11 conc••slonhla d1 
serviço pUblic:o, Ilho qu&ndo o contr&to obld•c•r 1 nor1111 uni !or••• 
pau todo • qu&lQu•r contr&tant•; 

Art. 73 _Mio pod•~r~ ocupsr, slruo~lt•n••~~'~•ntt, c.ugol d• Wllnistro, 
l)llf•nttl conllngll1n•o• ou &tini, n& llnll., ~•t• ou ns coht.ral n' o 
••t.~undo Qr&u. 

P&r6grdo \mico _A lnco•l)lltibilld•d• decon1nt1 d& ustriçlo 
l•posu no e•put d.,"lt• srtioo reso1Y•-_n: 

I _ &nt•• d• DO•••· contr• o lllti11o no.,eado ou contra o .. is •~o, 
ll' n-•&dOI n& ••••a d11t•: 

.1 _ d•poi• d1 pos••• CCintfl o ou• lll• d•u cau••: 

III •• 1 &~r~bol iMPut-'v•l, c~:~ntr• o ou• tiver ••nos tUIPCI dt 
uudcT~:~ n11 Tribunal. 

CAPh'Ot.O V 

AUDITORES 

Art. 14 _os •udltor••• ... nú.,&ro d1 3 (trls), u•rJo nOIIe&dol pelo 
f'n·sid•nt • da Il•pilbl iuo, d•nt r c c ld1dJos qu• .. tIs !sça• 01 r&Qui si tos 
••ioido• pe;r• o c&r<;JO d1 .,inlsu~:~ do Tdbunll d• Contu 4• UnUo, 
••di•nu concurso pQblico de provss 1 thulos, obllrYidl a o.rd .. , d• 
cl& .. ificsçlo. 

Psrio:rlfo llnlco _A co•prDVIÇlD do lf•tlvo 1urddo por .. is de 10 
!du) sno.s de Clf<;JO d1 c•rnlu de Controh Zllttrno do Qusdro dt 
Pluoal d1 S•eretUil do TribunAl conltitui thulo co•put4ovel Plfl 
lftdto do c11nc:urso 1 QUI •• nftre 'o ,c::Aput dtst• .rtlqo, 

Art. 75 _o eudlt11r, qusndo em substltuiçlo a •inlstro, ter6 as 
•••••s garanti••· vtnci.,•ntos 1 i•P"dl.,entos do titular '• quando no 
turclclo dn. dt .. il 1tdbulçOu ds judicatura, u «• jul-r. d1 Trlbunel 
llt:oion•l hd•ral. 

Psr4oonfo Unico o 1v<lltor. quend11 nlo convoc•do pan sub•tltuír 

4~:~:~ ~~Ído~:n~:1~:.n:o.-~~~~~~ç~~o~~~. ~~od::~~:o 1 q~!r Y~~:d1 ~~:: 
Lnt•qr&nt•• do Phn6rl.o ou d1 Cl1111t1 psra a qual &niver dUL(InldD. 

Art. 76 _o eudltor, dtpois de '"PDIUdD, 16 perd.r6 o c:aro;~o por 
s•ntenÇI judi!"IAl tr&nsit•da 111 1ulo;~ldo. 

l>er,grafo \lnico . ;\p)lcell-1• 10- a'!dltllr 11 v•da~On 1 r••tri~OII 
pr•vlstas nos srt.t. 72 • 7] dtsh lei. 

CAplt1Jt.O VI 

MlNl$TblO P01LlCO Jt!NTO AO TftUUMAL 

Art, 7' _O, Ministhio P\lblico junto 10 'tdbun"l de Contll d1 
Unilo, ao.qual 11 1plié::111 os prlnclpiDI lnst[tu~:ionsls d1 unld•de, d1 
indivlsibLlld&dl " de independtnci• funcional, C:QnpOe-s• dor l (u-.) 
pr~:~curador-ou•l, J (trlsl subNocureJc.r••-o•nls a 4 (qu1trol 
procurador••• n01111do1 pt)O Pr•sldente d• "•pública, d•nttl 
brnil•iro.l, l>1ch•r'>s •• Direito. 

S 1• _ O pro.curado.-.ou•1. no•••do •• co•isslo, ser-' 1scolllldo 
d•ntrt: os lubproeundo.r~•-<;~•••i•. t•ndo tr1t111t-nto proto.c11lar 
••nei••nto.s corn•P?nd•nt•• ao caroo de 11inistro do Trlbun1l. 

\ 2• _A carr•irl do Kinl•t•rlo PUblico j~nto ao Tribunal d1 
C'olltal da Unlolu ~ ronultulo:h p.,los ~;aror>s d• lubprorurador·o•ral e 
proC'urador. 1stt !nlci•l e aqu1l1 uprlnnt&ndo o C.lU11111 nlv1l d1 
curtiu, nlo •u•dt..,do • 10\ ld•~ por cento) a dihrenÇI d• 
vcnci•entDI doe u•e cl1saco par• outrl. roesp11t1da igual dUtrl'nÇa entr• 
1:11 c•roos da subpro~:UrAdor-91!ral e procut•dor-.,tral. 

S J• _o ing:rt!UO n1 csrreira hr-soe·i no cArgo d<!' pro.cur&dor, 
-diante concurso público d• prov•• e iltulos, •ne<;Jur•d• a 
l)llrtlcipaçlo da or.,•• do.s Advo.o•doil do tnsll '"'sua realiuç:ao, • 

~~~=~~:~·~o ~:~011 n~:·:~~~~~cu: ad~~~::,.f• !a~~!): i~ i :~~:;~.d::~:~~o po: 
ant IvO idade 1 •oeute i11ento. 

Art. 7a _ CDIIpttlll 16 Pi-Oêuriidof~o•••l. :luMo 10 'l'rlbunal d1. Cont•s 
da Unllo. 111 sua 11isslo de <;JU&rdl da lei e titC'Il d1 IUI •~ecu~lo., 
alf<ro d,e ~:~utrsl tuahehcldal no llt:Oilltnto Interno, a& uvuintss 
atrlbuiç.Ont 

1 _ proiiOYU 1 d1hn d1 ord111 jutldie•. riQUirtndo, perante 11 
'frlbun1l dt C11nt•• da unUo., as "'"dlda• de lntlfiiU da .:lustlc•, da 
ll.dllinlUr•~olo • do. Er-'rlo: 

li _ compu1!Cif h leUOC!I do. Ti'tbU"l\il. -. dlnr dl' dinltCI, 
verb•l.,.nt• ou por l'ICrlto, e01 todo.t 01 IUuntol suj•lto1 a <~•eislo do 
Trlbllnll, sendo obrigatória SUl IUdltoCil n111 PfDCIIIOI dl' t-1d1 OU 
presta~lo d• ~:ont•• • no1 cone•rn1nt11 ao• uo1 d1 •d•luAo. dt peuoal 
I d1 CDnCt'IIIIQ de •PDIIntAdor\&1, rlfOf ... as f poon1b11l 

r r r_ pro•o.ver,, ;unto I Adv~:~caci•·G•r•l .S• Unllo. o.u. eonl11•- D 
c•so, p1r1nt• os dtri<;JintiS das 1nti<l&d11 jurii.Siclonadas do Trlbun•l 
de Contu da Unilo, •• "'•didn previstn no lndlo t! do art. 2$, no 
art·. 5.9 desta lt:i, re.,•tendll-11111 1 do.cu•entaçlo lnltruça..s 
n•c•n,rlu: 

IV _ Interpor 01 flt:UtiOI p.r•ltldos 111 hi. 

Art. ?9 _Ao~. _subprocurador•t·g.ral• e procurador,, co•P"t•, por 
dello~çao do procur•dor-o.rsl. n1rcer ,,-·runr;o.-, puvi•tiui no. ·artlgCI 
1nt•r1or. 

Par6orafo Qnico _ !:11 caso. d• "•elncia 1 "'"' 1~11 •u•lnel•• • 
i111pedi•ent111 po.r •otlvo de lic•nça, Urln ou outro lfan••ento l•gal. 
u pr<>rvradrn-v~r•l ••r-' •ub•tltuldo poolo• •ubprocunodores-v•r•õ• e, n• 
1uslncia dfl!tles, Ptlo• procurador••, obs"'"'"'• e• &•bot os casos, • 
ord111 d• •ntlollid•dt no eergo.. o.u a maior id•d•. no cuo. dt idlntlc• 
antlgllidedt, fs1:end11 ;u1, nes111 subnlt~IÇO••· 101 v•ncl-nto• do 
carqo l'lllft;ldo. 

Art, 110 _O Mlnlstftio JIC.blleo. contar' c- t> 1pol11 a~oolnlnraHwo • 
de peiiDal "' SICflt&ri• dCI Tribunal, eonforoo1 o.rganlll•çlo. 
•u•b•l•dda no· llsgi-nto Interno.. 

Art. 111 _ Aol •••bro• do Mlniufrl~:~ Público junto ,o.-Tribuiiel ~e 
Cont&l d• UnllD aplica•-••• lubddiari•••nt•, no Qui CO\Iblt. 11 
di1pos!çO"' d1 L•l Ortlnln do Klntnfrlo PílblicCI da UnUo, 
pertln"•t•• a dir•ltos. Olrantla•. P••rro.~:~ulwa•, ••.tacO••· r•vl•1 
dlaclpllner I to.r•a d• lnYIItldura no ~:•r1o. lnLr;lai oh c&rt•ln. 

CAPITUt.O Vll 

SECReTAIHII 00 TJIIIIJNAL 

stçÀo t 

OliJE't'l VO E U'tiiUTUI\A 

tlll~~~6o 11 ~oi !er~i~~:t:4!in I~;:?:~~, • do"~:t~~~:~ ~: ~:~:. t:~n~~~ i:o~ 
S l• _ " oroanlnçlo, atribulçOu 1 nor•as d• !unclo.nt .. nto d• 

$&ent•ri• tio 11 •st•b•l•eldas no. R~oi.,ento. Intuno. 

S 2• _O Ttibun•l podu' 111nt1t unidadll lnt•(lflntll d1 su• 
S•cr•tarl• nos eltedos hd1rados. 

Art. &3 _ ric• cri•do.. n• seeretuia, dlret•~•nt• subordlnsdo l 
Pruldtnci&, ueo lnatltuto. Quor t1d • 11u ctrgOI 

1 _ 1 rulluçao pttiódlca dr ~:oneur1os pílbllcos dt provu 11u de 
provas 1 tltutos, pn1 ••le~lo dos canrBdatos a ll&tf1cula nos curiDI 
do• hrllaçlo. r•qu1tldo1 Pltl ln;n••o nas clttliUs do. Quedro d1 
Ptsso•l .So 't'r!bun&t: 

II _ • oro•nluçlo • a •d•in!nrat;lo d• eurtDI d• niv1is superior 
ot 11fdio, p1r• forii•ÇlO 1 aproveçlo final dos csndoid•tCII t•hcionsdo.s 
tlOI t::OI'ICUfiOI rtllfidc• no !neiSD lf!ttrlor; 

UI _A otvanlltÇeo 1 1 &d10lnlttt1Çlo 4• cur101 d1 tulnuo1nto 1 d• 
&ptrftiÇDall•nto p1r1 01 11rvidona do Quadro d1 P•••o.•l: 

IV _ • pro.•o~lo 1 a o.rglnlu~olo d1 •l•póiiDI. ,,,.j.,,rios, 
tnbslllos 1 PI&Qu[s•• 1obn questOet r•laclon•d•a co• •• t-'cnicas 4• 
eontrlll• da •d,..inlnra~lo p\lblica: 

V_ 1 Ot9•niuçll;l 1 1d11lnlunçolo dt blb1iot1-e1 1 d1 c1ntr11 dt 
docu•entt~lo., na~;IDnll f lnternaeiontl. 10-brt doutrina, tft:nic•• e 
ltoisl•çlo pertln•nt•• Ao contro.ll r 'lu•ttO.I corr•lAtls. 

Patlgrsfo. unicQ O Tribunal •e'luia-ntari "'"' riiDluçolo 1 
oroan•••~l!o, 11 atrlbulçOta • •• nor••• d• funclona••nto do lnnltutg 
uftrido nnt• &ttigo. 

uçJ.o ri 

.\rt, 84 _ O Tribunal dt- Contas d1 tlnllo rnca11inllu' 111 Po-d1~ 
Eucut\vo u propost•• apr~:~v1d11 pelo Pl1nhlo nrrrrntrs ao• pre:letos 
d1 lei rlhtlvot 10 plano p)urianual, h dlr•triZII or~a•tnthi•• 1 •o. 
or,Ça•rntD anual. 
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5 l• _ M~tnhu. lnv_•·iti-nto <::uf• •••~uçlo u~tr•p.~•s•-.. •x•relc-lo 
Un•n<:eiro podu' ur iniciado pelo 'l'dbunal ••• prtvi• inc:lu•loo no 
pl•no pluri•nUIIl, ou ••• h· I que o 1\ltOric•. ' 

5 2• _A propo•t• n!erent• •o proj~to d• hl d• diutrh:es 
OfÇa-ndd•s • que u refere o c&put des.t• arti<;~O eo•pt"eenderi .•s 
-tas e prioridades do Tdbun•l 1t induir4 .n despesas de capital p.ai'1 
o ltJ:erc:lcio •ub•~U.ntl• 

S 3• _A propOsta rehrent• •o prof•to.<:!r lei orça-nt6ri• anu1l 
do Tribun•l' 

I_ eorn:hej,onu6 os· 'uieUrso• provra..,dOii pau o ""uclc;i~-·.;o 
eontrol• e- os r.cursos a seu,• eontrolltdOI; 

U _ sul fun4aa.nt•d• c.• •nilh• de eustos • n• de•onstr•ç&o do• 
r•eurliOS nec:e••'rios •o d•se•pe,.,ho dt SUIIS eo-pl'1;tneiaa: 

III _ I<MM~nt• J)Qdu' aer •lter•d• pelos Oroaos tfcnicos co.petentes 
c- • protvia audi.•nch do Tribunal, 

0ISI"'SIÇ0r:S GtJtAU t T1LUISITÓfllAS 

Nac ~ ~~; 1 ~5 t fi~-~~! tu:• !n..:~-~~: ~ ': • ~= t~~! :o d:n~~:!n~: Í! i d~d;~~~~ r • aso 

•n'ri~!~~~:r~ .. ~~~~~o-d:: c~:!~~orà: c~~~:~í. 0
e T~bu:~ !fí~~:~~i!~ 

e !i c 'c L11 • econo•l ddade. 

11.rt. S6 _ oa atoa telativos • despes• de nature:u-faa•rvad• serlo, 
c- •••• c•r•r•r. ••••inadoa p.)o Tribunal, que poder,, • viata das 
deaonatrac;oea --·-recabldas, ordenar a Yerificaç•o h loca dos 
cofreap.ondentes doc-.nLol c-probatOrlol, na for .. astabltlecida no 
ll.eoi-nto 1nt.rno, 

Art. 87 _A titulo de rac:lonaJh:•c;io adalnlatntha • aconoonia 
pro•asaual, • co. o ob)etivo de evitar que o custo da cobrança se;a 
superior ao "alor do raa:urci .. rnto, o Tribu11al poder• det•n•inar, 
de1de looo, o arqu!Ya-nto do processo, •c• canc<tla•ento do dfblto, a 
cu :lo paoa-nto cont inu.rf obr loado o dsvedor. para qua u,. pgssa ... r 
dad• qultac;ao, 

Art. 88 _ t vedado a •inh:tro, auditor c •••bro do Mlnh:ttrio 
~blico :tunto ao Tribunal Intervir e• processo de interna• próprio, 
de cOnjuo1 ou de parcnt1, cons•noU.In•o ou •H•, na linha reta ou na 
colateral ati~ o ••oundo orau. 

Art. ''_os •inhtroa, auditores e .,.,.,bras do Hlnlntrio Público 
junto ao Tribunal th puzo de 31) (trinta) di&a, a partir da 
publlc•çio do ato de no-eaçao no DUr1o oflcb.l da Uni lo, prorro<;~6Yd 
por aaia 60 lat~~ssenta) dha, no •'Ki-, -diant• sulj.;ita;Ao escrita, 
para posse e e:o:ereic:lo no c:•roo. 

Art. 90 _AI atas das aessi)es elo Tribunal serao publieadas, 
intaQra, se• i)r>ua, r>o DUrio Oflehl da OniAo. 

An. 91 _ As publi.:ac;t:lea edit•d•• po~lo Tdbunal sao n definidas 
lteoi..,nto Interno. 

Art~ 92 _o Joleti• do Tribunal ~. contas da onllo fi considerado 
ÓI"!IIAO oficial. 

apr~~!do 9~ ;1 ?.r:::~:~;o •a ~:;i!n~&a:iut!r à:u:!~s =~~~:~:oa ~~~~ar!:~ 
eoo~~~ .. !! ;;~ ~~I b~~i~un~! • t';s;r ·~o~:.~ni ::sp.o::!!c~!! :••do aeg~~~: ~:~ 
raderal. doa Munidpioa, ou dos conselhos ou Tribunal a da contai dos 
Hunior;lplos, na for .. ll'ltabelo:dda no lte9l-nto Interno. 

Art. 9S _A rundaçao Instituto Brasileiro dot Geoorafla e 
r.:natlsttc• ou •ntidade conofnere !n6 publicar no Pihio oficial da 
Unilo, atf o dia 31 (trinta e...,.,) de aoosto de cada ano, e par11 os 
fins pnvhtos no Inciso VI do art. 1• delta lei. a rltlat;io das 
populaÇOes por Estados e Munielplos. 

S 1• _ 01 intercaudos. dt~~ntro do prazo dot 20 (Yinte) dias da 
publlcaçio, poderio apnunnr rec1aaaçl)ea funda~~entadal I rundaçlo 
IIIGI!:, Que deridlr' ron.:lualva•ente. 

S 2• Atfo o di• 31 (trinta • u11t de outubro de cada ano • 
ru.,dat;lo 'iBCE enea11inhar' ao Tribunal d1 contas da Uni lo • relaçao 
u•f•rida n••t• artloo. 

His~~t do
96 cõn~r !~~~un:~c 1~n;j"t L:c~b~:~ ao d~r"'!!:~! ·~:1 1 ~~d~v~:S:!!~t: 

llltllirno br11silriro, nos ter11os ao •rt. 26 do Ato d•s Olsposlc;oes 
Constltuclon•i• 'l'~llnsltód•s, 

Art. '7 _o p<octlUO de" c-s,olha dt< "inlstro do Tribunal dO' Contas 
da Unllo, •• c••~ d .. vao;~• ocor~ld• ou que Vel)h& a ocorrer após a 
pr-uloaçlo da Conadtulc:lo de 1'118, obedecer' ao s•oulnte critilrlo• 

I _ na pri-lr•. qu.rta 
l"usld•nU d• A11públl.:a, 
respect IY .. ente, •• auditor 
Tribun•l: 

a •'ti•• Y1Qa11i, a escolha ea_t>crl ao 

:·::~~~n d~·~~~in6:~a '~~~~eo ~~~~!"!~ 
li _ r.• seounda, tereeir11, qulnu, nHa, oitava e nona, • escolh• 

••r' d• eo..pettnei• do CDfloresso Nacional t 

lU _ • ~rtir da dfei"• YIQS, r•>nicia·u o proces-so previno 
incisos anterlorl'l, ob11iltfVada a altatnlru:i• quanto l •scolha de 
auditor a •e•bro do Hinlatilrla PUblico junto lo Tribunal, nos terao~ 
do Inciso I doS 2• do 11rt. 73 da ConstituiC:Io radual. 

Art. 98 _ Aoa •inistroa,do Tribunal de Conta• da Unllo que, na dat11 
di pr~•ulo;~ao;lo d• .constnulçlo F1der•l de ln!l, preenehl•• os 
requlutos necest.6r•os • llp.GIO'ntador La e oro as Yllnta~tena do car 011 , ·nlo 
•• aplica fl•resnlva Pn•vlua no ert. 71, cap.<.~t, !11 tl11a, delta lei. 

Art. 99 _rica asngurll!a a a\tua~lo do •••bro do. Hlnlufrlo 
Pilbllco junto ao tribunal da tonta& oS• Unoao no•aa""o, •• co•lsaao, 
antu Lor-nte • vigl!ncia dotsta h i, 

Art. 100 _A distribulo;lo dos proc•ssol oburvar' 01 Principio• da 
publlcidfldot, da alurnfltlvidade e do sort•lo. 

Art. 101 _Os 1toa proc•t•u•la, audlfnelaa • 1eaJOal nrlo 
püb1lcoa. •alvo quando colOQue• •• risco a lnt\ooldad" lnt•••••• 
coletlvo. 

Par6or11fo únieo _ Os atos, audifnciaJ e uul>ts Que tore11 ef•tuados 
rest'rYadaeentl teria a concurso das p,o.rtes tnvolvidas, st assia o 
dc-lej•r•" seua advooados, pod•ndo consulta< 01 at.>tOI e-Pedir c•rtidO.I 
dOI -··01• 

lltt. 102 _O Trlbun.t dt Contas da Un1•o ajunar' a •n•e 4ns 
processos'""' curso ls dlspos!~O•• dut• 1•1. 

Art. 103 _Mo pruo de 9C (nov•n~•) di111, 1 eo.,tar da entr•d• e• 
vloor !;!esta lei, o Tribunal ene&.,inh•r6 •o (Or>greas'l K•cion•l pro;)• to 
dt lei diapono;lo sobre o Quao;lro prOprio de panoal dt< sua Secretaria, 
co• a obaervlncl• dos prin~lpios constltudof\aia pe!tlnentea "• 
eapecial~~entl, das se<;~uintla o;liu·trleel' 

I _ rcroione juridico üni~:o: 

lll _ condiclonsllento, co100 lno;li:JpensA~tl I Jnv•stidur• e• c•roo ou 
e•preoo, • pr~via &prova~ ao ell conc-urao pUb] ico de prov•s ou de prOVfla 
e t1tJ1los, be~~ co,.,o c11 cu~>tos oroanieados na for ... preeonleade no 
Inciso ti do an. IJ desta hi: 

IV _ p~ovi•ento do1 car;o1 111 co11isslo 1 fun<;Ors dt conflant;a por 
aenddores do Quadro próprio d• peuoal; 

V _ C\III!)C'I~nda do Tribunal para, e11 relllçlo aaa caroos ea co•illio 
fun~óo:s de conti;~nc:a: 

a ) esubelecer·lhea o esealonallcnto; - uoundo • leoishçlo 
poort inente: 

b J tranlfor116·los e r•clnsltlc6·los .,., eOhiOnlnel• e- o1 
par611•tros pr'!'vistos n• lll o;le dir•trlrrs orç•a .. nt6rlas: 

VI _ fi.o:IÇio de respectiva re11unt:raçao, obsc-rvados os liaite1 
or~•"'enthios fillldos, 01 nJ..,eis de re~~>unua~lo •dot•dos pan 01 
urvldores do PodH L•Qishtivo "• no QUt' couber, os prinetplos 
r'o;~uladous do Sistt!IOI de Pesso&l <h unilo; 

VI i_ pr1vialo de que os at'rvi<lorrs sob o te<;~i10e da leo;~ish~lo 
trat>.alhistl. qu.,ndo aproveitados .,,., cugos do qu.,<lro de pesaoal, 
contarlo, para todos 01 ,.feito$, o te'"po d" aervi~o •nterior•ente 
prest•do ao Tribunal, naquela qualid•dt. 

Art. 10' _ Est•.lei entrs "'"' Yigor na d.,ta dt sua publle•~lo. 

Art. 105 _ n""oo;oaoo·ao: •• dosp<•S>~Oe• • ., enntr6rlo, ""' "•t>r<i•l 
o•creto·Lel n• 199, de 25 J:l• f•"uel•o de- 1967. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Passa-se à 
votação do requerimento de destaque para rejeição da expres
são "membros do Ministério Público", constante do inciso 
II, do art. 68 do projeto. 

Sobre a mesa, requerimentos de preferência qu_e serãO 
lidos pelo Sr. l~' Secretário. 

São lidos e aprovados os seguintes: 

REQUERIMENTO N• 183, DE I992 

Nos termos do art. 311, item 2. do Regimento Interno, 
requeiro preferência para a Emenda no 35-CCj ao Projeto 
de Lei da Câmara n~' 73, de 1991, a fim de ser votada logo 
após o projeto. - -

Sala das Sessões, 23 de abril de 1992. -Senador Pedro 
Simon. 

REQUERIMENTO N• I84, DE 1992 

Nos termos do art. 311, item 2, do Regimento Interno 
requeiro preferência para a Emenda n? 47 ao Projeto de Lei 



l 

f 
Abril de 1992 J;JIÁRJO DÓ CONGRESSO NACIONAL (Seção, II) Sexta-feira 24 2385 

da Cãmara n" 73, de 1991 a fim de ser votada antes~da de 
n"25-CCJ. 

Sala das sessões, 13 cte abril-de 1992. -l\iau~iêió~COfria. 

REQUERIMENTON• 185, DE 1992 ~ 

Nos termos do.a._rt. 311, item 2, do Regimento Interno, 
requeiro pteferéncia-pa'râ a Emenda n·' 58- PLEN ao Projeto 
de Lei da Câmara n'' 73, de 1991. a fim de ser votada antes 
da de n" 31-CCJ. 

Sala das Sessões, 23 de abril de 1992. -Senador Eduardo 
Suplicy. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Be))evid~s).- Em votação 
a Emenda n• 35 da CCJ. 

Os Srs. Senadores_ que a aprovam, queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) -- -

O Sr_. Humberto Lucena- Sr. Presidente, queria apenas 
que V. Ex• esclarecesse de que emenda se trata. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Emenda n" 
35, da Comissão de ConstituiÇão~ Justiça e· Cidadania. A Presi
dência Vai pedir ao Sr. }\' Secretário que proceda ·a -leitura 
da referida emenda. 

É lida a seguinte 

Emenda n' 35 - CCJ 

Suprima-se o Capítulo VI do Projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência esclarece que a emenda que acaba de ser lida _objetiva 
retirar do projeto a participação do MinistériO Público. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -,OÇoncedo 
a palavra a V. Ex~ 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB - BA. Pela or
dem. Sem revisão -do orador.) -.Sr. P.res.id.ert_te, pediria a 
V. Ex• que esclarecesse bem ao Plenário a forrn_a _de .votação. 
Se votar-"Sim" vai representar manter o capítulo 6~ que foi 
retirado na Comissã6 d~ Constituição, Justiça e Cidadania, 
ou se votando "Sim" mantém o que fofdeddido na ComisSão: 
Solicito que V. Ex~ de_ixe bem claro esse ponto.-

0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Preesi
dência atende ao nobre Senador Jutahy Magalhães e v~i_esfOr
çar-se por ser a mais didática possíveL, 

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.) 
-Sr. Presidente, Srs. _Senadores, quero fazer um _esclareci
mento que me parece se impõe ne·ste lristante-. 

Este destaque preconiZa o_ retorno ao projeto original 
do relator vale dizer, quem votar favoravelmente ao destaque 
estará votando pela manutenção do princípio do Ministério 
Público especializado, inclusive daqueles Estados e do próprio 
Tribunal de Co-ntas que têm prOCutadorias diretas no Tribunal 
de Contas, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, 
ou seja, acatará o cjue·ci-telator propós. Quem votar contra 
estará votando com a emenda_ do Senador José Paulo Bisol 
que preconiza o sentido contrário, quer dizer. a elíminaÇão 

do texto do projeto de ~m capítulo específico sobre o Minis-
tériO Público junto ao -lrilJUrial de COiúas. · .. · -

Limito~me a·isSQ, sem fazer nenhum tipo de encaminha
mento; Si'. Pr"esidente; :1pdavia, se_algl.!-ém fizer o encaminha
mento de votação, gOstaria de fazê-lo também. 

0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência vai-se louvar ~o J;oteiro esclarecedor elaborado pela 
Secretaria-Geral da Mesa qu~ ~st~be~ec.e, in ~~rbis: 

"A Presidêricia esclarece que a rejeição da Emen
da _n'-' 35 consubstancia decisão. do Plenário de manter' 
no projeto o texto do capítulo 69 ....:.... Ministério Público 
junto ao Tríbunal de Contas- tal como veio da Câma
ra dos Deçiutados no projeto que agora se aprecia.· 
Por via de conseqüência, estarão prejudicadas todas 
as emendas referentes à matéria, que são as de n~s 
48 a 53. A contrario sensu, a aprovação da matéria 
exclui do texto odo projeto o Capítulo VI, ensejando, 
então, a apreciação das emendas mencionadas que, 
neste caso, não ficam prejudicadas." 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Presidente, pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra a V. Ex• 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB -CE. 
Pela ordem. Sem revisão_do orador.)- Sr. Presidente,acho 
que a explicação dada deixa o PlenáriO cónfuso. Na verdade, 
muito__ embora seja de intenção elucidativa, está claro que 
vamos votar aqui a seguinte circunStância: a Emenda da Co
missão_de Constituição,- Justiça e Cidadaniã foi aprovãda lá, 
suprim-iu:.se tOdo o Capítulo VI, tudo sobre o Ministério Pú
blico. 

Vamos votar aqui o destaque do Senador Maurício Corrêa 
para rejeição desta emenda na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, retornando, portanto, ao texto do Rela
tor, o que significa dizer que quem não quizer a manutenção 
no texto tem que votar "não". É isso que estou entendendo. 
Tem que votar "não" ao ·que pretende o Senador Maurício 
Corrêa. · 

Então, o que V. Ex~ vai submeter à votação não_ é. a 
emenda que é matéria vencida na Comissão de Coristituição, 
Justiça e Cidadania, e sim o desejo do Senador Maurício 
Corrêa de derrotá-la em plenário. 

Portanto, os que como eu entendem que não deve existir 
o Ministério Público Especial no Tribunal de Contas da União 
devem votar ''não" à pretensão do Senador Maurício Corrêa. 
É isso que entendo e que gostaria que V. Ex~ esclarecesse. 

O Sr. Mauricio Corrêa --Sr. Presidente, peço a palavra 
para aduzir. 

O SR.· PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência esclarece que quem vOtar .. não" manterá o texto Origi
nário da Câmara dos_ Deputados. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Quem votar "não" esta
rá votando pela manutenção do MiniStério Público Especia
lizado junto ao Tribunal de ContaS. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Tem de votar 
"não". 

O Sr. José Paulo Biso!- Acho que V. Ex• está enganado. 
Perdão, Sr. Presidente, mas S. Ex~ pediu destaque de uma 
éffiêl:ida que for aprovada na Comissão. Quer dizer, a Cernis-
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são aprovou suprimir o Ministério Público Especial_ do Tribu
nal de Contas, para que essa atividade seja ex~rcida por quem 
tem a função constitucional, oU o MiriiSteriO Público. Então, 
essa é a questão básica. _ 

A emenda foi aprovada na Comissão. O nObre- Senador 
Maurício Ccif"reã. pede destaque para quê? Para r~tornar ao 
texto onde constava esse ministério PúblíCo particular que 
nós extinguimos. Na verdade a Comis~ã_o extinhuiu, e S. Ex• 
está pedindo destaque para negar a ~Xtinção. EntãO, quem 
quiser que o Ministério Público da União, que é Ministério 
Público de todos os tribunais, seja, também, Ministério Públi
co do Tribunal de Contas, deve vota:r .. não"_, ao. destaque. 
Essa é a questão básica. Nós discutimos tanto isso e não pode
mos nos perder com uma mera formalidade. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência esclarece- ao nobre Líder José Paulo Biso I que a emenda 
ora questionada tem a seguinte redação: ''Suprima-se o Capí
tulo VI do projeto". 

O Sr. José Paulo Bisol - Não é a emenda. A emenda 
já foi aprovada. --

Essa confusão pode desvirtuar a nossa votação co~pl~_ta
mente. A emenda já foi aprovada pela ConilsSão. A Comissão 
extinguiu o Ministt!rio Público "Particular". 

O SR. PRESIDENTE~(Mauro Benevides)- Nobre Líder 
José Paulo Biso!, o requerimento que há sobre o mesa está 
versado da forma seguinte: 

"Preferência- para votação de emenda. 
Nos termos do art. 311, item II, do Regimento 

Interno, requeiro preferência para a Emenda n9 35/CCJ 
ao Projeto de Lei da Câmara n" 73/91, a fim de ser 
votada lOgo após o projeto." 

A emenda questionada estabelece: 

"Suprima-se o Capítulo VI do prójeto." 

O Sr. José Paulo Bisol- Mas como é que V. Ex~ vai 
submeter ao Plenário uma e_menda _que não é_ mais e~enda, 
que já fOi aprovada? E se há um pedido de destaque? 

O _Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Presidente, peço 
a palara pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.)......:.... Sr. Prêsidente, essa 
emenda é matéria vencidã, da é o textO do- parecer -da Cernis;. 
são de Constituição, JuStiça e Cidadania. . 

O que tinha que ser requerido era o destaque para a 
rejeição desta emenda que já é texto. Agora, essa emenda 
não tem por que ser votada, ela não é mais emenda, foi 
aprovada c veio no parecer: Ela não existe. Esse Ministério 
Público foi suprimido, ele não chegou aqui. Então, o destaque 
é para que retorne o texto. Esta emenda não tem como ser 
votada, porque foi suprimida na Comissão. Foi suprimida. 
Vamos votá-la aqui, dizer não a ela como? Então, deverfamos 
votar um destaque para - digamos - o retorno do texto 
do relator, que não foi feito. -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nobre Sena
dor Cid Sabóia de Carvalho, V. EX" já entendeu que a emenda 
de que agora se cogita é supressiva, que objetiva suprimir 
do projeto já aprovado nã Comissão-o--Capítulo VI. O ·nobre 

- - . -

-Senador Pedro Simon, em requerimento endereçado à Mesa, 
solicitou preferência para esta emenda, e_é isso que se processa 
neste instante. Como a matéria não tem conotação ter~ativa 
na comissão;:_ 9f?vja[Ilente ela c:Jesemboca no Plenário para 
decisão soberana e conclusiva. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO _:_ Então, pelo 
que estou entendendo, aern_enda que foi vOtada na Comissão 
de Constituição Justiça e Cidadania vai ser votacla_novamente 
aqui. Se for, isso muda o rumo da votação; aí temos que 
votar "sim" à emenda. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides)- V. Ex• enten
deu élgora, e muito bem, a inten-ção da Mesa. 

O_Sr. J11tahy Magal~_ães- Sr. Presidente, o S_enador 
Cid S"ibOia de Carvalho entendeu, mas não consegui ainda 
entender. Estou querendo saber _como é que _vamos s~primir 
o que já foi suprimido na Comissão de Constituição Justiça 
e Cidadania. Se a emenda foi apresentada na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadanía para supfímir o Capítulo 
VI, como é que agora vamos pedir a supressão daqui!o que 
já suprimimos lá? Acho que deveria ser pedido um destaque 
para retornar aquilo que suprimimos na Comissão. Acho que 
_esse seria o caminho, mas suprimir aquilo que já suprimimos, 
francamente não estou entendendo. 

O Sr. Maurício Corrêa- Sr._Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra, pel3: ordem, ao nobre Senador Maurício Corrêa. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT - D-F Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Sena_dores, 
quero informar que há um destaque feito por mim a respeito 
desse assunto e me parece que _v. Ex~ deu a equação: quem 
votar "sim" vái Votar fãvoi'avelmente à emenda introduzida 
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania pelo Sena
dor José Paulo Bisol, quer dizer,_ acaba_ com o Ministério 
Público Especializado junto ao Tribunal de Contas; quem 
votar "não" vai votar com a tese que sustentamos, ou seja, 
pela manut~nção do respeito à autonomia dos Estados, para 
que continuem, onde existam, os ministérios públicos especia
lizados junto aos tribunais de contas. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência não tem nada a acre_scentar ao entendimento de V. 
Ex~, porque, da forma lúcida com que foi exercitado, o racio
cínio vai permitir que se- entenaa com absoluta clareza a orien
tação na votação dessa matéria. 

_ O Sr. Cid Sabóla de CarValho - Sr. Preside_nte, peço 
a palavra para uma questão de ordem. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevidcs) - Concedo 
a palavra, para uma questão de ordem, ao nobre Senador 
Cid Sabóia de Carvalho. 

O SR- CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE. 
Para uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) -
Sr. _Presidente Srs._ Senadores, quero requerer, em questão 
de ordem, o que se segue: · 

A Emenda de n9 35, do Senador José Paulo Bisol, na 
Comissão de Coi:tstituição, Justiça e Cidadania coincidia com 
outras emendas de igual teor, que foram prejudicadas. Quan
do a emenda do Senador José Paulo Bisol foi votada na Comis
São de Constituição, Justiçã e Cidadania prejudicou-se as que 
lhe eram semelhantes, e foi então aprovada. Pela sua aprova-
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ção, tirou-se do texto que estava em exame todo o Capítulo 
VI, isto é, toda matéria relativa ao Minístério Público, o qt.~e 
significa dizer, Sr. Presidente, que ch~gou ao plenário do 
Senado o texto do projeto sem o Capítulo VI. Então, se 
algum Senador desejasse repor o Ministério Público, teria 
que fazer um destaque- -para--reinclusão do que foi excluído 
pela Corilissao de CcinstituiçâO, JustiÇa c Cidadania. 

Mesmo não sendo terminativa a decisão da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, não slgnmca dizer que 
tudo que ela cotou será votado novamente. O que se vota 
é o seu parecer. E o parecer que foi votado e aprovado, 
Sr. Presidente, não tem o Capítulo VI. Então, agora, não 
temos como votar essa emenda, porque ela era de exclusão 
de texto. O texto fOi exCluído c, põrtanto. não votado. 

O que aconteCeU? Aprovamos na primeira ·vohiÇâb -àqU.i, 
com apenas dois votos-contrári6s e todos os demais favoráveis. 
Aprovamos exatamentc o texto da ComisSão de ConstitUição, 
Justiça e Cidadania sem o- mencioiiãdo capítulo. E se agora 
quisermos incluí-lo, já é tarde, não há como, porque o mo
mento seria aquele de se pedir um destaque para inclusão. 
Não se vota uma emenda que já fOi Võüida porque vinha 
no corpo- como vê V. Ex• do parecer. O parecer já vinha 
sem o Capítulo VI, sem o MinistériO Público. Como retirar 
o que não consta. Como _votar o que já foi votado? Sr. Presi
dente? Já votamos quando dissemos "sim" ao Parecer da 
Comissão de Constituição, Justiça c Cidadania. Dissemos 
"sim" à Emenda José Paulo Bisol. COrriO vamos voúir -o que 
já foi votado! 

Por isso, Sr. Presidente, quero requer, -nesta questão de 
on;iem, que se considere prejudicado esse requerimento de 
votação priVilegiada, de votação primeira, no seu termo regi
mental, que foi utilizado para votação em separado e privile
giadamente, da Emenda do Senador José Paulo Biso L porque 
ela, incorporada ao parecer da Comissão, já foi votada e 
aprovada e por isso não pode ser votada pela seguilda vez. 

Era esta, Sr. Presidente, a questão de ordem que pretl!n
dia fazer a V. Ex• 

O s-r;- Pfdro_Simon - Sr. _Presíd_e_nte, peço a palavra 
para contraditar a questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS. Par<~ contraditar. 
Sem revisão do ·orador.) - Sr. Presidente, vamos ficar na 
racionalidade dos fatos. Não há dúvida de que desde o nosso 
primeiro pronunciamento dizíamos__que havia uma interro
gação com relação a essa- matéria. Tenho o ponto de vista 
esposado e defendido pelo Líder do PDT de que deve conti
nuar, como até aqui, a Procuradoria do Tribunal_ de COntas 
com um quadro especial. 

Sob o ponto _de vista do Senador José_ eaulo _Bisol, o 
Quadro Geral da Procuradoria deve estar também no Tribunal 
e terminar com a Procuradoria especial. Na Comissão de Cons
titUiÇão, Justíça e Cidadania ganhou o Senador José F_aulo 
Biso!. A Emenda n'.' 35 foi aprovada pela Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania. Então, todo o C~pít~lo VI, que 
diz de perto sobre a Procuradoria, caiu do parecer do Tribunal 
de Contas c ficou _o vazio que o Senador José Paulo Biso! 
e outros Senadores, através de emendas, estão querendo deba
ter e acrescentar ao projeto. Pelo proje-to que está agora em 
discussão caiu todo o Capítulo VI_ e não se fala cm promotorc::. 
junto ao Tribunal de Contas. O Senador José Paulo Bisol 

e outros Senadores_estão apresentando emendas para preen
cher este _vazio. Por isso,_ pedi a preferência para o destaque 
do Senador _l\1auríci_o Corr_êa, porque S. Ex~ diz __ que qu,e~, 
atraves do seu_ destaque, votar contra a Emenda n" 35. 

Mas o que diz o ilustre Senador pelo Estado do Ceará 
é engraçado! Quer dizer, o que a Comissão decidiu o Plenário 
pão pode mudar?LA Comissão, aprovando a Emenda n·' 35, 
determinou que os_ procuradores-gerais são os que funcionam 
no Tribunal de Contas. O desejo do Senador Maurício Corrêa 
é que esta Casa decida agora. Se esta Casa referenda e aprova 
a Eme_nda n'.' 35 do Senador José Paulo Bisai, que é a Emenda 
n~ 8 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, se 
decide tudo bem, mas pode mudar, voltar ao pensamento 
original. Dizer, como o Senador_ Cid Sabóia de Carvalho, 
qUe não podemos votar isso - pelo amor de Deus! - é 
a ditadura de uma comissão em cima do Plenário. Creio que 
agora é o momento exato. A preferência fói justamente para 
isso, ou seja, para qUe neste momento se decida. É a tese 
do Senador José Paulo Biso! aprovada na Comissã•' de Consti
tuição, Justiça e Cidadania ou é a tese do Senador Maurício 
Corrêa rejeitada na Comissão? O fato de_ ter sido rejeitada 
na Comissão não i_mpede que seja modificada. 

Então, está se fazendo uma tempestade onde não há 
a realidade. O que disse o ilustre Senador, perdoe-me, é fora 
da realidade. Agora é o momento exato. O Plenário vai deci
dir: Quer a tese do Senador José Paulo Bisol? É a Emenda 
ri"35, aprovada na Comissão de Constituição Justiça e Cidada
nia. Não quer? Deve-se votar favoravelmente ao destaque 
do Senador Maurício Corrêa. Líder do PDT. que é o que 
vamos votar neste momento. 

Era o que tinha a dizer. 

O Sr. José Paulo Bisol- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro B.e.nevides) - Concedo 
a palavra a V. Ex~ 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB - RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente. na Comissão de 
CoriStituição Justiça e- Cidadania votamos·· uma emenda para 
suprimir o capítulo relativo ao Minist~rio Público. 

A émenda foi aprovada, extinguindo o Minist~rio Público 
particular. prestem hcm atenção, porque estão falando cm 
diferença entre Ministério PúbHco especializado c Ministério 
Público Geral. E não é este o assunto. O Ministéri_o Público 
Geral vai ter um Ministério Público especializado. ciuer dizer, 
isso é uma distorção. 

Mas votamos e suprimimos o capítulo. O que significa -
isso? Que o projeto veio sem essa_ parte. Agora, a emenda 
cuja preferência foi requerida não emenda nada no projeto: 
não suprime, não adiciona e não substitui. Mas o que é isso, 
Sr. Presidente_? Essa emenda não existe. ·--~----c-.'·--·--

S. Ex~ está falando em ditadura, que o Plenário não pode 
fazer a revisão. Não se trata disso. Há um pedido de destaque. 
O destaque é a forma regimental de rediscutir o assunto, 
mas a emenda não é. 

Sr. Presidente, a emenda tem que ser sobre o texto, e 
isso- não exiSte- rio texto. O destaque -do Senador Maurício 
COrfêa é que -realmente reColoCa em discussão o assunto_. 
Não é nada de ditatorial. Vamos .apreciar o assunto, mas 
iremos fazê-lo regimental e racionalmente. É completamente 
irracional uma emenda que não substitui, não adiciona .c não 
extingue, não suprime. Essa emenda não faz nada! Essa «:! 
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uma emenda de uma emenda que suprimiu! Um absurdo, 
Sr. Presidente! 

Não era necessário haver tanta celeuma em torno desse 
assunto porque há um destaque regimental. Pelo menos me 
consta que há. Se não há, o destaqu~ es~ confirmad~. 

O Sr. Cid~Sabóia de Carvalho-,- s,nador José Paulo 
Bisol, não haveria qualquer problema se houvesse destaque, 
mas não há. O que há é um pedido para uma votação em· 
primeira hipótese de determinada emenda, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. Se hquvesse destaque, o 
Regimento estaria atendido. O grande pfoblema é que esta
mos no vazio. Não há o que votar, não há destaque! 

O SR. JOSÉ PAULO BlSOL -Senão há~ o que votar, 
o texto da Comissão permanece igual a si mesmo no que 
tange a isso que estamos discutindo. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência intervém para esclarecer aos nobres Srs. Senadores 
que há um requerimento do Senador Pedro Síffion vazado 
nos seguintes termos: · 

"Preferência para a Emenda n9 35-CCJ ao Projeto 
de Lei da Câmara nn 73, a fini de -ser votado logo 
após ao projeto." 

Dispõe o art. 311, 3línea b do Regimento Interno, refe
rente à preferência, in verbls: 

"Concede'r-se-á preferência, mediante deliberação 
do Plenário: 

b) de emenda ou grupo de emendas sobre as.de
mais oferecidas à mesma proposiçãO ou Sobre outras 
referentes ao mesmo assunto;·~ 

O Senador pelo Rio Grande do Sul, Pedro Simon, enten
deu de utilizar, em seu prol, a alínea b do art. 311, pedindo 
preferência para essa emenda que suprime o art. 35, capítulo 
VI do Projeto. S. Ex~ solicita preferência para a apreciação 
dessa matéria. -

A Presidência esclarece ao Senador Cid Sab6ía de Carva
lho, que suscitou a questão de __ ordem contraditada p~lo Sena
dor Pedro Simon, _que não se trata de destaque, lllas de pedido 
de preferêncía para uma emenda, sobre a qual haverá manifes
tação soberana e conclusiva do Plenário da Casa. 

O Sr. Cid SabOia de Carvalho -S. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) .~~Concedo 
a palavra a V. Ex• 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- (PMDB -
CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
não podemos suprimir o que já está s-uprimido, pois essa emen
da foi votada há poucos instantes. Quando yotamos a matéria 
principal, isto é, o parecer da Comissão, logicamente ela foi 
votada. Esse é o problema, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) _:_ A Presi
dência esclarece ao Senador Cid Sabóia de Carvalho que, 
no âmbito da Comissão de Constituição, Justiça e Cidiiâãnia, 
não houve apresentação de substitutivo. A apreciação ali ocor
rida foi do projeto e das emendas, que, agora, estão sendo 
submetidas a exame do Plenário. E essa, com base no art. 
300, favorece-se do pedido de preferência, reclaniado pelo 
Senador Pedro Simon. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Sr. Presidente_~ peço ã palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Tem a pala
vra o nobre Senador, Ministro Jarba5 Passarinho. 

- ----

0 SR. JARI!AS PASSARINHO (PDS- PA. Pela orde;,. 
Sem revis-ãó-do orador.)- Sr. Presidente, aceito que V. 
Ex~ me chame de Ministro; porque sou Ministro da Ordem 
Terceira, em Belém. Portanto, não perdi esse título. 

Re_começando, aqui, como catecúrneno bisonho dentro 
deste plenário, em que todos estão plenamente de acordo 
e, por isso, discutindo, vejo que V. Ex• acabou de dar a 
palavra final a respeito, Sr. Presidente, com a inteligência 
que Deus lhe deu e V._ Ex' cultiva. Não há um substitutivo, 
e sim um parecer, que é me~amente instrutivo da votação 
no Plenário. Não se trata de votação sobre votação; estamos 
Vótando um púe"cú. Se esse parecer, porta~to, corno está 
aqui, não está consolidado sob a forma de .substitutivo e, 
süri, de emendas, é perfeitamente justo aquilo que o nobre 
Senador Pedro Simon f_ez, ou sej~. um pedido de preferência 
para votação da emenda. 

Sinto-me inteiramente bem informado, embora não vá 
revelar o meu voto, senão na hora de se proceder à votaç_ão. 

O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Tem a pala
vra V. Ex~ 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMIÍB - PB. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, para um 
esclarecimento final, indagaria de V. Ex~, ao contrário do 
que diz o nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho, se a enlenda 
que está sendo objeto de pedido de preferência foi ou não 
destacada por solicitação do Senador Maurício Cotrêa. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência esclarc~ce-.ao nobre Senador Humberto Lucena que 
o pedidO de preferência praticamente elide a exigência d9 
destaque para a matéria, já qUe a preferência sobrepõe-se 
ao próprio destaque. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Quer dizer que, no 
entendimento de V. Ex\ o projeto foi votado sem prejuízo 
das emendas. Is~o deve ~s~~~-n~ t~guigrafia. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Perfeita
mente, nobre Senador. 

O Sr. Josaphat Marinho -Sr. Presidente, Peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Josaphat Marinho, pela ordem. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, se b~m entendi, 
votada a Emenda n~ 35 e r~çusadã PelO Plenário, permanece 
no teXto o· capítulo que cria um Ministério PUblico autónomo 
no Tribunal de Contas. _ _ 

Se assim ocorrer, estão prejudicadas aS emendas que vi· 
sam-gãrantir a prese-nça de um Ministério Público junto ao 
Tribunal de Contas, mas apenas como· um ramo do Ministério 
Público da União? 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência esclarece ao nobre Senador Josaphat Marinho que, 
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por via de conseqüência, estarão prejudicadas todas as emen
das referentes à matéria, que são as de números 48 a 53. 

O SR. JOSAI'HAT MARINHO- Sr. Presidente: então, 
na votação da matéria, estaremos decidindo o méritO de todo 
este assunto. __ _ _ ---

Peçd ·a ·espedal atenção do PlenáfiO Pãra ·o seguinte: 
quem, porventura, sustentar que a Constituição só permite 
um ramo do Ministério Público da União n·o Tribunal de 
Contas deverá rejeitar o-pedido do Senador Maurício COrrêa. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O entendi
mento de V. Ex~ é muito claro, meridiano, lúcido, assim como 
todas as suas intervenções. -

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Para essa finalidade, 
Sr. Presidente- ness_e sentido, antecipo o meu voto- recu
sando a presença de um capítulo autónomo sobre o Ministério 
Público votar-se-á "sim" 0u "não"? 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi, 
dência esclarece que a rejeição da Emenda n!' 35 consubstancia 
a decisão do Plenário de manter, no Projeto, o_ texto do Capí
tulo VI - Ministério Público - junto ao TCU, tal como 
veio da Câmara dos Deputados. 

Por via de conseqüência, est3rão prejUdiCadas todas as 
emendas referentes à matéria, qUe são as de númei-0 48 a 
53. A contrário-sensu, a·aprovação da emenda exclui do texto 
do Projeto o CapitUlo VI, ensejando a apreciação das emendas 
mencionadas, que. neste caso, não fkam prejudiCã.d3s. - --

0 Sr. Cid Sabóia de Carvalho (PMDB - CE) - Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Tem a pala
vra V. Ex• 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB - CE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, quem 
quiser a supressão do Ministério Público no Tribunal de Con
tas da União terá que votar "sim" à emenda nesta votação, 
da qual discordo e depois _quero consignar riiinha posíção em 
plenário. O que está em votação é a Emei]da n!' 35 e não 
os requerimentos dos Senadores Maurício Corrêa e Pedro 
Sii:non. - -

O SR. PRESID-ENT_E_ (Mauro Benevides) - Perfeita
mente, V. Ex• entendeu muito bem. 

O SR. CID SAliÓIA DE CARVALHO- Nós que quere· 
mos a supressão do Ministério Público no Tribunal de Contas 
da União votaremos "s:iiD." à Emenda do Senador José Paulo 
Biso!. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) _:Ainda rema
nesce alguma dúvida entre os Srs. Senadores? 

o sr. JOsé Paulo "Bisol- Sr. PreSidente, peço a Palavra 
pela ordem. -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Tem a pala
vra V. Ex~ 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB -RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, está tOdo mundO 
em absoluta perplexidade. A exposição de V. Ex~ foi num 
sentido, a do Senador Cid Sabóia foi no sentido contrário, 
e V. Er disse que houve coincidência V. Ex~ afirmou que 
quem votasse "não" votaria com a ComiSsãO; isto é, supriM 
mindo o capítulo. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Peço a aten
ção dos presentes, A Presidência Vãi ler, pela derradeira vez, 
para que não remanesça qualquer dúvida na consciência dos 
Srs. Senadores pa_rª _o_ correto exercício do voto, _o roteiro 
que vai definir a posição de cada Senador. 

"A Presidência esdarece que a rejeição da Emenda n~ 
35, ou seja, o voto "não" consubstancia decisão do Plenário 
de manter no projeto o texto do Capítulo VI ~-Ministério 
Público junto ao_ Tribunal - tal como veio da Câmara elos 
Deputados. Por via de conseqüência, estarão prejudicadas 
todas as emendas referentes à matéria, que são as de número 
48 a 53. A contrário sensu, ou seja, quem votar "sim" à apro
vação da emenda exclui do texto do projeto o Capftufo VI, 
ensejando, então, a apreciação- das emendas mencionadas 
que, neste caso, não ficam prejudicadas." 

Como se manifesta o Líder do PDT? 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF) -Defendo 
o_ meu ponto de_ vista, ou seja~ ~ eXIStência de um MinístériO
Público próprio, pOr isso vou votar ''não".-

0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~Como vota 
o Líder do PMDB? 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB)- Acom
panho o relator, votando "não". respeitadas as divergências 
no sei da minha Bancada. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Coino se 
manifesta o Líder do PFL? 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE)- Á minha posi
ção não é _diferente daquela que acaba de ser expedida aqui 
pelos eminentes Líderes. Senadores Maurício Corn.~a. do 
PDT, e Humberto Lucena, do PMDB. 

Acompanho, Sr. Presidente, a posição inclusive do relator 
da matéria, o nobre Senador Pedro Simon, que, na Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania opinou nO sentido de 
manter o Ministério Público especial. _ 

Respeitando manifestações divergentes de correligioná
rios,. porque sobre este assunto não tive oportunidade de reu

, nir a Bancada, gostaria de dizer que o nosso voto é_ "não",_ 
conseqüentemente, secundando manifestações aqui feitas an
teriormente, todas elas no sentido da manutenção do Minis
tério Público especial junto ao Tribunal de Contas da União. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Como se 
maõifesta o Líder do PSB? 

O SR. JOSÊ PAULO BISOL (PSB - RS) - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, essa foi uma luta que desenvolvemos 
aqui iló Senado com muita dificuldade mas com muito ardor. 
porque se trata de transformar uma instituição radicalmente 
viciada. 

Usa-se agora a expressão "Ministério Público Especüil", 
mas nem se trata de especialidade. Defendo um Ministério 
Público Especial, quer dizer, o Ministério Público que tenha 
um setor especializado para atender ao Tribunal de Contas. 
Essa palavra é eufemlstica e é um desvio argumentativo incor
reto. 

Queremos corrigir uma: instifúição que -produz o seu pró
prio Ministério Público, pois é escandaloso admitir-se que 
uma iristitUição Crie o seu fiscal. Nós partimos da idéia de 
qUe Ministério Público, para funcionar, tem que se caracterizar 
pela alteridade, ele tem que_seroutro, ele tem que ser diferente 
da instituiÇâo onde opera. Se o Ministério Público opera no 
Supremo Tribunal Federal, se o Ministério Público opera em 
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todos os tribunais da República, por que ele não opera no 
Tribunal de Contas? Por que o Tribunal de Contas tem que 
ter um Ministério Público- não espccia_l,, porque houve um 
tempo, inclusive. em que cra:·n-crmea-do em· comissão- parti
cular? É paradoxal a expressão. - _ 

Quem quisà CUrar, sariar, pUrifícàr~· 'fàrftãraecenTe uma 
instituição doente, congénitamente enfe"rma deve votar "sim". 
O Tribunal de Contas. que· rião é melhOr do que o Supremo 
Tribunal Federal ou do que o Superior TribUnal de Justiça 
ou do que qualquer outro tribunal deste País deve ter um 
Ministério Público igual aos outros tribunais. Essa é a questão. 
Não se trata, eu insisto, de c~,;pccialização, porque nós defen
demos que o Ministério Público Federal, conforme, aliás, já 
consta do Projeto de Lei Orgânica do Ministério _Público, 
tenha um departamento especial de promotores para trabalhar 
junto ao Tribunal de Contas. ~- - -

Portanto, peço, pelo menos, que os Senadores se dêem 
conta de que se trata de uma coisa realmente nova e necessária: 
mudar uma institniÇão=congeniiamente defeituosa, para que 
ela possa funcionar com dignidade e para que ela própria 
possa ter nrgulho de si mesma. · 

Acrescento que não queremos prejudicar nenhum promo
tor, nenhum membro do Tribunal de Contas_ em atividade. 
T_emos_ emenda para garantir seus. direitos, garantir seu esta
tuto de Ministério Público, garantir _suas condições, alcança
das, seja por nomeação em comissão, seja por coricurso públí
co. Muito obrigado. 

O Sr. Maurício Corrêa- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. O _Sr. José Paulo Biso!, ilustre Senador pelo 
Rio Grande ao Súl, encaminhou, na verdade, no mérito. Por 
uma questão de eqUidade e isonomia, peço que V. Ex• me 
assegure igual tempo para defender proposta oposta. 

O SR:. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nobre Sena
dor Maurício Corrêa, V. Ex• -pode usar a tribuna. A Presi
dência, porém, avisa não apenas a V. Ex• mas também a 
todos os outros Srs. Senadores que, após esta matéria, realiza
remos uma outra sessão hoje para apreciação do projeto de 
lei do Executivo que assegura aumento aos servidores civis 
e militares. 

Como é matéria agUardada com muita expectatíVa pela 
opinião pública, gostaria que todos os Srs. Senadores que 
estão em plenário nele permanecessem_ após esta sessão para 
uma outra extraordinária. 

V. Ex• tem a palavra. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA (Pl:ÍT- DF. Pela ordem.) 
-Sr. Presidente, Sr·~ e Srs. Senadores, esclareço que. se 
nos posicionarmos pela aprovação do que deseja ~i"tese contrá
ria, estaremos entrando na autonomia dos Estados brasileiros, 
porque estes se organizam segundo a ConstituiÇão Federal. 

Sr. Presidente, Sr"'~ e Srs. Senadores, o art. 128 di Consti
tuição define: 

"Art. 128. O_ MiniStério Público abrange: 
I -o Ministério Público da União, qUe comprccn-

de: 
a) o Ministério Público Federal; 
b) o MinistériO Público do Trabalho; 
c) o Ministério Público Militar; 
d) o_ Ministério Público do Distrito Federal c Ter

ritórios;'' 

Havia uma letra e que foi suprimida na Constituinte por 
. emenda do ilustre Deputado Ibsen Pinheiro. A letra e conti-

nha, também dentro da abrangência do Ministério Público 
da União. o Ministério Público junto aos Tribunais de Contas. 

O Ministério Público_ estava ganhan4o muita força, pois 
estávamos defendendo-o, tentando dar-lhe autonomia. A ver
dade é que não queriam se misturar com os membros do 
Ministério Público junto aos Tribunais de Contas, porque 
a instituição Ministério Público tem um elenco_ de competência 
hoje que são cristalinas, puras. 

As competências de um membro do Ministério Público 
junto ao Tribunal de Contas são diferentes, porque o seu 
membro tem que conhecer contabilidade pública, tem que 
conhecer Direito Tributário. O que se pretende agora, e só 
agora, é passa-lo para o Ministério PUblico comum. 

Ora, Sr. Presidente, quando se criou ·essa perplexidade, 
apareceu uma emenda apresentada pelo Deputado Oscar Dias 
Corrêa que foi a responsável pela introdução do- art. T3õ. 
O que diz o art. 130 desse mesmo Capítulo: que as vedações, 
os direitos e a forma de investidura serão aplicados aos mem
bros do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas. 
Ora. se a Constituição excepcionou desta -forma foi porque 
ela quis dizer que havia um Minist~rio Público especiafizado, 
que é o _que funciona junto aos Tribunais de Contas. 

Quero mostrar a V. Ex·'~ um exemplo clássico. O .art. 
73 determina a forma de investidura de um membro do Minis
.té.iió Púhlico no" Tríbunafcte Contas corno Ministro. dlre for~ 
ma é essa? É a seguinte: o Pleno indica a_9 Presidente da 
República três nomes e o Presidente escolhe um nome apenas. 
Sabem qual é o critério do MinistériO- Público no capítulo 
geral que trata da investidura dos membros do Ministério 
Público nos Tribunais Judiciais'? Lis_tasêxtupla, escolhida pelos 
membros da categoria, depois, lista trípli . escolhida pelo 
tribunal respectivo, Superior Tribunal de ;ustiça, Tribunais 
de Justiça, Tribynais Regio_nais Federais etc. ~E~)! seguida, 
o Presiçlente da República; dentre os três, escolhe um. 

Ora, se o Ministéri6-Público quisesse -reahlle-nte ser o 
dono do MinistériO Público junto ao Tribunal de Contas, o 
critério de investídura seria extremamente diferente. 

Quero apelar aos nobres Senadores para a sitUação cons
trangedora em que vamos nos encontrar. Vamos aprovar, 
digamos, essa emenda do Senador José Paulo Biso!; acabam-se 
todas as procuradorias junto aos Tribunais de Contas, porque, 
no outro dia, cada procurador-geral, no Estado, vai exigir 
que se coloque lá um membro do Ministério Público do respec
tivo Estado. 

Ora, é possível fazermos isso, quando nem o Supremo 
Tribunal Federal decidiu essa questão? -

O SR. ODACIR SOARES- Permite-me V. Ex• um a par-
te? 

O SR. MAURÍCIO CORRJ':A - Infelizmente, Senador 
Odacir Soarf''>, não posso conceder o aparte, pois estou enca-
minhando utação. 

Já houve uma decisão nesse sentido, proferida pelá Tribu
nal de Justiça de Rondônia. É o único julgado que existe. 
Já temos um paradigma proferido pela Justiça, em que se 
reconheceu o direito dos membros do Ministério Público junto 
ao Tribunal de Co~tas, porque,lá em Rondônia, o Ministério 
Público do Estado indicou um de seus membros para atuar 
junto ao Tribunal de Contas e o Ministério Público __ junto 
ao Tribunal de Contas entrou com mandado de segurança 
e ganhou por unanimidade. É o único espécime que existe 
até hoje . 
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O que quero deixar bem claro é que se tomarmos essa 
atitude, estafemos, na verdade

1 
rasgando _a Co.nst~t~içãQ· __ do 

Estado do Tocantins, pOr' eXemplo, qiiC Criou úm Ministério' 
Público especializado junto _ao Tribunal de_ Contas; _vamos 
rasgar as constituiçõ·e:s~de vá~ios_ Es!~d2~ b~a-sik;lr-os. Ou!ro 
dia, li ·aqui a relação: Vàmos-~asgar. seguramente, uma:s 16 
leis complementares que foram votadas autônÇ)ma e soberana
mente pelos Esta~os, con_~titui~d~ _os seuª-_rtWectivos M_inis
térios Públicos junto aos Tribunais de Contas. De sorte que, 
por mais apreço que eu tenha ao Minist~r!o_ Público comum, 
por mais que eu tenha feito por ele ·na Constituição, _índago: 
por que quando o Dr. José Paulo Sepú!ved.1 Pertence mandou 
para cá o projeto de lei orgâniC-a do- Minísiério Público ele 
não especificou qí.ie o Minísté-rio "Público junto ao_s Tribunais 
de Contas pertencia ao Ministt.!rio Público da União? Ele-
não incluiu! -- - - --

Quando o Dr. Aristides Junqueira reencaminhou o proje
to, também não constava absolutamente que o MiriiSfé.dO Pú
blico da União qucriâ o Ministério P~bJic_ó,_do~:rribui:tai~ de_ 
Coiltas. Ora, agora somos_nós que faremos isso? Rasgar ess_as_ 
constituições dos Estados, S_ein que -o SupiCmO Tribunal Fede-_
ral sequer tenha se pronunciado? E um dia haverá de fazê-lo, 
caso votemos a favor dessa tese, porque estaremos invadindo 
a ·autonomia, a competênciá.dos Estados ºe _ _grganiz3:r a sua 
justiça, os seus tribunais, enfim. a sua estrutura adminiStriitíva. 

Portanto, recomen-do que se vote ·~não". 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Como vota 
o Líder do PTB? · 

O SR. VALMIR CAM PELO (PTB -~ m:)- Sr. Presi
dente, o PTB acompanha o pa_rccer do Relat_or na Comissã9 
de Constituição, Justiça c Cidadania. Portanto, vota "não". 

o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Como vota 
o Líder do PSDB? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARl>OS!) (PSDB -
SP) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, o PSDB, através de 
seus representantes na Córi11s-são de Constitti.íÇ-ão," Justiça e 
Cidadania, há havia acompanhado o Senador José Paulo Bisol. 
Não existe unanimidade na bancada. 

Então, temos que ter também respon--sabili4~~-e~p~!Os no_s
sosatos. Vamos corrigir o que estiver errado e persistir naquilo 
em que estivermos corretos. 

Ouço V. Ex•, antes de encerrar, Senador Odacir Soares, 
que não teve a chance de ser meu Líder. 

O Sr. Odacir Soares- O que lamentei, Senador Jutahy 
Magalhães, mas estou esperançoso de-~~'- tratando de supe
riores ínteresses do País, possamos estar juntos nesta grande 
caminhada pela modernidade do Brasil. Vejo que a parte 
que ouvi do pronundãmento de V. Ex' Pessoalmente, acom~ 
panho o Senador José Paulo Bisol. - ~ 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Como vota 
o Líder do PT? -

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP) - Sr. Presi
dente, o Partido dos Trabalhadores vota de acordo com o 
Senador José Paulo Bisol, embora reSpdtanaO os argume"ntos 
externados pelo nobre Líder do PDT, Senador Maurício Cor~ 
rêa. Avaliamos que; neste caso, trata-s~_qa correção de algo 
que há muito tempo existe, mas avaliamos- q-Ue- há ra_zão. 
tanto do_ ponto de vista administrativo quanto do ponto de 
vista d~ correção, naquilo que deve ser o Ministério Público. 
E, portanto, acompanhamos o Senador Bisol. 

O SR. PRESIDENTE(Mauro Benevldes)- Como vota 
o nobre Líder dq PDS, Senador Esperidião Amin? 

O. SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS- SC) -Desejamos 
consignar aqui-a ptofU.nda admiração .pela aigumentação do 

-Senador José Paulo Bisol e recomendamos aos companheiros 
do Partido De_mociátiCo-Social O voià "não", ac-ompanhando 
a linha de argumentação do Senador Maurício Corrêa. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Como vota 
o nobre Líd_er do PRN. Sen~dor Au_reo Mello? 

O SR. AUREO MELLO (PRN- AM) __:_Sr: Presidente. 
o PRN votará acompanhando o Sr. Senador Maurício Corrêa; 
votará "não". 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Os Srs .. Sena
dores que o aprovam queiram permanecer como se encOn
tram. (Pausa.) 

O Sr. Maurício Corrêa- É vot~ção narfiinal, Sr. Presi
dente. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. P~esid~nte, está aprovado 
isso, estã tOao mundo sentado. 

O SR. PRESil>ENTE (Mauro Benevides)"- Vamos pro
ceder à votação para que fique bem clara a posjção de cada 
Seriador. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- -Sr. Presidente, quem 
pediu a verificação de quorum? 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Be_nevides) -Não foi pedi
da verifícaçãO de quorum. Ouvimos individualmente as banca
das. que orientararri os seus integrantes e, agora, yamos fazer 
uma .apuração, tendo em vista o apanhado existente sobre 
a mesa. -sem excluir. porque em algumas bancadas a questão 
foi aberta, pela visualização da Mesa. de forma simbólica, 
a tendência-do plenário neste momento. 

. Aqueles que estiverem de acordo com a emenda, perma
n~çam como se encontram. (Pausa.) 

Rejeitada a emenda. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Pela ordem, Sr. Presidente. 
Peço -verificação de votação. 

-· - O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência esclarece ao nobre Senador Jutahy Magalhães que ain
da não fluiu o_ prazo de uma hora que o Regimento prevê 
para novo pedido de verificação de quorum. 

O Sr. Jutahy MagalhãCs-- -Sr. Presidente, V. Ex~ tem 
toda a razão. Agora, que a votação foi toda direciona<?~ par_a 
rejeitar, foi. ~ _ 

O Sr. Cid-Sabóia de Carvalho ...:... As pesSoaS qui se manti
veram sentadas eram maioria e o vo_to de Liderança não impor
ta. porque foi votação em aberto. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Por isso é 
que a Presidência, além de apanhar os votos dos Líderes, 
o fez em relação às bancadas. 

Proclamado_ o resultado, a Presidência esclarece_que, por 
via: de conseqüência, estarão prejudicadas as emendas refe
rentes à matéria 9os n\)ll 48 a 53. 

O Sr. Josaphat Marinho- Sr. Presidente, para uma 
declaração. -

O SR. PRESll>ENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência escfarece que fica" mantidO o CaPítulO 6? do projeto 
como veio da Câmara dos Deputados. 
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Passa~Se agora à verificação do rcquerirriento de prefe~ 
rência para: a emenda. 

O Sr. José Paulo Bisol- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. · 

O SR. PRESIDENTE(Mauro Bcnevidcs) ~Tem V. Ex• 
a palavra. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB - RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente, quero recorrer 
dessa_decisão absurda. 

V. EX~ repetiU iü'na voiãção já consolidada. E todos os 
Srs. Senadores que estão aqui presentes são testt!munhas dis~ 
so.-·Qucro saber se existe algum Senador, neste plenário, que 
diga que isso não é verdade. 

V. Ex• procedeu à votação, que se· cOriSU.ri1.6u-, e- não 
proclamou o resultado. V. Ex" tornou a submeter a matéria 
ao Plenário, interferfu, infl1•enciou, não fot uoi -irlagistrado 
nessa decisão. 

Quero recorrer dessa de_cisão 1 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nobre Sena· 
dor José Paulo Bisai, mesmo sem nunca ter pretendido alcan~ 
çar~me, nesta Casa, à condição de magistrado"- o _que seria 
extremamente honroso_para o meu mo_desto- L:Urrículo -dé-h)
mem público- tenho me esforçado- pelo menos o esforço 
V. Ex~ haverá de constatar- no sentido de que as minhas 
decisãoes representem, com fidelidade, a tendência do Plená~ 
rio. A Presidência _deixou que o contraditório se fizesse da 
fofma mais larga e _t_ransparente possível. Sucessivas vezes 
intervieram vários Seiladorcs em torno dessa matéria. 

Evidentemente, se tivesse prevalecido a manifestação das 
Lideranças, também seria esse o resultado que, afinal, foi 
proclamado pela Mesa. 

O Sr. Dirceu Carneiro- Sr. Presidente, peÇo a palavra, 
pela ordem. 

O SR. PRE~SWENTE (Mauro Bencvides) - Concedo 
a palavra. a V. Ex• - --

0 SR. DIRCEU CARNEIRO -~~(PSDB - SC. Pela or· 
dem. Sem revisão do orador.)- Sr. PreSidente, quero regis~ 
trar o meu voto "sim" a esta matéria. Que~ro que conste nos 
Anais. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)-,- Fica consig-
nada a manifestaçáu=de V. Ex~ - -- ----

0 Sr. Chagas Rodrigues -Sr. Presidente, peço a palavra, 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvides) - Concedo~ 
a palavra a V. Ex~ 

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB- i'L Pela ordem. 
Sem revis_ão do o_r_ador.)- Sr, :Pre:sj_d_çnte, go?tari';l_ ql!e V. 
Ex~ apenas, para que o assunto fica_sse devidamente çsclare~ 
cido, mencionasse Se realmente já decorreu uni~ hora da vota~ 
ção anterior? Quando se processou a verificaçá9 anteriOr? 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcnevides) - A Presi· 
dência esclarece a V. Ex" que a verificação de qUorum só 
poderá ser feita a partir das 17h34min~ ~ 

O Sr. Jutahy Magalhães - Faltam dois minutos. 
Sr. Presidente, gostariadc fazc_r umaobservaçã_o. V. Ex"' 

declarou que, pelos votos de liderança, poderia tornar uma 
decisão majoritária. V. Ex• há de convir que não poderia, 
porque os Lídcrcs_do PMDB, PFL. PSDB, que compõem, 

em conjunto, a Maioria da Casa, declararam questão aberta. 
E, port3:nto, seus votos não poderiam ser computados- nem 
de urna forma nem de outra. Mesmo o Líder' do PFL -
que está me fazer!do sinal - não dis_se que seria queStão 
aberta, mas que respeitaria a posição daqueles Senadores que 
vOt.:i.ssem contrariainente. V. Ex• não poderia tomar por base 
as declarações de voto, as informações dos Líderes,- porque 
todos manifeStãra:m que suas Bancadas respeitariam os Vá tos~ 

O SR. PRESIOENTE (Mauro Benevides) - Diante da 
manifestação dos Srs. Senadores, sobretudo quando aqui se 
suscitou dúvida quanto à inteireza de comportamento da Presi
dência da Casa, querendo influir rias decisões, a Presidêncià~ 
de plano, irá proceder à votação nominal da matéria, para 
qUe ca:aa- Sr. Senador assuma a responsabilidade pelo voto 
que irá proferir neste instante-. - --

-- É a decisão da Mesa para que não pairem, nunca, dúvidas 
sobre o comportamento que temos procurado conduzir da 
forrilã mais cOrreta, mais iSenta e mais iinparcial. E, desta 
forma, possa eu continuar desfrutando, como ocorreu até ho
je, da confiança plena e irrestrita de todos os Srs. Senadores. 

Vai~se processar a votação nominal. 
Os Srs. Senadores já podem votar nas suas respectivas 

bancadas. 

(PROCEDE-SE À VOTAÇÃO.) 

VOTAM SIM OS SRS. SENADORES: 
Amir Lando 
Chagas Rodrigues 
Cid Carvalho 
Dirceu Carneiro 
Eduardo Suplicy 
Elcio Alvares 
Epitácio Cafeteira 
Fernando Cardoso 
Gerson Carnata 
Josaphat Marinho 
Jutahy Magalhães 
Mário Covas 
Nelson Wedekin 
Paulo Biso! 
Ronaldo Aragão 
Ruy Bacelar 

VOTAM NÃO OS SRS. SENADORES: 
Alexandre Costa 
AureoMello 
Beni V eras 
Carlos De'Carli 
Cesar Dias 
Coutinho Jorge 
Dario Pereira 

- Esperidião Amin 
F. Rollemberg 
Flaviano Mello 
daribaldi Alves 
Guilherme Palmeira 
Henrique Almeida 
Hugo Napoleão 

- Humberto Lucena 
Iram Saraiva 
J3rbas P3sSai-inh0 
João Calmon 
João Rocha 
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José Richa 
José. Sarney 
Julio Campos, 

. Lavoisier Maia , ~ 
Louremberg Rocha 
Lourival, Baptista 
Lucidio Portella 
Magno Bacelar 
Marco Maciel 
Marluce Pinto 
Mauricio Corrêa 
Nabor Junior 
Nelson Carneiro 
Odacir Soares , . 
Pedro Simon 
Ronan Tito 
Saldanha Derzi 
Valmir Campelo 
Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvides) - Na forma 
regimental, a votaç·ão será nominaL - - -

O Sr. Ruy Bacelar- -Sr. Presidente, peço a palavra pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Senevides)-_:_ Concedo 
a palavra a V. Exli 

O SR. RUY BACELAR (PMDB - BA. Pela ordem.) 
-Sr. Presidente, gostaria_que V. Exa orientasse a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nobre Sena
dor Ruy Bacelar, nestes últimos cinqüenta· minutos, a Presi
dência nada mais fez do que exatamente isso. 

Todos os Srs. Senadores já votaram? (Pausa.) 

Votaram Sim 16 Srs. SenadorCs; e Não 38. 
Não houve abstenções. 
Total de votos: 54. 
Rejeitada a emenda. 
Rejeitada a Emenda n'' 35 - CCf, flcam_prejudicadas 

as de n!'~ 48 e 53. Fica mantido o Capítulo VI do projeto, 
como veio da Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- O Sr. Josa
phat Marinho encaminhou à Mesa declaração de voto, que 
será publicada nos termos do art. 316 do Regimento Interno. 

É a seguinte a declaração do voto _encamirihada: 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Declaro que votei pela aprovação da Emenda n'' 
35, assim recusando a criação de um Ministério Público 
autônomo, distinto do Ministério Público da União, 
junto ao Tribunal de Contas. 

Por meio de outras emendas apresentadas e a se
rem encaminhadas, poder-se-ia disciplinar a situação 
dos membros do Ministério Público da União desig
nando para funciOnar perante ·a Tribun_al de Contas. 
De igual mOdo ãbrir-se-ia oportunidade a preservar 
direitos, porventura cqnsolidado,_de membros do Mi
nistério Público já em atíviQt!de junt9 ao Tribunal c!e 
Contas. - ____ _ 

Assim se respeitafia o-Princípio cfe unidaçle e indi
visibilidade do Ministério Público da União, sem desa
cato a direitos preexistentes. - Josaphat Marinho. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Pelo resul
tado expressado no painel, chega-se à evidência de que a 
de_dsão_ anunciada anteriormente pela Mesa refletiu, de fato, 
a tendência do Plenário. Com isso, a Presidência entende 
que os Srs. Senadores, no lance natural de emoção, de passio
nalismo - que é normal num processo dessa natureza -, 
os eminentes colegas desta Casa terminem por fazer justiça 
à Mesa na condução imparcial e isenta doS nossos trabalhos. 

OSR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Püssa-se à 
votaçãO- da Emenda n" 47. O parecer é contrário, referente 
ao art. 66. 

Alguém entre os_ Srs. Senadores deseja falar sobre a 
Emenda n·• 47? 

O Sr. l'' Secretário procederá à leitura da referida emen-
da. 

É lida a seguinte 

EMENDA No' 47 

Dê-se a seguinte redação ao art. 66 do Projeto de Lei 
da Câmara n" 73, de 1991: 

"Art. 66. O Tribunal fixará, no Regimento In
terno, os períodos de funcionamento das sessões do 
Plenário e das Câmaras e o recesso que entender conve· 
niente, sem ocasionar a interrupção de seus trabalhos''. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A matéria 
se refere ao art. 66 do projeto. 

O Tribunal fixará em seu Rc_gimento Interno os períodos 
de funcionamento das sessões plenári"as e das Câmaras e o 
recesso que entender conveniente, sem ocasionar a interrup
ção dos seus trabalhos. 

O Sr. Maurício Corrêa - Sr. Pr~§!dente, peço a palavra 
para eiiCãmlnhar. -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Tem a pala
vra V. Ex~ 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF. Para encami
nhar.)- Sr. Presidente, o projeto que veio do Tribunal acaba 
com o recesso que têm os_ funcionários. Corilõ todos os Srs. 
Senadores sabem, os tribunais brasileiros mantêm recesso para 
os funci01lários.-

No caso específico, estou desejando restituir a ep1Cnrla 
da "Câmara; ãHás, modificando-a um pouco. A minha emenda 
determina que a questão do recesso seja d<;!cidida no Regi

-m(mto Interno do Tribunal de Contas. 
De modo que encaminho favoravelmente. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra, 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra, pela ordem, ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, apenas peço 
uma explicação à Mesa, porque estou procurando identificar 
a emenda do Senador Maurício Corrêa. Qual é o número 
da emenda? 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~ A Presi
dência esclarece ao nobre Senador J utahy Magalhães que a 
Emenda é a de n" 47, que se refere ao art. 66 do projeto. 
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Bertevidcs).= Em votação 
a Emenda n" 47. . 

Os Srs. Senadores que a aprovam qUeiram peiiria:ncer 
sentados. (Pausa.) c 

A Presidéncia pede a atenção dos Srs. Senadores e indaga 
do nobre Relator se deseja fazer algum encain'iilhamento em 
relação à matéria. 

O Sr. Pedro Simon - Sr. Presidente, peço a palavra, 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS. Para encaminhar. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, o meu esclareci~ 
mento é muito singelo. _ 

O projeto ínclui a criação de um recesso para o Tribunal 
de Contas. De acOrdo com O projeto original há um recesso 
no Tribunal de Contas. 

A emenda do ilustre Líder do PDT diz que como acontece 
no Congresso e nos demais Tribunais deve permanecer o reces
so que há no Tribunal c o Regimento Interno do órgão é 
que irá fixá-lo. 

São essas duas posições que estão sendo discutidas c acho 
que, sinceramcnte_,_devemos votar de acordo com o que acha
mos. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação. 
Os Srs. Scnãdorcs que aprovam a emenda, queiram per

manecer .sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
Aprovada a c~_e~da anterior, fica prejudicada a de n" 

25. 
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Votação da 

Emenda n·' 58, que será lida pelo Sr. 1" Secretário. 
É lida a seguinte _ _ 

EMENDA N" 58 

Dê-se ao art. 101 do projeto a seguinte redação: 

Art. 101. Serão públicas as sessões do Tribunal 
de Contas da União. 

§ l" Os atos proceSsUais e audiências poderão 
ser realizados reservadamente, quando a preservação 
de direitos e garantias individuais o exigirem. 

§ 2" Os ritos procesSuais e audiências relaizados 
na forma do parágrafo antcrfor terão o córicurso das 
partes envolvidas, se assim desejarem seus advogados. 
podendo consultar os autos e pedir cópia de peças e 
certidões dos mesmos." 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência esclarece que essa emenda se refere ao art. 101 do 
Projeto: 

"Os a tos processuais, audiêncíãs-e- sessões serão 
públicos, salvo quando coloque em risco a lrtfim.tdade 
e o interesse colctivo."' 

O Sr. Eduardo SUplicy- Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvidcs) - Concedo 
a palavra a V. Ex" 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP. Para encami
nhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o objetivo 

Qessa, emenda é mirümizar as sessões s_ccretas d9 Tri_hunal 
de Contas da Uni_ão, uma vez que tem se registrado um número 
muito grande de sessões secre_tas.e, muitas vezes, sc::m qualquer 
justifiqltiva adequada. 

O Sr. Pedro Simon - Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Concedo 
a palavra a V. Ex• 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS. Para encaminhar. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, a _esta emenda, 
·apresentamos uma redação nova. diferente daquela que veio 
da Câmara, que realmente reduz as_ reuniões secretas do Tribu_
nal de Contas. Acontece que pensamos- e aí é uma questão 
de filosofia- que há muuitos casos em que são-iriipofüúltes 
as reuniões as reuniões secretas do Tribunal de Contas. Não 
-é pelo fato de o Tribunal de Contas fazer sessões _secretas 
que elas terão a característica de interrogação e dúvida. Acha
mos que, como norma, as reuniões devam ser públicas, e 
esse é o artigo que estamos defendendo, Entretanto achamos 
que deve haver o reconhecimento da importância e do_signifi
cado de reuniões do Tribunal de Contas serem muitas vezes 
secretas. 

Defendemos a emenda aprovada pela Comissão de Cons
tituiÇão, Justiça e Cidadania. 

Duarante o discurso do Sr. Pedro Simon, o Sr. 
Mauro Benevides, Presidente deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Dirceu Carneirõ~ }I' 

Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - A emenda 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania é a de n" 
31. Estamos votando agora a Emenda n~ 58. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Em votação 
a Emenda n~ 58 de parecer contrário ao art. 101 do projeto. 

O Sr. Marco Maciel - Sr. Preside ri te, peço a palavra 
para encamiri.har a votação. 

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

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Para encaminhar 
a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, gostaria 
de, em rápidas palavras, dizer que chanceJamos nesse aspecto 
a decisão da Comissão de Constituição, JuStiça e-Cidadania. 
Assim como acontece nos Tribunais, as Casas Legislativas 
realizam freqüentemente sessões secretas, no Senado, para 
aprovação de embaixadores, para indicação de ministros do 
Supremo Tribunal Federal e de tribunais superiores, inclusive 
o Tribunal de Contas da União, e Câmara e Senado quando 
se cogita processar algum dos integrantes da Casa etc. Então, 
pela realização com relativa habitualidade, com_relat~va fre
qüência de sessões secretas_nesta Casa esse procedimerito não 
pode ser diferente nos Tribunais que, mUitas- v_ezes, prec-isam 
esclarecer questões em segredo de justiça. 

De mais a rilais, Sr. Presidente, da forma como está redi
gido o texto, o Tribunal de Contas não poderá exercitar sem 
cuidados, sem limjfeS, -a -prática de sessões secretas. O contrá
rio é que não pode acontecer, ou seja, vedar, imposSibilitar 
que o Tribunal, em determinadas questões que mereçam cui
dado especial, inclusive quando disser respeito à conduta de 
seus integrantes, faça sessões secretas, preservando conse
qüentemente o bom desenvolvimento do Tribunal de Contas. 
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Daí por que sou a favor da manutenção da emenda apro
vada na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que 
tem parecer favorável do relator e que teve manifestações 
em plenário igualmente favoráveis. Por fim, Sr. Presidente, 
de alguma forma estaremos mantendo a tradição de uma insti
tuição mais que centenária, que sempre realizou sessões secre
tas, sobre cuja procedência nunca soube ter havido dúvidas. 

Portanto, o meu voto, o voto da nossa Bancada é no 
sentido da manutenção do texto aprovado na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania e, conseqüentemente, vota
mos pela rejeição da emenda, em que pese o apreço que 
temos ao ilustre autor, o eminente Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Em votação 
a Emenda no 58 com parecer contrário. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Rejeitada. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Passa-se à 
votação do destaque para rejeição da expressão "membros 
do Ministério Púb!ico", constante do inciso II do art. 68 do 
projeto. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma questão de ordem. 

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

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Para uma ques
tão de ordem.) - Sr. Presidente, olhando as pessoas que 
se levantaram, não observei que foram em número maior 
do que as que permaneceram sentadas. Pediria apenas o cuida
do da Mesa. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Pelo voto 
simbólico, computamos as manifestações feitas através das 
Lideranças. 

OSR. EDUARDO SUPLICY -Obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Passa-se à 
votação do destaque para rejeição da expressão "membros 
do Ministério Público", constante do inciso II do art. 68 do 
projeto. 

A Presidência esclarece que o voto "sim" aprovando o 
requerimento, rejeita a expressão "membros do Ministério 
Público", excluindo-a do texto, e o voto "não", por conse
guinte, mantém a expressão no texto. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PSDB - BA) - Qual é a 
emenda, Sr. Presidente? 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Estamos tra
tando do destaque que rejeita a expressão "membro do Minis
tério Público". 

O Sr. Jutahy Magalhães- Que artigo? 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Inciso II do 
art. 68. 

O Sr. lo Secretário procederá à leitura da matéria. 

É lida a seguinte 

Requeremos destaque para rejeição da expressão "mem
bros do Ministério Público", constante do inciso II do art. 
68 do projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Senador Juta
hy Magalhães, a matéria ficou esclarecida? 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, se ainda esta
mos no art. 68, não estaria já prejudicada a matéria? Não 
existe mais Ministério Público. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Com arejei
ção da Emenda n" 35, ele permanece no texto. 

O Sr. Pedro Simon- Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB -RS. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente: 

"Compete ao Presidente, dentre outras atribuições 
estabelecidas no Regimento Interno: ... 

2) Dar posse aos ministros, auditores, membros 
do Ministério Público, junto ao Tribunal." 

A questão que se quer, com esta emenda, é que a posse 
seja dada pela Presidência da República. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Passa-se à 
votação do destaque para a rejeição da expressão ''membros 
do Ministério Público", constante do inciso II, art. 68 do 
projeto. 

O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Pela or
dem.)- Sr. Presidente, permita-me V. Ex' voltar à questão 
levantada pelo Senador Jutahy Magalhães. 

A mim me parece que S. Ex' tem razão, de que essa 
matéria estaria prejudicada diante da votação nominal feita 
há pouco, porque o de que cogita esse destaque é retirar 
do texto a expressão "membros do Ministério Público junto 
ao Tribunal de Contas", quando essa expressão foi mantida 
no texto, pela votação anterior. 

Acho, portanto, que o Senador Jutahy Magalhães, salvo 
melhor juízo. está com a razão. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Ilustre Líder 
Humberto Lucena, a interpretação da Mesa quanto à questão 
é de que a matéria consta no processado e, portanto. ela 
é passível de deliberação, como está sendo encaminhada. De 
modo que vamos submetê-la à decisão do Plenário. 

A Presidência esclarece que o voto "Sim" aprovando 
o requerimento, rejeita a expressão "membros do Ministério 
Público", excluindo-a do texto, e o voto "Não", por conse
guinte, mantém a expressão no texto. 

O Sr. Chagas Rodrigues- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

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

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB- PI. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nós gostaríamos 
que o nobre Senador Relator se pronunciasse sobre essa emen
da. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Concedo a 
palavra ao nobre Senador Pedro Simon, que é o Relator da 
matéria. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS. Se1n rcvi~5o do 
orador.) - Sr. Presidente. Srs. Senadores, essa emenda foi 
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aprovada e é daquelas que, a rigor, estão dentro do btoco 
das emendas dos procuradores. 

No momento em que caiu a emenda_ do _S.eo_ador Biso!, 
tem que se retirar esse destaque e pcnnanccer o, texto como 
está, porque ficou prejUdicado, são os membros do Ministério 
Público no Tribunal de Contas. É o que foi aprovado nas 
outras emendas. 

Tem que ficar como está, eu até diria: quase que dar 
por prejudicada, ou então, pelo menos, votar contrário a esse 
destaque. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)_-,-, Então, no 
caso do encaminhamento do ilustre Relator, votando "Sim", 
equaciona a questão. 

A Presidência torna a esclarecer que o voto "Sim", apro
vando o requerimento, rejeita a expressão "membros do Mi
nistério Público", excluíndoRa do texto. O voto "Não", por 
conseguinte, mantém a expressâo no texto. 

Em- votação~ -
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. 
A expressão fica mantida. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Votação, em 
globo_., das emendas de_ parecer favorável, que são as de nl"l 
1 a 24, 26 a 34, 44, 45, 56 e 65. 

Sobre a mesa, requerimentos de destaque que serão lidos 
pelo Sr. 1:' Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N•' 186, DE 1992 

Com base no art. 312, _b e c, do- Regimento !O terno, 
requeiro destaque para rejeição da Emenda n'.' 10, de autoria 
da Comissão de Constituição, JustiÇa e Cidadania, ao PLC 
n" 73, de 1991. 

Sala das Sessões, 23 de abril de 1992. - Senador José 
Paulo Bisol. 

REQUERIMENTO W 187, DE 1992 

Nos termos do art. 312, alínea c, do Regimento Interno, 
requeiro destaque para rejeição da Emenda n" 31RCCJ. 

Sala das Sessões, 23 de abril de 1992.- Senador Edriardo, 
Suplicy. 

REQUERIMENTO N• 188, DE 1992 

Nos termos do art. 312, alínea c do Regimento Interno, 
requeiro destaque para aprovação da Emenda n? 44, ofereCida 
ao PLC n" 73, de 1990. 

Sala das Sessões, 23 de abril de 1992. -Pedro Simon~-

REQUER!MENTO W189, DE 1992 

Nos termos· do art. 312, alínea c do Regimento Interno, 
requeiro destaque para rejeição da Emenda n°2RCCJ, caPut. 

Sala das Sessões, 23 de abril de 1992. - Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - OS requeri
mentos lidos serão apreciados oportunamente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Votação, em 
globo, das emendas de parecer favorável, ressalvados os desta
ques, para a rejeição das de no~ 2, caput, 10, 31 e para a 
aprovação da Emenda n9 44. 

O Sr. Marco Maciel- Sr. Presidente, pela ordem. 

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

O SR. MARCO MACIEL(EFL- !'E. Pela ordem. Sem 
revisão ·do orador.) -Sr. Presidente, qual a emenda que 
está em votação? 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - É a votação 
em globo das emendas com parecer favorável, ressalvados 
os destaques, para a rejeiÇão das Emeridas de n"' 2; caput 
10, 31 e para a aprovação da Emenda n? 44. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovadas. 
Aprovadas as Emendas de parecer favorável de n?s 1 a 

9, 11 a 24, 26 a 30, 32 a 34, 45, 56, 65. 
A aprovação da Emenda n" 14 prejudica a de n" 46. A 

aprovação da Emenda n~ 34 prejudicou a § 3o do art. 89 do 
projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Passa-se à 
votação dos destaques de emendas de parecer favorável. 

Em votação o requerimento de destaque para a rejeição 
do caput da Emenda n~ 2 da CCJ. art. 44. 

O SJ.. Pedro Simon - Sr. Presidente, peço a palavra· 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a 
pé;!.lavra, para encaminhar a votação, ao nobre Senador Pedro 
Simon. -

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS. Para encaminhar 
a votação, Sem revisão do orador .. ).- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores_,_a Emenda n<:>2,_da CCJ, diz o seguinte: __ 

No início ou no curso de qualquer apuração poderá 
o Tribunal, de ofício ou a requerimento do Ministério 
Público, determinar cautelarmente o afastamento tem
porário do responsável se existirem indícios suficientes 
de que, prosseguindo no exercício das suas funções, 
poderá retardar ou dificultar a realização de auditoria 
ou inspeção, causar novos danos ao erário ou inviabi
lizar o seu ressarcimento. 

"§ 19 Ficará solidariamente responsável a autori
dade superior competente que, no prazo determinado 
pelo Tribunal, deixar de atender determinação prevista 
no caput deste artigo. 

§ 29 Nas mesmas circunstâncias do caput deste 
artigo do parágrafo anterior, poderá o Tribunal, sem 
prejuízo das medidas previstas nos arts. 58 e 59, decreR 
tar, por prazo não superior a um ano, a indisponi
bilidade dos bens do responsável tanto quanto conside
rados bastante para garantir o ressarcimento_ dos danos 
em apuração. · 

Se a atribuição de remeter ao Ministério Público 
eleitoral, para os fins previstos na alínea g, ambos da 
lei complementar, o rol dos responsáveis cujãs contas 
tenham sido julgadas irregulares nos cinco anos anterio

-res à realização de cada eleição." 
Sr. Presidente, essa é, realmente, uma emenda que a 

Comissão de Constituíção, Justiça e Cidadania aprovou e que. 
agora, se quer retirar. 

Acho que a Casa tem que analisar o SeU âesejo, a sua 
vontade. Reconheço que o espírito dessa emenda é pes_ado. 
Ela visa buscar a apuração dura em relação aos que praticam 
qualquer tipo de delito. Quer dizer, o Tribunal poderá pedir 
o afastamento daquele cidadão cujos indícios de irregulariR 
dade, de ilicitude forem reais. Agora, ele pede o afastamento. 
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O responsável não é obrigado a conceder o afastamento. E 
se o Tribunal pediu e o responsável não concordar, este último, 
então, passa a ser co-resporiSáVel pelo dano que vier a ocorrer. 

.Te.rceiro, impõe que em casos onde seja evidente a possi
bilidade de, por um ano, determinar o seqüestro dos bens 
do cidadão que tem _-iridícios reã.is de- que ele_ praticou fatos 
sufiCientemente-graves que levem a essa realidade~ 

Digo, coni toda a sinceridade: Aqui está talvez o artigo 
mais fundamental do espírito desse projeto. Compete ao Tri
bunal, ao COngresso, a-o--Senado, achar se_ cl_eve ou se não 
deve ser mantido esse artigo. O espírito fOi exatamente esse: 
duro, duro; real, real. Muda toda a filosofia onde_ se faz o 
levantamento, se faz a denúncia, se faz o escândalo, se faz 
a manchete, e nada acontece? Parece-me que sim. Aqui
repito - muda. O cidadão, o Tribunal achou, há indícios 
reais, concretos, evidentes? Afasta. Não é obrigado a afastar, 
mas se o responsável não afasta é cc-responsável. Há indícios 
reais e concretos? Há. Durante um ano o cidadão fica com 
os bens em disponibilidade para que haja a garantia de devolu
ção, ao Tesouro, de tudo daquilo que aconteceu. O Senado 
vote como quiser, agora, a anális~ está na filosofia _desse pro i e~ 
to: ou seguir uma linha de buscar, com dUreza, a apuração 
de responsabilidade ou ficar como até aqui, Sr. Presidente. 
Fala-se, debate-se, analisa-se, já não se fala mais em bicicletas, 
daqui a pouco fala-se em jet-sky, ali adiante se fala em não 
sei mais o quê e com isso vaj-_se _ __f?zer justiça. _H~ 50, 60 
anos que é assim: há-O inquérito, há uma denúncia, há_ uma 
manchete, desparecem; daqui a pouco há outra, desaparece; 
ali adiante acontece outra. 

Acho que se deve analisar esta emenda. 

O SR. PRESIDENTE (DirceU Carneiro) -'- O destaque 
é pela rejeição. 

O Sr. José Paulo Biso!- Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro).::.. Tem a palavra 
o Senador José Paulo BisoL 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSDB- RS. Para encami· 
nhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, a questão 
não é de mérito conio- anieu ver -erroneamente focalizou 
o nobre Senador Relator. É uma questão de técnica legislativa. 
É que essa regra-é urna regra de Direito Penal Adminis_trativa. 
Em Direito Penal não se pode dar uma faculdade ao Juiz. 
O Juiz pode punir ou pode não punir, salvo em exceções 
que são realmente raríssimas. Então, em Direito Penal ou 
dado o fato ocorre a punição, ou dado o fato não ocorre 
punição alguma. Agora, a possibilidade, segundo o critério 
subjetivo da decisão do tribunal ou do juiz, me parece uma 
questão completamente errada. Não se trat_a de_ yerificf~:r _se 
é dura ou não. Ou se tira o texto ou_ se_corrige tecnicamente 
o texto, porque- faculdade de punir acho que é atribuir uma 
discricionariedade demasiado pesada a qualquer órgão judiciá~ 
rio, quanto mais a um órgão como o Tribunal de_ Contas. 
Ou ele fica com a regrã pa:tã aplicar a punição ou ele, também, 
perde a faculdade de punir, porque me parece completamente 
atécnico. É só isso, não é uma questão de mérito. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) :_ Em votação 
o requerimento de destaque para rejeição do caput da Emenda 
n-:>2. 

O voto "sim" rejeita, o voto "n3o'' -a-prova. 
Em votação. 

Os Srs. Senadores que aprovam o requerimenTo queiram 
permanecer-sentados. (Pausa.) 

O Sr. Huri:Jberto Lucena-- Gostaria que V. Ex• esclare
cesse se para manter o texto vota-se "não" ou vota-se "sim~·, 
porque queremos votar com o rdator. 

O Sr. Chagas Rodrigues- Rejeita-se o destaque. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O desejo do 
relator é rejeitar o destaque. 

O Sr. Humberto Lucena- E manter o texto. __ 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- O desejo do 
relator é rejeitar o destaque e manter o texto. ~ 

Portanto, o voto "sim" rejeita a matéria destacada, per
manecendo o texto. 

O Sr. Humberto Lucena - Si-. Pn!Sidente, data venia, 
parece~me, salvo melhor juízo, que o que se vota agora é 
a matéria destacada. 

Portanto, ao votar a matéria destacada, se voto "sim", 
-como o destaque é para suprimir -estou votando favora-
-velmente à supressão. Se voto contra a supressão, tenho que 
votar "não". 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Em votação 
o requerimento de destaque para a rejeiçãO -do caput. Os 
Srs. Senadores que votarem "'sim" estarão: rejeitando o caput 
dessa matéria segundo o desejo do relator e, posteriormente, 
será votado a Emenda n'·' 44, que introduz o caput para o 
artigo. 

Em votação o destaque para a rejeição do caput. 
Os Srs. Senadores_que o aprovam, queiram permanecer 

sentados. (P~usa.) 
Aprovado. 
Portanto, rejeitado o caput do art. 44. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Votação do 
requerimento de destaque para a aprovação da Emenda n\' 
44-, de parecer favorável. 

O Voto "sim" aprova a emenda e o voto "não" a rejeita. 
Em votação. 

O Sr. MarcO M3.ciel- Sr. Piesidente, poderia determinar 
a leitura da Emenda n9 44? 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- O Sr. 1' Secre· 
tário fará a leitura da Emen~a n~ 44, de Plenário. 

É lida a seguinte 

EMENDA Ne 44- DCN 

Ref. PLC N• 78, de 1991 (N'. 4.064,D, de 1989, na origem) 
Dê-se nova redação ao art. 44 (Emenda no 

02·CCI.) no caput do artigo proposto 
Art. 44. -No início ou no curso de qualquer 

apuração o Tribunal, de ofício ou a reqUerimento do 
Ministério Público, determinará, cautelarmente, o 
afastamento temporário do responsável, se existirem 
indícios suficientes de que, prosseguindo, no exercício 
de suas funções, possa reta_rdar ou dificultar a realiza
Ção de auditoria ou inspeção, causar novos danos ao 
Erário ou viabilizar o seu ressarcimento. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Em votação 
a einenda. 
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Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa) 

Aprovada. _______ _ 
A emenda passa a ser o caput do art. 44. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro):._ Passa-se à 
votação do Requerimento no:> 186/92, de destaque para rejeição 
da Emenda n• 10-CCJ, relativa ao art. 1•, § 3', 'item I. 

O voto "sim" rejeita; o voro «não" aprdv-ã~ 

O Sr. José Paulo Bisol - Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro). - Concedo a 
palavra a V. Ex" · · 

O SR. JOSÉ PAULO BISO L (PSDB ,.,-R_S. Para encami· 
nhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, o§ 3" rezaria 
assim: "O relatóriO do Ministro~Relator de que cOnstarão 
na íntegra as conclusões da instrução ... " Assim _era o tex.to 
votado e aprovado na Cãm_ara dos DeputadOs. Por sugestão 
do Relator, foi i"etirada a expressão "na íntegra". O argumento 
do nobre Relator, Senador Pedro Simon, erã no- seritido de 
que se juntar todos aqueles documentos seriam quilos e quilos 
de papéis. Mas há um equívoco nesse argumento. Acredito 
que o Senador Pedro Simon, a quem peço a atenção, pode 
revisar essa parte. Tenho aqui duas decisões do Supremo Tri
bunal Federal. Posso _mostrar ao eminente Senador Pedro 
Simon que a modificação, no caso, seria de uma página a 
mais,_com_ a expressão ''na íntegra". 

Em outro caso, foi, provavelmente, um dos julgamentos 
mais extensos do_ Tribunal de Contas, relativo à Fundação 
Visconde do Cabo Frio, do Ministério das Rela_ções Exterio
res, mantendo a expressão "na íntegra". Nobre S.enad_or_P_edro 
Simon, se quiser ver passo às mãos de V. Ex" Q_ acréscímo 
é apenas dessas páginas que somam seis. Aquele argumento 
de V. Ex~ no sentido de que se se mantivesse a expressão 
·'na íntegra", seria somar muitos papéis, não é verdadeiro. 
Estou aqui fazendo demonstração. Nesse julgamento do Tri
bunal de Contas, o acréscimo seria somente de uma folha; 
nesse que foi o maior, o mais extenso julgamento do Tribunal 
de Contas, o acréscimo é de seis folhas. Não há razão, portan
to, para suprimir a expressão "na íntegra" que constava do 
texto lá na Câmara dos Depu ta dos. Quero acrescentar qual 
a motivação de mérito- que me leva a defender essa expressão 
"na íntegra". É que o Tribunal de Contas_ já tem um direito 
substitutivo muito difuso, isto é, as sU:as _d_ecisóe:s_ Iláo estão 
necessariamente muito vlnculdadas a um direito substantivo. 

O outro aspecto, observando a maneira como as coisas 
são feitas, 50% -se-não rrié engano -das sessões do Tribunal 
de Contas, no ano passado, foram secretas. Se mantivermos 
esses resumos, Senador Pedro Simon, acontecera algo muito 
sério. A decisão tem um significado e a prova a qual ela 
se refere tem outro sentido; como a_ prova não vem para 
os autos, ninguém fíca sabendo. Quer dizer, qualquer decisão 
tem que estar, primeiro, vinculdada à lei; segundo, vinculada 
ao fato. É ou não verdade? . 

O meu inte-reSse _é ãperias o de retirar essa discriciona-· 
riedade. Trata-se apenas de urna relação entre _o laudo e a 
decisão._ 

Fui Juiz por 30 anos, Senador Pedro Simon. Quando 
eu não concordava com um laudo, eu não fazia laudo no 
lugar dele; eu nomeava outro perito para desempatar. Quando 
eu não concordava com os laudos existentes n_o_ processo, 
como Juiz, eu nomeava outro perito. 

Como vou decidir se um cirurgtao foi imperito na sua 
cirurgia, se não sou médico?! Para decidir, tenho qUe me 
socorrer de médicos. Os médicos, ~ntão, __ ~eyã.P os peri_tos. 
Um de determinado médico apresenta_- um laudo; outrb apre
senta laudo oposto. Fico em -dúvida e nome_io_ um terCe_írO. · 
Agora, tomar a decisão e dizer que não concordo com o 
laudo determinado médico e decidir que a cirurgia foi feita 
com imperícia, pelos meus conht:cimentos médicos?! Isso não 
·é por-sível! 

A minha intenção é que pelo menos os MinistrOs ·cto 
Tri_bu.1al de Contas estejam vinculados à prova. Quer dizer, 
eles eMão dizendo quias as conclusões são e que estão vincu
ladas a um certo laudo, a uma determinada auditoria. 

Agora, julgar de uma forma contrária à auditoria, retirar 
a _auditoria do texto não é possível. Assim ninguém j:,ode 
saber se aquele julgamento teve uma valorização suhjctiva. 

Quer dizer, no Direito, apesar das dificuldades que en
frentamos, é preciso um mínimo de objetividadc, que, no 
caso, significa vinculação à régra, à no;;na e ao fato. É só 
isso. 

Por isso, gostaria que permanecesse no texto a expressão 
"fla íntegra". 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- O voto "sim .. 
rejeita,-com a concordância do relator. _ 

Nessa circunstância, o relator encaminha "não". 

O Sr. Jutahy Magalhães (PSDB- BA) -Sr. Presidente, 
meu voto é "não". -

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro).- Em votação. 
Os Srs . .Senadores que aprovam o requerimento queiram 

permane~r sentados. (Pausa.) 

O Sr. Jutahy Magalhães - Sr. Presidente, o Relator 
aceitou a tese do Senador José Paulo Biso!? Vota-se ''sim" 
ou "não"? 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Corno se trata 
de um destaque para rejeição, votando '"'sim", rejeita-se o· 
requerimento; e votando ''não", é aprovado. 

Está rejeitado o destaque. 
Rejeitado o requerimento, fica aprovada a Emenda no 

10 da CCJ. 

OSR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Em votação 
requerimento de destaque para rejeição da Emenda nç 31 
da_CCJ, relativo ao art. 101. 

O voto "sim" rejeita a emenda; e o voto "não" a aprova. 

O Sr. José Paulo Bisol - Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar. 

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

O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB -RS. Para encami
nhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, decidimos nesta sessão plenária que o Tribunal 
de Contas vai contin1-1-ar com um Múlistéi-io Público particular. 
Pode ser até que ele seja especializado, rria_s_ a discussão· n3o 
é sobre isso. O Tribunal de Contas vai continuar a fazer o 
seu próprio Ministério Público, ou seja, nomeando à seu fiscal. 
A meu ver, essa é uma postura escandalosa. 

Na Constituição, definimos o Ministério Público como 
fiscal da lei e instituição que controla o exercício dos Poderes. 
Agora, o Ministério Público, segundo a nossa decisão, vai 
controlar todos os Poderes: o Judiciário, o Executivo- como 
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Procuradores da Fazenda - c o LegiSlativo. mas não vai 
controlar o Tribunal de Contas .. 

É incrívefcOmo rlão $e Cofisegu~ muda~: n~m ~elhora_r. 
nad3' nes~e ~?í~( P T,ribunal. de Contas. vai continuar _como 
há ró ai~ de c.em. anos o faz, desde 1892, isto é, sem Ministério 
Público. Vai ter uma curadoria, pois_ is~b- não- é Ministério 
Público, é um grupo de advogados para defender, dar apoio 
jurídico, e não Para fisCalizar: lsso já foi decidido. Só estou 
explícando o desastre que ocorreu. Vamos manter o sigílo 
como está? 

Sr. Presidente, no _texto consta que O Tribunal de Contas 
pode fazer as su~~ rcu~iões secretas por in-teresse público. 
Ora, qualquer pessoa que lide um pouco com Dir_eito sabe 
que isso é algo absurdo, inadmissível. Tenho que cuidar das 
palavras, tenho que dizer isso com calma. Interesse público 
é o conceito tnãiS elástico que existe no Direito, inclui _todos 
os interesses, inclusive o· público. Prestem bem atenção ao 
que estou dizendo: o conceito mais prostituído do Dir::eito 
é este, o do interesse público. Vou repetir porque essa expres
são me parece correta: cabem neste _conceito todos os interes
ses, inclusive o público, porque a decisãO- fica -a c-ritério dos 
interessados. Eles _C __ q_ue _vão decidir se a ses.s_ª9 é de interesse 
público. -o SuprCmC)Tribunal Federal, -pari fazer uma sessão 
secreta, precisa de lei, de um texto lcgal,_~Le não pode decidir 
discricionariamente. 

O que é discrição? b decidÚ segundo uma valoração sub
jetiva, irrecorrfvel. Quem é que vai recorrer? Se uma lei 
me autoriza a decidir por uma valoração pessoal. não há recur
so. Não há nenhum interesse público, mas decido que o inte
resse é público. E isso numa época cm que todo mundo faz 
o discurso da transparência na administração pública! Nunca 
vi na minha vida tanta resistência contra um objetivo de trans
formar em transparente as contas! Se este Senado não quer 
a transparência das contas, está decidido, mas não cabe levar 
ao extremo de se permitir ao Supremo que, ao seu alvedrio, 
conforme estiver o seu humor naquele dia, decida se a sessão 
será secreta ou não. 

Afinal de contas, este Tribunal de Contas é para fiscalizar, 
manifestar ou encobrir as contas? 

Sr. Presidente_, se é preciso um Ministério Público particu
lar, então, é para encobrir as contás; se é preciso sigilo ao 
alvedrio dos Ministros, é para encobrir as contas. s_er4 que 
esse defeito não é congêriitó? ·- - · 

Sr. Presideiite. como não tenho- mãiS Co~dições de modi
ficar essa emenda que colocou esse hímen complacente no 
texto - pois interesse ptíblico _é um conceito que se define 
como hímen complacente -, pelo menos, cada vez _que_ a 
reunião for sigilosa, que os autos forem remetidos aqui para 
o Congresso e formos decidir se cabe ou não o sigilo, porque 
o Tribunal de Contas da União é um órgão auXiliar do Con
gresso na expressãó da Constituição. 

Entretanto verifico que, pelos fatos, nós estamos sendo 
os auxiliares, em urna condição subsidiária -em relação àquela 
corte, Se vai haver sigilo, pelo menos que haja uma instância 
recursal. O$juf?:_es_de_cidcm _e_sempre.há.recurso 1 até se ch-egat:
â instância final,- no SuPremo. Então, eles ql}e se sujeitem 
a uma instância recursal. Será constituída ª'qui, uma comissão 
para verificar se cabia ou não o segredo. Se cabia, o segredo 
se mantém; se não, essa cotnissão vãi tornar_ público, porque 
precisamos de transparência. se for necessário o segredO du
rante um pequeno período, a comissão determinará-esse pra;. 

zo, findo o qual será publicado. Pelo amor de Delis, um pouco 
de decência! Só issot 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- A Presidência 
lembra ao Plen,ário_ que, Jogo _após o término desta sessão, 
haverá sessão extraordinária para deCidir importantes matérias 
que estão na pauta. · 

Votação do requerimento de destaque para rejeição da 
Emenda n~' 31. O voto "sim'~ rejeita a emenda e o voto '"não". 
e-Videntemente, a aprova. 

O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, eu gostaria 
de ouvir a opinião do Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Pedro Simon, Relator da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania. 

O SR. PEDRO SIMON- Sr. Presidente, a análise feita 
pelo Senador José Paulo Bisol é absolutamente correta. O 
que temos que interpretar é um adendo a essa questão. As 
sessões nO Tribunal de Contas da União devem ser púhlicas, 
como se argumenta, tarito no original quanto na emenda, 
como na do Senador 1 osé Paulo B isol. 

A interrrogação está com relação ao se fazer ou não 
reunião secreta. Quem ouviu a argumentação do Senador 
José Paulo Bisol conclui que as reuniões devem ser, obrigato
riamente, públicas, porque, se forem_ secretas, o Tribunal de 
Contas da União poderá omitir o que deve ser apresentado. 

O argumento que me foi apresentado pelos membros 
do Tribunal de Contas da União é que, pelo fato de receberem 
inúmeras denúncias públicas- cerca de cinco-, diariamente, 
sobre os mais variados assuntos, envolvendo diversas autori
dades, se todas as reuniões forem públicas, as manchetes dos 
jornais serão permanentes, envolvendo, muitas vezes, honra 
e dignidade em assuntos dos mais graves, sobre os quais o 
Tribunal não poderá se aprofundar. 

A questão está em se acreditar mais ou se acreditar me
nos. 

Pela análise de S. Ex•. há de se indagar para que existe 
o Tribunal de Contas da União, se temos as maiores dúvidas 
e as maiores interrogações sobre seus membros e se existe, 
a rigor, para que as coisas não sejam apuradas. Creio que, 
públicas ou privadas, as reuniões do Tribunal de Contas da 
União apurarão as questões. 

S. Ex" tem toda razão ao defender que o normal é que 
as sessões sejam públicas. 

Tenho obrigação de trazer aqui para o Plenário o argu
mento que me foi entregue. Agora, quem houve o Senador 
Jásé-Paufo Biso! falar, pensa S. Ex• que é o dono da Pátria, 
o dono da verdade e que este Senador tem algum comprorne
t!n:en~? com aquela _corte. 

S. Ex'! não é nem maiS digno nem mais sério, do que 
nenhum de nós. Vamos nos -respeitar. Vamos discordar, mas 
com respeito. O Senadõr José Paulo Bisol quer seriedade 
no Tribunal de Contas da União, tanto quanto nós. 

O Tribunal <\e Contas da União -argumerna- que recebe 
inúmeras denúncias que, se sempre fOrem a plenário para 
um debate franco e aberto, as manchetes e acusações que 
advirão poderão, inclusive, dificultar a apuração dos fatos. 

É direito de cada um entender que as reuniões devem 
ser todas públicas ou privadas. Mas é fundamental que exista 
respeito mútuo. 



• 

2400 Sexta~feira · 24 DIÁRIO-DO. CONGRESSO NACIONAL (Seçaô)ll _ _ . ___________ Abril_9}'}992 

Respeito a posição 'dO Sehador Jost! Pa~tO Biso!, um ho
mem sério, bem intencionado, cujos argumentos têm prOfUnda 
solidez~· Acredito até que S. Ex·' deva_ te( _argu_mentos_ para 
suas profundas desconfianças co"m relação ao Tribunal de Con
tas da União. 

Respeito as pessoas --·e entc_ndo havex um am.bie:nte de 
credibilidade naquela instituição. até por que, se o nãQ_for_, 
é o caso de extingui-lo. Pensar que os membro~ do Tribunal 
de Contas da União, cm reunião-sccr~ra~-podem inventar 
o que não fariam em reunião püblica, é ingenuidade. . . _ 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- O meu voto é "não··. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Em votação. 
Os Srs. Senadores qUe aprovam que.iram permanecer sen-

tados. (Pausa.) . 1 • 

Aprovada a emenda.'.. . ,' ', ... . . ~ _. 
.. o siC PRÊiHDÊNtÉ (birceu 'Carni:lro )' - Ent' votação 

a Emenda n'' 67 do Relator. - - ' · · .-, 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. Na ver.dade, podem: em Um jantar ãntCdpado, decidir 

o que não proferir publicamente c tomar a decisão que já 
tomaram anteriormente. OSR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)-PaSsa-se agora 

A decisão pode ser a que for mas vamÓs. usai um túffio à votação, cm globo, das emendas de parecer contrário, que 
são as seguintes: 43. 46, 47 a 53, 58, 60. 61.63 c64. 

~ed~e~~~~~o rc~~~;~~0~5~~%:1~a~v:~n~e~~~~~ da dignidade A Emenda n" 46 ficou prejudicada ·com a !)provação da 
Confesso que os argumentos do Senador José Paulo Bisol de n" 14 da CCJ, art 54; a de n·' 47 foi aprovada em vot_ação 

me imprc...;;sionam. Realmente 0 ideal seri<! que as reuniões anterior por meio de requerimento de preferência; as de o\'~ 
fossc:m públicas. co-mo de regra 0 são, mas diminuindo ao 48 a 53, ficaram prejudicadas com a rejeiÇão da de n" 35, 
máximo as reuniõeS Secretas. -- Capítulo VI, e a de n" 58 já foi rejeitada em votação anteri<;>r. 

Repito que 0 argumento daquela instituição, que me curo- A de n~ 63, que é idêntica à de n~ 62, será_ decidida qu~n4o 
prc aqui apresentar, é 0 _de_ que se todas essas questões da da votação da subemenda à Emenda n'' 62, que será v9ta~a 

I d [ 'b · d · sep-aradamente em instantes. _ sua a ça a orem a pu lico, a imprensa po erá hrmcar com 
a honra e a dignidade de todos, nos ma_is variados assuntos, Portanto, passa-se à votação em globo das Emendas de 
sem o mínimo de cõnsistência. -- h"~ 43, 60, 61 e 64, de parecer contrário. 

Decisões vamos tomar. Sr. Pr~sidente. Fíco até cm posí- O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- SQO.re _a mesa, 
ções delicada quando vejo a profundeza dos argumentos do requerimentos de destaque às Emendas n!' 60, 61 e 64, que 
Senador José Paulo Biso!, dando a entender que, por pensar serão lidos pelo Sr. 1" Secretário. -
diferente de S. Ex~ eu possa ter algum compro"tnetrmertto-cmn 
o Tribunal de Contas da União. Não conheço nenhum dos 
seus membros, a não ser a posteriori; portanto, não tive nenhu
ma influência daquela Corte. Além disso, minha vida sempre 
foi de oposição permanente. Apenas aprendi a ter respeito, 
porque aquelas pessoas sempre me pareceram interessadas 
em suas funções. Não sei se têm me enganado tanto assim 
se a verdade é o que se está a dizer, o ideal .seria suspender 
a votação dessa maté_ria e discutir se já não é hora de terminar 
com esse Tribunal. 

Cada um deve votar conforme seu entendimento. A ques~ 
tão é exatainentc esta: pela regra, as sessõ_es serãQ_públicas 
permanentemente. Quanto forem secretas, um-Procurador 
deve _estar presente - conforme determinado em emenda 
-e cada uma das cópias das reuniões secretas, que lá serão 
realizadas, virão para aqui. 

Que o Senado vote como achar que deve votar. Eu respei
tarei o Senador Jos~5_Paulo Biso! e acho que ele deve nos 
respeitar pelo voto que deixemos de dar a ele. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. -

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Conced_a a 
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhã~s. __ _ 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pela or
dem sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sendores, 
como desejo votar ·com a proposta do Senador José Paulo 
Bísól, quero saber _se de_yo votar "sím'' ou '.'não". 

OSR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- O voto "sim"' 
rejeita a emenda, e o voto "não" a aprova. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Quero votar com o 
Senador José I:"aulo Bisol, é "sim" ou "não"? 

. O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- V. Ex• deve 
votar "não", porque é destaque de rejeição. 

São lidos os segu_intes 

REQUERIMENTO N• 190, DE 1992 

Senhor Presidente, 
Com base no art. 312, _b e c, do Regimento Interno, 

requeiro destaque para a aprovação da emenda de Plenário 
n' 60, ao PLC n' 73, de 1991. 

Sala das Sessões, 23 de abril de 1992. ~ Senador José 
Paulo Bisol. 

REQUERIMENTO N• 191, DE 1992 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 312, alínea c do Regi~ento Interno, 

requeiro destaque para aprovação da Emenda n'.> 61 - Ple
nário. 

Sala das Sessões. 25 de abril de 1992.- Eduardo Suplicy. 

REQUERIMENTO N• 192, DE 1992 

Senhor Presidente, 
Com base no art. 312, b e c, do Regimento-Interno, 

requeiro destaque para aprovação da emenda de Plenário 
n• 64, ao PLC n' 73, de 1991. 

Sala das Sessões, 23 de abril de 1992. - Senador José 
Paulo Bisol. 

O SR.- PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Os requeri· 
mentes lidos serão votados a seguir. 

Em votação a Emenda n~ 43, a única não destacada, 
ao art. 38. 

Os Srs. Senadores que aprovam queiram permanecer sen~ 
ta dos. (Pausa.) 

Rejeitada. 
- -0 SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Em votaÇão. 

o .requerimento de destaque para aprovação da Em"enda n~ 
60, de parecer contrário, ao art. 101, § 3". 
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Os Srs. Senadores que o·apfõvanl queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) · · 

. Rejeitado. 
Em-votação o requerimento de destaque, para aptovação 

da Emenda n~ 61, de parecer contrário, ap6s o art. 102, idên-
tica à de n9 54, à qual há subemenda~ __ _ 

Os.Srs .. Semidores ·que -o aprovam qwHràtn permãnecer 
seritàdos. (Pausa.) · · · · · - - _ 

R,ejeitado, ,. _ . _ __ . . · ~ - . 
Em votação o requerimento de destaque para: aprovação 

da Emenda n"' 64. de parecer contrário. - -~-- - -
Os Si"s. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa) 
. Rejeitado. 

O SR. PRESIDENTE (Dfieeu Carne'íro) - Passa-se :à 
votação das subemendas. 

Em votação a subemenda à Emenda n"' 36. 
Os Srs. Senadore-s que a aptovãm qae1ranf pe-fitianecer 

sentados. (Pausa.) --
Aprovada. 
Em votaçã~ a subemenda à Emenda n"' 37, após o art. 

39, aditiva. --
Os Srs. Senadores que a aprovani queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) -
Aprovada. 
Em votação a subemenda à Emenda n" 38, após o -art. 

3~; aditiva. · · - - - - - ~ 

Os Srs. SemidoreS_que aprovam QUeiram péfrilariecer -sen-=--
tados. (Pausa.) 

Aprovada 
Em votação a Subemenda à Emenda n"' 40, art. 89, § 

Os Srs. Senadores que a aprovam queTrarri permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
Em votação ã Subemenda n' 42, art. _Se, § 3'. 
Os Srs. Senadores que a aprovam. queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
Elll votação_ a Subemenda à Emenda. n"' 54, arts. 83 e 

84; idêntica ã de n' 61. · · · 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram pef-manecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 

Em votação a Subemenda à Emenda n"' 55 1 do art. __ 90. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram petinanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
Em votação a Subemenda ã Emenda n' 57, do art. 100. 
Os Srs. senadores que a aprovam queiram perm-anecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
Em votação a Subemenda à Emenda n' 59, do art. 101. 
Os -Srs. Senadores que a aprt>vàm ·queifam permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. __ 
Em votaç_ão ã subemen9-a à Emenda n" 62, "disposiç6es 

transitórias". 
Sobre a mesa, requerimento ·que será lido pelo Sr. 1"' 

Secretário. · 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 193, DE 1992 

SenhOr Presidente, 
Nos termos do art. 312; alínea c do Regimento Interno, 

requeiro destaque para rejeição da expressão "suplementar". 
constante da Subemenda à Emenda n~ 62, oferecida ao PLC 
n' 73/90 

· Sala das Sessões, 23 de abril de 1992. Senador Cid Sabóia 
de Carvalho. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Em votação 
a subemenda, ressalvada a expressão lida. 

os· Srs. Senadores que a ·aprovam·, queiram pei'Iri"ahecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Em votação 
a expressão destacada. 
- OS Srs. Senadores que a aprovam, queiram Permanecei 
sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
Fica rejeitada a expressão. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) ~ Em votação 
-a subernenda à Emenda n~ 66. 

Os Srs."SenadoreS que a aprovam queiram Per-n{anecer 
s-entados. (Pausa.) 

Aprovada. _ 
Ficam prejudicadas as -emendas nos- 36, 37, -38, 40, 42, 

54, 55, 57, 59, 63 e 66. . . -
AProvado 6 projeto coin emendas, a matéria vai à Comis

são Diretora para a redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Sobre a mesa, 
parecer da Comissão Dii-etora, ·que será lido pelo Sr. 1~ §ecre-
tário. -- · · --

Ê lido o seguinte. 

PARECERN• 88_, DE 1992-

(Da Comissão Diretora) 

Redação final das emendas do Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara n' 73, de 1991 (n' 4.064, de 1989, 
na Casa de origem). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final das emen
das do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n' 73, de 1991 
(n' 4.064, de 1989, na Casa de origem), que dispõe sobre 
a_ Lei Orgânica _dç _ _Tribunal de _Contas da União e dá outras 
providências. - - - . 

Sala de Reuniões da Comissão; 23 de-abnrdeT992. ---
Mauro Benevides, Presidente -Alexandre Costa, Relator, 
Meira Fjlho - Mareio Lac.erda. 

ANEXO AO PARECER N• 88, DE 1992 

Redação final das emendas do Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara n' 73, de 1991 (n' 4.064, de 1989, 
na Casa de origem), que dispõe sobre a Lei Orgânica 
do Tribunal de Contas da União e dá outras provia 
dências. 

EQ1_~nd_a _n~ I 

(corresponde à Subemenda n' 38- CCJ à 
Emenda n'' 38 - Plenário) 

lnclua~se o segliinie incisO VI ao art. 1"' do Projeto, renu
merando-se os subseqüentes: 
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"Art. )•• ........... -_ ......... - . .:..c ....... _ ... , .. _, ....•• , .. 
·VI- apreciar a legalidade' das demissõeS de fun~ 

cionários das unidades de controle interno da adminis-
tração pública federal dircta e indircta.~' -

. Emenda no 2 

(corresponde à Emenda n" 18-; CCJ). 
AcreScente-se ap inciso VIII do art. _1'.>, do Projeto, após 

a palavra ''equivalente'', a eX:presSãO""côrilunicando a decisão 
às Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal''. 

Emenda no 3 

(corresponde à Subemenda n" 36 - CCJ) 
à Emenda n~ 36 - P!cnári~) 

Dê-se ao § 1'' do art. 1 ",do Projeto, a seguinte redação: 

"Art. l'' .........•............•.. ,.,"" ..• ~---······· 
§ 1 •' No julgamento das contas e na fiscalização 

que lhe competem, o Tribunal decidirá_Sobre a legali
dade, a legitimidade e a cçonomicidade dos a tos de 
gestão e das despes~s deles decorrentes, be~ _como 
sobre a aplicação de su.bvenções f!_ a _renúncia de recei
tas, avaliando-as quanto à oportunidãd~ e_ ao~ efeitos 
sócio-económicos.'' 

Emenda no4 

(corresponde à Emenda n•' 10- CÇ!) 

Suprima-se no art. 1'', § 3~, incíso l, do Projeto, a expres~ 
são "na íntegra", inserida após a expressão "de que consta
rão". 

Emenda n~s 

(corresponde â Subemenda n" 37- CCJ 
à Emenda 37- Plenário) 

Inclua-se, no Projeto-;~eguinte·art. 4", renumerando~se 
os subseqüentes:: o_ -

" Art. 4'.> O Tribunal fiscalizará oS atas concer
nentes à dívida pública interna e cxterna~da l..Jnião. 

§ 1·' Em novos contratos de en.d,vi9amento pú
blico exterrió, nos-quais a União e suas ehtidades seja-m 
tomadoras ou avalistas, o Tribunal emitirá, para-remes
sa ao Senado Fedcr:al, o competente parecer prévio. 

§ 2~ O Tribunal proporá ao Congresso Nacional, 
juntamente com o Projeto de Lei referido no art. 103, 
as providências necessárias ao des~~penho da compe-
tência prevista neste artigo." ·-

Emenda n~ 6 

(corre•ponde à Emenda n•'19- Cc:J) 

Acrescent~-se ao art. _5~-. do Projeto,-o seguinte inciso: 

··IX- os representantes da Un_ião ou do Poder 
Público na Assembléia Geral das_empresas· eStàtaís e 
sociedades anônimas de cujo capital a União ou o Póder 
Público participem, solidariamente com os membros 
dos Conselhos Fiscal!_! de __ Administração, pela prática 
de atas de gestão ruinOsa -ou-1Ybciralidadc à CI)Sta das 
respectivas sociedades." · -·- -- -"--'- , · · -

EriieÍlda n~ '7 · 

(corresponde à Eniend; n' 1 ~ 'céJÍ · 
. ' ' . . '- . . 

--Acrescente-se ao art. 7~, do Projeto,-os.seguintes.parágra
fos, renumerando-se para§ 4;? s~u atual parágrafo únicO: 

"Art. 7" .............. , ....... _, ...... , ....... ~ ...... .. 
§ l'' Pelo menos 25% '(vintê _e 'cinCo' -Por' cento) 

das contas anualmente prestadas ao Tribunal serão, 
antes do julgamento, submetidas a prévia -auditOria ou 
inspeção. - - -- -

§ 2~ Na definição das co,ntas a se_rem auditadas 
e·m cumprimento ao disposto no parágÍ'afO ànterior, 
o Tribunal ado tará como parâmetro exdusjyo o 'vO~ume 
de recursoS públiCos geridos pelas unidades.ou t::ntida
des, durante o exercício a que se referirem as contas. 

§ 3~ O relatório anual a que se refer~ o art. 85 
desta lei consignará informações sobre as auditorias 
previstas no § 1'-', com- detalhamcnto mlitUciOSo das 
conta<:> até então audítadas, os resultados alcançados 
e as providências determinadas par"a a correç<)o de fa
lhas ou irregularidades." 

--~--Emenda n~ 8 

(corresponde à Emenda n' 17- CCJ) 

Inclua-se, no Projeto, o seiuinte art. 8':>, na Seção I -
Tomada e Prestação de Co_ntas - do Capítulo I do Título 
II, renumerando-se os subseqüentes: 

"Art. Sv As tornadas e prestações de contas de
Verão estar disponíveis para julgamento do Tribunal 
até 31 de agosto de cada ano. - -

Parágrafo único. O descumprimento do prazo esta
belecido neste artigo, se·m justificaÇãõ aceita--pelO Ple~ 
nário, importará a aplicação de multa ao responsãVel 
pelo atraso, na forma do art. 56 desta Lei". 

Emenda n~ 9 

(corrresponde à Emenda n·• 34 CCJ) 

Suprima-se dO § 2~ do art. s~. do Projefo. a seguinte 
expressão: 

"Se o dano causado ao Erário for de valor igual 
ou superior à quantia para esse efeito fix.ada pelo Tribu
nal em cada ano civil, na forma estabelecida no Regi
mento Interno"_ 

Emenda n• 10 

(corresponde à Subemenda n'' 40- CCJ 
à Emenda 40 -Plenário) 

Acrescente-se ao§ 29 do art. __ 8\ do Projeto, após a palavra 
"União", a expressão "que a submeterá a ime'diatõjulga

_rnento,_ antecipando-se à apr-eciação das contas_ anuais dores-
pectivo OrgãO ·ou entidade." -

Emenda n•ll 

(CorreSponde ã Subcmenda n~ 42- CCJ 
à Emenda no 42- PlenáriO) 

Dê:.se ao § 3~ do art. 8<>, do Projeto, a seguinte rcdação: 

"Art. 8•' .................................. _ ........... _ .. 
-§ 3~ Após a quantificação do dano causado, o 
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Tribunal adotará as providencias necc~.sárias ao seu 
imediato ressarcimento, sendo inadmissíveJ, como cau
sa elidente de responsabilidad~. alegação de boa-fé por 
patte do responsável." · 

Eme.nda n~ 12 

(corresponde à Emenda n' 11 - CCJ) 

Acrccentc-se ao art. 9'', do Projeto, os inciSos III 
e IV seguintes: 

"Art. 9" ······-~----·-·-···-~-------·-···~-
111- relatório e certificado de auditoria, com o 

parecer do diiigCõ.te -ao O"rg~9 ~~ contro_ie interno, que 
con.signaiá qu_alcjU~_r irregularidade ou ilegalidade cons
tatada, indicando as medidas adotadas para corrigir 
as faltas encontradas; 

IV- pronunciamento do Ministro dç_~_Es-iado su
pervisor da área ou da autoridade de nível hierárquico 
equivalente, na forma do art. 50 deSta lei." 

Emenda n~ 13 

(corresponde à Emenda n" 23- CCJ) 

SuprimaM se o§ 2" do art. 12, do Pi-oj~to, rCi1~merandÜMse 
o parágrafo subseqüente. 

Emenda n~ 14 

(correspondente à Emenda n'' 28- CCJ) 

Dê-se aos incisos II e III do art. 16, do Projeto, a seguinte 
redação: 

"Art. 16 
II - regulares com ressalva, quando evjdenciarem 

impropriedade ou qualquer outra falta de natureza forM 
mal de que não resulte dano ao Erário; 

III- irregulares, quando comprovada qllalquer 
das seguintes ocorrências: 

a) omissão no dever de prestar contas; 
b) prática de ato de gestão ilegal, ilegítima, antie

conómico, ou inlnlçã·o- â norma legal ou regulamentar 
de natureza contábil, financeira, orçamentária, 9pera-
cional ou patrimonial; _ 

c) dano ao Erário deCorrente de ato de gestão 
ilegítimo ou antiei::onômico;- - _ - _ 

d) desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valaM 
res públicos." -

Emenda n~ 15 

(corresponde à Emenda n" 22- CCJ) 

Acrescente-se ao art. 16, do Projeto, os seguintes parágra
fos, renumerando-se para§ 1\' o seu atual parágrafo único: 

"Art. 16 ................................................. . 
§ 2~ Nas hipóteses do inciso III, alíneas c e d 

deste artigo, o Tribunal, a9 julgar irregulares as contas, 
fixará a responsabifidad-e solidárias: 

a) do agente público que praticou o ato irregular; 
e 

b) do terceiro que, como cóntratahte -ou parte in~ 
teressada na prática do mesmo ato,-dci qualquer modo 
haja concorrido para o cometimento do dano apurado. 

§ 3o;~ _Verificada a ocorrêl}cia previsla· ho pará
grafo anterior, o Tribunal providenciará a imediata rt:-

mc~~a de cópia da documentação pertinente ao Minis
tério Púhlicó da· União, para ajUizamento das ações 
civis e penais. cabíveis." 

Emenda n• 16 

(corresponde à Emenda n' 33 ~ CCJ) 

Acrescente-se ao art. 19, do Projeto, após a expressão 
"desta Lei", a scguirite· expressãO "sendo o instrumento da 
decisão considerado título executivo para fundamentar ares
pectiva ação de eXecUção;,. 

Emenda n~ 17 

(corresponde à Emenda n" 12- CCJ) 

Acrescente~se ao art. 33, do Projeto, após a expressão 
"-e poderá ser formulado por escrito", a expressão "uma só 
veZ". 

Emenda n~ 18 

(corresponde à emenda n" 13- CCJ) 

Acrescente-se ao caput do art. 35,' do Projeto, após a 
expressão "interpos!o por escrito", a express~o "urna só vez". 

Emenda n~ 19 

(corresponde à Emenda n" 8 - CCJ) 

Desloque-se, no projeto, o art. 37, inserido na Seção 
I do Capítulo II, para a Seção II do mesmo Capítulo. 

Emenda n" 20 

(corresponde à Emenda_n" 29- CCJ) 

Dê-se ao parágrafo único do art. 37, do Projeto, a seguinte 
redação: 

"Art. 37 ........ --."·····•••·······'······: ..... "'""····· 
Parágrafo único. As Mesas da Câmara dos Depu

tados e do Senado Federal poderão encaminhar pedi
dos escritos de informações ao Presidente do Tribunal 

·- de Contas da União, importari.do crime de responsa-
bilidade a recusa ou o não atendimento dentro de trinta 
dias ou em outro prazo que lhe venha a ser assinalado." 

Emenda n• 21 

(corresponde à Emenda n• 20- CCJ) 

Acrescente-se ao art. 38, do Projeto, o seguinte inciso: 

"Art. 38 ................................. : .................. . 
IV- auditar, por solicitação da Comissão a que 

se refere o art. 166, § 1", da Constituição Federal, 
ou comissão técrijca de qualquer das Casas do Con
gresso Nacional, projetes e programas autorizados na 
Lei Orçamentária anual, avaliando os seus resultados 

-'quanto ã eflc-dcía, efiCiência e- ecorioiÍlicidade., 

Emenda n~ 22 

(corresponde â Emenda n" 26- CCJ) 

AcrescenteMse ao art. 42, do Projeto, os seguintes pará
grafos: 

"Art. 42 ....................... "·----·············-········-- _ 
§ 3~ O Tribunal podúá determinar a extensão 

das inspeções e auditorias às pessoas jurídicas de direi' ~ 
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priVado interessadas ou de qualql;ler forma enVolvidas, 
dircta ou indiretamente, n<;l aplicação dos recursos pú
blicos objcto da fiscalização. 

§ 4\' As pessoas jurídicas referidas no parágrafo 
anterior são· obrigadas a manter e colocar à diSposiç'ão 
do Tribunal toda a documcntaç;1o contábil, fiscal, Co
mercial e bancária necessária -u.-s apurações por ele de
terminadas, sob pena, em caso de sonegação, de aplica
ção cumulativa das sanções previstas no art. 45 e no 
inciso VI do art. 56 desta Lei. 

§ 5'? O Tribunal poderá requisitar a CooperaÇãO 
da Secretaria de Polícia Federal para assegurar a preser
vação e o acesso a documentação mencionada no pará
grafo anterior." 

Emenda n• 23 

(corresponde ao caput da Emenda n'' 2 ....,. CCJ) 

(Emenda n" 44 - Plenário) 

a ser iÕ.cluída após o art. 43 

Dê-se nova redação à Emenda n"? --=:- _ÇCJ, no caput 
do artigo proposto: 

'' Art. No início ou no curso de qualquer apura-
ção, o Tribunal, de ofício ou a requétfinento do Minis
tério Público,dctcrminatá, cautelarmen_te, o afasta
mento temporário do responsável, se _e~isÜrem indícios 
suficientes de que, prosseguindo no exercício de suas 
funções, possa retardar ou dificuitar a realização de 
auditoria ou_ io.spcção, causar novos danos a.o Erário 
ou inviabilizar o seu ressarcimento." 

Emenda n~ 24 

(corresponde aos §§ 1" c 2' da Emenda n' 2- CCJ) 

Inclua-se, no Projeto, após o art. 43, o seguinte dispo
sitivo, rcnurrieiãndo-se os artigos subseqücnt_es·: 

"§ 1 ~ Estará solidariamente responsável a auto
ridade superior competente que, no prazo determinado 
pelo Tribunal, deixar de atender à determinação pre~ 
vista no caput deste artigo. 

§ 29 Nas mesmas circunstâncias do caput deste 
artigo, e do parágrafo anterior. poderá o Tribunal, 
sem prejuízo das medidas previstas noS aits. ·ss e 59, 
decretar, por prazo não superior a um ano, a indisponi~ 
bilidade de bens do responsável, tantos quantos consi~ 
derados bastantes. para garantir o ressarcimento dos 
danos em apuração." 

Emenda n~ 25 

(corresponde à Emenda n' 7 - CCJ) 

Inclua~se, no Projeto, o seguinte art. 45, retJ.urherando~se 
os artigos suhse_qüentes: · 

"Art. 45. VeJ;"ificada a Ocorrência de fraude 
comprovada à licitação, o Tribunal declarará a inido~ 
neidade do licitante frauda dor para participar, por até 
cinco anos, de licitação na AdminíStraÇãOPública Fede~ 
ral." 

Emenda n~ 26 

(corresponde à Emenda n• 32 ,-- CCJ) 

Dê~se aos artigos 51, 52 e 53, do Projeto, a seguinte 
redação: 

"Art. 51. Qualquer cidadão, partido político, 
associação- ou sindicato é parte legítima para denunciar 
.irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal_ de 
Coritasda União, .-- _. _ 

§ 1" A denúncia, que deverá versar sobr.e.maté
ria de competência do Ti-ibumil, poderá ser feita oral~ 
mente_ ou por escrito. 

§ zo A denúncia oral será reduzida a escrito, assi
nado por funcionário que receber o respectivo termo, 
do qual constarão a exposição da irregularidade ou 
ilegalidade denunciada e a qualiffcação do denunciante 
·ou esclarecimento pelos quais se possa identificá...J.o. 

§ 39 A denúncia será apurada em caráter sigilo
so, até que se comprove a -sua procedência, e_somente 
poderá ser arquivada após efetuadas as diligências per
tinentes. mediante despacho fundamentado do respon~ 
sável. 

§ 4~ Reunidas as provas que indiquem a existên~ 
cia de irregularidade ou ilegalidade, serão públicos os 
demais a tos do processo. assegurando~se aos acusados 
a oportunidade de ampla defesa. 

Art. 52. . O d_enunci3)11e poderá requerer ao Tri~ 
bunal de Contas d_a União certidão dos despachos e 

-dos fatos apurados, a qual deverá sei' fornecida no 
prazo máximo de quinze dias. a contar do recebimento 
do pedido, desde que o respedivo processo de apuração 
tenha sido concluído ou arquivado. 

Parágrafo único. Decorrido o prazo de noventa 
dias, a contar do recebimerito da denúncia, será obriga~ 
to ria mente fornecida a certidão de que trata este artigo, 
ainda que não estejam concluídas as investigações. 

Art. 53. Constitui crime, punível com a pena 
prevista no art. 319 do Código Penal: 

I -arquivar irregularmente denúncia recebida; 
II- deixar de atender ao pedido a que se refere 

o artigo anterior~" -

Emenda n9 27 

(corresponde à Emenda n" 45- Plenário) 

Inclua-sê, n'o Projeto, o seguinte art. 53, renumerando~se 
os subseqüentes: -

" Art. 53. O Tribunal manterá sob sigilo a identi~ 
dade do denunciante. · 

Parágrafo único. A quebra do dever estabelecido 
neste artigo constitul crime punível com a pena prevista 
no art. 325 do Código Penal." 

Emenda n~ 28 

(corresponde à Emenda n• 14- CCJ) 

Dê-se ao art. 54, do ProJeto, a segUinte ·redação: 

"Art. 54. O Tribunal de Contas da União pode
rá aplicar aos admi~istradore~ ou respofisáveis, na for~ 
ma estabelecida nesta Lei e no seu Regimento Interno, 
as sanções previstas neste Capítulo." 

Emenda n~ 29 

(corresponde à Emenda n• 30- CCJ) 

Dê-se ao art. 55, do Projeto, a seguinte redação_: 

"Art. 55. Quando o responsável for jul
gado em débito, deverá ahida o Tribunal aplicar~ lhe 
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multa de até_ tOO% (cem 'pof cento) do valor a1:uaÜzado 
do_ dano causatlo ao Erárío." 

Emenda n• 30 

(corresponde à Emenda n" 9- CCJ) 

Dê-se ao art. ~6. caput c a seu respectivo § 2•, do p$Pro
jeto, a seguinte redaçáo: 

"Art. 56. O Tribunal aplicará multa de até Ct$ 
42.000.000,00 (quarenta e dois milhões de cruzeiros), 
ou valor equivalente em outra moeda que venha a ser 
adotada como moeda nacional, aos responsáveis por: 

§ I'' ........................................................ . 
§ z~ o·-valor estabelecido no caput deste artigo 

será atualizado, periodicamente, por portaria da Presi
dência do Tribunal, com base na variação acumulada, 
no período, pelo índice utilizado para atualização dos 
créditos tributários da União." 

Emenda n" 31 

(corresponde à Emenda n• 24- CCJ) 

Suprima-se do inciso III do art. 56, do Projeto, a expres
são "injustificitdo". 

Emenda n• 32 

(corresponde à Emenda n• 15 - CCJ) 

Dê-se ao art. 64, do Projeto, a seguinte !edação: 

"Art. 64. O Plenário do Tribunal de Contas da 
União, dirigido por seu Presidente, terá a competência 
e o funcionamento iegulados nesta Lei e no seu Regi~ 
mento Interno." 

Emenda n• 33 

(corresponde à Emenda n' 4 7 - Plenário) 

Dê~se ao art. _66, do Projeto, a seguinte redação: 

"Art. 66. O Tribunal fixará, no Regimento In
terno, os períodos de funcionamento das sessões do 
Plenário e das Câmaras e o recesso· que entender conve~ 
niente, sem ocasionar a interrupção de seus trabalhos." 

Emenda n~ 34 

(corresponde à Subemenda n• 66 ~ CCL. 

à Emenda n• 66 - Plenário) 

Inclua~se, no Capítulo IV do Projeto, o seguinte art. 
74, renumerando~se os subseqüentes: 

"Art. 74. É impedido de relatar e de emitir pare
cer sobre as contas do Presidente da República o Minis
tro indicado para o cargo pelo Chefe do Poder Execu
tivo cujas contas estiverem sendo examinadas." 

Emenda o? 35 

(corresponde à Subemenda n• 55~ CCJ 

à emenda n• 55 - Plenário) 

Inclua-se, no Capítulo IV, do Título II do Projeto, o 
seguinte art. 75, renumerando-se os subseqüentes: 

·· Art. 75. São crimes de responsabilidade dos 
Ministros do Tribunal de Contas da União: 

I --alterar, por qualquer forma, excetq po~ v~a 
de recurso, decisão ou voto já proferidos em sessão 
do Tribunal ou de qualquer de suas Câmaras; 

II- proferir julgilmento,- quando,_ por Lei, seja 
sUspeito para atuar no processo~-

III- retardar, por meio não previsto erri Lei ou 
no Regimento, o· andamento de processo em trami~ 
tação; -

IV- ser desidioso no ·cumprimento dos deveres 
do cargo; 

V- proceder de modo incompatível com a honra, 
dignidade e decoro de suas funÇões. 

Parágrafo único. Os crimes definidos_ neste artigo, 
ainda quando simplesmente tentados, impõem a peria 
de perda do cargo, com inabilitação, até cinco anos, 
para o exercício de qualquer função pública, imposta 
pelo Supremo Tribunal Federal, em processo instau
rado por iniciativa de qualquer dos membros do Minis
tério Público junto ao Tribunal de Contas da Uniao." 

Emenda n" 36 _, 

(corresponde à Emenda n' 67- Relator- CCJ) 

Dê-se ao§ 1\' do art. 77. do Projeto, a seguinte redação: 

"Art. 77. .. ............................................. .. 
§ 1\' O Procurador-Geral, nomeado para man

-dato de dois_ anos, permitida uma recondução, após 
aprovação do Senado_ Federal, será escolhido dentre 
os Subprocuradores-Gerais, tendo tratamento proto
colar e vencimentos correspondentes aos do cargo de 
Ministio do Tribunal." 

Emenda n9 37 

(corresponde à Subemenda n' 54- CCJ 
à Emenda n• 54 - Plenário) 

Inclua-se, no Projeto, os seguintes arts. 83 e 84, rénume
rando-se os subseqüentes: 

"Art. 83. São obrigações do servidor que exerce 
funções específicãs de controle externo no Tribunal 
de Contas da União: 

I-manter, no desempenho de suas tarefas, atitu~ 
de de independência, serenidade e imparcialidade; 

II- representar, à chefía imediata, contra os res
ponsáveis pelos órgãos e entidades_sob sua fiscalização, 
em casos de falhas e/ou irregularidades; 
- _ III -propor a aplicação de multas, nos casos pre
vistos no Regimento Interno; 

IV- guardar sigilo sobre dados e informações ob
tidos em decorrência do exercício de suas funções e 
pertinentes aos assuntos sob sua fisCalização, utilizan
do-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres 
e relatórios destinados à chefia imediata. 

Art. 84. Ao servidor a que se refere o artigo 
anterior, quando credenciado pelo Presidente do Tri
bunal ou, por delegação deste, pelos dirigentes das 
Unidades Técnicas da secretaria do Tribunal, para de
sempenhar funções de auditoria, inspeçõe_s e diligências 
expressamente determinadas pelo Tribunal ou por sua 
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Presidência, são asSeguradas--as seguintes prerrogati
vas: r , i - .-," -

' ' . ! -: l~vre iil_gr~sso cm 6rg~os ·~ _eritidadeS 'sujeitos 
à Junsdtçao do Tnbunal de Contas da União· 

II- acesso a todos os do'clníl~htos e infÓ-t~açõcs 
necessários_ à realização de seu trabalho; 

III -competência para requerer, nos tcrinos do 
Regimento Interno, aos responsáveis pelos órÕãos e 
en~idades objeto de inspcções, auditorias e diligências, 
as mformações e documentos necessários para insttu
ção de processo e relatórios de cujo exame esteja ex
pressamente encarregado por suà 'chefia imediata; 

IV- vinculação ao processo a ele distribUído. 
bem como às_ auditorias ou inspeções :para as quais 
tenha sido designado, das quais s_ó poderá ser afastado 
em hipótese de impedimento previsto em Lei." 

Emenda n~ 38 

(corresponde à Emenda n·' 27- CCJ) 

Dê-se ao art. 85, do Projeto, a segUinte ~e_dação: 

"Art. 85. A fisCalização contábil, financeira, or
çamentária, operacional e patrimonial do Tribunal de 
Contas da Uníão será exercida pelo Congresso Nacio
nal, na forma definída no seu Regimento Comum. 

§ l'·' O Tribunal encaminhará ao Congresso Na
cional, trimestral e anualmente, relatório de suas ativi
dades. 

§ 29 - No relatório anual, o Tribunal apresentará 
análise da evolução dos custos de controle e de sua 
eficiêridã~ eficácia e economiclâade." 

Emenda n~ 39 

(corresponde à Emenda n' 3 - CCJ) 

Inclua-se, no Projeto, o seguinte art. s-õ;-renumerando-se 
os artigos subseqüentes: -

"Art. 8.6. Para a finalidade prevista no art. F, 
item I, alínea g, e no art. 3", ambos_ da Lei Comple
mentar n9 64, de 18 de maio de 1990, o Tribunal enviará 
ao Ministério Público Eleitoral, em tempo hábil, o no
me dos responsáveis cujas contas houverem sido julga~ 
das irregulares nos cinco a_nos imediataiUente anterio-. 
res à realização de cada eleição.~· .. _ 

Emenda n9 40 

(corresponde à Emenda n' 4 - CCJ) 

Inclua-se, no Projeto, o seguinte art. 95, renumerando-se 
os artigos subseqüCiltes: 

"Art. 95. O Tribunal de Contas da U.nião, para 
o exercício -de sua competência ·institucional, poderá 
requisitar aos órgãos e entidades federai;;, sem quais
quer ónus, a prestação de serviços téçníco~_-especiali~ 
zados, a serem executados em prazo previamente esta
belecido, sob pena de aplicação da sanç.ão prevista no 
art. 56 de_sta Lei." 

Emenda n~ 41 

(corresponde à Emenda n' 21 - CCJ) 

Suprima-se do projeto o arf. 96, renumerando-se os sub
seqüe'ltes. 

Emenda no 42 

(c;,;;e;pq~de ii ~m;!l~~ 'n'' 5- CCJ) 

- Inclua-se, no Projeto_, o segt:linte art. 96, renumeiando-se 
os artigos subseqüentes: · 

"Art. 96. O Tribunal, a 1 ~ de feve'reiró e a 1 ~ 
de agosto de cada ano, fixará O limite de valor a partir 
do qual os editais de licitação' lhe deverão ser previa
ment.e submctiçios. 

- - § 1~ O edital de licitação sed-en\,iado ao Tribu
Oal Pefo menos trinta dias antes da data prevista para 
sua publicação. . 

§ 2~ Vencido o prazo do parágrafo anterior sem 
pronunciamento do Tribunal, poderá o edital ser publi
cado, não se eximindo a Administração, no entanto, 
de proceder às correções entendidas ne_cess_árias pelo 
Tribunal, em manifestação poterior à publicação do 
edital. 

§ 3'-' É nula de pleno direito a licitação realizada 
em desacordo com o pr~~crito neste artigo." 

Emenda no 43 

(corresponde à Emenda n' 6- CCJ) 

Inclua-se, no Projeto, o seguinte art. 97, renurnerando-se 
os artigos subseqüentes: 

"Art. 97 Os ordenadores de despesas dos órgãos 
da administração direta, bem assim os dirigentes das 
entidades da administração indireta e fundações e 
quaisquer ?ervidores responsáveis por atas de que re
sulte despesa pública, remeterão ao Tribunal de Contas 
da União, por solicif3.ção do Plenário ou de suas Câma
ras, cópia das suas declarações de rendimentos e _de 
bens. 

§ 1 ~ O descumprimento da obrigação estabele
cida ne.ste artigo en~ejará a aplicação da multa estabe
lecida no art. 56 desta Lei, pelo Tribunal, que manterá 
em sigilo o conteúdo das declarações apresentadas e 
poderá solicitar os esclarecimentos que entender conve
nientes sobre a variação patrimonial dos declarantes. 

§ 29 O sigilo assegurado no parágrafo anterior 
poderá ser quebrado por decisão do Plenário, em pro

. cesso no ~al fiq~:~e. comproVãdO enriquecimento ilícito 
por exercício irregular da fu!lção pública. 

§ 39 A quebra de sigilo sem autorização do Ple
nário constitui ínftação fU:nCionaT puriível na forma do 
artigo 132, IX, da Lei n' 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990. 

§ 49 ·o disposto neste a!tigo aplica~se à autori
dade a que se refere o art. 50 desta Lei." 

Emenda n~ 44 

(corresponde à Emenda n' 56- Plenário) 

Suprima-se, do Projeto, o art. 99, rrinumerando-se _os 
artigos subseqüentes. 

Emenda n" 45 

(corresponde à Subemenda n' 57- CCJ 
à Emenda n• 57 - Plenário) 

Acrescente-se ao art. 100, do Projeto, o seguinte pará
grafo único: 
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"Art. 100. . .... ~h~·-• .. -"'··~····~u ..• _ ___...___ __ ..... . 
Pqrágrafo único. Tornar-se-á prevento o Ministro 

que despaéhar·prirneiro em deteríninado processo, que 
não poderá ser distribuído a outro, salvo em caso de 
férias, licença, impedimentos legais ou reapreciação 
da matéria, em grau de recurso." 

Emenda n" 46 

(corresponde à Emenda n" 31 -'Cé.f) 
, Dê~s_e_ao art. 101, do Projeto, a seguinte red.3ção: 

"Art. 101. Serão públicas as SessOes ordinárias 
do Tribunal de Contas da União. 

§ -1~' O Tribunal poderá realizar sessões extraor
. dinárias de caráter reservado, para tratar de assuntos 
· de natureza administrativa interna ou quando a preser

vação de direitos Individuais e_ o interesse público o 
exigirem. 

§ z~ Na hipótese do parágrafo anterior, os atas 
processuais terão o'conéursciâas partes envolvidas, se 
assim desejarem seus aCvogados, podendo consultar 
os autos e pedir cópia de peças e certidões dos mesR 
mos." 

Emenda n• 47 

(corresponde à Subemenda n" 59 - CCJ 
à Emenda n' 59 -Plenário) 

Acrescente-se ao arL 10~. na redação adotada pela emen
da n9 31RCCJ, O seguinte p3rágrafo: 

"Art. IOL <.««.<·.~·"'--,··--·-·---···"····-·•"·---·--
§ 39 Nenhuma sessão extraordinária de caráter 

reservado poderá ser realizada sem a _presença obriga
tória de representante do Ministério Público." 

Emenda n• 48 

(corresponde à Emenda n' 16- CCJ) 

Suprima-se o inciso VII do art. 103 do Projeto, 

Emenda n~ 49 

(corresponde à Subemenda n·> 62 - CCJ 
à Emenda n' 62 - Plenário) 

AcrescenteRse, no Proje_to, ao Título IV --.Disposições 
Gerais e Transitórias, onde couber, o seguinte artigO, renume:.. 
rando-se os subseqüentes: 

"Art. _ Os atuais cargos d~ Subprocurador~Ge~al 
junto ao Tribunal de Contas da União integrarão qua
dro em extinção, -assegUrados os direitos .e obser:vadas 
as vedações aplicáveis a seus titualres." 

Emenda n• 50 

(corresponde à Emenda n9 65- Plenário) 

Acrescente-se, no Projeto, onde couber, o seguinte artiR 
go, renumerandoRse os subseqüentes: 

"Art. O Tribunal de Con-tas da· União manterá 
um Banco de Dados informatizado e centralizado na 
sua Sede, disponível a qualquer cidadão, de dirigentes 
e/ou servidores citados e julgados em débitos e .também 

,dos _OI-denadores_ de despesas e seus respectivos cônju
ges que comprovadamente enriqueceram ilicitamente 
por exercício. irregular da função p~blica." 

O SR: PRESiílEÍIITE (Dirceu ÓÍrneiro) ~ Ém discussão, 
(Pausa,) .' , .. 

Não havendo que.m peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 

O Sr. Epitácio Cafeteira- Sr. Presidente. peço a palavra 
pela ordem. 

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

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA (PDC- MA, Pela or
dem.) - Sr. Presidente, quero apenas lembrar à Mesa que 
a sessão deve ser prorrogada pelo tempo necessáriO à votação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Nobre Sena
dor, a sessão não se iittéi'r?~pe até que ~e encerre a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Em votação 
a redação final. 

Os Srs._ Senadores que a aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovada, 
O projeto volta à Câmara dos Deputados. 
Dado o adiantado da hora, os it~ns restantes da pauta 

ficam com a sua apreciaÇão sobrestada. 

São os seguintes os itens cuja apreciação é sobres
tada: 

PROJETO~DE LEI DA 
CÂMARA N' 125, DE 1991 

COMPLEMENTAR 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do 
Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n' 125, de 1991-Complementar (n' 60/89, na Casa de origem), 
que disciplina os limites das despesas com o funcionalismo 
público, na forma do art. 169 da Constituição Federal, tendo 

PARECERES, proferidos ein plenário, Relator: Senador 
Meira Filho, 

-19 pronunciamento: favorável ao projeto; 
.....;.., 2" pronunciamento: favorável à emenda de plenário. 
(Dependendo de parecer sobre as emendas apresentadas 

perante a Comissão de Assuntos Económicos.) 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 22, DE 1991 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução o~ 
~-4e.1991, de ~utoria do Se.nador Mareio Lacer_~a, que acres
centa parágrafo ao art. 62 do Regimento Interno do Senado 
Federal, tendo 

PARECERES, sob n•' 222, 331 e 432, de 1991, das Co
missões 

-DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 
-19 pronunciamento: favorável; 2~ pronunciaritento: 

co_nduindo pelo não acolhimento do pedido de reexame, por 
não encontrar embasamento regimental nem arguli'!entação 
convincente para deferimento da pretensão. 

-DIRETORA, favoráveL 

O Sr. Dirceu Carneiro, 1~ Secretário, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mauro Rene
vides. 
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi-des)- Srs. Senado~ 
res, vamos fazer uma pe-quena pauia ·na sessão, a fim· de 
que recebamos, para uma visitã de alguns instantes aPenas, 
uma comissão de Parlamentares latino~ameticanos q'ue pâ.rtici
pam em Brasília de um importante encontro da OI'gat'lizaçã-o· 
Pan-Americanáde Saúde. c 

Os Parlamentares virão ao plenário apen~s para que se 
processe o registro dessa visita ao Parlamento brasileiro ao 
anoitecer de hoje. 

Solicitei ao Senador Almir Gabriel que, do Gabinete da 
Presidência, conduzisse os parlamentares. em nome da Mesa, 
até este plenário. (Pausa.) 

Srs. Senadores,._ a Prçsidência re;gistra .• com imenso pra
zer, a presença, no plenário do S_enadq _Fpderal. de ilustres 
Parlamentares latino-americanos, que participam, enl Brasf~ 
lia, de um importante cnco:-ttro da Organização Pan-Ame
ricana de Saúde. 

A delegação é integrada pelos seguintes Parlamentares: 
Haiti -J?eputado Elie Plancher (Presidente da Comissão 

de Saúde); 
República Dominicana - Deputada Sr' Milagres Dias; 
El Salvador-:- Deputado Júlio Ganero Quintanilla; 
Honduras- Deputado Marco Antonio Garcia_(Presi-_ 

dente da Comissão de Saúde); 
México- Deputado Humberto Campa ria; 
Cuba- Reinaldo Miranda Garcia; 
Guatemala - Raphael Eduardo Flores. 

Ao mencionar, um a um, os integrantes-da Delegação_ 
latino-americana que participa de importante reunião em Bra
sília, que tem o patrocíriio da OPAS, desejo, em nome de 
todos os Srs. Senadores, em nome mesmo do Congresso Na
cional, dirigir a minha saudação aos ilu,strcs repres~ntantes 
do povo latino-americano. Vindo a Brasnia, h_oje, S. Ex•s 

permitel!l a nós, Parlamentares .btastleiroS", 'saUdá-los como 
o faço !1Ç~te instante, cOm _a maior efusão e com toda cordiali
dade, fazendo a todos aquele apelo que _tem sido a tónica 
da nossa pregação no sentido de que a Am.érica Latina seja, 
sempre, um sustentáculo da democracia em todO o mundo. 

As homenagens, portanto, aos Parlamentares_latino-ame
ricanos que, neste instante, vis-itam o S~nacfo· f6derãf. .:· 

Pediria ao, St::nador Almir Ga~rie_l.que se incumbisse, de 
conduzir os ilu~tres representantes latino-americanos ao Gabi
nete da Presidência e. a outras dependên'cia"s ·do Pailamento 
brasileiro. (Pausa.)_ 

O Sr. Mauro Benevides,_ Presídente, deixa a cadeira 
da presidêricia, qUe é ocupada pelo Sr. Dirceu Carneiro, 
]'! Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, 
designando para a sessão_extraordinárí:i daS I8h45min, ante~ 
riormente -~~rivoCàd~-· a seg_uinte: -- - - - -

ORDEM DO DIA 
-l-

REQUERIMENTO N• 45, DE 1992 

Votação, em turno único, do Requerimento n~ 45, de 
1992, de autoria do Senador__Humberto Lucena, solicitando, 
nos termos regimentais, a transcriçãO~ nos Anais do-Senado 
Federal, do discurso proferído pelo Professor Silvano Raia, 
por ocasião de sua posse na Academia Nacional de Medicina, 
no Rio de Janeiro, no dia 26 de novemtiro de 1991. 

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

(LEVANTA-SE A SESSÃO As I8H43MIN) 

Ata da 59a Sessão, em 23 de abril de 1992 

2a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA-

Presidência do Sr. Mauro Benevides 

ÀS 18 HORAS E 45 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Alexandre Costa - Almir Gabriel - Aluizio Bezerra -
Amir Lando - Aureo Mello - Beni V eras - cart6s De'Carli 
- Carlos Patrocfnio - Cêsar Dias -' Chagas Rodrigues - Cid 
Sabóia de Carvalho- Coutinho Jorge- Dario Pereira- Dir
seu Carneiro - Divaldo Suruagy - Eduardo Suplicy - Elcio 
Alvares - Esperidiao Amin - Epitácio Cafeteira"- Fernando 
Henrique Cardoso - Flaviano Melo - Francisco Rollemberg 
- Garibaldi Alves - Gerson Camata - Guilherme Palmeira 
- Henrique Almeida - Hugo Napoleão - Humberto Lucena 
- Iram Saraiva - Irapuan Costa Júnior - João Calmon ---

J cão Rocha - J osaphat Marinho - José Eduardo - José Pau
lo Bisai- José Richa- José Samey- Júlio Campos~ Jutahy 
Magillhlies - Lavoisier Maia - Levy Dias c: Louremberg Nu
nes Rocha - Lourival Baptista - Lucfdio Portella - Magno 
Bacelar - Marco Maciel - Mário Coyas ~~ Marluce Pinto -
Maurfcío Ccirrêa- Mauro Benevides- Meira Filho - Moisês 
Abrao - Nabor Júnior - Nelson Carneiro - Nelson Wedek.in 
- Odacir Soares - Pedro Simon - Rachid Saldanha Derzi -
Ronaldo Aragao - Ronan Tito- Ruy Bacelar - Valmir Cam
pelo - Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A lista de 
presença acusa o comparecimento de 64 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental. declaro aberta a sessão. 

-Sob a proteção de Deus, iniciar'•os nOSsos trabalhos. 
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O SR: PRESIDENTE (Mauro Benevide§}- Sobre a trie' .. 
sa, requenm.entos que serão lidos pelo Sr. 1 ~ Sectetárid. · · 

SãO lfdos os se"'u-iOtes: 
1 

. -=/I I I • 

REQUERIMENTO N• 194, DE 1992 
·senhOr P-re.síden-te,· 
Requeremos, nõs termos- do art. 336, alínea b, do Regi-

mento Interno do Senado Federal, urgência- para o Projeto 
de Lei da Câmara h• .·de 1992 (Mensag~m n' 111/92 
-PR), que dispõe Sobre antecipaÇãO de reajuste da rem une-· 
ração dos servidores públicos federais. · · · 

Sala das Sessões, 23 de abril de !99L- Humberto Luce
na - Cid Saboia de Carvalho -:- Wilson Martins - João 
Calmon - Divaldo Suruagy --César Dias - Pedro Simon 
- Ronaldo Aragão ~ Coutinho Jorge - Flaviano Melo -
Nabor Júnior- Ronan Tito-Almir Gabriel- José Eduardo 
- LouriVal Baptista --Lavoisier M"aia ...:_ Dirceu Cafnerro-
-Chagas Rodrigues - Lucfdio Porte lia -Fernando Henri-
que Cardoso - Louremberg_Nunes R_ocha -João Calmon 
- Guílhefrrie Palmeira -Mário Covas -Maurício Corrêa 
- José Richa - Alexandre Costa - Carlos Patrocínio -
José Samey - Rachid Saldanha Derzi - Iram Saraiva -
Hugo Napoleão - Mauro Benevides - Marluce Pinto -
Gerson Cama ta.....:... Elcio Alvares- Jonas Pinheiro- Moisés 
Abrão - Ruy Bacelar - Nelson Wedekin - Amir Lando 
- Esperidião Amin - Epitácio Cãfetell-3~ M-agriO-Ba:celar 
-Carlos De'Carli- Aurco Mello- João Rocha- Jarbas 
Passarinho- Garibaldi Alves- José Paulo Bisol- Aluizio 
Bezerra - Dario Pereira - Eduardo Su-plicy - Josaphat 
Marinho- Francisco Rollemberg- Marco_Ma_ciel_--: Meira 
Filho- Henrique Almeida- Odacir SoareS=--- JUHo-campos 
- Beni V eras- Valmir Campelo. -

REQUERIMENTO N• 195, DE 1991 

Senhor Presidente, 
Requeremos urgênCia,-riOS-termOS- dO-art. 336, alíne~ C 

do Regimento Interno, para o Ofício "S" n~- 64. de 1991, 
do Presidente do Banco Central do Brasil, encaminhando 
ao Senado Federal, pedido formulado pelo Governo do Esta
do do Rio GraTide do Sul, no sentido de que seja autorizada 
àquela unidade federativa a emiss~o e colocação _ng m~rcad9, 
de Letras Financeiras do Tesouro do Estado (LFT - RS), 
destinadas ao giro de 83% das 47.769.443 LFT- RS vencíveis 
no !? semestre de 1992. 

Sala das Sess_ões,-23 de abril de 1992. -Humberto Lucena 
- José Eduardo- Esperidião Amin- Elcio Alvares- Aureo 
Mello - Maurício Corrêa. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Os requeri
mentos que acabam de ser lidos serão votados após a O_r:dem 
do Dia, na forma do art. 340, II, -dO Regimento Interno. 
(Pausa.) _ 

Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 19 Secretár1o; 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE-U:fDO SENADO 
N• 48, DE 1992 

Dispõe sobre a variação entre as remunerações mí~ 
nima e máxima, na- Administração Federal. 

O CongressO Nacional decreta: 
Art. 19 Nenhum servidor público federal regido pela 

Lei n"' 8.112, de 11 de dezembro _de 1990, inclusive_ inativoS 

e pensionistas, poderá perceber remuneração mensal, a qual
quer título, superior a ·20 (vinte) vezes_ o .. rnenor vencimento, 
especificado em lei.· __ ·.·. , ~ ___ __;_ ~ . , 1 _ o -_ 1 1 

·. Pa~rágrafo ún~co, ·.Em .d.e.cor..rência_ .das _ disposiçô'es deste' • 
artigo, ne.nhum servidor .sofrerá redução do que legalmente· 
estiVer percebendo, não sendo, no entanto, alterados os· venci
mentos e remunerações. superiores ao limite estabelecido até 
que a eles se ajustem. 1 

Art. 2<? Esta Iei entra eill vigOr na data de sua assinatura. 
Art. 3<? RevOiam~se as disposições em contrário. 

Justificação 

· As·diferenças de renda nQ âmbito da sociedade _brastleira 
são de domínio públfco e ã injustiça que iSso representa dispen-' 
sa maiores comentári0s1 quando se sabe que a maior parte· 
da população vive em re_gime de pehúria eXtrema, ·enqUantO 
uns poucos privilegh1dos se apropriam cada vez mais dos frutos 
do trabalho. 

No serviço público, embora não se possa falar de enri(jlle
cimento C9m ba.se em $alários, é possível verifii::arem.:se -dife
renças gritantes entre a remuneração p-aga à· iinensa maioria 
dos servidores e uns poucos que percebem vencimentos e 
v_an_t_agens que os inscreve na categoria dos chamados ""ma
rajás". 

O que pretendemos com este projeto de lei é corrigir 
uma anomalia da socieÇade global que reflete no se to r público, 
privilegiando uns poucos em detrimento da maioria. Deste 
modo, estaremos contribuindq para a redução da desigualdade 
n~ distribuição de renda, pelo menos no que tange ao serviço 
público federal. 

Ressaltewse que igual dispositivo eriCõritra-se_ em _VigOr 
no Estado do Rio Grande do Sul, introduzido pela Lei n~ 
8.291, de 18 de junho de 1987, por mensagem do Executivo, 
que contribuiu sobremaneira para a redução das disparidades 
remuneratórias daquela Unidade da Federação. 

. Sala das Sessões, 23 de abril de 1992. -Senador Pedro 
Simon. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

. LEJ N• 8.291, DE 18 de JUNHO DE 1987 

Dispõe sobre os vencimentos do Pessoal do Estado 
e dá outras providências. 

Art. 4~ Nenhum servidor público estadual, inclusive 
inativos e.autárquiCos, poderá perCeber ierriune'ração mensal. 
a qualquer título ou ainda em razão ·de acúmulo, excluindo 
vetado, avanços trienais e qüinqüenais, em val~_r_ ~uperior ao 
correspondente .a 20 (vinte) vezes os vendmentos atribuídos 
ao Padrão I do Quadro Geral dos Funcionários Públicos do 
Estado definido conforme a tabela constante do Anexo I (Art. 
p/l, n' 8327/E7, DOE de29-7-87. 

Parágrafo único. Em decorrência das disposições deste 
artigo nenhum servidor sofrerá redução do que legalmente 
estiver percebendo em 30 de abril de 1987, não sendo, no 
entanto, alterados os vencimentos, os salários e proventos 
superiores ao limite estabelecido até que a eles se ajustem. 

Art. 5<? As dispoSiçõeS-desta Lei a_plicam-se no que couw 
ber nos intranumerários e Contratados, bem como os inativos 
e pensionistas do Estado. - ---
•••••n••••••••••••-••••••••••••••••••••••.,••••••,.•••••-"""""'""'"""""""T-,••' 
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LEI N• 8.112, OE II OE DEZEMBRO OE 1990 

Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Pú
blicos Civis da União, das autarquias e das fundações 
públicas federais. 

(À COmissão de COnstituiÇão, Justiça e Cidadania
decisão tàminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevidcs) - O projeto 
lido será publicado e remetido à comissão com:g~tente. 

Passa-se à - - -

ORDEMDODlÂ 

Item 1: 

Votação, em turno único, do Requerimento n"' 45, 
de 1992, de autoria do Senador Humberto Lucena, 
solicitando, nos termos regimentais, a transcrição, nos 
Anais do Senado Federal, do discursO proferido pelo 
Professor Silvano Raia, por ocasíãõ de sua posse na 
Academia Nacional de Medicina, no-Rio de Janeiro, 
no dia 26 de novembro de 1991. 

Em votação o requerimento, e·m íur'OO único. 
Os "Srs. senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado, será feita a- transcrição S01ícitiid3. 

É a seguinte a matéria cujã(i"àfiScriçãO é solicitada: 

A !.r•'> r"' • o J0bJ I c> <'lu" mr r>~"'"""'""'· •n 
f"t.l• '"""'rulo d.a rwe>dn-,-.,. t>r.ao;.l\••••· s.li:o 

r:>rOQOrCIO""''" •c- l'l•v•di-c.~;.,,.o conrPJto de <~u• rwpro:ocld•m•nte 
d<!'~frut.a Pst• C•s.:. -

ll!'nho ~on!õc>E-nr>.t. d" P'it.ar v•v•ndo ho;• 
convos.cb o ·.-r.1c• di!' "''"h.a c.:.rrf'HO!I Qroll'i.o;;Jon.:.l De I'IÍCIO, 
<luf'•o ~l>rm~r-voi. '1UP o Sl•l.ardio qu• "'""' ••r•bro e mu1l•.o 
"'"''"'" •tlnSI><I.a~ por "''"' .at.,. .o.Qcr• dr mu1to <I<.JP,.rar•"• "'''"'""'" 
"'"'"' •ui.PICIO'Õ~f· c~r>'"~!IOI ''""'" Tod•v•à, d•"o ccnf•i.os.4• __ qu,. 
'-''" dO'f. "'""~· m.alO'~"' r<lr"'"• d .. '!oi1P oos. t•n•Por. de Pstud~nte, 
••• o dP s.ucPdl!r •o Prof Ed.,..,ndo \liJ!OCOncelo~o n• F"•culd4d• 
d• M•diCH••· Jillmollt. tm.a~ln•,..do, porem, qu• .. ..,,,.,. a f.ali-lo 
t.al!lbio"' nps.till Col$.0., •m <lu• hoJ• gpnforosollmPnle mP r•c•bt!'IOS. 
5o:Ja POI" O ml'U I:UIIIIPIYO SP,..llm"ntQ O dP gratldliQ .Q 
dpSt>nO P .lo gpne~Oioldlldt' dor; qv• "''" pPYO>It>r•rn eost& duo>l.a 
~••I• ,.ao:: la 

Ovtro ,. .. .,t 11n•r>to onflul'ntl• rni!'U G>!l.t&do 
d• P!'.Qir 1to np~otl!' momeonta, O::uJ• re'!ioultlllnt•. H•E-dlt• P&r4 m1m 
&ti' ooqa~lll, nlo !101'1 dpçc~•ver, llmJ't.ando-me .ao>l!'nóil'!. • rP~Prlr 
'!ioU.I >ntpnfildolldt!' I!' • pn:Hu,..Cidolr:l,. O::CIOI "-!H' ~'I' _t>;>Ça _ l;_'!.t• 
,.f')IUt'ld• v,.ri•'>IE' decorre dP "'"'~ !Olf'<l'ldl' .;oll'tlVldlldl' GUP. "'"' 
Prlo::h• & &]~•01 Ql!']ol prp~f'"(ol de IOdoç· Yirlõ,, "'PU.'!io f•ml_ii&YP'!io, 
"''""'" •"•l!lOlio, prlrrCIPilll~'P"'tl!' aquelPto que ,.III' de<J;IO~.lr&"' de 
outro!õ. (çl.ados. ro••• o:-om1go corq;hviCJr E'iot& fl"lot.a, be"' C:OOTIO 
dcs Ac.;odém>C:o,.. que mC!' Pror.c:>il'~'•"' P,;r~r•_o~~q>.n hoJ_E' erot.a_r, e d~ 
t•mbr.t."0::4 dos au"""t"'S• qu• t&lllO o::orrtr1buir•m P•r;. GUI!' 
eo~ote OTIQml!'nto puC•'!io,.e:' C!Corr•r 

Um .ao::ont!"rlml!'nto con,o ,.s.tP P!õllmul.a 
lllult'lli rc>fli'~ÔI1'li- • 1-l'rn.rtP um.a VJ'!ioio rptro.:.PIPCtl .. a rn.a•s 
li"'Pl&, grac• .. ,;._ flr4nl1<- "'"'õl'-'l~r quP. o ti',.,PO co"'f"r" .à no,. ... 
c.ap•~ld.lld• dO' rpcnrd.lr RPd191 f's.t•r. P.alil~r•s tnrn,,do o .. ste 
rtopirlto Df'rlrii.,.:Ór>l<"'!'i d• "''"'" ,.,c-t ... tro1011;.mrtrr .. vo,; "'""'"'"" 
""" t 1 "'""' t O'O .aut #>"t r c o~ e rl!'llllllr • "'"' .u•en~-. p ~f'ftT llinr 1 '"" 
Vlv!d4lio P.a•ec.,u-me que ii rpsult.ante <1'n•C!!;_l~!IJ!l, • que h.ô_ 
POu<:o m• reiPrl, nlo i' c::onc-tr~l"ntP o::om &IJrrw•cÕl'S tecr1c~.:. ou 
O>'!io~~rt•o::fipc; tloutrlnArl&" 

AcrpdrtQ Clut:' todQ lo1,1m~no i, o 
rcos.ult/ldo dn p;otr 11!\Ônlo gpn,;.t!co mold.acio 
.:.ucPt.'ll.IYol~o .. .,t,., p,..J,u; >nlluóoroc!,.& dos; qup r••lv •k•rcPr .. n. 
lm<'rl:'s;o;.fj,.o;. • rwo~ort.or11m ti;U.I rrrot.C:..,.Illci.0<1<> forl>z•ot. C>t. qur 
••••t>•mo" rc.tlrwul~!"• cerno •~ot~. qui' t-ru1r rt>mP•rtllho 

~"'"""'"""'· 0 """"' "''" .,. •. t 1mula a~,.,..,~.,., ~ontonu;o""""tE' F"Pco
-...o~ ""'''" .,_, .. ~O..,I>T1!'.,..,C .. I'!io O C.:O~~t!H <!ITII"I!'nteml'nte PE'!Õ!Õ04) d .. 
1111 nh• o•a~:io-, J>er...-r.trnc!o que <nJnh<H> pr>mt>IY40S. PJolillVrA.,; S<!Jolq> 
l>liY.O crt,;rr P ,J<Hild~tPr .aqup)pç, QUI!! "'"'!Sõ inlluir.am_ t:""! m)nl-ra 

atullll "'"'"f'H" de 

f'<'r t,O"' f.l'"nrJ<> 0'!1UlhC F, Obl;;'dPCP'l00 
;, t•ao<rti" <1rstoo Ar;~l1r•""· rp,.u.-..nPJ a vr<'l,;r P .o otlr• do ml'u 
JHt'OP<:e'll.SDT ..... <:i1<:'['1Yól n" 30, MP<.tTIE' da (pur!;II.O lJr;oç,llr!r~, 

F'•of CC'.,undc VASCO"O::<'Ics, <>'-'• r>or su~ ~pr ""'"'deu' .ao Prol 
Alfredo Mo"OIE' 1 ro e ""' Pr_o! ~orqe Mt"lll!:''!io I;;•F.Y, ta,..bf.rw 
Junrnll't"" d• tior.,rc~ <"rf:'r;>tO~I• <:IP5IP F.ai!õ 

l"lnlllmPntP, tE'rota••• rel•t•r-vb~ •l<>um•~ 
dl1... ll'~~l'~IP.nCliiS de rr)n-,.a VI~~. P~.l'ICH'II]"'I'"nt~ IIS 
rPI.IIcJonadaç com a oltlVld•df' unnnE•n:;o~t.ior>.a _;, <>u"l dFdH>U"I 
toda mlnf'lil Vld" prohc;çlon•l 

VArr;o,; Oul d11Pr Q•Jli' i_. 
<>erm1t1d0 ~-<>Ccrlnf'r lodo'5o (.)<, ~p<(-'> t•un.,nos quP conos.t<tue"' 
no~s.o "'undo ~"'ocron.:ol, s.ol_~<" "C"''>O<-_r.,,_ .. e rrm:!io'5o P'?.'" bP"', 
m•rs '-'"'• "'"~ fui ptotP9rd<:> P<>lrJ <:IP5tl"0 t"r.tou ~prto di!' cr.u_p,_ 
11iE' oude,.se, ., ... colho:>•l.o o"""'"' P <" l•,..io <1'-''1! tr~e 

Mr.u r>lll (',;rolo, ""tur•l .-:Iili ltÁll;a é'l'' 
f1lho de mrnM.a .1~i>. ,;rro~ 1?0 .1"0"' ,.,.r,..l:o:>u d,._ "'"u •~ô" bi-n~;lio 
Patprnll, r>• 1n~i"lt'1"- nortf'.:O'""' ttod/1 v ri'!" 
CIPII\IE'n.:.r 1~. _rln<HJl'"\11 11olo\•r•. { u~·•l 1"4toC.A<;Ir'"' <:fP -"-'"_rl·l p/1•_.:. __ ~ 
f!r&51l f\Qu\ rtof''1.111ol1o, '''' '"''" lll/l'•"''''"r" t•.oiJ/Il'•·''·<lr) Cl<' 
d<4 n.o ~.,,.;,~1& dE' !<'U r•"''"' 0'.11!>. vt")I>C•, <IUf' C' "'"'"~r:l<'ta f'"' 
10 anOf., P .io no>tf' t"<;tuc-,>r.r1r• l' p~ot .. ,.,tlo O d!Pl::>"·" PrE
Ut"llver .. ltârlO Vl?lO par• s:."' f'~ulo p cu~,;<;>·~ a F.ar.u1CI1dP_ ~"' 
Med!c<na dll Rua BrlQ,.dPrrr.> To-tr>3i.. tP~"'"''""CO o cur~er Pm 
lqlS, !ioE>ndc cbrJg.adC'""' <:>r('~.tar o,; tiH"~'P'> l>n.a>'!ô na ~.IC\Jld/10~ 

d<' Ml"<'irr>,..,. dE" S.olv~r1o• A"'''" l~u•ooou•<;p COO> dr$l>11tio 
E'!õtudou nr•.oton. 1 ,. • Ir> !C IDtt o;u'" c;.rrr1r.o d!' r i•u•<~llin <;rP••l 
rm )920, .a·,..l<'!i d" ""'"'"tÃc• Cl<• P«t .. tu•.~or•ID hr·;>tJrlrttla•, 11i'l 
translu"~.:ÕO dC!' s.oroguP, ., 11• pntul:'.:it:Oo tr.O<I\JE'olll U'f-tl•J 
;onpo;tP!iol,;r 1"0' m;,sc~rl d .. [Jmh•ocd.>'>l, ~rltrca,.,Co or~o<=f'diOJ, 

trOJum,;rto]QIII.II. c•rur~'" ,;rtH'k'"''"'~l, ert>~tG"tr i c· r .o lll' 

lllr>~o::ologr~ Tr4bOJlhcu multe. ND"O"'IZ.:I"CO ~P""''" n.a,~. dolO 

"'l?t<~dP do"''"' Q<or•Mav~. '"•'"·''"''" "" tP''""n-. "'' '""''~"'''" 
diP ~;)i., f•.,.,) ,, 11r ! '1'."':•. r,,'" '• .-~.~' "'""'" ,,,.,,..,,.t, '' •• ,,., 
Ll<'<,lnrnu <j>~rl,>l>~..)"•"'•'" '''"'"' "'''"''~' <1,. rrrr.orJc- Vlv<"u '"'"' 
"'"O"' f'o~o;.oJrt!n• <l-,, !ntocl>q; .• ,. •~ P ~·""'"'' 1.0 tootAo,•poo;,, 11•r~ 'i3 
.anc:;.~ dE'!ocre,·ra rem Pl!!'•lt->e:'!r,• o <.o'>f.O f;~ll'•lÓICE- ~ .;,C'~. 83 
vliiJOU com_to.::<<l .o lolln·ill~ <=Pl.:O Jt.ãli/1., que quer'"' II•C!ot•.:~• 
•~r.avlios de seu'!io olt-ros 

FreteridPu f CC'"!<P'JUIU O{J:-YPte-r A trio. f' 

•o mpu ,,.,.:;o 1\ldc todo\1" as oron•t''"'"',,.,.,,.. or iltull"'"'"'""'''· 
qucom r.•bc PP lo 4.oto tiP :o l"l"'· ,,;,,., , .. , t >r<O ,,,.., •• ., ,,,.,.,,.,.,_. 

l!'<o<lurtl!'•"l LE"U P'<t>.ar.to .-. "''M'''•"·~" nu~"''" )tw d<'"<•Pvl ~"-""' 
dPt,.lhr'D o ,,.,,.,.,,.o ''""'•<·IM•t., rl,. rt1udo -"'U" ,,.,.Jru"'" ,...., 
vr!osPC!'r.o 

"Silv~no, ma commp h111 f<~tto, L.o "'•J.tt& 
s.t~ bpne"'" Vt>JO-o •gor• r-cm ~Uõl t'igur.a ••et,;r, •le-ga.,tp, 
lÚCldll, Cl-rPlll de orgulho patPrnn ii ll~lil'!'>t 1• "''""• po,;sp ~omc 
Doretor dill Fillculd•dP F'"'•a a <>•J.:>! dl?'IQ!ra mr"s f'-'M;.os; C'<J'>d" 
C! cur11-o d<" •dmros.s~o .fiC'I t;>Jn,;.,,., rn,.tnou·nrrf. qu!l' nillda 
rll'lôl'!.lt' .ao tr/lbalh., r "·'"'C<Jc> >n<1<•lr"Pl"'""t'" ""·"'"'" 
per~oonollld~dl', trar.,;;rnlt>ndc~m~· um11 nPce ... s!dade co,..stante:o ~e 

.;outo-~uper•cio VI.OJOU o::onosco, Jntt>~ro"'ppn~o 5C!'U tr.ab . .:~lt>o 
r>.ora ~UI!' Pud.;,.._,..,os .:~Pcendpr l!nguas, 

.. ~ .. <;.t;ic;\emo'!'õ dr>lC!' e dP '"1"''"' ,.;,~. F'a~l>""'~~ dois ol"c>~ "'" 
lt.i>Jta. e urn •no no~ E:o;,ta~R<, UnlCIO'IO [Jrgulh~-mP '"'" •ln,.ar 
qut' os.ou 4JihO dli' Urf'l Gran-Cp Ho~'"'"' . 

Mlr>h• m3.,, J.i por ;rodolP " df'<><:>S Por 
.ad_iliPtaç:'io. cr.ompletou p erorl<IU(•rr:u. CP murtQ, a CC!..,l••.buttio 
dt> """'-' p•r ,... fo~lllotcio <te ~'"'"'"' ~illn'i'ii.O dP or!S!"'"' _Elll' 
enc.orrpgou-sl!' d• parte >ntPlectual • e ela, LI" ii, "'ult,>;> 
contr>bu>u "'"'"' m>nhs forn•.oelo e"oclon•J. '"'" QV.Ol ~rnda 
bsl.ol~'>oll C::o"'tlnu•"'"'"te out.r.o L:n,, m1nh.o ""·''""'' J;l ... ~ 
m.aturrda<'le, VtviE'nCIPr a >nt,.n'!'ldoltlll' dolO ll!'AClo ll'<:'lPl;on.o <>vf:" 
C.O"'- m1nh" .,:;;,. m.Jntlve f.ç,t~ l!Qatlo::r l.oF'"' t•,~t>.a)ton."la r'ur•r•t• 
<lU• 'De ?O "'"0~, ro-r ln lhP<r •'"·'' >•·'•'· tr/ln'-fformtou•.,_t:" "'" ll'oll''dl' 
font!> ClF' <"flC"rPlol J"oiC. fp ... t,ar, 'SU('f'!''Sol\/ .. llo .. 'llll', 
IIIP&rf.'nlpm('n\p l"'PO'>'iivPI ' 

Sinto l"tE'~s~mrntl!!'. ne,;;tp "'0"""to, ;•r:1u1 
conoçco,_" Prt'srnca de mPus r•l'i. ••g<>1rJII"C'o·tot> e--rgo. r,Q"' 
c •mor ~;. .admtrao::l!io <>'-'<" tolrot>l•: "~1<'!> VI ell' ~"'"'" nlhcr~ e <\U,. 
~JOJP, __ ";PI, f<;>r.OIII r"r~ n,r_m fnnt"' l'l.'"if"~Uf't4 t'P V)d~ .. 

f'..r•.<.a•.!" '" f ~··< r'", I•< l., 
rorovl"inr r a ~""' mPu ,,,..no<•• I' '"" • '"'' •·~·~" AIC!t• rnnrc~ .. ..-r nc 
Colé'gro Sióo i.uis. orode fl7 a.n>lill'l<'!. <lu~ P<'•Cu~;;," . .at,O r•OH' 
Dl',.,t>JO tlto)r JuJJnho Ne""'"'· P.oulo M.!lluf e Pi'dro F•"•· co.-. Cf. 
qv.o1r. con!ôtllui, "",:..,o~;. U"' !õl'""'c ~?~t•e"'"'''''"'tP un1de, cu;c 
d~norwln.oCor co"'u"' o de,;! r no o;nr;a~·P'iiOU-!>~ de- '""ld""t ia• 

NA f.:~r~;l11atl<> CIJ• Mf'dr~r.,a. t'J'""l"r "ill'i 
dt? poertc com Jer ... E- Hrt'I{>Hn <tro Mf'"''"'"· '<u>r C.arlo' G.11totlo I!' 
M..ar1.;o Ap.arE'Ctda S419"'dCI c ..... .,. r~-• a. rnfP.ll7"'f'"tf', 
um4 'EOaudadl' 

A "orf. C,;;,~C'tto. mP"'b~r.o <'lP "0'5.'5.~ P<>U1Pil-, 
hCJf!' Prolf'<.se~ Titt•lo.r c<.- Ar><rt·o~"'' r~to1<'9<C"•- de "!OS!õ.~ 
F.:tc<.~lda.d ... dP"õ€'11' r.c,~·L'"~il9<r•r t'"' f'.l•'tltula• pc.•r tpr 'foido 
Pleito Prl'!>ldf'ntP •tu;>] da lntP•••atlOl>4l A!õ!OO~r .. t>cn for tnP 

Stud., ol trr• L>v•r, t.•ndo ·o l>"l"'•lro L•tii'IG -•rac.ano .a 
.. uc•d•r Sh•J1& Sn•rlock, tfans F'opp•.-, C.ar-rolt ._ •• .,.,. • 
outros lUMiftArp• d& h•P4tOIOIIIA C:O"'t•IIIPOr.in•• 

C"P';I&dq Âtio .ai<>ul, CC"'PATtlll'lo p•r•"t• 
vO• ••t& ll,.•,.,d• honro& c;,... • F'aculd;od• Qu•. ,.,. for"'ou .,, n•l•, 
c:- todos a,. pro-f•"""'•" <rui!' l"!lt:ulp~r•m o "'<i-cuco •. 
c:ontr'lbuir•"" t•ftlb•"' p.ar• for,...ar o,__.., 



Abril de !992 DJÁRIO DOTONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sexta-feira -24 2411 

Dg• r>rof• ... •<>r•• l•"'br<> R•n•to 
"-<>tt1'1t, 1..6ar' C:illrlo·• .lur'lqull'lr.a, Luar Viln•r• Oolocourt, -~;~laplo 
COrri• ~•'tO, Euraca·ll••to• • Fl••11n1o F.o .. •ro _ _ 

. • fila c•rr•u·a u,.,ll,.•rsat.àrl• llllCI•I 
"';t.rt.lr'&lfl-111• "'.IIS o• C:o.f>P.ann•aro• Ern4n1 Abctm, Jg.am~~tl Bruno 
d• 11l'lla, El:r.1 V.asc:ont•los., Mancai Flod,.III~J•• C~trdoso, • 
Pedro N.:.r.•&; todot. '""''-'" cgrot•"'Por.in•os d• 2- CI ituc• 
ClrÜrJIIC• c""fl•d.a p•lo M•str• Ed,.undo V••concelos A1ndo11 
nesta fas• anac:a•l pà• gr.ldu.ld.l, d•vo <::1t.1r •m ••P•c:a.ll de11• 
"""'•• o" do- Pra(· E J lerbH'U por t•r-m• •c:Olr'lldo nu"' 
1110m•nto dlf{cil d• O'llt'll'l.l c.arre1r•, • o do Prof Arrlgo F1.11.1 
c0111 "'"•"' dur•nte c•rc• de 10 .ano• .IPr•ndl o dlt.cer,.,,,.,.,.,to 
clinlc:o, o c:ratiorlo d• lndac•c-lo s.er•n.-e •w•-to • u"' 9ro1ond• 
r•s.P•ttO AO P.IIC t•nt• "" 

No ""t•rtor dii'S.tAtO Sl'l•tl• Sh•rloch, 
co... qu•ll'l o~opr•ndl tudo s.obr• hii'P.IitolcHIIolo • forOfl.a<:io d• UOflol 
•<iutp•. P•ter Sch .. u•r, "'"'u or·1•nto~odo-r d.a t•"• de PI'\ D , • 
l'log•-.. Wtlllolo""'S.• "'"U contr.apontCI n.o E.urep•, toa~ ""' t..o"d'""" 
N..:1 lt.6!1o1o, l"t•tra 1./.aldont, ,.., Fro~onc;.a, Jo1<:1u•" "C,oorolt, J•,an 
P1•rr• Blll'nh.amou • H•nry 81s.muth, • fln.alOfl•nt• nos. E .. t,oodot. 
UrHdOt., Muntl H,ool&YOIIIY ""'I'U COI'Itr.p~;:~nto """"" P•it., Yg•l 
C•m, " O .. ,oon W.arr .. r'l, JIIII'Str" lnov•dor d• CtrurgJ• d• 
I'UP••t•ns.id' por t.a, 

Na I'JoltYrtd.ad•, dlf•r•"tll!'mllo''>t" do dito 
POPulAr, t•mb<i!lfl fiZ Aml~OS. M•r10 Ptmlll'ntolo C•fllolriJO, M•rcus. 
ArbAitmo~on, Mtgucol Jul1•no, S•lomio Schv•rtzm.an, • o 
1mbAt!vllo'l RObotrto Am•rAI A l'liii'C. •~>r•dii'CO O O:CU'\1/IYIO, O 
t .. t.temunho d ... lniCI•tlv.llc;, o •"llotn.am•nto d• vtd• • • ..,..,,z•d• 
COnllotAnt .. 

S•mpro •cr .. di\llo'l qu•, P••••d• • f•s.• tio 
belll r"pf"l!'fo•l'lt.ad.l por EdOflur>dCl V.a~~oconc;colos., o _porvtr d.ll 
t:iryrgt• -c:Amtnn.arno com d~r•clio • r'lov•s. con<!..,lt.t.as. S.Cl!T>el'lt" 
•c:es.s.ivet-.: • "<1\JIPC:O'I:i lntegr•CI•~. t•P•l•!lo Cl" v~c•r .aos 
diftc..,ld.adcos. prlt-\l'ltr.a • pQs,-oper•tiir>.as. dOI. proe•dl,..•ntos 
ti'OI'ICoilmll'nt .. tmposs.iv .. IS. n;o Vt'5lo d• ePoCA_ 

ASSIO'I 1 dP.dlqUII'i Cl mco]hor d" "'II'US. 
""forco" p.ar.a a ;orm.II'Clo • o tr•b.11lho -~o_nJur1to d• c,ol•g.as 
t.us.e .. tiveiS. •co .ao•lo di!' g~.and~fo ObJI'tlvos. t.::Oro.un!: Ao longo 
dQ tii'"'I>O m1.11tCI" s.co s.uc•d•r•m• ,.t:mPr• d••"•"do, por•m. • 
111.11rc• d" ""'-' t .. hrnto • dll' s ..... d•d><::•c:lo O mln11110 quilo' PO'Ii'\10 
f&ler P•r• cOI"id!VIdtr' com •J"s • l~ ... rlll'.a '1'-'• hoJ• r•c:oe!:lo • 
qui' t.amb~m • •les P•rt•nt•, li Clt•r-)rlll'<s o nom•. f.::Or•l'ldO 
votos. P•ro~o • cont1nu1d.ad• do s,II'U ,.uC: .. S'$0 r r••l•r•c:2io 

L"mbrCl 1n1C:Ioillmll'nte qu• LUIS. C.aoet.ai'IQ d.a 
S1lV• ~01 o pruunro • •c:••t.ar .a 1d~1• dll' .c:onJ.titu~r u.., 
grupo dll' t.r.ab•lno ...,.. H•p•to!OPI.II em I'I:>S.S..O .!!IC!lO, _an.àlogg •o 
oqu• conhll!'c:ê-ramos C'Ofl Lol"dr"ll''ll O no'OsQ, PQriÓm, ~,.,.,. __ clínoc;o • 
ClrÜl"IIIC.O, dlfe-rrntcoml'nt• d;oq..,l'lo:>, sã c;]il'll<::o A s.•g..,>r, n.11 
prlmoelrA llll'••ela mu>tO c:ontr>b..,ir.am Ad~vlo d" ~~'"'""• C' 
5tlv,o., AIOlSIO C•rv•lh•es., Am~dii'Cl SOl~r-AJ<i'-'fl!'!oilf", AntoniO 
LUIZ "M•c•do, AntoniO f']tnu;l B"rn~lfd1n1, ArOfl.ando T~l~fl!'lr• d.a 
Silv.a, C01rlos P.II!I.CI"'o.al Mol'lt•HO, O.alton oc. Al•nc;.or Fnochll!'r 
Ch•..,one, hOJII' Prof•ss.or Tttul.lr dll' Hem~tologt.ll oco ngor.s.a 
F•cu\dóld.,., tnStltUidor• d'" F'ul'ld.ac_,c f'rC-S.a.,gue 11' Cri•dgr dv 
Urll L&bor•tórlo di!' PE''i'luls..a 11 AS.'SOlStineL& de l'liv•l 
int•rn.aeiol"'.al p.ar• tr.at.llmlll'l'lto' d• s.•ng..,• • d..-r<vadgs., E'dl'la 
StrOII.ISS, Erl<kl L.arw,sg.,, F'corn.ando Ar.II"SOhlro, G.11br1el 
C•l1d~I'IIO, HClil!'l S•tt• J'-'n>or•, .:.atm• G..,zm.ã,., Jo'lii Doill'll•l 
t.OI>"S• M•r 1.a di' Lou~d,ll's C..p.acc1, P01ulo Ro.:o.a, R••<t M.oP"o--:'" 
SergiO Oohl, T01d.ao Mor 1. Trllll'r;•ztnh• VRrr;:os.tro. ~Waltcor 
P'!.Itt•ls.tOleodt, Wtllo.am S•ad e Wglf;ang H losch•r ,P.a-.s.otgul'ldoil 
ll•l'.ac;io, Ad.alb .. rto St.apll', Albirlo Sorbll'll?, ~-Andr• a .. .rr, 
!iiiiJoudlO L·•c•rd;a, Chr1st1•m Dgrn.o.us., O'oistrfll!' Orr"991oil, 
ltdu.a.rdo PYrc:eli, Fcorl'l•l'ldo Alltll'ri, Fvrflal'ldO P.al'ldulo, H•lclosa 
R.ar~~o-s;, HClr.ic:-10 l.Uil Rllo,•Jo:io f'lin10 Roch;:o, .Joel Av•nO::tl'li 
Rcc:h.a, Jorçv 001ru1Ch, Jorg• l-!01l1l J'"1lno. Jose!- Robertc _N_:oorY. 
L•lic1• Nl!'wm;:onn, M;org.areth P.au~1. Mo~~rc•lo Sett .. , M•r1.a 
R•gtn.a V, • ..,,.,,., M•r 10 f'esso;o, M•ur >C I o' 9Arrõs -.- M.1Urc Suetugo, 
Mtltol'l Bech.ar01, N .. s.tor KI.:Oll•IIJHI. Orlando c .. strg e Solv.a. 
QrJ.1n0o Eltdlo dOI S1lv.a, P.aulo M~s.s•rollo. >lC"!III'I• Mu .. ~.o.t e 
Ren•to A~ • os.• C.~.>r1 -

Qllo'l'ltr• •stor' OC!st.ac.a-s.co Serg1o M1cos 
Nlo hestt•rla •m Ch•"l.i.-lg d• Stfrg1c, o mPtodc De or>çem 
germ31'1ii:Jt, hl!'rdou de seus •nCI'str.,I"SO o culto ;i crdl'm, 
•"•tldio 11' .io eoerin~:1.a, ~..,11' acr•J.O:.ld.:IS. • um.a •><t••m• 
l••ld•d•, for.am-l'lo tr01nsform.a1"1o:IO, 'I>UC:"S!Pivame.-.te, ~"' -'"'190, 
interlocutor, co-•rtiftcll' e Oltu.llt:'<'ntll' m•u prJmll'>rO 
.at.'llls.tente, na o'-'tro Pll•r. •"' <1>1e "" .apã1• o ••·c;c butantco 
d.a o:Upul.a o:! li' nossa •'lU I PI' F'lll'll ~ '"""ell' <! ... e oll'ltevi f\O l..,t..,ro 
.a CQntll'l.,.ld.ad• de s.rru tr"D.11lhc 1"'10 pri!!'.C'nt• 

tl• todos. el•-s; rC'ciii'Ol multo ..,,.,s !:lo <lu• 
de1 'A niii'O::"S.'SOid.ad• dll' .aglut1n.ar o_tr.ar:>.all"'o de profllloSIOI'\.IIIS, 
"sscmcl•lmRnt•" >néovldu.;ollst.IIS por 'SOLioil <IUAlld•de, 
COni!Ottt~uu-scr lll'm .,,.timulc p.l.r.a cre~c!mento .abl!'rtura 
.&diCI0"-'11 de ll!'nfO'IUC' Sem E'lR'IÕ ter)Oll"'l SII:!O llfiPOSSiv•>llo O 

"•t.tudo c:mtrol•Cic toobr• tY.at•mento ~'"'''PICO C.ll I"'IP<!'~tll'~t.:io 
pgrto~., .11 m<'toatzac;lio doos. rE''!.t..,.cc:<ies. hiPI"•toc;a..,, o tr.ant.PI.ar.t• 
dr ~Í'JaCQ 11' outr•r. rt!'.lllll~C:C!O'S. 

, , • .._, ·•·-' '·'';, • J1.aJ,: ~SF'!'".t~"\'!n~." ~HII'\~,., .. m-~_ a .J'I.Õ;,. ,r:Ju.•i-· 
comp.anh•iras. qui, pro.,,.05'S>V.11"'contll', tC"m trolltid::> "'"'"" Pro><lm.l. 
.ao ror""SOii""'tC' • ,oncl'""tll"'-;o de •·o,;,so,;, _>de••" F'.l'flro-m• .io 
Srnnor" "'""• .:11 M'"1o .,. .à D~• Tan1.a Mllrlil Pli"drcsc Fom•.,t•l. 
f"t't.PI'O::liY•mer'\tll' r•oresl'flt .. ntco l'lol lt.:.l >.11 e Oorrrtor• Gll'ra] o'.a 
Fui'IC.II<: li o d.O F i g.adc 

No c:otodlól-"0 dP "'lnh.aos .ltlllld.ad•s devi' 
-.er Ofll'I"'ICIOI'I•d• uma eol.abor;aoor.a e ... F>•ft!O:UI.ar Tr•t,o~.-s.• de 

D [fot•l• 1..•n.ov•1,:• s .... diPCI~•<:~o onont•rrupt.o •m b•m 
•••rc:•r .,. ..,.,,. dtv•r••• •tlvtd•Cl'"· O•t.d• d.otllcgr.afo~or •t.t• 
dii.Cur•a • .at• ean ... ol•r • f•mLll.a o:!• um p.act•ntt' cem <l.O•nc• 
H>c:lir~ ..... l, dllo'!o-::1• org.an1z.1r l<'lr'\h,a" P•rtltll>olot!i•s. .,.., 
Congr•s.•os •toó pr••l'lch•r m1nh.a •o•nd• d• tr.ab•ll"'o, m~1to 
f•Clllto~or•m ..,.,.._. c•••Hnho •toó .aqui 

P.o.,;a _o pr)vll1'1110 -diP_ •ntr·o~~.r. p•r.a •sta 
Ac:.aO•"'•• cont•1 co.., .a ll'lflnd.lv•l c:olabo••clo dC'I Ac•di-,.Lc:as. 
A'\OIS-10 S.illl'fo, D•clinltr;or,..(io;!_UlO.. Jo•u• B·~~D_'S.a, JOS_II' 1-o~-l•r LO, 
Serg1c Agh1na11•. Tt-to;.,_.l. F"1gueLr1Pd6 Mo}?OII's. • d• tu:r .. m -.,,. PO!JC.O 
m• l"eC .. t>l!''-' OfiCial'"""~·· .Érl'l.arll Abol-jft,--.4_'-\&S" ''"'!US .PTC'Z•dg" 
CCI'Ifr.lldiP", g •9r•dec: """nto I' o comrrQmi"SOt.C -d• tudo _f•~•r 
po~.r• engr•.,d•c•r IPSt.l C•"• ' ' • ' - I · 

F.al•mo• o~oggr.a oo •c:onteC:lmiPnto ma-1t. 
lmPOf"t.&,.,tl' d• m1nh.a vld&, & form.ltio dco mll'lh• +•mi l1.1 

Cgnt-t•c:l 1111nh.a ],,,g,a L1na qu.al'ldO tlnn.a 
el.a q1unz• •nos., n.a c.at..a o• Elr.a e· Edm ... mao 
V,oos.Co.,c:•lo.:o, num.a fes.t• de •n1vcrrs..lrto de t'h•s.tr• Ao Yi-l.a 
Pl'l& l>f"IOfi•Lr.a vez, J.6 n•qul!'l• di.a, d...-<:ldf" -<ll.Jt' s. .... -,.-- ll'llhrl.a 
lfiUlh•r. S.ll'!lred.llndo ~Pst• dec;o.:olc .a ntngufi;m lhencs quff •o mcou 
f'•r&l'llnfo dC' hCJt' Ern•n1· Flbc1m A p•rt1r C•Qul!'llll' ma"'ll!'l'ltO 
P.IS.s.Clu • perm.a.,•=•r no ..,.,u >l'ltcns.c t•nt .. tod• um• Atmct.fer.a 
oni.rlc;o~o, ..,.., 1-cnt1o O• .amor, qu• s.O ,. .. l"#f.lli~ou catorz~ •nos. 
d•Pol", <IU•I'IdQ ca~ 11'1& "'" C•'~~•l Our•n;• ""'""- p•rlc;~d~.· 
.ape ... r d#f nunC .. te-l.a 1/IS.tO. J.lm.a>S • fi!'!><IUII'CI HCJII' • .II~'OS. 

0?1 •nos di!' c.as•aas.. C:OI'IS.Idl!'ro 1-er 'SOII'u m.a~1do mo1111- ulllol. gr.andl' 
d.6dtva de D•s.ttnQ ~ ... "'u • .,to "'-u- lut•"• .o suc11's.1-io 
ll'llnterr.upt.o de bat.:~lh.aç, ""' parte II'IE'vH•v••s I' I!'"' 1>.art• 
por mlm o:rtadiS po'lr.a O'llnlmlt•r ml!'us cordl1tas. C'Mit.t•I'ICI.II!S.. •I•, s•r•n•, p.acl•l'ltllo', ec.mor••n~~o1v.a • hum.al'l•, us..:.v.1 • pr•no• 
c;;ap.actd•d• de • ..,or qu• Dll'us. lhe dl!'u coo •m.Ol'õl.;oma 0<' ••o.:os• 
f.amillolo F'll'z c;om <IUII' nOssos iilrlos' s.O. UI'IIS.'-""'· •c .. lt.al'ldo 
m1nh.1.:0 •usEnt\õiS. • m<> ..... ,. • .,.,., •o•s'"r de • IPIIII's cn~g•r, 
"''-'lt.ls. vez•-s; .a1nd.a .:h.amus.c:.ado 1>11o'l01s lut•• oo d>.a-oll-di.a 
ScomPr• ""'"' e~tl""'ulou, P.ar• IPI.a f>.ld.ll •wi!JIU Flll'l oo seu 
c:or•c:lo o cel'ltr"O de nos.so 10undo o/; nos.,;,a ·confld#fr.t .. , 
cof'ls•lh•tr• • lf'I'SOI"I••dora J;oma1s pad('rl.a torr r•.alll.lldo o 
q..,., C:OI'I'SOIII'gul, n:ic for• ,. c;gmpl•m•mt.ac;4o <lU" o•r.a ..,im or.~mPrlll' 
r .. or"'s•ntcu Mtnl"'.a <1u•r1d.a L1n.a. ~b,.nc:o~dcs. 1-11').0."' no"•o• 
ftlho" ocr ti--l• ecm.o tnl"e Vir~'"'•· l'".ieoo, D•nt•!•. An• 
C..r-ol1na, Edu.arag; An·.a Bl'.atriJ e An.a ~"•ula, "'"' m1r>M& v<d• 
quo sã tem r.tliO Ot" ser ""' '-'OCi'li, ..,,.,to-m• •mpl•mento 
r .. trl!:lulpg pelo -c:1mpt•s. 4.1to a ... voeis S.il!'ril!'m c:omo slo 

5•r r•cebld~ 1-ro;e F>~Lo 11'-'strlll' Ac.adõ;m>c:o 
Erl'loill'll AbOIOfl repres•nt• mo111t: um.l •t.ao.a ov Uft> longo C.lm>nho 
q..,., temos.-Jul'ltos p•rcorrldo • moill'5 UOfl l•eo '<'-'G' na-s une decsdiP 
nos.s.os. pr>m<irdiO'S 

Pr•t•c.am<l'l'ltco c:o•tlinc-o:s., t•meé-m "'l• fo]no 
de- mé-dLca, t•,.,bliom •I• '"'luna do Collig1o Sio Luis., ,. • .., •m 
Fort•l•z• Fc.rmgu--s;• nc R to di!'. J.11nG'1ro, n• tro~odiC>Or>.al 
F.ao:;uld41de- df!' MediCII'Ioil N.at10n.a! Ooil ÜI'IIV<i'r"I!Olll'oiiCIG' do Sr.as1l 
T01mb1"m OG'Oic:ou-51" a um "mO~'io.am<>nto "'diCiCI'Ioil] vm .J.'IOltom••· 
"""'Drlolo'õl\a • I"'IS.tclogo• Logo .oo:>Ós s.u• 4or,.•tur• l""tro..,, 
e.., 19~0, ,.....,,.,. o Coroo dt> S.aúd~ d• M.arlnh•, come Pr>moHro 
tei'IC'I'It• 1'10 <1'-'.111. .lPÓS Ortll'"l,..,te c:.arrco1r•. •t1ngou o po-s;tc de 
Vlc:C!-Al,.,ir.ante, "'"'lo .alt• P•t .. .,t• qult' PC::Ie um ml!od!CO 
.llO:.III'I<:•r 

No Hosp1t•l N•v•) dll' S.al..,.adar t.ambliom 
Cf"IOU um Centrg d~ Ctrurgl.a Exp('rtm•nt.al, tlotoOC.m d•dlc:.ando
SIII' .ao •'IOtuao o.a •'-<IUlor.tO.O!Oom<:'Se ll',ans.ôntc.ll 

T.amo<iom Qo'iot•!lÍCl-.t 1'10 SerYI.C:O da r>rcf 
Ed..,ul'ldO ll.as.col'lc;G"lOt: quandc no11o c;onhcrcl"mOs., .ll>nd• 
crs.tiJd,.r'\t" ., •lc;o rc•cRm-~grm•do N"-s;t• IÓ'POc• muito noi!O 
OIProxtm,a,..,os. dCl Ml!'s.tr• •· .atr.11v"'s o::lll'le. II'Str••t•mo:s. os l•cos 
qu• .. t.r hoJ• ncs unll'm J.i Cllit'l o f.atg dv teor c;gnl'l"Cida 
L1n•. m>nh• mulher, em -s;u.a C'Omp,anrll.l 

:Es.t .. QIOu n4 Splell'r'\ Clii'IIC, "m Bo~tOI'I, e 
dll'POl"; "'"' J'1ó7, nov.am.,nte no,; reun1mo~ n;o Or;•n Trans.p]ólnt 
ClinlC: ""' C.al!'br>dil!, chi~Pfl.a~• Pll'lo f>rcf Roy C.l.ln•- -l'fl1 
•st.·l.,tlma'IO ; ... ntas. o nos.,.o [lrtm~1ro tr-.nspl.ar'\t<" ~><l=ll't'lmE'nt•l 
dv .;;gaCio. regcziJO::Ondõ-nos cem .i -,.obf'~Yid• de- "1Ham!ll!t", ncmõ_. 
o:l.adc per Roy ,.-o r.-cePtcr do -,-,.-l,.-.,-,;--o l!'n><ei"to 1\II!P.Otoc;c 
lfNPII!'rtment.al t>•m-.:ouc.,d>dO Junto,;, II'Sttve,.os. t•mbl!m 1'10 
Ho,.Plt.lll S•1nt Antotn<r, em I".Jrl"SO, no Scorv)c;c do rloJe nosso 
COIIIUl!l •mtgQ Je.arr Pl<l'rre 90'nh.alhOU 

Em 1'V80, .lliô'iumlu • d>rll!'c:io do Hosp1t•l 
N•v.11l M.arc:t•lto 01•" no R1c d~ J•nll'tro,--ond~ C'rtcu .i Escbl.i 
dco SOlÜdP I' o Instituto de- Pco~qUIS.'"'"· quiE' o tr.anor.iormgu I'IU"' 
do.:o o: .. ntros m;:o!S. óiVOli'IC.IIo:IOS oa P>_ediC:ln.;> Or•!õll•l'""' ot 
f>rofii'S!OOT LIVT•-Ooc;ent• de Clrur':illoil Ge~.ll doll U"IVE'I''SOIC.IIdlt' de 
R10 di! J.ai'IE'l'"O~ I.IVri"-DO,IE'nte em C~rl>r9>.;> CO AP•r•lrlo 
Dl!lt',.tlvQ d.a Uni"iii''S.Ió.Odlll' Fedlll'r.al do 1'110 o..- _Ja"ll'lrc_. 
Prc.fest.or d" T"'c:nlo::.a O<>E'''"tãr>a ~ Cfrurg>ol t::~Pe•'"'"'"t•l ·aa 
~s.c:ol.a d• Mll'o:lltlnil So..,z.a Mo~orques • Pro~e ... .:ocr de C1rurg1.a 
G•r•l ao' Instlt..,to dv POs-Gr.adu.a;:ão C.ariO,. Cl"'•g•" 

E moembro, e fo1 PYI!'l.ldentco, d.a Ac:.aé""''• 
dll' Medlc:Jn.l Millt,.r. "ntr;ol'ldO I>'"'' ll'St .. Cólsa .. .., 1993 N.io 
crll'lO aue- o l>.ar.alellt.ma de nc"õ.s•s c:'"rr.,lr.as dt'..,.II-S(' "'~'''""lOIS 

.ao ,.c;-.-s;o A d!~h•n.a tll'l.ll te~ld.a pelo'> ode.a>'!l. ccmwn'll 11' 

pr<:llur1d'"S •i1n1d•des lnlt'l•ctu.al'51 nos mantiii'"E' 4orte"'"'"t" 
Ul'l!dos dur.ll'>te todo'L ~··~~""" """'"' c:ulm>,.•ndo cc::rr. 1"5le mo,.,~nto
nu• ..,,.. gratl+ic• o cgr.ac;io I! .a m!E'nte 

A'õ!or;o -1-ill.llrll'l oe mf.'u preodi!'C:e!>sor Prof 
Edmul'ldO V•t.co"'"e]CIIi I~<~POS..,;.,.,.1 d>moõ!nslcn<o-.Jo no .._ ... u. 

"f:l\! .. pJ>..'\5'·11'1·~cCmo;Ú•:t',.r ulg'ur.-,;; :..!&r>l!'~t'O.:O Cól C1f"U!91õl da "'rlmii'IToil 
ml!'t"d" diE'~-tco ,;;.;.c ... lo 

O II'><Õrdt<>' d'" t>rurgr• Q"Corr-io:lo no f>IT' do 
,..,o:'Ulo f'oii'51S.ado_ corot1nucu n.o-s; -Cu.o-s; pr1mv·1r•s doi>c•doi'SO dC''l'te, 
c•r,.tterl2ando-s.l!' PE'l.a su~r.S!'.Iv,. >n!C>•c;iic dv tire"'''"~ 
progr•or.5111•rnent"' lhóllS. COihPIIE'~oloS. Em -d<'corr.;ncl,. C.> f•lt.a é• 
tnfr•-~strutur• I!' !;.IS.tlt'mds de oiiPOIO •de'!u.OdQ.,, perGetlll!'u-.:o• 

;. dur.acio dCl •to C"lr~rgJc:Cl, • le"-:io Ca> t•cldoc. • .a 
""'"orr•w1.a 11".!r.I-ODer•t0~1• •~~"' c" i.ato••• llmlt.al'lt.•t. p.ar• 
"rogr•••o• •d1Cton.al" 

l.•t&volo de-4tnodo o_c&mPI:I no Quolol •• 
••Utolol'lt.arta Eom..,ndo V&t.coroc.-Jct. E"tou c.-rto c• <1\l•, •• 
t1lll!'""" 111111 e1o •n"t• •"o"' dePCli'IO, .,.,.1• Olfl dtQnc <:onc;orrel'ltl' 
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"" fr•"c •• ~oor•. qu• SJIIIhO! ~•• .a ~ .. ,.. ••oo.unt•, 
r•r•et•••••d• P•lo ••tudo a• +•••or>AIO)O!IJ.a ~•rlirgo.::a P•lo 
t:Ot'ltr.oroo. 1;• p•rt•"c•••• .lo g•rac;Jo t•••• Sido, 
pra .... •~C'l"'o"t•.- o PTI"'••ro • •••l•••• tr.a..,c.ol•nt• d• 
eor•;:lo, • ~~~~•do • ,.,.,,. Isto por•""" ••H•s. dlt 111.&\S n•d• 
EdmunC!O V.a'I.COI'".:.•In• foi, ccm~t 1t .. e oon.ali"•,t•, • 

D1zllrr ror"'" qu• fot .ar>•n.as um Plcm••ro 
nlo • 4.az•r-ll'le Jutot 1c• rlgvJdD o• los "'""" ~ort i••tiiiOS 
t•Putso• InteriOr•• b•"•f!Cioldo por •u.a lnt•llgCônci.a 
1nvulo"r, prll'~IU o• c•mJnl'l.,,. qu• b•llr•••"' o progr•••o d.a 
Clrurgl• tlu••r>t• .a" dP~•d•lo d• 30: 40 • :.o E•m•rou .l_tli- o 
l1•1t• do poc.slv•l • art• di!' op•r•r, r•duZll\dO _a dur•c;ig dO_ 
.1t0 clrt.irglco _ .a_troi!V'!I'S_ q!!' u"'a q>•todu,t~io Por •I• 
d•s•nvo!v>d•. do:o,.loc•ndo o 1nstrum•ntJ.,9o~ p,ar• o !•do opo;.to 
d• ..,.,.,. on•r•t0r>•, COd>flt::•ndo "'"'"' s.ln.aiiJ.acio p.ar.a a 
"'"tru"'•"t"'c:So • S.lt;t•rn•tlr•"'do os t•rnpos. d.as pru'ICIP&I" 
cirurg1.as. .abdOII>In.aHI, e tor•CIC.IIS 

U~~> di•, encontr•1. c.as.u.alm•nte, ""'"' 
depÓsito POUCO us..ado d.a ~nferrno~~r1• um• .,.;.,.,. d• illm•s Smm 
ProJ•t•J-os • .,..,rpre-•ndt-rn• CO"!it•t•r qu• >;ont1nn•111 
fllm•gl'ns d• clrurgL.IIS tom C.lld.ÍYI'rll's. qu.a>s. 

-.uc•""'""'"''"nt.,, •r.am •llmln•do;. o,;. t•.,POS p.ar.a'l!.>t•~;. do 
c1rurglio • dos •ss.I,:Otl'nte-s Est.a • •"PILt•c;õo p•r• o 
f.ato <lul' • todo" surpr•rno1•. •o .,...,,. o gr,.ndcr Ml'str• 
rco.al1r•r os t'l'<"POS "'"c•r.a>s d• u,.,. g,.;.tr•ctomlo1 p•rc1•l COO\ 
rvco,.,or.tru~:io .j 8<:'_ '~'"' mo:"o" d• 30 lfllnvtos. com moy>rn•ntol. 
lo:,.,tos • so:o;uros ouor tT•n~ml t ,..,.., •o t'iioP•C:t,.dor um.a srns•clo 
d• Pfi'C:I'roJiO '!I' Sl'gur.n~:• FOI S'!l'm dUYid• O cu•urgo!;"io t~CI'IICO 
m.iliS P'I'Tf'!l'ltO di' LU.II I'POColl E101 U/1\1 d.IIS. •P.IIrG'di',:O dO COI'I'PdOr 
d., ~u;o ~n41!'rm•rloll no 9'' .,,.,d;or dO Ho~:;pltill da,;, C! i"u:-.. ~ 
.,MP>.~nf>.am-'lõll' m.a1s dOI' 30 ro:tr•t01. d01. ..,.,ore-s. Clr.urÇLIÕII'S rilL 
illopoc:~. &om f;UJ.OO$ d•dlc:atórl•~ •10t.11 pr1m•r11 •r• r~.f'•r1d .. 
L•"'bro-mll', d• um• P.lltai\!111'"' •m 1~67. oU•t>do com •I• .fu-1 .. o~ 

~~~;!:!..- :~~~~~~"v~cl~on~~ Q~:m;ooP:.:r,: t~i~ p•::.:u;t;~o cu_~~ 
st"rviC:O .. ,.t.O<;IIII'I ultl'rlcrml'nt• Ao "i-lo chpg.or, diS:S.• •o 
gr•ndll' ,.foQUI!.t> b•ronll dto •slilliotll'ntii'S Quo: o Clrcund•v• 
MStgnor>, •~c:o 11 PlU pr•ndll' ctur.urgo dll'l 1110ndo•" 

Anos •ntes., •1nd;o •stud•,.,t•. Pll'dlu-m., 
IIIUI!' ioor.or.r ;oo ••reporte t>us= .. r o Prof S1r Russl!'ll Broek. 
Clrurg>lo lt>910:s, II"SI>II'C:Iill\s._t.., ll't" o;'\r"Urg>.a pUlrnon.ar, dl!l' 
f'~"om .. lnt•rn.CIO".IIl, 11' que d .. Cidlroll, • c:.aml,.,hO de Su .. nos. 
A1r•1., P• ... s•r algu"'.l'l:. hor.,s. rm S:lc P•ulo, p;or• o11.SII<tlr • 
\.1"',. g•str•ctomloJ rll'illlr•d• por V;oo;.c:or>cco\os Ao ct>&op•r .i; 
•ni•rmar••· qu•l n:So f01 o St'u esP••Ito .ao porrcrbt!'r <>.uoeo o 
Prof'l'sl<or t 1nh.a pr•p•r•do- p•ra tll!'mor.l<traclo nJo ume 
o•~trG"ttC'"l"' m•s. um;o rll't.SII'<:c:lo pulmon•r o!lc i11n d• c1rurg14·, 
qui!' t1ve o orgulho tlll' >nt.tru("rnto1", o Prof Brock .aiJrmou 
po1r;o .a or,.no• •tõsl:sti!ncl• Prll'-..ent~ n• s.ala ÇQB5, con,;;truid;o 
II'SPO:C>•Imentll' p•r• .aul•ll e C•monstr.a<::~flt. "Thlt; hi\'IÕ bot_ll',., the 
1010st pcrfpct r>noeoum•ctomy l """• •v.,r ,. •• .,~ •· com hu10or 
bTlt.in>co. c:omPI•tou "AnC 1 t.o1W ;o11 1 p•rforO'IOl-<:1" 

Edmundo IJ•sconcoeolct. formgu-s;e 
F'•culdildl! dr ,NII'd1Clno1 da Uni"I!Tiioid.ade do: Slc P;oulo CCI'I E!3 
.. ,.,cç, dl!41!'nd•u- t•..,l' dor doutor;o,.,,..nto .1os es . ., .a.o .. 30 J.i •r• 
(;.ltl!'dr .. tlC:O di' T•cn>c• C1rur511CI • C>rurg1.a EMPf'r>mt!'ntal, 
t:l!ndo Slc:IO o WloJIS JOVE'm Prc~•s~or C•t•dri.tiCO d• nOS5.1 
F'•culdolodo: 

b ml'dld• O.UR oiiPrlmor .. v• ~Uil t•P.aCld•d .. 
ap•r•tár1•, •stuCou • rrt.olv•u probl•ma5 t•CI'>ICOt. C'lll lflts"ftos 
51'tOr.,,. d• Clf'Ur~>;l •1nda '"<iodltos. "o _'loVU tl'mPo foslum.al. di' 
su,.o:;: contrtbUIC&I!$ con.:.tltuam-sl' .ate I'>OJI! ~'" tr•b;~lho<=. 
NprlnCI!'PC" \Sobrl! o •s.5unto abordado M•r.JI'c..-m~·.;tt:s.t•oull' 

OS.I!U l1vro sobro: "01vo:rticulos do 
Esiif•go", t .. ma de sv;o _tfi'S., d., dovtori\m<P,.,to, publlc•do .,., 
1'JZ'L no G\.lill d1!'1oCr.,vr téc:,.,ic• ,.,.,,..., ro:l..:.•cclo •"tr.aom'-lCO!I..IO 
Cont.t>tut •"l'mPIO do: mo,.,ograila COO'IPI•ta s.obr• um t•m• 
ClTÜrglCO 

livro t.obrv NCírurgl• do 
Mo:oao::o~iif•goN. publtc.ado "'"' 1937, l!lu•lm•nt• l•PIC•~"• c:qm 
!n•h• dC' "100 p;igll'>l"ll, constttut vm vt!'rdadll'irO trat.aCo sobrl! ;o 
co•nc• • "'"'"' trat•m•,.,to cirúrgico 

- s•u l1"ro !.obre "11éotodot. Moo:lll'rno,. dll' 
Amputo~~c:loN, p·uc\tc:•do 11'111 1942 • logo tr•Cu~>Co P,.,.,. o 
1ngl~s. com ,.,..~.,elo do L:.v,.,<'ral Thom•r lürk, Chef• do Corpo 
!'loioC1co do t:"t>rc1tC! Amcor>COI"O ouoeo o rtocomrndou par.a us;o d~s 
Fort.t.., AroT . .aC;ot. d.ãoul!ll' P•it. 

- s.,u )IVl"O "U\cc<rfi of th• Stom•<::h •r:>d 
iluod.,num". Publit.odo •m 194'7, .lr>rc--.•nt.a sob ;o for"'• d'!' Atl .. fi 
C>rUrgtc:o "'" ti~:n1Ca\S por 1!11! u:s.ad•J: •m ..,.,'lo dG' c1nco 11111 
;tOI'strl!ctorn•"li A,;; di'ZI'n.a~o d• >lustr;o(i51!s tG-lt.,.,. Por .Jc.;cP 
G:oncalvo::o11o F'1lt1o Pr•CE>do;>r•m, I! trPIO •~••tl"'m •m b'!l'll'z• • 
""•t.1dic: as. publlc•d.aor. •"'os m.>l'l:. t•rC• por F'r•"~ Nl'tt•r n.a 
!1::1lc-cJo t:1bo1 O'olr;ont• lllo:JI_tos moo'lol'S., hor~.:. • flq, dii'SII'I'Ihou 
C:O<fl • ,.:o;o do •rt>sla um dos Ati•~: d~ c1rur~>• m••• pe-r.fc!•lto,;, 
d., -su".a o:Poc:• 

~€'\J llvro sobre Ml"l•todlUo<::l"o 

~;l"~~~~~~~~ ~~-~~;~~~~~.;~: ~~::~t~ .. í~ltO t'!I'II\PO no "V~tdC'fti~CU"tM 
D•~crrv<;>u to:cn1c•" OTl"'II'I.IIS P.J,.• 

f'~:r.s.•cc~o Ca c•drlil Sl/1\P.>tlco-lomr>;or ., p.ar.a tr•t•"'co"to d• 
v•rl<::O~P\1! •m 193.:;>, pa~.a •mPut;ooic C• c 1ntur;o ""C"'Pul,.r, 
p•r• dr•n•g•m e-Htr•-,..,.•os.a de •'l:e-,;o:;o~~o subfré-•Hco,;,, p,.,...., 
g•s.tr•cto..,>.a tot.al, r l'ilr• .IIC<''.So ·~tr.a-s.eroso ;lo r.irC•• 
,.tr.avcó-s de m~dl•stlno-fr~,.,o-l.llpOirctom>•. tc.O.af. •:n 19JJ. P•"• 
tr•t•mvnto dO m•g•-,.rto, p•r• t~:~ro1coPl.lll\tl• p.arc1•l 
"up~r•or, p•r• ""é-r~ ..... dA "'~'m.,,.• <::ostOPl.Í.' p;or,. tr .. t•ir.c-nto 

d• tt'!l'rdll d• loutl~~otincte d• di.iofiSI! tlbl.al, •"' 1934, P•r• 
•••r••• cj• l•rlr>O:.• .• .., 1'1'41. P•"• ••oi•o•ctom•• r.ad1c.al •m 
1"""· P•"• tr;ot•"'•nto d.as Y.lrl~l!l. de I!I.Õf•go .... .,gr•nt•s "'"' 

1'1~8 . ..,..,,. • .o.n.- .. tome>c.e porto-r.a..... 1~60. • ,.,.,.,. tr.lt•mll'nto 
-do "'•'õl•t:óloll so;om sutur.as, •m 1961 _ • _ .. 

Dll'~~o<::r•vfl''-' l"strum•ntol. Cif'Úrglco~; p•r• 
colos.tO"'lil s•m sutur•. "!lulh• p•r• ~;.cl.anglOII'"•".a H>tr•"' 
op•r•tórl•, Plnc• p.ar• L•rln91.'Cloml• tot•l. •f;ot.t.oocor d• 
omopl,U• p•r• tor•CoPI•"tl.a sup.,_rtor •. P>nc" vio11112'a par• 
s.utu~• tnt.,stln•l •s.•Pptlc• 

E•t• r•11unu::o CPf>"• ;o un>v•r .. .alld.l.d\1' di! 
s•us C'Onl'l•c>lll..,tD11o .llt"O.ito,.o-c>rl.irgl<::Os, .a v•rs•tllld,.d• d• 
1ou.a c:rl•tlvld•C• e- • magr.ttudl! d• su• cont.rlbUICio par• • 
c::lruro1• br,.~ll•>r.a •·mundl•l Nio cr•>o •~•ger•r •o ""f>rm•r 
<:\U• • obr.a de- Edmundo :v.s.c:orocl!lot. se- c:o,.,f_u"d_.. COI'I • C1_rurg1_• 
J:or•s1l•1r.a d~ $u• oipoc-•- -

V.al• t•mboiom ti.aJ·ie-nt•r oue p•rt>ClPOU d•• 
b.a,.,c•• •"•"nn.ldor•• d• d" todo11 D'lo 
prof•s.sor&os dG' c1rurg1• • d• "'""'tom1• d., Sio P•ulo AliPIO 
Corrb Neto, Eu"lCO d.a SI I v• B.>'loto•, M•M Erh.art, R•,.,• to 
Loc:hl, Anton>O Ber,.,•rdrr. Cr 01•-~r•, Odcr1co M•c:h.aCo dor 
Sou.r.a, Arr1go R.,,., F.iDlO Goffl, L,u1z EC51.ard Pu•ch L•lo, 
V1c:tor 5Ptn•. E ,J lerb1n1 •"tr• outros 

_ Prof•rlu crrc;o d., 150 c:o..,f•ri,.,ct;o!i lf:/1\ 
pr•tlc,.mrnt&o todos os E'rot.ado'IÕ do Br.aos~l ., .,,. oltO Po!lit.rs d• 
AmWr_>c• do Sul Rvc:•b•u mai:s d• 20 primtos., oito óll',.t.IO 
tlc•doe-1011•, ~01 •l•>to m~>mbro di!' 40 s.oc>•d•d•s ll'<~dlc•s ., 
r•c•b•u 12 com•,.,da• n .. cton .. ,,. • no .. ,.t.,Tlor. 

Su.a o::rl.ltlvldadP, .,ntr•t•nto, "io <roll' 

T•stri,.,OIU .. o pro51r•1.,.0 d• ClrUr!:ll"' .. i ofOrO'I•t~O C• uma d•:s 
"'"''ore-s E.or.c:ol•s CirUrg>c.&~ co Po1-i'lo DI'I.S.II' "'"' s.•u dls~;urs.o d• 
possr n•s.t• Ac•d•m>.IO "Npm .. eodtCin.l s•b• •qu•l• ou., s.ó 

Po,.suldor di' l!'~tl!n-.a I' .11!1\PI.a cultur.a 
g•r•l, r•flo:tid.l. n& s.u,. b!bl1ot•c• p•rt1c:ulo~~r com c:•rc-• d• 
12 000 vOlume-s.. do .. do~ .à A~s.oc1aclo P••.ll1st• d., l'l.,dlctn• .,., 
1Q86, ,... • .,pre c:ult>vou o co_,,.,,."-'"'"'"to o::!r !'Q ... ..,D v•r,.,.oiculg 

5io ifl .... OUI!CiV .. IS I.'!I'U~ Vl!rS.OI. d.a '"Qr;oclo" 
ao'IO 11•d•eo'""• prof•r1d.a n,. iors.t;o dot formo1tur• d• turm.a d• 
1962, d.a qy•l foi p,.,..,.,,nfo 

Tr;ot:I'-'~IU r~~•g>stralmr,.,to: c PO~"'"' de- Paul 
dG' V•lcPry, "C~nilt•rlo M•rJnho", ouo: junt.aom•,.,t• co~t~ cu.tr•s 
obr•"' l1t•nir1o1.t. v•ll'u-lh&o .. ,.,tr•C• p•r.a • Ac~d•ml,. 
P.1u\1s.t .. d• L.,tras, '!1'111 1~65 , 

Nio so~-tl'lrll!itO, tr.aduZJU n .. int•'""'"' o 
'"Mo~-ctlOII'th" dll' Sho~~kr-..Pe~rl!, ., Cur•nt• muJtOS. ;onolõ tllt.tudou 
•l•mlo pa,..a l•r Go-:.>th., no or>!lll"el Tri\.:luliU • publlco .. o 
cl.ioss>co ~IF'" Cfl' RudYol-rd f<11>Pl1ng • o NJura ..... nto d• 
Hipó.::r•t•s~, CUJo1 .,.,rs:lo •m portugui11 io> •prov•d• P•l.a 
CC~ngrrg•cio d& ~·.c:..,ld•d• di' MediCI,.,,. d.a Unlvtlll'iiõldi\dl!" d• Slo 
P•ulo c:omo t .. Mto oi>CI.IIl da lns.tttu>clo 

P.artiCIPOU d• Ccm>S.S.'J'O cu . .1 .. Pl•f"\•JOU O 
Hosp\t&l d;os Cli.n!c:•s. de! f•C!Iis.• Fa<::uldadC' "" 194:i., proJ.,tou 
.&t,;. 0" "''"'1"'0"' deot.>lh•iiõ ,. G•stroc_linlc.o, noJG' dl!no"''""'""' 
Ho~p•t•l Prof ECrnundo V•,;.cc,.,c•los, qu., f•tos matar•• ou• 
su.a vont.ade ,..,P.,d1ro1101-no dC' u~~oufru1r 

Es.tudou • ~;onl:l•<::l• •nolog>.a, Sl!'ndo 
•wc:•l•ntr d.,gvt.t•dgr J;;_!;tudou • coli!CJonou Pore~!•"·"' 
C.tuno:S•, t•PII'lll'tõ Chlfi .. S.OI''S, II'IÓYP1S I!' pr.lt.IO br.as.il•lr• Er.a 
"'"flm u"' cultor do b•lo Dlssr-mv, c•rt• YI!Z. t.,r "c.hOf'•do d• 
•moela •o •d"'lr~r um ou•dro do: Goy•. nc !'lul.•u do Pr.at:lo eom 
Madrl, "o qu.al, s.egomdo otl.,, o •rt1~t• co,.,SOI'IIUir.J ptnt;ar o11 

lu• 

l::ntotnCcor.do Pl!'ril!'lc;i'o toi~nlc• 
c~:~n11t1tui,;o •rl•t• com oue Poderia d•rrub•r. 
suc•.,.s•v•m•r,t• •. a~ b•-..r.,>r•s .&i"d• >nt•rpost.a.,. .ao pr011"r"so 
d• c1rurg1,.-, •Kr111a dG' 'lõ0€'uor. .!I'!IOsll.tv"t•s, obs.ll'st.>v•m•"~l'. Ulfl 
di'~I!,P11'"h0 C:ll"1Jr~IC:O P•rf•ito, «u•t.co lgu,;o! Se-
COl"lt.ldc< .armos nue, no fim d.ôl dée•C• d., :50, s.urg1r.0:111 •• 
novas f'a<::uld.aCes. di' MediC:>n.a do Er;t.ado tlot Slo P&ulo, 
compre~,..,deO'IOf. po-r qu~ s•u,;; AS51st .. nt.-~ 1n><::1o1ram • 1ilr'.índ• 
d>is.:>or• c 1nlrg1c• c• fi-f"gC:.a l~:~Cos, pre ... •n<:~o m•lhor•!IO 
oportul'old•dQ,;,, dotciClmo~ chotililr novos C.-ntro~ F'or;o"' 
profOI",.S0"1!5 c•tedr.itlC:Os ou t1tul.ares. contorme • liPOC:;o, por 
ord.,.., ,.lf&bli-t>O::& Erni\,.,1 Aboim, Escol• Sou%o1- M•rqu•s no Fito 
de ,J;onll'lro; Eur1<::0 o• S1lv• 8astca, F',.culd.aCe do: HeCic._ln• d• 
Un1vers1C,;od .. de 53:o Paulo, Eugl!nlg l'l•..,ro, F'.oculd.,1;1., di' 
l'le-dlcln• C• Soroc.ab4. H•n• M.an~~ovr 5•Cek, F'•c:uld•do: c .. 
"IC"diclrta. di' C.&"'ll''""'"· Humbe-rtc 11or•.,,... Nov.aes.. F'•c:uld•tl• d• 
~l!d1c1n• do Norte do P•r;on.i, lb•nez di! C.arv;olhc, F'•cull:l•d• 
ie M•dicina do: Sor·oc:•b•; Jo;;mel Bruno Ceo Mel lo, F'~culd•oc dot 
Medicino~~ d,. S•nto Amo~~ro, Jo~oé Mi\r1• d• F'r•it;;t., E-scol• 
P""ul1st• di' MPdl<::ln.o. M•nc J)eg..,,, t'.ac:uldolldC' d., Mll'diCirl• d• 
Ut>lv .. r1ildoiOdP Fl'doeoral dt!' Po~to All"grl!, Hodr1go Argolo fOPrr;oz, 
l"•cviC•CII' doe- Mcd>C)n;o d.a Unlv.,rs.IC•d• d.a 8•1'1>.11, Ruy Esco,.•l 
F'o:rt•Ir;o S•ntos., facul::lo10e dl' MG-dlcln• do: fhO•Jrio Pr.-to, 
Wllll•'" ~••d 'io"'"~~'· F'•culd•de -de ME'd1~1n.a d• El<;>tuc•tu, 
W1111•"' Sol.ad, F'.aoculdade "• Soroc.aoa 

s .. u esti.,ulo r•r• cr.,S.CI.,.,nto 
-- 1nteleC-tu;ol • p,.,.. c:.apa.C:ICICi!' dP lld•r;an'l:• <lUCI! .,"•rc1.a •m 
sua l'<lUIP• :s• o:wl'rCI'U to1..,bPm 1'111 outros. 1o•tor•s A,:.t;)"', 
C,\'1'·1!1[~ C•rlCChlO ., •Walcom!rO 1:111' 1"-.aul• fund.a.; .. m 
d<"srrivolv•r•"' o P1"0!'1to-Soco•ro <:lo Ho..,Pit,;ol di\t. C1Jnlc.as., 
•"t~o o rn•1or d• Amêrlt• L4tln.ll S>lYIO de Bo1rrot. • .Ot.c•~ 
Cp,. 1r L•• teo for•m sur>er lnt-.ÇI'nt•,;, do Hoi.Pl t•l d.as CJ.tniC.a'lõO 
r .. sr>•ct•"•m•,.,t• por 4 1! S .-.os Oura.,tl' '!I'S""• p•r>odo Cl 
tr<!>,;,Ptt.al v!YI'U um• lasf' .àur••· n• qu.aol se 0::0"'1i0l>dou c:omo um 
dos m•1or•~ c..-ntros. d• des.•""olvlmll'r'llo tl!en_ológ>co &om 

MC'diCI"a dO P•is 
Entrll'to1nto. l!'ott.a lnCO~I"Civl'l .:: .. P.Cld.lldl' 

dll- tiiiOtloT•ul•r • cultlv•r o det.envolvlmll'nto 1ntc-le<::tu.:a~ •_m 
tocc,. ~o•us_ ... p .. ctos,n~o lh• trouKe -só o1ll'grlol-iiõ .Eu m• ... mo 
rPc•bl c:o"t"• . o p;,.~o d• suo1 ... ao orl•"t"'"do tnlt!ha ~arr•1r;o, 
c:ontra .,.,u,. 1nterli''!f.I'S dr mon••"t:o, ..,,ar; ouli' o t:II'II'IPO dO:POI~ 
mos.trou _,._.,.t 1 f 1 c ado~ Pr ot u"d•m•r'l t • •dmi r .ado, • f obc<di'C ll'ndo 
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u~• 1•1 ln••or-'v•l do COIIIPc•t•,.•nto n.,lll;~~,.,o, .fcu t.•...a• .. 
lr'IY•Jad.O .. rQIMI•t IdO J•"'.alt., •nt••tAntQ, •l<;~"""" •• •tr .... u 
a n•Qar "" di"'•"•~•• • o• mar Hot. q"'• 11'1• .,,.,..., d••ncto• 

A• ot••1on•1• anco..,.,•••"•l5•• 
c:ontotJtui"•'"-••· ,.•lo co'1t•••11:1 . .,.., cor>tl,.,uo ••tímulo par• 
nov•• •••l1zat6•" • '"'=""ti"O "'""" aJ>•~f•ltO•~~'•nto 
C-1Jitur.1l • t•cnlc;;O d• ••u• ,. .. .,, .. t.nt•• 

F•IIZ"'•r>t•, por•m, o hom•m •• •'lllt• • 
tl•u• o conduz Ou1• t.o•l• qu•. 1'1:14. u/fl& ~lun• 

IIIIUHitA<'HI.t". Ch.IIII'At.t.• •"' P••t 1~1.,0lar t.u• •t.n~!lo """"'"'• • 

· :i0'iri~f;'~ .. ~~~!.:~b~~·; ~~~l~,..~;:t:"'~~=q~l:"i• ·~~i~u •"'Ni~• c;~~:~:~ 
1.,.101,..,.,. ""' p•rfll """'""o '""'" r>l!'rf•ltO Qu• o d• (lza 
V•c.conc•lot. "'"'"" •"'"•"til• • g,.,..,.,. 'l•••f• de ... ,. •t.Po ... dg 
P1••t~• E!r.a, '~""'"' ••t>• ••o•b•t•r'ldO. ""''"" d>r••to ... d• ••~•"' 
•"'Pil•'ll•do. qu•ro f•l.ar • .., r'IOm• <ll't.t• c ..... • ho"'•"•ll•.i~l• 
p•l• Ol'dl~•elo • &Olor qu• d•votQu •o Ac:•dii"'ICI;I Ed,.,undo 
v.~.~•:mc•lo .. •t• " t.iltli'OO d• ...... ~. .:11a• lar••d• • E>:tmu..,ao, 
ouv1st.•• hoJ• "'"''to• •IOIIlO'II • c1t•~P• .... obr• • or•..,d• 
f1our• <"IUI' 41ll s.•u P•l, m•s. l•,.,b••m~ ... 41'mpr• qu• •o•• 
fllhg• dll!' um• 111li• d• nlo !llll!'nor•s dlmll!'nosll•• hum•n•,. 

S•nhor•,; • S•nl'lorll!''l., t.•nt•t l''l.bge•r 
per•nt• vó• ato tr•to'l. dg llrAnd• l'l•t.tr•. oe•d•e•ndo 
,...,..o,.. .ln1.::1•1• d• •u.a Or.atio .ao• l'l•d•r:o'l. 

"lrmlio110 
HoJI' vos tr•go d.a mlf•h• Vld& 
" A \tad• antl'lrA" 

E110tou Ct!'rto por•m qu• n'fo g COI'\tõi'IIUÍ 
CCI"'Pl•t•m,..nt• N:lo cooh•co u"'• bo.a deflnac3io do qu• .,.,.,,.um 
•i-n10 1"1.&'1. .aO l•IJ'br.&r JnUml!'r.&S P.aSS.IJIC!'I'+S YIYid•'l. CQm Edtr>UndO 
VA'I.COnc•lo'l.. dur&l"tl' 0'1. i:':>, .ano" •m CIUI' tiVt' O pr)vll•!IIO dll!' 
com ll!'ll• convlVII!'r m.lll'l. dll!' ~•rto, .lO <rvl•ltF> tod.a t;u.a obr• 
r:1rUr~ICA • AO conJ.Id•••• 0'1. outros. c.ampO!I. do i:oni'III!'Ciml'nto 
hum.ano •m CIUI' t.amb,;.m SI' di'lltl"!ii'-IIU, Crii!'IO ti'~ tidO PI!']O 
... ~no~ ... Pl'rCI'PC3io 00 l'h.OI' o tl!'rmo 10\Çil'II~IC..I B•m hoi'JA s ... l'oor 
F'rofl's~or Edmundo V.as.eonc.l'lO!I. PC'l.a 1n-fluioncl• Qui' •~••~•u •m 
tex~os nós. • n.1 M•d~e\nA do Br•c" 1 

A.::rl'dJto CIUI' .a umo~ Ac•d•mJ.a do port• • 
do vAlor dl'-st.a Cllbl' di'I.CUtlr • •l.abor.ar os gr&l'ldii!'S PrObl•m.&'l. 
dA lllll!'diCif\.1 I'+ACJOn.&! 

No mclfll'nto .atuo~l os.lo •I•• mUltJPlcs • 
d• dJ~icll !I.Oluc3io, um.a Yt't qull!' C&mlnh.am p&~l'lhos. AOJ. 
protllll'fl'l,.'l. d.a e-duc•cic .,..., todos o~ 1101'us. nivl'\5 11' &O Pró~rlo 
di''I.IPnvolvlml'fltO !S6<:JO•I'COniimlt:o di' noos5..:a Joofrld• POPul.aclc 

E'lo•.a prot~l•"'.i.tlc.:a •nvolvll!' todo o 
•t•ndiml'nto m,;.dii:O, deSdi' o pr1m.i.rlo .:atei! _O qu.atll!'rn,;.~IO, 
1ncluJnOo t.ambJiom & lllll!'drCJn.:a di' pont.a De-ntro do l''loiii'C-tro d.a"S 
~oluclii'S, 1'111 qu•lqu•r di''Sfi""' l'livl':'lio, sobr•5.S..&I-Joll!' .a f_ormo~cl'o 
de pro+ JSJ.Jon.a\'1. co"'p"t"nt•" tr.ab.alh.ando c:ondJcÕ•'I. 
Adi'<IUAd.I'S 

F'!l'l .ao m•u comPri:I"'I'I.I.O 11'\IC:l..ll, di' 
tr&tUmJtJr-voi; .:apll'n.a'lo eo~Perl,;.ntl.liS. viYidAJ., llnllt.&ri'J m>nh;. 
...,..,..,.,.&JII'm di' P0'$.'-11' .a um• '!lugl's.tio p,ar.a ri'S.!iiAlAr .as Es.c:ol.&Jo 
Mll!'diC:"''Iio Je' OJ. HO'l>PJt.aiS. U"lvi'<SJt.ariOS., r•l.at.al'\dO-vO'S. OS bons. 
rl!'sult•oos obtidos. n.a no'l>s• F.aculd.adl' c:om AS Fundõl~&•s. di' 
ApolO 

S• .an.&IIJ..Ir"'O'Io 'A'l> C.&ut;..~S d.a dl'll!'rJor.acSo 
d.a lh.aJo•J• d" nocs..as E'l.col.a"S. M•dJc.lls., ldl'ntl~Je.arl'mCL'I. du.as 
p'r-JnCJPAJ'I. ao !.ado, tnfluinr:J.a eorpor.:Otlvlst.a 
tnvertll!'ndo .a hJI'r•rqu•• Jndl'l.pl'ns..i.vel p.ar.a .a G!'llt~utur.a d• 
UnJvers.ld.lldl', s.ublitJtuJndo .a oilutOl"Jd.adll' do Go.abpr Pll!'l.J fo,.c:• 
di' com<>O,.lCÕ~s ~hi'Jtgr•H.as. T•nt•-s• confl'rJr .as ch~fi.JJ. 

n.llio •o qu• 11'1.11S s.o~oe, II'&Jo "''"' .ao 11'1..11" F'OPul.ar 0• outro, o 
r•flr~o d.a c:~1s.• •~onôm1c.:a, P•l• qu.al Po!IS$.1 tod.a • N.ac;:lo, 
nos. orc.amll!'ntoJ. d.&!l. Eos;col~" l'lci!d1~•" • do110 Ho'I.Pltals.
UnJvprs.Jt.arlo5. Nl'st.as C1rc;un!ôt.iinCI.IJ. iiP~•-"• um Justif;r:o~'do 
dl!'sCont•nt.a..,..,..to no corpo Cocll!ntl', o QuiP por ~o::r;i VII!'Z 
f•cilltA • .adlCion.alml'ntll!', A prop.ag•elo d• ....... .rnt.al>dol.:lll!' 
c:orpor.atlYI'5t.t. O. htl:l. & cr15P <11h•t• os. e:a!oi-r1os. di! todo5. 
05 pro~Jt:'I.Jon.aiJ. d.a .li••• dil !Lat.ide-, dlS.t.llncl.andO·OlO CAd.& vez 
,.._I,. do'li v.alo~•'li O• "'•~c ado Em c:.n'III'Q"il)-C_1.Jio _ç..b~•rv.a-•1!' n.a• 
F•culdoildlll''l. d• M•dJCin.a aos. v.i.rJC'I. [Jot•dos d.a Fedll!'ro~clio um 
f.ato di!''I.OI.ado~ 0~ profl'SoSIOnaLS dl' todoj;; Ollo niVJflS, fO 
•t1ng1r um .adrs.tr.a,...,..to eons.Jdll!'_roildo s.ufJCII'nt• pArA o 
'1-itõtl'"'"' ll'l•du::o loc.al. t..-.a""i•r•m-s• p.arA rl'dl' di' 
ASSlJ.tincl• pr1v.ad.a Apes.ar dll!' CQ!'\Jol:ill!'nte dlf'5t•s .... ..,.~ntos, o 
!'lotAdO P~VlO podll!' i•lQ>r, J.O!'J• PI' I• 11!'Sl:AS'111'7 dlll' rec;ur'!IOS, 
'lo4.'JA por lll'st.ar I.,Obllir.ado P•loJ. limite,; dA retrJbulcio •o 
funcion.all,.mo pÜbllC.O •m gPr•l P.ag.a-'1.• pouco .a mu1toro p.ar• 
~.ar•r CIU.IJ-11' n.adoil O me'l.mo ocorri' -.,..., f'll!');ãC3ia .aos recursos. 
;-.,.~.., .,.,. . 7<'\al dll!' c:ont;u...,o, be"' como p.ar.a m.anut...,._clo • 
.aqul'll•~=~ .., .. '"'"tl'rl~l I'IP,.,.,.a,.,•nte progrl!'r>t>IVil~••nte d•f•s.adc 

Pll!'l.a r.aPJdis..,;,,,.,,a "''"'"''''~"'-' .. •Croelii~ICI 11!'111 curJ.o ro,;st.a ult1m.a 
dl-cAd.a 

1'1 s.1tu.aclo di'COrr• ,_ .: .. ~~.,,. ·~tos. 
11hPI'dl' q.,p .as E.t;c:ol.a" M~::l>c:.as e CJ. 1-kl!:OPitoll!l. UnJvrrsJt.ior 1 oos 
l'l<l'rC.am su.a funelo di!' e•ntros di' I'J<tellroc }.a, s•J• pa,.,. .a 
fOrlhoiltZ.o dfl' m.;diCOS I'>U.IOIIflC.do .... , JoeJ• _p•r• .a_pr ... '5t•,."'- ""' 
.as.r.tstf.r.c•• qu.atl'rn .. rl.a .li popuJ.ac:to c.arl'ntop .~ ... "'"'• •tõ~;;o 
Gel•s drprndc 

Coubll' AO ln:S.tlt ·.o .. r: ~:OY".a~lil:l_ dfl' not;Sol_ 
f"Atuld.adt" ll'IOv.ar no Po~\'!1. um 'I.JO••· ,P o•.-e o tr.ansiorrnou di' um 
hosplt.al '1.11'.,1P.ar•l•s.•do <'"' IIHI•ntl!''lioi:O t:fl'ntro di' 
di!'S.II!'<'I..,olvlm<:>nt';"l C.lll!'nt(fJr. "'"·:<.ntliÓgLCO" CIUII'.; hOJ&' 

I" ..... ~uoo l,..ov,dor fo1 A JI"JStltulc:io • 0 

;~ ~ ·z;;b;~7~..,~~ .. , ;J,. ';."~~:,~~~·~Pl•~• d•eu• A~.-o~_;· ., .. ,~ ~~~::~·~ 
F'und.a.-~_, ,,..,..-~t!.=...---dllt Mt>diCin.a ___ CiuP ll!''lot•nd• 05. tl•l"l'fic:loro do 
nt'l-- •''i>tl'oT.ol .a tod.a A II'+S~ltUJCio -

O novo "'"todo .adi'!Jnl•trAtJvo .allio,., do 
"r-..at lon.al•" quP o i"II!'QI' obtr..,• os. ewct!ll'ntrs. rP'I.ult .ados.. que 

todos 1 h• r•c onh•c •m, "'A C. as t &m:>Í'"' • d 1 t;pon l b 1 11 dA di', 
,..om•ntos. ••.ato ... d• hei"'•"., mu1 to •'~-P•C 1&1• 

T.-nh<> <> P~lvli•"'"' <I• ••r p&rtlc:Ul&r 
.am1g·o • .ad~·•r.ador dO'II res.pons .. v•J• P•lo novo· p•rfil <lul' o 
lns.tltutfl .aC'qulriU ... riotuld.adl' ........ &CIOuJrii"JdO Siio .!,...o 
AcAdfm•co· Fulvio Pll•ggl cor•cio di' l•lio, l'nl'rg 1 • 

•~PIOSiv.a com t•m<>•ro nAPol•t.ano, qu• Jm,.uls.•on.a o Instituto 
dO eo ... c-.o I' .ag1t• tod• A nos.s.a F".aculd•Cie, o A<;.adiim~eo A"dlb 
.Jat .. n•. Atu.a) dJrll!'tor d.a F&t;uld•d•, ou•m pr•v•Jo 
df' .. tll'ICJ. m.a1s .amplos. • qu•, lft•$.mO r:neg.>ndo ,.,.,,.. t.a~O•, 
CQmpJ•tou A PUJ.ai'>C.I di' S.I'U comp.a ... r.l'lrO C I inLCO CO"' .a 

!~Ó~·~it 1to~A""'.::.;'i,~~H~B~~ g~~~6c d,ro ~Y,ic"'dr0• C...''";i:/dl,0.aâ.'6"' d~s 
:~!~:~~• A~~~~: ~~~t \~u1~u1 g• tudn1dr•:cl'i.co F':~u ~~~~· g~o;:~l~~~:: 
gu•r-ri'Jro "'•DI Ar ce<n •nl'!"llloil di' um l•o<>.ardo, qu•. &PII!''II.ar 
d.at; dlflculd.ad•• d•corr•nte'!: do IIISI.>"ti!I."'O do <:omPli'><O 

~~ .. ~~~ .& ~.~~:d;; ;~I~ =~~V.>~ i~ ::~~ t~0:~:-1 :~~~~~ .:..."'l'r IOPI'C li v .aJo 

O '10"0 m,Pt_odo 1mPl1c• l'm obtl'~ dos. 
ór-glio• oov•rn.am•ntAl111 .a g.>rAl"tJ.a •f•tlY& de m.ant•r 
lnAlt•r.ados, I' r:orrli't.a"'""ll' .&tu•l•r•doJ., os. orc:.amll!'nto" dos 
Hos.Pit.aJs. Univl'rS.It.&rJotõ • .a .autorJt.acio p,.,.,. que c•l•brl'm 
conviinJo ... com .1'!0 S•~:••t.arJ.as dfl' S.aúd.,, qui' lh•• Pll!'r., 1t.am 
Pr••t•r A~IUSti-nc:l.a CIU,.tl!'rn.ir•• I' r:o!ft dlrl'lto di' cobr.ar do 
S!Stl'"'.& de Pr•v1dénc1.a por s•rvleo PTr5t.ado Surg•m .asc1"' 
du.as: fol'>t•• <~• ,...,d.a u~.a J.& .~, ... t .. nt .. , 1JK" • •"~~t.itlc:• • ., 
outr.a, Ad>Cio"'"' e d1n.am1ç.a proporc:Jon.ai .0. produclio. Com 
1•to c:rl.am-'$.1' ~ond1tli•" P"'rA tr.ab.alllo ~"' r•gJihll' d• t•mpo 
1nt•gr.;~l, I'Stlmul.&-IÕII!' um• m.a1or produe:lo, ot>tiim-s.ll!' os. 
••~:urs.ot. P.a~• ÇolTIIIIIP"'I!'nt.atlo s..:al.arl.al .a niv•l di' m•r-c.ado 1Jio 

POliOSÍYI"l • m.anut•ncio d" II!'CIUlP.aml'fltOIIõ III' .. I<I<JISICiO ;ig•l' di' 
~,ár...,.;~r:os, eventuAim•nt• n•e•çs..i.riOS •m r•g•m~ di' urljlinc 1 & 
E'"'t• novo Sl.,tii!'"'A d"' .admlnJstrAe3ia l.lnlvl'rS.lt~rl& c:on~•r• .;11 

r:.ad.a Prof•ss.or T1tul.ar um.a .autonO<'I\1• no- ..,.,u S•~vi.;:o, 
~!f.tJMul.ando s.u:. c r IAt lvl.:l.&de-, "'..1"- II!'K-I§Jiidc-lro• .,,. trct.:a u 111 .a 
fACI't.:a l'n·prtofo.ar I .:ai, .at• .aoor.a dl''llf'li'CIP'So"a~ 1.a p.ar• 0 bo"' 
CI•Jo•mP~tl'll'lo dl''ltl' c.argco B"m .adn,Jnl!l.tr.ldos nl',._t., '51S.tl!'m.:a, o• 
s~rVIl:OS 11!' .as Ul"ldlldi!'S unlv•rslt.Írl.as .adqu~r•m c:ondJci5•s. 
par.a P~OJII!'tAr • rll!'.allz.ar p).anos. Cll!' PI'5.Qu 110 ,. ~lintc.a ou 
~·S!_Coil • 5.1'rl'm Otll'Í'e>cJd01õ, ~>•~.a subv•"CÕO'Jo • .,.P.,Ci41c.as, .aos. 
e>rg.aotõ coma>fl't•ntll!'llõ coma CNPq, r'und.ac&e10 Es.t•t••" e out~a'l. 
E'"'lii!'S. •_•cur1õO$ .ad~tlon.aJs. •o" c:JA Prl'vJdénc: 1 .a Pll!'..-mJt•"' 11 
AqUIJ.le"'o di' E'QUII>.&mentos. d• Ulttm.> !'IO',..a~:io. <lut', gr.at&S ,.0 
SISt!"'.a d.as. Fundoiltlii'S de> APOIO, sJ:o u .... .ado" 
1'11C.aC>A, Pr~liOt.aroc:Jo 0\C!'lhor A!I.GIStil"CI.I • !ll'r.ando m.aio~ 
rec:•tt.a f'110t.a d•fll'lldo g eooto contínuo ,..,,._pons..ivl'l p•Jg 

- proljlr•liO!I.O oos lnGtltuto'l:i unt ... •rs.lt .. rlos. qui' o .adot.:ar•m. 

Per...,Jtl""'~'• r:,arg5 conf~•de'llo, co .. voc•r
vo'!l. P.ar• um• c•mp•nh.a d• ~cdtoncJo d.as F".aculd.&dO''!I de Mi'diCinA 
do nos.so Br.as,l) O PIAno Piloto qull!' \lOS. ~ll'f•rt iorn•cl'u 
••-r;ult.ados Qu• Justlflc•m •<>lic.i-lo •m todo o P.aís 

é Pr•cl1100 POr•m t&or P•c•iinc\A Est•r•mos 
c•dJc.ando ... forc:os. P•r• &P~Iooor.ar .a ~orm.ac:O.o dii' ,..;.di~:os ., 0 
tii!'IIIP~ ti'"' COflS.O!ad.adO • Vl!'~d.adl' I!'Kpri'S'II.I PI')O Pl'ns.ador 
ci'Hnll!'s folw•nt5u, no terce1~0 s.e.:;.,.lo dQ>po 1s dll!' Cristo 

- "'u•m Pl.a.,eJ.:a • curto PrAzo, d•v• 

- ll'l.at; J.Ó Clu•"'. Ploilnl").l .a longo pr•ro, 
PCldl' dedJc:ilr"c.l" .a e-duCAr room•l'ls. -

Sl'nhor•s. 11!' Sll'nho~I''S, as.s.um.amos. 
luCJd.aml"ntl' o est;ado "'tuoill dp dl!'5fl'nvolvJmento dG! nos.s.o P.ais 
• d.a .as ... lstil"ll:::l.l miodJc.a l'm p.artJCUlAr El"qu.anto oiiJndA 
t_.nt.amg" dlmJnuJr <•05.J.O,. ind•r:•"' Jn.a~e>t.aVI'lfo de lOort ... lld•de> 
\nf&l"tll, o .atu.al M>n>•t~o d.a 5•t.idG! dcJ. EUA, L.OUI'Ii Sullivan, 
1.,C]UIU Ol'nt~e A$ prJorJd.ldi'Jo P•r.a .10 lnvl!'~tl9.1CiO Cli:oritÍflca 
n.a ;ir•• d• Jo.aildfl' PÚbl1C.a o m.apl'.ame"to _completo do g.,....- 0 ..,..,. 
l'lum.ano, .a ,..,r comPIC'toildO d"'ntrg d• :::l~•CO ~no!. u.....,. .... r 
-cohl'leeldO, Podf",.-t;o'-;0 1nt11'~v~r • p,..,,...,..,,~ .aS; g,oenc.a,. 
g~~:~~~~~·g~~t.a~etllrm•n.aa.a,;. r.at.a.-u, purt.anto, e um• 

-- Mas nio •tõm.o~ec.amos No d•~•~ dll' su.a 
E•c.,.linc:l.a o S•nhor G!Ullo Andr•cttl, oiltU.ll Prll!'lõ1d•ntl' do 
Consll!'lho di' M1n1s.tro'l. d.a ItAll.a ''Non sllrl!'mmo CY'lJ.tl&nl, 5.11!' 
CI t.a ... c 1~5'5ilflo pr•ndere .:!.:t.llo ,;co"forto 11' d"'ll.a ;:....,.,,.,a .. 
Al:~l"dltl'mos ~>m nofi'll.a c.au'!:.a El1t• qu• ,.0 ...,o,. : ... ~~>mos p.ar.a. 
<hfu"dlr U-llloil r:on"Clincla di' c:Jd.&doiln!.a .• ;-,.,.,. "'"' r.o5.so 
f'a.L'I.. 

t..utcom.oc. .. - .• .., ... r. :Ir .agem eo .... A .... "511111 f .. 
• i:or.a5i•~· dcmcnstr-.ad"'"' ~ ........ ,,.nentl', pelo JOYC'II'I w.a" w., 1 
Chen, qu• ens• ~ .... r.1to .aberto o t•nCiul' OPrl'sJ.or n• 
Pr&J;A d• ~· Cll'lC''iotJ.a, em f>II'CIUlm, .. Pl'l• SrA Aung S.;~n Suu 
Kn "'"A"~·::...r.a do Prim10 NoOJ!ol d.a P.aJ Oest.,. .&l"o, por t•r 
· ...... a,.., toO .al'lon1m.ato, Por m.a1s d• o?O •no..,, Pt'l.a r!2''!1.l•"~•tdo 

"""' Ol!'moc:r.ac•• n• g,,....,;;, ... ,, Amboç .:a~lr.am ll!'t'lvolto5 n.a bO'm 
oiVI'ntur.a"c• do ... qull!' ,.,,..,dltoilm , .. ., ve~ Lut.ar.am "~""""•'~- um 
~~:~~~t• ou dur.ant• d .. e;od.a'l., "'•" s.Pmpre movld05. P•lo 'l.l'u 

S•nrocrll!'s. Ac.;~di>miCOs, n.ad.a tll!'m"lo dt' 
lhl'lhor P&rA VO'Ii o4•r•c•r do que m1nh.;~ ~i 11!' mJf'lh.a cor.agl!'l'l 
Es.tou c•rto dll!' qui', 5.0m~d.&1õ Ã.., Vos.'lio.a!., nos. ll!'v•r:lo .atiÍ .li 
cor.c:rl'tlr•o:io do• "'•l'l> e•..-oos Jdl'.&l'll dl''5t.a C.a5..a 

l'lu1to obr1g.ado 

5Jlv.ano R011"' 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Esgotada 
a matéria: constante da Ordem do Dia. 

Passa~se, agora, à apreciação do Requerimento n" 194/92, 
de urgência lido no Expediente, para ProJeto de Lei da Câma-
ra n" 21, de 1992. · 
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Em votação o_ requerimento. 
Os Srs. Serradores que o aproyam q~~ir~m permanec_ei' 

sentados. (Pausa:} · · · 
Aprovado. --- - --- -___ _-, 'c-- ' ' 

Aprovado o requerimento, passa~se à imediata aprecia-
. ção da matéria. --·- 1 

Discussão, cm turno único, do Projeto de ~ei da 
Câmara n"21, de 1992, (n"2745/92, na Casa de origem), 
de iniciativa do Senhor Presidente da República, que 
dispõe sobre a antecipação de reajuste da remuneração 
dos servidores públicos federais. 

(Dependendo de parecer, nos termos do art. 140 
do Regimento Interno.) 

Solicito ao nobre Senad~)r Cid Sabúia de Carvalho que 
profira o parecer. - -

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE. 
Para proferir parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Sr·'~ e Srs. Senadores: parc<;er de Plenário sobre a maté
ria qlic chegar à Casa em momento tão inl_portante COJ!l pedido 
de urrrência. Trata-se de- projeto de lei que concede aumento 
aos s;rvidores públicos federais civis e militare~. 

O art. 1·' dispõe sobre a antecipação de reajuste da remu~ 
neração dos servidores públicos federais c apresenta um esca
lonamento que precisa ser explicado;_9_ inciso I .do art. 1~ 
concede antecipação de 30% a partir de to de abnl de 1992; 
o II apresenta um aumento de_ 55% a partir de }\' de maio 
de 1992_, mas esclarece o relator que, segundo a técnica já 
adotada cm materias idênticas e aqui votadas anteriorm~nte, 
os 30% estão deduzídos nessa hipótese dos 55% a serem conce
didos, de tal sorte que significa um aumento de 30~ __ como 
primeira etapa e mais 25% na segunda. E a tercc~ra etapa 
fixa um aumento final de 80%, a partir de 1'·' de junho de 
1992. Mas, desses 80%, já são deduzidas a primeira e a segun~ 
da parcela, de tal sorte que o aumen~o tot~l será_ de 80%. 

Sr. Presidente, a mensagem presidencial env1ad~ ao Con
gresso Nacional teve o seu projeto devlda~e~tc aprovado 
na Câmara dos Deputados. São inequívocas as razões para 
que o Senado Fc.deral, como a Câmara, tarn?ém concorde 
com essa propositura do Poder Executivo. Afu:al de e<?n.tas, 
Sr. Presidente, Sr>' c Srs. Senadores, os servidores ciYlS e 
militares encontram-se cm situação difícil. com os seus salários 
muitO aChatados ultimamente pelo acréscimo do custo de vida, 
com a corrosão natural da inflação sobre vencimentos e soldos, 
logicamente os vencimentos dos _civis e os soldos dos miJ.itare_s. 

A justificativá enviada peio -Presidente da República é 
altamente convincente. Assim comõ foi aceita essa justificação 
pela Câmara dos Deputados é recomendável que •. i~ualm_ente: 
o Senado Federal tenha o mesmo carátcr rec~pttvo. Nao ha 
inconstituciõnalídadc, o aspecto legal é bom, a forma do pro
jeto tambt!m é correta. De tal sorte que se atende à boa 
técnica legislativa. _ _ ___ --. 

Por tudo isso, Sr. Presidente, o ·parecer é pelo atendi
mento c aprovação do projeto de lei envi.ado pelo ~oder ~xe~ 
cutivo, c agora. aqui nomitia-uo com? -~_rgJeto.de Le1 da Cama~ 
ra nn 21, de 1992, n·' 2.745/92~ nã Casa de ongem: e, na~u~al~ 
mente, com a iniclatíva do Presidente da República, a umca 
admissível nessa hipótese, pela ConstituiçãO F~_qeral. 

Assim, Sr. Presidcõ.te, o parecer é-favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcnevides) -Em discus
são o parecer do nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso--:- Sr. Prcsi.dentc, peço 
a palaVra para- discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevidcs) -Para discutir., 
concedo a palavra ao nobre Senador F~rnando Henrique Car~ 
doso, Líder do PSDB . 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB -
SP. Para discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, embora seja habitual que os líderes falem, 
quando encaminham a votação, eu pedi a palavra a V. Ex\ 
mesmo na discussão, porque vou ter que me ausentar. 

.O PSDB votará favoravelmente ao parecer, pelas razões 
já expendidas pelo Relator e por ser ~abid~ qu: a situaç~o 
salarial do funcionalismo requer atençao. Nos nao somos In

sensíveis, naturalmente, às enormes difículdadcs c, sobretudo, 
às diferenças marcantes que há entre níveis salariais. T.emos 
visto, com certa apreensão, porque r~conhe~:J?~~ a_yal~dade 
das demandas, alguma inquietação e!l! categonas nnportantes, 
corno as próprias Forças Armadas~ E inegável que o salário 
hoje pago, com todas as gratificações a vários setores do fun
cionalismo inclusive das Forças Armadas, não corresponde 
ao mínimo 'necessário para orna vida decente. É uma reivindi
cação correta, que deve ser, também, por nós atendidas corre
tamente. Temos todas as razões para aprovar o parecer. 

Sr. Presidente queria apenas lembrar a V. Ex~. sei que 
é desnecessário. confio plenamente na capacidade de ~· Ex• 
de orientar essas questões, que normalmente esses aJustes 
implicam também aumentos para o setor legi~lativo. Pess_oal

-mente e a minha Bancada concorda com Isso, apelana a 
V. Ex"' para que encontrássemos uma fórmula pela qual n~o 
houvesse automaticidade desse aumento. Não sou palmatóna 
do mundo, nem sou rico, mas acho que, em certos momentos, 
o Legislativo precisou de reajuste; ano passado isso era visível, 
mas neste momento devemos pensar na situação do País. 
Não' se trata de ser muito ou pouco o que nós ganhamos, 
depende do parâmetro. A verdaCe é que há uma situação 
de muita desigualdade no País. 

Acredito que seria de bom alvitre que o Legislativo desse 
um exemplo de contenção no que diz respeito ao salário dos 

--próprios Parlamentares, essa -có"ntenção terá_ que toma: em 
consideração a inflação e, é óbvio, encontrar u~ meca~~smo 
para que, no momento adequado, possa ser ferto. um ajuste. 
Entendo que seria prudente que nã? transformassemos et;~ 
reajuste automático a matéria que hoJe estamos votando aqm. 

A- Bancada do PSDB vota sem reservas, portanto, e a 
favor do reajuste do funcionalismo. Mas, tenho certeza que 
V. Ex• e os demais companheiros encontrarã_~ ju[]_~~_s uma 
fórmula que permita fazer com que esse yoto não tenha a 
compreensão pública equivocada de que sena um voto a favor 
do aumento dos nossos próprios salários. 

Termino repetindo que ninguém deve se envergonhar 
de ganhar razoavelmente,tampouco. um legisla~or. Não pelo 
InOtivo de acreditar que não se deva rsso ou aqullo, mas pen~o 
que o momento é muito delic_ado_ e que não se faz nec7ssáno 
uril aumentO a -esta altura. As críticas reiteradas da sociedade 
já estão se tornando inquietantes, me:smo quando são,_ à~ . .:ve
zes. injustas, mas no lusco~fusco parece que tudo aqu1 se 
transforma em "venha a mim", e não é o caso. _ 

Precisamos, realmente, ter uma posição tranqüil_a, sem 
demagogia, que nos dê uma força moral per_ante o Pat_s .. 

Sou favorável a que se faça a correçao necessana ao 
funcionalismo desta Casa. O funcionaria tem os seus direitos 
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e suas necessidades, que devem ser contempladas dentro do 
razoável e do possível. Acredito que V. Ex~, Sr. Presidente. 
com a habilidade que tem demonstrado tantas vezes, encon
trará a fórmula de atender às reivindicações jUStas e de não 
transformar aquilo que é justo numa espécie de aparência 
de que se trata apenas de privilégio. 

Não preCis-amos· de nenhum privilégio, precisamos é do 
respeito, e o respeito aumentará se o Congresso tiver a corre
ção de fazer aquilo que é esperado por todos. 

Vamos aumentar o salário-do funcionalismo e não trans
formar esse ato em aumento para nós próprios. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Sr. Presidente, peÇo a palavra 
para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobxe Líder Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Para discutir. 
Sem reVisão do orador.)"- Sr. Presidente, sr~ e -Srs. Sen3do
res, é importante- que haja essa correção' de remuneração 
dos servidores públicos federais, dada a preocupação que os 
mesmos têm diante da inflação, que caracteriza a atualidade 
brasileira, em que pesem os esforços governarileilúliS em pro
curar conter a alta de preços. O fato concreto é que nestes 
últimos meses está havendo taxas de inflação, como no primei
ro quadrimestre, da ordem de 25, 24. 22 e vinte e poucos 
por cento. Esse ajuste- relativamente ao que ·acorreu desde 
o_ último, é mais do que necessário e não Contempla inteira
mente tudo aquilo que houve de deterioração do poder aquisi
tivo dos salários. 

Ao longo do dia de hoje, representantes dos servidores 
públicos federais, erri diálogo com o Ministro do Trabalho, 

·João Me lião, procuram estabelecer uma negociação. 
O Professor Walmir Martins da ANDES-SJ>f- Sindicato 

Nacional dos Docente_s_ das InstituiçõeS de Ensino SuperiOr. 
informou-nos da importância _de se conseguir um prolonga
mento dessa reunião de negociação com o_ Poder Executivo. 
Os representantes dos servidores públicos federais pondera
ram se não seria o caso de o Senado Federal ainda prorrogar. 
por algum tempo, essa votação até que, pelo menos nessa 
sexta-feira e sábado, houvesse a continuidade da negociação. 

Conversei com o Líder do Governo, Sen"ãd0i"lVf3rco Ma
ciel, com o Líder do PMDB, Senador Humberto Lucena, 
cnm o Líder do PDT, Senador Maurício Corrêa, que dialoga
ram, também com os representantes da ANDES-SN, e che
gou-se à conclusão de que seria muito difícil, a_ esta altura, 
impedir a votação, dada a disposição da maioria dos Senado
res, quase que por consenso, ou consensualmente, votar, devi
do, inclusive, à angústia de muitos que aguardam essa decisão. 

Em vista disso, gostaria de fazer aqui um apelo ao Minis
tro do Trabalho, João Mellão, e aos próprios representantes 
do Governo, para que esta votação que ora se processa, mes
mo com a aprovação, nesta. tarde, seja considerada como 
um passo não-conclusivo de urna possível negociação que os 
servidores federais estão tendo com o Governo, quem sabe, 
no sentido de melhorar. alterando a proposta, que sempre 
poderá ser modificada por iniciativa do Poder Executivo. 

Com respeito às ponderações do Seilador Fernando Hen
rique Cardoso, concernentes aos efeitos que essa decisão po
derá ter sobre a remuneração dos Parlamentares, quero reite
rar aqui, também, o nosso ponto de vista favorável às recomen
dações de S. Ex• 

Tenho observado, nas pesquisas sobre a remuneração 
de pessoas na economia brasileira, que houve ocasiões, parti
cularmente em 1991, em que a remuneração dos Parlamen
tares estava em níveis inferiores a de executivos que ocupavam 
cargos de direção nas médias e grandes empresas brasileiras. 
Más, depõis do ajuste havido nos três primeiros meses deste 
ano, observo que a remuneração dos Parlamentares, atual
memnte, está em u,m nível superior ao- da média máxima 
de_ executivos, registrada no último domingo no jornal A Folha 
de S. Paulo. Seja, por exemplo, de diretores finailceifos, dire
tor~s de mark~ting, diretores administrativos e diretOres-Pre
sidentes. Claro que não é necessário que haja urna correspon
dência, que seja exatamente igual, mas observo que houve 
uma melhoria do salário dos Parlamentares a nível do Con
gresso Nacional e que, as ponderações do Senador Fernando 
Henrique Ca!doso devem nos levar~ uma reflexão de respon
sabilidade. 

Portanto, estou de acordo com as recomendações do Se
nador Fernando Henrique Cardoso, na Liderança do PSDB, 
e pondero à própria Mesa, ao Presidente Mauro Benevides, 
súbre a necessidade de chegarmo:s a um entendimento, relati
vamente à própria remuneração dos Congressistas. de maneira 
a nos colocarmos, ainda mais em vista da responsabilidade 
que temos, pois legislamos a respeito da nossa própria remune
ração, de tomar uma decisão responsável juntamente com 
a Mesa do Senado Federal, dialogando a respeito, antes que 
haja um ajuste automático, em virtude do projeto do Execu
tivo que iremos agora votar. 

A posição do PT_, portanto, é favorável ao projeto. 

. O_ Sr. ~speri~ião Amin _- Sr. Presidente, peço a palavra 
para discutir. 

O SR. PRESIDENTE(Mauro Benevides) - Concedo a 
palavra ao nobre Líder do PDS, Senador Esperidião Amin. 

O SR. ESPERIDJÃO AMIN (PDS - SC. Para discutir ... 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr+' e Srs. Senado
res, sinto-me no dever de fazer duas ponderações. A primeira 
é a respeito do contrato que, em companhia do Senador Nel
son Wedekin, procuramos promover com lideranças partidá
rias, por solicitação de um conterrâneo, colega da Univer
sidade Federal de Santa Catarina, professor Walmir Martins. 
Ele nos deu conta, e, posteriormente, o fez contactando com 
o Senador Marco Maciel e outros líderes, de entendimentos 
que estão sendo levados a termo com o Sr. Minstro João 
Mellão. conforme já foi aqui reportado. - -

Além de encaminhá-lo para os conta tos com as lideranças, 
fiz questão de transmitir a6 profes-sor Walmir Martins qual 
era a minha posição pessoal e o Senador Nelson Wedekin, 
que neste momento não está aqui presente, também transmitiu 
a-posiçã-o-de que não tomaríamos _ri_e~huma_it:Iiciãtivri__l_l_O ·sen
tido de procrastinar a deliberação acerca deste projeto, que 
aqui chegou em regime de urgência urgentíssima e que, longe 
de satisfazer as necessidades ingentes do funcionalismo público 
federal, pelo menos, é um gesto, vai parcialmente ao encontro 
de Uma necessidade_ reconhecida por todos nós, pelo próprio 
Governo e pela sociedade. 

Então, procuramos facilitar o aludido contato. Mas, to
mamos a iniciativa de çJeixarmuito claro ao professor Walmir 
Martins, meu conterrâneo, de que não tomaríamos nenhuma 
posição no sentido de adiar a deliberação do Senado acerca 
deste projeto que, ainda que insuficiente,- vem ao eitc_onü·o 
-repito -das necessidades_ do funcionalismo. 
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Não posso deixar, porém, de fazér um comentário, em 
outra linha, a propósito das manifestações dos Senadores Fei'~ 
n·arido Henrique· Cardoso e Eduardo Suplicy, muitO embora 
não os vislumbre, neste momento, no p_lenário . 

. 'o.Sr. Édu~r.do_ S~p"licY- Esi~-~--~~~i, nobre S,enador 
Esperidião Amiil, atrás. de V. Ex~ 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Retifico. Não poderia 
vislumbráRlo. V. Ex~ nem está sentado à sua cad_eira e, previ
no-me agora, está à minha retaguarda. (Risos).- O úõ1Co Con
solo que posso oferecer a V. Ex•, segundo os meus iiJimigos, 
.é.-omeu ângulo mais favorável. (Risos) · 

Mas, o que desejo deixar claro é que não sou nem insen
sível, nem vou me comportar hipocritainénte-âiante das alega
ções aqui feitas. Concordo com elas. O que não posso concor
dar, porém,- é que peçamos ao Presidente da Casa que dê 
um" jeitinho" de o reajuste não repercutir conforme pre-coniZa 
a Constituição. 

Para não me apropriar indebitarnente-, para não Usurpar 
a idéia e o ideal nela contidos, expostos por ambos os Senado
res, quero assegurar que subscreverei o projeto de emenda 
constituciorial cjue eles venham a propor co·mo conseqüen
temente devem fazer, posto que é impOssfvel pedir-se ao Presi
dente da Casa, como foi aqui Solicitado, que se dê uma solução 
estranha à Constituição. 

Repito: Cortcoraó-coril a·racíriCíriTo. NãO quero me apro
priar dele, não quero usurpá-lo. Mas quero ser conseqüente 
com a Constituição e coerente com o que eu disse e que 
vem ao encontro do meu pensamento. 

Subscreverei, se me for dada a oportunidade, em terceiro 
lugar, o projeto- de- emenda constitucional aqui anunciado 
e desejo lembrar que não é a primeira vez que ele é anunciado. 
Estou na Casa há pouco tempo e já ouvi este anúncio antes. 
Dessa vez requeiro o-privilégio de, examinando-o, concordar 
com o seu princípio. Se puder concordar com a forma, subscre-
vê-Ic-ei em terceiro lugar. _ 

E, finalmente, lembrou-me o Senador bem mais expe
riente, que além de paraninfo, é meu mestre, não me canso 
de repetir, o Senador Jarbas Passarinho- e o Senador Passa
rinho acaba de me dizer que a minha colocação o deixa mais 
velho. (Risos.) Mas, como preservo sempre o ·sentido da ju
ventude, jamais negaria a juventude de espírito do Senador 
Jarbas Passarinho, que é motivo de orgulho_ para todos nós. 
Mas, lembrou-me o Senador Passarinho que já existe prece
dente de contenção parcial dos efeitos de reajuste._ Eu não 
o conheço detalhadamente, mas me disponho a, junto com 
aqueles que esposam o mesmo pensamento, pesquisá-lo. 

Isso posto, a minha recomendação e a posição da Bancada 
do PDS é a de votar favoravelmente ao projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) _::~Concedo 
a palavra ao nobre Líder do PDT, Senador Maurício Corrêêi. 

O SR. MAURÍCIO CORRiiA(PDT- RJ. Para discutir.) 
-Sr. Presidente 1 as minhas considerações serão breves. 

Em primeiro lugar, há que entender que se trata de um 
projeto de iniciativa do Presidente da República, o que impede 
promovamos alterações substanciais no que tange ao· autnento 
de despesas. Em face da aflição do funcionalismo público, 
não ~em os outra alternativa senão- votar favoravelmente. 

Todavia, Sr. Presidente, ouvi aqui a respeito de alguris· 
pudores e preocupações concernentes à exteilsão desse au
mento aos Parlamentares e, evidentemente, aos servidores 
do Poder Legislativo. Não tenho nenhuma razão para escoo-

der o'qúe ganho e quem quiser saber, eu digo. Gariho menos 
de nove milhões de cruzeirOs por mês, pãgo -10% ao :partidO; 
logo fico-com oito milhões para cobrir" todos os encargos q_ue_! 
sabemos, temos aqui. É necessário que cumpramos as nossas 
óbrigãções elementares. 

Ontem, fiz um discurso neste plenário. no sentídô_de 
que temos· que ajudar a Mesa, ajudar o PreSidente do Con
gresso Nacional na viabilização do nosso- dever primeiro que 
é o de votar os projetas ·aqui existentes. - -

Dessa forma, Sr. Presidente, com a presença dos Parla
mentares nas sessões e com uma produção, sinCeramente, 
penso até que o salário seria pequeno. No entanto, trata-se 
de um direito que temos. A meu ver, O que se deve fazer 
é aplicar o Regimento Interno para descontar daqueles, que, 
na verdade, não têm colaborado, a fim de que os projetas 
possam ser votados e haja quorum nas respectivas comissões. 

Tenho a impressão de que, se votássemos 10% dOs proje
tas de lei complementares em tramitação no C~mgress9 ~acio
nal, se _votássemos uma boa parcela dos principais projetas 
em tramitaçdo, esperados pela sociedade brasileira, creio que 
todos nós, sem distinção, faríamos jus a esse au~ento. 
· É necessário qUe se promova o desconto daqueles que 

não estão cumprindo com as suas obrigações. Venho todos 
os dias a esta Casa, de manhã, à tarde, às sextas-feiras, aos 
sábados, aos domingos. Amanhã, eventualmente, não virei, 
pOrque tenhO um compromisso de natureza política no Rio 
de Janeiro. Cumpro com a mfilha obrigação. Na minha opi
nião, o Parlamentar ganha pouco pelo que faz. ou pelo que 
uma maioria faz. Porém, estamos sendo_ cobrados e prejudi
cados por uma imagem negatiVa, pela falta de credibilidade 
perante a opinião pública brasileira, decorrente da impossi
bilidade de cumprirmos a nossa missão essencial, que é votar 
as leis aqui no Congresso Nacional. 

Portanto, Sr. Presidente, sou favorável a esse aumento 
que pode ser estendido aos Parlamentares, tranqüilamente; 
mas, àqueles que não estão comparecendo, que não estão 
cumprindo as suas obrigações, que seja aplicado o Regimento 
no sentido do desconto de suas ausências. -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação. 

O Sr. Marco Maciel- Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador. 

O SR. MARCO-MACIEL (PFL- PE. Para encaminhar. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
serei multo bi"eve em minha manifestação. Desejo apenas 
salientar alguns aspectos que considero relevantes, qu~ndo 
nos preparamos para votar um projeto de lei de iniciativa 
do Poder Executivo que díspõe sobre antecipação do reajuste 
ou remuneração dos servidores públicos fede:rai_s. _ 

Em piirileiro hJ,gar, Sr. PresiQente, quero destacar aqui 
o esforço do Governo Pedeial, de modo especial do Senhor 
Presidente da República. Sabe V. Ex• em que pese as dificulM 
dades económicas que vive o País, de moçlo especial as dificul
dades financeiras- por que -passa o- GoV-erno, que. inclusive 
neste últini.o trimestre, houve um grande de~réscí_mo na arre
caqaÇão deis impostos federais, decréscimo que alcançou qua-se 
15% da expectativa de receitas, em que- pese tudo isso, o 
Governo Federal, demonstrando sensibilidade para -a questão 
do servidor público civil e militar, houve por bem oferecer 
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uma propos!a cte,aumGnto. ao·serv(dor públic-o, qu_e, de alguma 
forma, es,t+í tendo, amplo e geral reconhecimento. __ ·. ,_ .. _ 

É lógico q1.1:e _ainda não. alçançamos a remUnei-~çãq içieãl. 
Sabemos que os salários do servidor público, tanto civil quanto 
militar, ainda se encontram muito defasados- isso ninguém 
p~de !Jeg~r 1 isso riirigU.é.m pode desconhecer- mas ninguém, 
em sã consciênçiá·,- po~çrá deixar_de registrar a sensibilidade 
do Presid~nte Fernando Coilor _de _Mel(o em propor ao Con
gresso Nacional esse reajll$.tC, sob forma de _ailtecip·ação, que 
alcançará 80 por cento. - - -- _ 

E algo, portanto, que não pode dcfxà.f de_.mere"cer o 
reconhecimento da Casa e, acredito, da opinião 'pública brasí
leira. É uma demonstração de que o Presidente-tem de fato 
cuídado com a questão socíal em que pese as límitaçôes econô
mko-IinanceiraS qúe vive· o PaíS~ de modo _espeCí3I o--Podér 
Executivo FederaL · - · 

Em Segundo lugar, Sr. Presidente, em rápidas palavras, 
quero dizer a V. Ex" que ouvi aqui a manifeStação dO Senador 
Fernando Henrique Cardoso, secundada pelo Senador Eduar
do Suplicy, com relação à questão do aumento .salarial que, 
como conseqüê-ncía da aprovação d';!ste projeto de lei, deverá 
ocorrer tanto para o funcionalismo, do Poder ExecutívO GUari
to para os salário·s dos membros dos outros Poderes da União, 
Legislativo e Judiciário. _ · 

Quero dizer a V. Ex·" e aO Plenário que perfilho o ·ponto 
de vista aqui expendido pelo nobre Senador Fernando Henri
que Cardoso. Poderíamos, quem sabe, perseguir uma solução 
nesse sentido. 

E V. Ex\ que tem presidido coin tanto talento, com
tanto discernimento esta Casa, poderá, talvez, trabalhar numa 
solução, juntamente com os demais membros da Mesa, de 
sorte que essa corrcção salarial, que está sendo dada aos_servi
dores públicos civis e militares da União, alcançando os servi
dores do Poder Legislativo e do Judiciário; não se opere na 
mesma proporção, assim entendemos, para os membros deste 
Poder. Não sei_ se_ há precedentes na Casa de forma que se 
possa adotar esse procedimento, mas, de toJa maneira, consi
dero que a questão levantada tem a sua procedência e terá, 
V. Ex~ pode ficar certo, a minha colaboração e_ participação. 
Entendo que podemos, de alguma forma, dar a nossa Contri
buição para que essa questão receba o melhor tratamento. 

Daí por que encerro minhas palavra- mais uma vez desta
cando, ao votar a favor da matéria, o empenho do Presidente 
da República cm oferecer, no meio de tantas _dificuldades, 
o aumento ao servidor público do Poder Executivo da União, 
da administração diret_a e indireta. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Agradecen
do a referência do nobre Senador Marco Maciel ao presumido 
talento da Presidência, esclareço a S. Ex• que os talentos 
que agora se discutem são aqueles da máxima do Evangelho, 
e não talento como força criadora. 

Concedo a palavra ao nobre Líder Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Para enca
minhar.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, pretendo ater-me 
tão-somente ao prjeto que está sendo objeto de apreciação 
pelo Senado, qual seja, o "que dispõe sobre a antecípação 
de reajuste da remuneração dos servidores públicos federais". 
Quanto aos membros do Poder Legislativo, ela foi definida 
por um decreto legislativo que está em vigor,- cilbendo à Mesa 
cumpri-lo, enquanto não for aLterado -e poderá sê-lo feito 
por iniciativa de qualquer um dos Srs. Senadores. 

Quanto ao proejto de lei que ora apreciamos,_ tenho a 
~iz~r,. ~!i~s repetin_d_o. çonsiderações que já fiz nesta Casa, 
;qu~ na _verdade o S~n)wr Presidente da República encaminhou 
um projeto de lei ,qJJ~, antecipa o reajuste dos _salários dos 
servidores civis e militáres do Poder Executivo em percentuais 
que variam entre'30,55-e 80%, 'dé'forma não cumulativa, 
sobre os valores vigentes no mês -de março de_-1992. - -

Claro que se pudéssemos emendar o proejto, como bem 
disse_ o Senador Maurício Corrêa, acresceríamos em mul"to 
esses percentuais, porque eles estão muito aquém do que 
fazem jus os servidores públicos civis e militares, que têm 
direito a uma re-posição de salário em torno de 800 a 1000%. _ 
_É o que ocorre diante. do arrocho salarial que af está e que, 
realmente, atingiu brutalmente os trabalhadores, sobretudo 
os que prestam serviço ao setor público. Isso não é segredo 
para ninguém. 

Mas, Sr. Presidente, o que desejo enfatizar nesta matéria 
são dois aspectos fundamentais de natureza constitucional. 
O primeiro iefere-se ao art. 37, item X, in verbis: 

"A revisão geral da remuneração dos servidos pú
blicos, sem distinção de índices entre servidores públi
cos civis e militares, far-se-á sempre na mesma data." 

É importante dizer que esse_ reajuste não pode ser limita
do aos servidores públicos civis do Poder Executivo, pois tem 
que se estender, por igual, aos servidores públicos do Poder 
Legislativo e do Judiciário, a não ser que um dia se modifique 

_o_ que está escrito na Constituição. 
Ademais, sr. Presidente-para transmitir uma delegação 

que me foi dada ontem pela minha Bancada -, levo a V. 
Exa a preocupação dos Senadores do PMDB, quanto ao cum
primento, no menor prazo possível, do que dispõe o art. 39 
e seu § 1~ da Constituição Fede~al, in verbis: 

''A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico 
único e planos de carreira para os servidores da adminiStração 
pública direta, das autarquias e das fundações públicas. 

§ 19 A lei assegurará, aos ~_e_rvidores da administração 
direta, isonomiá de vencimentos phi"a cargos de atribuições 
iguais óu assemelhados do mesmo Poder ou entre servidores 
dos Poderes Executivo; Legislativo e JudiCiário, ressalvadas 
as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza 
ou ao local de trabalho." 

Portanto, Sr. Presidente, estamos diante da imperiosa 
necessidade de caminhar para a isonomia de vencimentos dos 
servidores dos três Poderes. 

Nesse sentido, aliás, sei que o Senhor Presidente da Repú
blica fez uma reunião no Palácio do Planalto, de caráter institu
cional, a qUal compareceram V. Ex~, como Presidente dQ 
Senado Federal, o Deputado lbsen Pinheiro, como Presidente 
da Câmara dos Deputados e o Ministro Sydney Sanches, como 
Presidente do Supremo Tribunal Federal. E dali saiu, então, 
a idéia que já está sendo concretizada, da formação de uma 
comissão que se_ debruçará, em reuniões sucessivas, sobre 
esse tema, para, no menor prazo possível, chegar a um projeto 
de. lei que estabeleça os critérios que hão de presidir essa 
isonomiã, que tem que ser feita pelos níveis mais altos e não 
pelos mais baixos. O que se dá no momento, é que os servi
dores do Poder Legislativo· e os do Judiciário têm uma remune
ração maior, mas não por conta do salário-base e sim das 
gratificações que recebem. Por isso, faz-se necessário que oS 
servidores do Poder Executivo, civis ou militares, passem tam-
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bém a perceber gratificações sem€Ih3.ineS~ -para que, dentro 
de pouco tempo, a remuneração vá se equiparando. E, ainda, 
para que a isonomia se complete, talvez se tenha que recorrer 
a uma emenda constitucional, de caráter transitório, -p~rmi~ 
tindo, durante um determinado tempo, que se atinja aequiva~ 
lência salarial colimada pela ConstituiÇáà, -rcajU.Stes-Oiferen~ 
ciados entre os três Poderes. ---

O que pretendemos dizer, neste inst_ante, é que somos. 
favoráveis ao projetõ. O reajuste, entretanto, tem que ser 
estendido aos servidores dos três Poderes e, então, vamos 
perseguir, sob o_c_omando dos três Pod~re_~. o objetivo maior 
da isonomia salarial entre os servidores públicos. 

Poderíamos, neste instante, em nome da Bancada do 
PMDB, fazer uma ProPosta concreta a V. Ex\ Sr. Presidente, 
para que, na próxürtã semana promova urna reunião dos Líde~ 
res das duas Casas do Congresso Nacional, com a presença 
do Presidente da Câmara dos Deputados,_ Deputado Ibsen 
Pinheiro, para que tcntemos-urgericiar ainda mais es.se propó~ 
sito de atingir a isonomia salarial. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação. 

Os Srs. Senadores que eStiverem de acordo queiram per~ 
manecer sentados_. _(Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

É a seguinte a matéria aprovada: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 21, DE 1992 
(N• 2. 745/92, na Casa de origelll) - --

(de iniciativa do Presidente da República) 

Dispõe sobre a antecipação de reajuste da remune~ 
ração dos servidores públicos federais. 

O Congressõ-Nacional decreta: 
Art. 1'·' São fixados, a título de antecipação, calculados 

sobre os vencimentos, soldos e as demai~ retribuições dos 
servidores_ civis e militares dO P-oder Executivo, da adminis~ 
tração direta, das autarquias regidas pela Lei n~' 8.112, de 
11 de dezembro de 1990, e das fundações mantidas pelo Poder 
Público, os seguintes percentuais, incidentes sobre os valores 
vigentes no mês de março de 1992, de forma não cumulativa, 
a serem compensados na data-base: . _ . 

I -30% (trinta por cento), a partir de 1~ de abril de 
1992; 

II- 55% (cin-c[UC"tltã e CiriCo por centO}, a parti i de -1\' 
de maio de 1992; e 

!!! -80% (oitenta por cento), a partir âe I• de junho 
de 1992. · 

Art. 2o:> Esta lei entra eni vigor na data de sua publi~ _ 
cação. 

Art. 3" Revogam-se as disposições em contdrio. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevidesf ~Passa-si ago
ra à votação do Requerimento n'' 195, de 1991, de urgência, 
lido no Expediente, para o Ofício S/64, de 1991. 

Em votação. -- __ , 
Os Srs. Senadores que o aprb'Vãm queiram pé"tmanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado_ o requerimento, a matéria a que se refere figu"

rará na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subse
qüente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi· 
dência, diante da decisão unanimemente adotada pelo Plená
rio; -vai assinar os· autóg"rafos de$sa importante proposição-, 
que serão encaminhados imediatamente ao Senhor Presidente 
da República, para que; dentro de cinco minutos, Sua Exce~ 
lência os receba. Ê a homenagem que se presta aos servidores 
públicos civis e militares da União. 

A Presidência comunica que, em razão do adiantado da 
hora, não será realizada sessão do Congresso Nacional. -

Aproveito o ensejo para comunicar aos Srs:. Sen-ãdo-res 
e Deputados que não foi inteqJost(ifi!cursó-c6-iitút a·-admíssi~· 
biiidade da Medida Provisória n" 302. de !992. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Divaldo Suruagy. 

O SR. DIVALOO SURUAGY (PMDB _: AL Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, St·" e Srs. Senadores, 
estamos comemorando, este ano, o centenário de nascimento 
daquele que teffi sido considerado um dos maiores escritores 
brasileiros - Graciliano Ramos, o Velho Graça, como era 

- -chamado na intimidade. Pois foi no ano de 1892, que Grací~ 
liano Ramos, filho do "coronel" Sebastião Ramos de Oliveira 
e Maria Amélia Ferro Ramos, nasceu no Estado de Alagoas, 
em Quebrangulo, primogénito de urna famnia de dezesseis 
filhos. 

Seus livros, lidos em todo o mundo, já foram elogiados 
por diferentes críticos e ensaístas, brasileiros e estrangeiros, 
como Franklin de Oliveira, Álvaro Lins, Nelson Werneck 
Sodré, Agripino Gtieto, Antônio Cândito, Otto Maria Car~ 
peaux, o ensaista alemão Helmut Feldman, professor da Uni~ 
versidade de Ruhr e que apresentou tese sobre as obras de 
Graciliano Ramos, o crítico também alemão Gunter Lorenz, 
o professor holandês Auguisto Willensen, da Universidade 
de Amsterdam, e Victor Knoll. Quase todos ·eles colocam 
Graciliano Ramos entre os maiores escritores da literatura 
brasileira: Machado de Assis, Guimarães Rosa, Jorge Amado 
e Érico Veríssimo. 

As obras de Graciliano começaram a ser publicadas a 
partir da década de trinta, com "Caetés", 1933; "Sào Berfiar~ 
do", 1934; "'Angústia", 1936; "Vidas Secas", 1938; ''Viventes 
das Alagoas•·. 1940; "'Terra dos Meninos Pelados"", 1944; "ln· 
fância", 1945, seu livro autobiográfico; ''Insônia" , 1947; 
e as obras póstumas, "Memórias do Cárcere", 1953; e "Via~ 
gero". 1957. 

Sobre elas, Nelson Werneck Sodré escreveu: "Sua histó~ 
ria aparece como um dos grandes livros bra~ileiros, talvez 
o maior. Não se surprendam - amanhã, quando a vida de 
hoje estiver esquecida, esta obra nos representará. Será, 

para os brasileiros que viverem depois de nós, muito mais 
do que "Os Sertões", muito mais do que o melhor Machado 
de Assis." 

Graciliano Rar_nos filiava~se à escola realista, protestando 
sempre quando o situavam no Mod_ernismo da Semana de 
Arte Moderna de São Paulo, de 1922. Pesquisado e estudado 
em colégios, universidades e centros acadêmicos, aqui e no 
exterior, sua vida e obra têm servido de motivação para teses, 
ensaios e livros de crítica. Disseram que "a rnaestria singular" 
de seus livros reside no seu estilo". Como purista da língua 
e estilista é considerado um clássico da literatura brasileira. 
Na verdade, estilo e história acasalam~se, identificam~se, aqueM 
le sempre seco, parcimonioso, áspero, igual à caatinga nordes-
tina, descarnado, substantivo e não adjetivo. 
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É-lhe reconhecido, çomo ficciontsta • .o ,se4 _extr~ordinário 
potenciã.l de imãgYnaçãQ e criação_artística. q.form.ação psicoló-_ 
gica dos personagens e tipos humanos, a· descriçãO do meio 
físico e -social. A temática de suas obras _trata dos problemas 
sociais, a miseria do homem da~ zonas _rurais, as injuStiças 
sociais que ali eXistem, o coronclisrno e seu mUndo de viol~n
cia, dominação e exploração, objcto tudo isto da denúncia 
amarga e implacável do escritor. Enfim, retrata, da maneira 
mais direta, crua, incisiva, a condição humana, na su~ miscra
bilidadc~ O sertão nordestino_, pode-se __ dizer, está ali. em seus 
livros,_ palpável, real_, patético. 

Em 1938, numa entrevista, Grãciliano explicou sua tcm~-
tica: "não me preocupo em pintar o meio. O que me intere_ssa 
é o homem, o homem daquela região aspérrima. Os roman
cistas do Nordeste têm pin~ado igualmente o homem da zona 
do brejo ... Procurei aUscUltar a alma do s.errude e quase 
primitivo que rii.Ora na zona mai!> recuada do sertão, observar 
a rcação desse espírito bronco ante o mundo exterior, isto 
é, a hostilidade do meio físico e da injustiça humana." 

Esta estranha criatura, um renitente insatisfeito, e:Klraor
dinário escritor, segue expressando uma visão .trágiCa do s·er. 
Preocupado com a questão so_cial, coloca o homem e suas 
relações em primeiro plano. 

Para ler Graciliano Ramos é mister camiottar com el_e, 
vivenciando suas experiências que vão da narra_ç_ão dos GOStiJ.
rnes à confissão das emoções pessoais, conduzindo-nos a várias_ 
esferas da humanidade. sem se afastar dos ternas propostos 
com seu modo peculiar de julgar c sentir. sem apegar-se ao 
pitoresco e descritivo. 

Meticuloso, deseja eliminar tudo o que não é essencial, 
as frases feitas, eloqüência tendenciosa. 

O elemento lírico de_ suas obras é antimusical, estático, 
sóbrio; não dissolve o_ mundo agitado. Ante~.-~stabiliza-o, 
torna-o inferior, às vezes, iilfernaL Erige monumentos mórbi
dos~ uma_elegia à morte. Faz_experimentos com a arte como 
que buscando a solução de seu!:i problemas. Ironiza a realidade 
encapsulando o seu mundo em si rncsmo. O egoísmo de seus 
heróis é o egoísmo daquele que sonha e para o qual, prisioneiro 
de um mundo irreal, só ele mesmo existe realmente'', de 
forma patológica. 

Todos seus roma_n_ces_são tGntativ~s de destruição da me
mória, das recordações, da angústia da vida -porém neces
sário se faz lembrar que existe o despertar. 

"O herói de Graciliano Ramos é _o sertanejo desarraiR 
gado, levado ao· mundo primítivo ... É o vagabundo ("um 
pobre nordestino")", enfatiza Otto Maria ·caq:ieaux, talvez 
um dos mais argutos críticos da_ obra do escritor alagoano, 
que esmiúça os seus temas,_ o se_u "mundo infernal"._ Lá, as 
almas são caçadas por um turbilhão demoníaco de angústias, 
como as_ almas np vestíbulo do "Inferno de Dante". 

Interpretações como essas levaram alguns críticos a ado
tar certos epítetos sobre seus livros e pessoa. como "pessi
mismo radical'', "negativismo orgânico", ''romancista dos po
bres.-diabos." e "escritor do Bem e dp Mal". _ . 

Mas vida e obra deste mestre das Alagoas, na verdade, 
confundem-se, apesar _d_a obsl!rvação de Ály_aro Lins: ~·Exis
tem homens que explicam as suas obras, como há obras que 
explicam os seus autores. No _caso de Graciliano Ramos. é 
a obra que explica o homem". Do homem Graciliano, alguém 
que o conheceu, descreveu-o assim: "alto, magro, pouco pal
rador, sem nenhum talento para o riso, com jeito de revisor 
suplente de jornal, dos que recebem sempre em atraso". Aos 

cinqüenta e seis anos de idade, auto-retratou-se nessas frases: 
_ "ten~o sete fi!QoS; _pünha leitura predileta é a Bíblia; não 
tenl:w preferênciã.' p6r nenhum de meus livros; refaço meus 
romances várias v~~c_s e os escrevo sempre pela manhã". 

Mas como foi a· vida desse gênio da literatura? O meniilo 
das Aiagoas viv.~u .'e~ função .dos negócios e atividades do 
pai, primeiro em Quebramgulo, onde nasceu; depois em l3uí
que, Pernambuco, novamente em Alago.as, na cidade de Viço. 
sa, J!O colégio ~n_te~no em Maceió e, finalmente, Palmeira 
d.Qs lndios. _ _ _ _ __ _ _ 

Em "Infância", ele se descreve: "Eu vestia roupas ordíná
__ rias, usava tamanco:S. enlameava-me no quintal, engenhando 
bonecos de barro, falava pouco" ..... Meu pai e minha mãe 
conservavam-se grandes, temerosos. incógnitos. Revejo peda
ços deles, rugas, olhos raivosos, bocas irritadas e sem lábios, 
mãos grossas e calosas ... Ouço pancadas, tiros, pragas, tilintar 
de e.sporas ... Medo. Foi o medo que me orientou nos primeiros 
anos, pavor". 
_ . Autodidata_,._ Graciliano pol:!_C:O_ estudou e aprendeu na esR 
cola regular e oficial!__adqurindo C!Jltura_ e _saber na intensa 
e extensa leitura de história, filosofia, literatura, sociologia 
e direito: Seu currículo estudantil, portanto, no início do sécu. 
lo, é sofrível. Inicia~se na alfabetização, com sua irmã Moci
nha, usando a velha "Cartilha do Barão Macaúbas". É ele 
mesmo quem conta: "Aprendi a carta do ABC em casa, aguen
tando pancada, mas aos nove anos era quase analfabeto". 
Depois, freqüentou, eril Viçosa. a escola de Dona Maria e 

.a escola pública da professora Maria do ó. Reconhece que, 
no colégio da_ capital alagoana, onde estudou, ··fui um aluno 
rnedíocr_e". 

E como, então, esse aparente estudante Relapso chegou 
.à li~çratura? Ele mesmo conta: "Como levava uma vida bas
tante chata, habituei-me a ler romances ... Desembestei para 
~ literatura", pelas mãos e influência do tabelião Jerónimo 
Barreto e o agente do correio, Mário Venâncio, em Viçosa. 
Lia muito Eça de Queiroz. Aluízio de Azevedo, Antônio 
Manoel de Almeida, José de Alencar, Balzac, Dostoiwsky, 
Zola, Ce_rvantes, Daniel Defoe e os poetas Olavo Bilac e 
Alberto de_ Oliveira- autores que entraram para a sua forma
ção literária. Em 1904, com doze anos de idade, funda o 
Jotnalzinho "O Dilúculo", _com tiragem de duzentos _exem
plares. 

Por volta de 1910, já reside em Palmeira dos Índios, 
onde ruma conta da loja de tecidos de seu pai. Lê muito, 
-~·o Capital", de Karl Marx e "A Origem das Espécies", de 
Charles Darwin. - - - - -- --

Quando irrompe a Prímeira Guerra Mundial, em 1914, 
deixa a vida enfadonha da província e viaja para o Rio de 
Janeiro. onde exercerá o ofício de revisor no "Correio da 
Manhã" e de "O SéCulo". Em carta à sua mãe, sobrl! a política 
n_acional, os vícios e fraudes da República Velha, a prática 
das oligarquias dominantes do País. Relata ··as eleições corre
ram por aqui -como geralmente correm por lá - atas falsas, 
livros roubados, capangas, atentados contra a liberdade do 
cidadão". 

Em virtude da tragédia em sua família, pela perda de 
três im1ãos menores, vítima de epidemia de peste bubónica, 
Graciliano retorna a Alagoas, Em uma entrevista de 1943, 
ele resumiu, sinteticamente os anOs seguintes de sua vida: 
"Embrenhei-me de novo em Palmeira dos Índios. Fiz-me ne
gociante, caseime, enviuvei, tornei a casar, enchi-lne de filhos, 
fui eleito Prefeito e enviei dois relatórios ao Gove-rnador". 
Realmente, em fins de 1915, casa-se com Maria AuguSta: Bar R 
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ros que lhe tlr:u quatro filbos -Márcio, Júnior, Múcio e 
Maria. Em 1920. para desespero de Cr~cHiano, ela morre,_ 
repentinamcntt:, deixando-o arrazado ... çomo conta em carta 
a um amigo: "Sou um pobre-diabo. H_á_ cinco anos não abro 
um livro. Doente, triste-, só.:...._ um biého~··-Em 192(-[lcnsOU. 
até em suicidar-se. 

Recuperando-se aos poucos da perda da esposa, começa 
a escrever artigo:-; para o jornalzinho "O Índio''. editado pelo 
padr~ Francbco Xavier Macedo, pároco da matriz de Palmeira 
dos Indios, de quem se torna grande amigo, apesar de Graci
liano ser ateu e admirar a "Revolução Bolchevhaa", de 1917, 
que a Igreja, tenazmente, combatia. Os rdatórios qúe envia, 
como Prefeito ao Govcnador de Alagoas. tornam-se, pela 
qualidade do texto e estilo, conhecidos e admirados, no Sul, 
corno acontece com o poeta c livreiro Augusto Frederico Sch~ 
midt. projetando o nome do autor. Esses relatórios são, poste.:
riormente, puhlicados em 1961. sob o nome de "Viventes 
das Alagoas", pehllivraria Martins Editora. 

Conht"ce, então, Heloísa de Medeiro~. pela qual se apai
xona ardorosamente, c em três mcsl!S jã estão casados. Renun~ 
cia à Prefeitura de Palmeira dos Índios, e é nomeado diretor 
da Imprensa Oficiãl do EStriâo de A lagoaS-. -mudando-se para 
a Capital. Lá, aproxima-se de um grupo de jovens intelcctwlis, 
José Lins do Rego, Rachel de Queirós, Guedes Miranda, 
Aurélio Buarque de Holanda, Rui Palmeira, Jorge de Lima, 
Alberto Passos GUimarães e Jaymc de Altavila. 

A Revolução de Trinta encoritra-o escreVei-Ido o romance 
"Caetés", conforme carta à Heloísa: ~·Estou mexendo nos 
··catés". Posicionando~se contra aquela revolução, desloca~se 
para Palmeira dos Índios e, com alguns poucos soldados, tenta 
opor-lhe resistência. Fracassa e é pres<Y. Ei~lo em 1931 liber
tado, mas em sériaS dificuldades financeiras, desempregado, 
doente, hospitalízado. embora ati v o na literatura, redigindo_ 
"São Bernardo". As anotações desta época lembram: "Voltei 
para Palmeira dos Índios, onde, numa sacristia·, fiZ' "São Ber-
nardo". Reescrevo-o ao longo de 1932. -
. Finalmente, em 193.3, a sorte muda para o Velho Graça. 

E designado pelo novo Interventor do Estado. Capitão Afonso 
de Carvalho, diretor da Instrução Pública de Alagoas, onde 
realiza administração revolucionária, como a distribuição gra
tuita de comida, roupas, calçados c material escolar aos alunos 
pobres da rede oficial, sendo um dos pioneiros da merenda 
escolar no Brasil, que seria implantada decênios depois-. 

1933 é o ano também da publicação de seu primeiro ro
mance, pela editora de Augusto Frederico Schmidt, no Rio. 
A ação de "Caetés", desenrola-se em Palmeira dos Índios 
e trata da estória de um livro a ser escrito pelo personagem 
principal, João Valéria, sobre episódio de nossa História, o 
naufrágio do primeiro bispo do Brasil, Dom Pero Fenandes 
Sardinha e de seu trucidamento, pelos índios caetés, em terras 
alagoanas. O romance foi prodigamente elogiado por uin dos 
críticos literários mais exigentes e _mordazes do Brasil, Agri
pino Grieco, nestes__ termos: ucaetés" é uiria-Obra que mais 
me tem deliciado nestes Brasis, em qualquer tempo~. :Roman
ce bem pensado, bem sentido, bem escrito ... Graciliano Ra~ 
mos é um finíssimo homem de letras". 

Em 1934 aparece nas livrarias o livro "São Bernardo", 
editado por Gastão Cruls, bem recCbido pela crítica e com 
grande repercussão em todo o País. O crítico Álvaro Lins, 
anal_isando a estrutura de "São Bernardo''. comenta: "A paisa~ 
gem exterior torna~se urna projeção do homem. O_romance 
"São Bernardo" desenvolve-se todo dentro de urna fazenda; 
Paulo Honório coloca a sua ambição no domínio da terra. 

Contudo, a fuzenõa .e a terra não são realidades fundamentais 
de. ",Sãq · aerns.trqq". A realidade. f~ndarnental_d.o romance 
é a figura de Paulo Honório, com seu egoísm~. com a sua 
maldade, com o seu ciúme, com a sua desumanidade". 
· - 'NO ano seguiritc, o eSCritor alagoano faz as primeiras 

referências sobre o novo livro, "Angústia'\ em correspon
dência à esposa Heloísa. O livro é concluído em fins de 1935, 
ano de muita agitação política, reflexo, sem dúvida, da luta 
ideológica no exterior, entre comunistas e fasciStas. Surgem 
a Aliança Nacional Li_bertadora, de tendência esquerdista, 
e a Ação fntegralista Bra~ileira, de Plínio Salgado_, que seguia 
o nazifascismo. A 25 e 27 de novembro, estoura a insurreição 
comunista. liderada por Luiz Carlos Prestes, em Natal. Recife 
c Rio de Janeiro, imediata e violentamente reprimida pelo 
g'?verno de Getúlio Vargas, que instituiu o Conselho de Segu
rança Nacional, impôs o estado de sítio e ordenou verdadeira 
caça às bruxas. em todo o Brasil, aos comunistas. socialistas 
e liberais. simpatizantes da Aliança Nacional Libertadora. 
Um pré-ensaio do golpe de 10 de novemhro de 1937. 

Graciliano Ramos, vítima desses tt.!rnpos truculentos e 
ditatoriai~. é destituído do cargo de Diretor da Instrução Públi
ca de Alagoas. preso a 7 de março de 1936, e levado para 
ReCife, onde, no -pOrão de um naViO, segue, com milhares 
de outros presos nordestinos e nortistas, para o Rio de Janeiro. 
De lá, mandam-no para a temida prisão da Ilha Grande, no 
litoral fluminense. 

·TodO esSe' Pérfódo em que o escrítor esteve preso, está 
relatado no livro "Memórias do Cárcere". Para libertá-lo, 
em janeiro de 1937, houve antes gestões infatigáveis de sua 
esposa Heloisa, junto ao Palácio do Catete, aos Ministérios 
da Guerfa e Justiça, com a ajuda impresCindível do escritor 
José Lins do Rego e de Hermes Lima, secretário de Vargas. 

''Angústia'·, é impress-a quando o autor se encontra na 
cadeia. como preso político, num gesto admirável de coragem, 
integridade e amor à arte do livreiro José Olyrnpio. O romance 
é a estória dramática de um triângulo- Luiz da Silva, Julião 
Tavares e Marina - eill C(tie- um de seus vértices tem de 
ser eliminado, c do crime que o permeia. Revela a decadência 
da famllia burguesa, a esperteza da política e da imprensa, 
o mundo da loucura e do crime. 

O crítico alemão Helmut Feldrnann chama a atenção para 
"o 'papel que cabe o crime. na obra de Graciliano Ramos". 
Considera que "ein seUs roinances (>sicológico-ex-perimentais, 
Graciliano entra em rninúncias sobre as possibilidades da auto
afirmação através do crime e com isso ·lança uma luz nos 
abismos da alma humana, de que ele próprio se sentia amea
çado". 

Saído da prisão do Estado Novo, o romancista vai morar 
numa pensão da rua do Catete e vive modestamente de seu_s 
artigos em jornais e revistas e das edições de seus livros. 
Ne._ste período. cinco meses, de maio a setembro. redige "Vi
das Secas": que é editado em 1938, ainda pela Editora José 
Olympio. O escritor Franklin de Oliveira encanta~se com O 
livro: .. A ficção do mestre alagoano é de um escritor que 
possui a perspectiVa histórica da evolução humana: .. Não há 
seres luminosos na ficção de Graciliano. Gera somente .. Vidas 
Secãs": -·homens como FabianO que, de tão aviltados em 
sua humanidade, não sabem sequer verbalizar o seu pensa
mento ... Os dois meniÍlos de "Vidas Secas" sequer têm nc
me". 

Com a designaç:lo para o cargo de lnspetor de Ensino 
Federal, em 1939, suas penúrias finanCeiras diminuem e come
ça a freqüentar, então, a livraria de José Olyrnpio, uma ·espécie 
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de academia de escritores e artistas 10formal, onde, todas 
as tardes, religiosamente, eles se encontravam para diScüsSões, 
debates, bate-papos sobre artes, literatUra, política, filosofia, 
assuntos mundiais: Lá estavam sempre, além do Velho Graça, 
Carlos Drummond de Andrade, Jorge Amado, José Lins do 
Rego, Murilo Mendes, Hermes Lima, Marques Rabelo. Adal
gisa Nery, Eneida, Otávio Tarquín-io, All~ftiSlC>" Frederico 
Schidt, José Américo de Almeida, Anísio Teixeira. Otto Ma
ria Carpeaux, inclusive alguns MiniStros-de Vargas, Gustavo 
Capanemas, Oswaldo Aranha, João Neves da Fontoura. En
fim, a nata da intelectualidade brasileira. 

Com o términ-o do conflito mundial, em 1945, a vitória 
da democracia, a decretação da anistia e a nova legislação 
eleitoral, que permitira a criação de partido político de qual~ 
quer matiz ideológica. legaliza-se o Partido Comunista Brasi
leiro. Intelectuais, escritores, artistas, joni.alistaS -de renome 
inscrevem-~e no PCB- o próprio Graciliano Ramos, Cândido 
Portinari, Alvaro Moreyra, Rui Facó-, Antônio Couto Ferraz 
e outros. É também neste ano que aparece a sua obra autobio
gráfica "Infância". 

Graciliano, já é então um escritói" célebre, consagrado, 
conhecido e respeitado no Brasil e no exterior, com livros 
traduzidos em vários idiomas. O s~u- partido o convoca para 
concorrer a uma das vagas ao Senado, por sua terra natal, 
Alagoas. O Velho Graça não deseja a indicação; não quer 
trocar a literatura pela política. Todavia, acaba aceitando-a, 
por obediência à disciplina partidária. Mas, pessoalmente, 
não faz campanha eleitoral e é derrotado na disputa. Em 
1947, a ainda Editora José Olympio impi"íme Outro livro seu, 
"Insónia", col<::tânia de contos, que escrevera por quas-e dois 
anos. No início da década de cinqücnta, o Velho Graça subs
titui- Álvaro Moreyra na presidência da AssOCíação Brasileirã 
de Escritores, num morn.erüo doloroso de s_u~_vida: o _suícidio 
do filho Márcio, após matar um rapaz numa pensão da Tijuca, 
onde ambos moravam. O_sofrimeilto do escritor é atroz, idên
tico ao da morte da primeira mulher e dos três irmãos. 

No auge da guerra-fria, em 1952, ainda sob impacto da 
guerra da Coréia, Graciliano, após recusar convites anteriores. 
aceita conhecer a União Soviética, visita esta narrada em ''Via~ 
gem", postumamente editado em 1957. Falando sobre o livro, 
adverte: "Sinto-me no dever de narr;1r ... o que vi ãlém daque
las portas, sem pretender de nenhum modo cantar loas ao 
governo soviético. Pretendo ser objetivo, não derramar-me 
em elogios, não insínuar que; em trinta e CinCo anos, a Revo
lução de Outubro haja criado um paraíso ... " 

Mas a ida a Moscou foi a última viagem com saúde, 
pois, logo após- seu retorno, os primeiros SiTiais da doença 
que o vitimou, se riümifestam. Diagnosticada, levam-no à Bue
nos Aires para ser operado por um grande cirurgião portenho. 
Lá, talvez, tenha tido a última emoção forte da vida, ao reen
contrar, emocionado, o companheiro de cela da_ prisão da 
Ilha Grande, em 1936, Rodolfo Ghioldi, Secretário-Geral do 
PC argentino. _Mas _a enfermidade já se alastrava demais e 
a previsão médica dava-lhe poucos m_eses de_ vlda, decorrente, 
sem dúvida, do prolongado vício de fumar do escritor, dois 
a três maços de cigarros por dia, anos a fio. 

De volta ao Brasil, na comemoração do seu sexagésimo 
aniversário, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro presta-lhe 
significatiVa homenagem, tendo, discursado, entre outros, Jo
sé Lins do Rego, Jorge Amado, Jorge de Lima, Peregrino 
Júnior. 

A 20 de man;o de 1953, às cinco horas da manhã, fall!ce, 
com grande sofrimento e dores, Graciliano Ramos. O corpo 

C:: velado na Câmara Municipal do Rio e enterrado, no dia 
seguinte, no Cemitêrid de São João Batista, com a pr~sença 
de parentes, amigoS, ~s.critores, arti.stas, políticOs. represen
tantes diplomáticos. entidades sindicais. jornalistas _e grande 
acompanhamento de populares. 

Puhlicou-se, após sua morte, a obra "Memórias do Cárce
re", na qual o autor expõe todo seu período Kafquiano, desde 
a prisão em 1936, até a libertação no ano seguinte, período 
que conheceu várias prisões, como as de Maceió, Recife, Rio 
e Ilha Grande, algumas celebrizadas pela pena genial do escri
tor: Pavilhão dos Primários, Colônia Correcional, Casa de 
Correção. · · - -

Como no "O Processo", de Kafka, cujci pC-rS6nagem cen
tral desconhece as razões_ porque e·stá sendo proces_sado e 
perseguido pelos donos do poder, Graciliano também ques
tiona, em "Memórias do Cárcere", a sua detenção, as razões 
de Estado, que os regimes ditatoriais-sempre escondem e 
justifícam as pfáticas de terrorismo c de opressão: ··Partimos; 
lá fui claudicando até a Cas<:~ de Correção ... Surpreso e inquie
to, perguntei a niim mesmo porque me enviaram àquela pri
são-" O professor de Literatura Brasileira da USP, Valentim 
Facioli, frisou que "'Memórias do Cárcere'' é o livro mais 
radical de Graciliano ... é o livro da prisão ilegal de que foi 
vítima, fundando-se como lugar e te_mpo de todos os oprimidos 
submetidos à prisão da dominação de classe··. 

Quando saiu da cadeia, o Velho Graça declarou que es
creveria sobre aqueles terríveis e lúgubres tempos: 

"Contarei um dia, se puder, o que me suc_edeu em 1936: 
descreverei o Pavilhão dos Primários, a Sala da Capela. a 
Colônia Correcional de Dois Rios .... Falarei sobre coisas 
que não puderam ser ventiladas ainda ... As criaturas vistas 
à- sombra daquelas paredes surgem muito grandes hoje, até 
os malandros, os vagabundos~·~ _ 

"Memórias do Cárcere" já foi comparado poi- muitos 
críticos, à "'Recordações da Casa_dos_Mortos", de Dostoiews
ky._ sobre os horrores da prisão do regime czarista na Sibéria, 
no século passado. 

Nesses cem anos de Graciliano Ramos, que agora, neste 
ano de 1992, estamos a comemorar, vale assinalar que já 
foram vendidos cerca de cinco milhões de seus livros, no Brasil 
e no exterior e que, em meados da década passada, "Vidas 
Secas", já estava na quinquagésima primeira edição; "São 
Bernardo" na quadragésima segunda; "Angústia •• na vigésima 
nona: "Ca_etés" na vigésima e "Memórias do Cárçere" na 
décima nona edição. 

Justa, portanto, as homenagens que, certamente, ao lon
go deste ano, serão prestadas ao grande escritor pátrio, por 
intelectuais, artistas, autoridades, associações civis, entidades 
sindicais.e o povo, especlalniente da brava gente alagoana, 
.que ele tanto amou e que tão hem e fielmente retratou em 
seus notáYeis livros. Assim, quero expressar os nossos tributos 
e reverências àquele que foi, talvez, o maior escritor alagoano, 
tornando-se, pe_l_a sua arte e inteligência, uma das glórias desta 
Nação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr•' e Srs. Sen(!dores, 
a Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar foi 
assinada, em 1982, por 159 países; até a presente, 47 nações 
ratificaram suas assinaturas, dentre elas o Brasil (em dezembro 
de 1988). Quando o 60·' país ratificar, a Convenção entrará 
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em vigor cm um ano após tal ratificação. E::-;pcra-sc LJUC:: nos 
próximos cinco anos csst número seja alcânçado. 

A Convenção estâbclcccu um Mãr Territorial de doze 
milhas náuticas e uma Zona Económica Exdusiva de até cento 
e oitenta e oito milhas náuticas. 

A Zona Econômica Exclusiva Brasileira, equivalC a uma 
área de mar da dimensão da Amazônia brasileira; cerca de 
meio território nacional. 

Os direitos e obrigações de cada país dentro de sua respec
tiva Zona Económica Exclusiva, em relação aos recursos vi
vos, são-definidos nos artigos 55 c 75 da Convenção C os 
de alto mar nos artigos 86 e 119. __ 

"A adesão aos princípios da ConvenÇão é a ITúcnÇão 
de cumpri-Ia, quando esta entrar cm vigor, além dt! direitos 
de sobaania e exclusividade multo signifiCativos que serão 
incorporados ao património nacional, conferem ao pafs deve
res de grande envergadura e que certamente exigirão um esfor
ço considerável, tais_ como delimitação da Plataforma Conti
nental, a fixação dos limites das capturas permissíveis dos 
recursos vivos; e exploração dos recursoS -não vivos na área 
jurisdicionada" (Decreto n" 98.47\:l, d.; 7 de dezembro de 1989 
aprova o III Plano Setorial para os Recursos_ do Mar - III 
PSRM). 

O Programa REVIZEE foi encaminhado às instituições 
da área após a 102" Sessão da CIRM, que aprovou o texto 
do III Plano Setorial para os Recursos do Mar (!li PSRM). 

Graças ao cronograrna de exec-ução do REVIZEE os 
quatro navios de pesquisa pertencentes à Fundação Instituto 
de Pesca do Estado do Rio de Janeiro- FIPERJ, ao institUto 
Oceanográfico da Universidade de São Paulo- IÓUSP, do 
Instituto de Pesca do Estado de São Paulo e da Fundação 
Universidade Rio Grande receberam recursos financeiros, a 
fundo perdido, da CIRM para sua recuperação e moderni
zação. 

Devido à extensão da área a ser investigada ~ às carac-~e
rísticas funcionais específicas da costa brasileira, o Programa 
propôs dividir-se a ZEE nas seguintes quatro áreas de maior 
grau de homogeneidade: 

ÁREA 1 - Costa sul-sudeste - do Chuí ao Cabo de 
São Tomé; 

ÁREA 2 - Costa Central - do Cabo de São Tomé 
a Salvador,-incluindo as Ilha~ Trindade e Martin Vaz; 

ÁREA 3- Costa Nordeste- de Salvador a Fortaleza, 
incluindo Fernando de Noronha; e 

ÁREA 4 - Costa Norte - de FortaleZ-a à Fronteira 
Marítima com a Guiana. 

Cada área seria trabalhada durante dOis anOS, sendo que 
o período de pesquisas de mar estender-se-ia até 1989; em 
1992 seriam iniciados os trabalhos na área 1, corno previsto 
no cronograma. 

Cabe frisar que o Brasil encontra-se em consíderável atra
so para realização de tais prospecções; o governo-português, 
por exemplo, há cerca de cínco anos, não tem poupado esfor
ços para executar as pesquisas c a exploração da ZEE portu
guesa (Açores, Madeira e Continente), inclusive,_com_o prepa
ro, através da Escola Portuguesa de Pesca, para explorar a 
ZEE, de grande contingente de tripulantes, em verdadeira 
convocação da juveritude. 

Urge seja cumprido o cronograma do -Programa REVI
ZEE, urna vez que os navios foram reparados e modernizados 
para essa finalidade com recursos financeiros da CIRM. 

Considerando que, de acordo com -a decisão tomada na 
112~ Sessão Ordínária da Comissão Interminist!.!rial para os 

Recursos do Mar, em 23 de outubro de 1991. os_recursos 
destinados ao Plano Setorial para os Recursos do Mar para 
1992, _que vierem.através de orçamento da Marinha do Brasil, 
serão repassados para o -Conselho Nacional de Desenvolvi
mento Científico e Tecnológico, poís a Secretaria da Comissão 
Interministerial para os Recursos do Mar deverá se retirar 
do Programa REVIZEE passando a gerência para o citado 
Conselho; 

Considerando que a SECIRM tem gerenciado com eficá
cia a execução dos sucessivos PSRM, contando em seus qua
dros com equipes de escola civis e militares; 

Considerando que o CNPq, além de suas gigantescas atri~ 
buições diversificadas nos campos do ensino e das pesquisas, 
não possui a tradição específicas para gerenéiamento de ativi
dades marítimas, que exigem formação adequada, em face 
das peculiaridades do setor, inclusive, da segurança do homem 
do mar; 

Considerando que a transferência dá gerenciamento do 
programa REVIZEE da CIRM para o CNPq acarreterá atra-

- sos cm função dos fatores já mencionados, permitimo-nos 
pleitear, atendendo à sugestão da Secretaria de Eslado de 
Agricultura, Abastecimento e Pesca; do Rio de Janeiro, aos 
Srs. Ministros com assento na Comissão Interministerial para 
os Recursos do Mar, a permanência da CIRM da geréncia 
do Plano Setorial para os Recursos do Mar e do Programa 
REVIZEE. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevidcs) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB -- BA. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sf'l~ e: ~-Senadores, 

o que me traz hoje, a esta tribuna é a necessiddd.e de analisar 
com atenÇão a política de exportação desencadeada recente
mente pelo Governo. No dia 18 de fevereiro, foi editado 
um "pacote" de medidas, cujo objetivo_ é oxigenar o setor 
exportador brasileiro, praticamente sucateado a partir de mar

-ço de 1990. De modo geral, pode-se dizer que as medidas 
são. positivas, mas é profundamente lamentável que sejam 
adotadas só agora, dois anos depois de instalada a atual admi
nistração. Além disso, parcela ponderável do empresariado 
considerou excessivamente tímido o conjunto de leis, normas 
e instruções. 

De minha parte, acredito que talvez falte a ele, Governo, 
uma política cambial estável. Como se sabe, as súbitas flutua
ções na taxa de câmbio real geram forte instabilidade, fazendo 
com que os preços dos produtos brasileiros, de um momento 
para o outro, passem de baratos a proibitiVas. E vice-versa. 
Estas mudanças bruscas acabam prejudicando o fechamento 
de contratos de exportação de médio e longo prazo. 

A edição dessa série de_ medidas foi, sem dúvida, o reco~ 
nhecimento, Por parte do Governo, de que algo tinha que 
ser feito, ime .amente, no que se refere à exportação. No 
seu primeiro oiênio, a atual administraçãO teVe. para com 
os exportadores, o mesmo tratamento destrutivo que adotou 
para com inúmeros outros sctores essenciais da atividade eco
nômicá. Mostrou pelo comêrcio exterior o-mesmo descaso 
com que tratou o serviço público e as empresas estatais. Sim
plesmente, botou abaixo uma delicada estrutura montada ao 
longo de décadas, e que rendeu excelentes resultados ao País. 
Depois, por dois anos inteiros, nada fez para substituí-la. 

Assim, esse riovo pacote nada mais é do que o reconhe
cimento do fracasso da política anterior pãra ·o ·setor-de comér-
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cio internacional. Ou melhor, da faltã dC uma i}oÜÚca-Para 
área tão significatiVa~ · - - _ ---~:- :~- _--- -~=-

Ao anunciar essa nova-llriha de ~ttia_ç_ão, o Governo pro
jeta um Crescimento da ordem de US$3.2 bilhões no montante 
das nossas exportações, no corrente ano. Segundo os técnicos, 
com este valor, seria possível criar, internamCnte·, cerca de 
250 mil novos emPregos. Mas nós não acreditamos que -
tendo em vista a- recessão mundial, em especial a QOrte-ame
ricaria - seja possível alcançar esse valor, mesmo conside
rando a boa safra a-grícola de 1992. Há quCm estime que 
o crescimento nas exportações não deva exceder, este ano, 
US$ I bilhão. 

lhõesem 1980, US$ 159,5 bilhões em 1987 e US$ 108,7 
bilh(),es em 1990), ~na maior divida _extern~ do m_un_do, 
superior a US$ f tt=ilh~o. 

OS dadoS ariteriores contrastam com o desempe
nho da economia japonesa--- Offiaiái- c~edOr muiúllal. 
No fín·arctos anos 80,'dispunha o JaPão de ativos líqui
dos, no exterior, superiores a US$ 300 bilhões. Ao 

- Jongod-os ªnos_SO_, o)ap_ão transferíll creSCentes reC1ir- _ -
sos líquidos aos EUA: US$ 95, bilhões em 1980; US$ 
51,3 bilhões em !985; US$ 41,5 bilhões em 1989 e 
US$ 32,6 bilhões em 1990. 

Esses dados traduzem os graves descquiltbrios que 
deverão ser resolvidos para que a economia dos países 
industrializados, no'i anos 90, possa ganhar estahilidade 
e din3mísmo sUstentado." 

Muitos são os obstáculos que o Brasil tem -de ve-ncer 
para chegar a qualquer um desses dois números. Devemos 
ter em mente que- um dos fatos mais impõitanttis, a -nlvél 
mundial, no que se refere ao comérCio, é o- fOrtalecimento 
de uma mentalidade protecionísta. - -De outro lado, na Europa, estamos assistindo à formação 

A ameaça de um protecionismo xenófobo começa a ga-- do Mercado Comum, com os países membros praticamente 
nhar corpo na Europa, e principalmente nos Estados Unidos se fechando dentro de suas fronteiras, para assegurar a manu
da América do Norte, onde a recessão é maiS agüçla. DOnos tenção do hom nível de renda que conseguiram para seus 
da maior dívida externa do mundo c dos maiores déficits - cidadãos. A unificação econômica dev_e incr_ementar 3inda 
fiscaiS e ·comerciais, os Estados Unidos se vêem ameaçados, rnaís-o comércio entre os países membros, dificultando. assim, 
de um lado, pela pujança da indústria japonesa e, de outro, a entrada de produtos vindos de fora da _E!-i~opa. Como s~ 
pelo poderio econômico da Europa, qUe Se Unifica: sabe, exi~Je hoje uma forte reação nos países daquele conti-

Com 0 final da- guerra fria, a poderosa indústria bélica nente, especialmente por parte da França, contra a entrada 
estadunidense sofreu um baque. Na verdade, perdeu sua razão de produtos japoneses. Essa xenofobia comercial podt' se 
de existir. acentuar na inedída em que venha a aumentar a recessão 

Não creio que possa ser considerado um inócuo exercício por lá. Precisamos estar atentos aos acontecimentos que ali 
de paranóia 0 fato de termos de trabalhar com a hipótese se sucedem porque é para lá que segue a maior parte - "33 
de os Estados Unidos reduzirem suas importações, como for- - por cento- das nossas exportações. 
ma de fortalecer sua própria economia. Caso isso_ ocorià, . --É·, pois, cte'ntró oeste quadro, que o Hiasil pretende agora 
os países que exportam para lá- o mundo todo, praticamente __ elevar consideravelmente suas exportações. 
--sofrerão grandes_ prejuízos. Entre eles, é claro, o Brasil. É claro que temos o maior interess_e no incremento de 

Para melhor entendermos o pacote de comércio exterior noss~s exportações; porque podem gerar riqueza e empregos 
editado em fevereiro, temos que dar uma breve olhada no aqui dentro. No entanto, o cenário mundial - que jamais 
intrincado cenário do c_omércícr mundial dos nossos dias. pode s_er perdido de vista- não se mostra nada favorável. 

No início dos anos 80, tivemos nos Estados Unidos uma Sr. ?_residente, Srs. e Srs. Senadores: 
política qüe foi chamada de "'Rcaganomit:S". Com ela, foi A Política Ativa do ComérCio Exteriof, nome dado pelo 
possível reduzir drasticamente a inflação. O índice que, em GOverno à sua iniciativa, consta de _trez_c medidas. Duas delas 
1980, chegou a alarmantes 12,4 por cento caiu para apenas terão de ser examinadas aqui no Congresso Nacional. São 
3,8 por cento em 1983. O preço pago ~oi uma forte recéssão elas_ a emissão de _títulos públicos federais. par_~_lastrear o 
mundial. Para que a inflação declinasse foi precisO fazer cres- pagamento da diferença entre as_tã.xas de juros interna e exter-
cer exponencialmente a dívida externa. Ao mesmo tem_po, _ na (libor), nos empréstimoS do Proex; e a isenção de paga-
explodiam as taxas dos juros internacionais. Dt: outro lado, menta de IPI para aqueles produtos adquiridos no mercado 
houve um ingtesso maciço de _capitais -estrangeiros naquele intc:_r_no, por empresas que prestam serviços a cliente_~-~-s~ran-
país, em especial japoneses. O economista John Kenneth Gal- geiros, na área de revisão ou recoi'ldicíonamenfo de mo_to_res, 
braith co~sidera que a _"Reaganomics" foi .de_vastadora ?a.ra m_áquinas_ e eqUip_ament?s_, __ ~~~~~!os_: __ ãerona\".;:s e e-mbarca-
a economia norte-amencana, pmqüí~-os capitais foram desv1ã- ções:- - ------- - -- --- ----
dos da produção para que seus do_nos_pud_essern colher o lucro_--- --"Fritraram imedlãtameilte e-m vigor as disposiÇões que se 
fácil da especulação finariceira. propiciada pelos juros eleva- referiam à ísenÇâó de TPT para matérias=primas nacionais utili-
dos_. . .. . . zada_s ~fl! _ _e_~~~-U!~S exportados; à_ criação do Grupo Perma-

P.ara dar uma tdeta mars cxata do que mudou no ~omérciO nente de Apoio ao Comércio Extenor; aos prazos do programa 
mundtal entre os anos 80 c 90, gostana de reproduzu trecho de Financiamento às Exportações (Proex), que ficam agora 
de um artigo -intitulado "O Novo Quadro da Economia _ sujeitos ao valor da exportação, e não mais ao tipo de produto 
Mundial'_', de aut?r.ia do Embaix~~or Marc?s Castrio~o de exportado; à ampliação da lista de produtos financiáveis pelo 
Azan:tbuJa, Secretano Geral de Pohttca E~t:nor- publicado Proex; à taxa do mercado que passa a reger o Proex (será 
pelo JOrnal O Estado de S. Paulo na sua edrçao de 3 de dezem- a do mercado interbancário de Londres, a Lihor), com o 
bro de.1991. . governo _bancando a difer~nça do cUStO interno)? e, fin~lmen--

Dtz o artigo: te, à ampliação de US$ 10 para US$ 50 do fimtte de Impor-
" O declínio da hegemonia ecOnómfca_Qqrt~-ame- tã.ção, através do -Çorreio. pelas pessoas físicas. -

ricana reflete-se na sucessiva elevação dos déficits fis- As outras medidas estabelecem a antecipação para outu-
cais (US$ 74 bilhões em 1980 c US$ 220 biffiões em bro do corrente ano da redução das alíquotas de importação,. 
1990), dos défiCits comerciaiS perSistentes tUS$ 25 hi- que entrariam em vigor apenas em j3neiro do próximo ano; 
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a simplificação das regras que permitem a remessa de_ moeda 
estrangeira ao exterior, para pagamento:Oe-despesas rel_ativas 
à exportação; a criação, em outubro deste ano, do Siscomex, 
que simplificará a tramitaç~o das exportações e· imPOrtações: 
reduzindo a burocracia; a revisão da legislação sobre empresas 
comerciais exportadoras; a edição de regras permitindo que 
os firfanciamentos_dó Procx possaf!l Sc_r corrigidos por taxa 
de juros flutuante, de ac_ord_o_com o mercado internacional; 
e a realização dc_cstudos para a simplificação do regime adua
neiro do draw~back (produtos importados que são processados 
para posterior cxportaçüo ). --

Como se vê, as medidas ensejam facilidades não só para 
a exportação, mas também para a importação. 

Como já dísse, no infdo deste pronunCiamento, boa parte 
dos especialistas em comércio ÍiitcrilciCICiiiãl considerou bas
tante modesta essa iniciativa oficial. Esperav3~se bem mais, 
para que o Brasil possa ter uma política de comércio extcrigr 
realmente agressiva. - -

Uma críücã-que- se fez a esse ·pãCOte;no rllô_rTiinto de 
seu lançamento, foi quanto à Taltã -de uma reduç-ão mais rigo
rosa nas alíquotas de importação daqueles Produtos que esta
riam mantendo elevadas, intername:nt~. as __ ~~xa_?dc irifÜtçüo, 
e que seriam - segundo o Governo - os a_rtigõS de higiene 
e limpeza, e os alimentos-íiidustrializados. -

Um ponto que nos parece vulnerável- tanto nessa nova 
legislação quanto na doutrina exportadora do Brasil - se 
refere à pouca importância que damos ao merca-do latino-ame
ricano. Atualmente, cerca de 20 por cento do que vendemos 
ao exterior vai para nossos vizinhos mais próximos. Este é 
um número muito importante, porque para os_ Estados Uni~ 
dos, a mais rica nação dO mundo, enviamos 21,5 por cento 
das nossas exportações. A diferença entre o mercado latino-a
mericano e o norte-americano para os exportadore-s bfãSJTelros 
é hoje de apenas um e meio por-cento_. 

Agora, quando se comemora o primeiro aniversário da 
assinatura do Tratado de Assunção - que prevê uma zona 
de livre comérdó-enrre Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, 
a partir de janeiro de 1995 - já temos úUmcros bastante 
positivos. Segundo reportagem publicada pelo Jornal de Brasí
lia, na sua edição de 26 de março de 1992, as vendas do 
Brasil para os pafses que integram o Mcrcosul cresceram 77 
por cento no ano passado, em comparação co-m 1990, saltando 
de US$ 1,3 bilhão para US$ 2,3 bilhões. 

Para o Japão e Ásia, rcmetcmOs;atu-almente, cerca de 
20 por cento do que exportamos. O crescimento anual das 
vendas tem sido mode_rado, mas constante. 

Vou encerrar-Sr. Presidente, Srs. S_enadores~ale_rtan
do para o perigo que co-nsiste na abertura tOtal, e brusca, 
de nossa economia, como preconizada pelo Fundo Monetá_rió_ 
Internacional. Como é do conhecimento geral, aquele orga
nismo internacional defende a derrubada das tarifas adua
neiias e das cotas de impOrtação Cm favor- de uma economia 
totalmente aberta, onde as restrições à entrada _e_ o incentivo 
à safda dos bens sejam dados basica_ment~ pela taxa d-e cârribio. 
Ora, pratiCamente ilenhurrl p3ís de-SéilvOlvido ado ta uma polí
tica tão liberal quanto esta que nos é rece"itada. implícita ou 
explicitamente naS cartas do FMI, porque ela é suiCida-

Discordo frontalmente dessa orientação do Fundo Mone
tário Internacional aos países que se submetem às suas normas. 
É esse liberalismo comercial que está norteando a atuação 
da equipe económica do Governo. 

Erao_que tinha a dizer._ 

Muito Obrigado 
O SR. PRESIDENTE (Mauro Berievides) - Concedo 

a palavra ao nobre Senador Carlos De'Çarli~: · - · · · 

O SR. CARLOS DE'CARLl (PTB - AM. Pronuncia 
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, s~s e Srs. Senadores, 
precisamente ontem, dia 22, na subsidiáriá da Telebrás· no 
Estado do Amazonas ocorreu uma Assembléia convoca-da, 
entre outros objetivos o de eleger um novo-Conselho de Admi
nistração. Desejo parabenizar o Ministro Affonso Camargo 
e o ex-Senador José IgnáciO Ferreira Pela substituição no 
Conselho, retiran-do o veterano DoUtor Cruz, que- além de 
membro do Conselho de Administração da Teleamazon tam
bém acumulava a função de Presidente da Empresa Amazo
nense de Telecomunicações; pelo ilustre e competente en-ge
nheiro Mário Lopes Júnior, que há mais de 20 anos integra 
o quadro técnico da Companhia, além de possuir um excelente 
curricUlurri que justifica a sua nomeação para membro do 
Conselho de Administração, e, também o credencia para exer
cer com honestidade, dignidade e competência a função de 
Presidente da Teleamazon a partir do dia 29. data prevista 
para a reunião do novo Co_nselho de Administração eleger 
a nova diretoria da empresa. 

É lamentável que a administração do antigo presidente 
Cruz tenha se encerrado com uma avalanche de denúncias 
de atas pouco recomendáveis, como a autorização de serviços, 
obras de implantação e de manutenção, ferindo frontalmente 
o Decreto-Lei n~ 2.300; tem-se conhecime-nto que várias- obras 
teriam sido desmembradas, em pequenas ordens de serviços 
para se evitar a efetivação de concorrências públicas, permitin
do-se de modo fraudulento, que com esses desmembramentos. 
o Senhor Cruz beneficiasse algumas empresas suas Hafilhadas" 
que vêm trabalhando no Amazonas com simples cartas-con
vite, ou com tomadas de preço, burlando-se a lei, que nesses 
casos exigiria a realização de concorréncias públicas__ 

Duas empresas que estariam sendo beneficiadas perma
nentemente nos últinlos anos com atos de total descumpri
mento ao instituído no Decreto-Lei n"' 2.300, são: I.C.S. Tele
Comunicações e a E.I.T. Telecomunicações, ambas, embora 
não tenha participado normalmente de conc::orrências , são 
sempre beneficiadas com cartas-convites, e tomadas de preços. 
Inclusive, a E.l.T. Telecomunicações, há um ano aüás, foi 
contratada sem ter cumprido as normas estabelecidas em um 
edital de convocação de uma das poucas concorrénci3S, que 
houveram nas administraçõeS do Senhor Cruz. Há informa
ções, de que valores teria~ sido a~i~n_t~c!_~s para alguns ~orne
cedores, fraudando-se mais uma vez, o Decreto-Lei n9 2300, 
que proibe terminantemente, que empresas públicas, adian
tem dinheiro à fornecedores, por conta dos seus futuros forne
cimentos; mais grave-ainda, Senhor Presidente, Senhores Se
nadores, é a apropriação indébita, e porque não dizer crimi
nosa, que vem sendo praticada impunemente pelo Senhor 
Cruz, pois recolhendo o ICMS naS contas de telefone da capital 
e do interior amazonense, não vem repassando o referido 
imposto para o estado. usando os recursos assim arrecadados 

· de forma ilegal e imoral, para pagar os se-rviços contratados 
das empresas a ele ligadas. 

Da mesma forma que parabenizo o ilustre Presidente 
da Telebrás, ex-Senador José lgnáciO_ Ferreira, pelas mudan
ças promovidas no Amazonas, desejo sugerir ao mesmo que 
mande realizar uma auditoria em todo o período do "reinado" 
do Senhor Cruz, que perdura há qÚinze anos ......:.... a nível de 
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diretoria - e há cinco anos a nfvcl de presidência~ Tal prOvi~ 
dência, inclusive, deve ser estendida à Rec~ita Federal, para 
que se proceda a uma autlitoria _na vida -priVada_ do ~eO.hor 
Cr'uz, visto que,-atê o ano paSSá:do~ Oinesmó era-pro_príchlrio 
de uma das maiores indústrhi.s· de embalagem industrial do 
norte do Brasil -a Embalam- Embalagens do Amazonas 
-que entre outras finalidades no seu objetivo social, estaria 
prevista, a produção e fabricação de equipamentos de teleco
municações e cabos tclefônicos. 

--Pergunto a mim mesmo se.não seria o Sei1h0[ Cruz um 
gênio da economia? Pois, eXercendo atividade de diretor e 
de presidente de uma Empresa de Telecomunicações defici
tária, inadimplente inclusive com a própria Telebrás a quem 
deve US$ 7.500.0ü0 (sete milhões c meio de dólares) vencidos; 
como tal cidadão poderia ter acumulado patrimônio de indús
trias; casas e terrenos, avaliados em milhões de dólares?. 

Esta genialidade; Sr. Presidente, Srs. Senadores;- uma 
auditoria- feita com seriedade na Teleamazon, e uma devassa 
feitã pela -Receita Federã-1 na vida particular e privada do 
Senhor Cruz, devP.rá certamentC ser esclarecida. Tenho certe~ 
za que o caso do ex-Presidente do Mctrô de São Paulo, hoje 
tão divulgado pela imprensa nacional, déverá se transformar 
em primarismo quahdo forem concluídas as auditorias que 
estou a sugerir. 

Firializando, quero transmitir desta tribuna, ao ex-Se
nador José Ignácio, ilustre presidente da Telebrás, toCla a 
confiança e as congratulações da comunidade política amazo
nense, que nas últimas horas, vêm se dirigindo ao meu gabi
nete, formulando votos de parabenização pela salutar e opor
tuna mudança, ocorrida na Tcleamazon - Empresa de Tele
comunicações do Amazonas. - --

Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado. 

o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) __:_ Concedo· 
a palavra ao nobre Senador Amir Lando. 

O SR. AMIR LANDO (PMDB - RO. Pronuncia o se
guinte discurso,)~ Sr. Presidente, Sr1'~ e Srs._ Senadores, o 
Jornal da Tarde, de São Paulo, publicou na última quinta
feira, dia 16 de abril, a segunda etapa da pesquisa "O brasileiro 
e a ecologia", realizada pelo Ibope, com ·apoio do CNPq 
e da Agência Estado, do jornal O-EStado de S. Paulo. 

Trata-se da mais completa amostra já realizada no País 
sobre o pensamento brasileiro, no que concerne ao meio am-- -
biente, em duas dimensões: uma restrita ao seu· horizonte 
geográfico; outra-planetária considerando o mundo e o seu 
futuro. ----

Preferindo restringir-me i Cs-se primeiro aspecfó da ques
tão, o Brasil, quero informar a esta Casa que aquela pesquisa 
chegou a conclusões de grande utilidade para nós, amazônidas, 
e, em especial, para mim, representante do povo de Rondônia, 
uma unidade da Federação criada pelo Governo Federal no 
inttiitó-de ocupar o solo pátrio com brasileiros, a nossa Ama
zónia e, principalmente, de solucionar tensões sociais de diver
sas partes do País, onde havia e há gente querendo plantar, 
mais infelizmente, onde o acesso à terra tornou-se "impos
sível", por falta de vontade política para a refC!rma agrária. 

Obviamente, Sr. PreSidente, sro~ e Srs. Senadores, a pes~ 
quisa citada não aborda essa questão que agora citei, -en-pas
sant a reforma agrária. Contudo, mostra uma realidade trans
parente, a qual, desgraçadamente, o governo federal recusa-se 
a enxergar. Enquanto a· palavra ecologia para o povo do meu 
estado, tornou-se um estigma pois o nosso colono, levado 
para a floresta pelo governo e, pelo própriO gOverno se vê 
impedido de sobreviver, porque não pode derrubar uma árvo-

re·, não pode plantar o seu sustento, sendo visto, vigi"ado_. 
como se criminoso fora nas grandes cidades, comO- SãOPiUio 
e Rio de Janeiro, a itlaiOria-âa populaÇãO nUnca OUViu- falar 
da Rio-92, a ConfêrenCià ·rnternaciõnai-Sobre o-Me"iõ ·Am
bit:nte e Desenvolvirriento, patrocinada pela ONU e que deve
rá realizar-se em menos de dois meses, em junho próximo. 
E, ao que parece, fadada ao fracasso, não obstante a submissão 
do governo brasileiro às pressões internacíóriàís- que buscam. 
às vezes sutilmente e, normalmente, com a mais d_Ç:s_ça_rada_ 
ar~ogânci.l impedii o nosso desenvolvimento,· maculando a 
soberania nacional e a nossa autodcteiinínaÇão. 

A pesquisa do Jornal da Tarde constatou que apenas 
34% dos entrevistados sabem o que é a Conferência e, mesmó 
assim, ·só 12% conhecem os temas a serem discutidos. Ou 
seja, os brasileiros não se sentem bem informados sobre o 
assunto e, ainda assim, relegando ao seu povo a condição 
de ignorante, o governo sáí pelo mundo afora a mendigar 
recursos que se destinem a fazer do nosso País um preposto 
das nações mais ricas do planeta. 

Isso fica bastante claro. Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senado
res, quando lemos, no mesmo dia em que o Jornal da Tarde 
publica a sua pesquisa, uma notícia, no Correio Braziliense, 
dando conta de que o Ministro da Economia, Marctlio Morei
ra, em Tóquio, no Japão, participando do Encontro de Perso~ 
nalidades Eminentes, está pedindo "a democratização dos 
mecanismos de concessão de empréstimbs das agências multi
laterais de crédito para projetOs de desenvolviniento e meio 
ambiente''. Isso representaria para o Brasil, segundo o Minis
tro, ma,is facilid_ade para a obtenção dos recursos necessários 
à implementação de projetas de proteção ambiental. 

O Ministro, eritretanto, não ficou s6 nesse aspecto da 
questão e defendeu, segundo o jornal, com sucesso, a partici
pação do setor privado dos países ricos, como o Japão, no 
financiamento de projetas de produção com des_envolvimento 
sustentado, o que significaria uma interft:rência direta na rene
gociação da dívida externa, na medida em que parte dos juros 
que incidem sobre a dívida externa dos países em desenvol
vimento deixaria de ser paga, desonerando tais economias, 
em sua maioria, frágeis. 

Sr. Presidente, Sr~~ e Srs. Senadores, não entro no mérito 
desta questão e admíto que, em fese, a iniciativa poderá até 
ser válida para o nosso povo. O que me traz aqui é a perplexi
dade. Perplexidade de ver que há muitas autoridades governa
mentais brasileiras se movimentando, e às pressas, para acertar 
os detalhes do condicionamentO- do nosso modo futuro de 
vida, sem que, o povo brasileiro seja consultado. 

Eu poderia citar uma série de missões e "submissões'' 
brasileiras que foram ao exterior apresentar propostas para 
que a Conferência - cuja ameaça de fracasso é u:m fato -
tenha sucesso, não importando se, daí, resultar grande pre
juízo à nossa soberania. Porque os acordos, que desconhe
cemos, podem comprometer o nosso futuro. 

Afirmo-o porquê nós não fomos- consultados. Nós, de 
Rondônia, desconhecemos os acordos que se firmam em Tó
quio, Londres, Washington ou onde quer que se os firmem, 
sobre o nosso futuro. E se os desconhecemos devemos temê
los~ desde já. Sei que, dias antes da demissão do ex-secretário 
do _Meio Ambiente, Jos_é Lutzenberger, noss_o_ ex-Senador, 
então exercendo o mandato, Oziel Carneiro, solicitara a pre
sença do Secretário demitido exatarnente para explicar o que 
andava declarando no exterior, comprometendo a nossa ima
gem e a nossa inteligência. No entanto, Lutzenberger caiu 
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antes de vir a esta Casa, E as nossas_ p~~guntas continuam 
se_m re~po~t~---' __ ; __ - -.--- -,,-_,-, -, , ,,.~, _ , _ ~ 

Pérgunto, Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Senadores, e não_ 
obtenho respostas. Por exemplo, que tipo 4~ _negociação o 
Secretário Interino do -Meio Ambiente, José Goldernberg, 
está promovendo com o Global Environment Facility, o fundo 
do Banco Mundial que_ financiará ·a· Agenda 21? Que tipo 
de mecanismo financeiró para a preservaçãO do meio ambiente 
a Rio-92 criará? E em que condições? 

Sr. Presidente, Sr'~ e Srs. Senadores, a divisão do mundo 
em dois blocos ideologicamente antagóni~os que m~nteve' a~ 
humanidade, por mais sob a ameaça de um holocaustO n~clear 
não maiS exiSte. As- estruturas de poder que garanÜr~m- a 
estabilidade do mundo por todo este período também desapa
receram. Há uma nova ordem mundial se delineando e suas 
implicações sãO m-úlfij-)lã.s. - -

A "ecologia", que a_ maioria do nosso povo desconhece, 
é, sem dúvida, uma das novas "armas" deste cenário novo 
e fantástico do planeta. Daí, a minha preocupaçãõ:-baí, as 
minhas indagações. -- -

O que se passa, de fato, nos bastidores da Rio 92? Qual 
é a verdadeira conduta do nosso governo? 

É preciso que se informe o nosso povo, o mais rapida
mente possível, para que não se condene o caboclo, o colono, 
o garimpeirO, colocando-os na condição de carrascos da huma
nidade. Há muito a ser esclarecido. 

Como entender. Sr. Presidente, sr~ e Srs. Senadores, 
que, enquanto nossas delegações suplicam ajuda, quase per
dão, como se fôssemos culpados de algum dano irrepan1vel 
no planeta, um ex-presidente norte-americano, James Earl 
Cartcr, afirme, em Tóquio, no mesmO Encontro de Persona
lidades Eminentes, que o seu País, Os Estados Unidos, e outros 
países ricos, são mais responsáveis do que as nações em desen
volvimento peJos problemas ambientais da terra? 

Nós, desta Casa, já sabemos desta verdade. Entretanto, 
sabê-lo-iam nossos ·compatriotas? Certãmentc que não, posto 
que, até prova em contrário, os "responsáveis" são o povo 
humHde do meu estado e da Amazónia, condenados à execre
ção pública pela bravura de terem ido, a mando do governo 
e até, com apoio do Banco Mundial, domar o trópico úmido, 
ocupá-lo. Antes que estrangeiros o fizessem, sob lema de 
integrar para não eritregar. 

E é em defesa desta gente simples, esquecida, que faço 
a esta Casa este apelo. no sentido de que se digne a solicitar 
ao Governo Federal informações precisas sobre o que, de 
fato, se passa nos bastidores da Rio~92. 

Tenho sido, nesta Casa, Sr. Presidente, Sr"~ e Srs. Senado
res, ao longo deste meu mandato, uma voz constante em 
defesa da Amazônia c da gente que vive lá. Não se trata 
de urna preocupação nascida à bcira~rnar, ou nas calçactas 
das grandes metrópoles. Porque sei o que é a Amazónia e, 
sobretudo, sei o que é e quem habita o meu estado, Rondônía. 
Uma gente esquecida pelo governo central. E que precisa, 
extamente, da minha voz neste Planalto Central para defen
dê-la. 

As ponderações que faço neste discurso procedem mais, 
muito mais do que se possa imaginar, porqUe, se- lermos a 
edição do dia 18, do jornal carioca, O Globo, lá encontraremos 
um despacho de Débora Berlinck, corresponde em Genebra. 
A jornalista entrevistou o cidadão egípcio Mustafa Tolba que 
é, nada mais, nada menos, o Diretor Geral do Programa 
das Nações Unidas para o Meio Ambiente. 

E o que diz, na reportagem, o Direto"r do Pnuma? Ele 
anunc·;a que não assinará seu nome num pedaço de papel 

qualquer, que rejeitará os aCOrdos ruins, estes que estão sendo_ 
providenciados _apressadamente_. _Textualmente, segundo a 
jornaliSta, Mustafa Tolba teria afirmado: 

_ "Na convenç.ão de biodiversidade, não vou colocar ou 
deixar relacíonarem meU nome num pedaço de papel que 
diz: nós prometemos salvar o mundo. Não vou pennitir que 
sacrifiquemos a substància só para termos Um aCordo- pronto. 
Se falharmos, o encontro do Rio deve ser usado para dar 
ímpeto a uma negociação para assinatura posterior das duas 
convenções, a de biodiverSidade e a de mudanças climáticas". 

Vê-se, portanto, que aquilo que me preocupa também 
está na pauta das preocupações de altos dirigentes da ONU._ 
Mustafa Tolba, entretanto, vai mais além; ele acha que é 
melhor um fracasso assumido, que demonstraria a todos a 
importância do assunto, do que uma conferência_ com_ um 
falso sucesso. E, infelizmente, a mim me parece que o governo 
brasileiro quer, a todo o custo, criar uma aparência de sucesso 
para a Rio-92, como, aliás, tem feito em relação. a outros 
eventos, tentando vestir de ilusões de triunfo verdadeiros fra
cassos. conforme nos mostra a realidade_ da a_dministração 
pública federal. 

_ Congratulo-me com o Diiefor do Phuma pela coragem 
de vir a público e admitir que acordos inúteis, ruins, ineficazes, 
poderiam estar sendo produzidos à revelia das populações 
dos países envolvidos na Rio-92, inclusive, e o que é_ mais 
grave, dos brasileiros, os anfitiiOes. " __ ____ -

Solicito, por fim, que se convoque a este plenário o Secre~ 
tário Interino do Meio Ambiente, José Goldemberg, para 
que, o mais brevemente possível, aqui compareça e nos dê 
alguma luz não apenas sobre os acordos prováveis, incluindo 
a renegociação da dívida em andamento no Japão, através 

_do Ministro da Economia. Creio que esta será a única maneira_ 
de podermos saber se há, ou não, por trás desta Conferência, 
alguma ameaça ao nosso futuro. PQfque, repito, conforme 
a pesquisa demonstrou, nosso povo está à margem, desco- _ 
nhece o assunto. mas· precisa ser informado. Mais que isso, 
precisa ser alertado sobre quaisquer eventuais danos que 
ameaçam a nossa soberania e a nossa própria vida. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Nada mais 
havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos, designando para 
a sessão ordinária de amanhã, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 125,.DE 1991 

COMPLEMENTAR 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do 
Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n' 125, de 1991-Complementar (n' 60/89, na Casa de origem), 
que disciplina os limites das de_spesas com o funcionalismo 
público, na forma do art. 169 da Constituição_ Federal, tendo 

PARECERES, proferidos em plenário. (Relator: Sena
dor Meira Filho. 

-1"' pronunciamento: favofável ao projeto; 
- 2~> pronunciamento: favorável à emenda de plenário. 
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'~2-·. 

PRÔJETO DE LEI'Db SENADO Ne lOs; UE !99i 
Discussão em_ turno único, do Projeto de Lei do Senado 

n~ 105, _de 1991, de autoria da Senadora Marluce Pinto, que 
dispõe sobre. o custeio de transporte escolar e construção e 
manutenção de casas do estudante do ensino fundamenta.! 
com recursos do salário~educação e dá outras providências, 
tendo 

PARECER, favorável, proferido em plenário, Relator: 
Senador A!mir Gabriel. 

-3-
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 107, DE !991 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n~ 107, de 1991, de autoria da Senadora Marluce Pinto, que 
disciplina a publicidade dos atos, programas, obras, serviços 
e campanhas dos órgão~ públícos, tendo 

PARECER, proferido em plenário. Relator: Senador 
Nabor Júnior, favor~:v.ei, nos terf!IOS de substitutivo que ofe
rece. 

-4-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO W24, DE 

1991 

Discussão, em primeiro tu:rno. da Proposta de Emenda 
à Constituição n9 24, de 1991, de autoria do Senador César 
DiaS e outros Senhores Senadores, que altera a redação do 
§ 2» do art. 14 do Ato das Disposições Constitucionais Transi
tórias. (2~ sessão de discussão.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 19h35min.) 
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SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 
1- ATA DA 60• SESSÃO, EM 24 DE ABRIL DE 

1992 

1.1 -ABERTURA 
1.2- EXPEDIENTE 
1.2.1- Ofícios do Sr. J9 Secretário da Câmara dos 

Deputados 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos 
seguintes projetas: 

-Projeto de Lei da Câmara n• 22, de 1992 (n• 
4.564/89, na Casa de origem), que dispõe sobre a criação 
de cargos nas novas Unidades de Ensino TéCilico e Agro-
técnico. . -·· _ -

-Projeto de Lei da Câmara n• 23, de 1992 (n• 
4.590190, na Casa de origem), que autoriza a Petróleo Bra
sileiro S.A. - PETROBRÁS a transferir bens de sua pro
priedade para o Estado de São Paulo. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 24,_ de 1992 (n• 
5.305/90, na Casa de ongem), que dispõe sobre os termos 
e as condições com-que serão conferidos o título de domínio 
e a concessão de uso nos programas de reforma agrária. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 25, de 1992 (n• 
5.8~7/9~, na Casa de origem), que dispõe sobre o mar 
temtonal, a zona contígua, a zona ec6fiôbiica exclusiva 
e a plataforma continental brasileiros e dá _outras provi-
dências. ' 

-Projeto de Lei da Câmara n• 26, de 1992 (n• 815/91, 
na Casa do origem), que autoriza o Instituto Nacional de 
Seguridade Social - INSS, a doar à Cooperativa Habita
cional dos Servidores do_ Ministério--da Previdência e Assis~ 
têOcia Social, no Estado da Bahia. o terreno que menciona. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 27, de 1992 (n' 
1.353/91, na Casa de origem), que dispõe sobre a comple
m~otação da ;:~.posentadoria do pessoal do extinto Departa
mento de Correios e Telégrafos- DCf, e dá outras provi
dências. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 28, de 1992 (n• 
1.703191, na Casa de origem), que revoga a Lei n• 8.043, 
de 15 de junho de 1990, que dispõe sobre a desapropriação 
de imóvel no Município de Jaboatão, Estado de Pernam
buco, para atender ao deslocamento das famílias que atual
mente residem em -áieas do Parque Nacional Histórico 
dos Guaroirapes. 

1.2.2- Requeriinentos 
- N• 196/92, de autoria do Senador Nelson Carneiro, 

sol.icitando autorização para participar da Reunião de Par
lamentares Latino-Americanos sobre a UNCED-92, a rea
lizar-se em São Paulo-SP, no período de 27 a 29 de abril 
do corrente ano. 

- N• 197/92, de autoria do Senador Ronan Tito, solici
tando autorização para participar da Reunião de Parlamen-
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EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL MANOEL VILELA DE MAGALHÃES 
Diretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 

Impres•o sob respouabilidade da Mela do Senado Federal 

Diretor Exec;utivo 
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA 
Diretor Administrativo 

ASSINATURAS 

LU!Z CARLOS BASTOS Semestral -·---·-·--·-·--·---·-·-·-·--·--·-·---·-·-·-·--_Cr$ 70.000,00 
Diretor Industrial 
FLORJAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Diretor Adjuto 

tares Latino-Americanos sobre a UNCED-92. a se re~lizar 
em São Paulo-SP, no período de 27 a_29 de.abril do corrente 
ano. 

1.2.3- Discurso do Expediente 
SENADOR GERSON CAMATA- Denúnciás de 

irregularidades contra o Governador do Estado do Espíritc 
Santo, envolvendo empresas de sua propriedade. 

SR. PRESIDENTE - Esclarecimentos a tópico do 
discurso do Sr. Gerson Camata. 

1.3- ORDEM DO DIA 
Projeto de Lei da Câmara n9 125/91-Complementar 

(n' 60/89, na Casa de origem), que disciplina os limites. 
das despesas com o funcionalismo público, na forma do 
art. 169 da Constituição Federal. Retirado da pauta. 

Projeto de Lei do Senado n' 105/91, de autoria da 
Senadora Marluce Pinto, que dispõe sobre o custeio de 
transporte escolar e construção e manu_tenção de casas do 
estudante do ensino fundamental com recursos do salárioM 
educação e dá outras providências. Discussão encerrada, 
ficando a votação adiada nos termos do art. 168 do Regi
mento Interno. 

Projeto_ de Lei do Senado n9 107/91, de autoria da 
Senadora Marluce Pinto, que disciplina a publicidade dos 
atos, programas, obras. serviços e campanhas dos órgãos 
públicos. Discussão encerrada, ficando a votação adiada 
nos termos do ar_t. 168_ do Regimento Interno. 

Proposta de Emenda à Constituição n1> 24/91, de auto
ria do Senador César Dias e outros Ses. Senadores, que 
altera·a·reâa-Ção" do-§ 29 ·do- art:t4-do -Attiôas-Dispostço·es 
Constitucionais TranSitó-rias. Em fase de discussão (2~ ses
são). 

1.3.1- Matérias apreciadas após a Ordom do Dia 
-Requerimentos n'' 196 e 197/92, lidos no Expe

diente da presente sessão. Votação adiada por falta de 
quorum, após pareceres da comissão competente. 

1.3.2 - Discusos após a Ordem do Dia 
SENADOR NABOR JÚNIOR- Acerto da Assem

bléia Nacional Constituinte ao inscrever na atual Consti
tuição a federalização do salário mínimo. 

SENADOR ESPERIDIÁO AMIN- Reparos a de· 
núncia do Sr. Eduardo Suplícy, feita em sessão anterior. 
relativamente a superfaturamento em contratos· da Eletro-

Tiragem 1.200 exempl=ues 

sul de Santa Catarina. Decll!X:~ões do MinlsJJo.,.Adib Jate
ne, responsabilizando os "amigos do governo" pela crise 
da_saúde._em nosso Pa_ís. ~ . _ _ ~ ·-- __ 

SENADOR JÚUO CAMPOS- Eacontro do Minis
tro Adib Jatene com os Governa_dores dos_Ç.Sfados amazó
nicoS para tràtar da situação càlariütosa da malária no Brasil 
e, em particular. naquela região. _ 

SENADOR JUTAHY MAGALHAE~ .::.Apoíõ-a 
solicitação do Governador da Bahia ao Presidente da Repú
blica, no sentido do repasse para a União do débito da 

: co_nstrução da Pedra do Cavalo. Observações sobre nota 
do Itamaraty referente ao golpe de estado no Peru. 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Solidariedade 
ao povo mexicano em face de acontecimentos catastróficos 
que apalaram_GuadaJajaia. Luta do-Vereador Joni Marcos· 
Buzachero, de Murutinga do Sul-SP. em favor da redução 
dos custos que one_ram os pequenos e médios produtores 
rurais. 

SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG - Al
coolismo no Brasil. RealizaÇão, em Brasília, da XII Con~ 
venção Nacional da Comunidade de Alcoólicos Anônimos, 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Artigo do 
Ministro Paulo Brossard, intitulado Vou contar o que conta· 
ram publicado no jornal Zero Hora, de 16-3-92. 

SENADOR V ALMIR CAMPELO - Redução do 
ICMS incidente sobre os produtos da cesta básica. proposta 
à Câmara Legislativa pelo Governo Joaquim Roriz. 

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

1._4- ENCERRAMENTO 
2- RETIFICAÇÃO 
Ata da 193• Sessão, realizada em 30 de outubro de 

1992 
3- ATOS DO PRESIDENTE 
n' 147, e 148 de 1992 
4- PORTARIAS DO I• SE-CRETÁRIO DO SENADO 

FEDERAL 

TES 

-n'' 15 a 18, de 1992 
5- MESA DIRETORA 
6- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 
7- COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES PERMANEN· 
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Ata da 60a Sessão, em 24 de abril de 1992 
2a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

Presidência dos Srs. Mauro Benevides e Dirceu Carneiro 

ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: · - . 

Alexandre Costa - César Dias - Chagas Rodrgiues -
Dirceu Carneiro- Eduardo Suplicy- Esperidião Amin- Fia· 
viano Melo- Francisco Rollemberg- Gerson Camata c.Jar. 
bas Passarinho - Magno Bacelar - Mauro Benevides - Na
bar Júnior - Odacir Soares - Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)·_ A lista de 
presença acusa o comparecimento de 15 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. l!> Secretário pi"ocederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

OFÍCIOS 
DO SR. i• SECRETÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 
Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes 

projetos: 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 22, DE 1992 

(N• 4.564/89, na Casa de origem) 
(De inidatiVá "do Presidente da República) 

Dispõe Sobre a Criação de Cargos nas Novas Unida
des de Ensino Técnico e Agrofécnico. 

O CongressO Niacional decreta: 
Art. 19 Ficain criados, na forma dos Anexos I, II e 

III desta lei, 1.927 (um mil, novecentos e vinte e sete) cargos 
de Professor da Carreira de Magistério de 19 e 29 Graus· e 
3.538 (três mil, quinhentos e trinta e oito) cargos Técnico-Ad
ministrativos nas novaS Unidades de Ensino TécnicO fudusirial 
e Agrotécnico, criados pelo Programa de EXP3llSão e M_elhoria 
do Ensino Técnico - PROTEC. · · 

Art. 2';> As despesas decorrentes da aplicação desta lei 
correrão por conta dos recursos orçamentários destinados às 
instituiÇões de ensino constantes dos anexos desta lei. 

Art. 39 Esta lei entra em vigor data de _sua publicação. 
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrádo. ---

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria de Ensino de 2° Grau 

QUADRO DE PESSOAL PARA AS NOVAS 
ESCOLAS DO PROTEC 

ANEXO! 
Escolas Agrotécnicas 

Escolas Agroti\cnicas Quantitativo Docente 

1 . Sombrio-Se • 24 
2 . São Gabriel da Cachoeira·AM • 24 

Escolas Agrotécnicas 

3 . Goianêsia-GO 
4 · Goio-Erê-GO 
5 - Ceres-GO • 
6 . Rio do Sui.SC 
7 • Caçaâor .se 
8 • Nova Andradina-MS 
9 • !tabira-MG 

10 · Batalha-AL 

TOTAL GERAL 

Quantitativo Docente 

-24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 

240 

Obs.: _ * Funcionamento em janeiro/90 
As demais estão previstas para funcionamento em julho/90 

-. Quantitativo 
Técnico-Administrativo 

Escolas Agrotécnicas NS NM NA 

1 · Sombrio-Se • 8 36 42 
2 ·São Gabriel da Cachoeira-

MA* 8 36 42 
3 · Goianésia-GO 8 36 42 
4 · Gaio· Erê-GO 8 36 42 
5 • Ceres-GO * 8 36 42 
6 · Rio do Sui.SC 8 36 42 
7 • Caçador-Se 8 36 42 
8 . Nova Andradina-MS 8 36 42 
9 · ltabira-MG 8 36 42 

10 • Bataiha-AL 8 36 42 
Total Geral 80 360 420 

Obs.: • Func10namento em Janeiro/90 
. As demais estão previstas para funcionamento emjulho/90 

DETALHAMENTO DO PESSOAL 
TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

Categoria Funcional 

NívEL SUPERIOR 
- Técnico em Cooperativismo 
- Pedagogo/Habilitação 
- Técnico Ass. Educacionais 
- Bibliotecário 
=Enfermeiro 
- Economista Doméstico 

Subtotal 

Quantitativo Quantitativo 
p/ Unidade p/10 Unidades 

01 
01 
03 
01 
01 
01 

08 

lO 
10 
30 
10 
10 
10 

80 
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categoria Funcional 

NívEL MÉDIO 
-Assistente em AdministraÇão 

Quantitativo Quantitativo 
por Unidade p/10 Unidades 

- Almoxarífe -
09 
02 
03 

90 
20 
30 - Auxiliar Administrativo 

- Técnico em Secretariado 
-Técnico em Contabilidade 
- Assístente de AI uno 
-Vigilante 
-Motorista 
- Eletricista 
- Mecânico} Área 

Subtotal 

categoria Funcional 

NívEL APOIO 
-Lavadeira 
- Cozinheiro 
- Carpinteiro 
-Auxiliar de Bíblíoteca 
--Tratorista 
- Auxiliar Agropecuário 
- Servente de Limpeza 
-Padeiro 

Subtotal 

02 
01 
03 
12 

- 02 
01 
01 

36 

- 20 
10 
30 

120 
20 
10 
10 

360 

Quantitativo Quantitativo 
por Unidade p/10 Unidades 

03 - - -
10 
01 
02 
02 
20 
02 
02 

42 

30 
100 
10 
20 
20 

200 
20 
20 

420 

ANEXO II - ESCOLAS TÉCNICAS INDUSTRlAlS 

Escolas Técnicas Industriais 

I - Altamira- PA * 
2-Marabá- PA • 
3 - Cornélia Procópio - PR • 
4 - Pato Branco - PR • 
5 - Pesqueira - PE • 
6 - Rio Branco - AC 
7 - Floriano - PI 
8 - cajazeiras - PB 
9 - Linhares - ES 

10 - cachoeiro do Itapemirim - ES 
11 - Cola tina - ES 
12 - Serra - ES 
13- Currais Novos- RN 
14 - Mossoró - RN 
15 - caicó - RN 
16 - Cedro - CE 
17 - Nilópolis - RJ 
18 - Macaé - RJ 
19 - TeresópoTís -= RJ 
20 - Novo lguaçu - RJ 
21 ~ Marechal Dcodoro - AL 
22 - Palmeira dos índios - AL 
23 - Nanuque - MG 
24 - Rondonópolis - MT 
25 - campo Grande - MS 
26 - Supucaia do Sul - RS 

Subtotal 

Quantitativo Docente 

50 
50 
158 
249 
96 
50 
50 
50 
50 
50 
5o-
5o 
50 
50 
50 
50 
50 
84 
50 
50. 
50 
50 
50 
5o-
5o 
50 

1.687 

OBS.: " Funcionamento em janeiro I 90 
As demais estão previstas para funcionamento emjulho/90 

Escolas Agrotécnicas 

1 - Altamira- PA * 
2- Marabá- PA • 
3 - Cornêlio Procópio - PR • 
4 - Pato Branco - PR • 
5 - Pesqueira - PE • 

-6 - Rio Branco - AC 
7 - Floriano - PI 
8 - cajazeiras - PB 
9 ' Linhares - ES 

Quantitativo 
Técnico-Administrativo 

NS NM NA 

23 49 31 
23 49 31 
23 49 31 
23 49 31 
23 49 31 
23 49 31 
23 49 31 
23 49 31 
23 49 31 

10_- Cachoeiro do ltapemiriD1-,- ES 23 49 31 
11 - Colatina - ES 23 ,- 49 31 
12'- seria - -Es" 23 - 49 31 
13 - Currais Novos - RN 23 49 31 
14 - Mossor6 - RN 23 49 31 
15 - Cuicó- RN 23 -49 31 
16 - Cedro - CE -

23 49 31 
17 - Nilópolis - RJ 23 49 31 
18 - Macaé - RJ 23 49 31 
19 - Teresópolis - RJ 23 49 31 
20 - Novo Iguaçu - RJ 23 49 31 
21 - Marechal Deodoro - AL 23 49 31 
22 - Palmeira dos índios - AL 23 49 31 
23 - Nanuque - M G 23 49 31 
24 - Rondonópolis - MT 23 49 31 
25 - campo Grande - MS 23 49 31 
26 - Sapucaia do Sul - RS 23 49 31 

Subtotal 598 1.274 806 
* Funcionamento em janeiro/90 
As demaisesta.o previstas para funcionamento emjulho/90 

DETAUIAMENTO DO PESSOAL 
TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

categoria Funcional 

NívEL SUPERIOR 
- AsSisterite Social 
- Bibfiotecârio 
- Pedagogo/Sup.Educacional 
- Pedagogo/Or. Educacional 
-Médico 
- Odontólogo 
-Técnico .Ass. Educacionais 
- Analista de Sistemas 
- Administrador 
-Psicólogo 
-Contador 

Subtotal 

categoria Funcional 

NívEL MÉDIO 
-Auxiliar de Enfermagem 
- Auxiliar Ass. Educacionais 

Quantitativo Quantitativo 
por Unidade p/26 Unidades 

'02 52 
02- 52 
02 52 
02 52 
03 78 
02 52 
06 !56 
01 26 
01 26 
01 26 
01 26 
23 598 

Quantitativo Quantitativo 
por Unidades p/26 Unidades 

02 
06 

52 
!56 
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Categoria Funcional 
Quantitativo Quantitativo 

Categoria Fnncional 
Quantitativo Quantitativo 

por Unidades p/26 Unidades Por Unidade p/26Unidades 

NÍVEL DE APOIO 
-Assistente em Administração 14 364 -Porteiro 04 104 
-Técnico de Audiovisuais 02 52 - Auxiliar de Artes Gráficas 03 78 
-Técnico em Contabilidade 01 26 -Auxiliar de Laboratório 02 52 
- Datilógrafo 09 234 ~Encanador 01 26 
-Motorista 02 52 ....: Marcineiro 01 26 
-Vigilante 06 156 -Pedreiro 01 26 
- Digitador 01 26 -Pintor 01 26 
- Operador de Tele-impressão 01 26 -Auxiliar de Eletricista 02 52 
- Técnico em Secretariado 03 78- -Servente de Umpeza10 260 
- Desenhista Téc./Especialista 01 26 -Operador de Máq. Copiadora 02 52 
-Técnico de Eletricidade 01 26 

- - Telefonista 02 52 
- Carpinteiro 02 52 

Subtotal 49 1.274 -Subtotal :Í1 806 

ANEXO III- QUADRO'-SíNTESE 

Quantitativo Quantitativo de Pessoal Técnico- Administrativo 
Tipo de Escola de Docentes Nível Superior Nível Médio Nível Apoio 

Escolas Agrotécoicas (10 Escolas) 240 

Escolas Técnicas Industriais (26 Escolas) 1.687 

TOTAL 1.927 

MENSAGEM N' 920 

EXcelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 
Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, tenho 

a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelên~ 
cias, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Minis
tro de Estado da Educação, o anexo projeto de lei que "dispõe 
sobre a criação de empregos nas novas Unidades de Ensino 
Técnico e Agrofécnico". -o o "-- _ 

Bras!lia, 14 de dezembro de 1989.- José Sarne)'". -
EM N>227 

Em 13 de dezembro de 1989. 
Excelentíssiino Senhor Presidente da República 
O Programa de Expansão e Melhoria do Ensiito Técnico 

-Protec, criado em 24 de fevereiro de 1986, por Vossa Exce
lência, atrã.vés da aprovação da Exposição de Motivos n" 56, 
tem como objetivo prioritáriO a expansão c melhoria do ensino 
médio, visando garantir novas alternativas de qualificação pro
fissional, em reSposfa aOs -ãnseíõs da sociedade por mais ensino 
médio, visando garantir novas alternativas de qualificação pro
fissional, em resposta aos anseios da sociedade por fiais- ensino 
técnico. 

Este Programa, desenvolvido no Min"istério da Educação, 
através da Secretaria de EnsinO de 2~ Grau procura atender 
às diretrizes fixadas no I Plano de Desenvolvimento Nacional 
da Nova República, no qual foram estabelecidas metas estraté
gicas na área social, ressaltando-se a reconquista da educação 
como prioridade, enfatizando a necessidade de renovaçáo do 
sistema em todos os níveis e modalidades. 

Desta forma, além de atender a uma diretriz goVerna
mental, o Protec acrescenta um novo significado à formação 

80 360 420 

598 1274 806 

678 1.634 1.226 

do técnico de nível médio no País, trazendo em seu bojo 
urna nova visão de ensino técnico que busca organizar a escola 
de modo a constituir-se em espaço de instrumentalização, 
de reflexão sobre o trabalho como princípio educativo e de 
criatividade. 

O Programa tem como meta a criação e/ou melhoria de 
200 escolas técnicas, oferecefldO 58.70 nOvas vaga-S ·pa-ra o 
,ensino profissionalizante, através da oferta de cursos nas áreas 
de _Agropecuária, Floresta, Agricultura Irrigada, Mecanização 
Agrícola, EletrotécniCa, Processamento de Dados, Edifica
ções, Mecânica Industrial, Eletrônica, Eletromecânica, Quí
miCa, Mineração, Hotelaria, Curtimento, Telecomunicações, 
Refrigeração e Ar Condicionado, Agrimensura, Tecnologia 
de Alimentos, Enfermagem, Pesca, Construção Naval, Laticí
nios, Saneamento, Cafçados, Confecção, Mobiliário, Fundi
ção, _Petroquímica, Ótici e Segurança do Trabaiho_. _ 

Com a conclusão de mais 10 escolas agrotécnicas _e 26 
escolas industriais, solicitamos a Vossa Excelencia_a adoção 
das seguintes medidas imprescindíveis, para que o Protec con
tinue sendo viável em todos os seus aspectos e essas escolas 
possam funcionar a partir de 1990: 

--criação e autorização para funcionamento das escolas 
constantes dos anexos 1 e 11; 

-criação dos quadros de pessoal docente e administra~ 
tivo para as novas escolas, conforme estudos realizados pela 
SESG, em anexo; 

~autorização para a realização de concurso público para 
provimento dos cargos de pessoal a serem criados; 

- -autorização para a contratação de pessoal docente e 
administrativo, através da excepcionalidade, prevista no artigo 
44 do Decreto no 97.162, de 6-12-88. 
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Com essas medidas estamos certos que Vossa Excelência 
dará prosseguimento ao valioso apoio que este Governo vem 
prestando ao ensino técnico. contribuindo_para a democra~ 
tização das oportunidades e melhoria da qualidade desse ensi
no, bem como atuando de forma decisiva em prol do jovem/a
dulto que busca uma formação competente para atuar de for
ma eficiente em benefício da sociedade brasileira. 

Na oportunidade, renovamos nossos protestos de estima 
e consideração. -Carlos Santana. 

(A Comissão de Educação.) 

PROJETO OE LEI DA CÂMARA N• 23, DE 1992 
(n~ 4.590/90, na casa de origem) 

(De inicíativa do Presidente da República) 

Autoriza a Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrás, 
a transferir bens de sua propriedade para o Estado 
de São Paulo. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 ~' Fica a Petróleo Brasileiro S. A. - Petrobrás, 

sociedade de economia mista cánsfftuída nos termos da Lei 
n~ 2.004, de 3 de outubro de 1953, autorizada a transferir 
para o Município -de Tremembé, Estado de São Paulo, os 
bens e direitos de propriedade daquela sociedade, situados 
no mesmo Município, anteriormente havidos da União e vin
culados a atividades de pesquisa e lavra de xisto pirobetu
minóso, de acordo com o disposto no art. 10 da Lei n~ 2.004, 
de 3 de outubro de 1953. 

Art. 2" Os bt!ns e direitos que forem transferidos nos 
termos do art. 1" desta lei deverão ser utilizados para atender 
finalidades de utilidade pública ou de interesse social. 

Art. 3" Esta lei entra em vigor na data de sua publica
ção. 

Art. 4\' Revogam-se as disposições em contrário. 

MENSAGEM N• 66, DE 1990 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacio
nal: 

Nos termos do artigo 61 da ConStihiiçãO Federal, tenho 
a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelên
cias, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Minis
tro de Estado das Minas e Energia, o aneXO projeto de lei 
que "autoriza a Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrás, a trans
ferir bens de sua propriedade para outras pessoas jurídicas 
da AdminsitrãÇão Pública direta e indireta". 

Brasília, 13 de fevereiro de 1990. -JoSé Sarriey. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 82,DE 30 DE NOVEM-
BRO DE 1989 . . . .. . . . 

DO SENHOR MiNISTRO-DE ESTADO DAS MINAS 
E ENERGIA 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República: 
Tenho a honra de submeter a Vossa excelência solicitação 

da_ Petróleo. Brasileiro S.A~- Petrobrás, no sentido de que 
seJa encammhado ao Congresso Nacional o projeto de lei 
anexo autorizando aquela Companhia a transferir para a 
União, Estado de São Paulo, e seus Municípios, assim como 
para entidades das respectivas administrações direta ou indíre
ta, áreas de terra, de propriedade da Petrobrás, consoante 
se acha relatado a seguir. 

2. A Lei n' 2.004, de 3 de outubro de 1953 dispõe em 
seu art. 10: _ 

"Art. 10. A União sUbscreverá a totalidade do 
capital inicial da Sociedade, que será expresso em ações 
ordinárias e, para sua integralização, disporá de bens 
e direitos que possui, relacionados com o petróleo, 
inclusive a permissão para utilizar jazidas de petróleo, 
rochas betuminosas e piro betuminosas e de gases natu
rais; também subscreverá, em todo aumento de capital, 
ações ordinárias que lhe assegurem pelo menos 51% 
( cinqüenta e um por cento) do capital votante.'' 

3. Dentre os bens, a que alude o art. 10, a União trans- · 
feriu à Petrobrás, integralização de capital, imóveis localizados 
no Município de Tremembé - Estado de São Paulo - que 
haviam sido desapropriados ou adquiridos pelo Conselho Na
cional de Petróleo para a pesquisa e lavra de xisto pirobo 
tuminoso. 

4. Esses imóveis, em sua totalidade, têm a área de 
13.215.210 m2, área essa conhecida como "Horto de Tremeril
bé". 

5. De 1948 e 1970 o Conselho Nacional do Petróleo e 
a Petrobrás esta a partir de 1954, realizaram os trabalhos 
de pesquisa e lavra na área, tendo ali instalado e operado 
a "Estação Experimental de Processamento Monteiro Loba
to". A União e a Petrobrás deram, assim, às áreas do "Horto 
de Tremem bê", naquele período, de 1948 a 1970, a utilização 
para a qual foram as mesmas adquiridas ou desapropriadas. 

6. A partir de 1970, as- atiVídadeS --de pesqUisa, liVra e 
processamento de xisto pirobetuminoso passaram a ser con
-centradas em São Mateus do Sul, Estado do Paraná, onde 
funciona a Superintendência de Industrialização do Xisto -
SIX, da Petrobrás, em fase de expansão, onde é utilizada 
e desenvolvida a valiosa tecnologia do aproveitamento do 
xisto de que a mesma é detentora. 

7. Na área do "Horto de Tremembé", foram realizados 
trabalhos de reflorestamento, objetivando a proteção ambien
tal e o aproveitamento ~aquela gleba. · 

8. Ocorre- que os núcleos habitacionais dos Municípios 
circunvizinhos começam a atingir aquela área, que se situa 
a poucos qu~ômetros da Via Dutra, o que aumenta o risco 
de invasões. 

9. Por outro lado, tem chegado, freqüentemente, ao Mi
nistério das Minas e Energia e· à Petrõbrás, solicitações de 
entidades públicas e de particulares interesses na utilização 
daquela bem localizada, extensa e valorizada gleba. 

10. Os pleitos de particulares, para utilização ou aquisi
ção da referida área, são de desaconselhável atendimento, 
em face do art. 1.150 do Código Civil, que dispõe: 

"Art. 1.150. A União, o Estado, ou o Muni
cípio, oferecerá ao ex-proprietário o imóvel desapro
priado, pelo preço por que o foi caso não tenha o 
destino, para que se desapropriou." 

11. Embora tenham a União a Petrobrás, entre 1948 
e 1970, dado às áreas do "Horto Tremembé" a utilização 
para a qual foram desapropriadas ou adquiridas, sua transfe
rência a particulares pode acarretar pleitos judiciais por parte 
dos expropriados ou de seus sucessores. 

12. Após estudos, realizados no âmbito da Petrobrás, 
chegou-se à conclusão de que o melhor caminho para a solução 
do problema seria transferir a mencionada área para a União, 
Estado de São Paulo, seus Municípios ou às respectivas entida
des da administração direta ou indireta, mediante a devida 
compensação patrimoniaf à" Petrobrás para que sejám dadas 
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àqueles imóveis utilizados que atendam à necessidade de utili~ 
dade pública ou ao inte"ies-sc Social. -- -

13. Tendo em vista os arts .. 10 da Lei 2.004, de 1953, · 
e 1.150 do Código Civil, submete à alta construção de Vossa
Excelência a solicitação da Petrobrás, que mereceu a concor~ 
dância deste Ministério, no SentidO de que seja enviado ao 
Congresso Nacional o projeto de lei autorizaiivO~-Cuja minuta 
acompanha a presente. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência a expressãO do riteu-CICvadO rCspeito e consideração. -

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N" 2.001, DE 3 DE OUTUBRO DE 1953 

Dispõe sobre a Política Nacional do Petróleo e De
fende as Atribuições do CongressO Nacional do Petróleo, 
Instituiu. a Sociedade por Ações Petróleo Brasileiro So
ciedade Anônima, e dá outras providências. 

O Presidente da República: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu saneio~ 

no a seguinte Lei: --

CAPÍTULO I 
Disposições Particulares 

Art. 1~ Constituem moriopólio da União: 
I- a pesquisa c a lavra das jazidas de petróleo e outrc> 

hidrocarbonetos fluídos e gases raros, existentes no território 
nacional; 

II- a inclinação do petróleo nacional ou estrangeiro; 
III- o transporte marítimo do petróleo bruto de origem 

nacional ou de derivados de petróleo produz~dos no País, 
e bem assim o transporte, por meío de condutos, de petróleo 
bruto e seus derivados, assim como de gases raros de qualquer 
origem. 

Art. 2" A União exercerá o monopólio estabelecido no 
artigo anterior: 

I -por meio do Conselho Nacional do Petróleo, co-mo 
órgão de orientação e fiscalização; 

de UHo'- ·u C.! .s::us Uennuhl" ;,e;n co;no t!e ~u.:~ots:tl.!cr :\~h'ld::'I'J·~3 C:tl:;rcl:t.t:t.:l 
ou ~uns. · 
• ' a••r~crnto t:r.lco. />. pr:~Ul'!:\ e n l:u·rn, u•a!11~'d:n ccl:\ ~r,c:<:.1:td.~. o!l'!'d~ .. 
tcr:!o :1 t:!:a~es ;:.:~r el:l o:··;::1:1r::.c!o;5 t: :~:t~:'l'!~1a-:s :.:-:lo C•m~ . .:-ll:o :-::1ri~n:al do 
I'C:,rt.J!ro. '5':'111 r.1 1u:·m~ht!:o:tC". ('l'!;,':'C.l:n t!:;: h:l~\lr.O:~e<: de ~IC!:O., 1!: {IUtta~ 
JU!-::11h~ c.::,p:::u.~·r:.•. e1:1 rr.:-c ~o ~!~·eaJo~:t'! n• 3,23.;, tle 'J c!c t:n:l!o tlc: l9U. 
autê.:u:o:!nCo•,, . ., o Cou~~l!10 ,C.'m nome <!:t Uni,\ o. 

Art. 1.• o t'r<'~~<:rr.tc d:'l. ncputl!lc::~ r!t'!'~:;or:~:r:t oor C:c:c:u:l.., o re;~n:s~u· 
l.th1C d.ll. U:-:!!o r::<.S .1-tes C'Cr.HJlu:i~OS d;r. S:::c!ec!f.dc:. 

1 J.• (h atos eo:-.ostltUth"1:11 ser:.o oreer-t:~ldus: 

J - Pc:lo uwc!o e r.\:r0\'1\;"!:o d•o croJet•l d~ orç:~.n!::~ot:!o i:!os ::.c:rvJr.os 
bi.drnt di\ t-:o~1::-a;:cr. ou~r ml~lnM·. OJt:cr c.::.:tr-tn(ls, . 

u - t'elc trrdt:tmenLa, e:::r:1 ~~·~~~ r.s C$l:Cetllc:.~(>c:;. dcs brns e "dlretto.s 
ql{e f\ l':':l.!lt'J {'CHU\::..r li. li\tr->;1:\llr:IC~O ele: ~C,ll C~l:i::-.1. 

lU - t'C:I.1 <"!:1-llOr:\Ç~O dos Ef.t:UutOS c: 'I.U:\ pUUIIC,.";!!O prt\'13, p:&U. co
fthtCiinCnto :na.l 

1 2'' 01 11:o:i ccmtlluth•os contr-rtend-:;-!io: 
t - Ap:ol':'lt:'lo n:~~ :tt'IILJ:~.tUc' c!.:.:.· oe.ns c:' dlrdt0.1 Arrolr.dos po.ra. cone• 

''uun!m o t.~flll:\1 c1:1. Un1.,o. 
' tJ - hr:nn·:~-;o~n (.os l:.!l:::tu:os. 

&tl - j\JI~OI':'>;":\0 «o :ll:\n'l tte fl':'ll~~:r~l:nelo. c!os rrr\"1-:-t>S c;ue tenh:'lm der 
p~SH\r c!o. c.m~~lll" :-::~clctl:il du l'.::!olcc ~:tr;r. a S:ock:d::dl!" c: C::~s u:rll•·• 
u-.peet•·;:s. · . • . 
. ' s ... 11. s~cf't>d~t!~ ~r:1·.\ to:1sUlttld~ cm ~t~·~!lo plt!.•llc:t do Co!n!-cllio lb
cmn..,l (!11 1-"rac:l,•!), cu~:'l :1.~11 1lC"..-rr:l o;('l:JI.:'r O.'õ <.•t:~fi:I('L.l :'1~)~0\';":;u~. lJ~m c:~mo 
o hlstoru:o t' " u·s.•Un":) (•o: nl.:>:; con:J.::tuu•·:):o. u;)l::c!~:::lcuto: L!:l IW;!U:..-;:'.o dcos 
orns. c l;:llt:ll"t- ,.,,"~'NI :(:n1 rtn C':~;:urnl. 

I 4 ~ 1'. C'on~ttll'l>:'!o d'.l ~('lt:Nt:lf:.:: '5~r:\ 'pro\·:ub p·.•r ne~'!'r:t::l do t"cdC'r 
t..""ler-n:)\'Q c $11:\ nl~ ~cr:\ _Rl'Q.IIl~tH:!:l. ~ur có1•~J. nul.:;nltl":\. no ltc:;:l.~tro do 
Cot1\tLC10, • ' , . 

/ln s.• ~los: r.~c~n~co-: d:t Sor.~t"d:-.t'r !:-r~o ot~,-n·~tJ:~s, em tudo llllc.' lhn 
fOr fl~l!t'~.,·-:-J, :~~ no:;~:."'.s c!:~. 1:-1 c\~ 1C'~:~~".I1t'~ rr:õ~!!n:~,.,, i\ t.:-rc:rn.:l. dos l~· 
u.nu~, c:n ••tm:cos J!'lc lm:>11":;l1Cnt _n,_c~ll~<::te:~u dt'sl:\ IC"t orpr-nctr: de :tuto .. 
rrr:..C!II' w-:•~1:>!1'::~.. r. t~cs cl':',a:-.h C:l"l•!. llc..l. sn';).orc.liu.,C. .. '\ O. .npro~:-.ç:\o do 
l't~o:tld.:'lllC' ti:\ Helt..:t.l:c:-., metLI:~.totc: decnto. · · 

.tl:ÇAÓ.IT 
DC' c.apflt!l ~11 l~clrc;~ti!" 

Art. li.• A SndC'tb~l!" lrt·!l. l:~ld:'l~n·~:,te o r~tllt:tl d::- Cr!: (.<X'D· reo 'I:IO~.ao 
1(1.\Hatro t':ln~· .. , de rJuu•;o~l. dwnl'tlo r:m :•1.(\.~0.f'~,J • tl'lntr mllhi·t":-.1 ·de 
~~i' .:.~'.":>l:ôll• l~(lllnn;:lh·.l • .._ do ,·::-.l:.rr ,do Cl$ :co.~o uiu:c:utu.s c•:u:c:trosl 

! t.• AI~ o antt c!c 1!51, o n,U:\1 11:~1·! t'l~\':ld? a um tnlntmo ~.!' Cri 
11,1 ).(':'C~ C'/) ~ei,•r tti:J!·<':\ cc crmrU•~"'· ta:\ 11ffn::L t<~C\h!:~ no aut, 1':. 

1 s.• As Cl~4kl d.t :Eo~:(d:'tde '~-t'~: a onlt!l:lr::1s. c.:o::~1 f1\rrt:o de "O til, ~ 
)nicrrJôtJ:\:1, c:-m,.:<:: ~rm c:rcu<? dr '""!c>, r. 1::":"~:wea:1'r-!:~ em nç~eJ cuUr.'\· 
tJ:U, JtCICr:"''n "' nm:lrl::", 1tc- C.l'~:t:ol ol!:·::-:!:r·~<:". no t?t~<> o',l -l~\ ~~ti':'. c:n 
&(iOC'S ~~~~!rr~·uct:•to:. l•~r.; cu::t f'tntl:.'uJ u.!o f't(\',~lrr-:or:'t o. tC"~~rh::~o l.!:t nr ... 
JP.:~::aro ,:":"o rl'J a:l. :'1.• c~(' c:rcrc·~·!:-l n ~ :.t.:i, c:e :;; ~ !o:o:nnt·:o c!.e I:JiiJ. 
~ J11~;~0,..~i~~; J~~~::,~~,;;!:~~;~~~:::,~~;~~~tr5:?,::~e\~;~;'~~:'l~··~·;~·,r;;<t~ d~ c:o~Hõll o 

.I, .4.e; 1\1 II!'CU t!:t )"':('C':('l:l:'ld.: ltM'c:·~.,- t~ :17111!':'1:j::s (>r.l' t!tl!lo5 r-.1.;!:1• 
1~ t'lt'IC:I rcrm' 11 100 fo.' • ., lcf1u r::lh :.:ó•., ~-rnci:t wn t:~!:-.t•J::cs rr;C!l• 
i!oa o ~~a:n.op:t:u~uto ' o C:.adob:omcuto de ~e.:.rdo c.;~m u ,·on\.::t<.lc do cC!IJ• 
ht~~·· -

Art, 10. 'A ·unl~.o ,.;':fO:tlt'Yc-1':\ n ,~::on•h,:e dn , .. ,o:!:~l b!.zl:.t· t'n s.,.. 
C1H1:1='~• r.~·e rc:r~ c-:;·u~:o C'!n ::rt•.:'~ n•.~:r:-:-.1~as _e. o.<:;,. :;,~a l:;:~;:..,iu:tr~.o. 
d1:o;:u:a (.,: ~':'"' c ,:,:..:::•.l :ti:.:" ~~"J::;:1i. l!:'~;"l".t:::.,c:.:" O:::~'::l o -nr-~~~=.:'":), luc:-!:a•:·.·e 

:~ru~~;i~;!~~~ ~:~~~ ~::::=~·~r"~~·~~~\;: ~~.r·;;~~.~!~~·~.;~;,::\:.~.~:~~~;~1~i'.,~~~!\r.~~1~'~?; 

II -por meio da sociedade por ações Petróleo Brasileiro 
S.A. e das suas subsidiárias, constituídas na forma da presente 
lei, como ói'gãos de execução. _de car.1t:..r, n.coi:l ou:m:.~::os q•:e li: e- n:o~~·!CtC"nl p~lo m.!n(.~ :iol o;;, cc!nqü::lta 

• Uhl par <:tllt.:l) t!., <":';·.i~:tJ •.el:~nte. I"' 

OhN1VLO Jl 
J:).)'Co:;,J.:Uio r;o~.n:~~.,t. v.1 Pn:r.óL~ 

t.rl. ~-· O cen~e1!1') 11:lc.lo~::l t.:~ f'e~1 M:o. Ór':!~O P'lll'>~~o~~. Cll1·r-!~':nen~~ 
WIINC:Iun·.a IHl ..,h•.•::•J.:o:·.lc: t•:: t:t")~:~l:e:l. te-m a;o1· liu:\!!t.::•.:c: ,~,;;r~rtutendel' na 
antcsu::~s. e.w.I"Cif'~r.~r:. too r,lJ:•:o.:..cc:r.ncl~to tl:":~tro!: . .,l ~r otti<·!~"O. 

1 1.• t.·:ueur:c·~':' r."~r l\h~5te(l•:•':.'n:o u_:-:.-::·•u•l <!2 o-:t:-ó':>-:J i\ r._~t!ul~o. ~ 
lniP'!ri•("'O, ;'I ('~'l:.rt:.~!o. a r:nn:t~:l-:~. o \t:•:".5•1?tlt'. n d!~:rtiJ:Jl:.:.(t c- o c~~ 
tnttrlo do pcaoteo l:I":Jio, <!c ~~':J c:u t!c t:!:.to, IU~Ir:.\ co::10 Ce leUs Ct-rJ .. 

y"'aoà":z• 1\li\c!"!l s~ tn:h:l h:1 c~-~,.r~ ct:'l '\UflCnr.to:-nd~ncl:t cio C('l:l~~l~o ~:".ç!'1 ... 
~ Go t"t~l.rl!:lto o a~ro,·cna:ucuto tlc ouhcs 1\Jc:roc:.t·~cn:~:).l nu:das, c t!c 
cuca raros, 

Att, 4.• O Ccn"(rlho U~cmn.11 do rr-trólco co::unt~:~r:i A rc:-;er•rc-, TIS ztt:~. 
·etrr.:tnU:ICJoO c lu:oci:.II:JtltCII\0., ••~·l:oa Jcl:l. tlll \"l";ttt, cc.:n :u nu•t.Jllic:..o;U~·• de .. 
COHflllf'~ tl:l r::eH·ntc: lt'l, 

tb J~%"t},:,~r~~~~~~;l So l'~~~~~i;~:.e tr;_~!~~~;!~~!~~r~;:;o~t!,'0~~~~C"~~i~0 
CAN'l"'ULO. UI 

Ptll.:OI r.., Dr '~li :lr:O S. 
S.CI.SJt:IÁII.I.U 

S.CÇ.A:O I. 

A.. (Pt:r.:IOJinlS) C ltiU 

Dd Corutrhtf-;~o du Pdrobrd.t 

Ar\, ~ ... 1-"le:'l :~ t!u!~o 1\Uiorll:d:t. n c-:::'l~t!:l.'_!r, 11:1 rcrm:1 c:~::b le-r. un1=' 
fOCf<.d:u!c 110!' :~;ót-.•, t;Ut' ti' C'('J:C:'III:':t.:'t r~t:ÓIC;) .C;;.s~:cl:O S. A, O \I.!.:U.o\ 
a 41t'l:\ eu 1\t:lt~~·~:~t".lr:. de I'ct~obrá:s. 

;o.rt. li." 1\ t'r~1·o!~":J t!l':l:11-:mJ ,:.;, A. lr:--!. por o~Jcto n r.o:o~;:tlT~:'I, ::1 bnn;, 
a rt;macdo. Q Ct:~:a:.tc!o c o tr::n~~n:tc do r:.:'tlto1:" • prl'lvrl:kl\lt" d~ t::<?:::o ou 

·d,:.;,t~ l.:"~~:-~ ~~:~~~;~~:;~(:;c:~~!~ ~~;,1:17i~!~<'ifJ~~;~:~r;:~e ~;J~~~;o~P~::l~l!g~i~ "'•na 1\ tntr-:;nu:::(:.l'\ t!:Jo -::.:;::t:J .1 0;:1-:.•, o 1:~:! e:•1 c;::n!:~::·.,~ 

..,uto~.;~~n'~~~ :'1 ~ ~t~:~~~~, ~~~ ~;~~~n ~·G ~~ ~ ~ ,, ~~~;i:;;·:~;~~ .~: ~.uTd..t ~ ~~1 ~;~ ~~:!;;; 
dCJ(III:l~:.:"l 1'1 ln!C:o:·~tlT:'~io c:o C':tf.:lt1f t1.1 ~::OtJC.hdO::. Cll ~ (':e!..-I::L• O:)('J:";":"6:3 
de t'ft<;l:, ç:J: ;:nrcc:-,., .... ;-.o c•~ rce~:~:1 n!:' :1. :,u:,:ltl:::. ,:e: CrS 1.!CO.C~!).C.7;·J,0:1 
Cum tlii~JJ.., C' ~ulr.::~çt*•= :t'i~:t1:;n C:!! Cll::c::-t::l , 

- J 3.• A Um!.o li.~r.~:e·::::L -~::or.l O:.n:::., n:!\ ~~L-:.c~('l ~: :.ht:o.!<:hfo~ ern 
canos t:rr:tor•-:.!\ t:o:l:::.~m o·.1 \'O:t~lo:mt ::r. re~ cl':'~cr~::l:a:o J:~o~.lcl:'!~ c mu~"''l: d.:: 
fM>lrOI.::<J lltl ace!l~: b! 1\:mlw:::u. C! tl:ro·IJCt\l~nlr.n~:.\ e do: 't'~'='.:J n:-<IUI';\\~ 
IUI:"tell\'~mt:~te t•:. 1(11!~ :,JCI' t=:~I;>J r :!~~ IC:~[S f,:>r e:!1!?_t Ó'!< :1~6~.11 
tcl:'l:t~·~s r.n ,.~!'lr :~.u::)~r.C:'I n C":~:'l-::: ::-tl:!:~.s a ccb (ot:·.: s~•:~-.. lr.e.")':"";.,;.".:i.l.S 
•o·c:.,;~Jta.l cl::l Pc:::-c>bl:i:õ :10 11to à-:, s.tlô' co~.-:tl~(ll-:!io -ou f":'l{:r:-~cr~:m:e. 

·1\rt, 11. As tr:\:l~!C:'C:II:::::-:~ r:-c:-1:1. lli\!~~ etc M('c~ t!o e:•.,it'11 •ccbl r.u :'11 
1u:;,•,l'! ';:-~ c!" :~ur,:l\',() G!' ca:n~:'lt ~-:-h."t r:m:c::-,:!-:J e n::-~!";;:..,:; !:~· ::1:;,:, :l lei 
eonll'l'e t~lco <llt::lt,, n~o rcao.:r.i:o, e-:•' hlo:ót":'!-~ nll!U":'I:a. 1::1::-o~l~r c:n ro:-<!.•nJr 
• t:lfUO' d~: :u "": leln'ltltnl:\ C! Ur.l f'N c-:-m-:1 n!<••so n5 t".r.'i-:-~ e::m l~!r.:-1::~ n 
~o:t• (\c: ~ro;-rl~~ad.l d.:~o U:l!,'.o, COI:l".) n ~:1l'~c!p:.-:~:> dc:;t:L na con:ttltu:!,'to do 
C'J:Il:tl IC'('f:\1, • • 
~ t'Arrt~n:lo ·U~~ro, !:r-r! nnh 'fll:!.l~n.:r t!'nT!.,(CI'tn~h ou r;u~c:-:-1·'1-:. de 
1\~!>-:-~: ltlt:\ c:m 11111"1:\;:Cnel:l d~rte Ull·:n, ~::-:1!''\clO n null~:~~c t.C'l' ~l~!t-::;ad;\ 
\nt:.lUSIVc C'lt' ~rt·c:,•,ro:•. t:or melo d:o ~:c:.:o l>O;>'.!!:tr, 

Art. 12. 0.1 at:::u:ntns J:='r:!l:1:c:~.,. t~? ea;:~llzl do EoclcC:~de It>.r-re•íi'!) c:un 
t'eet:uos r.trllclc;,\:,d:..s n::.~ lll't!r.vs so:-~u!ntcs. , · 

Ali. J3. A' ~~t~o ~:\ r~~':'!l:. cl-:'1 ~'T.~ô!to O~ko cúb~e c:o;n~u:UY~h u .. 
(lt:l::es ,_ t,:u:· .ti!' ::~-:::·e o e.:t. :;;,• lh; !-:1 :L• 1.H:1. l!c :a de JU:.õ"t.rnb··o 6o 
lVS'J, \C't~ ft !C:l.:l!)!e c.ollCÕ\(':':o: • 
·t-o~ ~:)ç. III'!,U:"J.rrnt:'\ Po:- teõlt~l fl':'~·~n":'o:-ntC'f 1 Uni~.., em 1'1\Ües d::lo' 

S'.lC'Ifd::dt': "1!- QU'l c.ste!:~ n::~~!.:r:t•h n k.t':";"~·;~l'7:to;~o do:~ r.'".;llb.l p-.."pYJSt.o 
Po I J,l ti3 .t!.rL. o.• c, C\'e::llõa!:ucnt~. 03 tcrr.:lt!:l ele O~l"!l::U;6t!l: 

· 11 - OJ t:J ~t · 1!1::"\~::::.b r:::.r cental pet·tcm:e:\te.s no~ &lt::ado:!. Dlr.t.J:110 
J"t.:cr:sl o nc:s: :..tun:c:,:!le:~ t.:r;;.;, nJ,::~c:l.cl"::.s: 
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ai tom :o.t6:~ ~:~. "$('t'l':4:1~,.. õ\t,· 0::1::: c-.,;to;l;1 c:~~u,·:ul"- J\ h1:~:r:~.l~~"'l.~;lo 
dO C':ttl!lnl rlt: n-:~r:!o CH:-:1 C.:< ll!:lll'JI :\')~UO:'.tll".!: (1.:"!0 Coii'ICI~~ :-;;1ci'JII:1l d::) 
J>ctro'.t!~o. C:O:I<:IC':-> • p:ÜIIr:;.:~.~:\o <le t"':.t!:'l cm.:ti;:t!c .t~:r, uo n11::1!:uo, pao;:or .. 
C1UC:ll lt tU::J~t'll\':'1. Ct.:ll dn tn11~.:0rtu 'IW:<J: · · · 
~ b• n:~ 1'-'lll:I.CI:'L d~ o::~r:-;:-r~'":o. (::t Jo;:c~:-:·l~>!r. cu ~r. ntlic::: l! o!)l'l-::·v.:~s rs .. ,~~~c'~i;~~;:'~r;.,~'=i·:~::~c;~':;~~~· n-::~~:1":~~~~:~~, c~: ~~~:.l~~~~~-~~b~~!~ .. ri~\~~Z"~~ 
~r,·:u/:1. n l•rrJrl·cud.t c.oor.Lu:k.~!t!a 110 na·t. (0. 

L'Au;rnln uwe<~ A C':l~• ao ,:,,: • .::<' ·•\m:ln\"l~fto Nnc!4"onnl. f!Utt ~ti 

'-' entldac1cs mcncton:~.d:l.s no mel$0 Jl, l'o,1cd. nc:.r rc:lldia, &e r~r op6.s-:.o 
A"t!!'lt1U"'r Ot>l~!iculo ~ :'lp!H:~t;:":o d:\ tH'I'ccnt~;rm co;.,cclncacl:~. no mesmo 
[hçt~~·-::1:1:1 1110~ ~ r.f'.1 t.:'tlll'H ç:.t:•t:o:o!tra:L•'- ~: .. t~ :!Ji\1-:o, 

hrl-, 1-4. O p:o~Ht.:ll <:c:s u~::;c:\r•~ 'l'lt' u~:')'11l~\·.'.n o:- r.:c-__ C_-:)1\'!:~'""o lr.:c!d:":Jte3 
J'Otltf' \'t::C'.It~'~- r.:a-,:n.,-:;-e:; e ri·J u:1;:•n:o '!:"l";re r. r-:'m.:-:<~":J c:r-= \".l~'Jrcs p:~r.:t o 
f::t:-~z=-• cr::n:;~er:c.:-:)t'! ~ 1rn;:~:tr!:o-:-to- (l:r::f't \'e:çi!JI.", ~u~"õ r.~-:-r.l :!. l\C:::<t~~ 
tr.:s. e c.c-:t:na '::1 •u:.).~ll:-.::u cc1~ CIH.'•"' ci:: -:cõ~!. ~ nhr~':';o"fi:-~ ,::~__ s.·.rlrr:i,rtl!,'~ 

~~r c~:.' é•;~~~ t 1 ~~;~ :: ~1 ~-;~~~·~~~~~~; ~ {'~ ~:;:~--~~Z r~:~~;~:~;··~~-~: ,1 ~:~;:;:~·~s~u~ 1:~ ~-~~c~t~ 
~1111~~~;fl'!\.~! ~;~~{(; 1iu t;;'tfl :I:~Ít~~; c~~-~~:' ~7!;j;gi:~~f~~~~~~~;!'~~ ~~~~;,r~;~~~ 1 ~!·a c:~~= 
C:l~("''•-:-. t'S r,,•,a c~n~~~-::~ .c!r~:~r;~<!'.Cl c::cr.r~;•a ~-ui! c!l:·dlo. n~~!!:urada & 
TfS!l":l~:>~:otJtrt.·!.'r ~:1111.!.\:-l:l. da t!~l.lo.·c-~1 qu~::u-:t' hlp:)t~~e. oclo \":o.lor r.:ln1J .. 
1\tll ctr r:a11< t!lulus 

t>rr~~IJ•Ic \:n!co Cl:J' nt••-. n:l:"!th'o1 11. ,-c:cu!e~ :~~ttt...,~(J";"f'!:t c-~::--,;-r,cn::l:ldos 
lti..5~:;:!;':t.t"~.:l:;"! ú:t...~tllâ<l 1: f'l.)dc~·~o 1':r "'f'~l:r•·~!:')J c:~a:r-1~ (!r- 1~11:::. o n:a.-:..· 

:~~~~~~~:"lo~"-~';.~~;~~:.:.~;i o rx;_~::::~~:: ~~;;,~_~;t~ll~-~.~ ~1~~ ~~-;~~~\~~~:~~·~.,:e~~;)~~~~. 
~~~·t-. rm r~t:-r!o :::o l.~cr.:::•::r.u:n., r r~.~..,~~~~l"l""!,, ... r.Prtl t:"'"·~:'·J~:o; ,.,..r•J!:-~. 
n:.~ Ur.u::s c~~ LJ'\ c:~.~:'~t~:~~!:-., e~/.'1. ;:~·~~t:-:ch c,::-.:o:-:1~!0 no r;'lt'!m:t t~:t:J.JQ, 

l.r,, IC OJ rrr>l':'Cl~ CC' .,UC' ff:'.tH~I· Cll. nn:-:.,• :~. l( O IS '!.Cr;\o re~ 
ed'lh!O::.J o. cr.:~1~ ou ~tln:n~ ~:;wr~r.J;. n., e:~r,en c:~ t:;-r.~ll. . _ _ 

1 t,• A lhll~n ~..,,. u~:!•:>l_rt!Ln lrn oce•_r·~:•'"IIIC' r.••~!·n .. rln 1"1•1' t4rnu:s. 
dlt ort 1.", rn,•t"r.l· P.•n-,n,,("r,':~,r_c• l':'~u::f:o. ;;·::.~:n~:-:"~" ;:"i" u•.:.. Ir I~ P~tro~ 
br:at'. •ui~!< l'>!" ~11:-o -:n:·.~!1r1:1:-:'"'· (I~ :oc;:.:-rl-• r.--·:-~ :~os 1:-:~:r'-"c.:.:::::~ tio ~Jinls:to di. 
f-,zrõ'tl:'L. r~!:\ nt:•·rrrr t:. rt~no•r'll'~!':. t:r~"~r.,~ 
, t 2.• Alnd:t cn:~ n~ • .:r l .. !"h:>:n 'lllll tl'~lll'.:utc'~~ r~ r-::õrf t::l!'l'('~ocnrlP~Ic:! 
M •umo::ro;,,. 1!" c-!l-.,1:~1, a Cvclr.d;u!e poC:.ui rr.~~l:llt:-.t~:- :as Coõlt:u CSj):CI:tols 
ttttrlr1M nc-:.te artl:;o;o.· -

l!.rt ll A ~'<'t'l~t\~11:" I"Cl~":"~ 1::foll•:r. nl~ o li1nl!:.- f!:J ,••,t;•o d:) I<C'U c-::n\1:..1 
i.oe1aJ mtc-JrtL!Iz:uJo, ol<il:õ.DÇÓ~S no pur:::.<!~:, .co:n ou !CIA t":Lranlla tl'JI ·rc ... 
lOuro. 

St:C:.tO lU 
DOI eõC'Iollb!rJ C>~ l'ttrol.lrt.:t 

1\rt, \!!,· Os: J7',•,::-.tll~"''l d::t. :!:'ntll'dZ~('. c-:ll:llltl(b !l prtro;!~nct~ h" O'U>;!I':I:!.I 
Jltr"dlr:u rJe dlalto pubJ:co Interno. pQ:.Icr.:.o c.tln;Hit coõo\O nclun!..C.~ :4 .. 
J:a\t1.1te: 

l -• 1'1" llt''l.."i;tr:~o,:o tttttcUI'~:O de .n::·:-1~1"1 r.VUJ'c-o lnlrrnn-: 
U - O ll:'.llcc d'l [;rn•il t :O~ H'Cit'(\:"'t'lC'~ tlc P('nnt•r-,1\ 1111<!1\, C'rlnd.U 01"11\ 

Onnfl, !)eiC'$ ~.-~1:\cl:·• 0"1' ;.;lln'r:ou,,, ... ~ -:--w••:o: r111 c.:m::roU~I'lcb de lei. c:>te-

J"-m c~l" ;N~~~·!:.õ'~~;•,•,•~;~~·~·~; .. :'cof'l:~:-o~~:"~~',\'!~~~~: h~ rn:-1• ~t rlnro :-nr., e 
re-PI1rn't"s no r:r~'~' ~.::1.• t", C".l!rtt, •o~Jt·!:·.,~ o11 ç;n.:do~ ~0111 b::l•-l!t"!~:-.s o:r es· 
,,,.n;c!:·::.~. q•::~.:-.d-:> n~o o ~:-l:'l:rl •o::. t- tr·~!:~-:- cll' cco:\lt::--.h:~o d! t:-ro~ (''J rtu:ool~ 
qur.:- ou•ro fll'l' ucr~ucn " C"o::HH\Ir:\t",'o Co.:: n!l">l>lrlrl"'~ ,,., c,..~ .. ~~"ti~ elo 
CC\SIID\('J':t.:r. llllH'.:Hi:l :'I n...,ti:Hr::Lt) cil' 1\C.!.i<o Ol"f:!n~ti:H' 1 -:":l f"("(l 1\'l"tt" 1:111 1 ; 

fV - 1" nr~~·"'rt'" 11111~'"~' cJ,o cl\::--•~"1 nl'l•:'\<'". ,..~~~~~~ .. ,~-o., r••'" .-n~.-t'· 
'"!lnl't:.. dQ d!•_;::.:~•lo no :-;:1. 9.•, n!l•l-:":': b :!1) ct~:rc:o- n.• 4,1!il, ~~ 1'2 rlt" m.:t.!o 
ele l':l:J, 1:1\",l!r.;l;~ n n"'"~-1>:-:JO c!t nrfv'• tl1'1!m:-r·~r ~ tf'r tr.:l 't'l'l""' n11l~: , 

V - fi!" rr"::~n:J~ Ull'l!llr-.~ o1( d!rrlln f'lh'"'~o. t~~;o·•l~rlr-."' 1\r "'''C •orr1r11fc 
ln~"':' t'ln.ill' t1• nr•rr-:-r lnr(lr-:'ld.,, uo Uctn Ja, ltraH:~ti:\ n n::;:.:!~lçto clc.nc;t<eJ 
0.-clmt;:lnl 11 :z:t.Dt.~ n·1ntc mm. 

Sli'C'.IO n• 
1)11 dlrdorl'l c 1!? C(ll!fi'Uh" /i.•c..lf c!11 l'ctrolH d.J. 

/.rt. lrt A ~"r•rrht':- ,r,· r. cll1 \~h,., 1\:'>T 1::" ,.,.. .. , .. :ho de t.d!r:~Htltt~;!',o0 
~N tt:n;.\~1 dri1Urr:1:i\':-,~. e um:. OI1C'I~r!:. ~=~~f.l\'.:1,. 

I a.• o t.'N~!õt"lho dr- t.cl:"l!m!::-tr"'c:~:o r::r5 t'On:'!ltniéa de: 
..: a\ I fum\ rirl-!cl;oUit- 1'11'1(':\d(l tll'lf> \"lt"•l:l:•l'll" d.l -~{'j·:~.ll,•;t 'co cl•"n!:'l~ 
&l:rc: cu; n:ll:·:•: ·('r.::• l!nri~., C:;:~ \'elo :.;jbre ali dc.c-:~.:.·c.z (.lo pri:l;)l·/u Con:triho 
.._t::a L•ln·tur~:\ e:-:c~·ut~~::-.. 

. ~ C't :t ttrr:n Uli-rt~rc,. uom::-:~ocs pelo Pu-s:dcnte-· dR .Rc;.n!bl!cn, co:n 

1\\o"'.l•~;l\~(~;~~~~~~~~~~!) ~~::~~·~; f>t"l:.t 1':'!'~0:\f !<>!HJI{'~~- (1(' C'll~c:t~ l>O~':'!!<"-', C'.:nt 
ii•:ll,:,'l.ll U:\ \.1'1;,, 4't!l1 ,11Utllt"IU II~.:XI~1:~ d,: 3 l(t(St C c:>m lõ\.:uê~HO _de 3 
Utr~o• nm~: 

d1 Co~~~!h~l:e~ e:c:!:o~ re!:u rcac:o;,; !!!l::.s. e ji!r:1!c-:t~ t!e t!~:- .. ::o !:ro
fà,t~,~, l'lll oOI:.h'"ln lu.:l:o11:10 d1• ~ •t'ul~·• t" Clllll r:::•r;~~:t:u c:~ 'J liiiS:I :l:lt'S, 
•· 1 ~ • O tli,::.n:tu c;·t t.'m:uJ::c:r, ~ !H :I 1:::;.~-.. na t;lr.•~~<r•·::.-. t:)' 1::,, :l;!~:l 
c;il~~o 11:1•r-:::-o. f•t" •·-·"., ·~:-te- c: :-.\:-:•1 ""I r:nl~·.·. C:•' ··:·.:•:1:-ol ~o:.,~'' C' <::1 ~odc-
4J,de, Jt;b~:!:o ;.-:!.-.~ ;:·!~::::11 ll~e:.'!:'~o~::!:l:o:l n:a l:lr."!.s e -~ d elo i 1.•. • 
...,, I _,_ .. o\ U1!t"•lla o.:,:l'llll~:l t""lliJ'1'T·H~·:I l"lt> .Vtc!-I,,C"IIlC C cif'S 3 •Lf~:l) 
JJliNIJIII- 11,1::::-:••:1-l' r•C"'ol t'rc·J:t!t•:J:(" cl,l l!t'IJII('Iit•.1, 

f 4.• e o:-n:111~c ct~' or:-11W1:c3 r:~•.o:. o '"~·-:rclt'io cl:-.-=- ('Jn~t6o:.r: d: mem ... 
Oro CltJ I..'O~~t!!lll c:e ilt.:~~:rr.:~u:"lt,~o t' c!a Cun~,.,brt fi~t:"l. 

-. I ':t,• ~.,) 10!"1• (li"_, Fo'frH;do:r ~:' ~•_I:>. I 1'l rc-:.~r~ :\ 1::-0:.i 11 dc;J I 1.•, h:t~ 
\'a'll rrt:•:r-;o r.r.••otl:r•o p.n:\ o Pu·:.!tl~·nte 'd~~o U::-z-ublkõ~, ou·.-Sdo o C::tnclho 
~'":''''"~'c~ Pri!Cll~o. . · 

I c; 1 Ul- :. llr:-s• ::-u:n:-zrc .. ~ l):trtmr:o ~~:-~o llr'lr.".~:"ot!..:~ t:J .. IoJ ';'l~:t:zo~ r;!e,. 
tc-~1:U'II't:1:1.:-r.:e. J •un\1 2 H.lc,l:l ~ ~ fl:·fsl ::::r.os, c.!.::: ;arma li\ a._1;_;:, o.u~:-.1· 
J\lt:I1L,. tr1:n::-::- c rr.:.::a:olo• c:..- t::r- f):rrtQr, 

I;Jl, ~IJ. 0 (.tl\l~t';hn ri~(:U S~1'!1 CCII~LJtUIJ.,_ de 5- lc!:":CI)) hlC::)It:II'C:õ, COI!l 
IIJU\flt::tl•l C1•! :L' tl\r:<) l'tiH'S, 

l';uarr.,ro t::~:ro ,\ v~.I~O c~ .. -::~d ::1:1 H::~("S.:-nl~.111:", :o~ l"f'<.•C'7>' ~!!''.t"n'J: e 
l!Ji~C'It':lf d: n::o:::"• ,l,rt"·l•· .• • ntrttr•. ~s c:t"l\1:0.1~ c~·:-~t>.Ü ::1:-~-:!!c;-::;. r:~ t:!rr:l:;, 
p•:r.llcr>, 1r~.1. r:·.-:ur:•f"'!• O'!'"' '"•'G. ~ r.•l::l' tn~'i•! cl<! :'IC.~Cln~:t~~ <:1!("_::-::rc• 
~rnu.~ 11:1• lr:~" (n~ 1 nlr:S. c •l:r,~:lo dr rl~~cr !C'~>~!:'\!l~!::f'r!le I•Ju ~~~~:~),~o. 

Arl, !li C t·•·n~:-t:-.n ~""";'!' ";:•' p,.: • ..-.,,.,.. :Ir::~.'"''" S A 1-:-r' f\~ ;~lrl· 
bU!t!to:- CO:-J~~:I.!Jtc.~ eo ~~l. l:l do:~ c'c:-~l'!?·kl n.• :!,C:.;1, Ce :!G lle ~C(t"~llb:O 
de l!l~O. n:<o r.c: lhe ep.!e:~.n::t:a., t.i~!:'n:tc-!ct n.• 3.!:'23, d~ 31 tio de.lc:ro~:o d.o 

lnC.:Imv 11110, 

sr.c~o v 
Dtn ftt~·:uC': ~ r'l!.l'!r.nt;llcs ~:lli:,urdoJ cl 1'tltor•r-d:t 

A" 'U, 0~ lllo~ r.:(: c:nnsl~tlllt~o Ca :Cndcn!'ldt' c de h·,:crr:..lbl~':·'\o tl'JI s:U 
Ctlpllut, o_.m curna ''~ pwpr\l~rl~!lt·s (I''" a•uuulr c- r.:: nauhi~Cr:r t:e tJ~I!S tnó• 
\'1'1• C' llnO\"C'I.' C'!l~ I1HJ 1 oU I :ti'• I"' Jo<l! Ulfl('lõtO~ r'C' fl~~.tH!:Ho O!'\ r O O C''l:~r• 
CICIO On (llfC'IIU c~ HÚI• t'l:>' '";:-.,.~~:'11•11'1!1)0 Ütr:\!~ ~C'1r> I~<"J)II':l'_ r!(" \1-'1:0:"'~1:') C'' 
lll7.1•f e •Qtl:ll~r.•.lt"r tot.'Uu~ e:ou~ [1:'"\11~ c,.rn<:rf'f"IHiltl"~ 111 ç(lmcor•":•l':~ t!'l 
Um.:o, 0\11" \f' Cnl~'l'lr:t•l :t ro~n n:. e>1llro" 1 :~•ICI:~Cr' de (.III <"I ln o>i')IIC"". !t':IICI• 
&am•u·tllç:o' (l:f o~o'~'ll"~ l:o,·c.~,.~ t.•~r:t a Sc•eled:~de da qu:lil Põlrtlt'J:J::.l'i::t, na. 
Cllt'• o'" ..... ,.1'4"'"' "'" rrn·."l'-"'"· · 

Art. '12. A ~f'1C'Irn~ueo 'lo,:-Jl do:" l•cnç.\<t dr dltf"Hc~ de- h"1.....,r'-~ .. r,o 
Pl'lla la•h1III:IO t 11r 'l:>:l"Htl~ nCirl'•:'\111' "•·u• ro·lnt:\O 1\0, nl,rt•ln~.,,:"',.:, 1~1:, 
"t«<tiJN::I:I·nc.o~ 1 ., .... ,._...,,.,,. ::>:o:>otll·f'!•. lr:·rz,.nrnl:>~. lu~lnln•.-.;.tn:t c: u~:ott'rl:ds. 
C""tau:u: •• ~ ~ cc•:~~nu~·.,n in~l::.t;~cÃn .. ,m ... tr~c:.n. ml'lhn~~·n.~'llo. fu!"d•mti
'"''Pf••· r•:'"'.•r•1 "" r•tn.orn·:aç&o e ruanutrncio de- su:...s ln~t:al::u.;ôcs, p:r.I:J 01 
11111 " ~UI" te dr•una, . 

t'nr:t~r:>u t·n·•·r Jr.n•l• :11 t<1nl-:-n:-o.t.• e mrrr:~ó'nri:l:o rrfl'rldn' n~~te 
&rt\•:r, .-.,,11 rr~ro·l~lr ~u~.t•l" nn• ,.luUI:\10'-~ dP :'\:t><l\17.\0 uar~"·Pal. •cr~o de
Cf'.tn""••ttr,n··~· •u,.:ll:or-1~ or-r::•rl:o (1n• '1'"''<'\or,,.• ('ln•· _,ll~rr4"':':1~ 

Art. :u. A :::"'''"tTn?" ,,, ... ""~'""m"flr o dlrC'Jto de rrromol'tr C:t'::=llro
pc-JII.~·•,.,. I•··~ t~nn1>r 11:. •r""l:t<::l1" rn• \"lo;;n! 

o'l.tt. ?!-, {l"l"'ftf\"lr::r '·1"111111" oh• :~r .. ~·ln ,. r,:l~f'rlllr:l !lllr,.~·nc-:'ln •h• t'nn
tc-hoto ·"IU'I••11~1 ti•' l'rlr"r,•., " ~:·•rl.,1t:u•t• oJo Ototl"l~ (t,.,r "':•r:'ll''!:l :t f!J>.,IIC:I:\• 
tnrntn~ • l••trnttn~ 111' nnt~ nu flt" I'"':IN1nJ :. ,,..,.,..., olr t'l"ll" ri·!'-.~ ... ,-.•ltii~Jia-:;, 
e 1\r~~~ .. '\Ul' :. O:lOPÇ.:io no C:\J'II) de CO)!t:\1 e•tron:etro u.i.o tcnh.-. Q\l!li::ZU<'r 
t'lnru•.~-:-·r· rt-~1 

l"'tlr•:::stllo tinlfll, O f'>'lc:tcr f'li'C'\lll':'n nnc! .. ~,\ d:'l!· no~ Ch•:~nor.!-:'!~"nt":'!t 
IOU\Atl••' 011 C'':lr~•"'r, erl:'l ~..-lrd,<tr r f'l·~l::il' ~~~~~ cii~~·(!J:\rl;~~ !' t-::lr:tr.:t:a 
cto ir.<nurr f'lllt'IPt',,., "'• ~·:~-R ,,.,,"" ~ II'I."C'r -:;-('Ir r"n'"' c:!., .,. ..... r .. r:•:r c:tr.l~ 
lat ll'lll'":ttlh~.,rln r.!l:-.r..-t,. cp ,,.,,,., .. rr,.:<:.:\tlfl of':o rult.-. dr o;.~lltcio ~ eeh 
~nln•,.n•r ,,.,,.,. ~~,. nnr1.-.:o,,1 rrr t':lll~llll 

An lr•. :::_r.!l"'"'' "'~:.·~nr ,,.. "'"'.,""''n..'" :~l!n'!!rrlõ\ r.~ •se-I~ nt•r cer.lo:.' .. 
JIC<tt:r.:t ft A~:t.(lrtt'l"i.l (ô"'r~l do~ '\C'Il"O~!<''\~ f[--:_~t :>J ,rrc:.,rolal'f"l:, QU C':t~ 
'~""':;.nc;~ (lO&' ('Qfllf. t1u5. Jucru: r~or:- a htlntlnts:r:v~lO <l:J. s.,t::cd:ldc-. 

Art:. n t. ~oc.tt'o:~d~ e su:a' Stt':t~lé'J:~nn:o flt"l:TI n!lr:::JJ.d:s t1. pac:tr 10s 
e:=t:ad::t." c .:,., ... aõ'lru.~ UtHJc- t;'l't·l·t·::.• A 1:'1~1:1 <I~ Õctrnti'Cl c. ~;:::o t.-:-llmllno:oo 
C • t':l:.lr:rt;:'lt.t nt• ··n:. oh:.J~·ru::: .. ,;,., ~t.orn~\1!\lr::r .. mt' :1 :!o".O. cc:1:co \lüt ccni.OJ 
ltOll-r~ o \l:>lca .:.., v1.:u 1::ar:n(Jo ou t1n l<:tr.to ou <~o çf,s, 

lc-ln! ~:c?~~~:;~!~:;-~P~i~(o~~~~ e do 1:1::o Clc~mntno~o .r:er~o flx.:aC:os pc:lo c00 ... 

I 2.• ~t:ri clctuadtl tumcs;:r;tlmr:nt= o p..a:::tmento de que: tnta hto 
,Ottt:o. . , . 

1 l.• CJ~ •. tat:uro.:o r- ·rc-rrrtrJ~Io' d!strlbtnr:Jo 2:;)';;. ntnte- f!nr C'C'n~ol do 
C!U>e ICt\~\1\'tC'IU, S:t'-'::~~rt:ICUl•liiH.ntrt Z:.tll ,\:un;.:-:n~ç.;, .. ~cn:l.:ll n urcdUo:.~O de 
~~l:c: C'õt\!a 1111'1 dl'õcs <'a•'.t\'RIIJ tste t:a;:tnl(·n(o ~r d~tu:ac:u u·1nnztr;~1-

. I .... Qs .t."!t:'=t1t'I:J, 'tC'rtHOI'lOS C' Ml~IIC1plo:!' ti:V.;!t~O topllcnr ().!1 Tt't"Urso::;: 
"fll'::<!.lf t-:::.to'!. nrt•:-.~ •• p:t-.u·~~·IOh:lll~ht~. n" JII'Ocl~ç~o 11:: ~ncot~J;\ tl~ta·!ca c na 
ll:tYUnf'11il;'1':'1.0 c!C! I'Udl)•;las. 

At;, :;J. A U1u.:-o N•C:r~~ lncc:nblr A SoeiC'dnde o e::c-en(fJO t:co senlços 
COilth~ctltrl' com " c.u:1 111\:lliCI:Jde, p:un os QU:!i$ do!:.tln:a .r.~euno:~· Cln:t.u .. 
Ct'U'Wo 'C':i~C'~I;:i:o,, 

Art., ~"!J. Cs d~rrt(os l''CI!\III'o= n er.nct":~b~·s c nlltt~rl:::~5u rrC(!rct:{es 
" J:'l7.ul:a~ ,:c ó:r·o t:.ll~~·r·:u, .t"'h!t:t.~:.:.~"e o!c-r .. J:am cu~ ~ ~•·ri1:od.~r1,. (~ff.l-cr 
elo:\ .0m!,f1 S.l'r.IC. llo:tlt:t:::t\"(·;$_. :ll~lc.l:'l t:II:\IICIO, C:.JIUQ \'ld•U C't'O!õ:!:Ulctr. 1o~l:t p~l::\. 
t~t:lHir.t·::!:, I:C"t!H1•l o s;~u ~lrc.ao t!c: Utlll.t:u;.l.G de$ l~il"S:nc.::t õL "lU~Ic,cer ·de 

·fU:III ltU:>H.S!Cd:l:s., 
1.: Ati. :J(J. f>/.10 CICOUt'T!d(. n rie!'-!'l:lf')!;rl:"l'õ'BCl, fi Pelrn~:·b (h(.~nl:-.ar:'l Ct"!'1 
~~;J~;:"oJ'~~;r~.,_us_. ç.•·u~nct;:no:o do solo t~clcs pa·~Jui::::; C'~u:~.:u1~ cu1u " 

ArL. :n. h f'C"t!'C'\':tr~s. de !'.COtdo cc:o:~ n ?rlrnbr!io do Co.~d~o -N.t.e!c~o 
-nr.l r.:• t'"'l!'c!eo, 'f~n:r:. f'.l:J:n.cr um coc!lcl.:nte 1::Jn!u:o de rc:<:tw!ls c:c 6leo 
11-;\\_ f.!lõliJ;t~s ~-t.::a·o;~!cros. 

Art, 32, A P('lfohrN t" :11 tc'cltd:\d-:os d~!:t '''b~ld:~rt:t:r rn\'lnr~o 'UI 
'tTI0\111:!1 r:,• r:t111;:tr-. 11\" li nll" m:'U'\1': e-e t::ad:J :t~.,. 111" c-on:~~ ~.-~·nl!' d~ :2o• 
~c-ttnu:-, h"l:>tl\':1~ I'IC\'. r~:•·1r:.-:•:o nlol':"~l:'tl, JO! c•::~rt &CI'!I) pw acu~:= tcr.u:~ 
llctJo~ :t \.';'ll~•:.r!l tr.>' l:C11U::•r.•-l' C' ~-·n;~U;: fN.l~'l;l/ 

l'ntr.::•·:~ll• uuu·o o J'ri'·Ut1nl ~~ <"o:.:nJ t!m:r:.r•S('·~ a t:l~tUr r~rrc<:r 
...,l:>u• "' ('UIH"~ :11·~ tl1t' ,.,,111 r-ro•·t:-o(l:>~ E o ·::,.n>:•r~~n ~ttC'H•..,:U. fl~!"olll 
dr: I.C!~n:·t r••lliltr'.lllf't•l•• r:,.• mr•nl"~ :0:<"1" •H1"1f•h;o. (' rl,.. ""frt'rl dt'l ·rrl
blm:tl, oflot:u:~. \Ol"r c,l:;:l::urr c.!:- :'J-:: Cn.::o~. c:n~tlto ::Jo aa;:;;un:.:r, r.s nudtd:us 
(llt.e 1'1 -.u;~ 1'1\',;u nri':IU1aa:\r:> t•n:r11tle1 cot\t't'll:":tt:-3, 

l'.lt • .-:J. i\ ntrr::-:o~t <!~ l"rlr<)o~.,! t- 11 o:tt~t'~!lc u-.:!< :rc~.-;JnC::":' o;!('b ~"!>"(~ 
CU:!n::'J: t.:~u "':tt'l".-:..~:.1' ti t.:-.·~h~• I'~ L:IIC>n~:~:;,;.:-:o C:.!'! l!:cs IUIC'nl ç-,l:clt:Jtl» 
~elo Cn:-l:rc:::st, :---l:.ctn:::u nc:•'IC:a t;~~ :t:!•J~ nln~ c: d:-l;berr.~~,::;;, 

• · · Art; :u. <-~lt:-:nu:' n :1c11'n:~:n ~fi prr.•:>:'l lur:r:i'!:':::: d1• rlhco:lq :oUt,:!en. t:":"f"• 
lhe·! f::C'ull::l.-:t::t o c:-.::::~:c 1ro,_ J=:l.o:;êb e dol:.a!\\CUt-:s d:a. Scel~d:l~ p:.ra o tl.In 

C:r:. 1&:-ca::,:-a-:_.~ o.ôM I"N•C.,~. 

.t.!l-, 3"J. (JS t.-:::1u:tn: d, Pr•r.-.'>~:"1 nr~H~-eo:cr~o nc::-m~!; f":''~tO::I!Ict:s 
~:lt~t n p!utlr\'1:'1;;-.:u nu• '-tUS t·u•ncc~:lt..:(": liõ:: 1:1~10! c::~ ~Ct'ltll.•c:c:, cs .-:n:als 
Pe\·-rr.lo J11t\:-.:ic~f'l !\~o· :!•:l•, tlc 111t.•tlo t;cr:..l, ~c:J:a rc:,;ul.:r,\CIIt:u1':1 o !uc:Jso rl 
do llrt. 1.>1 do'\ Cçn:l.lUiç:ao. 

SF.ÇAO \'1 
DIJpod<;~J rt:ldlrr:J oo pn:onl d':r Perrot·rd.:t 

lort, :JIJ, O.:t IIIUU:IIr-; C' n-. ht:IC'Inu~rln~ pll~l~ll'f'·" e-hl:t c:, Unt.~c t' d:a:t 

::!~~~(!;:.:~ ~~~~~ ~:~;\~·.~:~ ~:.~::~.~~= .. ;;;:· ~ l~~~-~.~; :1~,; "'~:\';~:~~.~:5- ,.<!_.~ '~~~~::~~':,·.:~~'!''~!~-.. ~~·. 
~a·::~~!:1 -~c'.',;n!:~.~ ;. ~! ·: ;.~: i11:·~; ·,~t ~ ;~ ~ 't·:: ~· ~ , ~ ;\ ~%.~ ~ ~;lc 1r\';.";~ ~-~;~~r i~~-~;;,. ~·~·~.;~~·-~"~·;ii:. 
&;~c. l'f'\1:1 lt{' ::,,• ,,,,; .. ~.---::u c 'll>ill :• :1~" rt ,,,;,u·•:"l" :1•' l":'II'·'FI :011:111:-tto. 
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l 0l'f:O•'i~h• o·::o.'" X!• IH" .. I .. ,~ ~: .. (j:0-~·1!:1•.-~:.r•o•ol•ol o~.o t•.•lol'l•n ro•th~

ltt" o H'\1 l":n•.ll, :1 t•r;o_ut•:::~ cl:u.'> tnr-• ... ,,., na rw ;:••·····~!-.P•trul, .~ .. ~ l'lf~CIII 
OU l\11',':0•'$,. C:f" r.rMcin f•ol'l r." \\1,1~ :•~•tuiolt;:;, · tfr,:-; _ ~: r,loblr' (h:';•o•n-:~cl"~ 

'-''~ ::~. -~~11·'=- :•;-Oirtl r."~ 'd'••l••:'~·~ t~,:,r~o:n.•r:"ll r :11'"1•• ... •'1:1" d:.\ 
l':h6'ro L:t.,~!ld:.;_!;, A. 11 1!!~p·:<> lll :o.!lt:C'.l c o:., u:l. :-:.• 1!0 c~n::.•tn-~rl 
D," ~:ur, C!.! 'I c.c st:t:•o d~: I~Jd,- 1"1J':I(·ndo ~~-• ;~rt•m:.~ot'J. tht :,s.-..;,~-,l.hh:· OS: :t:n• 
CJ~:m1rlto:;;; nr1:1 C' o~ =t'l l'lt:ÇtH'3 put.:t:cr•s rnl ~:C.r:al, lndl.'~h·e. o~ d:l c:;ons~!ho. 
J(I.Ciflll:\1 1'-tJ .i'l'!IC>Io'O, .. 

Ate. •• ~:;.. 1\ ~··r•~n:,ol':" "('IOI'I!tllltll~:\ 1•:•~:~ n l•ct";•;~r::..;:~e, do ;:o~~t:~:o.f l!cnfeo 
P«C1~•no IICI~ :.·~·~ f<t'tll~";. \ll'!ot t.t.•'•tn UC' r•t'•"l:\cln=" ··u:1hlu:~o.i.,J!'"• ~11:1.~r:<. de 
.-.tr~~·;. cl•• t:.vrr•af:.··•c;·'"· q:Jc n: •:•n•.-:~ot~ ;...,..:('I!II.J t;mb~nl ,e:•n:~·ti<'1 nUl'i
n~ ru.,: f'~t:~o:Jt"ll'•"•:•·rncc.~ clr ,·n-:.•:-:•• di) I':JI:< fl'.l t.~t~;1,s de -=::u:c.lo 1,:.;a a 
\lt'i:ii:UI\'ór.o lltl C:>.lt•raur t' outtos t:u:h·s ad:qu:~.llos • 

.Sf.C'AO 1'11 
.Vn$" .st.1o;•.:l•nflo3· 1ll! l'dralwds 

Art. 3!). A ';:;'lCit'ti;'HII' t~;JN:•r:. d:oe:11:1rn:~ o'J u(r:J.Vc'·!l dt" ~~~~~ ,_Ub!I
CII!Iin:u., <>r;:mu;~.ol.•:" tum a;•tu\';t\:lu •Ju l:t:u~Hn<J ~.:!~:!";•;_,, ca• l'('_ll_~•lt•;J, nõ'S 
'U:tl: UI"H:r01 !!.~·..:,")a ll'l :'1 ~ll:UIHI~ 11:1~ :'10,:·~~~ Ci>l\1 t.~lh'I~C "' \':ltiJ. 

I 1.1 t'l' C?lll,l:,:•t:J.I>.t.lol U'!t:Holr f::O.th' tiol 1:':1·•:1:o1 Cr!:o~l:'nP.I'•11"•" O lfiC'S• 
llttb Cfltf'lllo "i·'":•t"l"l:'l!f<' Jl~l:t ::11 l'rlr••:•::.l". :u.•.rtctrlool., ·,. c•r•'!\"''''"''"'f1c!.-.do 
a <;ue S., rdzn~ o ::::.rt, 1~. mc!so Jl, Jct:".l b, c n. prclt:r.!Ju:.::a c:.t~!Jc::e!d;~, :1.0 
~'• oCO. . _ 

r :r.• u,. C::'!MU\ rl~ tllr1'1::tO d:.~· t'ml.lr't":"o:l:: tdt":·:r!:ll:!l nC":Olf :-rU-:oo ~cr~o 
"1'1\'::.rnv_,. rlotS. r•n•MtC'rr:o:; 1'::tc:s. ~t·mi)Toi:! ouc 1-=ôl o~t·:lo !loe;:t qc:tiCI.:r.r d::::..s 
e..nrt~:mu on 111\f'l!lt•:r. dôl pC'lr·('.fr~t 

I 3."' R:o t'l•t•~11tltt·;;n no:-· cur pe! c-: r!tr~:"lo r U:tr.:\lt:-.. r•.l"' d~!l •n~.-.1-
U•:~.rr:~~ •er..co f''l'·f(,clu• ,.,., .. l.otl!' •n:.r••\'1•~ n··~ ... ~'"'"'""'"''"'"' """"':"! •.('f. ""~~,. .. 
cur:om1o·:.r, lolnd:t.. il.s p":;sc:.s '!c d:.:.:::,;, puhllco. co::o\ li,~t•·é.:se rclcv"nt.t: 
&J•~ill•'l:t.l! ('IO!Ifo"'::I~:O.. C\ ttCI'I'l-r:lt:\1,;111.. f•;'l r:tiii'Uoi'IU C"~t"I'Ctl\':t, • 

Att. (lt "'" t~1:1d:" ern <"ll'tl rerrrr,...ru: ftf ('\:fr,..'l:~t' w.1 ~,.'l:--"::'10 f.1~:ro 
CI"V OU C'S:~Ii'liRC:t' •o'lt ll:"IIUI':\1 ~C'r:\ :t•!·~':'\'l':h~:l 1'1 p•rl,.:'/'11':!:\~ ('111\1 <') ('('1\• 
cur~r:o r.c•5 l'e:r,_ mur~:f"l:J!o' t::"ll':l :o o:H•.;r,-t:,a~:."lc tlll' ~·t-lrrf.:~rtc~ 1\lbt!C:!:'.r ::'IS 
(!f:Utto:t(.:l1 1\ !!.UI' to•:t~P.C'\0 W Ql:;artbi!I~!.C, ;.tt 0 IIIDII~al1i.C dr: ~Q•;.· tv:nte 

·DQt ~~~~;~~:.r.~ 1~;~~~~~-'1~~~-~;:ll~ ~t~f' n i:~t"'d:'l flt'OChltOI cfp OC:I:"I',1!'(' OU dt' IH'I~ 
~~tlnuu-:ur o P''='f·• .. ·ur. 0.:1:' •l:m 11:1 pr••lr::·~••c•~ clr. f:U~ 1-:-:v.~ ~!Iro nrfl'to 
~t·lt•"•tlt> t=tr•~·t~:ra·~ r·u tr.:u.~~l'l'l:l.~l' C~r:n f'rlfll:.rrt ... tw, rlt:::t(~ ~~~·:b:t~::os, 

·•:t- "W~"• :.'!"'" r• r.w~r:l<" ~;o t>l'••:•••n:•" t••r .• ar r (1:"111 r'H!:t ·u:!'~•·:l!7~1:'!1t• "fP:'~o. 
llff'\'llo~oll'll'"• c-~•:HI'Io'f">C!,., tr:o nr'l"l':•~ ro t't'tlltll~~' '!:JC' \'l~~.,•vu• :- f:or:l\rnr 
a f"4it:tanr:o:1n· do• 1·:~11'0" n:t,.. .. ~rt·Ol•t:lirm :'1('11 rn::.r>to fi' lntr•r~~~!':O eeln
CIOIIIICI\! r.,:n 11 r:'l .... ~•uul'>.ae e o hu:u:ton3:Ac-nto da sur..:.ll.!l~rl3 de QUe o· 
Sllesl:u. '!!r~:<> n:"lrttcl~:'lr • 

~rl, U lo l'~o~lrnor:-:~ p":Jr :1Uiorl7.:u::!\n·"d::o !'r•sld-:-õllr rl!\ f!'!'"-l!>lte:l. 
UJioi'GõdOl cm flt:••n;q ,. Dtõ'nh clt' ••UI'It:"o u Cll•ls~!~ICI Pnclon:~l do iet!õlc:o. 
pta::lel'tl r.l:.t'("l:'lf•rt- '""'" n,_ IJmU:-:-;•i~' nr!>":~Hn~ n., nrl. !3. n enlld:-:ti=::::. 
•-'~""!U•:td!l~ " a..:o•":or--\r tiro fl"'•'r'llr,. fnt:'\ {\n ttl'lll_tl.~'" ll.'"lt'l~r.~l. d•"ot!'"t 
~~~=- a t.nrurt~::c::•o 1)-:) C:::-;$!J on C:t' r.n'.Ld:aJ.::.s t::-;~.lHdi;\S r.c-J:t s:r::v1st:s. 
.IUl tr.ls r::~sc.s, ,,or trauc!o ou t:onrtr:lo. _ 

"''· il. O dt~:'lc~to no,; rnt, 2~. '23, '2,, 3l e :!G n.,I!C.'\•S~, I;:'J;\1mc:nte, 
te C:lllpr~s:u c.~~llcil:trlas d" ~ocJed:~t:e. 

Cf'-~'1'1'U!.O f.V 
Dt.StO~I'õl;l:~ CINAt:l 

Att,· n. Flc:::un tl:C!IIIc\:1.-;. do monOj1ÓI1() t~tnb::ol~c!clrt pc:1::t. prCIC'Iltt 1d 
•1 tc:llll:tll:':~ Ot'lt C'ln tunc,m:\ua:t•.u m• pe.u, a n1:1ntld:a f\S conr:cf~tl 
dos oltt~d\IVJl! em td!tHlc:~o s:u.:!'l~:,u. 

An. (-I. N:..o ll<":mt rn:-,ht~l!~~~:~.!> t\!t ;~utorll:tc;h:"'' r.;~r:~. o. !n;.t::1~:~o e 
~X(IIOT~t;";n CC! t'C'\111:\rl":~ nC'I \ 0.:;1~. lt':l:tS ~le 30 de jUõ"I!IO CC' 1~5Z. •.:..!•:o Wll 
III ~IIC,.In:O.I; U~U C:.\1\'CLcm Cln IUI\O:IOU~\r,l.::tUO llO~ pra:tOS ptclb::u.J~.õ :1~C· & 
Jlrc:~o~;:ntc n:HA. 

/Ir«., -t:O. N':\o' ser i d:u'l:\ nul<>rll':\0:'-0 f':H:\ :.._::un:;>l1r<":lO de ~u:. cm.=':L• 
Cla:"ldC' t:o •c·nn:'lt'ril: de t~,:Je lt'.H:'I.:;, o~ C~•~ ::rli:.c.'o :uu-::ríorC':f. 

AJl. <1 .• -. rc:~ole,l 111õ'l!dCL!C'I s. f\." P"':~•·:o., mtf'!;.C'ndentcmcnte ~e 
ti\IIOtll::.t:\U IC~:•!:III~':I. C'·:ICC'o.,J, ll.:ll.(tjl:tt, C")fi~U :"'_Cllllll'·~:\, tj(' t.tU!"II'~~·r,r d.!S 
tt:I~H$:tS. Cl~ ro.::1U•.1~ ·,, U: 'tiiC U:lt:'IUI U O.IU;;:O:O IU:O:t.C~.;dent~ Võlt'a O l.m (;I 
10tn3o~t!ls 'u.:a1. tU'):.fdiM\ns. 

P=r-1::r.:tro "ll::~o~co. A PIL"I~I·lt_, 1!~:\·!:~:"!ro S. A. tt!(!llh!~~ nos t:liln'- dct 
=~~~:•;~~~~~~;.;.!" 1101 1~u:u::a:o !1'1~:. u·•::Jl!•.nl:~o e ':"' ~:ce ccn~ol d:.s o.'1i6CS d• 

An. n uo t:.l.,n:."J,IIo u::t.or!C"•~:~o:~~ c:;1'1::::. or~~:-r.~~ lei, tll:=m e:-.clutd.,s 
OS niiiJIII:.-t::n~u~.s C:·: pT•i;:r::·uõ'lt:: t):lll~~t!M oc~ ut:ll:::::~od::$ no tr:m:;.po:-tl' 
C!;::cln~u.::c::oo o .:o r.:a·•.l~u ~ ~c.s 'h: l'ó":tol:c."' 

\~, (, ,\'1: C'.H:CI\":U:";"C'I":"- (:O•:·:c::<>::o ;:::.r.:a (lt~";t!I:OI _I:' 011'\'~":õ •. :\ IL'It\e ,. 
Ctr:t-:r.~u· :11: f':111•r••:' c~.ur.,· •. \!••-!~:";'::::r. r:, lo;ur::.. t:., li' I_ ~\,('11;'-". C". :•~:ul!"l ns 
111UI1!1S C :'li lll't ll',l'IIH'~'"LII U.' lll!:l:t:-":0: •!·~ ::o.:o•,:-o:_"•Í.I":O IIU CO::!'I t.•••,t$ U:H:\ 
t:,U:tl.'~t::r nM ~~•a:\l::t:;:o rr-u:·;:n:•:ta.·~ ,.,~:11 ... :::: .. r:.• ~·10r•:.:n= l:rou~c: ... ~ '!:::'13'3 
:!"~~~~~::~~,:.,c~•~;:~~~<;: .. u :tl:'l:l unr.:,o Cl<' :\O:i·~s e ou:·o::.:J;ó ... s a, s;.c1:cla~e .ou 

IUI. ''· t., '~·~~"11:'!-Cc:.• d!' C"·~r.:'l..l:'!ll:\ m:••:r, :1 ZlUt" !~ rr:e~c- "'lnclso I~ 
CIO tlrt. &1, .:.;,"':::•·•:~:::•:-.\ e,1_ pru•·:• r.:.~ r.:u~:"'~;rh.!:ltl_~ ••r. "lc-!r:\ lh~~ 'l.~l~. "''~elos 
Olol ttrn!ll~l:t$. ~;.., t~:t•:•t•:n!T'.C:1~: .,.., ~~:1~:rut~.~ UI' <,l,ot;L d~ "ll.:~"c:ól <!~~~_, 1-::l, 

Art. ~0 ~:::"11\t'f~ '::IIC O CC">:~~.:-ilt-, t:'lCirlól:ll d" '?l'ITQ]C<"I ti\'U l':~ ddl• 
tn"al ret.otC' •u~mo~::o d!> 1~::ru.1~r d.l ~ucacC.::otl~ • .o o::·r~:~C"n:e ci~~·l.:l. p:~rticl;tcr~ 
Clal Y!~~' (·!''II:.Ofl:>'l., '1.-:'111 t:lr('II::O ~ 'C\Q 

Art ~~ N11 rc·:'.!l:t:OIII\t:t~:~.~ tH"~I:l o('t, o Pc:lrr E.'::re•!th·o c!1!dpl!n:r.rl 
rtlll~l'l'- C"nue :\ S<:~tr-c:.u'c c- ., C"'l:·~lh_n _.,.,,·:•ot•M •:n r-runlt·ro. 

Ar,, t:!. o nt<!~t rt:\~ c1•:f•~·:·•I"S t:rçnm~nr-r:.,, o: errt1:tt::t <~dlclnn:th do 
4-'0IItf"ll:ll tltiO:IIIU:ol t!o"l !'1:'1,\'nl"fl, :1:-orn Ct ('::.:r~··t'\'1 t:U 11t~ PJ\Itnr t-m tnn• 
Cllo:.:snu·ntn n t'I"Utl:ll':'!':.\, t:O'lrr,.~;:<'~tlll•::tr:o :1 '\~:-•·•·:~. tflr.:o.~:-rí1, obr:1:1 f!'!:UI• 
~-mtllll.'.'l t n:~t·~,:~l'.~:~. t,.. ,u:t\.~'o!l_".;'l' t~;Urf!~ •o:-l:~t:\""o:< :l "''''ld:o:C:cs :sue pu
IGrf'lr•.'.\ :\t'l"l,.~:>:t.~ 4l'o~ •r~~ "lU I!"! li~ l:"l"!fl <;~C: C:)Llflll'.lllh. 

l'nr::"!'Uia umco n.~::' J;l.!3ntt;.; u:rlo ICVIIIS:':$ :1 couta dt L,lc!rõ'lltz:l• 
Cle Cln C:Aflll:.l tlô\ llm:•o. • 

An. a:J. C:t rN~II;t l!et tm-,<'!:~1) c.nlto ,6t:e coml:>u~!ll't'h e lttbrlU
te.n1u. l!oa 1t~n~ d: q:tz =~=-~·' l\ !~1 n.• t.'7n. óo: :: tc __ r.o;·e:r.!1:-o d:! 1!!'.5:!.. 

c;•::. oqn::or<-111:1 e ~!to no:r· ('rnro• C'MI"'I'!\n nos r.~t'!'lt!')s e o:~·~·ito t't:"dC"r:'ll, 
l!:ll,n_ a ctstnl.ll!l<;.to ~<"n!"l~::tt'lmc-11:.::: !'1:\ra r.~ t•roc:utfl:;; nl'iunfir.-:. d~ 111:-.tt~·:a 
Ptll::\1\ t'll::ca•n:'ll c p:!r:'l ClS. cotN!u_to; I~IHJOII!"ICI"S 011 de: Ol~o ln~nt'lô\do. 

'.1 .- h (1otH~ d., teceu:~ Ct':'!.tlll:'I(Oól ':-ro C'nl'Jrrrncllm:-tot:-::o il~:\:1-;s à Ín· 
d\\strlol d~ pc":O!eo ta:t. :;:• C:a !C! u.' J.H'I, f.!e :e. t:e no\·c:nÕJ.ro-clo l9~2) 
kt~ a ft\l:te:.ç:,o \l:t\'t._:., no: :~:L 13 d':'!t:\ h:~. 

-:t' ,.,_ Ao r>:'! ri,• ~~~ C'"C:<"•I'!'t; ~:~r•.tu·~c;~ no' ft!NIIl fl..rlovl~l·lo N:oclor~"l• l!.Cr-! 
•.P!Ieu:, d~ :~eó~ch1 'C'om· ,_~ tJI~~c~!c,\:-~ ti:\ lei o.• J"J::,_ ôC 13· de Ju:ho d• 

·JV:us. e lei n.• l.õ·Hl,·tir- :!~t<<:: tN•\: .. m.b~o e~ l!l.i:!. - . . ·. . . 
~~ t• "A rtcr-tt:o. 11 ~~ft:ltHe t1n:t nróOut•l:ol Ce noatl!-rl~ nrlnl:'l n:rdon-:ll 

Uto. Clntruou~etn, o•·~ .. r·.·:o~:o:-. ,,~ dl~:l~.'lc~·C'~ ,t!o~ tnclso.s duterletrC.S. nos D• 
U(l;:,) c Ul$lfllo t"rclcr:~l t::\ ote:;otntc lorm::o; 

ll- :tur;. IVU~fC" n.,r tl:'ntol prorr<'~rC'Inn:~lmenlr- ~~ _lnpC'rttcl.~~=. . 
21 tu-=- IQll:llC'n\;1 pnr l'C'UIOt fll•t;mtr.l"ll:ttn:••ntr r:~ [!::pul.'l(l!C's: 
li (0•;. IQ.UI\t~·11l:l (lC't CC't!IOI p:ntl(lf('IUII:\Imente ROS COII:Olt"''l.CI. 
I '3.• As prat'•'~"'':::l~~ de con:.uurn ,revl.\t~s nns O:'lrl\~rnlo:'L an~t'rl(lrc• 

~trilo c:tttullld:l~ c"':n b:"\::t n.,..,· q,U."":Il!W:,c.lc:s eo;ut:mla:~s c:m c:H,Ia unld~do 
IC•Uratt\';t C' n:!:n.J...,\:rc o .tn:~lh,;tc.r un1:n. . 

f 4." la Ol~lnu•t·:~.-. Cl:i rutn ae 1~•-:. •tl<.~:.r. por cr11tol do ln,'lO~In Cmlr:t~, 
C;lte- enod·l\ no:t :\tl:na·:I''C't', l:•r·~C'-:,, t.ln\b;!r:ll, nr. quo lór nplic:'L\'("1. pcl03' 
c.rdrno~ ""C( c•:Jr;;-:•:•111~ rtute,·•urt:"!l. 
. . i ~." o~ t1o•t.~ o:rt'l'l'!u:. t!C' n:,;.rllJIIh;~o. ut:~oelc:eldos no pre,C'nle 111'
U;o, :!Ó \'l):or:~r:•o ~ t::"\l't!:- C'c I !iS!. 

1\.rt. ~1. hll\l:I!:Lh"me 'o IJ\";;:•rt:JOH'nlo :o;":tC~t'~:ll dt' f::":tt:ld:":S de r:.od:l
r.e:n Ct:llltt:i!lhi tm o::-r:.~ l'o~!·JYl:'Ll::u. ""~ l'crniN'nr:~ h·rt~·r;l!~, o.u:ultl:\ u,;o 
inltnor a. co\o. q;.t~ c::olJe,·ta n c:.d:~o um. cu~o s:<utlcly:..::..sc da <11::-tu~a!o;~o 

prcvt:l:~ roo rut. $3 d:.. p1ecntc tet, tor.~nndo~se po~ base a o.rnc:td:o~tl.o 
Cl~J DI\U IIUI~CII~'r o 

"'' :-:;. t.n1 ,...;'1:!::\'!::•o' ~ .. IW'rv:.:!,•t'C': [!;t_ ~i.>t'IC'.l:l:l~ .. .,~tii:':J.r•IC'•:!iCI' a5 
p.rttcllo~ cl~ Ir~~~~,_,;-:~ éo h::~~.:!:o n:a ~c.:u h':.1-:6:s com n P.:-t~ot)~as. 

t..rl ~r. l:•':i ,~, r:u:-~11\_ ~:r o::u: 11:1 1..1~11:1 de :11.1.1 õ:I".:.UI:C31;lO~ IC\'0• 
ISO:\:. ai a:,:•:.oJ:•~o,•s <-:11 C;.ollll.:lHo). 

Rln c.!c J::netro; :J de o:Jtu!;:o <!c 1~~3; ll~.• d:1. Indc;.oc:n:l-!nel:1 c C5.• cb 
nepUbl:c.t.. 

O nau; \"~:-.c"'' 
I'O:rrettt.-co ff.<t AI:J:d<h :Vr'~'C'I 
~~~llrllo r:~ .•rmriG!., Cit·:~rt.·t:d 
C~ro /.lf.l•'•o .S/1/tlo) C:t!ldc:o 
'VItt'll(oC' l: •. o 
O.t~&ciL'~I ,· .•.• r.:la 
~(11(' l.l'l:••c:J 
JflC.O (.";t'(.OfjO l 

./.tllóui:o_ i:"l'.üro 
Jr.rõu <=•••·I•·•~ 
Nero Jlloc-f4 • 

'T_AUCI... ... A ~OC Si:: :!:!:7~& O ~"'Jn::zo J!o 'o::.:;TA LEJ 

At llu,:o:uo-:-:t.J, lnel;.1&1ve ea~donttas: 

o) l'artJculnttl: 

crs. 
A11! o r.!so d~ 1.tco t::: lne!uth•e ····~··••••••••u•••·--····~ l.teo.co 
Vt m:-1-c c!e 1.(\'i'l at~ 1 !ll:) I. o; lnt:h·,l~c •••••• .............. _J~t:Oe.co 
D~ nl!lls de 1 :'>r:~ :-.H: I.Eo:> l:e lnclu~:~o .................... '( ... coo.0eo 
PI ~b C:t- J.&C3 I.::J ..... ~ ......................... ~ ......... , 8, O, O 

Nol:l J," -· f~<"C:U:::na·r.e· de ~o-:;, .h1ntl:' por CC'ntot ns enn~I'IO,td~ü::-.!1 
QU~IItD ""' :~.tliO:":\Ó\C'I.1 Uc m:u.s <le 3 ttr.•u nlt ~ n.:1ncat n1:cs ~1.:- ~~ .... IJ
c•~no: c:e c:t'";. c-:uar••ll'fl tlf·* r:·,,,.,, co'"lutD Rol dC' ,,,.,., de :~ tc.n.eol ntC 
1 IJC'ltl 1111C5: dz s~~ ut"s:rut~~; 110r C'I"Uie>• ::ru:~nl.ll ~.,~ t:'t' ou:oo_, C:e 1 
hc'ld ato! l;J h!: o: I ;\n<:'s: e tle CO ~ t<>ltent-3 por .ecr.toJ qt1.1.11lo aos ele zr.•'\ls 

d• 10: (tlc.u lli1D3 de ft\brlc3t:;!'l.o. 
Noln 2.• - !\pllc~rn·$e na~ ICC!;.:J P. outr~;s :~u:omó'JC'I!'i "(]e. rt-di:;Mn v~Jor! 

UIUn:t.c.:tos rm l'llt"otcl!"lut-~ rur:ds. ::.":-~o-po:cuaTI!!::;. llro!'C'-'!:tl.l\. ml::e.r;~:s e ern 
Ollta:\ pat.>l:c:ot. :!J b:'l1<:s do eauUib4:tÇlo A sc;~tr c~;::te&llc::od:a p:u·a <::I ;:~oU.• 
&.omovcl:: de 11.lu;:ud, · 

bJ c.tc· atut:Ucl: 

t'! .~:ifse=~c d~ .Jcr~ 1i~ s~~ct~1v.~ :::::::::::::: ;::.:::::: :::::: 
De m:u:s (.r 1.~(1? n LG<:!:I 1:;:: ·~· .. ········~·· .. ••••••!••••••• 

:U:t.M 
(00,00 
t.!õ:t.to 

I.GCO,to Do p:so I.U;"!Cõtur A l.&-:.o jr::;<; •••••••••••••••••··~• 4 ••'"••••••• 

Nora: ncdt:r:\m.·l: dr: :.o-=- Cclr::::;l:r"'t:\ por ccntlll ft'S contiii1U1c6::s ~u.:an
dq s-e- relr.C'M:t .. rt'rn con• IIUI')•n,~•·•f ce •liH!:O· ~t' ;; •tlT>C'O'll :~uo:o: di!' lnc:lcacl\o, 
ca=o ccn t1uc: (I~ c:c p(::) nte J.tc:t 1::: lle:.m b·!UIOJ c J.l.:nt:lpi":UI t.oc!:lt 
t1t oAUtcomo<O:JS ch:·.n~:l!."' <.':!:' IL lt!ez. n11ul etc t;tt)rL~:~;.;o,. oe:n Co11110 Ql~'\l:tUcr 

·Duuo q,uo IC'J:l u tm~eo po:-.~u:c!"l .,: (l:retnr.u~utc c,.;lp1·at!o p:lo IICOf,lllc~rJo. 
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DI! cneno:l de l t<::~n,t:ul::~o c:!t' C'3tJ:'l ••••••••• ~ .... ~~-~ .. ~··••• 
Vc I O. :Z \OIIC!:'Icl:l$ dC' C!lt~:\ ,,,,,,,.~,,,,._~~o•,••••;,,.;.uioot 
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(A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• .24, DE 1992 
(N• 5.305/90, na Casa de origem) 

Dispõe sobre os termos e as condições com que 
serão conferidos o título de domínio e a concessão de 
uso nos programas de reforma agrária. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" A distribuição de imóveis ruraíS peta idorma 

agrária far-se"'á-através de títulos de domínio ou de concessão 
de uso, inegocíáveís-pelo prazo de 10 (dez) anos. 

Art. 29 O título de domínio e a concessão de. uso serão 
conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independen~ 
temente de estado civil, observada a seguinte ordem prefe
rencial: 

-.··Jy........,. aos ·que trabalham no imóvel desapropriado como· 
posseiros, assalariados~ parceiros ou grrendatários;· 

II- aos que trabalham como posseiros, assalar-iados, 
parceiros ou arrendatários;.em ·outros imóveis; 

III -aos agricultores cujas propriedades não alcancem 
a dimensão da propriedade familiar; -

IV- aos agriCUltores cujas propriedades sejam; compro
vadarnente, insuficientes ·para o· sustento própriO e o de sua 
família. ' 

Parágrafo único. Na ordem de preferência de que trata 
esté 3rtigo, terão prioridade os chefes de família numerosa 
cujos membros se pfo(:)onhain a exercer a atividade agrícola 
na área a ser distribuída. 

Art. 3~ Não poderá ser beneficiário da distribuição de 
terras a que se refere esta lei o proprietário rural, salvo nos 
caso.s dos incisos II e III do artigo anterior, nem aquele que 
exerça função pública. autárquica oU em órgão paraestatal, 
ou que se ache investido de atribuição parafiscal. 

Art. 4~ Nos instrumentos que conferem o título de do
núnio ou concessão de uso, os beneficiários da reforma agrária 
assumirão, obrigatoriamente, o compromisso de cultivar o 
imóvel direta e pessoalmente, ou através de s.eu núcleo fami
liar. mesmo que através de cooperativas, e de não ceder o 
seu uso a terceiros, a qualquer título, pelo prazo de 10 (dez) 
anos. 

Art. 59 Constará, obrigatoriamente, dos instrumentos 
translativos de domínio ou de concessão de uso, cláusula reso
lutória prevendo a rescisão do contrato e o retomo do imóvel 
=ao 6rg"âo alienante ou concedente, no caso de descurnp.rimento
de quaisquer das obrigações assumidas pelo adquirente ou 
concessionário. 

Parágrafo único. Na hipótese prevista neste artigO assis.: 
te ao adquirente ou concessionário o direito a indenização 
pelas henfeitorias úteis e necessárias efetuadas. 

Art. 6'·' Es.ta lei entra em vigor na data de sua publi· 
cação. 

Art. 79 Revogam-se as disposições em contrário.
(A Comissão dr?.AssUhtõs.EconômkOS.). 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 25, DE 1992 

(N• 5.807190, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Presidente da República) 

Dispõe sobre o mar territorial, a zona contígua, 
a zona econômica exclusiva e a plataforma continental 
brasileiros, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

CAPÍTULO! 

Do Mar Territorial 

Art. 1" O mar territOrial brasileiro compreende urna 
faixa de doze milhas marítimas de largura, medidas a partir 
da linha de baixa-mar do litoral continental e insular brasileiro, 
tal como indicada nas cartas náuticas de grande escala, reco
nhecidas oficialmente no Brasil. 

__ . Parágrafo único. Nos locais em que a costa apresente 
rec~Jrtes profundos e reentrâncias ou em que exista urna franja 
de Ilhas ao longo da co_~t~ na sua proximidade imed.iata, será 
adotad? o método das linhas de base retas, ligando pontos 
apropnados, para o traçado da linha de bas.e, a partir da 
qual será medida a extensão do mar territorial. 
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Art. 2~, ,A soberania do Brasil estende-se ao mar territo
rial, ao espaço. aéreo sobrejacente, bem como aQ_ seu leito 
e subsolo~ · · . . . . _ , 

Art. 3"' É reconhecido aos navios de todas as naciona- · 
lidades o direito de passagem inocente no mar territorial brasi-
leiro. -

§ 1"' A passag~r:n será considerada inocente desde que 
não sej~ ·p~ejU~~cial-á pâz,- à boa ordem ou à segurança do 
Brasil, devendo ser contínua e rápida. 

§ 29 _ A passagem inocente poderá compreender o parar -
e o fundear, mas apenas na medida em que tais procedimentos 
constituam incidentes comuns de navegação ou sejam impos
tos_ por motivos de força maior ou por dificuldade grave, ou 
tenham por fim prestar auxilio a pessoas,_ a navios ou aerona· 
ves em perigo ou em dificuldade grave. _ __ _ __ 

§ 39 DS navios estrangeiros nô niãr terfifô"riãTbrasileíro 
estarão sujeitos aos regulamentos estabelecidos pelo Governo 
brasileiro. 

CAPÍTULO II 

Da Zona Contígua 

Art. 49 A zona contígua brasileira compreende uma fai· 
xa que se estende das doze às vinte e quatro milhas marítimas, 
contadas a partir das linhas de base que servem para medir 
a largura do mar territorü1.l. 

Art. 59 Na zona contígua, o Brasil poderá tomar·as me· 
didas de fiscalizaçãO necessárias pa"ra: · · 

I- evitar as infrações às leis e aos regularil~titOs _adua~ 
neiros~ fiscais, de imigração ou· s~mitáiiõs;· no··s~u' terrltOriO 
ou no seu mar territorial; 

II -reprimir as infraçõeS às leis e aoS" regUlamentos, nQ 
seu território ou no seu ri:J.ar~territoriaL · - -" -

CAPÍTULO III 

Da Zona Económica Exclusiva 

Art. 6~ A zona econômiCa exclusiva brasileira com
preende uma faixa que se esteride das doze às duzentas milhas 
marítimas, contadas a partir das linhas de base que se-rvem 
para medir a largura do mar territorial. 

Art. 79 Na zona económica exclusiva, o BraSil tetri CHI-ei
tos de soberania p-ara fins de exploração e aproveitamento, 
conservação e gestão dos recursos naturais, víVOsou não-=ViVos, 
das águas_sobrejacentes ao leito-do mar, do leito do mar 
e seu subsolo, e no que se refere a outras atividades com 
vistas à exploração e ao aproveitamento da zona para fins 
económicos. -

Art. 8-:> Na zona económica exclusiva, o Brasil, no exer· 
cício-de sua jurisdição, tem o direito exclusivO-de regulamentar 
a investigação científica marinha, a: pr6teção e- preservação 
do meio marinho, bem como a construção, operação e uso 
de todo os tipos de ilhas artificiais, instalações e estruturas: 

Parágrafo único. A investigação científica· ~arinha na 
zona económica exclusiva só poderá ser conduzida por outros 
Estados com o consentimento prévio do Governo brasileiro, 
nos termos _da legislação em vigor que regula a matéria. 

Art. 9-:> A realização J?Or outros Estados, na zo-na·ec:onô
mica exclusiva, de exercícios ou manobras militares, em parti
cular as que impliquem o uso de armas ou explosivos, somente 
poderá ocorrer com o consentimento do Governo brasileiro. 

Art. 10. É rec.onhecido a todos os Estados o gozo, na 
zona economica exclusiva, das-liberdades de navegação e so· 
brevôo, bem como de outros usos do mar internacionalmente 

lícitos, relacionados com as referidas liberdades, tais como 
os .ligados à operação ~e navios e aeronaves. 

CAPÍTULO .IV 
Da Pl3taforma CoU:tinental 

Art. 11. A plataforma continental do Brasil compreen
de o leito e o subsolo das áreas submarinas qUe se estendem 
além do seu mar teriitorial, em toda a extensão do prolonga· 
menta natural de seu território terrestre, até o bordo exterior 
damargem continental, ou até uma distância de duzentas 
milhas marítimas das linhas de base, a partir das quais se 
mede a largura do mar territorial, nos casos em que o bordo 
exterior da margem continental não atinja essa distância. 

Parágrafo único. O limite exterior· da plataforma conti· 
nental será fixado de conformidade com os critérios estabele· 
cidos no art. 76 da Convenção das Nações Unidas sobre o 
Direito do Mar, celebrada em Montego Bay, em 10 d~ dez.e~· 
bro de 1982. 

Art. 12. _ O Brasil exerCe direitos __ de_ soberania sobre 
a plataforma continental, para efeitos de exploração e aprovei
tamento dos seus recursos naturais. 

Parágrafo único. Os recursos naturais a que se refere 
o caput são os recursos minerais e outros recursos não·vivos 
do leito do mar e subsolo, bem como os organismos vivos 
pertencentes a espécies sedentárias, isto é, aquelas que no 
período de captura estão imóveis no leito do mar ou no seu 
subsolo, ou_ que só podem mover·se em constante cantata 
fisjcq_c;om esse leito ou subsolo. 

Art. 13. Na plataforma continental, o Brasil, no exer
cício de sua jurisdição, tem o direito exclusivo de regulamentar 
a investigação científica marinha, a proteção e preservação 
do meio marinho, bem como a construção, operação e o uso 
de todos os tipos de ilhas artificiais. instalações e estruturas. 

§ 19 A investigação científica marinha, na pliú.aforma 
continental, só poderá ser conduzida por outros Estados com 
o consentimento prévio do Governo brasileiro, nos termos 
da legislaç:io em vigor que regula a matéria. 

§ 29 O Governo brasileiro tem.- o- direito ex-clusivo de 
autorizar e regulamentar as perfurações na plataforma conti
nental, quaisquer que sejam os seus fins. 

Art. 14. É reconhecido a todos os Estados o direito 
de coloc_ar cabos e dutos na plataforma continental. 

§ 19 O traçado da linha para a colocação de tais cabos 
e dutos na plataforma continental dependerá do consenti· 
menta do Governo brã:Sileiro. 

§ 29 - D Governô brasileiro poderá estabelecer condições 
para a colocação dos cabos e dutos que penetrem seu território 
ou seu mar territorial. 

Art. 15. Esta lei e-ntr~ em vigor na data_ de sua_ publi
cação-: 

Art. 16. Revogam-se o Decreto-Lei n" 1.098, de 25 de 
março de 1970, e as demais disposições em Contrário. -

MENSAGEM W 681, DE 1990 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacio-
n~: -

Em conformidade com o disposto no art. 84, inciso III, 
da ConstitUição Federal, tenho a honra de submeter à elevada 
consideração de Vossas Excelências projeto de lei que dispõe 
soDre o mar territorial, a zona contígua, a zona económica 
exclusiva e a plataforma continental brasileiros. O projeto 
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de lei, ao propor a revogação do Decreto-Lei n~ 1.098, de 
25 de março de 1970;qu'e estendeu aclargura do mar.territorial 
para 200 milhas marítirrras, visa a" sanar' discrepância cbnceHual 
e terminológica entre a legislação ·ordinária e a ConStit~JiÇãô 
Federal, cujo- art. 20~-iitCiso V, estabélece- que 'são bens da 
União "os recursos naturais da platafOrma continental e da 
zona econômica exclusivc;t" ,_bem carpo incorpora os conceitos 
básicos consagrados na, Convenção_ das __ Nações Unidas sobre 
o Direito do Mar, celebrada em Montego Bay, Jamc;tiça, em 
10 de dezembro de 1982, e ratificada pelo Brasil em 22 de 
dezembro de 1988. , ,c 

Brasília, 19 de setembro de 1990.-- Fernando Collor. 

EXPOSIÇÃODE MOTIVOS N' DMAE/212/MARE-LOO
JUST LOO, DE 22 DE AGOSTO DE1990, DO SENHOR 
MINISTRO DE ESTADCYDAS RELAÇÕES EXTERIO
RES 
A Sua Excelência o Seithor 
Doutor Fernando Collor 
Presidente da República 

Senhor Presidente, 
Temos a honnt de levar ao conhecimento de Vossa Exce

lência que, em 22 de dezembro de 1988, o Brasil ratificOu 
a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, 
depois de haver ela sido aprovada pelo Congresso Nacional. 
A Convenção, celebrada em Montego Bay, Jamaica, a 10 
de dezembro de 1982, iácorpora o que-já faz parte do Dire:to 
Internacional consuetudinário em matéria de definição de es
paços marítimos, consagrando um mar territorial de 12 milhas 
marítimas, uma zona contígua, uma zona económica exclusiva, 
que se estende das 12às 200 milhas, bem como urna plataforma 
continental que poderá estender-se além das 200 milhas de 
distância do litoral. 

2. A ConstituiÇãO Federal já reflete os novos conceitos 
do Direito do Mar, ao estabelecer, no art. 20, iilcisO V, que 
são bens da União "os recursos naturais da plataforma conti
nental da zona económica exclusiva". Ocorre, porém, que 
ainda se encontra em vigor o Decreto-Lei n9 1.098, de 25 
de março de 1970, que estendeu a largura do mar territorial 
brasileiro para 200 milhas marítimas, produzindo-se, em con
seqüência, discrepância conceituai e terminológica entre a 
Constituição Federal e a legislação ordinária. 

3. Com vistas a sanar essa discrepância, temos a honra 
de encaminhar à alta apreciação de Vossa Excelência projeto 
de mensagem que submete ao CongreSso NadOrial projeto 
de lei que, ao revogar o Decreto-Lei n9 1.098, inCOrpora-os 
conceitos básicos consagrados na Convenção das Nações Uni
das sobre o Direito do Mar. 

Aproveitamos· a oportunidade para: reifoVát a:Vossa Exce
lência, Senhor Presidente, os protestos de nosso mais pro
fundo respeito. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N• 1.098 
DE 25 DE MARÇO DE 1970 

Altera os limites do mar territorial do Brasil e dá 
outras providências. 

O Presidente da República, usando das atribuições que 
lhe confere o art. 55, item I, da Constituição e cOnsiderando: 

Que o interesSe especial do estado costeiro na manu
tenção da produtividade dos recursos vivos das zonas marí-

timas adjacentc:;s-a seu litoral é reconhecido pelo Direitp _Inter-
nacional; . 

Que tal interes;;e sQ pode ser eficazme,:nte protegido pelo 
ê:Xércício'da. soberania. lnerçrit~e aO_ CoriCeito do rriãr .territorial; 
. : - o~·e· cada- estado -tem Competên-cia- para t'ix~r ~eu mar 
territorial dentro de limites razoáveis, ·atenderidq a fatores 
geográficos e biológicos, assim corri.o às nêcessidade's de sua 
população e sua segurança e defesa, decreta: 

Art. 19 O inar tieí-ritOfial do BtaSil abrange uma· faixa 
de 200 (duzentas) milhas marítimas de largura, medidas a 
partir da linha do baixo-mar do litoral continental e in'sular 
brasileiro adotado como referência nas· cartas-náUtíêaSbrasi
IeíràS. 

= --Parãgr:ifo Uhico. Nos luga-res em que 3 lirih'a_ COsieífa 
apresenta reentrâncias profundas Ou -saliênciii.S -ol(CIO.de eXiSte 
uma sêtíe de ilhas ao longo da costa e, em sua proximidade 
ímediata, será adotado o método das linhas de base retas, 
ligando pontos apropriados, para o traçado da linha, a partir 
da qual será medida a extensão do mar territorial. 

Art. 29 A soberania do Brasil se estende ao espaço aé
reo acima do mar territo_rial, bem como ao leito e. subsolo 
deste mar. · · · 

Art. 3? É reconhecido aos navios de todas as naciona
lidades o direito de passagem inocente ho mar territorial brasi
leiro. 

§ 1? COilSidera-se_ passagem inocente o simples trânsito 
pelo mar territorial, sem o exercício de quaisquer atividades 
estranhas à navegação e sem outras paradas que não as inci
dentes à mesma navegação. 

-§ 29 No mar territorial todos os navios devem cumprir 
os regulamentos brasileiros destinados a garantir a paz, a boa 
ordem e a segurança, bem como evitar a poluição das águas 
e o dano aos -rec-ursos do mar. 

§ 39 O Governo brasileiro estabelecerá os regulamentOS 
que, por motives de segurança, lhe pareça necessário fazer 
observar por navios de guerra e outros navios de estado estran
geiro. 

Art. 4~ O Governo brasileiro regulamenta.rá a pesca. 
tendo em vista o aproveitamento nacional e a conservação 

- dos recursos vivos do mar territorial, bem como as atividades 
de pesquisa e exploração. 

§ 19 Os regulamentos poderão fixar zonas em que a 
pesca seja exclusivamente reservada a embarcações brasilei
ras. 

§ 29 Nas zonas do mar territorial que ficarem abertas 
à pesca por embarcações estrangeiras, só poderão estas exer
cer suas atividades quando devidamente registradas e autori
zadas e mediante obrigação de respeitarem a regulamentação 
brasileira. 

§ 39 Poderão ser definidos nos acordos internacionais 
-reciprocidade em princípio na base da recuperação. regimes 
·eSpeciais de pesCa, pesquisa e explóraç·ão do mar territorial. 

Art. 59· Este decretowlei entrará em Vigor--na data de 
sua publicação, revogado -o Decreto-Lei n9 553, de 25 de 
abril de 1969, e oUtras disposições em contrário. -

Brasília, 25 de mar_ço de 1970; 149' da Independência 
e 82• da República. EMILIO G. MÉDICI- Alfredo Buzaid 
- Adalberto de Barros Nunes - Mário Gibson Barbosa. 

(A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na
cional.) 
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PROJETO DE.LEI DA CÂMARA N• 26, DE 1992 
(N• 815/91, na Casa de origem) 

' Autoriza o InstitUtO Nac)oriat de ségurldadé ·s'ocial 
- ,INSS a- doar à Co9}ler3tiva Habitaciorial dos Servi
dores do Ministério da Previdência e Assistência Social, 
n~ Estado da Bahia, _o terreno que menciona. 

O_Congresso-Nacional decreta: 
Art. 19 Fica o Instituto Nacio,nal de ,Seguridade Social 

- INSS autorizado a doar à Co.operativa Habitacional dos 
Servidores.do Ministério da Previdência e AssiStê-ncia Social, 
no Estado da Bahia, uma área de cem mil metros_qú.adrados 
a ser desmembrada da gleba de_ duzentos_ e setenta e quatro 
mil duzentos e doze vírgula setenta e cinco metros qUadrados, 
localizada na Av. Luiz Viana Filho, vizinha ao conjunto Vale 
dos Rios, no Bairro do Imbuí, em Salvador, Estado da Bahia. 

Art. zo _ A área de que trata essa lei destina-se exdusiva
mente à construção de unidades habitacionais -populares para 
moradia dos associados da cooperativa mencionada no artigo 
anterior. -

ParágrafO- úniCo. A autorização de que frata essa lei 
tornar-se-á nula, de pleno direito, inclusive quanto -a-qualqUer 
irtdenização no todo ou em parte, principalmente sobre benfei
torias e obras em geral, se for dada ao imóvel descrito~desti
nação-diversa da referida na doação ou em caso de inadimple
mento de cláusula do contrato respectivo. 

Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 4<:> Revogam-se as disposições em c_onttário. 

(À ComiSSão de ConstituiçãO, Justiça e Cidadania.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 27, DE 1992 
(N• 1.353/91, na Casa de origem) 

Dispõe sobre a complementação da aposentadoria 
do pessoal do extinto Departamento de Correios e Telé
grafos - DCT e dá outras providências. 

O -congresso Nadoilal decreta: 
Art. 1 ~ É garantida a compleinentação da aposentado

ria-, paga na forma prevista pela Lei Orgânica da Previdência 
Social - LOPS, aos empreg-ados da Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos - ECT que_ tenham sido integrados· 
nos seus quadros até 31 de dezembro de 1971:), _ __ ·- . 

Art. 29 Observadas as normas .de concessão de bene
fícios da Lei Previdenciária, a complementação da aposen
tadoria_ devida pela União é constituída pela diferença entre 
o valor da aposentadoria paga pelo Instituto Nacional do Segu
ro Social - INSS e o valor da remuneração correspondente 
ao do pessoal em atividade na Empresa Brasileirã. de Correios 
e Telégrafos.,-- ECT, com a respectiva gratificação adicional 
por tempo de serviço. , - - . _ - - -_ -- -- - _ 

Parágrafo úri.ico. O reajuste- do valor da aposentadoria 
complementada obedecerá aos mesmos prazos e condições 
em que for reajustada a remuneração dos empregados da 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos---: ECT e:m ativi
dade, de forma a assegurar a permanente igUaldade entre 
eles. 

Art. 39 Os efeitos desta lei alcançam, também, os ex
empregados da ECT que já se encontiám na inatividade mas 
optaram pela integração nos seus quadros, sob o regime da 
Consolidação das Leis do Trabalho- CLT, até 31 de dezem
bro de 1975. 

Art. 49 Constitui requisito essencial pal-a a -concessão 
da complementação de que trata _esta .lei a -cnndição.de.e;It)pre
~do da Empresa Brasileira de Correjas e_ Telégrafos...,.. ECT, 
mtegrado nos seus quadros_ com base na Lei n? 6.184, de 
11 de dezembro de 1974,,eoriginári6 do extinto Departamento 
de Correios e Telégrafos .. 

Art. 59 A complementação da pe'nsão de beneficiáriO 
do empregado da Empresa Brasileira· de Correios e Telégrafos 
- ECT, abrangido por esta lei, é igualmente devida pela 
União e continUará a ser paga pelo INSS, observadas_as nor
mas de concessão ·de benefícios da Lei Previdenciária e as 
disposições do parágrafo único do art. -1~ desta_ lei. 

Ar.t. 6~ O Tesouro, Nãcioiúil manterá à disposição _d9 
INS$, ~_çonta de dotações próprias_consignadas no Orçamento 
da U mao, os recursos necessários ao pagamento da comple
mentação de que trata esta lei. 

Art. 79 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 8<:> Revogam-se as disposições- em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N• 6.184, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1974 

Dispõe sobre a integração de funcionários públicos 
nos quadros de sociedades de economia mista, empresas 
públicas e fundações resultantes de transformação de 
órgãos da Administração Federal Direta e autarquias, 

__ rev_()ga a Lei n9_ 5.92,7, de 11 de outubro de 1973, e 
dá outras providências. 

O Presidente da Repúblíca, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e cu sancio

nO" a seguinte lei: 
Art. 19 Os funcionárioS públicos de órgãos da Adminis

tração Federal Direta e autarquias que se tranformaram ou 
venham a transformar-se em sociedade de economia mista 
empresas públicas ou fundações poderão ser integrados: me: 
diante opção, nos quadros de pessoal dessas entidades. 

§ 19 A integração prevista neste artigo somente se aplica 
a o~upantes de cargos de provimento efetiv_o_ e aos agregados 
existentes nos quadros dos órgãos e autarquias à data da tranS
formação, exCluídos os que tenham sido redistribuídos ou 
transferidos para quadros de outros- órgãos da Administração. 
-- "§" -29 A integraÇão se efetivará mediante contratação, 

por prazo indeterminado, no regime da legislação trabalhista, 
pará empregO _compàtível com as atribuições do_ca_rgo ocupado 
pelo funcionário quando da opção.· ·· · 

§ 39 Efetivada a integração ria forma do parágrafo ante
r!_o_E_,_ ~?nsiderar-se-á extinto e automaticamente Suprimido o 
cargo q~e Q_funcionárío vinha oc::upando no regime estatutário. 

Art. 29 Será computado, para o gozO dos_ direitos asse
gurados na_legislação trabalhista e de previdência social, inclu
sive par~ efeito de cafência, o tempo de 'sàviÇo 3nteriorlnente
prestado à Administração Pública pelo funcionário que, por 
motivo de que trata o Art. 19 , integ~e Oll:_venh~ a integrar 
quadro de _p~s,soal de sociedade de economia mista, empresa 
pública ou fundação. · · · · · · 

Parágrafo úriico. A contagem de tempo de serviço de 
que tr~ta este artigo far-se-á segundo as normas pertinentes 
ao regime estatutário, inclusive computando-se em dobro, 
para fins de aPosentadOria, os períodos de licença especial 
não gozada, cujo direito tenha sido adquirido sob o mesmo 
regime. 
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Art. 3" Os funcionários que pernamecerem no regime 
estatutário poderão concorrer à inclusão no Plano de Classifi
cação de Cargos de que trata a-Lei n" 5.645, de 10 de dezembro 
de 1970, para o preenchimento de claros na lotação dos Mi!}is
térios, órgãos integrantes da Presidência da República e Au
tarquias Federais, na conformidade das normas legais e regu
larmente pertinentes. 

Parágrafo úri.ico. Os funcioriáriOS cte que trata este_arti
go que não satisfizerem. os requisitoS da Lei n"' 5.645, de_ 10 
de dezembro de 1970, passarão a integrar 01.!-adxo Sup!emen
tar, na forma e para os efeitos do disposto no parágrafo único 
do art. 14, da referida lei. 

Art. 49 A União custeará, nOs casos· ãôS~funciorlários 
a que se refere o art. 1~, a parcela da aposentadoria correspon
dente ao tempo de serviço prestado sob o regime ~statutário, 
mediante inclusão no orçamento anualmente, de dotação es-
pecífica em favor do INPS. - -

Art. s~ A relação da..: entidades transformadas e o prazo 
para o exercício da opção a que se refere o art. 1~ constarão 
de ato regulamentar a ser expedido pelo Poder Executivo. 

Art. 6o É revogada a Lei n° 5.927, de 11 de outubro 
de 1973, e restabelecida a anteriC"r filiação previdenciária dos 
servidores regidos pela legislação trabalhista q~e_prestam ser
viçõS à Administração Pública Federal, direta e iildireta, bem 
como dos servidores do Distrito Federal e dos Territórios. 

Parágrafo único. O disposto neste ártigo não implica 
restrição ou prejuíZo de qualquer natureza para os servidores 
que eram anteríormente segurados do INPS,--considerando-se 
como de filiação a este, para todos os efeitos, o período du
rante o qual estiveram filiados ao Ipase. 

Art. 7~ As contribuições que, por força da lei ora revo
gada, desde 1~ de janeiro de 1974, vinham sendo recolhidas 
ao Ipase serão transferidas para o INPS, ao qual caberá tam
bém a cobrança das que tenham eventualmente deixado de 
ser recolhidas a partir daquela dc_~.ta. __ 

Art. 89 O Ministério da Previdência e AssiStência -SOcial 
estabelecerá as condições de transferêriCla- ctaS COntribuições 
de que trata o artigo anterior, bem comO-o mont-ante d~vido 
pelo INPS, a título de indenização das despesas com a_ arreca
dação daquelas contribuições e dos gastos adminiStrativos _rea
lizados para cumprimento dos enc3.rgos atribuídos ao Ipase 
pela Lei n~' 5.927, ora revogada. -

Art. 9" Esta lei entrará em vigor na data de sua publica
ção, revogadas as disposições erri contrário. 

Brasfiiã, Tlae dezembro de 1974; 153° da Independência 
e 86• da República. -ERNESTO GEISEL;..; Arnianilol'alcão 
- Geraldo Azevedo Henning- Sylvio Frota- Antônio Fran
cisco Azeredo da Silveira - Mário Henrique Simonsen -
Dyrceu Araújo Nogueira - Alysson Paulinelli ....:. Ney Braga 
- Arnaldo Prieto - J. Araripe Macedo - Paulo de Almeida 
Machado- Severo Fagundes Gomes- Shigfaki Ueki : .. : .. :João 
Paulo dos Reis Velloso - Maurício_ Range( Reis - ~uclides 

Quandi de Oliveira - Hugo de Andrade Abr~u - Golbery 
do Couto e Silva - João Baptista de Oliveira Figueiredo "'"""':"'_ 
Antonio Jorge Correa - L. _G .. do Nascimento e Silva. 

LEI n' 8.186, DE 21 DE MAIO DE 1991 

Dispõe sobre a complementação de aposentadoria 
de ferrovíários e dá outras proVidêilciãS~ - - . 

O Presidente do Senado Federal promulga, nos t~rmos 
do art. 66, § 7'>, da ConstitUição Fedei-ãl, a seguinte lei, resul
tante de projeto vetado pelo Presidente da República e cujo 
veto não foi nl*OfídO-p"elo Congresso Nacional: 

Art. 1" ~ garantida a complementação de aPosentado
ria paga na forma da Lei Orgânica de Previdência Social -
LOPS aos ferroviários admitidos até 31 de outubro de 1969, 
na Rede Ferroviária Federal S.A.- RFFSA, conStituída ex-vi 
da Lei o' 3.115, de 16 de março de 1957, suas estradas de 
ferro, unidftÓC$_ operaçionais e subSidiãrias: 

Art. 2~> Observadas as normas de concessão de bene
fícios da Lei Previdenciária, a complementação da aposen
tadoria devida pela União é constituída pela diferença entre 
o valor de aposentadoria paga pelo Instituto Nacional do Segu
ro Social- INSS e o de remuneração do cargo correspondente 
ao do pessoal em atividade na RFFSA e suas subsidiárias, 
com a respectiva gratificação adicional por tempo de serviço .. 

~arágrafo único. O reajustãmento do valor de aposen
tadoria complementada obedecerá aos mesmos prazos e COndi
ções em que· for reajustada a remuneraÇão do ferroviário- eni 
atividade, de forma a assegurar a permanente igualdade entre 
eles. 

Art. 3~ Os efeitos desta lei alcançam também os ferro
viários, ex-servidores públicos ou autárquicos que, com base 
na Lei n' 6.184, de 11 de dezembro de 1974, e no Decreto-Lei 
n9 5, de 4 de abril de 1966, optaram pela integração nos quadros 
da RFFSA sob o regime da Consolidação das Leis do Traba
lho, inclusive os tornados inativos no período d~ 17 de mai-çQ 
de 1975 a 19 de maio de 1980. 

Art. 4" Constitui condição essencial para a concessão 
da complementação de que trata esta lei a detenção, pelo 
beneficiário, da condição_ de ferroviário, ria· data imediata
mente anterior ao início da aposentadoria previdenciária. 

Art. s~ A complementação da pensão de beneficiário 
do ferroviário abrangido por esta Lei é igualmente devida 
pela União e continuará a ser paga pelo INSS, observadas 
as normas de concessão de benefícios da Lei Previdenciária 

-e ~s disposições do parágra-fo único do art. 2? desta lei. 
Patágráfo Unlco. - Em nenhuma hipótese, a pensão previ

denciária Com[>fS!_riielltada Poderá ser paga cumulativamente 
com as pensões especiais pr.evístas nas Leís n,s 3.738, de 3 
de abril de 1960. e 6.782, de 20 de maio de 1980, ou quaisquer 
outros benefícios pagos pelo Tesouro Nacional. 

Art. 6'-' O Tesouro Nacional manterá à disposição do 
INSS, à conta de dotações próprias consignadas no Orçamento 
da União, os recursos necessários ao pagamento da comple
mentação de que trata esta lei. 

Art. 7~> Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 8~ ReVogarrt-se a!fdisposições em contrário. 
Senado Federal, 21 de maio de 1991.- Mauro Benevides. 

(A Comissão de Assuntos Sociais.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 28, DE. 1992 
(N' 1.703/91, na Casa de origem) 

Revoga a Lei n~ 8.043, de 15 de junho de 1990, 
que "dispõe sobre a desapropriação de imóvel no Muni
cípio de Jaboatão, Estado de Pernambuco, para atender 
ao deslocamento das famílias que atualmente residem 
em áreas do Parque Nacional Histórico dos Guara_ra_~ 
pes". 

O Congresso Nacional decreta: . 
Art. I• Fica revogada a Lei n° 8.043, de 15 de JUnho 

de 1990, que "dispõe sobre a desapropriação de imóvel no 
MunicípiO de Jaboatão, Estado de Pernambuco, para atender 
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ao desloc~ment'o das ,famílias. qut> atltalrriente ;residem em 
áreas·.ctO Patqlut Nacióna1 Histódtó dos Guàra:rãpes", situado 
naquele rhubi'dp'iO: · · · - u-·· · ',' 

'. ~rt. · 2"' Esta ter êrltra eni vigor-na data de sua publi-
cação.' · · · · · 

Art. 3-" Revogam-se as disposições em contrário. 

· · LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI W 8.043, DE 15 DE JUNHO DE 1920 

Dispõe sobre a desapropriação de imóvel no Muni
cípio de Jaboatão, Estado de Pernambuco, para atender 
ao- deslocamento das famílias que atualmente residem 
em áreas do Parque Histórico Nacional dos Gúararapes. 

b Presidente da República, 
Faço s.aber que_o Congresso Nacional decreta e eu sancio

no a seguinte lei: 
Art. 1" O Poder Executivo, nõ prazo de noVenta dias 

a partir da publicação da presente lei, desapropriará imóvel 
no Município de Jaboatão, Estado de Pernambuco, para aten~ 
der ao deslocamento d_as famfiias que atualmente residem 
em áreas do Parque Histórico-Nacional dos GU:ararapeS, situa~ 
do naquele município. -

Parágrafo úniCO. _ A desapropriação deverá recair, prefe.:: 
rencialmente, sobre imóvel situado no Distrito de Prazeres, 
do Município de Jaboatão, ou nas suas proximidades. 

Art. 2'-' Após a desapropriação a que se refere o artigo 
anterior, o Poder Executivo providenciará o lot(!ãm-ento do 
imóvel c a execução dos serviços básicos para sua urbanização, 

Art. 3~- O::dotcs_ de terreno do imóvel desapropriado 
serão transferidos, gratuitamente, aos atuais ocupantes de ha
bitações existentes na área do_ Parque HistóriCO Nacional dos 
Gi.Iã.ranipes cuja renda familiar seja inSUficiente para a aquisi~ 
ção de casa pelo Sistema FinanceirO -de Habitação. 

Parágrafo único. A doação prevista neste artigo será 
gravada com a cláusula de inalienabilidade. 

Art. 4'·' O Poder Executivo fica autoriZaçlo a celebrar, 
com o Estado de Pernambuco c .o.Mun_icípio de Jaboatão 
os convênios que se_ façam necessários para o cumprimento 
desta lei. 

Art. 5' (Vetado.) 
Art. 6? Esta lei entra em vigor na data de sua pUbli~ 

cação. 
Art. 7'" Rcvogam~se as disposições em Contrário. 
Brasl1ia, 15 de junho de 1990; 169' da Independência 

e 102' da República. -FERNANDO COLLOR - Bernardo 
Cabral. 

DECRETO N" 68-527, DE 19 DE ABRIL DE 1971 

Cria o Parque Histórico Nacional dos Guararapes 
e dá outras providências. 

O Presidente da República, usariâo da atribUição que 
lhe confere o art. 81, item III, da ConstituiÇão, e 'tendo em 
vista o disposto no art. 3' do Decreto n" 57.273., de 16 de 
novembro de 1965, decreta: _ __ _ _ 

Art. 1" FiCa- criãdo, nos terrenos onde foram travadas 
as Batalhas dos GLiararápes~ no-MUii.TCípiO de Jaboatão, Esta~ 
do de Pernambuco, o Parque Histórico Nacional dos Guara~ 
rapes, subordinado ao Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional, do Departamento de Assuntos Culturais 
do Ministério da Educação c Cultura. 

Art. 2'-' O Parque abrangerá as áreas definidas pelo De
creto n~ 57.273, de 16 de novembro de 1965, e constantes 

da 'escritura lavrada às folhas 10 a 14v. do livro próprio da 
Delegacia do Serviço do Patrimôn-io- da União, cm Pernam
buco, em 25 de agosto de 1970, inscritás1 no·s Livros-do Tombo~ 
iristitii.ídos ·pelo DecretO-Lei' h"' 25: de '30 de novembrO -de 
1937. . . . . . ', ' . 

Art. 3_? ·_O Parqtie'~etá'cÜ~í~idÓ:na f~Se d~'úripÍaniaÇãO; · 
por um Administrador d~signado pelo Ministro-da Educação 
e Cultura, por indicaç~o do DiretO·r do Instituto do Património 
Histórico e ArtístiCO Nacional. 

§ 19 O Administrador será assistído por uma Comíssão 
de Assessoramento composta de 4 (qua.tro) membros~ ~ndica
dos pelo Ministro da Educação e CultUra, pelo Governo do 
Estado de Pernambuco e pelas Prefeituras Municipais do Re
cife e de Jaboatão. 

§ 29 O Ministro da Educação e Cultura baixará portaria 
regulando as atividadeS c competência da Administração do 
Parque. - - - -

Art. 4" O Banco Nacional da Habitação financiará, du~ 
rante o exercício de 1971 e 1972, a construção de um núcleo 
residencial, com unidades de custo módico, para atender aos 
deslocamento das famílias que atualmente ocupam as habita
ções existentes na área referida no art. zo, obedecidas as nor~ 
mas da política habitacional do Governo. 

Art. 5? O Ministério da Educação e Cultura fará constar 
de suas propostas orçamentárias a partir do exercício de 1972 
dotações explícitas para o cumprimento do disposto neste ·ae~ 
crcto, obedecidos os critérios gerais estabelecidos para a elabo
ração dos projetes de lei orçamentária da União. 

Parágrafo único. Para atender às despesas no exercício 
de 1971, o Ministério da Educação e Cultura poderá solicitar, 
se necessário, a abertura de crédito especial, obedecida a 
legislação em vigor. 

Art. 6~ O presente decreto entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogad_~:-~.?-_9~~-P_t?~ições em cáflt.rá~io. 

Brasília, 19 de abril de 1971; 150'' da Independência e 
83.' da República.- EMÍLIO G. MÉDÍCI- Jarbas G. Passa
rinho- José Costa Cavalcanti. 

(À Comissão de COnstituição, Justiça e Cidadania.) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- O Expediente 
lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 
1-:> Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N' 196, DE 1992 

Tendo sido convidado a participar da Reunião de Parla
mentares Latino~ Americanos sobre a UNCED~92, a se reali~ 
zar em São Paulo - SP. no período de 27 a 29 de abril 
do corrente ano. solicito me seja concedida autori:z:ação para 
desempenhar essa misSão, nos termos dos arts. 55, III, da 
Constituição e 40, § 1~, "'a", do Regimento Interno. 

Sala das Sessões, 23 de abril de 1992. -Senador Nelson 
Carneiro. 

REQUERIMENTO N' 197, DE 1992 

Tendo sido convidado a participar da Reunião de Parla~ 
rnentares Latino~Americanos sobre a UNCED~92, a se reali
zar em São Paulo - SP, no período de 27 a 29 de c;thril 
do corrente ano, solicito me seja concedida autorização para 
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desempenhar essa missão, nos _termos dos arts. 55, III, da 
ConstituiçãO e 40, § 1"; ''"~",dO--Regimento Interno. 

Sala das Sessões, 23 de abril de 1992. ~Senador Nelson 
Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - De acordo 
com o art. 40, § 4':>, do Regimento lnteino, Os requ~rimentos 
que acabam de ser lidos serão remetidos à ComiSsáo de Rela
ções Exteriores _e Defesa Nacional, devendO ser submetidos 
à deliberação do Plenário após a Ordem do bia, de acordo 
com o art. 40, § 3~> da Lei Interna. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -"'Há oradores 
inscritos. - - -- -

Concedo a palavra ao nobre Senador Gerson Camata. 

O SR. GERSON CAMATA(PDC- ES. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do or~dor.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, há uns dois meses fiz_um juramento de nunca 
m~is,_ aqui, neste Plenário, trazer denúncias de corrupção, 
pnnc1palmentc contra elementos considerados de esquerda 
no Brasil. No Brasil, há dois tipos de corrupção: a da difeita, 
que tem que sair cm todos os jornais, mesmo que não seja 
verdadeira, e a da esquerda, que é demonstração de santidade, 
e não sai em jornal nenhum. _ _ _ 

Quando aqui trouxe uma denúncia, com documentos, 
contra o Governador do Estado do Espírito Santo, levanta
ram~se três Senadores que nem o conheciam, sem nenhum 
papel para defendê-lo, e no outro dia não saiu em nenhum 
jornal brasileiro uma linha sequer. 

Disse que não adianta denunciar, _"é a voz que clama 
no deserto". _O problema do Espírito Santo está tão sério 
que se nos calarmos parece que se consente tudo que está 
acontecendo. -

Tem-se que de vez em quando falar. 
O Brasil está virando um País um pouco surrealista, ao 

se olhar de determinados ângulos. 
Outro dia, por exem_plo. aconteceu na_ nossa frente uma 

coisa incrível: a Câmara-dos DCput3dos prestou uma homena
gem ao Partido Comunista do_Brasil. O PartidO ·comuriista 
está sendo preso e perseguido na Rússia, nã Albâ~-ia, sendÕ 
investigado em todos os países do mundo. No Brasil -único 
p~ís do mundo - o mesmo parti~o é homenageado, quer 
d1zer, está atrasado 70 anos. Dev1a, pelo menos, fazer um 
registro; mas a homenageá~Io ... Todos os jornais brasileiros 
publicaram esse fato. _ 

Há dias, ouvi uma entrevista do Henry Kissinger- que
é um homem medianamente inteligente._ Perguntaram a ele 
porque as grandes empresas mundiais não levavam a sério 
o Brasil, não estavam investindo mais no Brasil. E ele disse 
que ninguém leva a sério_um País que, em 1992, tem quatro 
partidos marxistas: o PSB, o PT, o PC do B e o PCB. Na 
Rússia, não há mais; na China já tiraram o -pTõgiã.ma comu
nista. Mas, no Brasil, há quatro! Um País interessantíssimo! . 
Acho que o melhor negócio hoje no Brasil é fund"ar uin Partido 
comunista, porqu-e, no caso, recebemOs homenagem da Câma~ · 
ra dos Deputados, um grande negócio para o País hoje! Atra~ 
sado em tudo c, politicamente, ainda vivendo no século XIX. 

Meu objetivo ao mencionar esse assunto é uma nova 
denúncia que vou fazer contra o Governador ·ao Estado do 
Espírito Santo,que não vai saí r na ímprensa ... 

O Sr. Esperidião Amin - Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. GERSON CA:MA T À:..._ Coin prazer, óuço o apárte 
de V. Ex•. - -~-~ 

O Sr. Esperidião Amin- Prefiro apartear antes que V. 
Ex'1 faça a denúncia, porque gostaria de abordar o aspecto 
que V. Ex',. focalizou, ao iniciar suas palavras. Pode ser até 
que, depois da denúncia-, volte a molestá~lo com novo pedido 
de aparte. Creio que é muito oportuno o que V. Ex~ está 
colocando. Só me inscrevi depois de me certificar ·ae-·que 

'há outro Senaçlor inscrito para fazer uma denúncia; que taro~ 
bém vou comentar. É exatamente a propósito de denúncias 
e denúncias, ou seja, denúncias que ficam aqui - mesmo 
sendo sérias- e as denúncias que ganham notoriedade, mes~ 
mo _não tendo sido feitas ou não sendo sérias. Não há dúvida 
rierihu!l}a de que, assiin como devemos faZei O nosso cÜnfiteor 
todos os dias - aqui, no Senado, temos procurado fazê~lo 
é preciso que a imprensa faça o seu. Porque ganham muito 
espaço as Oenúncias produzidas a partir do que se chama 
esquerda. Insisto em chamá~la de extrema direita, porque, 
a meu ver, os partidos marxistas, hoje, compõem a extrema 
direita avançada fixa do mundo~ É o famoso ponta direita 
avançado fixo, que, por ser velho e cansado, não volta mais 
para ajudar o lateral direito; ficã parado na ponta direita 
do campo. Os p~rtidos marxistas merecem o meu respeito, 
merecem o respetto do democrata que procuro ser, mas encar
nam a extrema direita do mundo. Hoje, eles têm, como este
reótipo político Cuba e, como estereótipo econômico, o mo~ 
de1o capitalista chinês. A China já adotou o capitalismo em 
termos económicos, mas, em termos políticos, continua prati
cando a extrema direita comunista. Concordo com V. Ex• 
que todas as denúncias feitas nesta Casa devem ser encaradas 
não como sendo absolutamente verdadeiras, mas como sendo 
denúncias a serem investigadas quer pela imprensa, quer por 
uma CPI, quer por um requerimento de informações, enfim, 
pela forma que a democracia prevê. É um principio da demo
cracia e· do Direito o de que ninguém é culpado até prova 
em contrário. Concluindo este meu aparte, confesso que, com 
a adoçáo pelo partido comunista italiano da sigla do meu 
Partido - Partido Democratico delJa Sinistra - PDS -. 
c_heguei _a imaginar que pud~sse~os contar com alguma Simpa~ 
tia de tipógrafos, que a h1stóna brasileira reconhece_ como 
sendo preponderantemente chegados ao Partidão, e de todos 
aqueles que, tendo o talento e o poder de escrever e publicar, 
gostam de enaltecer os tiros que partem do que eles chamam 
de esquerda. de progressista. Imaginem, a esquerda é chama
da de progressista, quando representa, na verdade, a extrema 

- direita avançada e encargyilhada, quase merecedora de estu~ 
dos arqueológicos do mundo. Então, quero me solidarizar 
COm o pronun'Ciamento inicial, até porque preterido contar 
também com a atenção de V. Ex~ quando eu, tendo oportu
nidade_,_abordar assunto similar ao que V. Ex'' abordou até 
aqui. Muito obrigado. 

O SR. GERSON CAMA TA -Ilustre Senador Esperidião 
Amin, o que V. Ex• .acaba de falar, um dia desses, por um 
cochilo, li num jornal brasileiro. Dizia~se que os conservadores 
estavam impedindo, no Parlamento Russo, as reformas do 
Presidente Yeltsin. Quem são os conservadores? Os remanes~ 
centes, as múmias do Partido Comunista da Uuião Soviética. 
Aqui eles são progressistas. Lá eles são conservadores. Veja 
V. Exa como as coisas são diferentes. 

_ Ilustre Sen3d_or e COinPanheiro. noto agora a chegada 
do_S.enadorEduÇtrdo.Suplicy, que quando o Senador Eduardo 
Suplicy chega para fazer uma denúncia acompanha-o aquele 
batalhão de repórteres e fotógrafos. No dia seguinte, a denlln~ 
cia de S. Ex~ está em todos os jornais brasileiros. Pensei em 
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solicitãr ao Senador Eduardo Suplicy que fizesse a denúncia 
para miin, assim, amanhã, toda a opinião pública brasileira 
ficaria sabendo dos [atos _que estão ocorrend_o no _Estado do 
Espírito Santo. Mas, depois, lembrei-me do episódio da sr~ 
Luíza Erundina com o Tribunal de Contas, em São Paulo. 
O Senadpr Eduardo Suplicy não denunciou a Sr" Erundina; 
pelo contrário, manifestou-se solidário com a Prefeita, apesar 
das irregularidades detectadas gelo Tribunal de Can_~as.. _. 

O Sr. Esperidião Amin (PDS - SC) - Denunciou o 
Tribunal de Contas! 

O SR. GERSON CAMA TA- Co!UO o PT do Espírito 
Santo apóia o governo, o Senador EdJJardo SupliC)r, certa
mente, vai ficar solidário co_ro seus companheiros do PT e 
não vai denunciar as corrupções do Governador do Estado 
do Espíffto Santo. A corrupção, no Brasil, conforme dizia, 
no início, tem dois ângulos: um para lá e um para cá. Há 
a corrupção de direita e a corrupção de esquerda. 

Na semana passada, o Espírito Santo assisti ti, ·estarrecido, 
a um fato intereSsan__te. Em 1987, o então Govern:ador Max 
Mauro, que é compadre e sócio do atual Governador, resolveu 
privatizar a Encatur- Empresa Capixaba de Tufüüilo. Como 
era uma empresa totalmente deficitária,- a· 'privatização foi 
uma idéia genial. S. Ex~ resolveu doar "ações da empresa a 
empresários hoteleiros, pois recebê-las era um -sinal_ de carida
de para com o Estado, tal a situação de penúria em que 
estava esta empresa. Como poucos empresários aceitaram. es
sas ações, no final de 1987, o Governador enviou uma lei 
para a assembléia extinguindo a_ empresa. Não existe mais 
a empresa Encatur. No dia 16 de março de 1992 o GOverno 
começou a comprar as ações que ele doou aos_ empresários 
de uma empresa que não existe mais_. É um grande modelo 
de privatização! Não sei como é que o PC não aconsel_hou 
o Presidente Collor a imitá-lo. 

O ocorrido não foi divulgado por nenhum jÕrnãí brasi
leiro. Tenho o recibo cm mãos. Um empresário de tioit!is, 
Sr. Marcelo Valadares, vendeu suas ações da Encatur, no 
dia 5 de março, por 190 milhões de cruzeiroS. Em comparação, 
o Ministro Magri, considerando a suposta acusação contra 
S. Ex\ é um santo:--o empresárlõ"fêCêbeu as _ações gratuita-_ 
mente; logo em seguida, a empresa foi extinta. Cinco anos 
depois, a empresa extinta comprou as su~s ptóp-i'iaS ações. 

Um dia desses convocarei alguém da Bolsa de Valores, 
para perguntar quanto vale uma ação _de uma empresa que 
não existe. Entendo que não vale nada. Mas, no Espírito 
Santo, 6% das ações de uma empresa extinta valem 190 mi~ 
lhões de cruzeiros. E, o pior, o Gover-no do Estado comprou 
as ações sem ter recursos no orçamento. Como a empresa 
não existe, ela não está no orçamento· do Estado. E essas 
ações valorizaram muito: há cinco anos eram doadas, agora 
valem 190 milhõe_s de _c_ruzciros e delas não r~colheram o 
Imposto de Renda. 

Há também um outro fato lamentável. Toçios_ nós, Sena~ 
dores mais antigos, cónheccmos o ex-Senador Dirceu Cardo_
so, um homem que, até chegar à administração do Porto 
de Vitória, era impoluto, sério, correto. Tornou-se o Superin~ 
tendente da Codesa, Companhia de Docas do Espírito Santo. 

O Senador Dfrceu Cardoso, impoluto, sério, honrado, 
começou a ter ligações com o Governador Max Mauro e o 
seu Secretário de Planejamento de então. hoje Governador, 
Albuíno de Azeredo. Vejam, Srs. Senadores, eles consegui
ram corromper o Senador _Dirceu Cardoso, o homem mais 
sério qUe vi passar neste Parlamento! A empresa do Dr. Albuí· 

no _de Azeredo, chamada Enefer, entrou fazendo um projeto 
no Porto de Vitória no valor de alguns milhões de dólares. 
E o Senador Dirceu Ca;rdoso, com parecer contrário do_se_rviço 
jurídico da Codesa, considerou-o um projeto urgente urgentís~ 
simo, que não precisava de licitação e entregou-o à empresa 
do Governador, Só que· esse projeto que ó Senador Dirceu 
Cardoso considerou tão importante ficou mais dois anos no 
Porto e não foi executado. Não era tão urgente, pois até 
llOjellão fói feito e já se passaram mais de seis anos. 

Narro o fato com eriorme pesar até em solidariedade 
ao Dr. Dirceu CardosQ que tenho certeza nã_o pretendia levar 
vantagem pessoal; foi envolvido pela conversa daquelas pes
soas_. O Tribunal de Contas apresentou um parecer rejeitando 
as contas do Dr. Dirceu Cardoso perante a Codesa, mandando 
abrir um inquérito contra a administração do Dr. Dirceu.Car-:
doso. Um homem que perseverou no bem e _na honradez 
a vida inteira, no final da sua carreira, ligou~se àquela rnargi
nália e saiu numa situação lamentável e triste. 

Mas há coisas muito mais sérias lá. 
Há uns dois anos denunciei aqui que a empresa do Dr. 

Albuíno Azeredo, onde ele é sócio do Dr. Max Mauro e 
de seu irmão, Saturnino Mauro, chamada Enefer, fornecia 
tecnologia nuclear ao Iraque. Por isso, fiz um requerimento 
pedindo que o Banco Central do Brasil ~!i e mandasse as çontas, 
todas as transações do famoso BBI -Banco Brasil Iraque. 
O _Sr. Francisco Gros inforri10u que não podi_a fazê-lo porque 
o sigilo bancário o impedia. Fiz um novo recurso, e a Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado decidiu, há 
um ano, que S. s~ teria que mandá-las, mas não o fez e nem 
vai fazê~ lo, porque a empresa do Dr. Albuíno, que também 
tem ligações no Governo Federal, com o Sr. Francisco Gross 
- e depois vou citar uma outra ligação pior que ela tem 
-está completamente envolvida naquelas falcatruas do envio 
de tecnologia atômica para o- IraqUe. Então, o Banco Central 
não nos envia as contas do BBI, nem vai enviá-las nunca, 
a não ser que ccmsigamos assaltá-lo, já que, por lei e por 
direito, poderfamos ter acesso a essas contas. 

Há um ano, a nossa Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania decidiu que S. s~ deveria cumprir o pedido de 
infOrmação que eu havia feito, mas há um ano s:-s' continua 
dizendo que não envia as contas. _ ___ _ __ 

Vou, num dia desses, pedir, então, para declararmos o 
presidente do Banco Central impedido de exercer o cargo 
por não~cumprimento da Constituição brasileira. Mas acho 
que S. s~ prefere renunciar a mandar aquelas contas. 

Essa empresa do Governador do Estado do Espírito San
to, a Enefer, assinou um contrato com o governo do Iraque 
para fazer projetas ferroviários naquele país. Sob esse véu, 
"projeto ferroviário", ela começou a cooptar brasileiros que 
tinham feitOs estudos na Alemanha, naquele Acordo Nuclear 

·Brasil - Alemanha, e que aquf estavam à -taã, p-Orque o 
Brasil parou o seu programa nuclear, pegava esses engenhei~ 
ros, contratava-os como assessores ferroviáriOs -e o-s- despa~ 
chava para o Iraque. E eles estavam lá trabalhando naquela 
central nucleár iraqueana, que produzia a bomba atómica 
do Iraque, e que foi até bombardeada há uns anos atrás por 
IsraeL 

Naquele dia em que ocorreu o bombardeio por Israel, 
bem antes da Guerra do Golfo, lá dentro morreu um brasi
leiro. O Serviço de Espionagem de Israel, o Mossad~ infor.: 
rnaria à Alemanha que um brasileiro havia morrido lá dentro. 
·só que para mandar o corpo do brasileiro para cá, como 
tínha saído daqui para trabalhar num projeto ferroviário, ele 
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veio como vítima de um acidente ocorrido na construção de 
uma ferr.ovia. Foi enterrado cm Belo Horizonte, sem nenhuma 
notícia em jornal. 

Naquele dia a Alemanha percebeu e discobriu informada 
por Israel, que o_ BraSil estava_ passando tecnologia nuclear, 
isso há uns cinCo- anoS átráS. Foi uni.â Delegã.çãO Parlamentar 
brasileira à Alemanha. Fomos conVidados. Era o Governo 
da Alemanha dando o recado para a gente, porque eles já' 
sabiam que estava acontecendo iss-o.- ~ ~ 

DíSserarn qUe Seriam obrigadoS a· interromper-o acordo 
se o Brasil não ·assinasse_, como- agora-ó PreSidciüe .. COllor 
o fez, o Acordo de Viena, porque se estava perto da campanha 
política alemã, c se estourasse na imprensa alemã que o Go~ 
verno alemão denunciaria o acor-do unilateralmente, na mes~ 
ma hora, porque o Brasil estava passando tecnologia nuclear 
para ·a Alemanha. 

Pois bem-, essa rriesma firma -do governªd_q_r do Espírito 
Santo chamada ENEFER, denunciei, também aqui que ela 
tem - sem licitação - 25 contratos com -a -Rede Ferroviária 
Federal. É uma prosperidade de contratos. E, o pior, um 
dos sócios da firma que se chama Sérgio Misse, irmão do 
ex-Governador, que consegiu no Governo Collor ser nomeado 
DiretOi' dO Departamento Nacional de Ferrovias, quer dizer, 
ele paga para ele mesmo. Denunciei" acj_Uf-e disse que isso 
não podia acontecer, que não era honrado, não era certo. 
Quando o Presidente começou a fazer essas reformas no Minis
tério, achei que ele ia tirar aquele ladrãoziriho que está lá 
dentro. Não! Ele continuou. 

Vou ver se o Ministro Affonso Camargo, que recebeu 
agora uma denúncia do Tribunal de Contas da União sobre 
esses fatos, vai tTrá~Io ou a-escobrir quem mantém esse homem 
tão forte dentro do Governo Federal. A su_a empresa é a 
maior emprciteira da Reda Ferroviária Federal. Ele é quem 
paga: isto é, ele fica do lado de cá e do lado de lá do caixa 
- paga para ele mesmo. Isso não é ho~esto! Já denunciei 
isso aqui, c ninguênf toffia providências. Agora, o Tribunal 
de Contas da União tomou providênciaS-. Pedi uma inspeção, 
e o Deputado Paulo Ramos, do Rio de Janeiro, desc0briu 
coisas interessantes. Quando o Governador do Espírito Santo 
assumiu declarou em primeira mão: -=-"Vou fazer a ligação 
ferroviária de Brasília a Vitória." Isso -fá esta vã sendo feito, 
tanto que a ligação foi inaugurada com seis meses, e não 
é possível que em seis meses se fizesse isso. Mas _c_les arran'.:. 
jararn uma tramóia inleressantíssirila. o-chamado Ranial Cos
ta Lacerta era um trecho entre Belo Horizonte e a ligação 
da Rede Ferroviária Federal que vem para Brasília, que não 
tinha trilhos. Dizia~se que a Rede Ferroviária Federal tinha 
o direito de explorar aquele trecho que nã~ tinha ~rilhos. 
A Vale do Rio Doce, então, foi lá e fez os trechos~ Aí, disseram 
que a Vale do Rio Doce tinha que pagar um;~nn-denlzação 
de 70 milhões de dólares à Rede Ferroviária Federal porque 
ela fizera os trilhos. Acho que deveria ser o contrário:a Rede 
Ferreviária é que deveria pagar à Vale do Rio Doce. Mas 
por que é que a Vale do Rio Doce tinha que pagar à Rede 
Ferroviária Federal? Aí entra a firma do Governador do Esta
do! Eles arranjaram uma história de que a Rede Ferroviária 
Federal tinha que obter uns recursos extras para a melhoria 
da ferrovia~ Há um trecho no relatório do Tribunal de Contas: 

"0 primeiro negócio foi a venda do trec~o ferroviário 
entre as cidades de Capitão Eduardo e Costa Lacerda à Vale 
do Rio Doce, um negócio de 107 milhões de dólares. 

A Vale pagou 70 milhões de dólares à vista, um dinheiro 
destinado à melhoria da infra-estrutura da Rede ... " 

_ _Quer .dizer~- eles arranjaram que tinham que mell}orar 
a infra-estrutura da Rede. Então, o trecho que não tinha 

· trilhos é da Rede Ferroviária- Federal, a. Vale. Oo Rio . .Doce 
foi lá e fez o trilho. Imagino eu que a Rede Ferroviâri~ é 
que deveria pagar à Vale do Rio Doce_ os 107 .mill1ões. _de 
dólares. Mas não! A Vale, que fez -OS trilhos, ainda, p~gçm 
à Rede Ferroviária por ter feito a obra. Mas por ql!-e a .Vale 
foi tão generosa com a Rede Ferroviária? Tem _que haver 
um motivo. E o Tribunal de Contas da União descobriu esse 

. motivo. É que esse dinheiro que eles dis!?Úam que era pa:a 
-inethorar era para pagar umas dívidas da ,R~dc ~ç~rp~iána 
Federal para com a firma do Gove"rnor do Espírito ~anro, 
a Enefer. Ela não usou o dinheiro como estava no contrato. 
Ela pegou o dinheiro e pagou à firma dq-Góve".r~~door,,Por 
isso é que ele defendia aquele ra:'!lal. ele ~ó. ~alava .naquilo 
na telavisão. Era a dívida da firma dele que ele estaya, por 
trás, querendo receber. Quando inauguravam aquele ramal. 
o Governador do Espírito Santo fez uma propag'iilda como 
se fosse uma obra dele, quando todos sabem que toi uma 
obra do Governado Federal. Parecia, até, aquelas_ cenas de 
filme de faroeste, qUando antigamente se inauguravam ·aqUe
las -linhas férreas:_ ele na frente de uma locomotiva com a 
bandeira do Brasil na mão direita e a do Espírito Sanro na 
esquerda, agitando~as, como se fosse um maquinista. Que 
ceq_a,_Srs. Senadores! Ele estava sambando de alegria, porque 
a firma dele tinha ~ncaçapado 70 milhões d~ dólares na .Jú~tó~ 
ria. É eSsa a sitüâÇâo em que se encontra o-Est~u.lo do Espírito 
Santo. 

O Sr. Chagas Rodrigues- Pcrmite-mt: V. Ex~ um apaite? 

O SR. GERSON CAMA TA- Com muito prazer, Sena· 
dor Chagas Rodrigues. 

O Sr. Chagas Rodrigues- Estamos ouvindo atentamente 
essas denúncias. Lamentavelmente, o País chegou a esse pontQ 
e esperamos que as coisas melhorem. O Jornal de Brasília 
de hoje traz _na primeira página: "Liqüidação de__e_statal dá 
escândalo." E um novo escândalo, ligado à Petrobrás. Quero 
me solidarizar com V. Ex~ e com todos aqueles que denunciam 
irr~guralidªdes nest~ Casa. Essas irregularidades precisam ser 
apuradas e os responsáveis punidos na forma da lei. Mas 
V. Ex~ menciona fatos não só da esfera do seu Estado como 
também fatos ligados à Administração Federal. -De modo que 
espero que o discurso de V. Ex' tenha a merecida reperc-ussão~ 
chegue a_o novo GoVerno - fala-se tanto em novo Governo 
- e que o nosso colega que está à frente do :Ministério dos 
Transportes e Comunicações, o nosso ilustre colega Senador 
Affonso Camargo, tome r:rovidências. Não é possível que 
isso continue neste País. E uma tristeza! Precisamos votar 
uma lei a respeito desse assunto. O_ cidadão não pode ser 
governador e ser comerciante ou empresário-. E muito- menos 
as suas empresas transacionar com entidades governamentais. 
Temos que lutar contra isto. V. Ex~ tem a minha solidariedade. 
Qualquer irregularidade, em qualquer Estado, em qualquer 
setor, tem o meu combate. Precisamos criar essa cánSciéncia, 
de que é necessário acabar com isso. Precisamos mudar o 
conceito do nosso País. não só aqui. no Uruguai, na Bolívia, 
no Chile, mas também na Europa e em toda parte. É um 
grande País, vocacionado para utn grande destino. Temos 
homens públicos de grande experiência e de grande amor 
à causa pública. Não é possível que continuemos a assistir 
calados a toda sorte de irregularidades praticadas por algumas 
pessoas que não podem mais comprometer o ·conceito desta 
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Nação. V. Ex~ tem a minha solidariedade e va~os exigir que 
o Governo_ Federal tome as providências devidas. Quan_to 
ao problema citado, se o Presidente do BanGO Central_ acha 
que não está na obrigação de prestar essas fnformaçõés,- pênso 
que V. Ex~ poderia insistir junto ao Sr.- Ministro da Economia, 
Fazenda e Planejamento, porque aí não há __ oe:nhum subter
fúgio, ele é um Ministro de Estado e_ é obrigado aprestar 
esclarecimento. Não há sigilo bancário nessas hipóteses. -

O SR. GERSON CAMA TA- Ilustre Senador Chagas 
Rodrigues, agradecido pela solidari~dade de V. Ex~, enfoco 
o final do aparte de V. Ex• 

O meu requerimento, solicitando que todas as contas 
e transações do Banco do Brasil com o Iraque viessem para 
cá, foi aprovado há dois anos. Eu tinha voltado de um viagem 
de estudos que fizemos à Alemanha, tinha recebido essas 
informações e fui checá-las. O Presidente do Banco Ç~ntral 
disse que não podia mandar porque ele estava, também, sub
metido ao sigilo bancário e não podia se desvencilhar da legis
lação. Fiz, então, um recurso à Mesa e o Presidente, que 
zela muito pela Casa, pela força do Poder Legislativo, mandou 
para a Comissão de ConstituiÇão, Justiça e Cidadania. Essa 
Comissão, por un-a:nil'nidade, decidiu que ele era obrigado 
a enviar ao Sénado~as informações que havíamos solicitado. 
Eu, então, peguei a Resolução da ComiSsão e fui ao Banco 
Central ~na verdade, deveria ter ido ao Ministro, maS não 
furpara evitar aquela tramitação toda. Lá, ele a olhou e disse 
que iria mandar o Departamento Jurídico estudar se era ou 
não para cumprir aquilo. Isso aconteceu há um ano e, até 
agora, nada. Provavelmente, ficará mais- alguns. 

Mas, na verdade, não foram enviadas por causa das fa_Ica
truas existentes naquele meio cometidas por empresas brasi
leiras- umas forneciam foguetes;·outrãS, tecnologia, nuclear. 
É um negócio- meio sujo é. eles estão tentando __ ~varfef p-ara 
baixo do tapete para não vfr para o Senado .. Acredito que 
ainda vão passar mais alguns anos e não iremos recebê-las. 

Mas essa empresa do Governador do Espírito Santo é 
muito interessante. Os Srs. Senadores e to.da a opinião pública 
brasileira lembram-se daquele problema da Ferrovia Norte
Sul. Havia uma empresa chamada V AI.ECque participou 
de uma licitação::. aliáS,- não participou, ganhou um pedaço 
como todas as outras. A fír-ma do Governador já estava metida 
lá. Ela conseguiu um contrato de 14 milhõesde dólares, sem 
licitação. Pois bem, o Presidente da V ALEC,Sr. Paulo Vivác· 
qua, hoje é o Secretário-de Plan~jamento _do _Governador. 
Ele foi premiado: ele _deu com a direita e _reçebeu, com a 
esquerda; ou melhor. deu com as duas ~ .. recebeu com as 
duas. Como ele _estáindiciado em cinco inquéritos naquela 
famosa CPI da Corrupção, do Governo passado, eti apresentei 
ao Orçamento da União uma pequena emenda, dizendo o 
seguinte: "Não poderão receber transferênciasda União, ex
ceto as constituciOnais; os Estados e Municípiõs-- que- nomea
rem para cargos comiSSiOnádos pesS:oáS denunciadas em comis
sões de inquérito". É Uma medida saneadora. Já que o_cida_dão 
é suspeito de ladrão, se o Governador nomeá-lo, não receberá 
recursos federais, a não_ ser as transferências que estão na 
CôitStituição. Se_ o Goven'lador quiser receber ã.s tranSferên
cias, ele tira aquela pessoa do posto até que se apure, porque 
ele está denunciado umas cinco vezes aqui. 

Aconteceu, na noite da votação do Orçamento, uma coisa 
interessantíssima: nen_hurp. partido votou pela minha emenda, 
.nem o meu, o PDC. 

O Líder do Partido do Senador Eduardo Suplicy disse 
o- seguinte:-" A emenda é meritória, mas precisamos estudá-la 
melhor e agora _não há tempo". O PSB disse:. "A e_menda 
realmente é muito interessante~ mas não é o momento de 
votá-la". Veio, então, o Líder do_ meu Partido, o PDC, e 
achei que teria um v~to a _favor, _mas ele disse o seguinte: 
"Temos que estudar isso um pouco melhor", e votou contra. 

Transformei, então, a emenda em um projeto de lei. 
Chegou à Comissão de Constituiçãõ, Justiça e Cidadania e 
já levou um torpedo pela proa, pois disseram que ele é incons

-titucional. Quer dizer, constitucional no Brasil é roubar; não 
ro-ubar é inconstitucional. Tentar impedir o roubo é inconstitu
CiOnal; agora, roubar é constitucional. Temos que acabar com 
essa mentalidade! 

O projeto está na Comissão de ConstitUição, Justiça e 
Cidadania para ser apreciado, mas já com parecer contráriO, 
apesar de ser uma medida saneadora. 

Comentava: aqui que alé que enfim saiu na iinprensa unia 
notícia sobre aquelas falcatruas que acontecem no Espírito 
Santo. SaiU riã- revita lstoÉ, num cantinho - é necessário 
até colocar os óculos para descobrir_on_çl_~ está: 

"O primeiro negócio foi a venda do trecho ferro
viário entre as cidades de Capitão Eduardo e Costa 
Lacerda à Vale do Rio Doce, um negócio de 107 mi
lhões. A Vale pagou à vista 70 milhões, um dinheiro 
destinado à melhoria da infra-estrutura da Rede, que 
não foi aplicado nesse se_ntido. Foi usado para pagar 
as empreiteiras, entre elas a ENEFER, que tem como 
proprietário o Governador do Estado do Espírito San
to, Albuíno Azeredo, Alberto CuSter, Satumino Mau
ro, irmão do ex-Governador capiXaba Max Mauro e 
Sérgio Misse. Esse último, como se sabe, diretor da 
Rede Ferroviária Federal." 

Ele faz o cheque, coloca no guichê, atravessa para o 
outro lado e recebe para a firma dele. Isso não é correto, 
honesto, direito! Isso tem que parart 

Vou fazer um comentário: se o dono ela empresa fosse 
9 ítmão do Governador Joaquim Roriz, a notícia sairia _nas 
manChetes dás jornais, pOrque ele é cOnSidefãâo pela impren
sa um Governador de direita. Se fosse o Governador Joaquim 
Francisco, de PernambucO, sairiã has manchetes. Mas como 
é o Governador do Espírito-santo, que é considerado de 
esquúda, embora seja o-maior empresário do EStado do Espí
rito Santo - agora está-se tornando maior ainda, po!que 

·-·está comprando todas as fazenda do Estado; daqui a pouco, 
quem não for amigar dele e não puder morar nas suas fazendas 
terá que sair do Estado do E_spírito Santo - a notícia sai 
no cantinho. Não conheço esse ousaQq jornalis~a _Maurício 
Dias mas tenho que prestar-lhe uma homenagem, porque con
seguiu coloca-r o- nome do Governador numa revista de peso 
como a IstoÉ. No_ssas homenagens a esse jomalista_qu~ conse
guiu publicar essa notícias, não numa manchete, como seria 
desejável, mas pelo menos num cantinho. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, as questões que coloco 
aqui são no sentido do desencargo de consciência, para que, 
no futuro, fique registrado que o Senador Gerson Camata, 
não concordando com essas_ falcatruas, com essas desones~ 
tidades, com esses roubos, veio de público protestar, falando 
no Congresso Nacional. 

Ao mesmo tempo, espero que o rtovo Ministro, Affonso 
-ç;amargo- que, P'?r.sinal, é citado pelo memso j~malista, 
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que diz o seguinte: "CaSo O novo Mirilstro doS-T_:.ait?portes, 
Affonso Camargo, resolva conferir alguns dos papéts dt~persos 
sobre sua mesa, logo após_ser empossado, segunda-fetra, tal
vez encontre um relatório confidencial do Tribunal de Con
tas"-.-...,...., tome esse relatório e o mande para a Polícia Federal, 
porque a apuração, hoje em dia, já descobri, tem que ser 
feita pela Polícia Federal. Esse negócio de apurar por CPI 
só dá notícia de jornal, não tem efeito concreto. Já estou 
ficando de cabelo branco, e desde o dia em que. comecei, 
como Vereador, até agora, como Senador, nunca Yt uma pes~ 
soa ser punida por causa de uma CPI, nem na Câmara dos 
Vereadores nem na Assembléia, nem na Câmara dos Depu
tados, nem 'no Senado! Nunca vi! Eu queria dar um prêmio 
a quem me apontasse, no Brasil, U!Jl Jndivíduo que. tenha 
ido para a cadeia por causa de uma CPI. Nunca ouv1 falar. 
A Polícia Federal, sim. Temos que acabar com·as CPI e convo
car uns cem agentes da Polícia Federal para que investiguem, 
vão lá, busquem e descubram tudo. Aqui, _as pessoas que 
chegam, sentam-se, fazem o juramento, contam-n_os u~ mon
te de mentiras e ficamos olhando a cara deles, ouvmdo o 
que falam, sem que nada aconteça~ _ _ _ , 

A CPI do Narcotráfic(), por exemplo, acabou por aJudar 
o narcotráffco-ho Brasil, põrcjue tõdos_o_s inquéritos que esta
vam em andamento foram requisitados pela CPI. A imprensa 
mostrou ·as pilhas de papéis. Requisitando os inquéritos, .eles 
ficaram parados durante 8 meses; guardad? nos depósttos. 
Houve, também, a propósito da CPI, remane)amento de dele
gados. Depois de examinados os inquéritos, a CPI ?S mandou 
de volta â Polícia Federal, com a sugestão no sentido de que 
fossem indiciado_s os ali citados. Ora, a Polícia Federal já 
ía indiciá-los! Quando um novo_ delegado recebe um inquérito, 
vai lê-lo, analisá-lo, procurar uma testemunha, que, tendo 
em vista o tempo decorrido, pode ter viajado ou ter mudado 
de endereço. _ -

Houve uma outra CPI também interessante, a CPI da 
Previdência Social, que req~isitou todos os inquéritos existen
tes na Polícia Federal contra pessoas que haviam fraudado 
a Previdência. Depois, a CPI mandou-os novamente ã Po:Lícia 
Federal para_ q~e ela _(!__brisse inquérito contra aque!~s pe~soas. 
Ora, a Polícia Federal já vinha tomando essa providencia. 

Se parássemos com as CPI e requisitássemos agentes da 
Polícia Federal, seria mais eficiente. _Quando_.houvesse denún
cias, essa comissão de Policiais federais poderia investigar. 
Aí, sim, descobriríamos muitas coisas. _,_ , _ . 

As CP!, do jeito que são, não funcionam. V. Ex• Já 
viu, Senador Nabor Júnior, alguém ser preso por causa de 
CP!? 

O Sr. Nabor Júnior- Estou esperãnâo. 

O SR. GERSON CAMA TA- O Senador Magno Bacelar 
já viu? Não. Depois tem outra coisa... · · 

O Sr. Jarbas Passarinho-Permite~me V. Ex~ um aparte? 

O SR. GERSON CAMA TA -Concedo um áparte ao 
nobre Senador. -

O SR. JARBAS PASSARINHO - Oui;ó O discurso de . 
V. Ex•, que abriu a sessão de hoje, e vejo que entre os doeu~ 
mentos que V. Ex• .apresenta, há fatos_ relacionados com o 
Governo do Estado e com o Governo Federal também. Aqui 
nós temos um Líder de Governo, temos Líder de Bloco e 
temos sobretudo o Partido da Frente Liberal, que é espinha 
dorsal'da defesa do Governo. Acho que essas pessoas, aqui, 
com essa representação, devem estar atentas ao discurso de 

V. Ex~, ainda que não o ouvindo hoje. Um fato C;;tusou um 
grande mal-estar pessoal: foi quando V. Ex' salientou como 
envolveram o ex-Senador Dirceu Cardoso. 

__ QSR. GERSON CAMA TA- Um homem honrado. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Honradíssitno, com o qual 
tive aqui um encontro permanente marCâdo por oscilação-en
tre grandes elogios e grandes resistências. Mas S. Ex• ficou 
conhecido aqui exatarnente como isso que V. Ex" salientou 

-ainda há pouco, um homem probo, um homem acíma de 
qualquer suspeita. E agora o Tribun;d de Contas, como V. 
Ex~ salienta, faz investigações-sobre S. Ex~ Eu espero, e tenho, 
aliás, grande convicçãO, que S. -Ex~ saia pesSoalmente, muito 
bem disso. Pode ter acontecido, como V. Ex~ diz, um envolvi
mento, apesar de todo o cuidado do ex-Senador Dirceu C3rdo~ 
so, S. Ex~ pode ter sido objeto de um·a ação que não se justifi
que perante o Tribunal de Contas. Agora, quanto às CPI 
meu ilustre e jovem colega há de permitir que as pessoas 
mais idosas, que também já passaram algum tempo pela Casa, 
discordem -·se V. Ex• me permite - dessa idéia de acabar 
com as CPI. Desde que travei contato no Senado com a primei
ra, considerava o nome errado. Não se trata exatamente de 
uma Comissão Parlamentar de Inquérito. Era muito mais uma 
Comissão Parlamentar de Informação, de Investigação. Por

-que o inquérito pressupõe desde logo_ essa conseqüência a 
que V. Ex~ se referiu. Faz o inquérito, apura, e o·que acontece? 
Depois da Constituição de 88, a CPI passou a ter força que 
não tinha antes. Então, há dois tempos. Na observação tempo
ral, antes de 88 e depois de 88. Depois de 88, a CP! tem 
a posssibilidade de fazer com que a providência penal se reali
ze< A partir de quê?_ A partir do encaminhamento_ com o 
Ministério Público, que é tão ávido de fazer declarações às 
vezes desastrosas, intempestivas, extemporâneas, e que deve
riã, Portanto, estar voltado para esse assunto. Mas quero mos~ 
trar a V. Ex~ que certas Comissões Parlamentares de Inquérito 
já deram muito bom resultado. Eu me refiro ainda ao Senador 
Dirceu Cardoso quando membro da CPI, da qual fui Relator 
inicial e era presidída pelo hoje Vice-Presidente da Rep_~blica, 
o ex-Senador Itamar Franco. Fizemos urna -in-vestigação sobre 
o Acordo Nuclear Brasil-Alemanha. V. Ex~ sabe que deu 
resultado. A conseqüência da CPI foi o acordo ser __ revis~9 
pelo governo brasileiro e haver praticamente uma denúncia 
unilateral, a partir do momento em que se caracterizou que 
ele não era a melhor solução para o Brasil, à medida em 
que ele queria chegar _a dominar a tecnologia do átomo. Houve 
a CPI sobre a questão da educação, a CPI sobre a reforma 
agrária._Antes de chegar aqui, ao Congresso, eu era um jovem 

-mãjOi, na Escola do Estado~Maior. Não havia ainda_ a CPI, 
mas-as corn.íSsões se reuniam. Eu estudei o problema do petró
_leo. A minha participação, que considero histórica, para mim, 
defendendo o monopólio do petróleo, resultou de estudar 
o g__ue se passo~ ~~s1as cçmüss6es. As diversas ocasiões _em 
qúe ~ú~ste-munhos foram dados me deram argu~entos p~ra 
defender o monopólio do petróleo, o que considero mwto 
importante. Mas, fundamentalmente, nos não desmoraliza
mos o instrumento. Ontem, eu dizia aqui aO nosso ilustre 
colega, o Senador ~lei_<?_ Alvar~_s: n9s temos 17 CPI ._ Q!-(ando 
aqui chegue-í, verÍfiquei isso. Temos 4 CPI instaladas no Sena
do e temos 13 Comissões Mistas. Sem contar as CPI da Çâma
ra, ao mesmo tempo. Então, essas CPI que são- feita-s, sem 
conseqüência, levam um homem ilustre, como V. Ex~, a sug~
rir, até, que elas sejam substituídas por urna centúria de poli
ciais federais. 
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O SR. GERSON CAMA TA- Investigam. V. Ex• até 
me ·desculpe. Eu creio que as CPI que se dedicam_ ao_est~c\o 
do problema da educação~- ao--estudo d_o problema atõnuco, 
ao problema do menor, dão resultado, porque despertam a 
atenção da população e se discute o problema. 

O Sr. Odacir Soares-- Essas tarefas é que ~ão_deveriam 
constituir objetó de CPI. 

O SR. GERSON CAMA TA- Quando elas cons~gu~\'1 
mudar a lei, melhorar a legislação, elas produzem resultad(). 
O qúe acho interessante ~ que nunca vi na ·minha Vida_
e ninauém nunca viu- uma CPI investigar um roubo,uma 
roub;ihcira e colocar um indivíduo na cadeia. Nunca V. POde
se fazer uni sorteio no-Br3sil para dar ulna geladeira e uma 
televisão ao cidadão brasileiro que aponte um que foi para 
a cadeia; ele não vai ganhar essa geladeira, nem essa televisão 
no programa do Silvio Santos. 

O Sr. Odacir Soares- Permita-me V. Ex• um aparte, 
nobre Senador Gerson Camata. 

O SR. GERSON CAMA TA- Ex', quero pedir-lhe per· 
dão, mas o Senado_r Eduardo Suplicy havia solic~j.ado antes 
o aparte, distraí-me e concedi o aparte ao nobre Senador 
Jarbas Passarinho. Peço desculpas ao nobre Senador Eduardo 
Suplicy, a qUem concedo o aparte. 

O Sr: EduardQ_Suplicy- Senador Gerson Camata, pri· 
meiramente, quero dizer-lhe que considero séria a informa-ção 
que V. Ex~ está trazendo hoje sobre_ a _maneira segundo a 
qual empresas relacionadas a pessoas do Governo _d_o _Espírito 
Santo, inclusive ao próprio Governador do.Esü_t_dQ, estariam 
agindo de maneira inescrupulosa o que, certamente, deve 
ser objeto de apuração rigo"rosa.·É necessáriO que se examine 
aquilo que o Tribunal de Cont_as_da U_o_i_ão está reportanto. 
Portanto. À medida que V. Ex~ traz estes.dados à_.tribuna 
do Senado Federal, V. Ex~ está cumprindo o que é obrigação 
do parlamentar segundo os arts. 49 e 70 da Constituição, 
de estar fiScalizando os atos do_ ExecutiVo. Um Sen~dor teni 
a responsabilidade, inclusive, de examinar primeiramente o 
que se passa no ExecutivO Federal, mas também o que ocorre 
a nível estadual e municipal, sempre que se souber de algo. 
No caso citado por V. Ex~. relativamente à prefeita Lufza 
Erundina de So.usa, tive a: convicção de que houve uma ação 
parcial por parte do Tribunal de Contas do Município, mas 
V. EX" pode estar certo de que a imprensa de São Paulo, 
e do Brasil mesmo, nunca deixou de registrar- e com_ desta
que -qualquer informação de eventual desvio de recursos, 
que pode sempre ocorrer à revelia do chefe do Executivo. 
Mas os jornais de São Paulo, em especial, por ser a prefeita 
Luíza Erundina uma pessoa de_ esquerda, de_stacam os aconte
cimentos_ e até c_om maior· ênfase. Então, o argumento utili
zado para o caso _d_o _Espírito Santo, pelo menos com relação 
a São Paulo, não é válido. No que diz respeito à minha respon
sabilidade como Senador do Partido dos Trabalhadores, en
tendo da maior seriedade que seja feita a apuração e creio 
que V. Ex~ está cumprindo com o seu dever de parlamentar, 
de fiscalizar os atos do Executvio, àó apontar -esses dados 
que acredito de\o'em ser objeto de exame e estudo de todos 
nós Senadores, inclusive por parte do Partido dos _Tr_abalha
dores_. 

O SR. GERSON CAMA TA- Ilustre ~enador, citei ape· 
nas de passagem o epísódio exatamente para registrar a posi-· 

.ção sempre fir"inc-dc-v. Ex•, qUe denuncia com coragem e 
até cqm ousadia óS episódios de corrupção. -

Mas foi interessante verificar que a imprensa de São Paulo 
registrou' a denúncia do Tribunal de Contas contra a Prefeita 
Luíza Erundina, mas registrou com mais ênfase a passeata 
de solidariedade à Prefeita qUe estava sendo denunciada. Nun
ca vi na minha vida uma passeata para defender uma pessoa 
que está sendo denunciada; mas a Prefeita Lufza Erundina, 
de São Paulo, tem muito prestígio e organizou o movimento, 
pois os.ônibus do Município levaram as pessoas que partici
param da passeata. Politicamente foi um grande lance. Cum
primento a Pre_feita, embora tenha a certeza de que o ilustre 
Senador Eduardo Suplicy não concorde com isso. 

O Sr. Esperi,dião Amin- Permite V. Er um aparte? 

O SR. GERSON CAMA TA- Ilustr_e Senador, o Senador 
Odacir Soares já havia solicitado o aparte antes, mas logo 
a seguir concedere_i o aparte a V. Ex•. 

O Sr. Odacir Soares - Gostaria de começar o aparte, 
falando sobre essa questão da Prefeita de São Paulo. Não 
estava presente quando V. Ex~ se referiu à Prefeita Luíza 
Erundina, mas ouvíndo o aparte do Senador Eduardo Suplicy, 
·de certo modo, creio haver uma ponta de injustiça na afirma
ção que V. Ex~ fez contra ela. De vez em quando, leio nos 
grandes jornais de São Paulo sobre as condenações a qu_e 
a Prefeita te"m sido submetida pelo Tribunal de Contas no 
sentido de devolver vultosos recursos mal aplicados ou aplica
dos_ irregularmente. Recentemente, li que a principal fonte 
de recursos do _PT hoje é exatamente a PrefeitUra· de São 
Paulo, onde são empregadas pessoas filiadas ao Partido com 
grandes salários sobre os quais o PT recolhe 30% a título 
de contribuição partidária. Tenho lido na imprensa reiteradas 
acusações à Prefeita e também sobre as condenações que ela 
já sofreu. Em relação a essa questão da CPI, por- exemplo, 
creio que na realidade, depois de 1988, o Congresso Nacional 
não deu às CPI a atribuição que efetivamente- devem ter. 
A meu ver, as CPI devem circunscrever-se a fatos tipificados 
crirllinalmente. Os outios assuntos, de natureza constitucio
nal, de estudo, de debates devem ser discutidos por Comissões 
especiais para esse fim constituídas ou pelas próprias Comis
sões permanentes. Na realidade, o Senado e o Congresso 
Nacional não se instrumentalizaram para dar a essas CPI a 
infra-estrutura necesSária para que atuem bem. Vou dar um 
exemplo: a CPI que presido, destinada a apurar atos de subor
no no Ministério do Trabalho e da Previdência Social. O 
Senador Cid Sabóia de Carvalho e eu tivemos grandes dificul
dades para conseguir um asse_ssor do Senado, para nos orientar 
na parte relativa a processo penal e a Direito Penal na nossa 
CPI. E o inesmo ocorre em relação às outras CP!. 

O SR. GERSON CAMA TA- São tantas, Ex•, que não 
há assessor para todas elas. 

O SR. ODACIR SOARES- São tantas, exatamente por· 
que o Senado está constituindo CPI para apurar, discutir fatos 
que não de;veriam sei' objeto delas. As CPI, a meu ver, devem 
constituir-se para apurar fatos tipificados criminalmente. O 
que não ãcontece nem no Senado, nem na Câmara dos Depu
tados, nem no Congresso Nacional. Em relaç~o a essa questão 
envolvendo de certo modo o Governo Fedei-ale o Governo 
Estadual do Espírito Santo, eu queria dizer, do ponto de 
vista do Governo Federal, que não conheço nenhum fato 
denunciado pela Imprensa como criminoso que, neste mOmen-
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to, não esteja sendo apurado pela Polícia Federal, na maioria 
das vezes por iniciativa do próprio Poder Executivo. 

O Sr. Júlio Campos - E- pelo Ministério Público. 

O Sr. Odacir Soares --Exato. E, a maior parte deles, 
por iniciativa do próprio Poder Executivo. Não sei de nenhum 
funcionário público, de qualquer escalão, do mais baixo esca
lão ao primeiro escalão, que _tenha sido denunciado pela prá
tica de atos de corrupção que não tenha sido demitido ou 
exonerado pelo Presidente da República. Na ocasião em que 
V. Ex•, há teinpos, abordou essa questão da Valec, eu estava 
presente. Solicitei um aparte a V. Ex• e dei-lhe ampla razão. 
Em relação a esse requerimento de V. Ex\ relaüvamente 
ao acordo Brasil-Alemanha, Brasil-Iraque, a culpa pela não 
remessa dessas informações não é daqueles que exercem fun
ções no Poder Executivo. A culpa é do Senado Federal. No 
momento em que apresentamos um requerimento de- informa
ções e ele é aprovado pelo Plenário do Senado, o requerimento 
já não nos pertence, e sim, à instituição. Se a instituição 
não cobra o cumprimento desses requerimentos, a culpa é 
da instituição que nãõ eXerce na plenitude as suas atribuições. 
Várias vezes já fuehdonéi isSo aqui. A'-nós da Liderança do 
Governo não interessa impedir que os titulares de funções 
ou de cargos de qualquer escalão no Poder Executivo deixem 
de prestar as informações requisitadas pelo Poder Legislativo. 
Não existe nenhum tipo de orientação do Governo Federal 
no sentido de que as informações náo sejam prestadaj:. Se 
elas não são prestadas e se as autoridades que as deveriam 
prestar não são advertidas pelo Poder Legislativo, ou não 
são questionadas pela respectiva Casa do Congresso Nacional, 
a culpa é nossa, do Congresso Nacional, da nossa Casa ou 
da Câmara dos Deputados, quando for o caso. Qúero dizer 
a V. Ex~ que não tenho nenhuma dúvida de que o Ministro 
Affonso Camargo mandará apurar imediatamente as denún
cias_ que V. Ex~ está aqui formulando, constantes, inclusive, 
desse relatório, dessa decisão do Tribunal de Contas da União 
e que, conforme V. Ex~ está friSando, deverá estar na mc;sa 
do Ministro nesta momento, se é que ela já não foi despachada. 
Não tenho nenhuma dúvida de que as denúncias, pon:xemplo, 
de que a empresa do Governador tem ~O ou 30 coontratados 
sem licitação junfo ao Departamento de Estradas de Ferro 
-não sei se seria este O-nome- não tenho dúvida alguma 
de que essa denúncia será apurada, Senador. V. Ex• faz bem 
quando, com a responsabilidade que tem, com a COn:J.peténcia 
que tem, traz essas denó.ncias ao conhecimento -do Senado 
Federal, do Congresso Nacional e do País. Quero solidari
zar-se com V. Ex~ em relação a essa atitude, pois creio que 
a partir delas é que, muitas vezes, o Governo toma a inciativa 
de apurar fatos considerados por parlamentares, pela impren
sa, ou por qualquer cidadão como irregulares, ou tipificados 
como infraçõcs penais. Era este o aparte que eu qUeria dar 
ao discurso de V. Ex• E apenas complementando, gostaria 
de dizer que acredito qu~ o Senador .Affonso Camargo assumiu 
o Ministério dos Transportes e Comunka:ções, · cól:n ampla 
autonomia, com ampla liberdade para praticar os ates que 
forem condizentes com a e~ação que S. Er deve ter naquela 
função. E já deu algumas entrevistas nesse Sertúdo, de certo 
modo até discordando de determinadas políticas do Governo 
relativamente à questão da privatização, por exemplo, com 
o que concordo. Inclusive, com relação às rodovias já construí
das, entendo que não devem ser privatizadas. As privatiz"aç6es 
deveriam abranger apenas as que serão con·stiuídas, ou os 
seiviços públicos a serem produzidos, ou-realizados. De modo 

que me solidarizo com V. Ex~ pela atitude_ que toma, dizendo 
que não tenho dúvida alguma de que o Minístio AffOnso 
Camargo vai tomar as-providências e as medidas que o caso 
que V. Ex~ traz ao conhecimento desta Casa requer. o 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Lembro a 
V. Ex~ que o seu tempo está esgotado. 

O SR. GERSON CAMA TA- Agradeço a V. Ex• a adver· 
tência que faz, pedindo-lhe apenas que ~e permita, por uma 
questão de ética parlamentar, de boa civilidé!:de, ouvir o aparte 
do Senador ESperidião Amin e, em seguida, do nobre Compa
nheiro Magno Bacelar, que me acena solicitando um aparte. 
(Assentamento da Presidência.) 

Ouço V. Ex\ ilustre representante de Santa Catarina. 

O Sr. Esperidião Amin- Eu só gostaria de complementar 
·o que disse no primeiro aparte, Senador Gerson Camata, 
para dizer a V. Ex~ que há denúncias e denúnc.as e há tribunais 
e tribunais. V. Ex~ mencionou o caso da Prefeita Erundina, 
e pedi o aparte quando aqui ainda estava presente o Senador 
Eduardo Suplicy. Eu não compartilhei daquelas declarações 
que foram feitas, inclusive aqui no Senado Federal, de virtual 
condenação no Tribunal de Contas do Município de São Paulo, 
em função do julgamento das contas, da ?refeita Erundina, 
que já teve duas vezes condenação específica. Ela é reincidente 
específica em condenação por mau uso do dinheiro público 
em publicidade. Reicidente específica. Eu não compartilhei 
daquilo. E faço aqui a seguinte pergunta: vãriws supor que 
o Dr. Paulo Maluf ganhe a eleição para prefeito e vamos 
supor que o Tribunal de Contas do Município de São Paulo 
glose uma despesa sua; aí o PT vai aplaudir o Tribunal. Vai 
dizer que o tribunal é sério; o mesmo Tríbunal. ú mesmo 
Tribunal que foi "condenado" pelo PT e peJos seus acólitos, 
aí,_ vai estar certo ... Então, há denúncias e denúncias e há 
tribunais e tribunais. E é esta relatividade fantástica das coisas 
que temos realmente que apontar e denunciar. Esse é o con
teúdo, é o cerne do segundo e, espero, último aparte que 
faço ao belo pronunciamento de V. Ex\ pro11:unciafi1ento que 
é muito denso e, por isto, vai impedir o meu e de outros. 

O SR. GERSON CAMA TA - E não vaT acontecer mida, 
Senador! 

Agradeço a V. Ex• o aparte e gostaria de di.ze:r que todos 
que aqui estão viram que me limitei a ler papéis e documer1_t()~~ 
Mas como não acontece nada lá no EspíritO- Santo,· rriandei 
fazer um livro com todas as denúncias e mandei encaderná-los. 
Não consegui fazer muitos~ porque é ·um livro caro, mas eu 
o fiz, por entender que é uma forma de denunciar o que 
está ocorrendo. O livro não contém recortes de jornal, só 
tem papel do Tribunal de Contas. Vou ver se consigo uma 
editora para publicar esse livro. -

A mentalidade deles, no Espírito Santo, é interessante, 
ilustre Senador. Um dia desses, saí da sessão às 22 horas 
e fUi a um restaurante. Lá estava um secretário do Governador 
do Espfrit~ Santo. Não vou citar o nome, porque o Gover
nador é capaz até de persegui-lo, mas o Senador Elcio Alvares 
viu quem era; vou pedir a S. EX" que não _diga- a ninguém, 
S. Ex~ não ouviu a cOnversa, mas viu quem era. Esse Secretário 
virOu-se para mim e disse: "Camata, para de fíCar--iricOriiO
dando o Albuíno, rapaz. Ele só quer roubar um dinheirinho. 
Ele nunca mais vai ser governador. Deixa ele roubar~ _É até 
bom que ele roube muito e nunca nra-rs-seja -candidato, não 
fique incomodando a nós, que somos políticos." É essa a 



Abril de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sábado~ 25 2451 

mentalidade! Ele queria que deixasse o homem solto! Quer 
dizer, um conselho danado. 

O SR. MAGNO BACELAR- Permite-me V. Ex• um 
aparte? 

O SR. GERSON CAMA TA- Ouço o ilustre Senador. 

O Sr. Magno Bacelar- Nobre Senador Gerson Camata, 
gostaria também de agradecer a tolerância da Presidência. 
Inicialmente, quero cumprimentá-lo pela coragem que tem 
demonstrado ao denunciar as irregularidades no seu_ Estado. 
Gostaria apenas de discordar quanto- à conceituaç-ão de V. 
Ex~ de que, quando a esquerda pratica corrupção, é o lado 
santo da corrupção. 

O SR. GERSON CAMA TA- Mas V. Ex• não é esquerda. 

O Sr. Magno Bacelar - Eu__ não sou de esquerda mas 
gostaria de dizer que, infelizmente, no nosso País, a corrupção 
já se aculturou, ~ população já a ac~!~~ e_ não se espan~a 
com as denúncia_s_de corrupção. Creio-até, que se devena 
mudar a terminologia: é roubalheira mesmol Isto, a cada dia, 
nos assusta e nos preocupa enquanto políticos. _Mas V. Ex", 
no início do seu discurso, citou por várias vezes_- e eu assisti 
- o fato de que alguns Senadores,- sem saberem qual era 
a denúncia, protestarem logo. Eu tenho a honra de pertencer 
ao PDT, ao qual também pertence o Gov_ernad?r d~ .E~tado 
de V. Ex~ Nunca me manifestei porque eu tambem nao unha, 
e ainda não tenho, os elementos. Mas o cumprimento, embora 
do PDT, por entender _que há determinados aspectos que 
têm que estar acima de sigla partidária. J:lá ~té _um samba 
brasileiro que diz que não importa que scp mulato, branco 
ou negro. A corrupção deve ser extinguida no nosso País~ 
Como homem do PQT, devo comunicar eSSeS----raTos ao Gover~ 
nador e esperar que· ele_ mande ele~ent~s que me P:e~itam 
defendê~lo. Jamais eu_ o de(endena, ate pela credtbihdade 
de V. Ex~ Não .assumiria a Tribuõa- apenas- para uma defesa 
vã por uma obrigação partidária. Eu_enteri:do a n:inh~ obriga~ 
ção partidária e a minha solidariedade, mas ela }arn~1s estar~ 
do lado da corrupção que tanto combato, tamb_em la no tpeu 
Estado. Cumprimento-o e enquahto'Membro do PDT procu~ 
rarei enviar tais fatos ao Governador, _dando~ lhe urna oportu~ 
nidade de mandar elementos que_ me permitam de_fendê-lo 
como correligionário; se S. Ex• não tomar essa providência, 
V. Ex• estará com a razão. 

O SR. GERSON CAMATA - Agradeço a V. Ex•, e 
não era outra a atitude que esperava, por conhecê-lo. já de 
longo tempo, na vida pública c parlamentar. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite--me V. Ex' um aparte? 

O SR. GERSON CAMA TA- Ouço com prazer o aparte 
do nobre Senador. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Senador Gerson Ca- ~ 
mata, serei breve. Eu gostaria apenas de dizer a V. Ex~ que, 
com relação à parte referente aos_ requeriirientos de iriforma
ção; V. Ex• deve solicitar à Mesa- o cumprimento do § 1 \', 
do art. 216, do Regimento Interno, que diz o seguTiúe: --

"§ 1"' Ao fim de trinta dias, quando não hajam 
sido_ prestadas as iiíformações,_ o Senado reunir~se~á, 
dentro de setenta e duas horaS, para declarar a ocorrên~ 
cia do fato e adotar as providências decorrentes do 
disposto no § 2o do art. 50 da ConstitUição." 

Diz o § 2° dQ art. 50 da Constitv.ição: 

"§ 2" As Mesas da Câmara elos Deputados e do 
Senado Fede_r:al. poderão encaminhar pedidos escritos 
'de _informaça.O caos Ministros de Estado, importando 
crime de responsabilidade a recusa, ou o não~aten
dimento no prazo de trinta dias, bem corno a prestação 
de informações falsas." -

É V. Ex• dirigir~se à Mesa, daí de onde~ está, diz~ndo: 
-Sr. Presidente, peço que se cumpra o Regimento e dentro 
de 72 horas reúna o Senado para tomar essa deliberaçãQ, 

O SR. GERSON CAMA TA- Sr. Presidente, sendo o 
requerimento feito pelo Senador JutahY Magalhães, assino~o 
aqui verbalmente, no sentido de que alguma providência seja 
tomada, para que as taiS informações solicitadas do BBDI 
cheguem ao Senador. 

O prudente seria urna reiteração ao Ministro, dizendo 
que, como já se passaram trinta meses, e o Rcgnnento fala 
em trinta dias, estamos em condições_ de fazê~ lo cumprir. 

Agradeço a lembrança sempre regimentalista e legalista 
de S. Ex~ o Senador Jutahy Magalhães e faço apelo nesse 
sentido à Mesa. Agradeço ao Sr. Presidente a tolerância que 
teve para que eu_ pudesse ter, mesmo esgotado o prazo. a 
oportunidade _de ouvir os nossos companheiros. 

Sr. Presidente, coloco mais essas denúncias, e espero 
que na área federal_ocorram as investigaçõe_s em cima desses 
fatos escabrosos que acabo de denunciar. 

Quero fazer ao ilustre Senador Magno Bacelar um apelo. 
- Toda a vez que faço uma denúncia, vai um Deputado à Câmara 

dizer que sou racista, que estou fazendo denúncia a respeito 
do governador, porque é preto. Não vale mais falar isso. 
Ele. tem que provar que é mentira o que estou falando. 

O Sr. Magno Bacelar-- Nobre Senador, que não me 
fiz entender. O que disse é que a ele cabe a defesa. 

O SR. GERSON CAMA TA- Exatamente. 

O Sr. Magno Bacelar - At~ hoje, pelo respeito que 
tenho por V. Ex\ nunca o havia aparteado, e~t~mente por~ 
que-só o faria se tiveSse elementos que me pernntlssem defen~ 
der o Governador. 

O SR. GERSON CAMATA ...:. Mas a resposta sempre 
esta: ele não responde as denúncias. Houve até um episódio 
na campanha em que o ex~Senador José Ignácio Ferreira, 
nosso companheiro, era seu adversário. 

Ele era Secretário do Planejarnento do Governador M~x 
Mauro; como Secretário não podia pegar-dinheiro emprestado 
no Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo, 
era membro do Conselho do Banco. Mas foi ao Banco, pegou 
2 milhões de dóla~es- que, aliás até hoje não pagou; ainda 
está pagando- e montou uma torre fação de café para vender 
até para o Governo! Todo o café consumido pelo Governo 
era vendido por ele! O ex~Senador José Ignácio Ferreirã pro~ 
vou que ele estava _apanhando o dinheiro em notas fiscais 
da própria firma e que vendia o café para repartições Públi~s 
do Governo! Ele era Secretário do Planejamento. O Prefeito 
pedia~lhe uma verba e ele respondia: compra café da minha 
firma Tropical, que dará tudo certo. 

O Sr. Odacir Soares- Permite-me V. EX" um aparte? 

O SR. GERSON CAMA TA- Pois não. 
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O Sr. Odacir Soares- Senador _Gersori Camata~-o Pre
feito do EspíritO Santo sempre foi um homem muito rico! 

O SR. GÊRSOl>rcAMÁTA- Sempre! Riquíssimo! É 
um dos maiores em-presários do Brasilt -

O Sr. Odacir SoareS- Informaram-me que sempre foi 
um homem muito rico; nasceu rico! 

O SR. GERSON CAMA TA- Não, EX', foi ''enricando" 
no Governo! Na Vale do Rio Doce, na Rede Ferroviária 
etc. Não nasceu ricot Trata-se de uma empresa multinacional, 
que atua em Moçambique, na Escócia, na Inglaterra, em An
gola e no Iraque! Não há qualquer empresa brasileira que 
atue em tantos países! 

O Sr. Odacir-Soares -- Injustiça cte V. EX;, Por4u~· ele 
nasceu rico, em berço de ouro. Penso que seria -uma injustiça 
consíderar o registro de V. Ex•! 

O SR. GERSON CAMATA - Na própria campanha, 
ele disse que era um homem pobre, humilde. 

Continuando o que eu -dizia, o ex-Senador José Ignácio 
Ferreira denunciou que ele montou a firrha com o dil}hc;:iro 
do Banco de Desenvolvimen-to do Estado, o que _não podia 
fazer, e vendia café para o Governo. Ti.ido com pã.pel! Sabe 
qual é a resposta que deu ao· ex-Senador? Pensei que ele 
fosse dizer que aqueles_ papéis era-ni f.cllsos, mas disse na televi
são: "Vocês estão vendo? .só porque sou preto! Se eu fosse 
branco, nada aconteceria. Mas, sendo preto, no Brasil, já 
se diz que é ladrão". 

O ex-senador José Ignácio Ferreira ficou tão supreso 
que, ao invés de chamar a atenção dos juízes e promotores 
para aquela confissão, ficou estarrecido, sem aç-ão, com um.a 
expressão pasma. 

Sr. Presidente, desculpe-me a extensão do meu pronun~ 
ciamento. Estão colocados os fatos. _Esperamos que agora, 
pelo menos na área federal, ocorra a apuração dos mesmos. 

Muito obrigado a V. Ex~ pela tolerância e pela com~ 
preensão. 

Durante o discurso- do Sr. Gerson Camata, o Sr. 
Dirceu Caneiro1 1~ Secretário, deixa a cadeira da presi~ 
dência, que é ocupada pelo Sr. Mauro Benevides, Presi
dente 

Durante o discurso do Sr. Gerson Camata, o Sr. 
Mauro Benevides,- Presidente, deixa a cadeira da presi
dência1 que é ocupada pelo Sr. Dirceu Carneiro 19 Secre~ 
tá rio 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- A propósito 
das colocações de V. Ex~. a Presidência esclarece que o art. 
216, § 1', do Regimento Interno diz: 

§ 19 Ao fim de trinta dias, quando não hajam 
sido prestadas as infOrmações, o Senado reunir-se-á, 
dentro de setenta e duas horas, para declarar a ocorrên
cia do fato e adotar as providências decorrentes do 
disposto no § 2' do art. 50 da Constituição. 

A Presidência aguarda a provocação do ilustre requerente 
para tomar as providências. Já se estabeleceu comQ norma, 
como praxe da Casa:, assim proceder. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Está esgotado 
o tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

A Presidêncía retira da Pa-uta-de hÜje-o ite~ I, nos tÚmos 
do art. 175, letra edo Regimento Interno. 

É o seguinte o iteni retirado: 

(Em regime de urgência, nos termos do art.. 336, 
c, do Regimento Interno).. 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n' 125, de 1991-Complementar (n' 60/89, na 
Casa de origem), que disciplina os limites das despesas 
com o funcionalismo público, na forma do art. 169 
da Constituição Federal, tendo 

PARECERES, proferidos em plenário 
Relator: Senador Me ira Filho. 
-1"' pronuncimanto: favorável ao projeto; 

_ .......;..z; pronunciamento: favOrá-vel à-erilenda_de ple-
nário. 

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

DiscUssão eni turno único, do Projeto de 
Lei do Senado n' 105, de 1991, de autoria da Senadora 
Marluce Pinto, que dispõe sobre o custeio de transporte 
escolar e construção e manutenção de casas do estu
dante do ensino fundamental com recursos do salário-e
ducação e dá outras providências, tendo 

PARECER favorável, proferido em Plenário, ReM 
lator: Senador Almir Gabriel. 

A matéri3. ficou sobre i mesa durante cinco sessões ordi
nárias, a fim de receber emendas, nos _termos do art. 235, 
inciso II, letra d, do Regimento Interno.· 

Ao projeto não foram apresentadas emendas. 
Em discussão o projeto, em turno único. (PaUsa.) 
Não hav_endo quem queira discuti-lo, encerro a discussão. 
Nos termos do disposto no art. 168, do Regimento Inter-

no, a matéria sairá da Ordem do Dia, retornando na ses-são 
de quinta-feira, em ,fase de ":o~a_çã~. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Item 3: 

Discussão, em turiio único, do Projetõ de Lei do 
Senado n9 1 07, de 1991, de autoria da Senadora Marluce 
Pinto, que disCiplina a publicidade dos atos, programas, 
obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos, tendo 

PARECER, proferido em Plenário, Relator: Se
nador Nabor Júnior, favorável, nos termos de substi
tutivo que oferece. 

A matéria ficou sobre a mesa dUrante cincO seSsoes ordi-
nárias a fim de receber emendas, nos termos do art. 235, 
inciso II, letra d, do Regimento Interno. 

Ao projeto não foram apresentadas emendas. 
Em discussão o projeto e ·o substitutivo, em turno único. 

(Pausa.) 
N~o havendo quem queira discuti-lo, encerro a discussão. 
Nos termos do disposto no art. 168, do Regimento Inter

no, a matéria sairá da Ordem do_ Dia, retornando n_a sessão 
de quinta-feira, em fase de votação. 

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

Discussão, em primeii-o turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição n9 24, de 1991, de autoria do 
Senador César Dias e outros SeiJ.hores Senadores, que 
altera a redação do § 29 do art. 14 do Ato das Dispo~ 
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siçóes Constíi'iicionaisTransitóriaS. (2" sessão de discus
são). 

Em obediência ao disposto no art. 358, §2', do Regimento 
Interno, transcorre hoje o segundo dia de discussão da pro
posta e apresentação de emendas assinadas por um terço, 
no mínimo, da composição do Senado. 

Erri discussão a proposta de Emenda à Constituição n" 
24, de 1991, em primeiro turno. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-la, a discussão terá 
prosseguimento oportunamente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Está esgotada 
a matéria constante da Ordem do Dia. 

Passa-se, agora, à apreciação do Requerimê-ntb -w 196, 
de 1992, lido no Expediente, de autoria do Senador Nelson 
Carneiro. 

Solicito ao nobre S_en_ador Na bar Júnior proferir o parecer 
da ComiSsão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC. Para proferir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, por meio·do Re
querimento no 196, de 1992, o ilustre Senador Nelson Carneiro 
solicita autorização para acompanhar, em São Paulo, a reunião 
do Parlamento Latino-americano sobre a UNCED-92, a se 
realizar no período de 27 ã 29 de abril do corrente. 

O parecer do Relator é favorável à concessão da licença. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) ..=. o- parecer 
é fav.orável. 

A votação da matéria fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Passa-se, ago
ra, à apreciação do Requerimento n" 197, de 1992, lido no 
Expediente, de autoria do Senador Ronan Tito. 

Solicito ao nobre Senador Nabor Júnior proferir o parecer 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC. Para proferir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, também o Sena
dorRonan Tito, através do Requerimento n' 197, de 1992, 
solicita idêntica licença do Senado para participar dessa reu
nião do Parlamento Latino-americano, a se realizar em São 
Paulo, no período de_ 27 a 29 de abril corrente. 

O parecer é fãvorável à concessão daJice_nça. 

O SR- PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -"' O parecer 
é favorável. 

A votação da matéria fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Volta-se à 
lista de oradores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Nabor Júnior. . . 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDH - AC. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, ainda 
ecoam em nossos ouvidos as afirmações e ·as críticas ferozes 
feitas à Assembléia Nacional Constituinte, quando decidiu 
a· inserção na Carta Magna de importantes itens que, para 
muitos, eram "situações menores", assuntos do âmbito "da 
legislação ordinária.,, meras "questões regulamentares". Em 
diversos momentos a orquestração se fez ensurdecedora, con
denando com suspeitíssima veemência essas "minúcias" que 

não conseguiam sensibilizar os magníficos espíritos ·constitu
- cibnalistas dos que citavam países onde a legislação básica 

se caracteriza pela mais espartana concisão. · 
Sabíamos, entretanto, que no Brasil as coisas têm de 

ser diferentes, pois ·nossas peculiariedades assim o exigem. 
A inconstância e as--OsCilações iâe.Ológlcãs da falsa elite política 
e'1ntelectual não permitem outra postura. 

Desta maneira conseguiu-se, ap-ós muitas discussões e 
debaixo de fortes críticas, inserir na ConstituiÇáõ -ae-1988 
o dispositivo que garante a federalização do salário mínimo, 

- -õUSeja, a fixação de um único valor básico para a remuneração 
dos trabalhadores de todas _ _as unidades da Federação. E o 
inciSo lV do art. 7'~ do Capítulo dos Diieitos SociaiS que pres
creve como direito "dos trabalhadores urbanos e rurais, além 
de outros que visem à melhoria de sua condição socjªl, ( ... ) 
sãláilo mínimo, fixado em lei, nacionalmente_ unificado, capaz 
de atender sua·s necessidades vitais básicas e as de sua família, 
com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, 
higiene, transporte e previdência social, com reajustes perió
dicos que lhe preservem o poder aquis"itivo". 

Permitam-me V_ Ex~~ anotar um fato meridianamente 
claro, inas que está sehdo obliterado pela orquestração contrá
ria a esse princípio: o salário-nlínirilo é assunto para o capítulo 
de Direitos Socia"is e não da Ordem Económica e Firíanceíra; 
o problema, assim, é social e não econômico ou financeiro; 
o ponto nuclear da questão é a sobrevivência digna do traba
lhador e não o malabarismo contábil para tapar os rombos 
orçamentários de governantes ineptos. 

Este não é, par mim; assunto novo. Ao contrário, desde 
mirihã primeira investidura em mandato federal, na Câmara 
dos Deputados, em 1974, tenho sido defensor incansável da 
unificação dos valores do salário mínimo em todo o Território 
nacional. É uma questão, acima de tudo, de princfpios doutri
náriOS e voltada para a causa maior da integração dos inte
resses de toda a Pátria. 

Quem defendia a regionalização do salário mín_imo, já 
naquela época, usava os mesmos argumentos hoje alardeados: 
as disparidades gritantes entre regiões, a fràqueza económica 
dos Estados mais pobres e a precariedade das finanças neles 
eXistente; o fantasma dos gastos com o_ funcionalisrrio era, 
sempre, atiçado contra quem defendia a unificação - como 
se as carências e necessidades básicas de uma família acreana 
fossem diferentes das paulistas; desconhecendo, inclusive, que 
o Custo de vida nas regiões mais distantes é muitas vezes 
superior ao das regiões prósperas, próximaS -das fontes produ
toras de larga escala. 

Contra essas falsas alegações, usei a lin_guagem simples 
e direta da fome, da desnutrição, do desabastecimento, da 
precária rede de estradas e dos transportes em geral; jamais 
aceitei, sob qualquer pretexto, os seguidos atentados que se 
tramaram contra o povo dos Estados pobres, propostas maldo
sa_men_te formuladas, verdadeiros sofismas que faziam tábua 
rasa de suas necessidades. 

Em 26 de abril de 1984, através do Decreto n" 89.589, 
o. então Presidente João Figueiredo estabeleceu um salário 
mínimo válido para todo o território nacional, referindo-se 
à iniciativa a um outro Decreto, o de_ n'~ 88.930, de_ 31 de 
outubro de 1983. 

Tinha eu, então, a honra de governar 9 meu Estado, 
o Acre, justamente o mais carente e abandonado de toda 
a Federação. As imensas dificuldades orçamentárias ficaram 
ainda maiores com essa medida que exigia dos cofres públicos 
acreanos o mesmo pagamento devido a um trabalhador do 
ABC paulista. 
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Mas era um principiO sagrado, que se ímp~nha como 
exigência social, política e moral dentro dos postulados federa
cionistas fundamentais da Constituição. 

E permitam-me o justificado ÓÍ"gulho, cumpriu-se no Acre 
governado pelo PMDB- primeiro em minha administração, 
depois sob o comando desse jovem, hoje nosso Colega de 
Senado, Flaviano Melo -, nas administrações do PMDB, 
repito, ninguém ganhou menos que um salário mínimO nacio
nal no Acre. 

Foi com a certeza de que essa federalização do salário 
mínimo pode e deve ser. consagrada que assumi, ao término 
de minha passagem pelo Executivo acreano, o mandato de 
Senador Constituinte. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, perdoem-me o uso da 
primeira pessoa do singular neste pronunciamentO. Trata~se 
de uma postura inevitável dentro_ da linha de coerência e 
de consciente firmeza que as grandes questões nacionais exi~ 
gern. 

Tenho acompa-nhado, com preocupação e tristeza, o rasá~ 
rio de queixas desfiadas contra o salário mínimo nacional
mente unificado. Só nisso, aliás, os membros do Governo 
se mostram afinados: na guerra contra os br_asileiros mais 
pobres, mais distantes, mais carente~. maís desprezados! Até 
mesmo Governado:i-e:~i Oo Norte c do Nordeste aparecem ou 
veiculam notas indiretas, dizendo-se .. interessados na volta 
da regionalização do_ salário mínimo". Ê como diz _a colu_na 
"Panorama Político", de O Globo, publicada no ~ltimo dia 
20: "os Governadores do Norte e do Nordeste se; prontificam 
a mobilizar suas bancadas para a aprovação de_ emenda consti~ 
tucional" no sentido da volta da desigualdade do mínimo. 
E lamentam, fazendo coro com o Governo Federal, que "a 
principal dificuldade é reunir 302 parlamentares em plenário 
para mudar a Constituição até o dia l'' de- maio''.- E, mais 
uma vez, saca-se o "abre-te Sésamo" milagroso da "livre nego-
ciação" para consumar esse atentado. _ 

O mesmo O Globo , citando o Secretário de Política Eco
nómica, Roberto Macedo, diz que o Governo Federal "sairá, 
novamente, com sua pasta preta cheia de gráficos e transpa
rências". Desta vez, "ele vai tentar demonstrar as injustiças 
provocadas pelo salário mínímo unificado". E_ cita uma das 
tais pretensas "injustíçaS": a uníficação ''"achatou o poder de 
compra dos trabalhadores das regiões de custo de vida mais 
alto". Pasmem, Srs. Senadores, com este sofisma: _dar aos 
trabalhadores do Norte e do Nordeste um salário menos indig
no representa, para o Governo, prejudicar seus companheiros 
do Centro-Sul -como Se estes não dispuSessem de melhores 
recursos para educar os filhos, dar~lhes assistência triédico· 
social, alimentação mais farta e a preços menores! 

O Ministro-Chefe da Secretaria de GoVerno, nosso esti
mado ex-Colega Jorge Bornhausen, também labora nessa fai
na antifederativa, chegando ao ponto de tachar de "um equí
voco constituciOnal" o disposto no art. 7n da Carta de 1988, 
que determinou a unificação do salário mínimo. Mas, parado
xalmente, recusou a responsabilidade de propor a modificação 
desse dispositivo, segundo a Folha de S. Paulo, deixando-a 
por conta de seus seguidores no Congresso Nacional. 

Não houve equívóco al_gum, ao contrárjo, a unificação 
emanou de um sentimento coletivo e_ lucidamente_ definido_,. 
o de fottarece_r_ ·a- Federação -atrãVéS de Uffiã -b3Se igUªIÍtáfi'! _ 
para o menor padrão pecuniário-aos trab-alhadores. - -- -

Estou friSando a questão do federalismo porque nela 
reside o ponto central da questão. Como defme mestre Auré
lio, federalismo é "a forma de governo pela qual vários estados 

se un~m numa s_ó nação". -~ara a Enciclopédia Britânica, fede
ração é "a associação de estados num estado coletivo, con_ser
vando cada um a "autonomia nos assuntos locajs". Toda a 
doutrina constitucional histórica, igualinente, ind~Ca _o -m~smo 
rumo, a adoção de parâmetios Capazes de identificãr a essênCia 
dos elementos díspares que se confederam. 

Existirá, acaso, algum elemento mais básico, para ostra~ 
balhadores, do que seu padrão salarial? 

Não permitamos que a invers-ãO-de valoreS morais OfiCiais 
venha a toldar a cristalina verdade: salário é questão social 
e não económica, dentro de um arcabouço nacional. Tanto 
assim é importante, repetir, que o salário mínimo é um manda~ 
merúo incrustado no capítulo dos "Direitos Sociaís", prevale~ 
cendo sobre a burocracia e os acertos e_conómico-financeiros. 
Não se pode, é claro, abandonar o equilíbrio orçamentário 
- mas é inaceitável subordinar a ele a sobrevivência física 
dos trabalhadores. 

O projeto que estabelece a nova fórmula para o cálculo 
do salário mínimo já se encontra na Câmara dos Deputados, 
recebendo pesadas críticas de importantes líderes dos mais 
diversos Estados, inclusive parlamentares do Centro-Sul, que 
protestarrt contra a precariedade quantitativa da proposta e 
o achatamento inevitável, que virá da revisão _apenas quadri· 
mestral. Mas pouco se ouviu, até agora, contra os prejuízos 
e a perversa pretensão de criar, para os trabalhadores do 
Norte e do Nordeste, aquela diferenciaç_ão discriminatória, 
maldosa e infamante. 

O~ líderes governistas, impotentes para violentar a Cons~ 
tituição e extirpar o preceito do salário mínimo unificado, 
negociam os valores que entrarão em vigor no pr<?ximo dia 
1 ;, de maio, em todo o territóro nacional- mas não escondem 
seu inconformi§.mO e prometerri_,n~iterad3J11ente, lutar contra 
esse sagrado mandamento. _ 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o problema, na realidade, 
não está no valor do salário mínimo e sim na inCapacidade 
alegada por alguns Governadores e Prefeitos de pagá-lo a 
seus funcionárioS.- Ou seja, o problema não é a justiça ou 
não da base cogitada, mas sua viabilida_~e; 9 problema está 
na debilidade das receitãs estaduais e municipais, estrangu
ladas pela recessão que dissolveu a capacidade e a disposição 
dos empresários para produzir bens, serviços e impostos. 

Ninguém pode esconder a verdade: falta é dinheiro para 
pagar aos funcionários e desenvolver obras de relevante inte
resse comunitá_rio. Porque não havendo produção, não existe 
arrecadação fiscal. 

A estagnação econômica imposta pela política do atual 
Governo, ela sim, é que precísa ser revista com urgência, 
antes que o desemprego, a miséria, os déficits orçamentários 
da administração pública se agravem aínda mais., 

Não é matando os doentes que se extingue a doença. 
O Senado Federal vai apreCíar, ri-a próxinia semana, o 

projeto que fixa as bases do novo salário mínimo para todo 
o País. Certamente, mais uma vez, o assunto _será tratado 
com o resr o e a dignidade exigida pelos trab~lhadores das 
diversas n .. giões nacioanis_. 

E essa dignidade deverá ser lembrada sempre e cada 
vez mais fortemente, para que a5 diferenças regionais não 
se agravem, eliminando o espírito federativo e justiceira que 
encontra neste Pknári-0-seu- melllm -e;xemplo~-wima das diver-

--gências e do interesse localizados, deve prevalecer a força 
unitária--equivalente dos Estados. Porque somos acreanos, 
paulistas, mineiros. piauienses, somos de todas as Unidades 
-mas, acima de tudo, somos brasileiros. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
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O SR. PRESIDENTE (Difccu ·carneiro) --Cciricc!do a 
pal~vr~ ao nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho. (Pausa) 

S. Ex~ não esta pres·ente. __ 
Concedo a palavra ao nobre Senador Esperidião Amin. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - (PDS - SC. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. -senadores, vou 
me desincumbir, conforme já havia anunciado, quando do 
primeiro aparte qu_C_ ofereci ao discurso do S~-~-a~~-r Gerson 
Cama ta, de um dever ético, de um dever -nioral. Com uma 
dificuldade: o dever que tenho que cumpre,_ neste mnomento, 
é repelir uma denúncia e. infelizmente, não por minha culpa, 
vou repelir uma denúncia do Senador Eduardo Suplicy, na 
sua ausência momentânea. Por lealdade, avisei, pessoalmente, 
ao Senado_r Eduardo Suplicy, que o faria. DeVo .aqui ·dizer 
que S. Ex:' me explicou por que se ausentava da Casa. Respeito 
suas razões, mas deixando regísfnido, ·consignado aqui em 
ata, o que vou manifestar, S. Ex~ terá Oportunidade- semana 
que vem, se achar que deve contestar- de contraditar aquilo 
que aqui vou dizer. 

No dia 8 de abril, o Senador Eduardo Suplicy ofereceu 

filho sofreu uffi aCidente- ontEm e S. EX~ está retõrnando a 
São Paulo, hoje. Portanto, encerro por aqui a rrilnha o~ser-_ 

-Vação, deiXo-a registrada. Certamente o Senador Eduardo 
Suplicy vai tomar-Conhecimento do_ que digo, _e se S. Ex• 
entender que deve contraditar o que aqUi estOu dizendo, tere
mos oportunidade~de_fazê-lo semana que vem. O que não 
posso é, com a veemência e com lealdade que frisei, concordar 
que essa denúncia fique sem uma respõstá., primeiro, porque 
ela foi dada como lida e, segunda, porque ela é flagrantemente 
inconsistente e injuSfa. - '"" -

Esta é a razão para ocupar a tribuna desta Casa~--
0 segundo comentário que desejo fazer, diz respeito a 

uma matéria publicada praticamente em todos os jornais de 
circulação nacional, no dia de hoje, concernentemente a decla
rações reiteradas pelo Ministro da Saúde, Sr. Adib Jatene, 
no dia de ontem~ em Belém do Pará. S. Ex• o Ministro da 
Saúde, sobre cuja honorabilidade, e competência existe uma 
verdadeira unanimidade, repetiu ontem o que já havia dito, 
com grande brilho, na Comissão de Assuntos Sociais, logo 
depois de sua posse. S. Ex~ usou a~ se_g~inte expressões: 

"Vilões da saúde são os amigos do Governo." 

estes volumes que estão aqui em minhas mãos, port_~n_to, um __ _ 
cartapácio, corito denúncia contra a Eletrosul e o Estado de ______ _ 

faço out~a citaçªo: 

Santa Catarina. Vou reproduzír o que S. E-x~ disse. 

"Requeiro seja dado como lido o pronunciamento 
anexo sobre os contratos da Eletrosul com suas fornt.-ce~ 
deras e construtoras de usinas termoelétiícaS, bem co~ 
mo sobre a Elos, com os documentos anexos n9s 1, 
2e3. · . 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente." 

Essa denúncia, que sequer foi lida, ganhOU noS jõ-ritais 
a dimensão de denúncia contra ·supcrfaturamento. Não pude 
contraditar, naquela oportunidade, porque, apesar de ser assí
duo, não assisti ·a eSsa bre-Víssima COint.iilicaÇão. - -

Na última quarta~feira não tive opórturiidade de 3vistar, 
no plenário, o Se"rüidor Eduarâo Suplicy. Ontem-tiv-emos urila 
sessão pesada e hoje, pessoalmente, dirigi-me a S. Ex~ para 
diier-lhe que ia fazer este registro, _antes que este assunto 
se torne .. passado''. ___________ _ 

O que quero aqui dizer é que esta denúncia tem que 
ser repelida por duas razões. 

Primeiro p6f -nãó Te-r-sido feita. Por ter sido dada como 
lida, procedimento, na minha opinião, eticainente discutíveL 
Segundo o principal dOcumento que 3:coinpanha a suposta 
denúncia - e aí vem a parte fundamental do por quê estou 
ocupando o microfone -, o -printi'pal doCUmento de que se 
socorreu o Senador Eduardo Suplicy, nada mais é do que 
uma auditoria maildada fazer pelo Presidente da Eletrosul, 
meu amigo pessoal, homem sério, Sr. Arriilcar Gazanica: -

Antes_de efetuar qualquer pagamento sobre os contratos 
aludidos pelo Senador Eduardo Suplicy, o Presidente- da Ele~ 
trosul determinou que _se fizesse uma auditofia. -a· resultado 
dessa auditoria foi feritetida pela Eletrosul ao Tribunal de 
Contas da União, antecedendo o pagamento. Portanto, é iró
nico que o instniménto do zelo de uma diretoria seja· utilizado 
para respaldar uma suposta denúncia. 

Faço esse registro. e_paro por aqui; em função da razão 
de ausência do Senador Eduardo Suplicy. Como disse, eu 
me dirigi a S. Ex• disse-lhe que ia falar sobre isto_ e S. Ex~ 
explicou-me que aqui não ·poderia estar por um dever de 
pai. Por isso, paro por aqui. Porque - disse-me ele - seu 

''O Ministro da Saúde, Adib Jatene, culpou ontem 
os amigos do Govefnó e as 'érilpreüeirãs pelas dificUI~ 
dades do seu Ministério." 

"Quem estabelece as prioridades do Governo não 
é o Governo, são ·os· amigos do Governo, as emprei
teiras que não têm contato com a gente pobre deste 
País. O maior problema do pobre não é __ ~e r pobre 
mas ter"-am-igós pobres." 

.. _-- Entepdo que, objetivamente, essas denúncias do Ministro 
da Saúde devem produzir em todos duas ações ou duas refle
xões: a primeira é que o Ministério da Saúde não está podendo 
cumprir com os seus compromissos elementares de ratrocinar 
a- assistência médica neste País. Estão aí Os "ttospitais, os Jla
grant~s que as emi~oras de teleyisão e a imprensa re_gistra!_ll, _ 
mostrando a situação de penúria e desassistência que as pes-
soas e as instituições estão a -sofr~r. -

O Sr. Gerson Camata- Púmjte-me V. Ex" um aparte? 

O SR. ESPERIDIÃO A:MIN- Já coitceaerei o aparte 
? V. Ex•, nobre Senador Gúson Camata;·em seguida a esta 
minha colocação. 

Então, o~elementar do Ministério da S~úde, que é a ativi
dade_ do Inamps, cumprindo preceito constitucional, não está 
séndõ levado a termo por absoluta falta de provisão de recur
sos e o Sr. Ministro da Saúde já disse o porquê: ''42% dos 
recursos do Ministério da Saúde provêm do Finsocial." No 
entanto, esse d~nheiro é um dinheiro fantfisma. . . __ . 

O Ministro da Saúde andou pelo Brasil afora a procurar 
. a ~ederação .das_ Inçiústria.s de S.ãq ~aulo e de Minas Gerais, 
apelando para que os empresários pagassem. Pensou até que_ 
os empresários tivessem pago; depois, descobriu que os em
presários tinham pago com "moeda podre", ou seja, tinha~ 
depositado em juízo, aquilo que está sendo questionado na 
Justiça_, portanto, com dinheiro indisponíveL A ação do Sr. 
Minsitro da Saúde em sair por aí a buscar dinheiro íoi meritó~
ria, mas foi frustrada porque o dinheiro não existe e a·questão 
tributário-fiscal não está resolvida. 

Nisso- nós temos responsabilidade, porque no começo e 
no final do ano passado, o Congresso Nacional, de cambu-
lhada, sancionou alterações fiscais. -
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E sobre isso falo com muita tranqü-ilidadc_. porque votei 
contra o acordo que vinculou a mini reforma fiscal à rolagem 
da dívida. As duas leis são inócuas -_tanto a Ld 0'-' 8.383, 
que é a da mini reforma fiscal, quanto a lei n'' 8.388, que 
é a da rolagem da dívida-, e a primeira, a da mini reforma. 
mostra-se também iníqua. Esse é O prirrieiro aspectO, a primei
ra reflexão, c a ação que é requerida. 

A segunda reflexão_, comentei há pouco com o noQre 
Senador Chagas Rodrigues. A tal Comissão Mist~ de Planos 
e OrÇamento poderia dar um passo Para moralizar as suas 
atividades. Prinieiió pasSo: todo mundo sabe o que se diz 
por este País afora so_bre o que tem ocorrido no âmbito de 
atuação da COmiSsão-de Orçamento. Pois acho que o primeiro 
passo seria trancar a ação dos tais amigOs-do Governo e em~ 
preiteiras, praticando o que consta da LDO, que é impedir 
a inserção de recurs-o-s-para obras novas, sem que obras que 
estão cm andamento e qtie se justifiquem, tenham fundos 
para o seu prosseguimento ou conclusão. 

São essas as duas reflexões que eu gostaria de colocar, 
e ouço, com grande satisfação e honra, o Senador Gerson 
Caroata. -

O Sr. Gerson Camata - Ilustre Seri.3êto-r Esperidião 
Amin, o meu aparte quase que se tornou dispensável diante
da segunda reflexão de _v. __ E_x" Mas é necessário que se diga 
sempre que as coisas óbvias, claras, são inviSíveis no Brasil. 
~ escritor Nelson Rodrigues já dizia: "o óbvio ululante que 
nmguém vê". Há um problema brasileiro do qual decorrem 
todos os outros problemas brasileiros,_ que é a _necessidade 
de se fazerem reformas estruturais na parte- económica da 
Constituição brasifeira. Fizemos uma belíssima Con_s_tituição 
na parte de direitos humanos, tornando~a exemplar, mas fize~ 
mos uma carroça:, um -~rtrcrnedo de Constituição na parte eco
~ômica. E temos até a confissão disso. Havia aquela menta
lidade um pouco socialista, um pouco comunista, o patrUlha
mento das esquerdas aqui no Congresso. Em função disso, 
na parte económiCa, fizemos uma Constituição nleio Coffi'u
nista. Terminamos a Constituição e, seis mes.es dCPois, Cai'u 
o muro de Berlim, c a Constituição ficoU Vclfía. O Sen3.dõi: 
M~rio Covas, essa grand_e liderança p9lítica nacional, quando 
f01 lançar a sua candidatura à Presidência da República, na
quela tri.buna do nosso lad_o _direito~ fez .. ? _me~cu!p~_ quando 
pronuncrou aquele discurso sobre o choque de capitalismo 
que o Brasil precisava. S. Ex'', que havia-liderado as posiçõ.es 
esquerdistas da Constituinte! Ora, precisa ag-ora··o Senador 
Mári_o Covas, COr:' a a:U:tO'rídade que só S. Ex" tem, levai' 
do d1scurso a prática, dentro do Congresso_, _o__ meactilpa qUe 
fez com relação a essa Con-stituição ultrapassada, que p-rovoCa 
uma inflação mensal de 50%_. Está em 20%, porque o Ministro 
segurou tudo. Só qu~ nenhum país agüenta três anos de~se 
jeito! 0 País vai estourar se não-õcõrterem as-ieformas esfrutú
rais! Qual é uma das causas dessa inflação de 50%-?-Universa~ 
lizamos a assistência mé_âica no Brasil, mã.s não demos recurSos 
para isso. O Collstituüüe bfãsiiClro- fíCou cOril -aqUe1à"Té6~ría 
dos _economistas, de que o Governo "é uma vaCá -que--come 
no céu e dá leite na Terra'~. Só que n'ão eStá. darido leite, 
porque não está comendo no céu. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- O céu está sendo padrasto. 

O Sr. Gerson Camata - Então_, criou~se um monte de 
despesas e não se criou _a _ _fonte de arrecadação. Depenou-se 
o Governo Federal, transferindo recursos para os Estados 
e Municípios, e não se transferiram a-s atiibuições _aos Estados 

e Municípios. Se não houver uma reforma em relação a isso, 
vamos chegar ao ano 2.040 e_, da eternidade, vamos yer,o 
Brasil com o Plano Económic9 n" 85 .e com __ l!-ma_i~.fJ~ç:ão 
de 50% ao mês! Todo mundo sabe disso no Brasil, mas nin
guém torna a iniciativa de tocar para a frente medidas moderni
zantes que estão tramitando_, para acertar o País. Fala-se da 
década perdida. Já perdemos uma década, a passaqa. Est_a 
está perdida també!ll, porque, até reformamps a Constituiç_ã_o, 
levará algum tempo. O País chegará no final deSfa décaaa 
com a inflação -de 30 a 40% ai::>_ mês, se não fiZeririOs essâs 
reformas estruturais. É bom sempre frisar que temos culpa 
do que_está ocorrendo. O Ministro sabe de coisas, segundo 
o que S. Ex~ disse, que não sabemos. Honrado corno é -
é uma unanimidade nacional, como V. Ex• disse - deveria 
agora- dar nome aos bois. Quem .são os amigos do Governo 
que estão praticando esses atos? Um dos culpados - não 
sei se é amigo do Governo - é a Comissão de Orçamento, 
da qual V. Ex• faz- e eu já nz·:.:.:.. p-arte. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Não fiz parte dela. Entrei 
agora para a Comissão de Orçamento. 

. O Sr. Gerson Camata- Pois bem, a Comissão de Orça
mento "carimbou'' tudo. Não há mais verbas para coisa algu
ma. Se houver uma epidemia, por exemplo, de cólera, o Orça
mento terá de ser remanejado, uma vez que não há previsão 
para esse tipo de ocorrência. Os Parlamentares garantiram 
verbas para postos de saúde_s em seus municípios - o que 
creio estar certo - "carimbando" o Orçamento. O Ministro 
da .Saúde fica com as verbas "engessadas". S._ Ex\ agora, 
deve dizer quem são essas pessoas; tendo certeza de que o 
fará. Cumprimento V. Ex~-pela primeira parte do seu discurso, 
pela maneira clara e cavalheiresca _em relação ao Senador 
Eduardo Suplicy e pela segunda parte, quando_ V. E_~ abor~ 
dou, com muita propriedade, o desdobramento e as reflexões 
que as declarações_ do Sr. Ministro da Saúde devem produzir 
sobre a sociedade brasileira e sobre nós. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN '-Senador Gerson Cama ta, 
V, Ex• fez comentários, principalmente SQbre a ConstituiÇão, 
que dariam ao meu modesto e despretensioso pronunciamento 
uma dimensão muito graride. Creio que, na revisão constitu
cional, possamos esclarecer vários dos aspectos que V. Ex~ 
aventou, Por isso, pretendo me restringir às lições, às ações 
e às reflexões que poderão surgir a partir do pronunciamento 
corajoso e reiterado do Ministro Adib Jatene. Repito: S. Ex~ 
reiterou o que disse de viva voz na Comissão de Assuntos 

- Sociais, e vejo aqui alguns dos Senadores que, como eu. estive
ram naquela reunião, eu diria quase que histórica, pelo brilho 
do pronunciamento do Ministro Adib Jatene. As suas ações 
e reflexões, na minha opinião, eu as seleciono, mas devem 

_ haver outras. Sabemos que o Ministro Adib Jatene suspendeu 
todas as obras de hospitais novos. Creio que S. Ex~ está certo! 
Um País que está vivendo uma série de problemas, como 
estamos vivendo, não pode fazer obra nova. Este_ País não 
cons_egue dar sustentação aos leitos hospitalares que existem, 
pois os hospitais estão fechando, transformando~se" em peças 
obsoletas. Toda capital de Estado mais antiga tem a sua Santa 
casa. O Hospital de Caridade de Florianópolis vive em campa
nhas comunitárias de _captação de recursos, como a maior 
parte _das Santas CaSas do Brasil. Quer dizer, não tem cabi
mento que este País se meta a construir hospitais novos quando 
não consegue prover o mínimo. Não é prover a tecnologia 
dos velhos hospitais, não, ele não consegue prover a manu
tenção da cozinh~. de despensa. dos sanitários dos hospitais 
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de que díspõe. E uma· irr~Sponsabilidade, e o MiniStrO fez 
bem cortá-Ia. Agora, caberia, eu entendo, é invesfigiif Quãiitos 
são os·hospitars·~--qüals oS ~eus·ctonos-, porque aí se saberia 
quem São os amigOs ·e ai einpr'€íté'iras a que ele se refere. 
Essa ira prhne-ita pane. · - - --

A segunda decorre da nossa atuação "!- nível de Comissi!o 
de Orçã.inento_. Ê iiina -iiTCSp-õOSabilidade se o Congresso reite
rar....:.._· reiterar, pürque já fez- a consignação de recursos 
para obras novas nesse setor - e em outros, também, mas 
esto-u me atendo a esse setor- qriando sabemos que- existem 
obras já iniciadas, ·que estão quase por terminar C que sedam 
úteis. Quer dizer, fai:er uma avaliação de quais as que devem 
.ser co-ncluídas, quais as que devem ser paralisadas, quais as 
·que devem ser preservadas, por que isso é o fundamentaL 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite· me V. EX' um aparte? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Concedo a V. Ex• o aparte, 
Senador Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Senador Espcridião Amin, 
V. Ex\ como sempre, traz à reflexão do Senado assuntos 
da maior 1mportânda, -e muito especialmente nas sextas-feiras, 
quando vemos aqui - o Senador_José Paulo Bisol já estava 
reclamando - sempre as mesmas caras, ·as mesmas fisiono
mias. Nas sextas-feiras deveria haver um pouco de modificação 
desse quadro. Mas sobre _os pontos que V. Ex~ aborda, eu 
gostaria de fazer alglJmas observaçõe~. especialmente quanto 
ao aparte do Senador Gerson Camata. No capítulo dos Direi
tos Económicos_ não tivemos esSa grande preocupação socia
lista, comunista, porque na área da reforma agrária, por exem
plo, tivemos um grande retrocesso na Constituinte. Não avan
çamos em nada, tivemos menos do que estava no Estatuto 
da Terra, de 1967, se não me engano. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- De 1964. 

O Sr. Jutahy Magalhães - De 1964. Não houve esse 
problema da grande parte da transferência de recursos para 
Estados· e Municípios. Sentíamos, no diá-a-dia, ã. necessidade 
dessa transferência de recursos. Concordo que não especifi
camos a transferéncia das obrigações também, embora existam 
obrigações que Já estão na própria ConStituição, que não são 
cumpridas, porque náo levamos tão a sérío assiiri. aquilo que 
está escrito em nossa Carta Magna. Em relação ao problema 
da saúde pública, por exemplo, recordo~me de que o Relator 
dessa área foi o -Senador Almir Gabriel. E a grande preocu
pação de S. EXI'-foi em relação ao recursos·existentes para 
aplicar aquilo que seria escrito na ConstitUição. S. Ex~ trouxe, 
Senador Gerson camata, pessoá.s do setO-ifigadas ao Governo, 
que vieram para cá fazer cálculos nos cõmpiúadorcs e_-obter 
projeções. S. E~ trouxe pessoas ·da área de saúde pública, 
da área de saúde privada e de todos os setores sindicais tam
bém, ou seja, representantes de todas as áreas que aqui fize
ram exames mais profundos a respeito dessa questão. Quando 
esteve aqui aquele grupo do Ministério da Economia para 
trazer· o quadro patético da economia brasil~ira fiofe, S. Ex• 
discutiu- aqui com eles, ínclusive com as maíores figuras do 
Mi_nistério da Economia, e provou o que acOtlteda. Essa ques
tão -de recursos não era assim, como se estava tentando jogar 
para nós, tão grave, não-representava a realidade da situação. 
Por isso, acho que deveríamos, quando vierem aqUi os elemen
tos da área económica, tratar dessa questão, chamar o Senador 
Almir Gabriel, que tem condições de rebatê-las com profun
didade. Em relação aos acordos do firil do ano, V. Ex~ tem 

toda razã~_. Senador Esperidião Amin, no que foi feito aqui, 
por pressões. Fizemos votações às pressas: Tivemos que votar, 
com urgência urgentíssima, o que \o_'inh;:t de outras áreas._ Fo
mos, então, levados a_ aprovar o que alguns não queriam apro
var. Mas o Senado aprovou por maioria. Foram acordos que 
estão trazendo até hoje prejuízos ao País, com graves conse
qüências para a sua execução, ã qual ainda não ocorreu. Veja 
V. Ex~ que estamos precisando, na Comissão de Orçamento, 
como diz V. Ex~. teJ mais _cuidado no exame da proposta 
orçamentária. Quando ainda era Ministro o Dr. Alceni Guer
ra, ele esteve aqui numa CPI e perguntaram-lhe a respeito 
dessas obras de hospitais. Eu lhe disse: "Ministro, V. Ex' 
não poderia ter feito um plano glob:1l de saúde pública no 
País, para se evitar o qut! está ocorrendo, essa transferência 
de recursos para construções, quando ficamos praticamente 
sem nenhum recurso para a manutenção c conclusão de obras 
de hospitais em andamento? " Víamos hospitais começando 
a ser construídos em locais onde já existiam outros. Abando
nava-se a Construção daquele e começava~se outra obra. Dizia: 
"Ah, procuramos fazer, mas aqui se faz a pulverização das 
verbas!" Disse-lhe: "V. Ex~ não tem razão de criticar o Con
gresso por isso, porque se erramos, o Governo tem o poder 
do veto, se acha que existe um plano de obras que deve 
ser executado dentro de um plano de saúde pública. Mas 
não exercitou por quê? Porque deseja que isso ocorra para 
fazer os favores". A mesma coisa fiz quando veio ao Senado 
Fed_eral a ex-Ministra da Ação Social, Margarida Procópio. 
O que estamos vendo até hoje? Que a ex-Ministra da Ação 
Social, Margarida Procópio, estabeleceu um programa obras 
que vai entrar, me parece, por um ou dois anos pela frente 
com os recursos do FGTS. Esse Plano Nacional de Saúde, 
de Saneamento é que está faltando ao Governo. E nos fazem 
criticas! Merecemos algumas críticas nesse sentido, porque 
a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscali
zação não está atendo essa preocupação sobre o Plano Global. 
Porém acho que o Poder Executivo merece mais críticas do 
que nós. Parabenizo V. Ex' pelo discurso. Queria fazer apenas 
esses comentários a latere, principalmente na parte que toca 
a nós, tucanos. Sei que o Senador Mário Covas tambt!m teve, 
no exercício da liderança na Constituinte, o reconhecimento 
de todOs nós pelo grande trabalho que exerceu naquela fase 
difícil de compromissos e que, multas vezes, S. Ex·' votou 
contra o seu pensamento, atendendo à Bancada. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Senador Jutahy Maga· 
lhães, agradeço o aparte de V. Ex• 

Não tenho nenhum comentário a fazer sobre as observa~ 
ções feitas, relativamente ao que o Senador Gerson Camata 
aqui expendeu. Entretanto, goStaria de me -fixar nas duas 
prioridades de ação que o pronunciamento do Ministro Adib 
Jatene- repito, que não é inédito- suscita. 

O pronunciamento do Minsitro Adib Jatene suscita em 
todos nós que, além daquilo que S. Ex• já fez, provavelmente 
pOr faltil de dinheiro- que foi trancar a execução das obras 
novas - não deve ser só por falta de dinheiro. "Deve ser 
por racionalidade. 

Devemos ter a coragem de_ dizer que este não é o mo
mento para se ampliar a rede hospitalar brasileira, que não 
está tendo, neste momento, o oxigênio para a sua sobrevi
vência. 

Há momentos de crise em que temos que tomar essas 
decisões por coragem, não apenas por falta de dinheiro. 
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Tenho muito receio de que, se daqui a pouco _houver 
uma recomposição das fontes de recursos do Ministério da 
Saúde, essas obras sejam retomadas_ irracionalmente._ 

Elas estão demonstradas como sendo irracionais. Uma 
acusação do Ministro mostra que elas não foram decididas 
que são racionais. -

Se daqui a pouco houver dinheiro e elas forem retomadas, 
o Ministro da Saúde- se S. Ex• ainda o for -e nós estaremos 
sendo coniventes com a má aplicação de recursos. 

Repito: acho que essas obras foram paralisadas por força 
de uma contingência financeira. 

Ao serem paralisadas, constatou-se que elas não eram 
necessárias. -

Se daqui a pouco se recompuser o dinheiro, retoma-se 
a obra? Isso está errado. Essa é a-primeira providência tópica. 

A segunda diz respeito à Comissão Mista de Planos, Orça
mentos_Pú_blicos e Fiscalização que todos queremos vermelho
rar. Fui designado para integrar a Comissão ·este ano, não 
partiCip-ei dela no ano passado. Ontem participei de uma reu
nião de um grupo de trabalho presidido pelo Senador Chagas 
Rodrigues. Conhecendo a LDO, entendo que além dessa con
tingência por que passa o Ministéno da Saúde, seria prioritário 
para a Comissão fazer um levantamento, setor por setor, antes 
do alvoroço de fim de ano, de quais obras em andamento 
que devc_m, para o bem do País, ser consideradas prioritárias, 
merecedoras de recursos para sua conclusão _ou_ ativação e 
quais aquelas que não poderão ter esses recurso-s antes de 
se alocar qualquer auxílio para qualquer espécie de obra nova. 

O Goverrio brasileiro, a sociedade brasileira não têm, 
neste momento, condições de ter corno regra- apenas como 
exceção isso deveria ser admitido e como exceção criterioso 
-iniciai" obras novas. Essas _duas ações, entendo, decorrem 
de um pronunciamento que além de ser um libelo - porque 
é um libelo, o pronunciamento do Ministro Adib Jatene é 
um pronunciamento muitO sério, é coisa séria e é gii:tve. 

E conhecendo-se, como nós conhecemos a sua honrora
bilidade, a sua competência científica, as suas aptidões e quali
ficações de natureza moral e profissional, deve ser considerado 
com um libelo muito sério. - -- ---

Mas, além disto, deve se constituir nl.ftrffiorte para uma 
ação permanente da sociedade e do Governo com a partici
pação ativa e efetiva do Congresso Nacional, particularm_ente, 
nesta questão referente ao Orçamento e ao acompanhamento 
da sua exceção. 

O Sr. Nelson Wedekin- Perinité V:Ex-;-um aparte? 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Ouço V. Ex• com muito 
prazer. 

O Sr. Nelson Wededkin - Senador Esperidião Amin, 
na verdade eu não queria fazer propriamente um aparte ao 
que V. Ex• está colocando, e o está fazendo com muita proprie
dade. Em linhas_ gerais estou ein-perfeito acordo com as afir
mações e com as opiniões que V. Ex~ expende. Ê preciso -
que algumas coi::as não fiquem sem resposta, ainda que seja 
através de um aparte. Coloca V. Er em relação ao Ministro 
da Saúde, que S. Ex\ em primeirO lugar, fez uma espécie 
de peregrinação pelas federações de empresários de todo o 
Brasil, fazendo um apelo patriótico, mas, indiscutivelmente, 
ingênuo de que esses empresários pagassem o Finsocial. Des
ses encontros, dessas reuniões, S. EX" Voltou até com um 
certo otimii:fmo;- declarando-se bastante satisfeitO com essas 
gestões que realizara, exatamente para trazer verbas para o 

seu Ministério. Mas, a decepção de S. Ex~ também foi muito 
grande porque descobriu que ninguém estava pagando coisa 

-alguma. Essa é a verdade: ninguém está pagando coisa alguma, 
embora todos eles digam - pelo menos a maioria - que 
estão depositando em juízo, o que não é verdadeiro. Aí está, 
portanto, uma responsabilidade do empresário, do setor priva
do, quer dizer, colocando as coisas bem claramente. Vem 
o Ministro na seqüência, e diz que o grande inimigo do Go
verno são os amigos e as empteiteiras. úe novo, -ele não 
está tratando do setor público, está tratando de empresas 
privadas, do setOr privado, do empresariado, grandes empre

--sas, empreiteiras. Nesta Casa, Senador Esperidião Amin, tam
bém está em andamento uma CPI sobre a sonegação, cujos 
níVeis do nosso_ País são fantásticos. Algumas pessoas falam 
em 40%, e outras, em 60%. Devo mais ou menos entender 
que não se paga a metade dos impostos que se deveriam 
pagar neste País, e quem_ deve pagar imposto também não 
é, certamente, o setor público. Tudo isso estou a dizer a 
V. Ex~ apenas para concluir que é muito complicado quando 
o Ministro da Sa_úde vem falar das suas dificuldades que são, 
em última análise, também as difiCUldades do País, e alguém 
levanta e diz que os culpados foram os constituintes~- A cUlpa 
uerdistas que estavam naquele momento compondo a Assem
bléia Nacional Constituinte, culpado é o Senador Mário Covas 
porque -teria feito uma ritea culpa, uma autocrítica; o que 
não é bem verdadeiro porque conheço aquele discurso. Enfim, 
Senador Esperidião- Amin. queria chamar a atenção que, ·em 
larga faixa, a crise do Ministério da Saúde, como a crise brasi
leira, tem a ver com todas as distorções do setor público, 
com a corrupção, com todo o desperdício, com todos os males 
que são inerentes ao setor pUblico, mas também tem, em 
larga faixa, a ver -com o Setor privado, com o empresariado, 
com as grandes empresas com as grandes empreiteiras e talvez 
tenha alguma coisa a ver com a Constituição brasileira. Mas 
este, a meu jUíZO~-é um- faciOCfólO ~profundamente e<JuiVocado. 
Não é a Constituição brasileira que precisa se ajustar ao Go
verno, ou à forma de governar, mas o Governo é que tem 
que se ajustar àquilo que, enquanto for lei -constitucional, 
precisa ser cumprido. Agradeço a V. Ex~ o espaço e o aparte 
que me concedeu. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Senador Nelson Wedekin, 
não tenho nenhum reparo a fazer, como disse logo depois 
do aparte do Senador Gerson Camata. Enfendo que o tema 
que S. Ex~ abordou é muito amplo, muito complexo para 
o alcance restrito, limitando meu pronunciamento. Não vou 
redargüir às suas colocações, tampouco às do Senador GerSOn 
Camata, porque penso que fazem parte do pensamento de 
um dos senhores. 

Quero apenas registrar que, no que tange à assistência 
médica, não tenho dúvida alguma, de que o Brasil tem recursos 
para cumprir o -preceito coristitucionar da assistência médica 
universal. Tem siml Desde que sejam pagos os encargos previ· 
denciários que não estão sendo pagos por boa parte das empre
sas brasileiras, por boa parte dos cidadãos brasileiros. Até 
sem fazer referência, o jornal O Globo de hoje publica, não 
estou localizando a página, mas está no Clip página 38 "C", 
até uma relação de Parlamentares e MiniStros que não_ _estão 
pagando a contribuição previdenCiária para os seus empre
gados. Quer dizer, há toda essa sonegação, sem que haja 
uma punição. Não há notícia de que um sonegador tenha 
sido punido. Isto_ vem a prop6sito de uma notícia publicada 
pela imprensa internacional de que nos Estados Unidos foi 
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para a peniten:ciátTa urhã senhora rica qUe sonegou 1 rrlilhão 
e 200 mil dólares; gastou 25 -milhões de dólares p-ara se defen
der c não escapou da cadeia. Ela é proprietária do Emp_ire 
Satate Building e de 25 hótcis cinco estrelas. Não é mais apenas 
o exemplo do AI Capone, é um exemplo atual. Então, quando 
o pagamento do imposto for considerado como uma atitude 
de otário, será difícil realmente arrumar recurso-s para satisfa
zer ·as necessidades míninias da sociedade. 

E para terminar, no caso específico da assistência médica, 
esses rcctU"sos existiriam se as corltribtiíçOes, os impostos, se 
os tributos fossem pagos c, também, se fosse possível ter 
a dimensão de prioridade que um país com a nossa situação 
tem que ter. É um momento de crise, um momento de aperto. 
O que faz uma famflia num momento de aperto? Segura o 
que tem. Uma família, num momento de aperto não vai se 
meter a ampliar a· sua casa ou construir uma casa nova. É 
isso que fazem as pessoas. Porque no Governo se faz dife~ 
rente? · 

É _esta advertência final que entendo que o libelo produM 
zido, mais uma vez pelo Ministro Ã.dib Jãtene, deve deixar 
como lição e como orientação para todos nós. Muito obrigado. 
(Muito bem!) 

o SR: PRESliJENTETITirceu Cainerro) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Júlio Campos. 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL- MT. Pronuncia o seguin· 
te discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: - -

Rcalizou~se ontem, na cidade de Belém do Pará, um 
importante encontro entre o Ministro da Saúde, Dr. Adib 
Jatene e os Governadores dos Estados amazónícos do País, 
acompanhados dos seus respectivos Secretários de Saúde, para 
analisar a calamitOsa situação da malária em noSso País; doen
ça que, anualmente, tem abatido cerca de 500_a 600 mil brasi
leiros, com casos positivos, e que só rio meu Estado, o Mato 
Giosso, cerca de 150 a 200 mil pessoas, tOdos -os anos: são 
vítirilas da malária. 

Nessa reunião entre os Governadores, os Secretários de 
Saúde e o Ministro AdibJatcnc foi decidido que seria objetivo, 
a partir de agora~ desencadear uma campanha para reduzir 
a incidência da doença a níveis aceitáveis. Segundo o Ministro, 
a dificuldade maior para chegarmos a um nfvel aceitável dessa 
doença no Brasil é a falta de recursos, que impossibilita o 
descobrimento de uma vacina eficaz para o combate da maleí
ta. No_caso específico de Mato Grosso, para qUe V. Ex" tenhá 
uma idéia de quanto é atingida a nossa população- há municí
pios do nortão de Mato Grosso, que, nos últimos 15 an?s, 
foram ocupados pela política de integração dà Amazônia e 
pelo ind~ntivo que o próprio Governo Federal deu às migra~ 
ções, p~ra as novas área-s de colonização naqu-ela região, a 
fim de que paulistas, m"ineiros, paranacnses, cal:arine'nses e 
gaúchos para Já se desl9cassem e implantassem esses inúmeros 
municípios - o_ffiunicípio -de -PCíxOtõ -de Azevedo chegou 
a ter 50% da sua população vítíma da doença da malária, 
constatada através de exames médicos. Além disso, tínhamos 
elevadíssimos índices nos municípiOs -de Matutá, Garantã do 
Norte, Terra Nova, Alta Floresta, Aripuanã, Cotriguassu, 
Jurena e no própriO Projeto de Colonização Filinto Müller, 
onde de 500 familias fiXãdas, lá, pelo Incra E Pelo Governo 
Estadual, cerca de 400 delas, ou seja, 80%, chegaram a ter 
maláriã no ano passãdo. E agora, nesse periodo das chuvas 
que vai de dezembro até março e abríl, quanâo a chuva na 
região amazónica é cm maiotVoluirie, aumenta muito o núme-

_ro de casos .. de malária nesses municfpios; além das carências 
que já há naquela região por falta de estradas, de escolas, 
de energia e de outros benefícios, principalmente por falta 
de saúde. 

Preocupou-me muito o fato de o Ministro da Saúde, na 
última audiência que tivemos com S. Ex\ ter dito que o seu 
Ministério, neste ano, está praticamente de mãos atadas para 
qualquer programa de saúde do Brasil, porque a grande maio
ria dos recursos alocados no Orçamento da União de 92 para 
o MinistériO da Saúde são do Finsocial, cuja contribuição 
não vem sendo paga religiosamente pelo empresariado brasi
Ieiro,_e que tinha poucos recursos orçamentários próprios para 
fazer uma política de saúde no Brasil. 

O Sr. Josaphat Marinho- Permite~ me V. Ex~ um aparte'! 

O SR. JÚLIO CAMPOS- O~uço, com prazer, o aparte 
do nobre Senador Josaphat Marinho. 

O Sr. Josaphat Marinho- Nobre Sena_dor J ú!io Campos, 
o assunto que V. Ex~ trata é tanto mais grave que o próprio 
Ministro da Saúde, há poucos dias, numa entrevista a urna 
emissora de televisão, pedia a atenção para o fato de que 
há doenças que estão recrudescendo no País, sem que a opi
nião pública de modo geral se desperte para o mal. Salientava 
S. EX", por exemplo, o problema da sífilis, que de novo se 
alastra em algumas_ regiões do País.. E eu informava ao nobre 
Senador José Paulo Biso! que está ao meu lado, que na Bahia 
a tuberculose retor~a com gravidade em alguns municípios, 
inclusive em cidades grandes e próximas da capital como Feira 
de Santana; ou há recursos para o atendimento devido ou 
essa situação se_ agravará com enormes males para o País. 

O SR. JÚLIO CAMPOS - Agradeço o aparte de V. 
Ex~ e complemento essa informação. Há poucos dias, visitando 
a região nordeste de Mato Grosso, na fronteira com o Tocan
tins e com o Pará, fiquei realmente triste com a situação 
do aumento brutal dª- lepra. 

Pessoas que conhecia há quatro. cinco anos, até bem 
estruturadas e que_ são meus eleitores, agora, ao chegar lá, 
nessa última viagem, nõtei 'já a falta de dedos:-prohfeffia de 
lepra em estado adiantado. E não se tem um centavo de 
reCursO na FUNASA - Fundação Nacional de Saúde em 
Mato Grosso para as hanseníases, essa doença gravíssima que 
também não havia naquele Estado há algum tempo. Se havia 
era muito pouco, não era visto, e agora está visível nessa 
região do Baixo Araguak~. - -

Visitei, em seguida, São Félix e fui procurar D. Pedro 
Casaldáliga pedindo-lhe como um _líder espiritual daquela re
gião que fizesse uma campanha de conscientização juntO à 
população para evitarmos uma proliferação maior dessa doen
ça. 

Também no Município de Poconé, a região pantaneira 
de Mato Grosso, está ressurgindo uma doença sobre a qual 
há muito não se ouvia falar: a febre amarela, que. nos últimos 
dias, tem matado pessoas naquele Município. Acho que tudo 
isso é fruto da pobreza do brasileiro. O empobrecimento da 
população brasileira é patente! E o que me revolta nesse 
instante, Sr. Presidente e_ Srs. Senadores, é que enquailto 
faltam recursos para a saúde pública do Brasil, não se tem 
dinheiro para que a Previdência Social cun1pra os compro
misSos com os riossos ho"spitais. com os ConVênios, corri o 

-pagamento dos serviços prestados com as redes hospitalares 
brasileiras públicas e privada. verificamos, sim, o surgimento 
de obras suntuosas só iniciaria~ 
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um pequeno hospital particular com 20 ou 30 leitos lotados. 
As calçadas, o barracão das feiras livres estavam ocupados 
com doentes de malária. O governo estadual, que também 
tem poucos recurs-os~- levou algum-socorro. Hoje o Mato Gros
so só- vive do ICM, porque o FPE que é de cerca de 5 a 
6 bilhões por mês. é retido para pagar os cornpr6missos da 
dívida estadual. Temos, aSsim, Uma população carente, sofri-
da, que acreditou na região. -- -- ------

Além do problema sério da malária, outras doenças estão 
proliferando. Temos que sensibiliZar o Presidente Fernando 
Collor, o Ministro da Economia, Marcflio Marques Moreira, 
para que dêem prioridade ao ·combate das doenças cruciais 
que atingem os brasileiros e providenciem recursos para aquisiR 
ção de remédios, de equipamentos e de veículos para essa 
região mais abandonada. 

Quando vemos, na televisão, cerias de hospitais no Rio 
de Janeiro, em que a degradação do sistema hospitalar público 
brasileiro é evidente, ficamos tristes. Mas muito mais tristes 
ficamos quando vamos ao interior de um Estado como o Mato 
Grosso, que tem goo mil km2 âe extensão, 2,5 miióões de 
habitantes, isolados em cidades situadas a 1.300 quilómetros 
da capital. Cidades essas que estão a 500 quilómetros do 
primeiro hospital, ou a 300 quilómetros do primeiro posto 
de saúde. São pessoas que não estavam acostumadas ao clima 
mato-grossense. Vemos aquele pessoal do Rio Granàe do 
Sul, do Paraná, de pele muito clara, mora~do naquela AmaR 
zônia mato-grossense, com motdidas de mosquitos que depois 
viram feridas. E não há um pO!;tO de saúde, não há nada 
para uma assistência mínima. 

Portanto, nesta oportunidade, quero registrar os meus 
cumprimentos ao Ministro Adib Jatenc por ter feito essa- reu
nião em Belém do Pará, com a particição dos Governadores 
e secretários de Saúde do Estado da Amazónia Legal, que 
representam cerca de 18 milhões de brasileiros. 

Faço votos de que essa reunião não fique apenas num 
debate, numa conferência, lá, em Belém, mas que se torne 
realidade através da execução de uma política de recursos 
financeiros, paraq_ue a FUndação Nacional de Saúde, o próprio 
Ministério da Saúde--e aS Secretarias de Saúde dos Estados 
tenham o mínimO de recursos necessários para atender a saúde 
do brasileiro, em especial, uma política de combate à malária. 
Não é possível, não é justo termos todO- o ano essa cifra 
astronómica de seiscentos mil casos positivos de maleita no 
Brasil. 

Nesta oportunidade, através da tribuna do Senado Fede
ral, reitero o meu apelo ao Presidente Fernando Collor de 
Mello, que tem demonstrado sensibilidade na área social, que 
realmente dê prioridade ao setor de saúde; dê recursos para 
que o Ministro da Saúde, Adib Jatene, possa: realmente fazer 
um bom trabalho frente àquele importante Ministério" do Go
verno brasileiro. (Muito bem!) 

O Sr. Jutahy Magalhães -Sr. Presid.ente, peço a palavra, 
pela ordem. - - - -

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a 
palavra, pela ordem, ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) --Sr .. Presidente, antes 
que a sf"ssão seja encerrada por falta de número, gostaria 
de abordar, rapidamente, uma questão referente à Bahia. 

Tertios lido_ na imprensa que o Governador da Bahia 
tem se preocupado com o débito do estado em relação à 
Pedra do Cavalo. Dou toda razãv a S. Ex• 

Vejam V. Ex'!' que não faço oposição Sistemática ao Go
vernador de meu Estado; estou aqui apoíãndo uma posição 
sua de defesa do Estado da Bahia, que é para repassar o 
débito de Pedra _d_o Cavalo, que representa cerca de 800 mi
lhões de dólares, para o Governo Federal. 

Entendo apenas que_S. Ex~ está no caminho errado quan
do diz que faz isso em razão _do_ que ocorreu no Rio de" Janeiro, 
onde o débito do metrô passou para o Governo Federal. 

Se o Governo Federal teve condiçõc!diiianceiras e econô
micas para assumir o débito do Governador Leonel Brizola, 
do Estado do Rio de Janeiro, nós, da Bahia, não temos nada 
com isso. Nós temos que lutar em favor de que também assuma 
o débito que a Bahia tem. 

O Governador está furioso. Dizem 4uc hoje, na Sudene, 
vai fazer um discurso fortíssimo a respeito desse assunto. Faço 
uso da palavra somente para lembrar aS_. Ex·' que esse débito 
é decorrente de uma ação sua. 

Foi S. Ex" que transferiu o débito federal para o Governo 
estadual. Para agradar ao Ministro da Fazenda de então, S. 
Ex~ aceitou qUe o Barico do Desenvolvimento EconôrriiCO 
assumisse um débito que não era seu. Há um documento 
do Ministro da Fazenda _de então solicitando que o Governo 
do Estado da Bahia assumisse aquele débito para que o Go
verno Federal fizesse alguns enlpréstimos em moeda forte. 
Venho fazendo pronunciamentos a esse respeito desde 1989. 

Sr. Presidente, a obra de Pedra do Cavalo foi da maior 
importância para o Estado da Bahia, não apenas com relação 
ao abastecimento de água em Salvador corno muitos pensam, 
mas também na área de energia elétrica, irrigação e outros 
tipos de aproveitamentos. 

- Esse débito é do Governo Federal. V árias vezes em que 
aqui estiveram representantes do Banco Ceittral, ·do Minis
tério da Fazenda de então e do Ministério da Economia depois, 
questionei, inclusive n-as Comissões, o que chamei de conto 
do vigário o que fizeram contra a Bahia. Isso é conto do 
vigário, porque resolveram· repassar para o 'Banco de Desen
:volvimento do Estado um débito que não era seu, com a 
garantia de que, posteriormente, esse débito seria repassado 
para o Governo Federal. h um documento escrito. 

O GoVernador Antônio Carlos Magalhães. naquela épo
ca, desejando agradar ao Governo Federal, aceitou a proposta 
indevidamente. · 

Em 1989, o Senado chegou a conceder licença para que 
a Bahia obtivesse um empréstimo para reCompor o seu débito 
e fazer um encontro de contas, aqui. com Governo Federal, 
que era idéia do Governo do Estado, naquela época. 

Mas, Sr. Presidente, quem trabalhou contra? O atual 
Governador da Bahia, o Sr. António Carlos Magalhães. 

Era homem de prestígio, no Governo passado, e fazia 
todo o esforço para que a Bahia não recebesse recursos do 
Governo Federal. 

Ora, Sr. Presidente, nesta hora em que ele diz que está 
trabalhando pela Bahia, aí venho ao encontro dele, venho 
apoiá-lo. Venho reivindicar junto ao Governo Federal que 
assuma o seu débito, não o débito do Estado, mas o débito 
que erã do GoVerno -Federal. - - -

Porque, sempre se dizia, quando se estava fazendo a 
retaliação contra o Estado da Bahia, que não se podia levar 
recursos para o Estado, porque ele estava inadimplente. EstaR 
va devendo ao Governo Federal essa quantia de 800 milhões 
de dólares. 

Quanto a Bahia já pagou em juros desse empréstimo? 
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Qual o prejufzo que o Estado da Bahia Já teve em razão 
desta ação criminosa; imperisada, dêerii o nome-, o adjetivo 
que desejarem? 

Mas, o que ocorreu é que a Bahia está pagando até hoje 
por algo que não é seu.· - - ------

A dívida não é sua. 

O Sr. Nelson Wedekin- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Pois não. 

O Sr. Nelson Wedekin- Há algum tempo, eu conversava 
com o Deputado Sérgio Gaudenzi, que foi o Secretáriõ da 
Fazenda do Governo Waldir Pires. ~ - ' - -

Apenas queria confirmar esse espírito todo, nos -termos 
em que V. Ex~ está colocando. De fato;-u- Governo ·waictir 
Pires, tão logo assumiu, no ano de 1987, fez um enorme esforço 
para acertar essa conta com o Governo Federal. Diiia·me 
o Deputado Sérgio Gaudenzi, que fem um documento assina~ 
do pelo então Ministro Delfin Netto, de que passaria a dívida 
ao Estado e, depois, o Governo, por algumas circunstâncias, 
a retomaria. Não entendi muito bem qual a razão dessa transa~ 
ção feita desse modo. O Deputado Sérgio Gau-dCnzCdizi3 
também que tudo o que se queria do então Governo Federal 
era que o Governo assumisse a -dívida que era sua, e o Depu~ 
tado Sérgio GaudCilzi dizia que, uma, vez feira-essa tfansação, 
uma vez o Gbvetho assumirido a dívida que é sua, não seria 
preciso maís vir ãs_ portas do -Governo -Federal para solicitar 
nenhuma verba porque a Bahia, por si só, se viabilizaria. 
Também confirmou a oUtra afirmação que fai: V. Ex". de 
que essa transação não se finalizou pela injunção d() _ atual 
Governador da Bahia, Antônio Carlos Magalhães. Nobre Se~ 
nador Jutahy Magalhães, assim, permito~me apenas - pelo 
conhecimento que tenho, por essa conversa que tive com o 
Deputado Sérgio Gaudcnzi -confirmar, em todos os SetJ.s 
termos, a versão que V. Ex~ dá. Ainda assim, acho que V. 
EX" tem razão. A Bahia, independentemente de ser o Sr. 
em todo o direitõ- de ver reposta urna situação que não é 
justa e qUe prejudica os interesses do Estado e do seu povo. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço o seu teste
munho, que é valioso, e_ vem comprovar aquilo que venho 
afirmando há vários anos aqui no Senado Federal: o docu
mento existe. 

O Sr. Josaphat Marinho- Permite~me, V. Ex~ um apar~ 
te? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Com todo o prazer, 
Senador. 

O Sr. Josaphat Marinho - Não entrarei" na discussão 
da história relativa à responsabilidade do débito da construção 
de Pedra do Cavalo, Senador J utahy Magalhães 7 porque não 
disponho de elementos. Não contesto V. Ex~ sein conhecer 
os dados. Quero apenas salientar que, em qualcJ.uer hipóteSe, 
há de ser certo que o atual Governador da Bahia não terá 
tomado nenhuma providência Contra a Bã.fiia;Inas o essencial 
quero assinalar: o que hoje importa é que a União, que pode 
absorver a dívida do Metrô do Rio de Janeiro, tenha o mesmo 
procedimento com relação à Sabia. É a aplicação do princípio 
de igualdade. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Senador Josaphat Ma
rinho, na parte final concordo plenamente com V. Ex'· e _como 
disse, não estou aqui fazendo oposição sistemática ao Gover
nador do Estado da Bahia, porque já aprovei uma solicitação 
de empréstimos do Governo, como _agora estOu apoiando a 

lL ta do_ Goyernador para que este empréstimo seja repasSado 
para a obrigação da União Federal, da qual não dt::vcria ter 
saído. 

o Quanto a não tCr _sido feito__!1ada em prejuízo da Bahia; 
nisso tenho que discordar. Primeiro pOrque acho que a a·cei"tã> 
ção da proposta do então Ministro Delfim Netto foi utri erro. 
A Bahia não poderia aceitar essa proposta de passar p3.ra 
o Banco de Desenvolvimento Econômico da Sabia a responsa
bilidade desse débito. 

Em segundo lugar: foi outro erro e prejuí_zo para o Esta
do, quando nós aqui fizemo~. a pedido do Governo Waldir 
_Pire.s._corno acabou aqui de confirmar o Senador Nelson we
dckin, o Deputado Sérgio Gaudenzi, então Secretário da Fa~ 
zeilda, e através-dele, nós, aqui no Senado, aprovamos uma 
solicitação do Governo do Estado da Bahia e esta solicitação 
TOi vetada. Foi vetada pelo esforço, pela presença do Gover~ 
nado r António Carlos Magalhães no Governo passado. Então, 
isto acho que foi um grande prejuízo para o Estado. Já podería
mos ter resolvido essa questão, porque a obra é da maior 
importância. Não tenho nada a ver contra a obra. Não há 
nenhuma manift::stação minha contra a execução daqueia Õbra, 
apenas quanto a esse episódio de transferência do débito para 
o Estado da Sabia, quando não era a Bahia que deveria ter 
esse débito. 

Por isso, Sr. Presidente, eu desejava falar hoje, porque 
é hoje que o Governador vai falar na Sudene e quero mostrar 
que ri6s, aqui no Senado Federal, já há vários anos vimos 
lutando para que esse débito seja passado para o Governo 
da União. E agora com maior ra.zâ.o; quando o Governo da 
União demonstrou que tem recursos, porque repassou os débi~ 
tos do Estado do Rio de Janeiro. Se tem condições para isso, 
que é muito maior, teria também condições de fazer com 
a Bahia o que fez com o Estado_do Rio de Janeiro. 

Outro assunto que tenho a tratar na presente sessão, 
Sr. Presidente e Srs. Senadores, é para manifestar minha opi
nião sobre a nota emitida pelo ltamaraty referente ao golpe 
de Estado que vitimou o Peru. 

A nota é de uma tibieza, de uma hesitação, de um escapis~ 
mo, de uma vacilação, que merece um veemente repúdio 
daqueles cujos sentimentos são de total discordância e de 

-incondicional protesto ao atentado à democracia praticado 
naquele país. 

Trata-se de manifestação excessivamente diplomática. 
O teor da referida nota sabe a um voto de pesar à nação 

peruana, quando deveria consubstanciar uma firme oposição 
ao golpe e aos golpistas. 

Será que a implantação de políticas neoliberais, corno 
fins pretendidos aqui e lá, justificariam quaisquer meios, a 
ponto de o governo brasileiro se ter inibido de ser mais duro? 
Ou será que os objetivos de nossa política de relações comer
ciais, presentes e futuras, com o país viziriho nos tenham 
conformado a um pragmatismo que outra vez nos constrange? 

Não há pragmatismo que jUStifique a omissão c 3 indife- . 
rença diante de atos de violação, quebra ou atentado às insti~ 
tuições democráticas. como os- recéin--praticadOs no PerU. 

Não podemos esquecer que somos regidos por princípios 
constitucionais expressos em nossas relações internacionais. 
Um deles, conforme o disposto no art. 4·~. inciso III, da Consti~ 
tuição, é o da "autodeterminação dos povos". Logo, pela 
observância desse princípio regente, que n·ão figura no texto 
_constitucional como simples formalismo jurídico, m3.s Como 
norma de aplicação concreta pelo governo brasileiro, não se 
pode admitir qualquer contemporização com governos de Es~ 
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tactos estrangeiros que violem a instituição democrática básica, 
que é a autodeterminação. 

No caso específico, temos não um conjunto de medidas 
de exceçãp_institucional, no plano do Poder Executívo, mas 
a agravante inaceitável da dissolução do Parlamento e da sus~ 
pensão das _atividades do Poder Judiciário. Conseqüentemen~ 
te, eliminou-se a representação política legítima, com a sufoca
ção das liberdades públicas e a supressão das garantias jUrisdi
cionais. 

Portanto, sob todos os pontos de vista, estamos diante 
de um golpe brutal, com o que não podemos compactuar. 

Não nos esqueçamos também do princípio constitucional 
inscrito no parágf"ã.fo único do art. 4'' da Constituição, pelo 
qual o Brasil'' ... buscará a integração econômktf~ política, 
social e cultural dos povos da América Latina, visando à for~ 
mação de uma comunidade latino-ameriCana- de nações". De 
que forma podemos buscar esse proce:::.so de integração, que 
não é só econôrnica~ aceitando conviver com ditaduras como 
a que vem de ser implantada no Peru. 

Nós, do Legislativo brasileiro, temos o dever de mani
festar solidariedade ao povo peruano c, em particular, aos 
seus representantes, nossos colegas parlamentares daquele 
país. 

A posição pessoal que desejo registrar, neste -momento, 
é de total repúdio ao golpe de Estado no Peru e lamentar 
que a nota do governo brasileiro_ sobre o episódio não traduza 
o meu verdadeiro sentimento e, com certeza, o de nosso povo. 

A "profunda apreensão", expressa na primeira linha da 
nota do Itamaraty, tem para mim o significado de profunda 
apreensão com a frieza da repercussão__do fato junto ao nosso 
Governo. - -

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

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. · 

O SR. NELSON CARNEfRO \PMDB :.._ RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso. Seni revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
s~~ e Srs. Senadoprcs, duas palavras apenas. 

Temos acompanhado os tristes acontecimentos que ocor
rem na cidade de Guadalajara, no México. 

Um dos países mais amigos do Brasil é o México, temos 
disto contínuas demonstrações. Por isso, não podemos deixar 
de consignar aqui, em nome de todo povo brasile-iro, o peSar 
com que nós, _os-brasileiros, viritos os acontecimentos de-Gua
dalajara e fazemos votos para que as conseqüências não sejam 
tão trágicas quanto se anunciam. Que aquele povo receba 
ao menos;-do Congresso Na-cional, uma manifestação de sim
patia, ele que em tantas horas tem sido excessivamente gene
roso e hospitaleiro para os brasileiros que ali chegam. 

Outro assuntO, Sr. Presidente e Srs. Senadores que tenho 
a tratar na presente sessão é o seguinte: 

Recebi do Presidente António Carlos Ordine, da Câmara 
Municipal de Murutinga do Sul, no Estado de São Paulo, 
expediente no sentido de que, através da mobilização dos 
Srs. Congressistas., sejam criadas as condições-mínimas para 
a redução dos_ custos _que oneram os pequenos e médios produ
tores rurais brasileiros. 

No documento, oriundo de iniciativa do Vereador Joni 
Marcos Buzachero. do Legislativo de Castilho, também em 
terras paulistas, é enfatizada sobretudo a necessidade de se 
criarem mecanismOS_ fis_caiS que isentem do -Imposto sobre 

Prod_utos Industrializados- IPI, as máquinas e implemento:s 
agrícolas, a fim de se reduzir as despesas de produção. 

Vivendo a euforia da anunciada supersafra. as autori
dades da área económica, em conjunto com as do Ministério 
da Agricultura, já terão, a esta altura, determinado (!. realiza
ção dos estudos sugeridos, e para os quais ora re_queiro as 
máximas atenções d6s titulares daquelas Pastas. 

Se o instante é de alegria, não se deve esquecer que, 
há pouco, os produtores rurais enfrentaram- rigórosa escaSsez 
de crédito e drástica limitação das possibilidades de se meca~ 
nizar as lavouras - fatores responsavéis pela ineficiente pro
dução agrícola de 1990. 

No ano, seguinte, como todos se recordam, os resultados 
não foram menos sombrios, à conta: aiilda, da compressão 
dos financiamentos, originada das opções que exigiam a dimi
nuição da liquidez da economia. A agricultura, por mais um 
período, não teve _como viabilizar o plantio e a safra proje
tados~ 

Naquela circunstância, as autoridades governamentais 
pareceram ignorar as carências de alimentos que ainda hoje 
afligem grande parte da população, e, em termos de perspec
tiva, as exigênciaS do consumo interno e externo no limiar 
do ano 2000. 

Somente o povo brasileiro, na virada do século, irá consu
mir anualmente em torno de 7 milhões de toneladas de carne, 
4 milhões de toneladas de frango, 30 bilhões de litros de 
leite, 50 milhões de toneladas de milho, além de arroz, feijão 
e out-:-os gêneros indispensáveis à normal alimentação huma-
na. 

A partir do diagnóstico-"formU.Iado pela equipe do atual 
Governo, a atividade agrícola. por "sua função estratégica 
no processo de crescimento económico e de eliminação da 
miséria absoluta ", não pode prescindir de uma política clara 
e estável de incentíVOs à produção de alimentos. 

A isenção do IPI para as máquinas e implementas agríco
las, tal como reclamam aquelas edilidades de São Paulo deve 
compor o rol de prioridade dessa política, como forma de 
tornar a agropecuária competitiva no mercado internaCiOnal 
e capaz de satisfazer à demanda interna. 

É preceito co-nsiderar, também, que o volume da safra 
prometida contitui triunfo preciso no processo de contenção 
dos índices inflacionários, significando que os incentivos à 
produção agrícola revestem a caracteristica de contribuir para 
a desaceleração dos preços, com retorno tanto maior quanto 
mais substancial for o investimentO. 

Não me parece que o Governo, à vida desse êxito do 
setor agropecuáriõ, venha a desconhecer, o justo pleito ora 
consignado, pois lhe sobre a concreta certeza de que os produ
tores rurais, se bem assistidos, sempre respondem de modo 
positivo, a qualquer novo estímulo destinado a aumentar a 
produção, medida tão necessária para prover o abastecimento 
interno de alimentos, como para ensejar a exportação dos 
excedentes. 

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

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Francisco Rollemberg. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PFL - SE. Pro
nuncia o_seguinte discurso.)- --sr. Presidente, Sr.'l--~ e Srs. 
Senadores, dirige-me a esta Casa com a finalidade de registrar 
a gravidade do quadro a que todos nós, estarrecidos, assistimos 
quando debruçamos o olhar sobre a"sit_uação ..do alcoolismo 
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rio Brasil, constatando seuS índices alannan-tes de incidência 
e_ prevalência, aliados à crónica insuficiência de recursos hum a~ 
nos e materiais que visem ao atendimento nos níveis primário, 
secundário e terdáfiQ_ deste sombrio quadro nosológico. Tal 
constatação torna-se especialmente oportuna em face da reali
zação da XII Convenção N adonal da Comunidade de AlCoó
licos Anônirnos,- TIO: período de 16 a 18 de abril, no Centro 
de Convenções de Brasflia. -

Em pesquisa realizada no ano de 1989, em que foram 
ouvidas 63 mil pessoas, em 363 municípios tio País, represen
tando um universo de 127 milhões de pessoas com mais de 
5 anos de idade, a Fundação Instituto Brasileiro de Ge_ografia 
e Estatfstica --IBGE .,..--detectou um índice de 22,6% da 
população, correspondente a 28,9 milhões de pessoas, que 
ingerem regularmente algum tipo de bebida alcoólica. Desse 
total, pela aplicação do método CAGE de diagnóstico precoce 
do alcoolismo, 1 milhão e 585 mil brasileiros foram conside
rado alcoólatras, senão 1 milhão e 400 mírdo sexo masculino 
e 185 mil do sexo fenimino. 

A corroborar esses dados, o MiníSté-ríO- da Saúde, através 
da Divisão Nacional de Saúde Mental, realizou, no ano de 
1990, um Estudo Multicêntrico de Morbidade Neuropsiquiá
trica, nas cidades de Brasília,São Paulo e Porto Alegre, encon
trando um índice de prevalência de alcoolismo que oschava 
entre_3 e 7% da população adulta abordada. 

A nos entristecer c preocupar ainda mais, recentes estu
dos levados a efeito nos Estados Unidos pela Dra. Beth Ale
xander, professora da Universidade de Michigan, comprovam 
que o vício do alcoolismo principia na adolescência em pelo 
menos 20% dos casos. Entre os norte-americanos de 14 a 
17 anos, 20% fazem uso regular de bebidas alcoólicas, e-nesses 
adolescentes classificados_ como bebedores problema, a idade 
média de início da ingestão etílica revelou-se muito precoce, 
aos 12 anos para os meninos e aos 13 anos para as meninas. 

Para a Professora Beatriz Carlini Cotrim, ·soCióloga e 
vice-coordenadora do Centro Brasileiro de Informações sobre 
Drõgas PsiCotrópicas, CEBRID- da Escola Paulista de Me
dicina, "os números da pesquisa norte-americana sáo con
gruentes com os dados disponíveis no Brasil". Segundo a Pro
fessora Beatriz Cotrim-~ 5% dos adolescentes na faixa dos 
9 aos 18 anos enquadram-se na categoria de bebedores-ex
cessivos, chegando a ingerir" 80 gramas de álcool, três vezes 
por semana; como dado comparativo ressalte-se o fato de 
que uma garrafa de cerveja contém 12 gramas de álcool. Em 
outro levantamento, realizado em 1989, num universo de 30 
mil estudantes_de __ 1o e 2" graus, com idade de 10 a 18 anos, 
os resultados foram igualmente alarmantes: 14,5% dos adoles
centes entrevistados faziam uso regular e freqüente de etanol, 
sendo classificados corno bebedores~problerna. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, sáo, do conhecimento de 
todos os inúmeros e diversos males impingidos pelo alcoolismo 
ao indivíduo no seu comportamento biopsicossocial. 

A ingestão excessiva e contiriuada de bebidas alcoólicas 
provoca "lesões físicas" por intermédio de múltiplos efeitos 
diretos e indiretos no organismo, podendo-se citar: a predispo
siçãO aumentada a "acidentes", com relação aos quais os estu
dos indicam que a bebida alcoólica está iiDplica-da em cerca 
de um terço dos ferimentos decorrentes de acidentes com 
veículos e cm metade das mortes no trânsito-;- em tórno de 
40% dos acidentes no trabalho; em 70% dos afogamentos 
acidentais e em 60 a 70% dos ferimentos ou mortes decorrentes 
de queda. Isso, sem falarmos de outros males, como alterações 
sangüíneas crónicas, gota, degeneração óssea, lesão cerebral, . 

aumento da incidência de drtcer de boca.- língua,_ faringe, 
laringe, esófago e fígado; e, ainda problemaS pulmonares., crr
mo a pneumonia, abcessos pulmonares e tuberculoses;· desen
volvimento de epilepsia secundária; doenças cardiovasculares, 
como arritmias ca_rdíacas, miocardiopatiã alcoólica, hiperten
são arterial e doença con:mariana; hiperlipidemia; hipoglice
mia;doenças hepáticas, tais como cirrose h_epática, hepatite 
alcoólica, esteatos_e hepática- e carcinoma de fígado; miopatia; 
deonças gastrintestinais como esofagite e úlcera péptica; p8n
creatite, polineu'ropatia periférica e alterações'da função testi* 
cular com impotência subseqüente. · 
· Uma ccirilplicaçâo física relevante do alcoolismo é a sídro
me fetal pelo álcoOl, qUe à.iiUge 33%' dás criançaS qasCidas 
de mães alcoolistas que fizeram uso de 150g _ou mais d~- etanol 
durante o período da graVidez: Os achados freqüentes no 
neonato envolverii déficit ponderai e estatural, retardamento 
mental, microcefalia, fissura palpebral pequena, hipoplasia 
maxilar, anomalias articulares, malformações cardíacâs, tre
mor fino de extremidades, irritabilidade, alterações na·coo"rde
nação motora. Há d_e se ressaltar que a ingestão de quantidades 
menores que 150g de etanol pode levar a retardo mental, 
com exclusão de outras evidências da síndrome. 

Existe uma ampla variedade de "alterações psiquiáúicas" 
decorrentes do uso excessivo de bebidas alcoólicas ou que 
subjazem a ele, podendo-se relacionar as vivências alucina
tórias transitórias, o delirium tremens, as convulsões por absti
nência, a alucinose alcoólica, a intoxicaçãO patológica, asam
nésias transitórias, a depressão seguida muitas vezes de suicí
dio - a hipoma!!_ia, estados de ansiedade fóbica, esquizo
frenia, lesão cerebral acompanhada da síndrome de Wemicke
Korsakoff, demência alcoólica, degeneração cerebelar, e ou
tros males. 

O alcoolisfilo encontra-se, inexoravelmente, arraigado à 
rede de "interações familiares", concorrend9 para a desagre
gação do núcleo familiar, acarretando graves danos psicos
sociais aos seus meriibros; os agravos emocionais aos filhos 
são patentes, levando-os, segundo estudos bem documenta
dos, a repetirem o estigma do alcOolismo na fase adulta poste
rior; outro dado relevante é a associação freqüente entre alcoo
lismo paterno-matem-O e o espancamento de bebês e crianças. -

Sr. Presidente e Srs. Senadores as "complicações sociais" 
do alcoolismo revelam-se assustadoras, tal a magnitude que 
assumem nas diversas esferas relações interindividuais.e no 
processo coletivo da produção da vida em comunidade. 

Em levantamento realizado em 1989, o Ministério- da 
Saúde demonstrou que o_Brasil teve um gasto total no trata
mento do alcoolismo da ordem de 5,4% do Produto Interno 
Bruto, enquanto a produção e comercialização de bebidas 
contribuíram com apenas 2,4% do PIB. 

Como afirma a Dra. Rosane Correia SilVa, coordenadora 
do Serviço de Atenção ao Alcoolismo e Drogas do Ministério 
da Saúde "se levarmos em conta que o número de alcoólatras 
vem crescendo a cada ano_e que o PIB caiu gradativamente, 
veremos que o País só tem levado desvantagem com o excesso , 
no consumo de álcool." 

Porém, prezados Senadores, os prejuízos conse-qüentes 
do alcoolismo estendem-se além. As psicoses alcoólicas e a 
Síndrome de Dependência do Álcool ocuparam o 2' e 4' luga
res, respectiv~mente, em volume de gastos com hospitaliza
ção, numa série de 11 (onze) nosologias psiquiátricas, durante 
um período de seis anos de pesquisas, de 1984 a 1989. 

O número de pacientes internados por transtornos men
tais diretarnente relacionados com o uso abusivo do álcool 
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alqmça'um nível superior a 38% entre as.qôatro principais 
causas de hospitalização psiquiátrica. - --

. Em· confOi"ritidade com dados do Ministério- da :Previ
dência Social, 60% dos trabalhadores brasileiros consomem 
bebidas alcoólicas durante o expediente. Os rariiós rilãiS á.feta
dos.incluem os ·cte madeira, mobiliário, iniiléliOs,-portOS e 
aeroportos, metalurgia, mecânica, conStruçãO- civil, plástico, 
veículos e rodoviários urbano:-Regist:tàilf-se, anualmente, cer~ 
ca de 36:t.. mil acidentes de trabalho em virtude do alcoolismo. 

Co'nstiti.Ii-Se o alcoolisino, tamb-ém~ na terceira maior cau
sa de absenteísmo Do trabalho, segundo o Programa NaciOnal 
de Ct:nltrole dos Problemas Relacionados com o Consumo 
de Ákool - Pronal -do Ministé'rlo da Saúde. 

Relatos do Departamento Nacional de TrânsitO,- remetem-
o alcoolismo- à condição de causa de cerca de 30%_ dos aciden~ 
tes, com responsabilidade pela metade das morte_s __ ocorridas 
nesses sinistros. -

Como bem se pode constatar, senhores Senadores, o al
coolismo gera e perpetua situações gr"avemen.Te-danosas__ao 
indivíduo e ao corpo social, configurando uma complexa tra
ma, onde os estímulos à auto e heteroagress-ão encontram 
campo fértil no momento histórico ein que viveiriOs, rriafcado 
pela crise económica e" pela ausência da perspectiva realizadora 
para a massa de trabalhadores, desprovida, em sua imensa 
maioria, dos recursos mínimos a uma sobreVivê-ncia justa-e 
digna. Inobstante os formidáveis óbices que se nos deparam, 
devemos arrostar o desafio e empreender a superação desse 
grave conflito entre a doença e a saúde, entre a vida e a 
morte. 

Desde o arro de 1947, a Organização Mundial de Saúde, 
órgão da ONU, reconhece a Síndrome de Dependência do 
Álcool como uma doença, exigindo, pois, tratamento especia
lizado por parte da Medicina e ciências correlatas. CalculP-se 
que, no total da população de alcoólatras existentes no Brasil 
- cerca de 1 milhão 500 mil, segUndo pesquisa realizada 
pelo IBGE_ em 1989- m-e-noS de 40%- procuram a assistência 

médico-terapêutica adequada. 
A moderna.doutrina psiquiátrica enfatiza o ponto de vista 

preventivo como abordagem ao alcoolismo, uma vez qué estu
dos longitudinais de alcoolistas demonstram que decorre um 
tempo médio de 7 a 15 anos entre os primeiros sinais claros 
da doença e o início do tratamento especializado. 

Por exibir esse perfil insidioso de manifestação, o alcoo
lismo exige cuidados de atenção primária, reconhecendo-se 
nele uma doença social e um grave problema de saúde pública. 
A detecção precoce do uso abusivo de álcool, principalmente 
pelas camadas mais jovens da população, e a educação dirigida 
aos escolares de 19 e 29 graus, admoestando~os dos malefícios 
do hábito_ etílico, consiste em dever de todos. 

O Ministério ·da Sai.íde, através do Programa Nacional 
de Controle dos Problemas Relacionados com- o Consumo 
do Álcool, procura desenvolver açóes conjuntas com as secre
tarias estaduais e municipais-de saúde, sindicatos e empresas, 
com vistas à implantação de programa~ de promoç-ão da saúde 
e tratamento, recuperação e reabilitação do trabalhador alcoo
lista, visando, também, ao estudo e reformulação das questões 
referentes, à legislação, propaganda, trânsito, produção eco
mercialização de bebidas, previdência e assistência soCial, pro
dução dentífic3., tributação e programas educatiVos. 

A partir da década de 70, as empresas i"niCiarà:rif a-inlple
mentação de programas assistenciais e preventivOs com rela- · 
ção ao uso abusivo do álcool, evitando a dispensa de trabalha-

dores especializadOs-; minimizando a perda de eficiência é ·re
duzindo custos com acidenteS:~ Segundo pesquisa da Soêieáade 
de Assistência aos Empregados da América do Norte, para 
cada dólar expedido na recuperação de um trabalhador alcoo
lista, a- empresa tem- por ·retonió~tres dólares, o que, por 
si só~ justifica eSsa iniciativa. - -

Com relação aO trabalho realizado- para a recuperação 
e reabilização do alcoolista, merece destaque a comunidade 
dos Alcoólicos Anônimos, sempre disposta a cooperar com 
o Governo, einpresas e associações __ comunitárias, onde quer 
que se encontre U:ma mão este-ndida à procura de ajuda e 
conforto. 

A irmandade dos Alcoólicos Anônimos nasceu na cidade 
de Akron, Ohio, nos Estados Unidos, no dia 10 de junho 
de 1935, a partir do encontro entre _um corretor da Bolsa 
de Valores de Nova York, Bill Wilson e um médico deAkron, 
conhecido como Dr. Bob. Já em 1939, o número de membros 
chegava a 100, e em 1941, alcançava 8.000 membros. 

Em 1949 a Associação PsiquiátriCa Ameiicana reconhe-
ceu a irmandade dos Alcoólicos Anónimos. -

-Os Alcoólicos Anónimos, em suas reuniões,-- propõem 
um. programa de total abStiriêncía; sendo im-prescindível que 
o membro evite o pririleiio gole em cada 24 horas; a sobriedade 
é conseguida pelo compartilhamento de experiências, forças 
-e esperanças nas reuniões de grupo, ·com observação dos "Do:
ze Passos" suge.!Jdo~ para a recuperação do alcoolismo, dos 
quais o prime"iro ensina: '"Admitimos que éramos imponentes 
perante o álcool - que tínhamos perdido o domínio sobre 
nossas vidas". Da mesma forma, a unidade da irmandade 
se baseia nas "Doze Tradições", que têm como fatore alicerce 
o anonimato e a "necessidade de colocar os princípios acima 
das personalidades". 

Atualmente, os Alcoólicos Anónimos contam com 88 mil 
grupos espalhados por 136 países, atendendo a 3 milhões de 
membros. 

-Ó infcio dos trabalhos da Alcoólicos Anónimos no Brasil, 
ComO· atiVidade grupal, data de 5 de s-etembro.de 1941,-totãli
zando, hoje, cerca de 4.000 grupos que reúnem mais de 100 
mil indivíduos em recuperação. 

Para traçar os modelos de comportamento para todos 
os grupos espalhados pelo País, decidiu-se realizar em Brasília, 
de 16 a 18 de abril, a XII Convenção Nacional dos Alcoólico> 

_ Anónimos, com -a presença de 10 mil pessoas, entre membros 
da Alcoólicos Anónimos, sinipatizantes, grupos familiares e 
especialistas em alcoolismo. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, o alcoolismo é apontado 
pela OrganiZação Mundial de Saúde como o segundo maior 
problema de saúde do mundo,logo após as doenças cardiovas
culares, levando a uma diminuição da expectativa de vida 
méâla em tOrno de 12 a 15 anos.-Mesrno- eXibindo tamanha 
gravidade, ainda é visto coffi preconceito por parte conside
rável de nossa sociedade e pela legislação que, como se observa 
na Consolidação das Leis do Trabalho, admite a demissão 
por justa causa-por "embriagues habitual", desconhecendo 
o seu caráter patológico. 

FaZ-Se necessãriã a união de todos os estratos da nação 
brasileira para que detenhamos a marcha desastrosa dessa 
doença; faz-se igualmente necessário que, a exemplo da Tradi
ção-de número 12 dos Alcoólicos Anónimos, lembremo~nos 
sempre "da necessidade de colocar os princípiós acim.ã- das 
perc:onalidades''. 

Era o que desejava transmitir. 
Muito obrigado. 
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O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Lourival Bap~ist.a. 

O SR. LOURIV AL BAP'l'ISTA (PFL - SE. Pronuncia 
o seguinte discurso.) --Sr. Presidente, Sr45·e Srs. Senadores, 
li, há poucos dias, -um artigO- em que detive minha atenção, 
e cuja mensagem muitO me sensibilizou pela sua essência filo
sófiaCe me fez rememorar um episódio conturbado da vida 
nacional que jamais será esqueCido, nem por nós, contempo
râneos desse evento, nem pela história, depositária da expe-
riência das nações e dos povos. · 

O artigo, de autoria do-Ministro Paulo BrosS:ãfd,--ãCres.:. 
centa à história recente de nosso País um fato de tr:iilscen
dental importância so&fe a vida de um polídCo bra.sileiro· ciue 
marcou profundamente os destinos da Nação brasileira, por 
ter ocupado um grande espaço no cenário nacional, _numa 
fase bastante agitada da conjuntura política br~~H~ira, que 
culminou com o fatídico desfecho do final de agosto de 1954. 

Este episódio, teve repercussõe~ e __ desdobram~ntos que 
ainda estão vivos em minha memória, pois era naquela época 
Deputado, e em Sergipe, como em todo o País, eclodiram 
rumorosas manifestações do povo comovido e_ revoltado com 
o desenlace dos acontecimentos-que- vitimarain O Presidén·te 
da Ri!pública, envolvido num iinpaSSe político de tão difícil 
solução que o levou ao suicídio. 

Sr. Presidente, o artigo a que me refiro,- relelilbra, de 
passagem, alguns fatos conhecidos desse episódio, corno q 
atentado de 5 de agosto contra Carlos Lacerda, em que morreu 
o Major Vaz, a crise política e o envolvimento da guarda 
pessoal do Presidente nesta cilada, quando era Ministro da 
Justiça o saudoso Tancredo Neves. 

Os cronistas polítiCOS a-pontam este fato como o estopim 
ou a gota d'água que moveu a avalanche da crise e suas conse-
qüências. · -

Mas a crónica do Ministro Paulo Brossard é, principal
mente, para divulgar um fato inédito, mas de profunda sabe
doria para a consciência humana. 

Naquele agosto fatídico, depois de desencadeada a incon
trolável crise, o Presidente Getúlio Vargas foi a Minas, a 
convite do então __ Govemador Juscelino Kubitschek, ficando 
hospedado em sua residência no Palácio das Mangabeiras. 

Alta madrugada, o seu ajudante-de-ordens vai acordá-lo 
informando que o Presidente não dormira e se achava na 
biblioteca, no andar térreo. 

Alegando que também perdera o sono, Juscelíno, imedia
tamente, se dirigiu pai-a O local onde encontrou o Presidente 
"'de pé, andando com um livro na mão lendowo", e, ao ver 
o seu anfitrião, deixou o livro sobre a mesa. 

Pergunta o ilustre ministrO: -"Que livro o President_e Var
gas estava a ler, andando pela biblioteca do Palácio das Manga
beiras, naquela madrugada_em que não podia dormir, quando 
foi surpreendido pelo Governador mineiro, ouvindo, quem 
sabe, o rumor do terremoto e o branir da _ _tempestade?", e 
acrescenta ser muitO curiosO que um homen:t de profunda 
formação agnóstica, entere tantos livros que pode"ria escolher 
a esmo, da vasta biblioteca de Juscelino, tivess_e nas mãos, 
naquele momento--de terrível conflito interior, um livro de 
tão refinada espiritualidade, como aquele: "A imitação de 
Cristo". 

A reflexão que faço sobre esse evento, Sr. Presidente 
e Srs. Senadores, é que todo ser humano tem necessidade 
de Deus c_omo solução para os seus problemas. As consciências 

serenas e tranqüilas repousam Nele, que é o supremo maestro 
da harmonia universal. 

O patrono deste Plenário, o iriesqueCfvel Rui Barbosa, .. 
em seu precioso acervo literário, nos deixou, do seu "DiscurSo 
no Colégio Anchieta", esta alocução lapidar sobre a espirituaw 
!idade humana: 

"Deus é a necessidade das necessidades, Deus é_a incóg- -
nita dos grandes problemas insolúveis, Deus é a harmonia 
entre as desarmonias da criação. Incessantemente passam, 
e há de passar no vértiCe dos tempos, as idéias, os sistemas, 
as escolas, as filosofiaS, os governos; as raças, aS civilizações; 
mas a intuição de Deus não cessa, não cessará· de esplender, 
através do eterno mistériO, nO fundo invisível do pensamento, 
como o mais remotO dos astros, nas· profundezas obscuras 
do éter. A realidade suprema, de onde nos cai perenemente 
esse raio de luz, é inexting??vel. Mas de longe nos vem ele 
na imensidade do existir, que, ainda quando momentanea
mente lhe pudéssemos supor apagado o foco remotíssimO, 
primeiro pereceria a humanidade que deixasse de ver aceso 
na extrema do horizonte esse ponto luminoso." 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, era esse ponto luminoso, 
essa luz no fim do túnel, qué procurava, desesperadamente, 
o Presidente Getúlio Vargas em seus- últimos dias de conflito 
íntimo e de agonia, em Deus ele procurava a paz para o 
seu espírito, atribulado com os imenso problemas nacionais 
que o cercava. 

Finalizando, Sr. Presidente, peço a transcrição, com o 
meu pronunciamento, do artigo de autoria do Ministro Paulo 
Brossard, intitulado "Vou contar o que me ·contaram", publi
cado em Zero Hora, edição de 16 de março de 1992, 

DOCUMENTO A QUE.SE REFERE 0 SENA
DOR LOURIVAL BAPTISTA: 

Opinião - 16-3-92 - Zero Hora 

VOU CONTAR O QUE ME CONT ÀRAM 

Paulo Brossad, Ministro do STF 
Só quem viveu os dias de agosto de 1954 pode medir, 

ainda que à distância,- a intensidade e extensão dos dramas 
então desenrolados em contraditórias direções. O segundo 
governo de Getúlio Vargas, iniciado sob as maiores esperanças 
de largas faixas da população brasileira, não deixou de sur
preender o analista atento dos acontecimentos. Basta dizer 
que o presidente que, sem chegar a alcançar a maioria absoluta 
do eleitorado, obtivera vitória espetacular. começou por consw 
tituir o que ele próprio definiu como·"um miníStério de expe
riência" e que, no seu ·conjunto não era um grande mistério. 
O passado autoritário e travesso do chefe do governo, por-
sua vez, despertava reservas e desconfianças; o fato é que 

_ os dias se passaram e muitas das esperanças se desvaneceram; 
a inflação continuou a flagelar a sociedade, pulularam escânda
los ... enfim, sem pretender, nem de longe, reconstituir aquela 
quadra, direi apenas que a situação não era um mar de rosas 
quando, na noite de 5 de agosto, em tocaia que visava a 
eliminar o jornalista Carlos Lacerda, foi morto o major da 
Aeronáutica Rubens Vaz; a repercussão, não é preciso dizer 
foi iniensa e crescente: aumentava dia a dia, a partir do mo
mento em que ficou apurado de maneira induvidosa que os 
sicários integravam a guarda pessoal do presidente da Repú~ 
blica, com endereço no Palácio do Catete, e entrara a funcio
nar sob a chefia do Tenente Gregôrio, -auxiliar -da mais íil.tima 
confiança, e de longa data, do Presidente. Não é preciso dizer 
ma~s para que se tenha uma idéia da comoção provocada. 
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Tancredo Neves, que era o Ministro da JustiÇa, ao saber do 
atentado - Lacerda ferido e o major Vaz morto, sempre 
atilado- comentou: ferido ficou o Presidente. 

O desmoronamentO foi impresSionante, }:>e iaS propõrções 
e pela rapidez. Dono de experiências múltiplas e sagacidade 
jamais contestada, o presidente sentiu que o soalho-começava 
a faltar-lhe; depois, alguns fatos de caráter pessoal, vindos 
a público, teriam atíngido profundamente sua própria existi~ 
ma tio. 

Em uma palavra, a situação,- que não era fácil Da tarde 
de 5 de agosto tornou-se crítica a partir da noite daquele. 
dia fatídico: mas o meu propósito não é retraçar aquele perío
do, que ainda sangra e apaixona; quero apenas relatar um 
fato, para mim altamente expressivo, do qual agora tomei 
ciência e que suponho desconhecido por muitos ou por todos 
com quem costumo prosear às segundas-feiras. 

Naquele agosto, depois de desencadeada a_ crise que se 
transformaria em voragem devoradora, o Presidente fOi a Mi
nas; dessa viagem, alíás existe uma fotografia sua tirada no 
avião, se não estou deslembrado, que é impressionante: charu
to entre os_ dedos. a fisionomíi tenSa e triSte-. revela as dimen
sões do _drama que se desenrolava em seu íntimo. Mas isto 
não vem ao caso-: O que importa é o que passo a narrar. 
Vargas ficou hospedado no Palácio das Mangabeiras, casa 
de residência do governador. Alta madrugada, este foi acor
dado por seu ajudante de ordens, para dizer-lhe que o presi
dente não dormira e se achava na biblioteca, situada no andar 
térreo; sem demora, Juscelino se dirigiu ao local di;z;egdo_que 
também perdera o sono; encontrou o presidente de pé, andan
do, com um livro na mão, lendo-o; à chegada de seu hospe
deiro, deixou b liVro sobre a mesa. 

Curioso e até patético: Getúlio, um agnóstico, em 
momento crepuscular, lia a Imitação de Cristo 

Que livro o Presidente Vargas estava a ler, andando pela 
biblioteca do PaládO -das Mangabeiras, naquela madrugada 
em que não podia dormir e quando foi surpreendidO pelo 
governador mineiro, ouvindo, quem sabe, o rumor do terre
moto e o bramir da tempestade? Ele lia a Imitação de Cristo! 

Dir-se-á que naquele momento e naquelas circunstâncias 
ele leria qualquer livro. a esmo, sem outro interesse que o 
de vencer a solidão silenciosa da madrugada. Não contesto, 
mas de mim para comigo, fico a_ p~nsar que não deixa de 
ser curioso, senão patético, que naquele momento _crepus
cular, o homem de formação profundamente agnóstica, tivesse 
nas mãos um dos livros da mais apurada e repassada espiritua
lidade e estivesse a vagar pelas suas páginas que cheiram 
a mosteiro ... 

Já que c_ontei a história, vou contar o resto._A notícia, 
é claro, se deve à única testemunha do fato, o então Gover
nador Juscelino, que a transmitiu, nl.ais-de uma vez, à pessoa 
que me relatou, o Ministro Sepúlveda Pertence, meu ilustre 
e prezado colega no Supremo Tribunal Federal. 

O SR. PRESIDENTE· (Dirceu· Carneiro) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Yalmir Campelo. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, s~s e Srs. Senadores, 
gostaria de registar uma _decisão tomaçla peo "Goverriador do 
Distrito Federal, Joaquim Roriz; há duas semanaS, que' resgata 
compromisso de campanha e representa um gesto de preocu
pação com as classes de menor renda. 

O Governador propôs à Câmara Legislativa um projeto 
de lei que reduz de 12 para 7% a a!íquota do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços, o·JCMS, incidente so
bre os. principais prOdutos que compõem a cesta básica. 

_com esta decisão, o Governador tem o objetivo de per
mitir que as camadas de menor poder aquisitivo tenham acesso 
a uma quantidade maior desses_ produtos, essenciais à sua 
subistêncía. 

Trata-se de uma decisão inédita, cujos reSultados, ainda 
que não se façam sentir de um dia para o outro, após a apro
vação do projeto pela Câmara Legislativa, trará benefícios 
aos trabalhadores. . 

ó gesto do Govefnador vai significar uma redução nos 
preços do arroz, feijão,-óleOs comestíveis. farinha de mandioca 
e carnes. Esses produtos continuarão tendo os seus preços 
em evolução, pelo menos enquanto o País estiver convivendo 
com a inflação, não tenhamos dúvidas disso! Mas a velocidade 
de elevação desses preços será mais lenta. O que nós espera
mos é que a política económica do Governo Federal tenha 
êxito e a inflação se estabilize em patamares que não deterio
rem ainda mais o grau de pobreza do povo brasileiro. 

A Câmara Legislativa do Distrito-Federal saberá avaliar 
O sigriificado da proposição do Governador. Ele abriu mão 
de sua receita para permitir que as camadas da população 
com menor poder aquisitivo si::jari:t_ benefi~iadas ao adquirir 
produtos essenciais à sua sobrevivência. EstudOs sobre o peSo 
dos tributos na cesta básica indicam que o impacto é muito 
maior e mais perverso para as pessoas que ganham um salário 
mínimo. Esse impacto é dez vezes maior do que no caso 
de quem ganha acima de 8 salários mínimos. 

Ou seja, Sr. Presidente e Srs. Senadores; o trabalhador 
com menor renda acaba sendo a vítima da carga tributária, 
enquanto as faixas de renda mais elevadas sofrem menos im
pacto. Na verdade, o valor do salário mínimo, mesmo com 
o reajuste proposto ontem, pelo Governo, não é suficiente 
para c:omprar os produtos da cesta básica, usada para o consu
mo de uma fam11ia adulta durante o mês. 

A proposta de redução do ICMS sobre os principais pro
dutos da cesta básica representa ganhos para os trabalhadores. 
Com a medida, o Governador do DistritO Federal segue o 
exemplo de outros estados da Federação, onde decisões seme
lhantes já foram tomadas. Não se pode deixar de reconhecer 
q~e a medida irá se refletir no próprio comportamento da 
inflação, contribuindo para a sua redução, uma vez que terá 
influência direta sobre os preços dos _produtqs essenciais. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a decisão tomada pelo 
Governador Joaquim Roriz revela preocupação com as cama
das de menor poder aquisitivó e mostra ó sentimento de que 
a administração do DistritO Federal está affria:da com as deci
sões adotadas individualmente em cada Unidade da Federa
ção. Essas decisões acabarão, no seu conjunto, influindo para 
a superação da crise econômica e Brasília não poderia deixar 
de dar sua contribuição nesta hora. Muito obrigado. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Amazonino Mendes - Amir Lando - Beni V eras -
Cid Sabóia de Carvalho - Coutinho Jorge - Elcio Álvares 
- Epitácio Cafeteira-Fernando Henrique Cardoso- Gari
baldi Alves- Guilherme Palmeira- Iram Saraiva- h_apuan 
Costa Júnior - João Calmon - João Rocha - Josaphat 
Marinho- José Paulo Bisol- José Sarney- Júlio Canipos 
- Jutahy Magalhães - Lavoisier Maia - Lourival Baptista 
-Marco Maciel- Meira Filho- Nelson Carneiro -Nelson 
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Wedekin- Ronaldo Aragão- Ruy Bacelar- Valmir C~
pelo. 

o" SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - A Presi
dência -avisa ao- Plenário que estão abertas as inscrições para 
interpelação ao Sr. Ministro da Saúde, Dr. Adib Jatene, no 
próximo dia 28, terça-feira. às 14 horas e 30 minutos. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cárne1ro) - Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, 
designando para a sessão ordinária de segu~da-feira a_ se-
guinte: -

ORDEM DO DIA-

-1-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
· N' 125, DE 1991 

COMPLEMENTAR 

(Em regime dé urgência, nos- teimos do_ art. 336, c, do 
Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n' 125, de 1991 - Complementar (n' 60/89, na Casa de ori
gem), que disciplina os limites das despesas com o funciona
lismo público, na forma do art. 169 da Constituição Federal, 
tendo 

PARECERES, proferidos em plenário. 
Relator: Senador _Meira Filho. 

-19 pronunciamento: favorável ao prOjeto; 
- 29 pronunciamento: favorável à emenda de plenário. 
(Dependendo de parecer sobre as emendas apresentadas 

perante a Comissão de Assuntos Económicos.) 

-2-

0FÍCIO N' S/64, DE 1991 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c_, __ do 
Regimento Interno.) 

Ofício n' S/64, de 1991 (n' 7.909191, na origem) relativo 
a proposta para que· seja autorizado o Governo do Estado 
do RiO Grande do Sul a emitir e COlocar--no mercado através 
de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro daquele 
Estado (LFT-RS) (dependendo de parecer). 

-3-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N' 108, DE 1991 

DiScussão, em Turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n• 108, de 1991 (n' 1.991189, na Casa de origem)', que autoriza 
o Poder Executivo a criar uma escola agrotécnica federal no 
Município de Araguaína, Estado do Tocantins e dá outras 
providências, tendo 

.PARECER FAVORÁVEL, n'73, de 1992, da Comissão 
- de Educação. 

-4-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUlÇÁO 
W 24, DE 1991 

Discussão, em primeiro tui-no, da Proposta de Emenda 
à Constituição n9 24, de 1991, de aUtoria do Senador César 
Dias e outros Senhores Senadores, que altera a redação do 
§ 29 do art. 14 do Ato das Disposições ConstituciOriais Transi
tórias. (3~ sessão de discussão.) 

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

(Levanta-se a sessão às 11 horas e 50 minU-
tos.) 

RETIFICAÇÃO 

ATA DA 193• SESSÃO, REALIZADA EM 
30 DE OUTUBRO DE 1991 

(Publicada no DCN (Seção II) de 31-10-91) 

- RETIFICAÇÁO 

Na página n9 7541, z~ coluna, no Projeto de Lei do Senado 
n9 355, de autoria do Senador Márcio Lacerda, 
Onde se lê: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 255, DE 1991 

Dá nova redação ao art. }\' da Lei n' 4.728, de 
14 de julho de 1965, e dá outras providências. 

O COngresso Nacional decreta: 
Art. 1' O art. 1• da Lei n° 4.728, de 14 de julho de 

1965, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo úriico:-

"Art. 19 ·•••n••••••·····••··•············~··-r·'-·•···-·••H 

Parágrafo únicO. O mercado de capitais funcio
nará em tim único pregão nacional eletrônico." 

Art. 2' Ficam as bolsas de valores existentes no País 
unificadas em uma única instituição bursátil, com sede em 
Brasnia - DF. 

Parágrafo único. O Banco Central fixará .o prazo de 
até um ano, ·prorrogável, a seu critério-, por mais um anO, 
para que as Bolsas de Valores existentes e os atuais corretores 
de fundos públicos se adaptem aos dispositivos desta lei. 

Art. 3~> Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 49 Revogam~se as disposições em contrário. 

Justificação 

O presente projeto de lei tem por objetivo _1nstitüir um 
pregão único nacional para o mercado de capitais. -

Para isso, é necessário unificar todas as Bolsas de Valores 
existentes no País em uma única instituição cuja sede será 
a cidade de Brasílía, capital da República Federativa do Brasil. 

Com essa unificação, os negócios bursáteis Serão realiza
dos a partir de qualquer ponto do País,_ através de ordens 
transmitidas eletronicamente por termínais de computador 
instalados nas corretores de valores. 



Abril de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (S~ção II) Sábado 25 2469 

Coin isso, se:fão reduzidos os cutos operacionais do siste
ma e se terá um únicO íõdice de variação da Bolsa de Valores. 

Finalmente, este projeto contribui para o esforço de mo
dernização qu·e vem sendo realizado pela Comissão-de Valores 
Mobiliários com vistas a agilizar o mercado de capitais brasi-
leiro. -

Sala das Sessões, 29 de junho de 1991. -Senador Márcio 
Lacerda. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N' 4.728, DE 14 DE JULHO DE 1965 
Disciplina o mercado de capitais e estabelece medi· 

das para o seu desenvolvimento. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacioiial decreta e seu san

ciono a seguinte lei: 

SEÇÃOI 
Atribuições dos órgãos administrativos 

Art. 19 Os mercaOos financeiros e de capitais serão dis
ciplinados pelo Conselho Monetário Nacional e fiscalizados 
pelo Banco Central da Republica do Brasil. 
• • • •' •• • • • • • o • •• • • • • • • •-• • •·-~''''-'''' • '• •• o''' o •••' ''o u~•••' ••-• ••• •• • • • • • •' ,-, • • • • 

Leia-se 

(À Comissão de Assuntos Económicos - decisão 
terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 355, DE 1991 

Autoriza o Poder Executivo a estabelecer créditos 
especiais destinados a programas de assentamento rural 
executados pelos Estados e Municípios. 

O COngresso Nacional decreta: 
Art. 19 Fica o Poder Executivo- aütáriZaâo a fnstituir 

linhas especiais de crédito para o financiamento de programas 
de assentamento rural previstos nesta lei. 

Art. 29 Os Estados interessados em participar nos prO
gramas de assentamento rural deverão apresentar ao órgão 
designado pelo Governo Federal seus projetes específicos, 
contendo a dimensão da área a ser explorada, o número de 
trabalhadores contemplados, o tipo ou tipos de culturas sele
cionados e o prazo de sua execução. 

Art. 3~ Os Estados que não dispuserem de áreas pró
prias, ·poderão, com os recursos repassados pela União, adqui
rir glebas destinadas ao assentamento de trabalhadores sem 
terra. 

Art. 4~ Os Estados firmarão convênios com- os Municí
pios, a quem incumbe a responsabilidade de administrar os 
programas de assentamento e desenvolvimento rural. 

Art. 59 Os órgãos técnicos dos Estados elaborarão, em 
conjunto com as Prefeituras, as propostas de melhor explo
ração de área, considerando os seguintes parâmetros: 

a} sua localização; 
b) a aptidão agroambiental; 
c) os recursos hídricos existentes; 
d) a possibilidade da reserva ecológica em condomínio; 
e) as melhores e as mais rentáveis conbinações de explo

ração comercial e para subsistência; 
t) as formas de organização mais apropriadas; 
g) as potencialidades do mercado. 

Art. 69 A assistência técnica Sel-á prestada a cada unida
de de assentamento pelos órgãos específicos do Governo Fede
ral, do Governo dos Estados e dos Municípios. 

Art. 7~ As Prefeit1.;as dos Municípios deverão consti
tuir comissões interinstid.~.cionais compostas, entre outros, pOr 
órgãos de assistência técniCa e de representação classista, desti
nadas a estabelecer critérios de recrutamento e seleção dos 
colonos. -

Art. 8<.> Procedida a seleção, os trabalhadores comtem
plados firmarão, com o órgão eXecUtor do programa contrato 
de concessão de uso do lote, pelo prazo de 5 (ciil.co) ã.nos, 
comprometendo-se a residir no imóvel e a explorá-lo de acordo 
com as indicações técnicas pactuadas. 

Art. 9' O órgão gestor do programa previsto nesta lei 
levantará o potencial agrícola de cada lote no período de 
5 (cinco) anos, estabelecendo a correlação entre a safra espe
rada e os preços mínimos oferecidos pelo Governo. 

Art. 10 O valor do lote será quitado em 5 (cinco) presta· 
çóes anuais, vencendo a primeira logo ao final da primeira 
safra, no segundo ano após a assinatura do contrato, e assim 
sucessivamente. 

Art. 11. O valor de cada prestação será equivalente 
a 10% (dez por cento) da safra efetivamente comercializada, 
ass_egurado o preço mínimo- oficial não incidindo juros de 
mora: quando o·retardo se der em decorrência de praga, altera~ 
ção climática ou qualquer razão que justifique forçã maior. 

Art. 12. Os lotes terão dimensão nünca- inferior à do 
módulo rural da região e as culturas serão cobertas por seguro 
agrícola. 

Art. 13. Um ano após expirado o prazo de contrato 
de concessão de uso, e não se encontrando inadimplente, 
receberá o produtor a escritura pública defiriitiVa- do lote cor
respondente. 

Art. 14. O Poder Executivo regulamentará a presente 
lei no prazo de 60 (sessenta) dias contados de sua publicação. 

Art. 15. Esta lei entr~_~em vigor-riã -data de sua p~bli
cação. 

Art. 16. Revogam-se as disposições em coiltrário. . . 

Justificação 

-o presente projeto representa -niais Uixüfcontribuíção des
tinada a corrigir os desequilíbrios da estrutura agrária brasi
leira. O seu principal objetivo é o de assentar; racionalmente, 
trabalhadores sem terra, num amplo programa de desenvol
vimento rural em que atuem de forma integrada a União 
os Estados e os Municípios. 

Considerand9 q~e _os Estad9s e_ os Municípios não se 
encontram em condições fina-nceiras para custêar a implemen
tação desse programa, o projeto autoriza o Poder ExecutiVO 
a estabelecer linhas especiais de crédito, destinadas ao assenta
mento rural. 

Com os recursos repassados pela União, os Estados e, 
principalmente, os Municípios passarão a atuar mais direta
mente nos projetas de Reforma Agrária que, como se sabe, 
jamais terãó êxito se cometidOs exclusivamente ao Governo 
Federal. 

Além de possibilitarem a aquisição de glebas para o assen
tamento de colonos por parte dos Estados e Municípios que 
não dispuserem de área própria, esses recursos servirâo para 
financiar os serviços de infra-estrutura e as habitações rurais 
em cada projeto específico, aprovado previamente pelas insti
tuições intervenientes. 
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O pagamento dos lotes e das habitações em referência 
será feito tomando-se por parâmetro a capacidade produ-tiva 
de cada lote e como referencial de liquidez, uma percentagem 
sobre as safras efetivamente comercializadas~ respeitado o 
preço mínimo oferecido pelo Governo. 

Estamos certo de que, adotando programas de_ssa nature
za, a Administração Federal estará dando um passo seguro 
no rumo do resgate da dív;ida que temos para com milhões 
de brasileiros sem terra, sem rumo e sem condições efetivas 
para execerem a sua cidadania. 

Sala das Sessões, 30 de outubro de 1991. -Márcio La: 
cerda. 

(A Comissão de Assuntos EconómiCos - decisão 
terminativa.) 

A TOS DO PRESIDENTE 

ATO DO PRESIDENTE N• 147, DE 1992 

O Presidente do Senado Federal, no uso das suas atribui~ 
ções regimentais e regulamentares, em conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora-n9 2, de 1973, resolve nomear TERESA 
MOTT A IGREJAS LOPES, Técnico Legislativo, área de 
Processo Legislativo, Classe .. Especial", Padrão III, d( Qua
dro de Pessoal do Senado Federal, para exercer o cargo, em 
comissão, de Diretora da Subsecretaria de Coordenação Le
gislativa do Congresso Nacional, Código SF-DAS-101.4, do 
Quadro de Pessoal do Senado Federal, Parte Permanente. 

Senado Federal, 23 de abril de 1992. -Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 148, DE 1992 

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, resolve 
nomear JORGE SARAIVA CASTRO para exercer o cargo, 
em comissão, de Assessor Legislativo, código SF-DAS-102.3_, 
do Quadro de Pessoal do Senado Federal -, Parte Perma
nente. 

Senado Federal, 23 de abril de 1992. -Senador Mauro 
Benevides, Presidente do Senado Federal. 

PORTARIAS DO 1' SECRETÁRIO 
PORTARIA N• 15, DE 1992 

O Primeiro-Secretário do Senado Federal, no uso de suas 
atribuições regimentais, resolve: designar ALAOR BARBO-

SA DOS SANTOS, AssessOr legísiativo, PAÜLA CUNHA 
CANTO DE MIRANDA, Analista Legislativo, e MARCO 
AURÉLIO DE OLIVEIRA, Analista Legislativo, para, sob 
a presidência do primeiro, integrarem ComissãO- de Inquérito 
incumbida de apurar os fatos constantes dos Process_os nç.s 

16.249191-7, 15.102/91-2, 14.402!91-2 e 16.287191-6. 
Senado Federal, 13 de abril de 1992. _-Senador Dirceu 

Carneiro, Primeiro Secretári~. 

PORTARIA N• 16, DE 1992 

O Primeiro Secretário do Senado Federal, no uso de 
suas atribuições reginieritoiis, resolve designar JOSÉ ARCO
VERDE DE MELO, Assessor Legislativo, WILSON RO
BERTO THEODORO, Assessor Legislativo e RICARDO 
LUIZ LEITE OLIVEIRA, Assessor Legislativo, para, sob 
a presidência do __ prímeiro, integrarem COmissão de Inquérito 
incumbida de apurar os- fafõS c"onstantes· do ProCesso n<;> 
17.883191-1. 

Senado Federal, 13 de abril de 1992. -Senador Dirceu 
Carneiro, Primeiro Secretário. 

PORTARIA N• 17, DE 1992 

O Primeiro Secretário do Senado Federal, no uso de 
suas atribuições regimentais, resolve designar JOSÉ AUGUS
TO ARCO VERDE õE.MELú, Asséssor Législativo, WIL
SON ROBERTO THEODORO, Assessor Legislativo e RI
CARDO LUIZ LEITE OLIVEIRA, Ass< ,or Legislativo, 
para, sob a presidência do primeiro, integrarem Comissão 
de Inquérito incumbida de apurar os fatos constantes do Pro~ 
cesso n• 3.905/92-6. 

Senado Federal, 13 de abril de 1992. - Senador Dirceu 
Cariteiro, Primeiro Secretário. - -

. PORTARIA N• 18, DE 1992 

O Primeiro Secretário do Senado Federal, no uso de 
suas atribuições regimentais, resolve: designar MÁRIO SÉR
GIO DA SILVA MARTINS, Analista Legislativo, S1HEL 
NOGUEIRA DA GAMA, Amllista Legislativo e SIL VANA 
MOURA DE OLIVEIRA, Analista Legislátivó, para,sob 
a presidência do primeiro; integrãrem Comlssào de Inquérito 
incumbida de apurar os fatos constantes dos Processos n~ 
5.199/91'3 e 5.767191-1. 

Senado Federal, 13 de abril de 1992 . ......: Senador Dirceu 
Carneiro~ Primeiro Secretário. · · 
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1- ATA DA 61• SESSÃO, EM 27 DE ABRIL DE 

1.1 -ABERTURA 
1.2-EXPEDIENTE 
1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da República 
- N~ 181 e 182/92 (n'' 120 e 121/92, na origem), resti· 

tuindo autógrafos de projetes de lei sancio_nados. 

1.2.2- Aviso do Ministro da Previdência Social 
- N9 .519i, .de 20 de abril do coiTeD.te filiO, encami

nhando- informações sobre os quesitos constantes do Re-_. 
querimento n9 51, d.e 1992~ de autorl.a_do S.enador Eduardo 
suplicy. 

1.2.3- Leitura de projeto 
-Projeto de Resolução n<:> 15/92, de autoria da Comis

são Diretora, que dispõe sobre a representação do Con
gresso Nacional na Comissão Pa_rlamentÇl_r Conjunta do 
Mercosul. 

1.2.4- Requerimen1os 
- N• 198/92, de autoria do Senador Dirceu Carneiro, 

solicitando sejam prestadas pelo Ministro das Minas e 
Energia, o Exm9 Sr. ~ateus Pratini de Morais, como autori
dade à qual está subordinada a Petrobrás, as infonnações 
que menciona. - _ _ 

- N• 199192, de autoria do Senador Carlos De'Carli,~ 
comunicando sua ausênçia dos trabalhos da Casa nos dias 
27 e 28 de fevereiro e de 4 a 10~ de )Darço deste ano. 
Aprovado. 

1.2.5 - Discursos do ~xpediente 
-SENADOR EPIT ACIO CAFETEIRA- Coloca· 

ções sobre artigo publicado em órgão da Imprensa a respei
to da base e oposição parlamentar ao Governo, no Senado 
Federal,. e, em especial, ao PDC. Rebatendo noticiário 
inSerto no jornal "Congresso Nacional", contendo insinua~ 
ções tendenciosas a _respeito de S. E~ - -- --

- O SR. PRESIDENTE -Solidariedade ao Senador 
Epitácíõ Cafe_leira. ~ 

SENADOR JUT AHY MAGALHÃES- Decisão do 
Tribunal de Contas da União relativa_ ao acompanham~nto 
das licitaçõeS pertinentes aO PrOjefo Minha Gente, do Mi
nistério da Saúde. 

-SENADOR EDUARDO SUPLICY- Críticas à 
administração do Governo Collor. Situação por que passam 
as costureiras da empresa Jorge Gabriel Calfat, que se 
encontra em processo de falência. Auditoria na Eletrosul. 

1.2.6- ·Leitura de projeto 
- Proj~to de Lei do Senado n!> 49/92, de autoria do 

Sé:na_9pr Humberto Lucena, dá nova redação ao art. 3~, 
da Lei n' 7.377, de 30 de setembro ~de 1985, que dispõe 
sobre o exercício da profissão de Secretário e dá outras 
providências. 

1.2.7- Comunicação da :Presidência _ 
-Recebimento do Governo do Estado de Mato Gros

so, o_ Ofício n!> S/4/92, solicitando au~orização para emitir 
Títulos da Dívida Pública Estadual, para giro de 88% de 
quatrocentos de cinqüenta milhões de Letras Financeiras 
do Tesouro do Estado de Mato Grosso - LFTE-MT. 

1.3- ORDEM DO DIA 
Projeto de Lei da Câmara n• 125191-C (n' 60/89, na 

Casa de origem), que disciplina os limites das despesas 
ç.Ç>m o funciortàlismo públjco, na forma do art. 169 da 
Çonstituição FederaL Retirado da pauta. 

Ofícion'S/64, de 1991 (n•7.909/91, na origem) relativo~ 
a proposta para que seja autorizado o- Governo do Estado 
do Rio Grande do Sul a emitir e colocar no mercado através 
de ofertas Públicas, Letras Financeiras do Tesouro daquele 
Estado (LFT·RS). Diseussão encerrada do Projeto de Re
solução n• 16192, oferecido nesta data pelo Relador José 
Paulo Bisol, ficando a votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Lei da Câmara n• 108/91, (n' 1.1991189, 
na Casa de origem), que autoriZa o Poder Executivo a
criar uma escola agrotécnica federal no Município de Ara
guaína, Estadç, do Tocantins e dá outras providências. Ois· 
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EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

MANOBL VILELA DE MAGALHÃES 
Diretor.Oeral do Senado Fedcnl 
AGAC!EL DA SILVA MAIA 
Diretor Bxccutivo 
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA 
Dirctor Admúü&trativo 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
ID1pra10 sob l'eipouabiUdaU da Mesa do Suado Pedmal 

ASsiNATURAS 

LUIZ CARLOS BASTOS - Semestral ··-··----········-·-·-·--·-·--·-·-··--·----··---.Cr$ 70.000.00 
Dirctor Industrial 
PLORIAN AUGUSIO COUTINHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

cussão encerrada, ficando a --~?~_!ção adiada nos term<.:!_~ 
regimentais. ---- - _ _ __ _ 

Proposta de Emenda à Constituição ll•-24791, de auto
ria do Senador César Dias e outros Senhores Senadores. 
que altera a redação do § 29 do art. 14 do Ato_das Dispo
sições Constitucionais Transitórias. Em fase de Discu-Ssão 
(3•sessão). ----

1.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia 

SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG - O 
Brasil e a nova ordem mundial. 

SENADOR AUREO MELLO -Edição do jornal 
Momento Politico, por jornalistaS integrantes do Comitê 
de Imprensa do Senado Federal. Estudo publicado ·no seu 
número de lançamento concernente à Amazônia. 

SENADOR MAURÍCIO CORRÊA- Manifestação 
relativa ao Projeto de Lei da Câmara n" 125/91-Comple
mentar, constante da Ordem do Dia, que trata "da regula
mentação dos gastos da União com o funcionalismo pú~ 
blico. 

SENADOR JOSÊ FOGAÇA -Consideraçoes íi1usi
vas à reportagem especial da revista Veja, edição desta 
semana, sobre o Congresso Nacional. 

SENADOR MANSUETO DE LAVOR·.:....: Assassi
nato do Prefeito de Floresta-PE, Francisco Ferrai ~ova-es._ 

Tiragem 1.200 exemplares 

1.3.2 - Comwrlcação da Presidência 
-- Transfer~ncia, para às dez horas e trinta minutos 

do dia 20 de maio, da Sessão Especial do Senado Federal, 
destinada a homenagear o Jurista Pontes de Miranda. 
Aprovada. 

1.3.3. - Discursos após a Ordem do Dia (continuação) 
SENADOR AMIR LANDO- Reparo-a noticiário 

inverídico divulgado em órgãos da Imprensa, especialmen
te no Correio Braziüense, relativo a adesão de S. Ex• à 
base parlamentar governista no Senado Fede_ral. 

1.3.4- Comunicação -da Presidência 
-Comparecimento do Sr. Ministro de Estado da Saú-

de, ao plenário' do Senado Federal, na sessão de amanhã. 
1.4-ENCERRAMENT0-
2- ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N'7, de !992 
3- ATOS DO PRESIDENTE 
N•' 149 a 155, de 1992 
- N' 89, de 1992 e n• 54, de 1990 (Republicações) 
4- PORTARIA DO 1• SECRETAIÜO - -
-N'19, de 1992 
5- MESA DIRETORA 
6- LÍDERES E VICE-LÍDERES 
7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA; 

NENTES 

Ata da 61 a Sessão, em 27 de abril de 1992 
28 Sessão Legislativa Ordinária, da 498 Legislatura 

Presidência dos Srs. Mauro B_enevides, Alexandre Costa, 
Epitácio Cafeteira e Magno Bacelar. 

ÀS 74 TTOR/\.9 1' :lO MlN!.rTO'i, ACUAM,'il? PRF.
SFN11iS OS SR.~. -~I'NAIJORI'S: 

Alexandre Costa - Ama><onino Mendes - J\mir I .ando 
-Cid SaOóia de Carvalho - Dirceu Carneiro- Floio Álvares 

- Pspcridiao J\min - lipitl\cio Cafeteira - Havilmo Melo -
Garibaldi Alves l'ilho- (Jcrson Ca~ta- Guilherme Palmei
ra- Henrique J\lrocida :.:Hugo Napoleão - llumlicrio Luce
na- Joao Rocha- Jona• Pinheiro- Josaphat Marinho- Jo-
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se· Eduardo- José Fogaça- Iavoisier Maia- Jnurival Bap
tista - Magno Bacelar - Mansueto de Lavor - Mauro llene
vides- Mcira Filho- Nabor Júnior- Nelson Carneiro- Nel
son Wcdekin - Valmir Campclo. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -A lista de 
presença acusa o comparecimento de_30 Srs .. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberto a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos _trabalhos. 
O Sr. 1" Secretário procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

N' 181, de 1992 (N' 120/92, na origem), de 23 do corrente, 
restituindo autógrafOs do Projeto_ de Lei da Câmara n"' 91, 
de 1991 (n' 5.643/90, na Casa de origem), que cria a Procura· 
doria Regional do Trabalho da 19' Região e dá outras provi
dências, ·sancíonado, e que se transformou na Lei n"' 8.414, 
de 23 de abril de 1992. 

N• 182, de 1991 (n•J21191, na origem), de 23 do corrente, 
restituindo autógrafos do Projeto_ de Lei da Câmara n9 89, 
de 1991 (n' 5.641190, na Casa de origem), que cria a Procura· 
doria Regional do Trabalho da 21~ Região e dá outras provi
dências, sancionado, e que se transformou na Lei n"' 8.415, 
de 23 de abril de 1992. 

AVISO 
DO MINISTRO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 

N• 5/92, de 20 de abril do corrente_ano, encaminhando 
informações sobre os quesitos constantes do Requerimento 
n• 51, de 1992, de autoria do Senador Eduardo Suplicy. 

As informações foram anexadas ao requerimento 
e encaminhadas cópias ao requerente. 

O reqUerimento vãí aõ arquivo. 

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

Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1• Secretário: 
É lido o seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 15, DE 1992 

Dispõe sobre a representação do Congresso Nacio
nal na Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1"' Nos termos do Regulamento da Comissão Par

lamentar Conjunta do Mercosul, constante do Anexo desta 
resolução, é fixado em dezesseis o número de representantes 
do Congresso Nacional na Comissão, sendo oito Deputados 
e oito Senadores, designados na forma preVistã. rlOS i"égirnentos 
de cada Casa, ao início da primeira e da terceira se-ssão legisla
tiva Ordinária -de cada legislatura. 

Parágrafo único. E de dois anos o mandato dos repre-
sentantes brasileiros na Comissão. - ~ ----

Art. 2"' A estrutura administrati,i:f da Comissão será de
finida em resolução própria. 

Art. 3~' O _mandato da primeira represenüiçãó" do Con
gresso Nacional junto à Cõinissão findar-se-á com a presente 
legislatura. 

Art. 49 Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Justificação 

Prevista no art. 24 do Tratado de Assunção, a Comissão 
Parlaméntar Conjunta do Mercosul aprovoU em seu primeiro 
encontro regulamento disciplinando_ seu funcionamento e a 
forma de participação dos Estados membros. 

-:- 9?!11 vistas a ~ormalizar todo C! procedimento acordado 
e_ engajar o Congresso-Nacional nos trabalhos que já es,ão 
sendo desenvolvidos em nível da integraÇão d-os países partici
pantes do Mercosul, estamos oferecendo prOjeto de resolu
ção-CN que dispõe sobre a representação brasilefra na Co
missão. . _ __ 

O projeto prev_ê o número de membros titulares, com 
os r_espectivos mandatos, dentro das regras· estatuídas pela 
ComiSsão do Mercosul. 

Com relação aos suplentes, pareceu-nos desnecessário 
legislar, de vez que há normas regimentais que podem ser 
perfeitamente aplicadas, com a observação de que, em se 
tra'tando de uma Comissão revestida de caráter especialíssimo, 
de natureza sobretudo consultiva, entendemos c;ue poderá 
haver certa flexibilidade na indicação, desde que nas reuniões 
se observe o direito constitucional de_ representação da maio
ria; dentro da proporcionalidade partidária. 

Em se tratando de matéria de absoluta relevância para 
O País e para este Parlamento, encarecemos a atenção dos 
Senhores Parlamentares no sentido da mais célere tramitação 
para .esta proposição que nOs colocará em dia com o que 
de mais importante acontêce -no cenário internacional das 
Américas. 
· " Sala das Sessões, 27 de abril de 1992. -Mauro Benevldes 

- Alexandre Costa - Carlos D'Carli - Dirceu Carneiro 
- lbsen Pinheiro - Waldir Pires - Max Rosenmann - Ino-
cêncio Oliveira - Etevaldo Nogueira. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

COMISSÃO PARLAMENTAR CONJUNTA DO MERCO-. 
SUL 

ATA DE APROVAÇÃO DO REGULAMENTO DA 
COMISSÃO PARLAMENTAR CONJUNTA DO 

MERCOSUL 

Em Montevidéu, Capital da República Oriental do Uru
guai, no dia 6. de dezembro de 1991, na Sala das Sessô'es 
da Assembléia Geral as delegações de parlamentares da Repú
blica Argentina, da República Federativa do Brasil, da Repú
blica do Paraguai e da República Oriental do Uruguai, inte
grantes dos Estados Partes signatários do Tratado de AsSun
ção, declaram formalmente aprovado o Regulamento da Co
missão Parlamentar Conjunta do Mercosul e proclamam a 
sua vontade ineqüívoca de dar ao processo- de integraçãq, 
iniciado por seus respectivos países, o apoio que surge da 
representação emanada da soberania popular. 

Regul~mento 

Os representantes dOs Parlamen.tos doS Estaciõs signatá
rios do Tratado de Assunção que cria o Mercado Comum 
do Sul, com o propósito de: 

estabelecer a união cada vez mais estreita entre os- povos 
do sul da América, a partir da nossa região; 

garantir mediante umã aÇão c'omum o progres-so econô
mico e social, eliminando as barreiras -que dividem nossos 
países e nossos povos; -- '· 
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favorecer as condições de vida e crnpr;cgo, criando condi~ 
ções para um desenvolvimento auto-sustentável que preserve 
nosso entor;no e que se construa em harmonia com a natureza; 

salvaguardar a paz, a liberdade, a democracia e a vigência 
dos direitos humanos; 

fortalecçr o espaço paTlamentar·no processo de integra
ção, com vistas a futura instal3.ção dO -Páflilitle-niódOMercosul; 

apoiar a adesão dos demais países latino-americanos ao 
process_o de integração e suas instituições. 

Resolvem aprov-ar o seguinte -iegulamento. 

ARTIGO! 

Fica estabelecida a Comissão Parlamentar Conjunt3 do 
Mercosul, conforme determina o art. 24 do Tratado de Assun
ção, assinado em 26 de março de 1991, entre os Goverrios -
da República Argentina, República Federativa do Brasil, Re
pública do Paraguai e República Oriental do Uruguai, que 
se regerá por este regulamento. -

ARTIGO II 

Dos Membros e sua Coniposição 

A Comissão será integrada por até sessenta e quatro (64) 
parlamentares de ambas as Câmaras; até dezesseis (16) de 
cada Estado Parte, e igual número de suplentes, -que serão 
designados pelos respectivos parlamentares nacionais, de acor
do com seus procedimentos internos. 

A duração do mandato de seus integrantes será determi
nada pelos respectivos Parlamentos, desde que este não seja 
inferior a dois anos, com o intUito de favorecer a necessária 
continuidade. 

A Coniissão só poderá ser integrada por parlamentares 
no exercício do seu mandato. 

ARTIGO IIl 
Funções e Atribuições 

A Comissão terá Caráté'r consUltivo, deliberativo e de 
formulação de propostas. 

Suas atribuições serão: 

b) estabelecer relações de cooperação com os Parlamen
tos de terceiros países e com outras eO.tidades con-StitUídas 
no âmbito dos demais esquemas de integração regional; 

i) subscrever acordos sobre cóoperação e assisténcia téc
nica com organismos públicos e privados, de caráter nacio.Óal, 
regional, supranacional e internacional; 

- j) aprovar o orçamento da Comissão e gestionar ante 
os Estados Partes o seu funcionamento; 

k) sem prejuízo dos itens anteÍiores, a Comissão- poderá 
estabelecer outras atribuições dentro do Jllarco do Tratado 
de Assunção. 

ARTIGO IV 

Das Subcomissões 
Criam-se as seguintes Subcomissões: 
1. de Assuntos Comerciais; 
2. de Assuntos Aduaneiros e Normas Técnicas; 
3. de Políticas Fiscais e Monetárias; · 
4. de Trarisporte; -
5. de-Política Industrial e Tecnológica; 
6. de Política Agrícola; 
7. de Política Energética; 
8. de Coordenação de Políticas Macroeconômicas; 
9. de Políticas Trabalhistas; -
10. do Meio Ambiente; 
11. de Rela"ções Institucionais e Direito da Integração; 
12. de Assuntos Culturais. - - -
Outras Subcoffiissões'c poderão ser c-ri3d:ã:S, aSsim--como 

suprimidas algumas existentes. 
A Mesa Diretora fixará competências das SubcomissÕes,

mediante propostas das mesmas. 
As Subcomissões se reunirão sempre que necessário para 

a preparação dos trabalhos. A participação dos parlamentares 
de cada Estado-Parte nas Subcomissões terá o mesmo caráter 
oficial que a desempenhada na Comissão Parlamentar. 

ARTIGO V 
-Cada Subcomíssãci será integrada por dois (2) parlamen

tares de cada Estado-Parte e seus suplentes. As Subcomissões 
elegerão suas próprias autoridades, seguindo os critérios esta
belecidos no artigo XVI. 

ARTIGO Vl 
a) acompanhar a marcha do processo de integração regio

nal expresso na formação do Mercado Comum do Sul -
Mercosul-e informar os Corigressos nacionais a esse respeito; 

b) desenvolver as ações necessária para facilitar a futura Das Reuniões 
instalação do Parlamento do Mercosul; As !"~~niões da Comissão se_rãQ re-alizadas, em cada um 

c) solicitar aos órgãos institUcionais do MercqSuJ, infq_r- dos Estados-Parte_s, de forma sucessiva e alternada. 
mações a respeito da evolução do processo de integração, Ao Estado-Parte onde se realize cada sessão ou reunião 
especialmente no que se refere aos planos e programas de corresponderá a Presidência. 
ordem política, econômica, social e cultural; 

d) constituir Subcomissões para a análise dos temas rela- ARTIGO vn -
clonados com o atual processo de integração; A Comissão se reunirá: 

e) emitir têComertdações sobre a condução do processo _ a) ordinariamente, pelo menos duas vezes _ao ano, em 
de integração e da formação do Mercado Comum, aª quais data a ser determinada; e 
poderão ser enCaminhadas aos órgãos institucionais do Mer- b) extraordin~riamenie_, __ inedia_nte convocação _e~Peciai 
cosul; assinada pelos 4 (quatro) Presidentes. -

O realizar os estudos necessários à harmonização das le- As convocações indicarão dia, mês, hora e local para 
gisiações dos Estados Partes, propor normas de direito corou- a realização das reuniões, assim como a pauta a ser discutida 
nitário referenteS ao processo de integração e liVar as oorlC1u--- devendo a citação ser nominal, enviada com antecedência 
sões aos Parlamentos_nacionais; mínima de 30 (trinta) dias, mediante correspondência com 

g) estabelecer relações com entidades privadas nacionais registro postal, ou outro meio seguro. 
e locais, com entidades e organismos intetnacionais e solicitar - Em caso de força maior, se uma reun~~o pr_ogrl:lmadã 
informação e o assessoramento que julgue necessáriO sobre- não puder ser realiZada no país previsto, a Mes<;t Diretora 
assuntos do seu interesse; da Comissão estabelecerá a sede alternativa. 
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ARTIGO VIII 

Terão validades as sessões da Comissão_ com a presença 
das delegações parlamentares de todos os Estados-Partes. 

Convocada uma sessão, se -um ·ctos Estados_-Partes não 
puder comparecer por razões de força maior, os restantes 
poderão reunir--se, desde que para deliberar e decidir seja 
obedecido o disposto no artigo Xlll. 

ARTIGO IX 

As sessões da Comissão serão públicas, exce-to qllarido 
expressamente decidída pela sua realização em forma reser
vada. 

ARTIGO X 

As sessões serão abertas pelo Presidente da ConfissãO 
e o Secretário-Geral ou quem o substitua. conforme este regu
lamento. 

ARTIGO XI 

As sessões da Comissão serão iníciadãs, salvo- decisão 
em contrário, com a leitura e discussão da ata da reunião 
anterior que, uma veZ aprOvada, será assinada pelo Presidente 
e pelo Secretário~Geral. 

ARTIGO XII 

Nas atas das sessões devem constar as recomendações 
aprovadas pela Comissão. 

ARTIGO XIII 

As decisões da Comissão serão tomadas por consenso 
das delegações de todos· os Estados Partes, expressas pelo 
voto da maioria de seus integrantes acreditados pelos respec
tivos Parlamentos. 

ARTIGO XIV. 

Os temas submetidos à -ConSidúã.çãci-âa ComissãO serão 
distribuídos simultaneamente a quatro I:elatores, um porcada 
Estado~ Parte, ns -quais estudarão a fim de emitir opinião ã 
respeito. Os relatores disporão de um prazO comum de 30-
(trinta) dias para emitir seus rçlatórios por -eSCriü:i,--que serão 
distribuídos às demais delegações da Comissão -pelo menos 
15 (quinze) dias antes da data de realização da sessão. 

ARTIGO XV 

Sobre a matéria apreciada, a Comissão poderá emitii
recomendaçóes, cuja forma firial será objeto de deliberação 
de seus membros. 

ARTIGO XVI 
Da Mesa Diretora 

A Mesa Diretora será composta de 4 (quatro) Presiden
tes, pertecentes um a cada Estado-Parte, que se alternarão 
a cada 6 (seis) meses assim, com de 1 (um) Secretário-Geral 
e 3 (Três) SecretárlOS âlternõs,- t3mbém pertencentes -um a 
cada Estado~ Parte que se alternarão da mesma forma. A Mesa 
Diretora será eleita em sessão ordinária para mandato de 
2 (dois) anos. 

Ao Presidente e a cada um dos 3 (três) Presidentes alter
nos corresponde 1 (um) Vice-Presidente, que pertencerá ao 
mesmo Estado-Parte. 

O Presidente e o Secretário-Geral clevenl -pertecer ao 
mesmo Parlamento nacional. 

A Presidência da Comissão poderá instituir Um Grupo 
de Apoio Técnico, como 6rg1io consultivo especial. - -

As autoridades serão eleitas pelos respectivos Parlamen
tos. 

ARTIGOXVIT 

No caso de vacância definitiva em qualquer das listas 
dos cargos da Mesa Diretora, a ocupação destes se efetuará 
por eleição na sessão seguinte àquela em que se deu vaga, 
salvo se faltarem menos de 60 (sessenta) dias para o término 
dos respectivos mandatos. 

ARTIGO XVlll 

Em caso de vacância definitiva de um membro da Comis
são, o grupo nacional !ornará as devidas providências para 
a sua- substituição por outro parlamentar, o qual cumprirá 
o mandato pelo período que restar. 

ARTIGO XIX 

Ao Presidente da Comissão compete: 

a) dirigir e ofdenar os trabalhos da COmissaO; 
b) representar a Comissão; 
c) dar conhecimento à ComiSsão de toda a matéria rece

bida; 
d) designar relatores mediante proposta das delegações 

parlamentares, para as matérias a serem discutidas; 
e) instituir grupos de estudo para o exame de temas apon-

tados pela Comissão; · 
f) resolver as questões de ordem; 
g) convocar as reuniões da Mesa Diretora e da Comissão 

e presidi-las; 
h) assinar as atas, recomendações e demais documentos 

da Comissão; · · 
. ~ i) gestionar doaçc_5es~ contratos, de assistência técnica_ e 

ouiros sistemas de coOperação, gratuitamente, ante oi'ganís:.: 
mos públicos ou privados, nacionais e internaCionais; -e 

j) praticar todos os a tos necessárias ao bom desempenho 
das atividades da Comissão. 

ARTIGO XX 

Nos casos de ausência ou impedimento, o Presidente será 
substituído pelo respectivo Vice-Presidente. 

ARTIGO XXI 

Ao Secretário-Geral da Coillissão com.pete: 
a) assistir a Presidência na condução dos trabalhos da 

Comis~ão; -
b) atuar como secretário nas reuniões da Comissão e 

elaborar as respectivas atas; 
c) preparar a·redação final das recomendações da Comis

são e sua tramitação; 
d) custodiar e arquivar a documentação da Comissão; 
e) coordenar o funcionamento dos grupos de estudo insti

tuídos. 

ARTIGO XXII 

Os Secretários-Adjuntos assistirão o Secretário-Geral Ou 
Alternos quando este o solicitarem e Os _substituírem, assim 
como, nos casos de ausência, impedirnerito ou vacânCia. 

A Comissão poderá criãr uma SeCretaria Pefmanente. 

ARTIGO XXIII 

A Mesa Diretora terá poder execUtivo para instrumentar 
o'e-stU:âo das políticas deliberadas pela Comissão. Terá, aiilda, 
a seu cargo o relacionamento ctireto com os órgãos institU~ 
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clonais do Mercósul e transmitirá ao plenário da Comissão 
toda informação que receba destes. 

ARTIGO XXIV 
Das Disposições Gerais 

São idiomas oficiais da Comissão--o espanhol e o portu
guês. 

ARTIGO XXV 
Este regulamento entrará em vigor a partir da data de 

sua aprovação, ad referendum da ratifii:::ãÇ-ão dos Parlamentos 
dos Estados-Partes cujas_ normas constitucionais assim o exi-
j~~. - . 

TRATADO PARA A CONSTITUIÇÃO DEDMMERCA-

ENTRE A RE::'ú0B~~UA~GENTINA, A. 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, A REPÚBLI

CA DO 
PARAGUAI E A REPÚBLICA ORIENTAL DO URU

GUAI 

CAPITULO VI 
Disposições Gerais 

ARTIG023 
O presente Tratado se chamará "Tratado __ de Assunção:~ 

ARTIG024 
Com o objetivo de facilitar a imPlementação do Mercado 

Comum estabelecer-se-á uma Comissão Parlamentar conjunta 
do Mercosul. OS-POderes Executi'vos dos Estados~ Partes man
terão seus respectivos POderes Legislativos informados ~obr.e 
a evolução do Mercado Comum objeto do presente Tratado. 

Feito na cidade de Assunção, ao's ·26 dias do mês _Qe 
março de mil novecentos e noventa e um, em um ori~inal 
nos idiomas português e espanhol, sendo ambos os textos 
igualmente autênticos. O Governo da República do Paraguai 
será o depositário do prese_nte Tratado e enviará cópia d_eyida
mente autenticada do mesmo aos Governos dos demais Esta
dos-Partes signatários e aderentes. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)_- 0 projeto 
lido_será publicado e, em seguida, ficará sobre a me..sa pela 
prazo de cinco sessões_ ordinárias para recebimento de emen
das~ 

Sobre a mesa, requerimento que_será lido pelo Sr. 1" 
Secretário. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 198, DE 1992 
Senhor Presidente, requeiro, nos-teiriJ.os dos art. 49, inci

so X, e 50 da ConstitUição Federal, combinados com o art. 
216 do Regimento Interno do Senado Federal, sejam prestadas 
pelo Ministro das Minas e Energia, o Exm~ Sr._ Marcus_Vinicius 
Pratini de Moraes, como autoridade à qual está subordinada 
a PetrObrás, as seguintes informações:_- _ 

1. Santa Catarina tem su'prido seu setor iridustiial (-pri
mordialmente o de cerâmica, O-têxtil e o fumageiro), com 
lenha e carvão vegetal, o que tem causado séria agressão 
ao meio ambiente. Por que não explorar os poços de gás 
natUral já perfurados no litoral paranaense/catarinense? 

2. Tenho notícia de que tal substituição possibilitaria uma 
redução no custo final dos produtos já mencionados de até 
30%. Assim, solicito confirmação sobre se a Petrobrás já efeti
vou o dimensionamento dos referidos poços~ levantando todas 
as suas potencialidades. 

3. Qual o posicionamepto daquela estatal sobre a política 
que será adotada para o gás natural naquela ~egião? _ 

GOStaria de enfatizar que tenfo--ob-te-r"TãiS üifOrmações 
junto a Petrobrás desde junho de 1990, data de minha primeira 
correspondência àquela instituição, reiterada em outras três 
ocasiões. - -- - --

Atenciosamente, Senador Dirceu Carneiro, Primeiro Se
cretário -Senado Federal._ 

(A Comissão DiretOfa.) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - O requeri
r;nen~o vai à Comissão Diretora para decisão. 

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

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTº __ N• 199, DE 1992 
Brasfiia,'15 de abril de 1992. 
. Senhor Presidente, conforme disposto no § 19 do artigo 

.13-Clo Regimento Interno" desta Casa, comunico a V. s~ que 
estive ausente dos trabalhos do Senado Federal nos dias 27 
e·zs de fevereiro e de 4 a 10 de março deste ano, para trata
merito de sã.úde em São Paulo, tendo em vista recomendação 
médica em anexo. 

Cordialmente, --Senador Carlos De'Carli, 29 Vice-Pre
sídente. 

NOME 

RECEITUÁRIO 

MATR. 
Atesto pa~a os devidos fins que o Sr. Senador Carlos 

De'Carli esteve realizando exames e_ avaliação terapêutica no 
período de 27 e 28 de fevereiro e de 4 a 10 de março de 
1992 no Hospital Alberto Einstein - SP. 

CID-070 919 
Data 29 de fevereiro de -1992. - Médico (asssinatUia 

ilegível} 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Aprovado 
o reqUerimertto, fica concedida a licença solicitada. 

Há oradores inscritos. 
ConceÇo a palavra ao nobre Senador Epitácio Cafeteira. 

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA (PDC ~MÁ. P~o~uncia 
_o seguinte ~iscurso. Sem revisão do orador.)- S~. Presidente, 
Srs. Senadores, o Correio Braziliense de ontem, em coluna 

-assinada pela Jornalista Cláudia Moema, pretende dar notícia 
sobre o Senado Federal e seU posicionamento como base de 
Governo e_em oposição ao meS!JlO •. 

A notícia,_ Sr. Presidente, é desprirnorosa. Primeiro por· 
que pretende dar a idéia de que está havendo um aliciamento 
do Governo e nesse aliciamento a tentativa é tirar um Senador 
de uin Partido d-a OPosição e colocar num PartidO do a·o~e!no 
ou colocar em um -~artidc;> _que não seja do Governo, como 
se os marldatos_ dos Srs. Senadores estivessem em um balcão 
dê. venda, em- Uili bãlCão cte neióCios·;·~e" fÓrrn~ ~i~petniiTif -
que o Governo adquirisse esses mandatos ou não, para ter 
ou não o voto em plenário. 

Desprimoroso o artigo a partir dos partidos políticos, 
porque dá a idéia de que, mediante um favor do Go'lerno, 

! 
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o Senador deixa o seu partido para ir para outra agremiação. 
O meu nome não é citado como um Senador que possamudar 
a sua posição partidária para forrriar maioria, mas'na relação 
do que a jornalista chama de ''Base Parlamentar cresce no 
Senado". Está aqui, PDC; quatro -senadore-s, -Amazonino 
Mendes, Amazonas; Gerson Cama ta, EspíritO Santo; Epitácio 
Cafeteira, Maranhão; e Moisés Abrão, TocantinS". 

Meu partido, em momento algum, se reuniu para definir 
posição de apoio oU de oposição ao Governo. 

O Sr. Amazonino Mendes- O ·ilustre Se.liaêi.Oi- permite 
um aparte? 

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA - Com toda a alegria, 
Senador. 

O Sr. Amazonino_ Mendes - Ilustre Se1_1ador Epitácio 
Cafeteira, ein nome- da verdade e para que as coisas fiquem 
bem aclaradas, de fato estranha-se que o Partido Democrata 
Cristão, sobretudo aqui no Senado, esteja relacionado como 
um Partido já alinhado com o Governo. Reãlmente procede 
a colocação de V. Ex~, da feita que o pa-rtido não reuniu 
para decidir nem tampouco nós, os senadores, por igual, tive~ 
mos oportunidade de discutir a matéria para um posiciona
mento finaL É sabido que o Governo fez umas III0d1ficaç6es 
básicas, radicais na sua estrutura_administrativa e isto pressu
põe uma análise preliminar· dos partidos que se prezam, dos 
partidos que examinam, sobretudo, programas, posiciona
mentos, para ver se há compatibilidade com seu ideário. Isto, 
em nome da verdade, ainda não ocorreu em nosso ·pãrtido, 
de tal sorte que as palavras de V: Ex~ recebem da !ninha 
parte- eu qu-e sou,-e9entualmente, o Líder de nossa Bancada 
aqui no Senado, com muita honra- a minha total solidarie
dade e a asseveração de que," ria verdade, de fato, o partido 
ainda está independente, o Parti~o ainda não tomou ·n_enhuma 
posição. -

ao PMDB e tirar uns Senadores, até ao PDT e úiinbém tinir
Senador para organizara sua maiória, a sua base parlamentar. 

O que eu entendo, Sr. Presidente, é que deve haver res
peito por parte da imprensa para com o Senado da República. 

Hoje, aqui, faço questão de solicitar a atenção da Presi
dência da Casa - vendo presentes o Senador Mauro Berre
vides e o Senador Alexandre Costa. Ao folhear o jornal que 
se chama Jornal do Congresso Nacional e assim sendo, carrega 
um nome importante, gostaria de dizer com muita tristeza 
que o Congresso Nacional tem que estar atento para saber 
o que em seu nome é publicado. O jornalismo, de graça, 
sem nenhuma necessidade, apenas para mostrar que a impren
sa, quando quer, faz o parlamentar chegar a seus pés, diz: 
"_f;pitácio Enfiteusa-.,, e diz que é assim que eu chamo a palavra 
"enfiteuse". E segu_em outras mentiras do gênero. 

Sr. Presidente, eu jamais usei a palavra "enfiteüse" em 
qualqUer pronunci3mento meu aqui no Senado. Essa nianeira 
de tentar depreciar um Senador atinge, por igual, a todos. 
É por isso que peço-a atenção de V. Ex~s Sr. Presidente Mauro 
Benevides, Sr. Vice-Presidente Alexandre Costa, para o jor
nal que tem o nome de Congresso Nacional e que pretende 
diminuir um Parlamentar. Não será dessa maneira qu_e: vão 
me intimidar; respeito muito a imprensa, sempre a respeitei, 
por isso quero que ela também me respeite. Não foi à toa 
que chegamos aqui, nesta Casa do Congresso Nacional, para 
estarmos.sujeitos, não digo apenas à injúria, à calúnía·, à difa
mação, mas ao deboche e essa é a maneira de tentar diminuir, 
perante a opinião pública, uni homem que é mandado para 
cá pela maioria dos eleitores do seu Estado. Cada um de 
nós chega aqui com _a maioria dos sufrágios do seu Estado. 

Portanto, Sr. Presidente Mauro Benevides,_Sr. Viéé-Pre
sidente Alexandre Costa, tenho a certeza de que V. Ex's have
rão de não permitir que· o nome Con~o Nacional s~ja utili
zado da forma como interessa a um, a dois ou a três jorflã:_f~Stas:-

0 Sr: AIÕazo~ino Mendes - Permite-me V. Ex~ mais 
-- - -- um aparte? 

O SR. EPIT ÁCIO CAFETEIRA - AgradeÇo o aparte 
do nobre Senador Arnazonino Mendes. O SR.~EI'lTÁCIO CAFETEIRA -Ouço V. Ex• com 

Queró, também, fazer um registro. Não nasci opOSiç_ão, muita alegria, Senador Amazonino Mendes. 
tenho sido _oposição a governos aos quais acho que devo me O Sr. Amazonino Mendes-_ Desta feita, Senador, quero 
opor: Isso não quer dízer que, amanhã, não possa vir a apoiár· trazer a minha mão estendida em solidariedade, não apenas 
um governo, ou até mesmo e-ste Governo. Mas quando o por se tratai" de um ilustre homem público, com uma brilhante 
fizer·, quero que O Senado tenha certeza de uma _coisa: de carreira política, um Governador extremamente bem concei~ 
que estarei aqui presente, e presente todos os dias, defendendo tuado no seu Estado; campeão dos índices de popularidade 
o governo como governista, da mesma manei.ra_.que hoje ....... tanto é verdade que foi coilduzido a esta Casa com votação 
compareço a todas as sessões e faço reparos a tudo aquilo expressiva - mas, sobretudo porque isso expõe muito mal 
que julgo me~ecer ser melhorado. · a Casa. Um membro desta Casa necessita, precisa de credibi-

Fiz pronunciamentos contundentes aqui, contra o Minis- !idade para o bom desempenho do seu mandato e corres
tro Alceni Guerra, pelo que fazia no Ministério da Saúde. pender às expectativas dos seu:s eleitores, daqueles que lhe 
Fiz pronunciamentos contunde"ntes contra Antônio Rogério delegaram, que lhe confiaram um mínimo de respeitabilidade; 
Magri, pelo que deixou de fazer e pelo que fez de errado e qi.iando esta respeitabilidade não está mais adstrita ao com
no Ministério do Trabalho. -- portamento do parlamentar, do político, e sim _à_ mercê·alea-

A mudança de alguns ministros dá uma idéia de que tória de qualquer comentário jocoso, indecoroso, improce-
a situação pode melhorar. _ ___ _ dente, gracioso, deste ou daquele profissional da imprensa, 

Disse3qui,e-m umaparte--=-senãomeenganoaoSenador isto realmente é muito grave, é muito ruim. De tal s'orte, 
Pedro Simon- que o País passou pelo período da revolução, ilustre Senador, não ·apenas em nome do nosso Partido cc
depois pelo pcrfodo de transição e depois pelo período da mum. mas em nome da instituição, entendo que as palavras 
transação. Estamos agora esperando que comece a melhorar. de V. Ex~ têm que sofrer o mais amplo -ãgasalho pos~ív~f 
Mas não será com esse tipo de notícia que se vai melhorar, nesta Casa, por defes~Cde nós mesmos:""Porfanto, queira rece
perante a opinião pública, o conceito do Senado Fede_ral. bera minha solidariedade e a minha repulsa, clara e definida, 

Acho que notícias como·ess~nlão ajudam sequer a implan- para esse tipo de comportamento, até porque, ilustre Senador 1 

tação do parlamentarismo, porque dá a idéia de que os parti- a forma, a maneira que se eiicontrou para ten.tar enxovalhar 
dos não valem nada, que, se o Governo quiser, pode ir até V. Ex• é tão primáriil, tão grosseira que nos expõe fiais ainda, 
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isto é, significa dizer que qualquer pessoa pode usa-r de qual
quer tipo de artifício para nos atingir da maneira mais ignóbil, 
mais primária e mais reles possíveL Em síntese, a forma, 
a expressão "Senador enfiteusa", é tão incongruente, tão in_~ 
suscetível de se admitir que tenha havido, em algum instante, 
algum momento da vida de V. Ex1 algo similar, algo parecido 
- pronunciando a palavra incorretamente - que salta aos 
olhos que é uma criação e uma criação rtefanda, ignóbil, primá
ria e reles. Não quero mais me alongar, mas quero deixar 
claras, aqui nesta Casa, a minha repulsa e a minha solidarie
dade ao ilustre político e Senador Epitáciõ Cafeteira. -

O SR- EPITÁCIO CAFETEIRA ~ Muito obrigado a 
V. Ex~, nobre Senador Amazonino Me;nde~. que há bep:J pçuco 
tempo foi vítiina--de um ataque contundente, onde_ainjúri~, 
a difamação e a calúnia-carri.}Yc<iram. Mas s'a"iba V~ Ex~-o segúin-_ 
te: vou voltar a este rriesmo assunto qu3ndo votarm-o5i a Lei 
de Imprensa, porque também em outro jornal houve uma 
notícia inverfdica. Enviei as notas taquigtâficas-·para qü~- o
jornal fizesse a correçãõ e não obtive uma resposta e sequer 
o jornal corrigiu-o erro-em-que se colocou ao noticiatO 
fato. ·· - · · · 

O Sr- Magno Bacelar- V. Ex• me pennite um ~parte? 

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA-Dúço o nobre Senádór 
Magno Bacelar, agradecendo o aparte do nobre Senador Ama
zonino Mendes. 

O Sr. Magno Bacelar - Nobre Senador EpitáciO Cafe
teira, inicialmente, a minha solidariedade a V. Ex\ que é 
digno do respeito e da consideração não só do_ pó v o mara
nhense, mas de todos nós, que convivemos com v r Ex~ C

conhecemos a maneira séria corno faz política. Sobre a parte 
inicial do seu discurso, com relação a uma nota do Çorreio 
Braziliense, e, hoje, em alguns jornais'", a orquestração de 
que o Governador Leonel Brizola, ou mais propriainente o 
PDT; estaria apoiando-o-Governo Fédei"àl, devo dizer o se-· 
guinte: em nota publicada domingo, assinada pela Jorn'alista · 
Cláudia Moema, tenho a esclarecer à CãSã~ ã. bem da verdade, 
que -ela me telefonou ...:...:. muito atenciosa; e da mesma forma· 
correspondi-, e eu lhe disse, na ocasião, que o Governador 
Leonel Brizola, embora mantivesse um aêõrdo, ou uma· manei
ra eduéada de tratar administrativamente O GovernO' Federal, 
jamais nos teria peâido, ao Partido, vOtos ou empetlho em 
defesa~do Governo, maS que, mesmo assim, se o Governador 
do Estado do Rio de Janeiro viessse- a- deter_minar i$SO, eu 
me julgaria no direito de continuar vOtando como sempre 
votei nesta Casa: com- a minha consdéó.Cia"- desde qUe não 
fosse de encontro às determinações do meu PartidQ .... Mesmo 
que o Governador - o que não acreditaria - na ocaisãé:l; · 
viesse a me pedir, não votaria contra' a- minha consciência, 
pois me dou o direito de continuar independente como sempre 
fui. Mas ficou a dúvida com_ relação a minha ida para o PTB. 
Perguntado sobre isso, disse à jornalista.que realmente tenho 
conversado com o Senador José Edua.td_o, como converso 
com todos os Srs. Senadores, com muita honra para mim, 
mas que sobre mudança de partido nada existia, pois estava 
bem no partido em que aqui cheguei, e qu~ nele permaneceria. 
Mas o que apareceu no início da reportagem é que o Brizola 
passa a apoiar o Governo Collor, e Magno Bacellar está sendo 
cotado pelo PMDB. Solidarizo-me corit V. Ex~ Eu vivi -
V. E~ sabe disso- a vída toda como empresário de imprensa 
por mais de 25 anos. Respeito muito os jornalista e estarei, 
como sempre, em defesa da liberdade de imprensa. Mas, notí-

cias como essas em nada ajudam o engrandecimento do País, 
o nosso encontro com _a democracia e o respeito aos partidos 
pofíticos, dOs qUais dependerão a implantação do sistema par
lamentarista. Receba, Sr. Senador, a minha solidariedade não 
como amigo, mas como um dos membros desta Casa pela 
falta de respeito com que V.-E~ foi tratado. 

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA - Agradeço muito ao 
nobre- Senador Magno Bacelar. 

Sr. Presidente, agora-irei fazer uma afirmação muito séria 
e quero ·que conste dos Anais do Senado. Gostaria que V. 
Ex\ defensor ·que é desta Casa e do Congresso Nacional, 
s3~ba por· que os dois últimos números do jornal Congresso 
Nacio'nB.l começou num crescendo na tentativa de deboche 
contra a minlia pessoa. 

·Fiz: eü- àqui ·perguntas ao Ministro João Santana sobre 
Õ PI-Obleniá da ieserVa do garimpo de Serra Pelada. Terminado 
o irieU pronunciamento, e recebi subsídios do Deputado Curi6, 
o reSp'onSável-pór este jOrnal foi ao meu gabinete para tentar 
receber dinheii"O dO Cidadão Sebastião Curió para transformar 
êSfé jornal em defensor do garimpO de -Serra Pelada. O Sr. 
Sebastião-Curió não aceitou Corilpràr a prOpaganda do jornal, 
e o jornalista saiu do meu gã.binete como se eu fosse_o respon
sável pelo fato de o Sr. Sebastião Curió não ter dado o di
nheíro: · ' · · · · 

O Sr. Jutahy_ Magalhães~ Permite V. Er um aparte? 

·O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA -Com prazer ouço V .. 
Ex~, Sr-. Juracy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Obrigado pela confusão com 
o nOme de meu pai, Juracy, Fico satisfeitó e -honrado com 
esta 'confuSão. Mas, Senador Epitácio Cafeté:írã, não li a maté
riã.' á que V. Ex• faz referência. Poderia até _dizer que não 
li e ,não_ gostêi. Mas quero_ diZer a V. Ex~ que não aceito 
e·.não concordo 'com qualquer tipo de crítica que se faça, 
no~- termos. !i-,que V. _Ex~_ Ve·m se -reoferirido. Acredito que 
críticas,' qualquer um de nós pode merecer, mas da maneira 
que-v. Ex'_-afirrita _que está na matéria _a que V. Ex~ faz referên
cia, eu repudio inteiramente, po-rque V. Ex~ não merece ne
nhuma íunna de desrespeito; está aqui cumprindo com a sua 
ob_rigação, representando o povo que o trouxe para cá e mere
ce," da parte de todos, o respeito necessário para que possª
eXeréér ó·Seu mandato com a dignidade que vem fazendo. 

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA- Agradeço as conside
rações expendidas por V. Ex•, nobre Senador Jutahy Maga
lhães. Fui, realmente, durante toda a minha vida, um admi
rador do nobre Senador Juracy Magalhães, seu ilustre pai. 

Sr. Presidente, quero d_eixar claro para V. Ex\ Senador 
Maurõ BenevideS, P-residente do Congresso Nacional, que 
faço aqui um·a denúncia. O jornã.l Congresso Nacional tentou, 
no meu gabinete; receber dinheiro do ex-D~putado Sebastião 
Curió para defender a Cooperativa de Serra Pelada. Como 
Sebastião Curió não deu dinheiro, o jornal está tentando lhe 
achincalhar. 

É preciso que o nome Congresso Nacional mereça o res
peito de jornalistas, principalmente daqueles que vivem aqui 
dentio, que recebem dinheiro do Senado e que procuram 
desmoralizar o Congresso Nacional. 

O Sr. Humberto Lucena - Permite V. Ex~ um aparte, 
nobre Senador Epitácio Cafeteira? 

O SR- EPITÁCIO CAFETEIRA- Ouço o nobre Senador 
Humberto Lucena. 
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O Sr. Humberto Lucena - Nobre Senador, a exemplo 
do Senador Jutahy Magalhães, também não li a matéria a 
que V. Ex~ se refere, mas quero, desde logo, dar também 
o meu testemunho da conduta de V. Ex\ não só do ponto 
de vista pessoal como político. Não há por que se ter qualquer 
dúvida sobre o seu posicionamento, posto que V. Ex• tem 
sido muito claro, não só neste plenário como também fora 
dele. Tem tido, inclusive, uma atuação - que eu diria.
independente. Embora o s_eu Partido tenha manifestação de 
apoio ao Governo, V. Ex~, em várias ocasiões, tem dado 
sinais evidentes de uma atuação que sempre se confunde com 
os interesses maiores de nossa Nação. Portanto, repudio, no
bre Senador Epjtácio Cafeteira, em meu nOme. e no da mínha 
bancada, essas insinuações maliciOsas ·a -respeítO- de V. Ex'-, 
que não as merece. Por isso, estou dando a minha solidarie
dade. Estendo-a ao nobre Senador Magno Bàcelar .e a todos 
os Companheii"ós- qUe têm sido ·vítimas de noticiário desse 
teor. Amanhã, pretendo, como Líder do PMDB, ocupar-a 
tribuna para protestar contra esse noticiário que,- ã meu ver, -
deve ser esclarecido, não só pelos jornais, maS por aquelas 
personalidades políticas nele envolvidas. Quanto ao caso da 
possível tentativa .de cooptação_ que tem sido anunciada de 
Senadores do PDT, do meu e de outros Partidos, sem dúvida, 
os nomes que aparecem são_ do Ministro JOrge- Bornhàusen 
e do Senador Marco Maciel. No meu entender, ambos, pela 
responsabilidade que têm neste momento, para ·a condução 
da vida política do País, S. Ex~s deveriam vir a público e 
esclarecer definitivãmente o assunto, porque, tantó as banca
das de Senadores quanto as de Deputados merecem o respeito 
do País. Não é por a'í qu·e- vamos consolidar o nosso projeto 
democrático. Penso que ·o GO_vernó do Presidente_ Fernando 
Collor de Mello tein todos os ni.otivos para não admitir que 
o Congresso Nacional tenha-lhe criado até hoje, apesar de 
não ter maioria formal nem· na Câ'mara, hem, óo Sellado, 
falta de_condições de governabilidade. Pelo contrári.o_, tenho 

~ - - ' . 
dito e repetido, nesta Casa e nas mmhas entrevistas, que 
todos os projetes qUe se confunderri com o interesse nacional 
têm tido apoio, embora muitas vezes com discrepâncias-,
protestos, alterações, pois evidentemente isso faz parte do 
jogo democrátiCo~ Entretanto, nós, da OpoSição, temos sabi
do distinguir ·a opOsíção ao" GoVerno da oposição ao Brasil. 
Ao Brasil não fazemos oposiçãO, pOú}ue seria falta de patrio.:. 
tismo e de espírito -pUblico. Muito obrigado a V. Ex~ 

O SR. EPIT ÁC10 CAFETEIRA - Agradeço o àparte 
do nobre Senador Humberto Lucena. Chegamos aqui pela 
vontade da maioria dos eleitores dos nossos Estados. Portanto, 
não existe _eleição casual, todos nós temos um passado, uma 
folha de serviços prestados ao nosso Estado. Tive quatro man
qatos de Deputado Federal, um de Prefeito da capital -
eleito pelo povo -, de Governador de Estado, de Senador 
da República. Minha vida tem sidO de luta. PorQuantO, trans
parente nas minhas atitudes, não aceito que pretendam desmo
raiizar~me, diminuir-me ou mostrar uma falsa impressão da 
minha pessoa. 

Tenho feito oposição ao Governo quando pratica desman
dos. Posso até apoiar este Governo no cjue houver de certo; 
quando o fizer, todavia, será como opositor de todos os dias. 

Creio que aquela reportagem do Correio Braziliense foi 
desprimorosa, dá idéia de cooptação, do mandato que se 
compra e que se vende, ou seja, do mandato_ mercadoria. 
Isso é muito ruim para esta Casa, para a implantação do 
parlamentarismo, cuja base é o_ partido, porque dá idéia de 

que se tira e de que se coloca num partido Senadores conforme 
o desejo do Governo. 

Então, tenho a certeza de que notícias como essa não 
ajudam este País em nada. Tenho consciência do meu mandato 
e do papel que vim cumprir aqui. Portanto, não vou mudar 
de posição. Tenho trinta anos de luta e não fugirei dela. E 
continuarei fazendo denúncias quando for necessário. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Durante d discurso do Sr. Epitáció Cafeteira; o 
Sr. Alexandre COsta, ]i? Vice-Presidente, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mauro Rene
vides, Presidente. 

'ó SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A Presi
dência deseja comunicar ao nobre senador Epitácio Cafeteira 
que fará chegar ao Dlietor do jornal agora referenciado, jorna
lista Sílvio- L~ite, a manifestação _externada da tribuna pelo 
ilustre representante do Maranhão com o apoio de quantos 
se enCOntravam no -plenário. 

A própria Presidência oferece o seu testemunho quanto 
à correção com que V. Ex~ se tem portado nesta Casa, mere
cendo de todos nós, integrantes deste Plenário e da própria 
opinião pública brasileira, o respeito de que é digno·, em razão 
de sua brilhante atuação na vida pública: Deputado em várias 
legislaturas, Prefeito de São Luís, Governador do Estado e 
agora no exercício de seu mandato de Senador da República. 

Portanto, farei chegar, ainda hoje. ao Diretor do jornal 
a manifestação do nosso desagrado diante da notícia veículada, 
res_saltando essa circunstância: ser V. Ex~ uma das figuras 
mais atuantes desta Casa, merecedor do respeito e da admi
ração de todos os seus Pares. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (Í'SDB -BA. Pronuncia 
o seguinte discurso.)_----:-- Sr. Presidente, Srs. Senadores, certa 
vez, Tsé-TU:ng perguntou sobre o governo, e Confúncio res
pondeu:-

-- O povo deve ter o suficiente para comer; é preciso, 
também, um exército suficiente; é necessário, sem _dúVida, 
que o povo confie no- govériiiüife. 

-E se fores forçado a sacrificar um desses objetiVos 
-prossegue Tsé-Tung -, qual deles sacrificarias pririieírõ? 

-Eu primeiro abandonaria o exército. 
-E Se fores obrigado a abrir lnã:o de um dos outros 

fatores restantes, com qual ficariaS? 
-Eu ficaria sem·o alimento sufiCiente para o poVo, disse 

Confúcio. Houve sempre mortes em cada geração desde que 
o homem vive, mas uma Nação não pode existir sem COnfianÇa 
no seu governante." 

Essa passagem emblemática, PresicJente, me ocorre a pro
pósito da decisão do_ Tribunal de Contas da União, relativa 
ao acompanhamento das licitações pertinentes-ao Projeto Mi-
nha Gente, do Ministério da Saúde. - -

Trata-Se da fisCalização dos editais de licitação para con· 
_ tratar as obras e serviços necessários à -edificação dos Centros 
-Integrados de Apoio à Criança - os tristemente famosos 
CIAC. 

Procedo, de início, a um relato objetivo da fiscaliZaçãO 
doTCU: 

No exame de 16 dos 20 editais m-encionados, o egr.égio 
Tribunal de Contas detectou as seguintes ilegalidades: 

"a) exigência, como piava de capacidade técnica, 
de atestados fornecidos por firmas particUlares de notóR 
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rio conhecimento, comprovando a construção de edifiR 
cações ou obras, nas quantidades exigidas, deixando 
indefiriída a forma de identificação daquele conceito 
(notório conhecimento); 

b) ausência de critérios·objetivos para o julgamen-
to das propostas técnicas:; -

c) inserção de cláusula restriti'!.?. ao caráter compe
titivo da licitação, no tOcante ao parâmetro utilizado 
para aprovação da capacidade técnica (mínimo de 80% 
da nota máxima), além da_ utilização de taL quesito 
(nota técnica) comc(critéiiO de deseffipate-;-

d) formação de cláusula restriti'!.a aq caráter com
petitivo da licitação, com relação ao constante dos itens 
5/5.7.4.3 do Edital, de caráter restritivo ao universo 
da competição, em razão, inclusive, das ·condições alta
mente dispendiosas ali previstas; 

e) inclusão de regra incompatível ccnn o Decre· 
to-Lei n• 2.300/86, art. 25- item 3.1.5 do Edital; 

O introdução de norma limitadora do direito de 
recurso dos licitantes; e - -

g) inserção- de cláusulas conflitantcs qUanto· aos 
seus objetivos." --

As trombadas, suficientes para ab~l3r a defeSa do mais 
convicto e ardoroso defensor da moral e da ética da adminis
tração pública, não param aí no P~ojetO Mí11ha Gente._Av~tl_l~ 
çam sobre a ConstituiÇao. O'Têu,W-a proPóSito, ap-ontou duas 
ilegalidades constituciõniis, a saber: -

tificar a conveniência e·opOrtUnidãde--da realização de 
Auditoria Operacional no Projeto e_m causa, hipótese 

- em que seriam aferidos os seus aspectos de economia, 
eficiência e eficácia; · 

IV- determinar a juntada desses autos, oportu
riamente, às contas correspondentes dos órgão envol
vidos com as práticas· Orá -inquinadas, para exame em 
conjunto e em confronto; 

V- enviar cópia do Relatório e Voto apresen
tados pelo Relator, bem como desta decisão, aos Exce
lentíssimos Senhores Presidentes. da República, do Se
nado Federal, da Câmara dos Deputados e da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
do Congresso Nacional; e 

VI- da mesma forma, ao Sr. Coordenador do 
Projeto em referência." - · 

Sr. Presidente, Colendos Senadores, é de pasmar - o 
Ministério" da Saúde comete uma série de ilegalidades -que 
o-Tribunal, com eufemismo, chama de impropriedades-, 
afrontando despudoradamente a Lei e a Constituição. E o 
que decide o TCU? 

O órgão encarregado de velar pela correta aplicação dos 
dinheiros públicos - repito o voto - fiz "recomendações 
ao 6rgão competente do Ministério da. Saú~e no sentido de 
que, "enl fUturos certames Hcitatórios, observe fielmente as 
disposições do Decreto-Lei n" 2.300/86, evitando incorrer nas 
impropriedades consignadas". · 

"a) o início do. referido Projeto sem préviil inclusão Fica' clara, diante dessa sentença, a existência de dois 
no Plano Plurianual e na Lei Orçamentáriá do corrent~ brasileiros: por uni lado, o trabalhador, que se aperta nos 
exercício; e ônibus, bate o ponto todos os dias, paga os impostos e assíste 

b) a utilização de recursos :orçamentários- çiesti- à televisão aos domingos; por outro, um punhado de privile
nados à Atividade 2317 (Participação do Sistema Unico giados, que circulam como se estivessem acima do bem e 
de Saúde- SUS), cujos_ objetiVos s-ão incompatíveis do mal. No centro, um Estado que se permitiu corromper, 
com as açõcs pertinentes ao Projeto em discussão." tendo à sua volta o obscurantismo dos PC, as denunciadas 

. . . negociatas da Zona Franca de Manaus, a compra superfa-
. .-E~ s~u voto, o Ilustre:- ~elator reconhece a 10~':-vl_d~sª=---turada de bicicletas, mochilas, guarda-chuvas, filtros, cestas 
mfn~gencJa do Decr~to-Lei !1. 2.300/86,_ que !ege as hcJtaçoes básicas, fardas, a especulação no mercado internacional do 
publicas, e tempo: 1~quest10náve~ a '(~olaçao dos arts. 167, café, o.cabeludo petróleo do Planalto. 
194 e 200 da ConstitUição ~ederal. . . Esse é o-retrato de um país que perdeu a compostura, 

Base_ado nesse entendimento, decide. oU melhor, de um estado que perdeu a autoridade. A decisão 

"I -com fundamento no art._71:o. IX~ <i~_CQnsti
tuição Federai, fixar o prazo de 30 (trinta) -dias para 
que a Coordenadoria do Projeto Minha Gente adote 
as providências necessárias ao exatç> cumprimento das 
normas aplicáveis, relativamente aos seguintes procedi
mentos ora irilpugnados: - _ _ _ _ _ 

a) início do citado Projeto sem prévia inçlusão 
no Plano Plurianual e na Leí Orçaméiltária, do corrente 
exercício; e _ _ _ __ 

b) utilização, no PMG, de recursos .orçam~tários 
destinados à Atividade 2317 {participação na manu
tenção do Sistema Úníco de Saúde ~SUS); cujos obje-
tivos não se conciliam com as ações pertinentes ao 
Projeto referido; 

II -formular recomendação ao órgão competen
te do Ministério da Saúde~ no sentido de que, em futu· 
ros certames licitatórios, observe fielmente as ,d~~P9-
sições do DL no 2.300/86, evitando incorrer nas itp.pro
priedades consignadas nas alí!J.eas a ã-g do item 4 do 
Relatório que antecede o Voto do Relator; 

111- orientar a Unidade Técnica competente do 
TCU, para que promova estudos tendentes a inden-

do TCU de aplicar a pena de advertência a uma fraude que 
ascende à casa dos 62 bilhões de _cruzeiros, a preços de junho 
de 1991, só faz ericorajar procedimentos semelhantes. 

Ao que parece, não será desta vez que os ladrões de 
colarinho branco irão para a cadeia. E a lição de Confúcio 
permanecerá empoeirada na estante. 

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

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Esperidião Arnin. 

S. Ex~ não está presente. 
CciriCedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Senador Mauro Benevides, SraS e Srs. Senadores. o tema ptin· 
cipa1 do meu pronunciamento de hoje, refere-se à maneira 
como tem governado o Presidente Fernando Collor de Mello. 
Para os descamisados, desabrigados, trabalhadores: o ·sofri
mento, o empobrecimento; para os seus amigos: a utilização 
dos mais diversos tipos de instrumentos no sentido da acumu
lação de riqueza. 
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Antes de entrar nesse assunto, quero falar de_ duas outras 
questões também importantes. 

Na tarde de hoje, houve audiência, na Justiça do Traba
lho, das costureiras c trabalhadores da Calfat Indústira e Co
mércio, empresa que está em prOcesso de falência fraudulerita. 

No último dia 31 de dezembro de 1991, as 128 trabalha
doras, em especial-porque 96% dos que trabalhavam naque
la indústria erani mulheres, principalmente costureiras - fo
ram avisadas, pela direção da Indústria e Confecções Jorge 
Calfat, que entrariam cm férias coletivas. No dia 7 de janeifo 
de 1992, ao retornarem, foram surpreendidas com a fábrica 
vaziá, aberta, sem máquinas e sem responsável. 

Chegaram a _acic;mar o SindiCato das Costureiras de São 
Paulo, que, embora tenha ido à Delegacia, não_ conseguiu 
prestar queixa. Foi necessário que a Presidente daquele sindi~ 
cato, Eunice Cabral, se dirigisse ao Governador Luiz António 
Fleury Filho para que, -finalmente, fosse aberto um boletim 
de ocorrências. 

Por dois meses, o principal proprietário- da empresa, Sr. 
Jorge Gabriel Calfat, andou desaparecido. Disseram que esta~ 
va numa fazenda no interior do Espírito Santo, mas já se 
sabe que anda por São Paulo e até, pelo menos, alguns instan
tes atrás, não havia comparecido à audiência poje na Justiça 
do Trabalho. A Juíza resolveu adiar a decisão por mais alguns 
dias relativamente ao _que_se passa. Mas, no último dia 15 
de abril, o Juiz de Direito, Fernando Antonio Maia da Cunha, 
da 38~ Vara Cível de São Paulo, tomou decisões iiüportantes. 
Vou ler a conclusão de sua decisão: 

"Seja como for, o que ainda será objeto de maiores 
esclarecimentos com a dúvida de ambos, se neces-sário, 
parece-me _evidente o intUito de confundir e causar 
dúvida a existência de contratos_ sociais que se contra
dizem e não refletem a verdadeira situação societária 

. ·· .. ~ da falida. 
. . Esse comportamento é incompatíVel com. a boa-fé 

e a lisura que devem nortear a conduta de qualquer 
comerciante e demonstra a fraude no exercício do co
mércio. E vem a jurisprudência e_ntendendo, acertada
mente, que, havendo fraude ou comportamento ardi
loso dôs sócios da falida, devem estes responder com 
o seu patrimônio pessoal no pagamento dos credores, 
em especial quando, como no caso, a maioria é de 
créditos trabalhistas. 

Por isso, determino tambl.!m a arrecadação dos 
bens pessoais dos sócios da falida, diligenciando o Sr. 
Síndico nesse sentido com a necessária brevidade._ O 
cartório expedirá ofícios a todos os cartórios imobi
liários desta Capital solicitando informações sobre a 
existência -de bens imóveis em nome dos sócios nos 
últimos dois anos, remetendo cópia da matrícula em 
caso positivo, ainda que já tenham sido alienados. Igual 
providência será feita- para a Telesp e Detran, requisi
tando-se à Receita Federal cópia das declarações feitas 
pelos falidos a partir do ano base 1990, tudo com a 
mais absoluta urgência." 

Na manhã de hoje, eu visitei o acampamentO das costu
reiras, que estão, há 78 dias, aguardando a decisão, agora 
da Justiça. Trata~se de um caso cm que é importante a solida
riedade a essas trabalhadoras, e obviamente dizer ao Sr. Jorge 
Gabriel Calfat que esse tipo de procedimento não é admissível 
numa sociedade civilizada. 

Quero, também, fazer uma observação ao respeitoso pro-_ 
nunciamento do Senador Espcridião Amin, feito na sexta-feira 

passada, relativamente à questão da Eletrosul. Como é do 
conhecimento de todos os Srs. Senadores, aprovado por este 
Plenário, foi solicitado ao Tribunal de Contas da União uma 
áüditoria sobre o passivo da)3letrobrás, na qual encontram-se 
inclusas as dívidas das usinas termoelétricas de Jorge Lacerda 
IV e Jacuí I, obras a cargo da Eletrosul, que é uma das empre
sas controladas pela Eletrobrás. 

O pronuriCíarilen-to qUe fiz tínllci cOmo objetivo analiza! 
um caso concreto dos fatos geradores do endividamento do 
setor elétrico e·, ainda mais, havia chegado às minhas mãos 
O relatório do Departamento de Aquisíção da Eletrosul, enca
minhado à diretoria administrativa eri:l 18 de- novembro-de 
19ç;ll, onde, na correspondência interna de encaminhamento, 
nâ_o há qualquer nleqção como sendo __ o referido relatório parte 
infegranfe de uma auditoria interna da própria empresa. 

Não poderia deixar de tornar público esse documento 
e encaminhá-lo ao Tribunal de Contas, cOmo fiz, sendo eu 
próprio o autor do requerimento de auditagem das_dívidas 
do setor. Além do mais, da ata de reunião da diretoria da 
Eleirosul., de 29 de julho de 1991, depreende-se que a empresa 
adotou posição bastante diversa _daquela-que está explícita 
no relatório do Departamento de Aquisições. 

O Senador Esperidião Amin referiu-se a pagamentos da 
Eletrosul referentes a equipamentos supcrfatui'<ldos. Na reaii
dãde, o foco de minha análise é sobre a dívida, portanto, 
sobre a parte dos contratos das empresas do setor elétrico 
que não foi paga e que, neste caso, tem uma agravante de 
ter como fato gerador equipamentos rião _entregues e em al
guns casos com superfaturamento. 

Consultamos o_ protocolo do Tribunal de Contas da 
União. e lá não consta a entrada do relatório do Departamento 
de Aquisição. Gostaríamos cjue o_ Semi.dor Esperidião Amin 
nos fOrnecesse a data de entrada do referido documento no 
Tribunal de Contas da União. 

Pela primeira vez, o Tribunal de Contas da União, man
dou anular uma licitação e, por coincidência, a referida licita
ção foi feita pela Eletrosul. 

Além da referida ata, onde se constata a posição antagô~ 
nica da Diretoria da Eletrosul em relação ao relatório, que 
critica os contratos da UTH, de Jorge Lacerda e Jacuí I, 
a imprensa local, como o Jornal de Santa Catarina e o Dário 
Catarinense, têm como títulos: "Eletrosul nega superfatura
mento .. e "Gazaniga nega superfaturamento", demonstram 
estranheza com re_Iação ao pedido de auditoria. 

E aqui está, no dia 25 de abril de 1991, informativo do 
Tribunal de Contas_ da União com a seguinte notícia: "O 
Tribunal de Contas da União fixou o prazo de 15 dias para 
que a Eletrosul adote as providências necessárias à anulação 
da Coleta de Proposta n• 50.410.001!91, relacionada com a 
contratação de serviço de limpeza e conservação nas unidades 
da empresa em Itajaí, em Santa Catarina e Passo Fundo, 
no Rio Grande do SuL Essa decisão- do Tribunal é pioneira 
e foi proferida no processo de representação da firma Serviço 
de Limpeza Conserva Ltda, contra as Centrais Elétricas do 
Sul do Brasil - Eletrosul. 

Para o Ministro Luciano Brandão de Souza, Relator da 
representação, a coleta de proposta feita pela Eletrosul está 
eivada de ilegalidade, porquanto a forma eleita para divulgar 
o certame atentou contra o princípio de publicidade, conforme 
preceitua o Decreto-Lei n~ 2.386. 

__ À __ Eietrosul e ao Ministro de Estado da Infra-Estrutura 
serão encaminhadas cópias do relatório e voto do Ministro 
Luciano Brandão Alves de Souza. Primeiro, porque o seu 
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Regulamento de Licitações e COritratos,- 'ádài:ádos--l'Or _todas 
as empresas do grupo, continua em dissonância com os _postu
lados essenciais do Estatuto das Licitàçó6s: A-que-stãõ impug
nada pelo Tribunal já foi comunicada à holdi.!Jg das Ç~ptntis 
Elétricas. Segúndo, objetivando a implantação de alterações 
reclamadas pelo Tribunal de Contas dã. tr nião em- relação 
aos regulamentos e licitações e contratos da _BietrobfáS e de-
mais empresas vinculadas ao MinistériO. -- -

É certo que eu não ti v e a oportunidade de ler o pronundã:
mento, que eu imagínilva póàer faze-r -naquela dia. Esse foi, 
aliás, o· meu pronunciamento, um dos --pouCoS que- a-qur-fiZ 
que dei por escrito. -

Mas considero, prezado Senador Esperidão Amin, gue 
a atitude que V. Ex• salientou de que nãt) houve pagamento 
e que se aguarda o pronunciamento do _Tribunal de Contas 
da União, algo importante. Aliás, o objetívo do requerimento 
que fiz~ aprovado pelo Plenário do Senado, relativamente 
ao pagamerito dos débitos de todo o sistema Eletrobrás, teve 
exatamente o sentido de pedir ao Tribunal de Contas da União 
que examinasse o procedimentO- de ajuste econômico-finan
ceiro, isto é, cofreção monetária- mais os juros dos débitos 
que deveriam ser pagos relativamente à dívida total do sistema 
Eletrobrás, que inclui a Elehosul. Agradeço i! V. Ex~ os ~scla
recimentos que trouxe sobre o assunto. 

O Sr. Esperidão Amin- Concede-me V. Ex• Ul_l1 aparte, 
nobre Senador? -

O SR- EDUARDO SUPLICY- Com muita honra: 

O Sr.--Esperidão Amin- Nobre Senador,· ficO muito à 
vontade para abordar esse assunto,. pudendo contar com V. 
Ex" na tribuna. V. Ex• fez o registro e as observações que 
fiz na última sexta-feira. Eu as fiz cuniPiirido com o ineu 
dever e no tcrm mais respeitoso, eu diria, -até;·mais contido 
possível. E pelo respeito que V. Ex~ me merece, é evidente 
que vou preservaro·uso dessa atitUde no trato da questão. 
Mas com a presença de V. Ex\ vou poder me alongar um 
pouco mais no que chamo de questão eticamente discllúvel. 
Apontei com o maior respeito-- e torno a apontar -- coiiio 
sendo um comportamento eticamente discutível --e quero 
assinalar isso na presença de V. Ex~- fazer chegar à Taqui
grafia do Senado um relatório, que chamei de cartapáci-o: 
São os anexos n<;~S 1, 2 e 3, que V. Ex~ apresentou no seu 
pronunciamento não-feito naquele di3. ffiais do que meramente 
instrutivo, Senador Eduardo Suplicy, é que V. Ex' falou sobre 
as usinas, sobre o requerimento de informações, que é perfei
tamente cabível, em princípio, e falou também sobre a questão 
da Fundação Elos. Ambas as matérias foram simultaneamente 
divulgadas pela imprensa, por iniCiativa do Sindicato dOs Ele
tricitários do meu Estado, para comprometer a ação qa atual 
diretoria da Eletrosul. Tanto é que no caso da Fundação Elos, 
que agora V. E~ nao· e-stá abordando, foi feita a leitura subje
tiva de que o pagamento, equivalente a trinta mil dólares, 
que a administração da Eletrosul fez ã Fundação Elos, estaria 
vinculado ao esquema de apoio à SADE ·e, por conseqüência, 
ao propalado esquema PP. Na verdade, o que a administraçãO 
da Eletrosul fez e tem feito é pagar, pai-celadã e insufiden
temente - ainda estava devendo, pelo menos à época -, 
as parcelas de responsabiiid3de patronal, que, como todos 
sabem, as empresas estatais são obrigadas a pagar às entidades 
fechadas de previdência privada. Associar a palavra '•superfa
turamento" ao esquema PP, que é o assunto da Fundação 
Elos anexo ao seu requerimento de transcrição- e essa maté
ria ser processada pela imprensa-, é uma acusação, Senador 

Eduardo SupHcy~ Ctue, no- mínimo, embaralha, sob o ponto 
de vista da ayal~açã.o moral, a gestão pública. Fiz O reparo 
na última sexta-feira, mesmo sem conhecer todos os diretores 
da El~trosul. Conheço suficientenié_n_te o Presidente da empre
sa. Conheço-o de longa data, co~o Prefeito de Itajaí que 
foi, como Deputado Estadual, e atesto, até prova transitada 
em julgado em sentido contrário, a sua rigorõ"sá -e inteira 
hone_stidade. Por essa ra~ão, pareceu-me não impertinente; 
mas questionável, que um documento- e isso consta também 
do anexo do pronunciamento de V. Ex~ - fosse entregue 
pelo Sindicato dos Eletricitários a V. Ex~ um documento oficial 
da empresa -naõ-um documento resultante de uma auditoria 
externa; é um relatório- como salien_tou V. Ex~, solicitado 
e apresentado à diretoria; um doCl_rmento oficii:tl da EletrosUl; 
levantando questões referentes a contratos que datam de 1982, 
feitos, portanto, sob a égide de outra direção, que estão sendo 
questionados tanto por parte dos fornecedores e prestadores 
de serviços desses contratos de obras e serviços, quantO pela 
pr~pria -diretoria, posto que de 1982 até hoje, sabemos, as 
cláusulas de reajuste têm sído questionadas. não apenas no 
Tribunal de Contas da União, mas também na Justiça. É 
~~~!d~ isso. Existem obras fe_derais, principalmente, mas há 
tamb~m estaduais, de longa data, tendo as suas condições 
de reajuste questionadas. Basta que se eXárriírie- O impacto 
do Plano Cruzado, por exemplo, sobre obras contratadas antes 
e que ainda restam contratadas. Todas as obras de porte, 
no Brasil, contratadas antes do Pl~no Cruzado 1 têm as suas 
condições de reajuste questionadas ou discutidas, sem que 
tiiSS<fhaja, certamente, ou, em princípio, irregularidades e, 
muito menos, desonestidade. Então, uma iriiciativa da atual 
diretoria de obter este comparativo para firil de discussão 
com os interessados não pode ser usada, a nenhum prete~to, 
como instrumento para íócrimiD.à.-~Ia. ·concordo em gérlero, 
número e grau com qualquer espécie de obtenção de esclareci
mento. Estou aqui também cumprindo um mandato nesse 
sentido. Agora vincular, primeiro, um relatório interno de 
auditoria, elaborado por técnicos da própria empresa, oficial
mente tramitando na empresa, à expressão "superfaturamen
to", e vincular à mesma matéria a questão da Fundação Elos 
-que é a entidade de previdência privada. fechada que atende-, 
como previdência suplementar, aos servidores da Eletrosul 
-. no--mesmo -dia, na mesma hora, no mesmO- ·•pronuncia~ 
menta", se V. Ex~ me permite, posto que dado como lido, 
causou realmente estranheza. Por quê? Porque ninguém des
conhece a coragem que é a média desta Casa e que norteia 
as açóes de V. Ex~ para abordar qualquer espécie de_ assunto. 
Temos até a imunid.1de parlamentar, temos o dever de ofício 
de fazê-lo. Realmente, fui iiluito contidO na sexta-feira, mas 
gosta~a de dízer ,_diante de V. Ex~. _pessoalmente, respeitosa· 
mente, qUe conSidero não--etíC"ãmente discutível, considero 
eticamente errado. Segundo, quanto à questão do esclareci
mento, não tenho todas as informações, vou lhe dev.er pelo 
menos uma, que é a forma pela qual este relatóriO_ Che_gou 
ao Tribuilal de Contas da União pela via administri:ttiva, e 
não pelo seu requerimento. Não tenho essa informação, vou 
buscá-la. Mas o que me conforta é que V. Ex<' está fazendo 
é; ab-ordagem aqui, ao vivo, e se eu não tiver a informação_, 
a falha é minha. Agora, o "dado como lido'~ realmente torna 
difícil tanto o valor ético da acusação, quanto a possibilidade 
de resposta em plenário. 

O SR- EDUARDO SUPLICY - Senador Esperidião 
Amin, o caso está sendo examinado pelo Tribunal de Contas 
da União e certamente haverá uma conclusão. Se o documento 
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chegou-me às mãos através do Sindicato dos Trabalhadores 
da Eletrosul, isso obviamente reflete uma preocupação, na 
medida em que o documento não foi, na avaliação deles, 
devidamente considerado. Mas aguardemos a decisão do Tri
bunal de Contas da União. 

Sr. Presidente, não posso deixar de falar hoje daquilo 
que é estampado ... 

O Sr. EsperidiãoAmin- Permite V, Ex~ um novo aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Infelizmente,. Senador 
Esperidião Amin, não cheguei ainda ao fulcro do meu pronun
ciamento e espero poder fazê-lo. 

O Sr. Esperidião Amin - Estou solicitando um aparte, 
V. EX' pode até negá-lo. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Senador Esperidião 
Amin, concederei ap6s a minha fala, para que eu possa, pelo 
menos ... 

O Sr. Esperidião Amin- Vou registrar, Senador Eduar
do Suplicy, que V. Exa negou o aparte. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Concecterei o aparte em 
seguida, mas lembre~se V. Ex• que tomou metade do meu 
tempo até o momento, e eu não o interrompi. -

O Sr. Esperidião Amin - Do tempo da semana ou do 
tempo do dia? · 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Do tempo deste pronun
ciamento. 

O Sr. Esperidião Amin- Mas eu anoto a sua referência. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Espero poder conceder 
o aparte a V. Ex~ mais- adiante, quando terminar de colocar 
aquilo que está relacionado ao outro tema, que é a maneira 
como os fundos de entidade de previdência fechada neste 
País tem sido usado nesses dois anos. O caso da Elos é apenas 
um pequeno elo de um procedimento que fere qualquer con
ceito do que seja seri~dade c isenção no trato da coisa pública. 

A revista ISTOE publica que dois dos principais amigos 
do Senhor Presidente já tém acumulado hoje um significativo 
patrimônio. O Sr. Paulo Octávio possui 100 -milhões de dóla~ 
res, enquanto o Sr. Luiz Estevão, do Grupo OK, tem um 
património de 350- milhões de dólares. Mas corno é que canse~ 
guirám isso? 

"Rivalidade política recente. Guerra por mercado, há 
vários anos. Luta enciumada, desde a adolescência, pela predi
leção do amigo Collor. Nada disso, contudo_, impediu que 
Paulo Octávio e Luís Estevão trilhassem caminhos muito se
melhantes na carreira empresarial. Isso percebe, principal
mente na rede de transaçóes imobiliárias, nem sempre muito 
transparentes, dos dois com empresas públicas e, mais recente
mente, com fundos de pensão de estatais. Começando por 
Paulo Octávio um bom exemplo é o estranho comportamento 
de sua empresa nos bastidores de uma outra concorrência, 
fato apurado por ISTO É. · 

"Em dezembro de 1991, P.O., associado ao empresário 
Wigberto Tartuc:e, entrou em uma licitação para comprar um 
terreno de 1,35 mil metros quadrados da Companhia Nacional 
de Abastecimento (CONAB) em área nobre no centro de 
Brasília, ao lado do Banco Central. Na entrega dã. licitação 
um fato estranho: o único dos concorrentes a apresentar uma 
proposta superior à de Paulo Octávio foi desclassificado por~ 

que errou no preenchimento por extenso do valor da oferta. 
A Centrus, fundação de- previdência privada do Banco Cen
tral, oferecera Cr$1,5 bilhão pelo terreno, mas, no formulário 
preenchido à mão, o valor por extenso diz ''mil". no lugar 
de ''milhões''. Desclassificada, a Centrus, estranhamente, não 
protestou. Os outros dois concorrentes fizeram prop-ostas se~ 
melhantes à de Paulo Octávio, por volta de Cr$1 ,4 bilhão. 
Mas, como P.aulo Octávio garantia que faria o pagamento 
à vista, saiu vencedor. 

Dias depois, chamado para pagar o terreno, ele apresen
tou, em lugar dos cruzeiros que tinha prometido imóveis de 
difícil colocação no mercado de Brasília. Tanto o ex~presidente 
da Conab, José Mauro Boschero, como o atual Paulo Roberto 
Cunha, foram procurados por emissários do empresário para 
que avalizassem a troca dos imóveis. Não cederam, e o pro~ 
cesso foi enviado à procuradoria jurídica da Conab. 

A romaria continuou, desta vez com funcionários da pro
curadoria sendo visitaqos por emissários insinuando que seria 
do agrado da Presidência da República a concretização da 
ttoca. O assunto está nas mãos da Consultaria Jurídica do 
Ministério da Agricultura, que, na sexta-feira, 24, tendia a 
exigir o pagamento à vista, em espécie, como os ·empresários 
se haviam comprometido. Do contrário, há a ameaça de cance
lamento da licitação. 

Os negócios com fundações de previdência privada são 
um caso à parte na história da dupla dinâmíca brasiliense. 
É raro o empreendimento de vulto da OK, de Luís Estevão, 
que não tenha corno freguês catiVO ·algum fundo de estatal. 
No momento, Paulo Octávio também negocia com vários des
ses fundos a compra de andares do Nurnber One, um "edifício 
inteligente". como se diz, ou seja. moderníssimo, completa
mente computadorizado. Na busca de clientes entre as funda~ 
ções_ das estatais, Luís Estevão, por sua vez, contou com a 
solicitude dt Pedro Paulo Leoni Ramos, o PP, ex~secretário 
de Assuntos Estratégicos, hoje em desgraça, Pedro Paulo 
apresentou Luís Estevão a vários diretores de fundações, no
meados por ele, e o empresário soube tirar proveito dos car
tões de visita. 

Seu edifício OAB, no setor de autarquias de Brasília, 
teve dez andares comprados pela dobradinha Portus (da Petro
brás) e Funcef (da Caixa Económica). A Funceftambém com
prou andares no edifício Trade Center, da OK. Outro prédio 
inteligente, o C~nlro Empresarial Varig, investimertto,.de 
US$40 milhões do grupo OK, é conhecido em Brasllia como 
o "edifício das fundações", tamanho foi o sucesso do lança~ 
mento entre as instituições do gênero. Investiram nas quatro 
torres do prédio a Petrus (da Petrobrás) e a Serprus (do Ser
pro), cada um com oito andares, a Funcef (da Caixa Econô~ 
mica Federal) e a Postalis (dos Correios), entre outras menos 
cotadas. O preço foi deUS$ 3,5 milhões por andar,~ de 600 
metros quadrados de área útil, valor três vezes superior ao 
de mercado, segundo empresários do setor que preferem o 
anonimato." 

Ora, essa é apenas uma amostra de tudo aquilo que saiu 
publicado neste final de semana a respeito desses amigos do 
Senhor Presidente da República. Para quem está governando 
o Presidente Fernando Collor de Mello? Será para aqueles 
a quem prometeu prioridade, aos des_camisados, aos desabri~ 
gados? 

Vou ler, só para ilustrar o estado de espírito de como 
se ericontram os desabrigados. os descamisados. um trecho 
que mostra bem, captado pela capacidade extraordinária do 
romancista Rubem Fonseca, quando, na arte de andar pelas 
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ruas do Rio de Janeiro, encontra-se justamente com o Presi
dente da União dos Mendigos. 

DiZ Rubem Fonseca: 
"Onde é que eu encontro o Zé Galfuhi?"~ ele

pergunta a um homem de bermuda, sandália havaiana 
e camisa de meia com um cordão de contas de três 
voltas enrolado no pescoço; rnas_o homem olha para 
Augusto com cara teia, não responde e se afasta. Mais 
adiante Augusto vê um menino·. "Onde é qtie eu encon·· 
tro o chefe dos mendigos_? .. , pergunta, e o menino 
responde "o tio me arranja uns trocadinhos?". Augusto 
dá um dinheiro para o menino. "Não conheço quem 
o senhor falou", diz o menino, "vai até a esquina da 
praça Major V alô, lá fica um pessoa! que pode dizer 
pro senhor." Na esquina da praça Major V alô estão 
alguns homens e Augusto se dirige para eles. Ao se 
aproximar, nota que está no grupo o homem de bermu
da e colar de contas de três voltas no pescoço. "Bom 
.dia'', diz Augusto, -e ninguém responde. Um .gegro 
grande, sem camisa~ pergunta hquem foi que disse que 
o meu nome é Zé Galinha?". - -

Augusto percebe que não é bem-vindo. Um dos 
homens tem um porrete na mão. 

"Foi o B., que mora na rua do Carmo, esquina 
da Sete de Setembro." 

"Aquele nego bebo é um vendido, feliz por poder 
morar numa caixa de papelão, agradecido por poder 
apanhar papel na rua e vender pros tubarões. Esse 
tipo de gente não apóia o nosso moviriieiifO." 

"Alguém tem que dar uma lição nesse P., diz o 
homem do porrete, e Augusto fica na dúvida se o P. 
é ele ou B. 

"Ele disse que o senhor é o presidente da União 
dos_ Mendigos." 

"E você quem é?" 
"Estou escrevendo um livro chamado A arte de 

andar nas ruas do Rio de Janeiro." 
"Mostra o livro", diz o sujeito do colar de frês 

voltas. 
"Não está comigo, não está pronto." 
··como é o seu nome?" 
"Aug- Epifânio." 
"Que merda de nome é esse?" 
"Revista ele", diz Zé Galinha. 
Augusto deixa-se revistar pelo homem do porrete. 

Este dá para Zé Galinha a canetã, a carteira de identi
dade, o dinheiro, o pequeno bloco de papel e a pedra 
dentro de um saquinho de pano que Augusto ganhou 
do apanhador de mulher gorda. 

"Esse cara é lelé", diz um preto velho, que observa 
os acontecimentos. 

Zé Galinha pega Augusto pelo braço. Diz: "Vou 
conversar com ele". 

Os dois caminham até o beco Escada da Con
ceição. 

"Olha aqui, ó distinto, primeiro meu nOme não 
é Zé Galinha, é ZUmbi do jogo da Bola, entendeu? 
E depois eu não sou presidente de P. nenhuma de 
União dos Mendigos, isso é Sacanagem da oposição. 
Nosso nome- é União dos Desabrigados e Descami
sados, a UDD. Nós Oão pedimos esmolas, não quere-
mos esmolas, exigimos o_que· tiraram da ___ gente. Não 
nos escondemos de baixo das pontes e dos viadutos 

ou dentro de caixas de papelão como esse p. do B., 
nem vendemos chiclete e limão nos cruzamentos." 

-- _ -c~·Correto", diz Augusto. 
"Queremos ser vistos, queremos que olhem a no::.

sa feiúra, nossa sujeira, que sintam·· o 'nosso bodUm 
em toda parte; que nos observem fazendo nossa comi
da, dormindo, f. , c. , nos lugares bonitos onde os baca
nas passeiam ou moram. Dei ordem para os homens 
não fazerem a barba, para os homens e mulheres e 
crianças não tomarem banho nos chafarizes, nos chafa
rizes a gente m.e c., temo que feder e enojoar como 
um monte de lixo no meio da rua. E ninguém pede 
esmola. é preferível a gente roubar do que pedir esmo
la." 

"Vocês não têm medo da polícia?" 
"A polícia não tem lugar para botar a gente, as 

cadeias estão repletas e somos muitos. Ela prende e 
tem que soltar. E fedemos demais para eles terem von
tade de bater na gente. Eles tiram a gente da rua e 
a gente volta. E se matarem algum de nós, e acho 
que isso vai acontecer a qualquer momento, e é até 
bom que aconteça, a gente pega o ·corpo e ·exibe a 
carcaça pelas ruas como fizeram com a cabeça do Lam
pião." 

"Você sabe ler?'' 
"Se não soubesse ler estava morando feliz dentro 

de uma caixa de papelão apanhando restos." 
"Onde vocês conseguem recursos para a associa

ção de vocês?" 

''Acabou o papo, Epifânio, Guarda o meu nome, 
Zumbi do Jogo da Bola, cedo ou tarde você vai ouvir 
falar em mim, e não será pelo b- s.,_do b." 

Srs. SenadOreS, Rubem Fonseca, aqui mostrou o estado 
de espírito ~digo isso, porque tenho observado nas ruas 
de São Paulo, como nas do Rio de Janeiro, dos descamisados 
e desabrigados, aqueles a quem o Presidente_ Ferf!all_do Collor 
prometeu dar prioridade, que esiá--sen:do ~a_c!_a ~ ~~us__~~igos_; _ 
inclllsíVe, aos amigoS âedOreS inteiiiacionais do Brasil, como 
teremos a opOrtunidade de analisar. -

O Presidente Fernando Collor de Mello, em função da
quilo que foi descoberto pela imprensa, pediu a renúncia cole
tiva de todo o seu MinistCrio. -

Mas há que se perguntar, Srs. Senadores: E a responsa
bilidade daqueles, será que o Presidente Collor nada sabia, 
assim como nada sabia a respeito do que se passava com 
a Presidente da LBA, Sr" Rosane Coiior; assim como nada 
sa~ia do que vinha realizando o Secretário de Assuntos Estra
tégicos, o Sr. Pedro Paulo Leoni Ramos? Agora obviamente __ 
fica claro que ele estava coordenando as açõis desSas fuild-a
ções e entidades de previdência fechada. 

Há que se pensar, com muita responsabilidade, Sr. Presi
dente-, Srs. Senadqres, até quando vai se permitir que o Chefe 

-_ d~- Naç~o contin~e __ como n~_o sep.99 __ o __ _pr_incjpa_I re~ponsável 
por aquilo que nesses dois anos aconteceu, a comJ;:·çar pela 
gravidade do desemprego, da recessão, do arrocho salarial, 
em contraposição ao enriquecimento dos seus ainigos pró
ximos. 

Muito obrigado, e perdão,_ Sr. Presidente, por ter ido 
além do meu horário. - -

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
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Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr. 
Mauro Benevides, Presidente, deixa a _cadeira da-preSi· 
dência, que é ocupcidã jJe~O Sr. Epitácio Caféteira. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácío Cafeteira) - Sobre a 
mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1"' SeCretári6. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 49, DE 1992 

Dá nova redação ao art. 3~, da Lei n9 7.377, de 
30 de setembro de 1985, que "Dispõe sobre o exercício 
da profissão de SeCretário e dá outras providências". 

O Corigresso- Nacional decreta: 
Art. 1' O art:3•, da Lei n' 7.377, de 30 de setembro 

de 1985, passa a vigef com a ·seguinte redação: 

"Art. 3"' Fica-assegurado do direito ao_exerçício 
da profissão aos que, embora não habilitados nos ter
mos do artigo anterior, contem, pelo menos, 5 (cinco) 
anos ininterruptas, ou 10 (dez) anos intercalados, de 
exercício em- atividades próprias de secretaria, na data 
de vigência desta lei." 

Art. 2'? Esta lei entra em vigof riã -data de sua publi
cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposiÇões em contfàiiO. --

Justificação 

Ao ser sancionada, a Lei n9 7.377, de 30 de setembro 
de 1985, não levou em consideração os direitOs daqueles que, 
embora sem possuirem cursos de espécie ·alguma - porque 
até mesmo não _eram exigidoS -, vinham exercendo, com 
eficiência, ativídades próprias da profissãO- de Téc-niCo ertl 
Secretariado, que então se regulamentava.. _ _ ~ 

Desrespeitou-se, assim, o princípio assegüiâóo em todas 
as Constituições_ brasileiras - que-a Carta de 1988 registra 
em seu art. 59, item XXXVI -, segundo o qual "a lei não 
pr~ju~icará ~. direifO adquirido, o ato jurídico perfeito e a 
C01S3 JUlgada . __ _ _ 

Aqueles que já exerciam, há anos, a profissão,_ no mo
mento de sua regulamentação, haviam adquirído o inci:mtes
tável direito de continuar a exercê-la, sem qualquer restrição, 
sob pena de negar-se vigência à norma constitu_cional assina
lada. 

O projeto que ora submetemos à apreciação dos ilustres 
membros desta Casa e que, certamente, será aprovado e tra~s-~ 
formado em lei, objetiva corrigir o equívõCO-ocorrido à época 
da promulgação do diploma em exame e restaurar os -~i~e~tos_ 
violados dos milhares de trabalhadores, que exercem attvida
des próprias de secretaria. 

Sala das Sessões, 27 de abril de 1992. -Senador Hum
berto Lucena. 

LEGISLAÇÃO CITADA--

LEI N• 7.377, DE 30 DE SETEMBRO DE 1985 

''Dispõe sobre o exercício da profissão de Secretário 
e dá outras providências. n 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancio

no a seguinte lei: 
Art. 19 O exercício da profissão -de SecreTáriO é regu-

. lado pela presente lei. -

Art. 29 Para os efeitos desta lei, é considerado: _ 
I- Secretário Executivo o profissional diplomado no 

Brasil por curso_ superior de Secretariado, reconhecido na 
forma da lei, ou diplomado no exterior por curso superior 
de secretariado, cujo diploma seja revalidado no Brasil, na 
forma da lei. 

II -Técnico em Secreta'ria.do o profissi0nal portador de 
certificado de_ conclusão de curso de secretariado, em nível 
de 2• grau. 

Art. 39 Fica assegurado o direito ao exercício da profis
são aos que, embora não habilitados nos termos do artigo 
anterior, contêm, pelos menos, 5 (cinco) anos ininterruptas, 
ou 10 (dez) intercalados, de exercício em atividades próprias 
de secretaria, na data de início de vigência desta lei, e sejam 
portadores de diplomas ou certificados de alguma graduação 
de nível superior ou__de nível médio. 

Art. 49 São atribuições do Secretário Executivo: 
I- planejamento, organização e direção de serviços de 

secretaria; 
II -assistência-e assess6ramento direto a executivos; 
III -coleta de informações para a consecução de obje

tivos e metas de empresas; 
IV- redação de textos profissionais especializados, in

clusive em idioma estrangeiro; --· 
- V- interpr_e_~ªçãO e sintetização de textos e documentos; 

VI...:.:... -taquigrafia de ditados, discursos, conferências, pa
lestras de explanações, inclusive em idioma estrangeiro; 

VII- versãO e tradução em: idioma estrangeíro, para 
atellder às necessidades de comunicação da empresa; 

VIII -registro e distribuição de expedientes e outras 
tarefas correlatas; 

IX- orientação da avaliação e seleção da correspon-
dência para fins de encaminhamento à chefia; 

X- conhecimentos protocolares. 
Art. s~ Sãó atribuições do Técnico em Secretariado: 
I -organização e manutenção dos arquivos de secretaria; 
II- classificação, registro e distribuição da correspon-

dência; 
III - redação e datilografia de correspondêncüi ou docu

mentos de rotina, inclusive em idioma estrangeiro; 
IV-execução de servi<_;os típicos de escritório, tais como 

recepção, registro de compromissos, informações e atendi
mento telefónico. · · 

Art. 69 O exercício da profissão de Secretário requer 
prévio registro na Delegacia Regional do Trabalho do Minis
tério do Trabalho e far-se-á mediante a apresentação de doeu~ 
mento comprobatório de conclusão dos cursos previstos nos 
incisos I e II do art. 29 desta lei e da Carteira de Trabalho 
e Previdência Social - CTPS. - - -

· Parágrafo único_. No caso dos profissionais incluídos no 
art. 39 desta lei, a prova de atuação será feita por meio das 
anotações da Carteira de Trabalho e Previdência Social ou 
por qualquer outro meio permitido em Direito_. _ 

Art. 7" Esta lei entra em vigor-n·a data de sua publi-
ca~o. ~ 

-Art. 89 Revogam-se as disposições eÍn contrário. 
Brasília 30 de setembro de 1985; 164~ da Independência 

e 97• da República. - JOSÉ SARNEY - Almir Pazzianotto. 

(.À Comissão de Assuntos Sociais - Decisão Ter
minativa.) 

O SR. PRÉSIDENTE (Epitácio Cafeteira) - O projeto 
lido será publicado e remetido à comissão competente . 
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A Presidência recebeu, do Governo-de Estado do Mato 
Grosso, o Ofício'n' Sl4;de !992 (n'-162192, na origem), solici
tando, nos termos da Resolução n9-58, de 1990, do Senado 
Federal, autorização para emitir Títulos da Dívida Pública· 
Estadual, para giro de 88% de quaifoce"JJ.tos de cinqüenta 
milhões de Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Mato 
Grosso- LFTE =MT. 

A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Eco
nómicm:. 

O SR. PRESIDENTE ()Opitácio Càfeteira) - Esgotado 
o tempo destinado ao Expediente. 

Não há qu9rum para deliberação. 
Passa-se à 

Item 1: 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE LEfDA 
CÁMARA N' 125, DE 1991 

COMPLEMENTAR 

(Em regime de urgência, nos termos do 
art. 336, c, do Regimento Interno). 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n' 125, de 1991 - Complementar (n' 60/89, 
na Casa de origem), que disciplina os limites das despe
sas com o funcionalismo público, na fOrma do art. 169 
da Constituição Federal, tendo PARECERES, profe
ridos em plenário. (Relator: Senador Meira Filho.) 

-1"' pronunciamento: favorável ao projeto; 
- 2"' pronunciamento: favorável à emenda de ple-

náriO. 
(Dependendo de parecer sobre as emendas apre

sentadas perante a Comissão de Assuntos Económicos) 

Este item sai da Ordem do Dia, nos tiimós do art. 175, 
e, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) -Item 2: 

OFÍCIO N' S/64, DE 1991' 

(Em regime de urgência, nos termos do 
art. 336, c, do Regimento Interno.) 

Ofício n' S/64, de 1991 (n' 7.909/91, na origem) 
relativo a proposta para que seja autorizado o Governo 
do Estado_ do Rio Grande do Sul a emitir e colocar 
no mercado através de ofertas públicas, Letras Finan
ceiras do Tesouro daquele Estado (LFT-RS) (depen
dendo de. parecer.) 

Solicito do nobre Senador José Paulo Bisol o parecer 
sobre a matéria, nos ternios do art. 140, a do Regimento 
Interno. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB- RS. Para proferir 
parecer.) -Sr. Presidente, o Governo do Estado do Rio 
Grari.de do Sul encaminha, à aprovação do Sen(ldo Federal 
pedido de autorizaç-ão pata emissão e coiocação no mercado: 
através de ofertas públicas, de Letras Financeiras ào Tesouro 
do Estado do Rio Grande do Sul (LFT- RS), com a finali
dade de proceder ao giro de 83% das 47.769.443 LFT-RS, 
vencíveis no primeiro semestre de 1992, conforme acordado 
no Memorando de Entendimento firmado, em abril de 1991, 
e;ntre o Governo daquele Estado, o Banco Central do Brasil 
e o MinistériO da Economia, Fazenda e -PlanejaffientO. 

A effiissc'io ri!itlizai'-s6-á nas- segUintes CqndiçQes~ 
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos 

a serem substituídos, deduzida a parcela de 17% 
b) modalidade: nominativa~transferíVel; 

c) rendimento: _ _igual ao d_as Letras Financeiras do Tesouro 
Nacional (mesma taxa referencial); 

d) prazo: até 1837 dias; 
e) valor nominal: Cr$ 1 ,00; 
f) características dos títulos a serem substituídos: 

Vencimento 

1-5-92 
B-5-92 

"l"OTAL 

Quantidade 

10-#0.942 
37.328.501 

47.769.443 

_ g) prevensão de colocação e vencimento dos títulos a 
serem emitidos: 

Colocaçao 

. 4-5-92 
15-5-92 

Vencimento 

15-5-97 
15-5-97 

Tll:u1o 

531837 
531826 

Data-Base 

4-5-92 
15-5-92 

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos 
termos da Resolução n9 _565, de 20~9~79, do Banco Central; 

Autorização legislativa solicitada obedece, neste caso, 
a diversos dispositivos constitucionais e, específicamente, à 
Resolução do Senado Federal n' 58/90. 

O Banco Central emitiu parecer (DEDIP/DIARE -
91/649) no qual _apura que a emissão sob _exame não ocasio
naria rompimento dos limites estabelecidos pela referida Reso~ 
lução do Senado Federal, a saber: 

I- O montante global por valor de contratação (equiva
lente ao total das Despesas de Capital estimada na previsão 
orçamentária para 1992) deve ser inferior a CR$853.818,5 
milhões. O. valor previsto no caso de a emissão ser efetivada 
é de Cr$45.038,1 milhões; 

II- O montante global por valor de contratação ( equiva
lente a 20% da receita líquida real, devidamente atualizada) 
deve ser inferior a "Cr$294.523,1 milhões. A emissão sob exame 
elevaria esse valor a Cr$45:038,1 milhões. - -

III- O dispêndio anual máximo (compreendendo prin~ 
cipal e acessórios, por valores anuais, de todas as operações 
da dívida consolidada intei'na e externa) não pode superar 
os Cr$251.589,7 milhões. A emissão elevaria o_dispêndio anual 
previsto para o exercício de 1997, de Cr$44.066,5 por 
Cr$116.127,5 milhões. 

Em razão do exposto e considerando ainda que a solici
tação atende aos demais dispositivos da Resolução n'-' 58 do 
Senado Federal, somos de parecer favorável ao _acolhimento 

· do pleito, nos termos do seguinte: -

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 16, DE 1992. 

Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do 
Sul a emitir e colocar no mercado, através de ofertas 
públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado do 
Rio Grande do Sul (LFT - RS), destinadas ao giro 
de 83% das 47.769.443 LFT-RS vencíveis no primeiro 
semestre de 1992. 

O Senado Federal resolve: _-
Art. 1" É o GOverno do Estado do Rio Grande do Sul 

autorizado, nos termos dos artigos 49 e 89 da ReSoiução n~ 
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58/90, do Senado Federal, a emitir Letras Financeiras do Te~ 
souro do Estado do Rio Grande do Sul (LFT-RS), 

Parágrafo Ur:iiC-o. A emissão das LFTP destina-se ao_ giro 
de 83% das 47.769-.443 LFf-RS, vencíveis no priineiro se-mes
tre de 1992. 

Art. 29 As condições financeiras da emissão das LFT-
RS são as seguintes: __ _ __ _ -

a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos 
a serem substituídos, deduzida a parcela de 17% 

b) modalidade: nominativa-transferfvel; 
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro 

Nacional (mesma taxa referencial); 
d) prazo: até 1.837 dias; 
e) valor nominal: Cr$1,00; 
f) características dos títulos a serem substitu(dos. 

Vencimento 
1-5-92 
1'5-5-92 

TOTAL 

Quantidade 

10.·140.942 
37.328.501 

47.769.443 

g) prevensão de colocação e vencimento dos títUros a 
serem emitidos: 

Colocação 
4-5-92 

15-5-92 

Vencimento 
15-5-97 
15-5-97 

Titulo 

531837 
. 531826 

Data-Base 
4-5.S2 

. :15-5-92 

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos 
termos da Resolução n9 565, de 20-9-79, do B3riCo"Centr-al; 

Art. 39 Esta Resolução entra em vigor' íla data de sua 
publicação. · · 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira)~\) pareci" 
conclui pela apresentação do Projeto de Resolução n916/1992, 
que autorisa o GõVetno do Estado do- Rio Grande do Sul 
a emitir e cOlocar no mercado, através de ofertas públicas 
Letras Financeiras-do Tesouro do Estado do Rio Gfãnde do 
Sul (LFT·RS), destinadas ao giro de 83% das 47.769.443 LFT
RS, vencíveis no primeito ·semestre de 1992. - -

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteirá} - A Piesi~ 
dência esclarece ao Plenário que a ·aprovação do re_querimento 
de urgência tirou a oportunidade de os Srs. Senadores apresen
tarem emendas à matéria, nos teimOs- do art. 235~ item 2, 
d, do Regimento Interno. Fica facultada, nesta opç.rtuni_dade, 
a apresentação de emendas ao projeto. 

Não havendo quem queira apresentar emendas, em dis-
cussão o projeto em turno único. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra~ encerro a discussão. 
A matéria deixa de ser apreciada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Epitádo C:ifeteira) -Item 3: 
Discussão, em turno único, âo Projeto de Lei da 

Câmara n' 108, de 1991 (n' 1.991/89, na Casa de ori· 
gem), que autoriza o Poder Executivo a criar uma esco
la agrotécnica federal no Município de Araguaína, Es
tado do Tocantins e dá outras providências, tendo PA
RECER FAVORÁVEL, n' 73, de 1992, da Comissão 
- de Educação. 

A Presidência esclarece ao Plenário que a mati!ria ficou 
sobre a mesa durante cinco- s.essões ordinárias para reCebi
mento de emendas. Nos termos do art. 235, item II, d do 
Regimento Interno, ao projeto não foram oferecidas emendas. 

Passa-se à discussão do projeto, em turno único. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
A matéria sai da Ordem do Dia, nos termos do art. 168 

dó Regimento interno, retornando na sessão de amanhã, em 
fa:Ce de votação. 

O SR. PRESIOENTE (Epitácio Cafeteira)- Item 4: 

Discussão, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição n9 24, de 1991. de autoria do 
Senador César Dias e outros Senhores Senadores, que 
altera a redação do § 2' do art. 14 do Ato das Dispo
sições Constitucionaís Transitórias. (3~ sessão de discus
são.) 

Em obediência ao disposto no art. 358, § ze, do Regimento 
Interno, transcorre hoje o terceiro dia de discussão da proposta 
e apresentação de emendas assinadas por um terço, no míni
mo, dos membros do Senado. 

Em discussão a Proposta de Emenda à Constituiçâo n9 

24 de 1991, em primeiro turno. (Pausa) 
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, a discus

são terá prosseguimento na próxima sessão. 

O SR . .PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) -Está esgo· 
tada a matéria constante da Ordem do Dia. 

Há oradores inscritos. 
ConCedo a palavra ao nobre Senador Amazonino Men

des. (Paus11.) 
. S~ Ex~ não se enContra presé:rile-. -
Concedo a palavra ao nobre Senador Francisco Rollem

berg. 

. O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PFL - SE. Pro· 
nuncia o seguinte di$curso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presiden~e. Srs. Senadores, houve época que me causava certo 
constrangimento remeter, à Taquigrafia desta Casa, alguns 
doS nossos trabalhos elaborados com muito cuidado, que de
mandavam muito tempo, pela impossibilidade de ocupar esta 
tribuna. 

Recentemente, vi às mãos do Senador Nelson Carneiro 
uma publicação sua ihtitulada "Palavras, Leva-as o Vento". 
Por isso, Sr. Pr~sid_ente, e pensando assim, que as palavras 
são levadas pelo vento, é que venho, nesta tarde, ocupar 
esta tribuna para lhes falar de coisas singelas, óbvias, c.oisas 
pot demais conhecídas mas que são necessárias s_erem lembra
das para que nos situemos nas nossas condições de homens 
públicos que vivem'_-6s problemas dO seu País, de um país 
qiie está inserido num contexto político mundial e, portanto, 
não um pafs singelo, singular, afastado de tudo e de todos. 

Por isso, Sr. Presidente, Srs, Senadores, eu, que não 
pretendia falar nesta tarde, decidi ocupar esta tribuna para 
lhes dizer algumas coisas: 

Há alguns poucos anos, nos fins da década de 60, o jorna
lista francês Jean-Jacques Servan-Schreiber mostrava, no seu 
famoso "O Desafiá Americano", um momento de rara lucidez 
na história do pensamento humano. 

Dizia ele, na abertura do capítulo "A Geração do De~ti
no", daquela obra, que: 

"A geração do pós-guerra teve de escolher entre 
a integração -da Europa no mundo comunista e a manu
te-iiçâo da sua independência. A geração política de 
hoje vai encontrar-se diante de uma alternativa menos· 
dramática, mas igualmente clara: fazer da Europa o 
foco de uma civilização autónoma ou deixar que ela 
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se converta num anexo dos Estados Unidos. O apogeu 
do poderio americano impele para o segundo caminho 
os nossos países hesitantes e corre-se o risco de que 
o beco sem saída seja atingido antes de as cr!anç~~ 
que hoje contam dez anos terem chegado à idade de 
votar". conclui ele. _ 

Reahilente, e muito antes de que -uma nova gera
ção se estabelecesse na face da terra, essas mesmas 
crianças puderam ver a reação de uma Europa sacudida 
por um novo impulso capaz de propiciar ao mundo 
uma visão diferente acerca daquele continente quase 
esquecido, preso a uma tradição -:-_ que se poderia 
chamar de vanguardista - cristalizada na formação 
de ideologias que normalmente confluíam para a eclo
são de movimentos estudantís de repercussão duvidosa, 
a não ser a de gerar novas teorias retroalimentadoras 
do sistema de pensar vigente. - _ 

Realmente, se se dispuser a fazer um balanço da 
Europa dos anos 60, pouco mai~ se e~éontrai"á que 
um CohcnwBendit a cOmandar palavras de ordem conw 
tra o ensino uníversltâtiõ Iiancê~o entanto, isso rew 
percutiu de forma extraordinária pelO l_!mndo afora, 
enquanto qo._estões essenciais se relegavam __ a plano sew 
cundário, graça:s ao maniqueísirio direita-esquerda res
ponsável pela manutenção de vários arios de um insus
tentável estado de guerra fria. 

Durou pouco téfupO parã. que -á--eurOj:Hí" se- visse 
sacudida por um novo ordenamento político e, assim, 
tomasse a dianteira do processo·civilizatório mundial, 
fazendo convergir não apenas as emOções, nms·em ~s- _ 
pecial as mentes, para o que hoje assistimos como sendo 
a reestruturação e a reinserção do velho mundo no 
concerto de uma nova ordem que se instala na face 
da terra. 

Já o continente asiático mostrava sua verdadeira 
dimensão_- pelo exemplo assumido por Formosa, Cin
gapura, Hong-Kong, Coréia e Japão na manipulação 
de conce_itos tecnológicos modernos: quando uma ma
nifestação diferente iniciava um processo de _choques 
sucessivos responsável pelo despertar de uma concep
ção geopolítica que levou o mesmo Servan-Schreiber 
a antever a quebra de "formidáveis inércias": 

HPara continuar senhora de si própria - são palavras 
dele -..a Europa será levada( ... ) a aumentar mais depressa 
o seu poderio, a sua riqueza e, finalmeine, o bem-estar de 
seus habitantes". E continua: "Mas, adaptamo-nos à compe
tição mundial, romper com as rotinas de cada nação, colocar 
em comum recursos divididos por uma imensidade de particu
larismos, aceitar novas regras de gestão rigorosa, deixar de 
desperdiçar homens e capitais, não é tudo isso- iim eSforço 
imenso?" _ 

Foi o que a Europa fez e tem feito com demonstráções 
de inimitável competência. - _ 

A era Gorbachev, talvez a grande respons-ável por tal 
guinada, desaguou em acontecimentos ·que- fizeram recom
por--se a fisionomia não só_ cartográfica, mas da essência do 
continente europeu. 

A queda do Muro alemão e conseqüente reunificação 
daquele país; a ascensão ao poder de Lech Walesa -o mesmo 
Walesa que jamais concebera a ass~c_iação sindical COlJ! a polí
tica partidária-, a espalhafatosa libertação da Romênia de 
uma tirania familiar sem precedentes; a redemocratizaçáo da 
Albânia, após décadas de isolacionismo continental; e, por 

fim, a própria ·redistribuição territorial da União SOviética, 
culminando com o_ surgimento da Co_munidade de Estados 
Independentes capitaneada pela república russa, tudo isso são 
exemplos que podem ser repetidos às colheradas se nos apro
fundarmos na nova dimensão do território europeu. 

Curioso notar-se que o próprio Mercado Comuiri, de re
sultados duvidosos enquanto permanecia num nível estrita
mente económico, passou a redirecionar-se na busca de sua 
essência verdadeira, sob a forma de uma efetiva integração 
multinacional. 

De modo que, em rápidas pinceladas, não tem sido difícil 
compreender a análise de Servan-Schreiber acerca do futuro 
do continente esquecido. Mais que isso, tudo demonstrou 
que, após décadas de preservação do maniqueísmo Leste
Oeste, esquerda-direita, comunismo-capitalismo, numa nova 
ordem parece pressionar o mundo a compreender pontos de 
equilíbrio emergentes que encobriam a verdadeira face das 
grandes disputas internacionais; a paradoxal associação de 
hegemonias, elas de qualquer espécie, desde a económica 
à cu'ttural. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores. __ 
Dias atrás desenvolveu-se, no Rio de Janeiro. um fórum 

de debates acerca da nova ordem mundial. Foi bastante auspi
cioso que 6 Brasil, ou qualquer país do Terceiro Mundo, 
sediasse encontro de tamanha magnitude, envolvendo perso
nalidades políticas de real expressão do mundo civilizado, 
na busca de um entendimento acerca _daquilo que pode ser 
feito na busca dos princíPios básicos capazes de redimensionar 
a face da Terra, tendo como pressuposto a felicidade e o 
bem-estar comum. 

Não faltaram ao encontro Helmut Schmidt, ex-chanceler 
alemão, nem Robert McNamara, ex-Secretário de Defesa dos 
Estados Unidos. Eritbora ~separado por um passo interconw 
tinental respaldado pelo surgimento de_uma_rnanifestação ca
pitalista de feições já conhecidas, sob a égide do protecionismo 
comercial, o pensamento de ambos convergiu para um deno~ 
minador comum: a construção de um mundo com menos guer
ras, com mais limpeza e com menos miséria depende da mu
dança no padrão de gastos dos governos, no desaquecimento 
do comércio de armas e numa estruturada política de proteção 
ambiental. 

Partindo de personalidades legitimamente representati
vas do PriJlleiro Mundo, cujas raízes se assentam sobretudo 
no gasto supérfluo, na poluição ambiental e na falt_a de cuidado 
para com os destinos da humanidade como um tc;>do, a posição 
assurriida por Schmidt e por McNamara não deixa de ser auspi
ciosa. 

Com efeito, nos dias de hoje, em horas recentes, quando 
se revê o quadro das políticas levadas a efeitO pelo MuOdo 
Rico- na -defesa da soberania da humanidade sobre qualquer 
outro ínteresse da grande corporação internacional, é verdade 
que muitíssimo pouco resta de saldo positivo. 

A grande avalanche de tomadas de posição nesse sentido 
limitam-se a condenar o Terceiro Mundo por falaciosas políti
q:~.s antípreservacionistas e de devastação do património ecoló
gico, sem que se ofereça alguma contrapartida aos verdadeiros 
esforços em sentido oposto acumulados pelos países pobres 
durante décadas, responsáveis, talvez pela manutenção de 
seu subdesenvolvimento. 

A ordem mundial, assim, se vê, não diria ameaçada, 
mas, bastante comprometida pelo reticente comedimento dos 
países modernos quanto a suas próprias políticas de restau
ração do ambiente em que se vive, na busca do bem-estar 
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coletivo da civilização. Por outro lado, nas exageradas cobran
ças às nações pobres de tomadas de decisão mais firmes quanto 
a esses mesmos objetivoS. 

No entanto~-outro condicionamento delicado vem à tona 
quando se examina a harmonia internacional, representado 
pela incisiva intolerância dos países hegemónicos quanto à 
pacifícação do Plai:teta. - -

Hoje em dia todos estamos assistindo à retomada de for
ças de posições extremistas em d(!trimento da tão sonhada 
harmonia. 

Vê-se uma direita exageradamente marcante galgando 
posições na Europa, cujo marco impressionante tem tido lugar 
na França, com manifcstaÇ-õe_s racistas jamais vistas; _na Itália, 
com o renascimento do fascismo; na Alemanha, com passeatas 
de novos representantes do nacional-socialismo. A-ineSperada 
vitória dos conservadores ingleses são também indício de que 
a volta ao passado se generaliza no continente europeu-. 

A falta de um território pata os palestinos e a agressão 
sofrida por Itzak Shamir em Israel, por sua disposíção em 
dialogar com representantes de Arafat são também indica
dores de que algo muito anormal está fazendo recrudescer 
o ódio e as desavenças. 

Não parece ser isso o que toda a humanidade persegue, 
nem o que os países desenvolvidos pretendem. Não foi isso 
que o Presidente Bush quis ao anunciar a nova ordem mundial, 
surgida desde o fim do conflito cOm o Iraque, no qual Moscou_ 
manteve sábia distância, e que culminou com o esfacelamento 
do poderoso império soviético. 

A nova ordem mundial, como _se pôde ver, pouco tempo 
após seu anúncio, retomou_a_verdadeira medida histórica sub
jacente a sua esséncia: a manutenção do status quo do poder, 
sob a hegemonia americana, tendo por parceiros o Japão e 
a Comunidade Económica _Européia. · 

Seus pressupostos económicos e político-iiiilitares dão" a 
exata dimensão disso. 

Do ponto de vista económico, a nova ordem prevê restri~ 
ções comerciaiS e industriais aos paíSes ein~ desenvolvimento, 
visando mantê-los como dependentes económicos e fornece
dores de produtos primários de baixa tecnologia, especial
mente de matéria-prima. Com isso, agrava-se o quadro da 
dependência, pois, aO negar:.se· o coii.hecímento técnico-cien: 
tífico, mola propulsora da ec_onomia, nega-se qualquer possibi
lidade de que tais países ofereçam produtos ou processos even
tualmente competitivos no mercado, impedilido o ingresso 
de divisas de exportação necessárias à solução do endivida
mento externo, fator de igual modo coercitivo" à economia 
interria de cada um deles. 

Quanto ao ambiente político, a formaçâo de blocos eco
nómicos liderados pelos países poderosos--reedita uma velha 
prática já ocorrida-na América-Latina sob a égide da Famosa 
Doutrina Monroe, reeditada tendo comO eiXO os Estados Uni
dos e o Canadá, em torno dos quais gravitaria o restante 
do continente. Isso está preconizado numa proposta do presi
dente americano, intitulada "a iniciativa Busch para as Améri
cas", que precisa_ ser meditada pelos responsáveis pelas estra
tégias nacionais. Além desse pressuposto, cumpre salientar 
o papel hegemônico-iiii.perialfsta de organismos internaciO
nais, tais como a ONU e a OEA, e do papel coercitivo e 
intimidador exercido pelo FMI e pelo Banco MundiaL 

Também quanto à ingeréncia-polítk:a, ·a ação di reta gover
no a governo, ·naq-uilo que contraria o interesse das grandes 
potências, ocorre também como fator de irresistível pressão. 
A Venezuela e a L1bia são exemplos recentes de como isso 

acontece. A exploração política do narcotráfico, da proteção 
ao ecossistema e da defesa de minorias, confó é o caso brasi
feiro dos ianomâmis, são as novas bandeiras que vieram substi
tuir o desgastado anticomunismo. 

A intromissão atinge de modo especial a área militar, 
a i:nais Visível resistência à hegemonia e à manutenção da 
soberania nacional. A proposta desse mesmo McNaman a 
que me referi como defensor da paz no Fórum realizado no 
Rio de Janeiro se resume na redução das_ Forças Armadas 
Lafino-AmericanáS; inclusive redução orç<inlentária, o seu di~ 
recionamento para problemas internos, tais como o combate 
ao narcotráfico! Nada mais cómodo para a preservação da 
hegemonia que colocar os exércitos dos países periféricos em 
disponibilidade! O New York Times, de 24 de março último, 
em editorial, propôs a "criação de uma nova força militar 
interamericana:, que pudesse intervir para proteger os g()ver-
n6S- democráticos". E diz mafs:- "3.5 crises demandam uma 
VerSâo Latino~Ameiicana dos acordos da segurança coletiva 
qUe agcii"a surgem na Europa, na África e na Ásia." 

O embaixador americano junto à OEA, Luigi Einaudi, 
considerado o Kissinger para o hemisfério ocidental, perito 
em Forças Armadas do Brasil e do Peru, chegou a ameaçar 
a soberania venezuelana quando, no dia 14 de março passado, 
perante oficiais do exército daquele país reunidos no Instituto 
de Altos Estudos de Defesa Nacional, sugeriu que "se ocor
resse na Venezuela um golpe de Estado, a OEA atuaria de 
imediato", fazendo valer "'a resolução 1000, a partir da qual 
a OEA estabelece um mecanismo automático de solidariedade 
entre seus membros, desde que ocorra uma interrupção irregu
lar ou súbita de um governo democrático". 

Uma organização intitulada Amazônia Internacional, se
diada em Mineola, Estado de Nova Iorque, mandou imprimir 
uma cédula eleitoral, na qual pretendeu avaliar as expectativ-as 
dos americanos em relação à floresta amazónica. A questão 
aser votada é a seguinte: "Você acha que a floresta amazónica 
deve_ se transformar num parque internacional?" Ao pé da 
cédula, pede opiniões e sugestões acerca da floresta amazónica 
e.da ecologia mundial. 

Como se vê, os mecanísrnos de ingerência, antes restritos 
ao Pentágono e aos ministérios de defesa similares cm outros 
países do mundo rico, tornam agora as ruas e ganham corpo 
junto à população. A ingerência, antes política, agora é tam
bém exercida pela sociedade como um todo. 

Igualmente desprezível é a tentativa de se criar uma força 
militar multinacional, à disposição da_ OEA, preparada para 
intervir em países da área. Em verdade, isso acobertaria aten
tados à soberania naciorial tão ao gos!o dos Estados Unidos, 
c_::onforme testemunha a Hist{l~ía unfversal. 

A pdtica do dU.mping e a negação de tecnologia militar 
aos países em desenvolvimento faz parte dos pressupostos 
da nova ordem. Sob a alegação de incompetência e çl.e irre~
ponsabilidade, exerce-se pressão sobre as indústrias b~licas 
nacionais, com o claro intuito de inviabilizá-las e, natural
mente, de desarmar as nações periféricas. 

Até Mitterand faz corQ â desmilitari:2:~çãcf do Terceiro 
Mundo, ele que até hoje usa o Atol de Mururoa para suas 
experiências de detonação de bombas nucleares no pacífico, 
defronte a nossa América Latina, pelo emprego extrajudicial 
da OTAN, a que o Presidente Francês chamou de "dever 
de ingerência". 

Os reflexos da nova ordem no planO internacional já 
foram registrados, mesmo antes de serem anunciados. Em 
1982. pelo apoio dos americanos aos ingleses_na guerra das 
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Malvinas, quando desmoralizaram o TIAR- Tratado Intera- compõem o subsolo da Amazónia, que são de __ yma variedade 
mericano de Defesa Recíproca, que não funCionou, em 1988, formidanda. 
pela invasão do Panamá; em 1991, pela in_vasão do Golfo Quero felicitar V. Ex" pela oportunidade da suá ªlocução 
Pérsico; e, hoje em dia, peJas ameaças ao iraque __ e à Líbia. _e dize :r:_ que estamos juntos, e assim continuaremos, no s_entido 

Quanto ao Brasil, não poderia ser fiaiS desastroSa como de que seja refundida, corrigida, higienizada e oxigenada essa 
começar pelas pressões_ exercidas sobre a área económico- intervenção que já está acOntecendo naquela grande região. 
financeira, ao lado disso, as pressões políticas tendo por base Somente agora, com um documento apresentado nos Estados 
a proteção ambiental e aos ianomamis, e o combate ao narco- Ul!ic:!_os, esse tipo de intervenção toma um aspecto de cinismo, 
tráfico; os riscos à soberania brasileira sobre a Amazónia, de descaramento inaceitável, e contra isso se levantam pala
as restrições ao _desempenho técnico-científico, em especial vras como a de V. Ex~ e a de todos nós, nacionalistas_ e brasi
no que diz respeito à área nuclear e à informática. Por fim, leiros. l\ofuito oJ?rigado. 
as pressões no campo militar, seja pela utifizaç-ão das Forças 
Armadas no combate ao tráfico internacional de drogas, seja 
pela eliminação da indústda bélica nacional, seja pelas restri
ções orçamentárias e ao efetivo das Forças Armadas. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, por uma questão de coe
rência acerca- de tudo aquilo por que nos temos empenhado 
como poder atuante na defesa dos interesses nacionais, é de 
fundamental importância que continuemos nos desdoQ_~a!Jdg 
em esforços, ju-ntamente com o Executivo,· na-iiltransígêncía 
de uma firme tomada de posição contra intromissões dessa 
natureza. 

Mais que nuncá é essencial repensarmos o Brasil e com
preendermos melhor sua grandiosidade e seu papel de assu
mida liderança por todo o subcontinente Latino~A!!!~ricano, 
sem que com isso pretendamos alcançar um papel hegemónico 
por sobre as demais Nações .. 

O sr. Aureo Mello- V. EX' me permite um- aparte? 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG·- Com muita hon
ra, Senador Aureo Mello. 

O Sr. Aureo Mello - Peço desculpas por interromper 
a brilhante exposição de V. EX", que não poderia ser mais 
precisa nem poderia conter maiores dados e ensinamentos 
que para nós todos são_ extremamente gratos. Ma~ _q_l!-_ando 
V. Ex~ falou naquele questionário que está sendo distribuído 
nos Estados Unidos, o qual já tive oportunidade de ver, V .. 
Ex~ realmente falou uma grande verdade, posicionando-se, 
como sempre, na defesa dos interesses nacionais. Tenho a 
dizer-lhe que aquilo é o corolário de uma invasão que já 
se procedeu na Amazóni"a. A Amazôil1a já eSfâ invadida; 
não por forças armadas, não através fuzis, das metralhadoras. 
E dos canhões, mas através de elementos que vão com a 
túnica de padres, de pastores da redenção, de missionários 
desta ou daquela coloração, dando oportunidade a que o Pro
fessor Samulel Isaac Benchimol - se não estou enganado 
-estabelecesse uma frase nos seguintes termos: geólogo sue
co, padre francês, missionário espanhOl,- iiastor a_mericano, 
engenheiro florestal norueguês, agrónomo belga, pesquisador 
inglês, antropólogo alemão, empresário pOrtUgUês ou italiano, 
enfim, eles são muitos e estão em todos os-lugares. Metade, 
praticamente, das intervenções feitas·ao longo do semiº_ªrio 
foi introduzida por eles. Existem até rrlodeloS de desenvol
vimento regional, constituídos por essa intelligentia alienígena 
que se apresssa e se apresenta ligada diretamente às missó€!-S 
religiosas, às fitstiruTções de pesquisas, às e'qrpres·as, ãs Uifíver
sidades, e até a órgãos do Governo brasileiro como_Embrapa, 
Inpa, Museu Goeldi, Seman e outros. 

Esses organismos, nomeados a V. Ex•, são os _que prepa
ram a sapa, trabalho_ básico e essencial para a implantação 
-não digo pelas armas, porque desnecessário- de um domí
nio económico efetivo para a exploração dos minérios que 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG - Senador Aureo 
Mello, V. Exa, com seu aparte, acrescenta a esse depoimento 
da maior importância, principalmen'te quando faz referência 
à ocupação mansa e pacífica da nossa Afuazónia pelos nossos 
companheiros do Planeta Terra. É evidente que temos uma 
preocupação muito grande com esse tema. Tivemos oportu
nidade de conhecer o seu Estado, viajamos pelas suas frontei
ras, pelas suas cidades mais próximas, procuramos conhecer 
o que existe realmente na Amazônia brasileira e, para nossa 
surpresa, o que encontramos foi a presença de -pessoas não 
brasileiras - sem que isso ·seja constituído da minha parte 
um xenofobismo -,ocupando fusões que deveríamos ocupar, 
como de levantamento topográfico, de estudos pedológicos, 
de conhecimento das nossas riquezas minerais na sua profun
didade e de preparação de estudos para a exploração racional 
da imensa floresta amazónica. -

Agradeço a V. Ex• por esse aparte que só pode, em 
-acrescentando detalhes tais, enriquecer um discurso que não 
era propriamente sobre a Amazónia, mas que constitui um 
capítulo da maior importância para nós. 

Daí por que, Sr. Senador, digo que não podemos aceitar 
que nossa soberania pOssa ser de longe ameaçada, nem que 
as instituições representativas de nossa força e de nosso p-ode
rio venham a se constituir em achiricalhe de pretensões dos 
países cêntricos. 

Mais que nunca é necessário fazer valer nossa disposição 
em atingir o Primeiro Mundo por meio de nossa capacidade 
de trabalho e de nossa riqueza humana e material. 

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito destinada 
a investigar o atraso tecnológico brasileiro, da qual tenho 
a honra de participar como membro assíduo, está chegando 
a seus resulta9os. O seu relatório, conforme direcionaram 
os depoimentOs ali expendidos, deve chegar à conclusão de 
que, mais que nunca, é fundamental fazer prevalecer todas 
as nossas conquistas técrilcõ-científicas, capazes -de nos tirar 
do reboque da modernidade internacional. 

Ali podemos tomar conhecimento do conjunto de ativida
des de inegável qualidade, produzidos pela indústria, pela 
universidade, pelos institutos de pesquisa. Não podemos abrir 
mão desse _acervo. 
- O_ trabalho dos instítutos de pesquisa militares, muitos 
deles com :(inalidacles civis, deixam bem pouco a desejar, em 
qu~_pese a escassez de recurso.s disponíveis. . 
- -- CPMI mostrou que é preciso investir em ciência e tecno
logia. em nome do desenvolvimento e da independência nacio
nal. 

Em nome dessa mesma independência, é neCessário dotar 
nossos recursos humanos e nossas instituições dos meios neces
sários para que atinjamos nossa soberania. Isso inclui o incen
tivo à ameaçada defesa nacional. 
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As recentes investidas do mundo desenvolvido contra 
a autonomia das demais nações estão _a r~_querer uma profunda 
mo-dificação nó modo de encarár a realid_ade circundante. 

As Forças Armadas brasileiras precisam ser utgentemen~ 
te reaparelhadas para assumirem condignamente a defesa ter
ritorial. Seus recursos humanos devem ser valorizados tanto 
do ponto _de. vista, do conheci!Uento técniCo- qu;:t_fltO de sua 
sobrevivência salaria:I, cuja defasagem anda tão gritante quan-
to inconcebível num país de dimensões continentiis qué pre
cisa atrair cada vez mais profissionais, ao invés de expulsá-los 
para atividades melhor remuneradas. 

A Amazônia pi"etisa ser preservada como território nadO
nal, livre da cobiça, do interesse alheio, do mesmo modo 
se fez contra a invasão holandesa ou contra o invasor para-
guaio. _ . -

Os Estados Unidos não__ são exemplo a seguir, ·desde a 
anexação do Té'XãS. Muito menos a França, com a Indochina 
e Argélia, menos ainda o Japão, com a Manchúria,a Inglaterra 
sempre primou_ pelas guerras de conquista. Não são exemplo 
nem de _direito territorial. Portanto, nada devemos a eles. 
Muito menos o medo. 

O Sr. Maurício Corrêa- Permite-me V. Ex• um aparte, 
Senador Francisco Rollemberg? 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG- Com muita hon· 
ra, nobre Senador Maurício Coirêa._ ·--- __ . -

O Sr. Maurício Corrêa - Como sempre, V. Ex•, nos 
pronunciamentos· que faz, traz a preocupação-que norteia o 
espírito do homem_ público do seu nível. Foram várias aS abor
dagens, num pronunciãmerito denso. Limito-me a abordar 
um dos temas,- deixando a conclusão para o desfecho deste 
aparte. Ainda jovem, li a História Universal de H. G. Wells, 
onde há um episódiq das Guerras Púnicas. COrilo todos Sabem, 
foram guerras travadas entre Roma e Cartago. Cartago-adqui
riu-uma desenvoltura tão grande na arte marítima que come
çou a acossar a invencível armada romana. As naus trirremes 
romanas sempre bateram, em disputas anteriore-s, as naus 
cartaginesas, até que, num determinado momento, Cartago 
passou a ter hegemonia 1 e o risco ao Impé-riO Romano úiâa 
vez mais se adensava, de ~al _moçlo- que os_~engenheifos do 
Império Romano, daquela época, conceberam um instrumen
to náutico, uma armà de guerra _que viabilizava o sucesso 
da guerra naval, a que se deu o nome Qe corvos._Arltes do 
surgimento desse instrUmento, as naus inin1igas se- encontra
vam umas com as outr::ts no Mar _M_ed_i1~rrãneo .e, num determi
nado momento em que se encostavam. os m-arinheirOs d~s
ciam, e havia o combate corpo a corpo. Descobriram, então, 
esses chamados corvos, que eram nada mais do que uma ponte 
movediça que descia de uma das naus. Na. m~dida .em que 
havia o combate por flechas, a sOldadesca passãva por baixo 
daquela ponte e acossava os inimigos Com_ suas..fle_çbas e outrp$ 
instrumentos. Cori:l-lsso, Roma conseguiu derrubar a hege
monia do império cartaginês daquela épOca: Conto esse episó
dio para acrescentar a um outro livro que li, de_ um americano 
chamado Paul Kennedy, intitulado "Ascensão e Declínio das 
Grandes Potênci~ú;". Trata-se de um livro_ monumental sobre 
a história das grandes batalhas. que abrà~ge- o. p-eríodo de 
1500 até a data_ em que escreveu_ o _livro - 3 O_u_ 4 anos atrás~ 
ou menos talvez -, em que descreve sinaiS do desmorona
mento econômico da União Soviética, quando nerri de longe 
se pensava nessa _idéia. Analisa, portanto, a Guerra dos 100 
anos, entre a Inglaterra e a França; as guerras travadas nO 
Império Austro-Húngaro; a hegemonia ora da In_glate"r_ra_, ora 

dfl._França; _o surgimento da Prússia e a entrada dos Estados 
Unidos na Guerra de 1914. O que quero dizer com isso é 
que ~adas essas_potências se preocupavam sempre na produção 
cada vez mais s-ofisticada de_ armamentos que pudessem per
mitir um potencial para vencer o adversário, pouco impor
tand(!_ Q _que isso poderia significar em_ terinos de agressão 
ao mundo. E V E.x~, Senador Francis~o Rollemberg, faz essa 
análise perfeíta a reSpeito do mundo e menciona a EC0-92. 
O maior movimento da inteligência humana deste século será 
a reunião a ser realizada no Rio de Janeiro, em julho, que 
se consubstancia em uma avaliação sobre para onde o mundo 
está caminhando: a Conferência das Nações Unidas. Há, ain
da, uma_ conferência paralela daS Organizações Não-Governa
mentaiS, composta por entidades da_ sociedade civii -mundial. 
neta partkiparão, sobretudo, indianos, canadenses, holan
deses, franceses e americanos. Estive no Rio de Janeiro sexta
reir~_ passada e fiquei perplexo, Senado_r _Fr_an~isco Roll~m
bergt- prevê-se_ que de _d_ez ~ -~oze mil pessoas participarão 
de tal evento. Várias barracas jà estão asSentadas no _Aterro 
do Flan1~nto, tendo sido alugados dois pavimentos no Hotel 
Glória. ·só_ a rede._~ericana. CNN, considerada a maior do 
ffiu!ÍdÜ, sobi-entdo pelos lances arrojadoS de.iransmfsSão -tele. 
visiva, alugou 140 apartamento~ exatamente no Hotel Glória, 
para acompanhar de perto não a Conferência das Naçõe& 
Unidas, _ma_s, especificamente, a ConferênG{a das ONG, que 
é. mais uma avaliação da atuação dos Estados. Menciono esse 
episódio para dizer a V. Exa da preocupação do mundo hojé~·
Quer dizer, a sociedade civil já nem confia mais nos Estados. 
Ao falar em Paul Kennedy, quero traduzir para V. Ex~ que_ 
o sUcesso dos grandes impérios está ligado à razão direta 
da potência econômica de cada um desses países, que, quase 
todos, acabaram por ser destruídos. Esse autor preconiza, 
inclusive, a existêricia de quatro potências mundiais não previs
tas: Estados Unidos da América, Alemanha, China eJapão. 
Oulro dia, ouvia Almir Klink, o navegador solitário brasileiro, 
contando da sua preocupação com _relação à degradação dos 
oceanos - falava sobre o Mar dos Sargaças -, tal a _quanti
dade de material plástico ali existente, que compromete com
pletamente a faU:na marítima. Portanto, Senador Francisco 
Rollemberg, o pronunciarriento de V. Ex~ honra este Senado 
com a sua preocupação sempre humanitária, não em torno 
somente do Brasil, mas de um conjunto de nações, tendo 
erii- vista o avançó da tecnologia, pois o que acontece aqui 
poderá_ter os seus_ refleXos, dois minutos depois, em qualquer 
parte do mundo. A ciência progre-diu de tal mane~ra que o 
homem já foi à lua, perfura os espaços, busca co1:1he~i~entos 
cada v_ez mais aprimorados. Ninguém estava pensado nas preo
cupações que disso podem decorrer. Não SO':' especialista em 
ecologia, mas V. Ex• traz,_ao longo desse discurso, um núcleo 
ceritral, que é a preocupação de como devemos proceder como 
Nação independente, livre e soberana, diante desse contexto 
internacionaL Felidto V. Ex• pelo seu discurso. Tenho grandes 
esperanças na Eco-92, porque penso que podemos extrair 
dali muitos resultados. O homem não é mais um ser isolado, 
e uma nação não é um contingente de pessoas isoladas. Todos 
çstamos, direta ou -fndiretaniente, -Umbilicalmente ligados a 
eSse concerto mundial de nações. Cada um de nós ê respon
sável pela vida neste planeta. O prOgresso é a-ssustadOr. .Sena
dor Francisco Rollemberg, parabenizo-o por esse belo traba
lho, que vai ficar registrado nos Ariais do Sena,do como ~m 
avisq_ d'!5 preocupações que devemos ter com relaçiio ao _nosso 
meio ambiente. A natureza, que há cem anos tinha um contex
to, hoje tem outro completamente diferente. Aqui no Brasil, 
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a colonização do café e da cana-de-açúcar acabou por destruir 
a nossa mata atlântica. Já não resta praticamente nada daquilo 
que havia naquela época. Poderá acontecer o-r.neSJllO com 
a floresta amazónica e com tantas outras reservas brasileiras 
que não mais existem. Naquela época, preocupava:rh-.:.se=ápe-nas 
com o que poderia produzir o café e a cana, sem imaginar 
que tratar a natureza daquela forma poderia afetai" o ser huma
no, o homem que explora a natureza e dela vive. A água 
do mundo começa a·-ser-tfma preocupação, ·tendo em vista 
os riscos que corre pela degradação do meio -ambiente aqui 
na Terra. Meu abraço sincero a V. Ex~ Meus cumprimentos! 

O SR. FRANClSCOltOLLI!:MIIEifG::..:::se;;adoi-"M.au:
rício Corréa;- o apafte de V. Ex~ me comove, porque me 
faz voltar a minha juventude~ 

Foi com H. G. Wells que estudei e aprendi História UniM 
versai, além de outros autores daquela época. Talvez poucos 
se lembrem de Knut-Hamson, em ''A F'9me;•, que _me desper
tou-para o humanismo; Alexis Carrel, que-me fez quase médi
co ainda nos meus verdes anos e Paul Kennedy, autor de 
"Ascensão e Declínio das Grandes Po~ências", todas obras 
das quais tenho conhecimento. _ _ _ 

V. Ex~ me emoCiOnou ao falar das Guerras Púnicas;_ fez
me lembrar dos discursos de Cícero, que começâVarrféterniJ.:._ 
navam quando ainda Cartago era o senado Romano. V. Ex• 
me emocionou, porque, ao começar este discurso, eU Citava 
um livro do nosso Co1ega !"lelson Carneiro, intítU.Ii:l4o ~'Pala
vras, leva-as o vento". Senti que elas não s_ó_são levadas pelo 
vento como também são apreendidas, captadas e entendidas. 
V. Ex"" captou, entendeU: e penetrou no cerne·d_o meu pronun
ciamento, nesta tarde, despertado pela_ minha preocupação 
com a Eco-92~ qu~. CÇ)mO.diSse V. ~x~. pode tornar-se o 
maior acontecimento mundial deste final de século. De _certa 
forma, pode ser u-m grande tribunal a que o Brasil venha 
a submeter-se. · · 

Continuando, para concluir este discurso sobre- as minhas 
preocupações, eu queria tão-somente lembrar, Sr~ ~residente, 
Srs. Senadores, __ que a nova ordem mtin~:Hal 9o Presidente 
Bush é muito maiS um motivo de campanha eleitoral que 
um pressuposto para a prática da democracia e da conviência 
harmónica entre ·as povos. Muito pelo contrário. Trata-se de 
um inegável exercício de prepotência, capaz· de aprofundar 
cada vez mais o fosso existente entre o progresso ~-a ·miSéria, 
maniqueísmo tão ao gosto do imperialismo que o grande capi-
tal sabe representar. :_ - -

Sr. Presidente, Srs. Senadores, muito obrigado pela pa
ciência com que souberam me ouvir nesta tarde de segunda
feira. (Muito bem!) 

Durante o discurso do Sr. FranCisco Rqllemberg, 
o Sr. Epitácio Cafeteira, deixa a Cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Magno Bacelar. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Com a palavra 
o nobre Senador Aureo Mello. 

O SR. AUREO MELLO (PRN- AM. Pronuncia o se
guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, integrantes do grupo jornalístico, que compõe
o Comitê de Imprensa do Senado, editaram um novo jo,._mal 
que se intitula Momento Político. :É um hebdomadário, que 
apresenta, em cada edição, matéria seleta e- Cuidadosa. É 
dirigido pelo jornalista Carlos Simões, dire_tor _iesponsávef; 
Manoel Pompeu, superintendente; Yomar Campelo, diretor 
de jornalismo, e Leda Menegude, diretora comercial. 

Esse jornal tem uma seriedade que nos deixa emocio
nados, satisfeitos e ao mesmq tempo orgulhosos, porque se 
nota um grupo de abnegados intelectuais jtintãhdo matéria
prima capaz de nortear não soment~ o público ledor, como 
os Parlamentares que representam as grandes massas popula
cionais na Câmara e no· Seitado, apresentando matérias da 
maior oportunidade; de absoluta eminência e que podem cons
tituj! base para a feitura das leis e dos decretos que servem 
de norte à convivência social da nossa pátria. 

Ainda há alguns minutos, em aparte que tive oportu
nidade de fazer ao brilhante discurso do nosso colega Francis-co-· 
g_Q!lemberg, citei manifestação que talvez seja atribuída ao _ 
professor Samuel Benchimol, que foi um dos mais estudiosos 
colegas que tive no meu curso de Direito, qüe depois conti
nuou na sua senda cultjsta, até se tomar um _professor cat~drá
tico da Faculdade de Direito do AmaZonas, depois de ter 
percorrido, nos Estados Unidos e na Europa, as universidades 
mais abalizadas; ainda hoje continua, depois de formado- e 
tendp obtido os títulos de Master e de Doutor·na-·mãtéria 

·que ele preleciona: Economia Política. Um homem capaz de 
iilspirar_ respeito. Constitui autoridade a simples aprese-ntação 
de seu __ nome a qualquer colegiado que esteja interessado em 
estudar problemas daquela região. 

-Esse número do Momento Político acenrua p_rincipalmen
fe·o estudo n·a parte concernente à Amazônia. Possivelmente, 
depois, ele irá apresentar edições cada vez mais eruditas e 
embasadas em outros assuntos e em outras regiões brasileiras, 
porque esSe nos parece ser o propósito dos seus componentes, 
os integrantes da sua digna_ reçlação. 

Com relação à Amazônia, o estudo a que me referi, e 
aqui se encontra a assinatura do jornalista Hailé Selassié, 
aborda a questão da invasão que já acontec na Amazônia, 
por esses "geólogos suecos, padres frances, ~. missi<:mários 
espanhóis, pastores americanos, engenheiros florestais norue
gueses, agrónomos belgas, pesquisadores ingleses, antropó
log9s alemã_es, empresários portugueses ou italianos·•, enfim, 
riluitos, e em todos os lugares. 

Esse documento dá oportunidade a que nós repisemos 
e martelemos, desta tribuna, que é uma tribuna que representa 
milhões de brasileiros, a questão relacionada com a so~erania 
da Amazónia. Diz o jornalista que a Amazónia já está invadida 
e, através dos seus considerandos, vem demonstrando que 
todos esses elementos dos chamados países hoje do Pririleiro 
Mundo estão procurando enraizar, plantar os seus conceitos, 
as-Suas díretiizes-e, ao riiesmo temPo, explorar principalmente 
a parte do subsolo, talvez não diretamente através das máqui
nas, mas, pelo menos, dos seus estudos, das análises destinadas 
a que amanhã a grande região amazónica possa ser, não o 
çel~iro _çl_o _mun4o de _que falava Humboldt, mas o celeiro 
do Primeiro Mundo, para que aumentem ·cada vez mais o 
poder que já têm sobre o Segundo e Terceiro Mundos: 

Sr. Presjdente, é necessário que insistamos fre(Jüente
mente sobn .sa questão, porque aquela área possui dois_ 
teiços dO grande -território nacional e, por issO mesmo, ainda 
está desguarnecida e sem a proteção impresciridível, para que 
esses invasores mascarados, essas figuras disfarçadas, sejam 
desmascaradas e reconhecidas, evitando-se assim o descami
nho da grande capacidade mineral e de capital que possui 
aquela região. 

, De todos os lados, como se fossem ondas traiçoeiras aco
metendo um barco da antiguidade, infletem esses elementos 
e esses assuntos para que a grande nau da liberdade, da inde
pendência, da integridade da Amazónia, da sua integração 
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e participação no país Orásilerro-venha a submergir, enfim; 
e esse pedaço imenso da terra nativa deixe de pertencer a 
um corpo homogêneo, para se transformar em uma fatia podre 
que foi extirpada; como se gravemente doente, para gáudio 
daqueles que sabem que ali, pelo contrário, só existe a riqueza, 
s6 existe a saúde, só existe a perspectiva de bom futuro para 
o Brasil e para os brasileiros. _ 

Sr. Presidente, quando se vê uma publicação empenhada 
e interessada em bem servir especificamente à região amazó
nica, nós, que somos filhos da grande gleba verde, que aqui 
estamos, formando, hoje em dia, não um grupo tão pequeno, 
mas um colegiado e uma representação bastante numerosa, 
nos estusiasmamos e damos o nosso apoio, a nossa solidarie
dade para que órgãos de imprensa dessa natureza prossigam 
assim. 

As investidas~ como disse, que vêm de todos os lados, 
aparecem não somente na invasão partícipe dessas figuras 
já enumeradas aqui, como ainda pela diversificação de assun
tos que abordam. 

Felizmente, o Governo do Amazonas está confiado a 
um cidadão, o professor Gilberto Mestrinho Medeiros Rapo
so, que além de ser filho do Município de Lábrea. lá nas 
barrancas do rio Puros, é um cidadão que não para, está 
continuamente se_deslocando de um__lugar para outro e palmi
lhando a amazônia e o Amazonas_ cº_m toda a heroicidade 
característica de um verdadeiro abnegado e de um que deseja 
que aquela terra seja reconhecida na sua riqueza e na sua 
situação. 

Aqui também, no Momento Político - o novo órgão 
que os jornalistas da Casa editam e apresentam ao conheci
mento dos Srs. Senadores e dos Srs. Deputados - vem ele 
retornando ao assunto da demarcação das terras ianomãmis, 
quando um professor-assistente do Departamento de Neuro
logia da Universidade de Chigago, Estado de Ilinois, Estados 
Unidos da América, chamado Edgar Salazar Cru~zo, em car
ta, critica o Governador Gilberto Mestrinho pela posição que 
assumiu de promover o desenvolvimento regional sem preju
dicar o meio ambiente. 

" ... em princípio, a tese ambientalista, que coincide 
com a atual chave das grandes potências contra oS paí
ses em desenvolvLmento. Mas esse é outro departa
mento. Gruezo e seus pa~ões não querem saber nada 
além do que tomar a seu cargo a defesa do povo ianomâ
mi, do estado ianomãmi, que foi criado como um engas
re no corpo da Federação, e que, temos fé, será devida
mente corrigido, através do projeto apresentado à Casa 
pelo eminente Senador César Diâs, e que· eStá trami
tando para receber o voto dos Srs. Parlamentares." 

O Governador Gilberto Mestrinho, valentemente, como 
é do seu feitio, bombardeia esse Gruezo e explica que quein 
não defendeu os Apaches e os Sioux dos fuzis_ de Custe_r e 
Buffalo Bill não tem autoridade para vir aparentar uma defesa 
dos boca negras, dos_ ianom~mis, dos macuxis e outras tribos 
selvagens que existem ao longo do BrasiL 

Infelizmente, Sr. Presidente, não posso me alongar mais 
nestas palavras, mas desejo, sinceramente, que essas publica
ções proliferem, principalmente nas grandes metrópoles brasi
leiras, para que os seus habitantes, que são os nossos patrícios 
continentais, em extremidades tão longínquas que se torna 
difícil houvir a voz e sentir o eco dos murmúrios ou das palavras 
dos habitantes do grande Norte; que essas publicações prossi
gam, se intensifiquem, se-aCentuem e dêem, com a força que 
as alavancas, as molas proporcionam aos jornalistas do Brasil, 

a força capaz de fazer com que elas subam tão alto e se 
espalhem com tanta longinqüidade, com tanta extensão, que 
passem a ser um conhecimento de cada um dos brasileiros 
das grandes áreas populosas, que são- de fato as que decidem 
o que se deve passar, ou o que deve acontecer nas áreas 
despovoadas que são habitadas pelos nossos patrícios, quer 
da Amazônia, quer até do Maranhão, terra de V, Ex~ 

Com essas palavras, felicito, portanto, o momento po1í
tico e agradeço, em nome do meu Estado, aquilo que tem 
sido dito nesse jornal e a linha, a diretriz político-ideológica 
que ele têm assumido no mais puro nacionalismo brasileiro. 
Muito obrigadq. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Com a palavra 
o nobre Senador Maurício Corrêa. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT - DF. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, está 
na pauta, como o primeiro item, a votação do projeto de 
lei çomplementar que trata da regulamentação dos gastos da 
União com o funciOnalismo público, tento em vista o art. 
169 da ConstituiçáO Federal. -- -

Como eu vejo que está mais ou menos definido um enca
minhamento para a aprovação do projeto, com algumas modi
ficações, e como a fase de discussão já passou, vou ler rapida
mente, para ficar registrado nos Anais do Senado, o _meu 
ponto de vista. 

Como é sabido, o art. 1Q9, caput, da Constituição Federal, 
preconiza que lei complementar estabelecerá os limites das 
empresas com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos MunicípioS. -- - -

No art. 38 do Ato das Disposições Constitudoilais Transi
tórias ficou estabelecido que: 

"Até a promulgação da lei complementar referida 
no art. 169, ã União, os Estados, o DistritO Federal 
e os Municípios não poderão despender com pessoal 
mais do que sessenta e cinco por cento do valor das 
respectivas reçeitas correntes.'' 

Repita-se: receitas correntes, ou seja, tudo o que o ente 
arrecada a título de receita tributária, receita de contribuição, 
receita patrimonial, receita agropecuária, receita industrial, 
receita de serviços. 

O Projeto de Lei da Câmara n' 125191- Complementar; 
de autoria da nobre Deputada Rita Camata, ao _reduzir o 
percentual de 65% para 60%, em vez de se _referir apenas 
a receitas correntes, para efeito de fixação do limite de despe
sas com pessoal da União e dos Estados, adota a expressão 
receita corrente líquida, conceituando-a de dois modos: 

r) no caso da União, é igual ao total das suas receitas 
correntes menos: 

a) as quantias transferidas aos Estados, ao Distrito Fede
ral e aos Municípios, por suas participações, constituciOnãlS-
~legais, na arrecadação dos tributos de competência da União; 

b) as quantias airecadadas a título de PIS e Pasep (art. 
239 da CF); e 

c) as quantias referentes a pagamento de benefícios no 
âmbito do Regime Geral da Previdência Social; 

2~) no caso dos Estados, é igual ao total das respectivas 
receitas correntes menos as quantias transferidas aos Municí
pios, por suas participações na arrecadação dos tributos de 
competência dos Estados. 

Esses critérios, a meu ver, dificultarãO a Uhlão e-osEs_ta
dos na sua capacidade de pagamento do seu pessoal. 
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No que pertine à União, tomando por base sua execução 
orçamentária de 1991, eis o que ocorreria se a9efJnição con
tida no projeto em referência estivesse vigorando: o total 
das receitas correntes (brutas) foi de 24 trilhões, 989 bilhões, 
606 milhões de cruzeiros; se deste total tivessem sido subtraí
das: 1 ~) as transferências Constítucion,ais aos Estados e ao 
Distrito Federal e aos MunicípiOs, no valor de 4 trilhõ!.!S, 
911 bilhões, 571 milhões de cruze-iros comO participação' na 
arrecadação dos tributos de competência da União; 2~) as 
quantias arrecadadas a título de PIS e Pasep, que somaram 
1 trilhão, 679 bilhões, 50 milhões de cruzeiros; 3°) as quantias 
referentes a pagamento de QcnefíciOs no âmbito da Previ
dência Social, cujo valor foi de 5 trilhões, 692 bilhõe_s, 920 
milhões de cruzeiros, teriam restado 12 trilhões, 706 bilhõt;!s, 
65 milhões de cruzeiros, valor este que, segUndo o projeto, 
seria a receita corrente líquida. Calculados os 60% sobre este 
valor, teríamos 7 trilhões, 623 bilhões, 63~ milhões de cruzei
ros, que seria o limite das despesas com pessoaL Em 1991 
as despesas com pessoal foram escrituradas pelo valor total 
de 7 trilhões, 615 bilhões, 665 milhões de cruzeiros. Assim, 
a pequena diferença de 7 bilhões, 974 milhões de cruzeiros, 
entre aquele limite e a despesa realizada com pesso~l expres
saria apenas cerca de 0,1% (um Clécimo por cento) como 
insianíficante margem para reposição e correção da defasagem 
salarial do funcionalismo público ciyil e n:tiJttat:! -~tivo e inativo. 

Para 1992 a questão parece ainda mais grave: -~so adota
do o conceito de receita corrente líquida, ficará afastada qual
quer possibilidade de reajuste salarial dos servidores públicos 
federais que acumulam em 1~ de abril de 1992, uma defasagem 
próxima dos 640%, apenas durante o atual _Governo. _ 

No Demonstrâtivo da Execução Financeira referente ao 
mês de fevereiro de 1992 (Tesouro Nacional) identifica-se 
que as liberações vinculadas perfizeram 37% do total do fluxo 
fiscal, sobrando, portanto, como fluxo líquido, 63%. Toman
do-se 60% dos 63% (receita líquida) teríamos37 ,8% da Recei
ta, que é inferioi" aos 44% efetiyamente gastos em_ fev_ereiro_ 
com pessoal e encargos sociais. Ou seja, se_já esll:_vc;:s~e ~m 
vigor o PLC n" 125, estaria inviabilizado o pagamento do 
pessoal no mês de fevereiro. 

O Sr. Nelson Wedekin- V. Ex~ me permite um aparte, 
nobre Senador? 

O SR, MAURÍCIO CORRÊA- Perfeitamente, Senador. 

O Sr. Nelson Wedekin- Senador MaUrício Corrêa, essa 
sua judiciosa anáfise das contas do Estado brasileiro,. em face 
desse projeto, que é o primeiro da Ordef!!_ dq_ Di~, e:stâ a
indicar a necessidade imperiosa e urgente de _que as Lrderança 
desta Casa se entendam para retirá-lo da Ordem do Dia, 
para se fazer um exame melhor, uma análise mais profunda 
até._ É bastante perigoso, temerário, que vótemos esse projeto 
exatamente no momento em que a crise fiscal alcança quase 
que seu ponto culminante. Há um apelo de várias Lideran~as, 
dos servidores, inclusive da Andes, exatamente nesse sentido, 
de que possamos analisar isso com mais cuidado, com ~ais 
critério, com mais tempo, de modo que não se corra o ·nsco 
que está tão claramente desenhado na anáJise e no exame 
que V. Ex• faz. Na simples leitura desses dado~, que são 
objetivos, V. Ex" faz referências aos números do Orçamento 
de 1991, e também de 1992, que nos impõem- volto a dizer 
-nos colocam como uma necessidade imperiosa, imediata, 
urgente, que esse projeto seja retirado da Ordem do Dia 
para um melhor exame. 

O SR, MAURÍCIO CORRÊA- Já fizemos gestões nesse 
sentido. Con_tudo, como havia o projeto do Tribunal de Contas 
-da União, que também é lei complementar, em votação,_como 
primeiro item, não foi possível votar o projeto de lei da Depu
tada Rita Camata. 

O Senador Alrnir Gabriel está encarregado, numa espécie 
de consenso entre nós, de examinar o projeto e extrair dele 
uma solução. Quer-me parecer que ele já caminha para uma 
definição~ Não sei, diante da balbúrdia qu.e é o Orçamento 
Público no Brasil, se teríamos condições de, com consciência, 
votar um projeto dessa estatura. Porque, na verdade, isso 
irá mexer com a vida de todos os funcionários públicos, não 
só os da União mas, por extensão, aos dos Estados e dos 
Municípios. É uma questão realmente muito complicada. Sei 
que a preocupação da Deputada Rita Camata é a mais digna 
possível, mas temos que ter essa responsabilidde. Se chegar
mos à conclusão de que o projeto dela é correto, votaremos 
a favor. Mas como paira essa dúvida, até porque tenho rece
bido representantes de várias confederaçõe_s e sindicatos mani
festando a preocupação de que aprovemos o projeto nos ter
mos em que está, receio que amanhã ou depois o Governo 
venha a dizer que é impossível conceder esse ou aquele aumen
to para o funcionalismo públiCo, tendo em vista os padrões 
determinados expressamente por uma lei complementar que 
regulamenta a-Constituição. 

A situação de fevereiro/1992 não difere da de janei
ro/1992, pois 42% do fluxo da receita foram destinado$ às 
liberações vinculadas, restando, como receita líquida, 58%. 
Ora, 60% de 58% =representam 34,8% da receita total, o 
que é inferior aos 39% efetivamente gastos com pessoal e 
encargos sociais em janeiro deste ano. 

Vê-se, assim, que a alteração do conceito de receitas 
correntes para receita corrente líql:lida, proposta no PLC no 
125, provocará pioblemas de execução orçamentária na 
União~ ficando in'-:iabiliz~da qualquer melhoria salarial no 
âi1J,bi_to do serviço público federal. Respaldado na lei comple
mentar que advier do projeto, o Poder Executivo poderá sim
plesmente apontá-la como obstáculo à concessão de reajuste 
de vencimentos. 

Estamos às vésperas de inevit1vel e já tardio aumento 
do saíário mínimo que, segundo proposta do Exes;utiv(), será 
no valor de Cr$230.000,00 (dbzentos e trinta mil cruzeiros) 
mensais, Sujeito a-fUturas alterações quadrimestrais, com base 
na variação do Índice de Reajuste do Salário Mínimo (IRSM), 
a ser calculado pelo IBGE. . 

Os E~tados d~ região Nordeste são os que possuem maior 
núi:ilero de funcionários recebendo salário mínimo e, por isso, 
sã9 os mais vulneráveis ao reajuste. Dificuldade idêntica é 
enfrentada pela maioria dos municípios das regiões Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste. 

Paralelamente, está sendo concedido aos servidores pú
blicos civis e militares da União, aumento de 80% dos venci
mentos e soldos, a título de reposição parcial das perdas sala
riais. 

São, portanto, dois significativos"fatores_que, de imedia
to, causarão forte impacto nas folhas de pagamento do pessoal 
não só da União, como das administrações estaduais e do 
conjunto _das administraçõeS munícípais. Por isso, embora, 
não versado em finanças públicas, ouso afirmar que, no exer
cício de 1992, as despesas com pessoal e encargos de cruzeiros, 
originalmente previstos no Orçamen~o. o que-impo~ta dizer 
que tais custos serão superiores a 60% das receitas correntes 
líquidas. 
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O Sr. Gefson Camata- Permi"te-riic! V. Ex~ um aparte? 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA- OuçoV. Ex•. 

O Sr. Gerson Canlata- senador M"auríCiO ·correa, judi
ciosa a apreciaÇão que- faz V. Ex~ Entretanto, quando a Câma
ra dos Deputados aprovou aquele projeto, de autoria da Depu
tada Rita Cama ta, ocorreu, por parte dos legisladores, cumprir 
aquilo que colocamos na Constituição Federal. A União pode 
gastar com o funcionalismo 60% daquilo que efetivamente 
arrecada. e fica de posse. O que o Estado arrecada, a União 
transfere; o gue o município arrecada, a União e o Estado" 
transferem. E uma receita efetiva com a qUal ele Pode contar 
na hora de realizar as suas despesas. Se estabelecermos um 
outro critério em que Se inclua cOrria- reCeíta aquela que a 
União arrecada, mas que transfere para o Estado e para o 
municípiO, nãO é uma receita que a União possa com ela 
contar, porque efetivame-nte ilãO ficou ri_o_seu caixa. Por isso, 
o projeto, diante dessa dificuldade- não se pode fazer uma 
lei que vá funciOnar na época da crise e que não pode funcionar 
na época em que dela se sai; a lei tem que ser um instrumento 
como um trilho, que faça com que tanto o Governo quanto 
a sociedade permaneçam dentro de uma linha de ação, de 
conduta, não importando se haja crise ou não - ele dá um 
prazo de três anos para que a União, os Estados e os Muni
cípios se adaptem àquilo que está posto na lei. Acredito que 
retirar ó projeto de pauta não seria o melhor. É uma lei 
complementar. Reclama a sociedade que estamos atrasando 
as leis complementares, por isso o melhor é aguardar as emen
das que o Senador Almir Gabriel está, criteiíóSàmente, prepa
rando e tentar votar com essas emendas e com essa ressalva 
dos três anos de prazo para que a União, os Estados e os 
Municípios se adaptem ao cumprimento do que é estabelecido, 
com um prazo já determinado, pela Constituição. Essa lei 
está reabrindo dentro de novos critérios- acredito que deve
ria ser até da ConstituiÇão -esse prazo de adaptação, dentro 
das Disposições TtãhSffôrTáS:. Na maíoriã:-dos gstadOs despesa 
com funcionalismo chega a 90, 100", 110% da receita. Quando 
assumi o Governo do Espírito Santo era 135% da receita. 
O Estado pegava dinheiro emprestado para pagar a folha. 
Quando fizemOs a ConstituiÇão, deveríamos ter colocado um 
parâmetro de 80, 70% até chegar aos 65o/a_, dando assim um 
prazo um pouco mais extenso, porque, enqu-a-nto limitamos
esses gastos, deu-se estabilidade ao funcionádo público, o 
que impediu o Gõverno de demitir para reduzir suas despesas. 
Acredito que o funcionalismo também, ao perceber essa redu
ção, vai brigar p-ara que os concursos públicos sejain mais 
criteriosos, para: ·que haja menos gente e que esses posSam 
ser, também, melhor remunerados. V. Ex~ vê agora o episódio 
do aumento dos militareS. Há pouco tempo, tramitava aqui, 
ao projeto, que estávamos aumentando os efetivos faz um 
ano, um projeto fiXando os efetivos militares_. Pareceu-me, 
da leitura das Forças Armadas. Depois, a assessoria do Estado 
Maior das Forças Armadas mandou um documento esclare
cendo que aquele projeto fazia o enquadramento sem aumen
tar os efetivos. Entretanto, o que ternos que pensar hoje é 
num Exército, numa Marinha e numa Aeronáutica cada vez 
te, para que menos gente possa, melhor tecnificada oferecer 
urna estrutura melhor de defesa do País e, também, obter 
urna remuneração- melhor. As guerras modernas_estão mos
trando que cada vez mais são inStrumento, nãô-do esforço 
pessoal do guerreiro, mas, sim, da inteligênciª e-do armamento 
usado, fazendo com que se poupe as pessoas nas conquistas 
territoriais, sem iiriOlar um grande número de vidas. Efetiva-

mente, quanto menos pessoas, mas melhor preparadas forem 
aqueles que tivermos no Exército, se ele tiver uma força alta
mente tecnificada, será mais efetivo e mais diligente. · 

Há poucos dias ouvi aqui companheiro nosso dizendo 
que o Exército brasileiro não está operacional, que, se precisar 
entrar em ação, seus carros estão quebrados, os tanques não 
funcionam e não têm munição. O que-caracteriza que o Exér
cito, as Forças Armadas enfrentam uma enorme crise. Assim. 
é melhor que as Forças Armadas tenham menos gente e sejam 
operacionais do que fiCarem coin um grande contingente sem 
ter veículos até para transportá-las. Aplica-se~ também, o prin
dpio ao funcionalismo civil: os- funcionáriós-melhoi- treinadOs 
e remunerados prestam mais serViços à comuriid3de do que 
funcionários pouco treinados, em grande número e mal remu
nerados. De qualquer maneira, a colocação de V. Ex\ às 
vésperas da discussão, é muito própria e prudente, e nos leva 
à reflexão de que talvez o adiamento não seja o melhor. 
mas sim as emendas que posam aperfeiçoar essa lei comple
mentar. Cumprimento V. Ex~ pela oportunidade de sua fala. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Diria em resposta a 
V. Ex* qtie o preceito constitucíorial é extreinamente- salutar 
porque veio com· a finalidade de evitar que houvesse esse 
desmando administrativo· ocasionado pela fúria da colocação 
de gente nas repartições públicas diversas em todas as instân· 
cias do Poder Público. 

Ninguém mais do que eu propugna e defende que temos 
que aprovar as leis complementares. Mas, Senador Gerson 
C3.rri.ãta, pela grandeza e preocupação que elas geram, vao 
mexer no orçamento, que é um dado complicado; se tivermos 
condições de votar quando o Senador Almir Gabriel trouxer 
seus elementos e nos convencer, tudo bem, mas eu ainda 
permaneçO com essa dúvida. Tomara que tenha condições 
de perfilhar aquilo que S. Ex• o Senador Almir Gabriel trou
xer, pela experiência e capacidade qu~ tem, inclusive em temas 
dessa natureza. 

Com relação às avaliações feitas por V. Ex~ sobre as 
Forças Aimadas, estou de pleno acordo. Penso que quanto 
menos pessoal melhor, pois, quanto mais aperfeiçoada, tanto 
mais económica será para o nosso País. 

Os dados disponíveis para o criterioso exame de um pro
jeto dessa envergadura e de conseqüências imprevisíveis são 
insuficientes. s_obretudo em face da flagrante heterogeneidade 
entre os diversos_ estados e municípios, ainda mais diante de 
um quadro de pfopostas de emen_das à Constituição e de uma 
grande reforma fiscal que prenunciam radicais transformações 
na estrutura de recursos e encargos das diversas esferas. 

Enfim, entendo que serra temerário acolher o conceito 
de receitas correntes líquidas, tal como perfiladO no Projeto, 
pela escassez de dados concretos e convincentes, visto não 
merecerem confiabilidade os_de que dispomos acerca das des
pesas executadas em 1991 e início de 92 com pagamento de 
pessoal ativo e inativo e com pagamento de _benefícios no 
âmbito da Previdência Social, cujos valores contabilizados 
não refletem a realidade da remuneração a que fazem jus 
as centenas de milhares de funcionários da ativa, aposentados 
e pensionistas que postulam na Justiça o reconhecimento dos 
seus direitos. 

Portanto, diante de matéria tão controvertida e num qua
dro de tanto desconhecimento das realidades locais, ofereci 
emenda que fíxa um limfte mais flexível, qual seja, de 60% 
(sessenta por cento) das receitas correntes, sem nenhuma de
dução. 
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Obedecido tal limite, que os estados e municípios, respei
tadas as respectivas autonomias, fixem seus próprioS parâme
tros de acordo com as suas peculiaridades. 

São essas as preOCupações e ponderações que submeto 
à reflexão dos meus ilustres pares, a fün de que não se venha 
colocar em risco -nem- tornar inexeqüíVef a política salarial 
concernente aos servidores da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios. 

Acrescento ainda mais, para finalizar, que, quando esse 
projeto ainda estava na Ordem do Dia, houve a euforia do 
Governo para aprová-lo. O Dr. Roberto Macedo es.teve aqui. 
defendendo a sua aprovação tal qual veio origiriariamente
da Câmara. Não é que eu queira dizer que por ser do Governo 
seja uma fonte suspeita, mas quero registrar que isso tem 
acontecido constumeiramente aqui no Congresso. · · 

Quando o Governo manifesta a vontade de aprovar deter
mimtdo expediente legislativo, temos sido surpreendido~ com 
alguns desastres futuros. o· empenho da política económica 
do Governo _é no s_entido da aprovação desse projeto, tal 
qual está redigido, inclusive com essa conceituação do que 
seja receita líquida. 

Daí a manifestação que trouxe para ficar bem registrada,_ 
por que, se amanhã_ou depois o Senado Federal_ contestar 
o projeto que veio da Câmara, mantendo ipsis litteris o que 
votou aquela Casa, tere"i a rriinha consciência tranqüila, embo
ra não versado nessa questão, por ter levantado um problema 
que me parece ser de toda a Nação e principalmente nosso 
porque estamos regulamentando um dispositivo coristitucional 
que vai mexer com todos os funcionários públicos neste -País. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Conceder a 
palavra ao nobre ~enador José Fogaça. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Sr•s e Srs. Senadores, gostaria 
de fazer uma menção à reportagem especial que a revista 
Veja faz, na edição desta semana, sobre o Congresso _NacionaL __ 

Acho que a reportagem é digna de menção e é precisO" 
que se realcem e se comentem os seus termos porque, no 
meu modo de entender, trata-se de uma das mais profundas 
e mais criteriosas inveStígaçoes-a respeitO da psiquê do Con
gresso Nacional. Ao mesmo tempo ela é um espelho. Esta 
reportagem, que procura focar o Congresso Nacional, coloca,r 
o Congresso Nacional no centro dos seus spots e dos seus_ 
flash Hgths, ao mesmo tempo mostra a contrapartida da socie
dade brasileira, do que é o nosso País e como este País vê 
a si mesmo. 

Há algum tempo, li um texto do ex-MiniStro João Sayad, 
do inteligentíssimo, lúcido e profundamente crítico MiniStro 
João Sayad, a respeito _daiºen!]dade nacionaL E a pergunta 
que ele fazia era uma pergunta sumária, simples, mas muito 
objetiva; cuja resposta ainda está pendente. 

Perguntava o Ministro João Sayad o seguinte: "Que País 
somos nós? Somos um País de salafráfios Ou somos uin País 
de grandes homens? Somos um País_ da preguiça, ou somos 
a oitava potência económiCa do riiUndo? O que é o Brasil 
e corno o Brasil se vê?" Nesta pergunta do ex-Ministro João 
Sayad está a própria questão da identidade nacional. 

E poucas vezes, Sr. Presidente, vi uma reportagem que 
pudesse flagrar com tanta precisão, com tanta pe_iCüciêilcia 
a questão da identidade nacional. Diria que-, muito mais do 
que as linhas. as entrelinhas deste texto, me parece ser capazes 
de nos remeter para uma profunda e reveladora reflexão sobre 
a nossa instituição, que é o Parlamento Nacional. 

Em primeiro lugar, a reportagem não calilaquele simplis
mo barato, corriqueiro, superficial de tratar o Congresso como 
uma Casa de desmandos, de preguiça, de improdutividade 
legiferante: "A Casa do Plenário Vazio". 

A própria revista Veja já incorreu; em outros tempos, 
nesse erro primário, nesse superficialismo, nessa análise per
functória do Congresso Nacional. Mas, nesta reportagem, de
Vã dizer que ela consegue, talvez, atingir o-nível mais próximo 
de uma perfeita identificaçãO da cara e da identidade da nossa 
Instituição Parlamentar. Diria que, pela primeira vez, temos 
uma reportagem que não é contra o Congresso. Se alguém 
deduzir disso que se trata de uma reportagem a favOr, também 
estará errado. Trata-se, isto sim, de uma matéria - muito 
riiais- dO que contrária ou fav-orável - reveladora, que faz 
éníeig1r- para que·possamos·percebê-los, para que possamos 
visualizá-los - os preconceitos que a sociedade tem contra 
as ~stituições políticas. Ao mesmo -tempo, faz tarilbém emer
gir, para que- possamos nos auto-analisar e nos autocriticar. 
as- nosSas mazelas, os nossos erroS, as riossas contradiçõeS. 

Diria qtie- eSta reportagem é Urfia fOtografia síntese do 
nada e do tu.do qUe é o CongresSo Nãcional; do absurdo, 
do sim e do não com o qual temos _que, permanentemente, 
conviver. 

Lendo esta reportagem, Sr. Presidente, começamos a_ per
ceber com mais clareza por que tantos talentos sãO, aqui, 
frustrados. Às vezes, pessoas dotadas de tanta erudição, de 
uma visão tão ampla e tão abrangente de um conjunto enorme 
de problemas nacionais, são incapazes de entender o meca
nismo de funcio-naniérito de uma ca:sa- de representação po
lítica. 

Aquelas pessoas que são dotadas de espírito autoritário, 
de univocidade de pensamento, um autoritarismo intelectual, 
que na verdade são déspotas intelectuais, ou déspotas do espí
rito, elas não conseguem conviver bem com as contradições 
do Congresso Nacional. Elas sempre têm uma visão pessi
mista, decadente, grosseira e grotesta das contradições, dos 
conflitos, da necessária antinomia que caracteriza esta Casa. 

O déspota intelectual é um problema terrível, porque 
sua univocidade de pensamento não admite contestação; e 
toda contestação passa a ser uma espécie _de irreverência, 
passa a ser uma espécie de d_esrespeito, passa a ser, às vezes, 
na sua visão, no seu modo de entender, na sua interpretação 
ex:clusivista e autoritária da vida e do mundo, uma espécie 
de deformação moraL 

Nesta reportagem estamos vendo que para entender o 
Cortgresso é preciso entender a complexidade da sociedade 
brasileira; mais do que a complexidade da &;ociedade brasileira, 
é preciso e·ntender a complexidade da alma humana, do que 
ela tem de contrafação e o que ela tem também de autenti
cidade. 

Há trechos aqui que me parecem ser absolutamente im
portantes e merecedores de registro. 

Pt::rgunta, num determinado momento, o autor do texto: -

"A Casa está à altura das suas responsabilidades? 
"A Casa se presta para os serviços a que se destina?" 

E em algum momento diz o seguinte: 

''O precOnceito social é o de que Deputado não 
trabalha, ganha demais e se cohre de mordomias. Vai
se ver de perto o que fazem, quando fazem, e o que 
resulta é um ato incompreensível para o comum dos 
mortais: uma çena de teatro do absurdo." 



Abril de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL "(Seçãó II) Terça-feira 28 2497 

Realmente, quando um cidadão comum se senta numa 
das nossas bancadas da galeria e assiste a um Deputado esbra~ 
vejando na tribuna e os demais absolutamente indiferentes, 
para esse cidadã'.o, ele está assistindo a urna cena de teatro 
do absurdo. 

Erri--determinado momento a reportagem diz: 

"O Conde de Afonso Celso, que deixou um livro 
sobre sua experiência como Deputado no Império (oito 
anos no Parlamento), conta que no seu tempo só 
atraíam a atenção os discuros em que se· agitavam negó
cios pessoais, suscetíveis de escandalosa troca de desa
foros, Senão, quando um infCliz falava, alguns palestra
vam, outros liam cartas e outros dormitavam". 

Mais adiante, a reportagem mostra corno corrleçou a vida, 
a saúde vital desta instituição a que pertencemos: 

"Já no primeiro período da sua vida institucíoilal, 
no primeiro momento do Império, a Câsa foi fechada. 
Foi fechada no dia 12 de novembro de 1823, s<ib a 
alegação do Imperador D. Pedro I de que a Casa perju
rara o seu solente juramento de salvar o BrasiL" 

Não há quase nenhuma diferença entre 6 comportamento 
do Imperador D. Pedro I, quando fechou o Congresso Nacio
nal e outorgou, autoritariamente, a Carta CónStitudómd de 
1824, e os ditadores do século XX, que também fecham con
gressos em nome de uma salvação nacionaL E lembra que 
foi fechado por Deodoro. da Fonseca, em 1891; por Getúlio 
Vargas, em 1930; novamente por Getúlio Vargas em novem
bro de 1937; Castello Branco fechou o Congresso em outubro 
de 1966; Costa e Silva, em dezembrO de 1968,_ e Ernesto 
Geisel, cm abril de 1977. · · · 

Vai adiante a reportagem e diz: 

"Parlamentar não _é a mais antiga profissão dO 
mundo, mas é, junto com aquela -considerada a mais 
antiga, a mais vilípCndiadã. Com razão, p6der-se-ia 
acrescentar, não_ fosse um detalhe: as críticas mais co
muns ao Congrc~so obedecem não à lógica do mundo 
real, mas à esfera dos preconceitos. Na maior parte, 
são o produto da Combinação de uma atávica aversão 
contra a atividade política da parte de quem não a 
exerce, com a insinuação, não raro insuflada pelo Exe
cutivo, de que a ordem e a eficácia são incompatíveis 
com um Parlamento livre e atuante." 

É a contradição para efeito público que o próprio PodtÚ 
Executivo produz. Se o Congresso não for rápido, eficaz e 
atuante deve ser fechado, ou sejam a incompatibilidade entre 
o Congresso livre, o Parlame_ntQ livre e a sua eficácia. -

"Pode~se dizer igualmente -em outro trecho diz 
a reportagem- "que a maior obra do Poder Executivo 
tem sido de desmoralizar o Legislativo, no quai costuma 
aliviar-se das suas próprias insuficiências, iltulhã.ndo-o 
de culpas." 

Todo o conjunto de argumentos que a· reportagem aqui 
traz, com urna _série de exemplos, se destina a demonstrar 
e trazer à evidência que há um premeditado, um deliberado 
interesse por parte do Pode~ Execütivo eril_ desmoralizar o 
Congresso, enfraquecê-lo e esvaziá-lo politicamente; atulhá-lo 
de culpas e responsabilidades até para· empanar, para esconder 
as suas próprias insuficiências. E mostra que isso pertence 
não à História do Brasil, mas à História da Humanidade. 
Portanto, nada de novo sob o céu. 

O Sr .. Mansueto de Lavor - V; Ex~ me permita, nobre 
Senador? 

O SR. JOSÉ FOGAÇA _:_ -Cóm todo prazer, com muita 
honra. Eu-, evideritemente, não estabdeCI nenhuma conclusão 
em torno da minha intervenção, mas não vou me furtar da 
sempre bem::vinda participação e do sempre bem-vindo aparte 
de V. Ex•. 

O Sr. Mansueto de Lavor- Agradeço, estava realmente 
acompanhando o raciocínio de V. Ex• e sei que ainda não 
chegou a conclusões, mas é exatament~ nesse sentido que 
gostaria de considerar, também, que a matéria da revista Veja, 
que V. Ex~ comenta, gera uma ampla discussão nacional. Com 
certeza, a maior contribuição que a revista Veja presta à vida 
política do PaíS é suscitar um debate desapaixonado, não forja
do por caricaturas que se vêem aqui pela imprensa, pela televi
são do Congresso e dos seus integrantes. Para mim, é salutar 
um debate que olha todos os ângulos, penetrando até mesmo 
no interior da vid~ do Congresso, nos seus meandros, nos 
seus corredores. E nesse sentido que, ao me antecipar ao 
seu raciocínio, digo que V. Ex~ faz um registro da contribuição 
qu~ essa matéria da Veja vai dar ao País, não por si mesma, 
pois até se pode dizer que é uma matéria ainda limítada, 
poqe_-se d~zer_ qu~ não houv~ a análise abrange:hte que se 
poderia esperar. Não é uma matéria a favor, nem contra, 
mas, como V. Ex~ diz, revela a verdadeira face, a realidade 
do Poder Legisl~tivo do País, com todos os seus defeitos e 
também com suas virtudes. Defeitos que são- muitas vezes 
aumentados cOm lentes poderosas, e virtudes que sãO escon
didas e esquecidas tantas vezes. Mas não é o caso. Não é 
por aí o debate. O importante é que o Podef Legislativo 
aparece na sua realidade, como reflexo da realidade brasileira. 
O Congresso Nacional não é melhor nem pior porque o povo 
brasileiro ainda não quis. No momento que quiser, o Con
gresso avançará. Ê com o povo brasileiro que devemos andar. 
Agradeço a oportunidade do aparte, que era só para registrar 
isso, e dizer que V. Ex~ destaca uma matéria que irá contribuir 
para um grande debate político no País. Todo o mérito têm 
os autores e a própria tevlS:ta Veja pela publicação dessa irõpor
tante reportagem. Cre-io Que vale a pena discutirmos e avaliar
mos dentro desse reflexo, porque isso traz benefícios à institui
ção do Congresso e a todas as instituições políticas do País. 
Obrigado por ter cedido o parteaté um pouco antecipada
mente, mas a matéria é t_ão fascinãnte que_ não pude me ~onter 
e.espeiar que V. Ex• fosse para as suas próprias conclusões. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - V. Ex• tem razão, Senador 
Mansueto de Lavor. Estamos aqui não propriamente exalw 
fãhdO ã matéria da -Veja, nem tentando diminuí-la. Estamos 
trazendo à tona, revelando-a também, situando-a no contexto 
deste Plenário a fim de que o debate se instale, e a questão 
das institUições políticas democráticas não seja tratada como 
uma questão menor pela sociedade brasileira. 

Os exemplos estão aí. A Venezuela tem atualmente um 
regim.e democrát~co al_tamente ameaçado, periclitante, viven
do sobre a corda bamba. No Peru, as instituições democráticas 
foram golpeadas por um tiranete de plantão. E quem poderia 
garantir que, num futuro próximo, o Brasil também não venha 
a ter as condições políticas, as condições psicossociais até, 
criadas para uma dissolução ou para o fechamento do Con
gresso no País? Esse tipo de retrocesso, só vamos evitar a 
partir de um debate sério, criterioso, a pa-ffír de um corte 
vertical e profundo na verdade desta instituição que é ó Con
gresso Nacional. 
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Vejo corno dado mais importante dessa reportagem 5fa 
revista Veja i:J.uando ela diz que ''o CongreSso não é"'. Trata-se 
de uma frase difícil de entender por aqueles que não têm 
um conhecimento, não têm uma noçãO -básíca ·da "Teoria 
do Ser", de Ontologia. A verdade é que o Congresso- não 
é, ou seja, essa expressão tetn o sentido, o objetívó de mostrar 
que se alguém disser que o Congresso é isSo ou é aquilo 
está errado, porque ele não é isso, não é aquilo; o Congresso 
é tudo isso e não é nada disso. 

O Congresso Nacio~tll é a CUT? É,_maS é-a Febiahãn 
e a Fiesp também. O Congr~sso é o _corporã.tiviSrilo de boa 
parte da sociedade brasileira? É. De outro lado, o Congresso_ 
também é o liberalismo, o _conservadorismo. O Congresso 
é tudo. É- um conjunto de contradiç6es Obiigadas _a çonviver. 

Não é possível, nem se pode querer, ninguém pode exigir 
que o povo brasileiro ame as decisões do Congresso. Aliás, 
·um Congresso não deve ser amado, admirado pelas decisões 
que toma. As decisões que o congresso vier c::a tomar, S<? ~gradaM 
rem à CUT, vão produzir o ódio da FIESP, se agradarem 
aos defensores da reforma agrária, vão produzir o ódio dos 
seguidores do Sr. Ronaldo Caiado e outros. Portanto, não 
se pode querer que a sociedade admire, aprecie, ãdore, ame 
as decisões do Congresso. Isso jamais vai acontecer._ O que 
é preciso _é que a sociedade o brasileira iespeiie -0-CõiigreSSo 
e tenha a noção e a certeza de que a permanência do Congresso 
é a permanência do próprio sentido democrático da vida instiM 
tucional brasileira. Não há decisão do Congresso que possa 
ser unânime. No máximo aqüi se consegue~-everitualmente, 
o consenso, mas, mesmo o consenso de maioria: sefnpre exclui 
algumas minorias~ 

Não é possível, Sr. Presidente, imaginar quf? possamos 
aqui ter um Congresso Nacional que venha a !::er admirado, 
exaltado, adorado pelo povo brasileiro através das decisões 
que toma. Não! As decisões do Congresso não _!~_II! p~r objeM 
tivo o prestígio, ou uma resposta de admiração, QU Qe_emQ~v_e--: 
cimento da sociedade. Indispensável para o respeito da socieM 
dade brasileira é a necessidade de haver um Cofi:gr~~s_o para 
decidir. É só isso que a sociedade precisa: garailtii, respeitar, 
manter a n~cessidade de haver um Congresso para garantir. 
As decisões, essas, vão agradar a alguns e vão ser rejeitadas 
por outros, vão produzir ódio aqui para produzir alegria acolá. 

É assim. PrêCisã ser assim. E o texto da revista Veja, 
nesse sentido, parece~rne altamente elucidativo. 

"Há uma característica que singulariza o CongresM 
so: ele não é. O Congresso_ contraria o princípio da 
identidade. No fundo seria uma grande ilusão. Isso 
pode parecer complicado, mas é simples. O~ Congresso
não é como uma prefeitura,por exerriplo, urria entidade 
dotada de coerência interna, pelo menos idealmente 
onde todos se colocam a serviço dos mesmos fins. Ou 
uma empresa, que tendo por objetivo a produção e 
o lucro, também quer se organizar de modo a se mover 
numa direção inequívoca. -

Um. erro, o maior talvez, e muito comum, é jtJlgar 
o Congresso por ess-e prisma, e cobrar-lhe resultados 
como os do Executivo. O Congresso nunCa- Poderá 
substituir o Executivo, diz Jcisé Serra. O Congresso 
é uma casa que tem por especialidade abrigar os confli
tos, eis o principal. Nesse sentido, é que ele não é, 
ou melhor, é a casa mágica que contém ao mesmo 
tempo uma coisa e o seu contrário, um determinado 
objetíVO e seu oposto." 

_ No dia em que não só, veja V. Ex•, Sr. Presidente, a 
sociedade brasileira, mas nós, Congressistas, entendermos is~ 
59.,· o .sentido visceral dessa questão ontológica, que é a defini
ção da essência, a própria teOria do ser do Congresso Nacionalt 
não só vamos entender as agruras, as dificuldades, as mazelas 
da nossa atividade, como também teremos mais tolerância, 
maior possibilidade de convivência com a h:ilprensa de um 
lado e com a sociedade de outro. 

De modo que quero aqui trazer essa questão para o cerne 
deste meu proTiu~ciamento. O mais importante_, o mais revela
dor, o ponto mais destacado dessa matéria da Revista Veja 
parece-me 1 sem somQra de dUvidas, ser o fato de que ela 
demonstra que o Congresso não é. E erra quem pensa que 
o Congresso· é isso ou é aquilO. Não, o Co11gresso não é, 
e aí está a eSsência e a geriialidade desta matéria: ela é a 
própria neutralidade, o próprio não ser. 

Como é que alguém pode gostar do não ser? Como ai~ 
guém pode amar o não ser? Não existe isso! Jamais um Con
gresso pÓderá ser a-mado, Prestigiado, endeusado! É impos
sível que isso aconteça! Um Congresso tem que ser respeitado 
no seu direito de existir; é quase que úrna·c-oncepção Sãrtriaiia 
da essência: "Não sou, mas existo"_! 

___ 9 Co~gr~sso não é, pOrque não-é bom, não é mau, não 
é progressista, não é conservador; ele não é isso, ele apenas 
exís_te e opera. E essa é a sua essência~ O Collgresso tem 
que existir e operar, e as contradições que ele vier a expressar 
são aquelas que a sociedade brasileira, bem ou mal, produz 
ou deixa de produzir. 

Estap1os viyendo um momento de paralisia, de inércia 
na nossa capacidade de decidir. Temos um conjunto de matéM 
rias a serem votadas, referentes à reforma fiscal, portuária 
etc. São pontos extfémamente importantes. Alguns dizem resM 
peito à reforma da Constituição. - --

Quando digo que esses pontos são todosimportantes, 
não estou querendo dizer que sou a favor daquilo que o GoM 
verno propõe sobre eles ou daquilo que a Oposição propõe 
sõbre -aqueles temas. O problema é que, se não tivermos 
o "Congresso para legitímà.r instituçionalriúmte e d3.r o conteú
do democrático a todas as decisões que o Pode"! Público venha 
a tomar, não teremos democracia. Teremos qualquer coisa, 
mas· não democracia. - -

Portanto, não é o cunho de Uma decisão que a toma 
democrática. E esse é o erro, o lamentável equívoco ào Sr. 
Fujimori. Ele supõe que é a qualidade, que é o cunho de 
uma decisão qué a torna boa ou má para a democracia. Não! 
O que torna uma decisão boa ou má para a democracia não 
é __ o_ seu conteúdo mas sim o fato de ela ser representativa, 
de ela ter legitimidade institucional, de ela ter amplitude públi
ca. Se ela foi uma decisão muito ruim pai-a os grandes propri6~ 
tários de terra, não interessa. Se ela foi muito ruim para 
os sem-terra, também não interessa o conteúdo do ponto- de 
vista institucional, interessa qUe essa decisão tenha carga, te
nha marca e tenha cunho de legitimidade. Essa é a eSsência 
da discussão! 

Assim, qtJando alguém defende o Congresso, não pode 
perderMse na exemplificação de decjsõ~ boas ou ás que o 
Congresso tornou. Diz_e_r que o Congresso foi quem aumentou 
ou diminuiu o salário mínimo abrange outro ponto de vista, 

_outra análise, e o mais importante é que se tenha a consciência 
de que sem o Congresso essa decisão sobre o salário mínimo 
não pode ser tomada. Essa é a questão essendal sobre quem 
analisa a importância e a transcendentalidade de uma casa 
de representação. 
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Há um outro enorme equívoco que também grassa nos 
meios de comunicação, irifelizmehte, e Se repãssa e se repro
duz na sociedade: algumas pessoas imaginam qUe a atividade 
de um parlamentar é uma atividade que exija OU que suponha 
um volume físíco de trabalho. GrosseirO equívoco. Aqui, se 
todos e quiséssemos, Sr. Presídente, se cada _um de: nós o 
quisesse, não precisaríá seq-ti.er fazer mais do que uma assina
tura sobre um documento. 

Conheço inúmeros Senadores, que, ao relãúu os seus 
projetas, entregam-se a um trabalho quase que braçal de estu
do, de análise, de dissecação, de investigação intelectual, noi
tes e noites indormidas para produzir um bom relatóriO. Mãs 
isso seria rigorosamente desnecessário, pois o _v_Qlum_e_ físico 
de trabalho não é importante, já que aO parlamentar incumbe 
tão~somente o ato simples mas definitivo de Qizer "sim" ou 
"não" a um projeto. 

Com issó que alguns supõem seja emprego, que alguns 
querem interpretar como um trabalho semelhante aoS oUtros, 
infelizmente temos que discordar. Esse é um ãto-de- represe·n~ 
tação política. E o àucial dessa atividade está naquele mo~ 
menta sagrado em que se diz usim" ou ''não" e até quando 
se abstem, pois a abstenção nunca é neutra, também provoca 
um determinado resultado, um determinado _efeito sobre a 
sociedade. · 

A verdade é que cada gesto de representação política 
é que dá e confere valor à atividade parlamentar. 

Etitão;·ess-aen-oTitJ.e confusão,esse enOrme equíVoCo, esse 
erro de interpretação do que sejã. a atividade parlamentar 
leva boa parte da imprensa a perder o próprio seilso - OOtó 
que a revista Veja não está mais incluída- e leVa a sociedade 
brasileira, que recebe as informações através da iinprensa. 
a perder de vista- a essência das coisas. 

Vejo aquí; Sr. Presidente, numa outra parte que consi~ 
dero da maior impOrtânCia ilo texto, aliáS, citando o Deputado 
Roberto Freire: -

"As pessoas cobram um Congresso homogêneo_. 
Mas como, se elas não são homogéneas? A sociedade 
é homogénea na copa do mundo. Aí não precisa de 
Congresso._ O Congresso existe para representar o con
flito." -

Mais adiante, há um momento que considero realmente 
exponencial, que eu gostaria de ressaltar, no trecho em que 
a matéria diz que o "Congresso substitui a guerra Civil". 

Para que as pessoas não se matem umas -às- outr.as tem. 
que haver Congresso-. Só que, ao haver Congresso, oS conflitos 
de interesses que gerariam uma guerra civil não deixam de 
exístir, não deixam de ficar subjacentes às nossas·decisões. 

Se há Congresso, não há guerra civil. 
Se a sociedade não encontra os mecanismos i11.stitticionais 

democráticos elevados da ação parlamentar, recorre à ·guerra 
civil. E guerra civil, nos tempos modernos, é, como sabemos 
m.anif_estação de todos os tipos, de todas as· nuances, desd~ 
uma mvasão de supermercado, uma invasão de terras até 
o extermínio de crianças nas favelas do Rio de Janeiro. Isso 
também é guerra civil. 

De modo, Sr. Presidente, que não posso deixar de fazer 
o registro, não querendo dizer que esta é uma matéria favorá~ 
vel, demolidora. Não, ela não é nem um panegírico nem um 
objurgatório, não demole, mas também não constrói em torno 
do Congresso; ela revela, fotografa. Aliás, é impõitante ressai~ 
tar que toda a matéria - parece~me - é baseada no depoi~ 
menta do fotógrafo Orlando Brito, que tem uma longa vivên-

cia, uma lo~1ga experiência de atividades e, por isso, conhece 
a fundo a vtda no Parlamento nacional. 

O Sr. Nelson Wedekin- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Com todo prazer, ouço. neste 
momento, o aparte do nosso querido Senador Nelson Wede~ 
kin, de Santa Catarina. 

. O Sr. Nelson Wedekin --Senador José Fogaça, em pri~ 
m1:1ro lugar, acho bastante oportuno que V. Ex~ venha à tribu
na faz~r ess~ observações a respeito da matéria publicada 

- na revtsta VeJa. V. Ex• aborda e fere alguns pontos que produ
zem, por sua vez, uma análise sobre a própria reportagem 
análise lúcida,_ inteligente, como todas aquelas que partem' 
de ~-.Ex~ Creto que V. Ex~ marcou o ponto essencial dessa 
matena, absolutamente singular, porque nem faz parte das 
centenas de críticas que se generalizam, que se sintetizam ... 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Gratuitas e fáceis de se fazer 
que são as críticãS destrutivas. ' 

O Sr. Nelson Wedekin- Nem são as críticas destrutivas 
nem são as críticas quase sempre injustas que se fazem contr~ 
o Congre~so Nacional, mas, ao mesmo tempo, também não 
é uma das muito raras expressões, em matéria jornalística, 
que defendem o Congresso Nacional. Talvez falte alguma 
coisa. Poderia, por exemplo, se dizer que a atual inércia a 
que V. Ex~ se referiu tem_ hayer com esse equihbrio quase 
perfeito entre Governo e Oposição nas duas Casa do Con
gresso Nacional, o que seria extremamente elucidativo tam
bém da situação que estamos vivendo neste País. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - E sabe V. Ex• por que isSo 
acontece? Porque a sociedade brasileira está dividida, não 
c<:nsegue caminhar para frente ou andar para trás; porque 
~ao sa~_e se quer um país nos moldes propostos pelo Ministro 
Marci11o Marques Moreira, que é de um liberalismo total 
a soberania absoluta do mercado, ou se quer uma sociedad~ 
mais no sentido social democrático, com ampla proteção do 
Estado. A sociedade brasileira não decidiu ainda e o Con
gresso, em função disso, também não anda. 

Ouço V. Ex• 

• O Sr. Nelson Wed.ekin- Refletindo, portanto, Senador 
Jose Fogaça, a mesma perplexidade da sociedade brasileira 
e-do co?junto de eleitorado. Talvez aí tenha faltado um pouco 
·mãíS a respeito do trabalho dos parlamentares de um modo 
geral. Não há uma tínica referência aoS trabalhos das comis
sões - pelo menos que eu me lembre e eu li com bastante 
atenção - não há nenhuma referência aos noss-os muitos en
contros partidários, que ocorrem no interior do Congresso 
Nacional; as nossas muitas reuniões que se fazem após o expe
diente, seja de partidos ou de grupos parlamentares. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Veja V. Ex• que há um ponto 
que, parece-me, se não chega até onde V. Ex~ entende que 
a matéria deveria abranger, pelo menos ressalva isso. Diz 
a matéria: 

"O pú61ico, gtii3.do pela imprensa:..._ diz a revista 
-concentra-se no plenário vazio, para flagrar a prova 
suprema da indolência -parlamentar. Na verdade, há 
muitas putr~_ atividades qUe ~:Jm Deputado desenvolve, 
quase sempre mais frutuosaS, além de conlj)arecef ao 
plenário". 
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Mais adiante diz a matéria: 

"Quando o parlamentar sai de Brasilia para: passar 
o fim de semana no Estado de origem, mesmo quando 
o fim de semanda começa na sexta e prolongawse até 
a segunda, nem sempre é vagabundagem de que se 
trata. Quem não for ao Estado não se reelege."-

De modo que há uma referência, ainda que vaga, genéw 
rica, à atividade do parlamentar. Pela primeira vez, vejo alw 
guém aceitar issó, Ou seja, o fat_o de _que, de sexta à segunda, 
a vida é muito mais pesada, muito __ mais cansativa para um 
parlamentar do que de segunda até sexta. Enquanto estamos 
aqui, de segunda à sexta, talvez conflitando, discutindo, até 
esbravejando em alguns casos ou defcn_d~!ido-s.e e:m outros, 
mas enquanto estamos aqui, senta-dos, mais à vontade, no 
ar condicionado do plenário, ou das comissões, não estamos 
percorrendo 1200, 1500 Km de estrada, que é o meu costume, 
aos fms de semana, quando visito seis, sete municípios, com 
reuniões sobre a questão da soja, sobre a questão da Previ
dência, sobre organização partidária, que fazem e preechem 
a vida de qualquer parlamentar que tenha um mínimo de 
respeito pela comunidade que o elege. 

Entre os fins de semana e os meios _de_ semana, devo 
dizer, com muita ênfase, quanta tranquilidade há aqui, mesmo 
na atividade incessante das comissões, rriesmo nas brigas e 
nos debates_ de plenário. Mas perto da poeira das estradas, 
das longas dez, doze horas de viagem apertadas d~ntro _de 
um automóvel, correndo _risco nas estradas brasileiras, isso 
aqui realmente é muito mais seguro. 

O Sr. Nelson Wedekin- Permite-me V. E~ um aparte'? 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Pois não, Sen~ador Nelson We
dekin. 

O Sr. Nelson Wedekin - Eu apenas fazia, senador José 
Fogaça, breves referências a algurilas coisas que poderiam 
ficar melhor explicitadas, mesmo até, também, pelo lado dos 
nossos erros. Talvez a reportagem poderia fazei referênciã 
a muitos colegas nossos que tém um grande apreço pelas 
luzes, pelos holofotes da televisão; poderia ter feito e não 
fez. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Isto é verdade, Senador. Nesse 
ponto, ela não se aprofundou. 

O Sr. Nelson Wedekin -Não se aprofundou também 
por af. É neste sentido que cu desejo dizer que essaL repor_:tagem 
foi a coisa mais importante, talvez não a rna1s profunda, mas 
a mais importante que se publicou a respeito do Congresso 
Nacional. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Eu não tenho-dúvida a respeito 
~W- . - ~ 

O Sr. Nelson Wedekin - Por quê? P"or.que ela, como 
diz V. Ex'-', não é nem c·ontra nem a favor; ela coloca as 
cousas nos seus ·verdadeiros termos. A reportagem náo só 
não vai na linha dos preconceitos gerais que existem contra 
o parlamentar e também contra o CongresSo"Naciq_Ilªh_S:9mo 
combate. critica os preconceitos que existem contra nós e 
contra o Parlamento. Eu digo que ela é niáis importante 'eXatã
mente pelo veículo, pela revista Veja, cuja circulação deve 
estar, a essa altura, na faixa de 800 mil exemplares, que são 
lidos por 4 milhões, 5 milhões de pessoas, que são formadoras 
de opinião. Pela primeira vez, temos uma repdrtageni que 
eu poderia chamar de isenta, se é que isso existe, mas ela 
certamente não está eivada nem do erro. da paixão contrária. 
dos preconceitos dos quais somos vftimas, e nem daqueleS 

ue nos admiram pó r qualquer razão. Por isso eu cumpriment~ 
V. Ex~ pela abordagem lúcida e inteligente que faz, e também 
devo f~er _este regist~o, cumprirnentar_a revista _y~j~, porque 
pela_pnm:_~ra vezvenfi_carnos que é verdadeiro o que ali está 
~cnto. Sao dados bastante importantes, não há nenhuma 
mformaçáo fals_a, não há nenhuma interpretação forçada, sem~ 
pre se busca o contraditório. A reportagem é também um 
modelo, é um padrão de forma e, nesse sentido, ela traz 
uma enorme contribuição a todos aqueles que se interessam 
pelo Brasil, pela democracia, pelo nosso futuro. Meus cumpri
mento a V. Ex~ 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Obrigado, Senador Nelson 
Wedekin, sua contribuição e suas análises foram, eu diria-; 
ãté maiS importanteS do ·que as--que ·eu fíz, Porque V. -Ex~ 
chamou a atenção para o fato de que a reportagem poderia 
avançar sobr~ questões. positíva_s e també_ril_ ~y~mçar sq_bre 
questões negativas. De fato, poderia chegar m-ais fundo, pisar 
mais fundo nessas questões._ Mas, vem ficar __ com_o enorme 
regozijo que sinto por, pela primeira~V_e~; encontrar na impreri~ 
sa brasileira a disposição de encarar com seriedade institu
donal o Parlamento. Nessa reportagem, não se vê o Congresso 
pelo conteúdo das suas decisões, mas pela impoi"tância de 
existir uma instituição para tomar decisões democráticas, o 
que é muito diferente~ Até a paralisía é uma decisão democrá
tica. Se não estamos reformando a Constituição, como quer 
o Governo,s~ não est~mos yotando as leis que estão aí para 
serem votadas, é porque, em primeiro lugar, a sociedade brasi
leira não formou uma maioria sólida em torno dessas decisões 
e, em segundo lugar, o Congresso Nacional também não for-
mou essa maioria. - -

-Portanto, tomar decisõeS-agõra-seria-abSoiUiãrUente pre
cária do ponto de vista democrático; seriam de_cisões1_ a me r 
ver, frágeiS e pouco defensáVeiS. -O-COngreSsO J1,jCo and-a quan:-
do a sociedade, por trás dele, também não anda. 

Noto que há, da parte de representantes de algumas enti
dades da sociedade civil, e não só as entidades patronais, 
as entidades de trabalhadores também, que desejam que o 
Congresso assuma a cara delas, _que o Congresso assuma a 
feiç_ão qUe elas têm. Então, se o Congresso resolve votar, 
po! -exeiUiJIO, um limite de 12% para os juros, que foi uma 
decisão democrática, incontestável no seu conteúdo democrá
tico, vem a Febraban e critica o Congresso Nacional. porque 
o Congresso Nacíon?l não tomou·a cara que a Febraban gosta
ria. Ao mesmo tempo, quando o Congresso deixa de tomar 
decisões que atendam algumas reivindicações essenciais dos 
trabalhadores, também existe essa cobrança, porque há quem 
queira, que suponha que o Congresso tenha que tomar a 
cara deste ou daquele setor da sociedade. 

E se alguém quiser que isto aconteça, então, fecha o 
Congresso, porque o Congresso não é para isso. O Congresso 
jamais terá uma feição parcial da sociédade brasileira. 

Aqui, tem gente que quer o salário mínimo de 500 _mil 
cruzeiros, e aqui tem gente que gostaria que o salário mfnimÓ 
descesse a 10 dólares, que _voljasse a esct:avidão. __ 

Então, o __ erro está em __ cobra.r uma feição unívoca do 
Congresso. O erro está em encará-lo do ponto de vista de 
UJlla tendência parcial ou facciosa. O que deve haver, por 
baixo desses setores sociais, é lutar e empenhar-se para formar 
as maiOijas as mais legítim_as possíveis. No meu rn_o_do _de 
entender, as maiorias deste País devem estar com os trabalha
dores. Mas, se essas maiorias -não estão aqui represeritadas, 
o caminho para que isto aconteça é mais e mais trabalho 
político, é fazer e tei- mais política e não o contrário. 
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Daí por que, Sr. Pi"esiden-te·e Srs. Seiiadores, eu gostaria 
de, ao encenar esta intervenção, dizer que se nós, no Brasil, 
estamos diante de uma enorme discussão, de uma ampla dis
cussão, que versa sobre as opções nacionais~ se vamos ·cami
nhar no sentido do liberalismo mais radical, ou do chamado 
neoliberalismo, ou se vamos manter urna estrutura estatizada 
da sociedade brasileira, no momento em que a sociedade se 
debruça sobre essas questões e as debate, no momento em 
que a sociedade se aprofunda analiticamente sobre esses pon
tos de vista, é absolutamente essencial prestigiar o Parlamento. 
Prestigiar o Parlamento não é bater palmas para ele, nem 
elogiar o conteúdo das suas decisões. Prestigiar o Parlamento, 
por parte de qualquer cidadão brasileiro, para mim significa 
tão-somente, Sr. Presidente, que qualquer cidadão brasileiro 
terá prestigiado sumamente o seu CongressO, ·o Seu Pa~la
mento, a sua instituição 'de representação popular quando 
disser: "Eu, por mais erradas e ruins que sejam, negativas 
para os meus interesses, as decisões do CongreSsO~itáO-ã.dmito 
que decisões sejam tomadas sem a representaçãO- política, 
pop-ular, legítima, que só pode se expressar coletivamente 
no Congresso Nacional". É este o preStígiO q-ue deve ser dado 
ao Congresso. 

Se o Congresso vier a apresentar uni salário mírtirhó que 
seja incompatível com as necessidades do trabalhador brasi
leiro - isto até pode ocorrer - ou se o Congresso decidir 
por um sálario míniril() que 'seja uro elevadu_que venha a 
sofrer críticas duras, contumazes, como as que vêm recebendo, 
dos empresários, dos setores que exercem o poder patronal, 
este é um outro problema. Isto é da vida democrática e tem 
que ser encarado desta forma. se- 'eleVarmos demais o salário 
mínimo acima daquilo que os níveis de produtividade real 
da economia brasileira permitem, ou se o mantivermOs redu
zido, em níveis crimiilosos, cOmo hoje -ele -se encontra, cm 
qualquer ponto_ onde o Congresso venha a decidir, ele não 
terá unanimidade. Portanto, ninguém deve elogiar o Con
gresso porque decidiu ísso ou aquilo; ninguém dev~ cantar 
loas ao Congresso, exaltá-lo, adorá-lo ou amá-lo por aquilo 
que ele decide, mas deve, isso sim, ter a consciência porfunda 
e a certeza de que não há nação e não há alma, não há 
democracia, não há vida democrática sem um Congresso, em 
qualquer País, em qualquer Nação. Se para alguma coisã ser
viu a reportagem da revista Veja, não tenho nenhuma dúvida 
de que foi para isso, Sr. -Presidente. 

Muito obrigado. 
O Sr~ Mansueto de Lavor- Sr. Presidente, peço a palavra 

para uma breve comunicação. 
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -Concedo a 

palavra a V. Ex~ 
O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB- PE, Para 

uma breve comunicação. Sem revisão do ordaor.) -Sr._Presi
dente, quero apenas registrar o assassinato do Prefeito da 
cidade de Floresta, em Pernambuco, na madrugada da última 
quarta-feira. O Prefeito Francisco Ferraz Novaes, de 66 ano~, 
pertencente ào PMDB, vinha exercendo uma ferrenha oposi
ção, na sua administração e como líder político daquela região, 
ao tráfico de entorpecentes. Tal tráfico, que é feito através 
do plantio e da comercialização da maconha naquela região 
de Pernambuco, havia levado os seus agentes ao assassinato, 
há um més, do delegado de política da cidade. Dessa vez, 
foi o prefeito. Esssa situação já está quase sem controle, Sr. 
Presidente, Srs. Senadores. 

O.Govemador do Estado, Joaquim Francisco, não tem 
mostrado uma vontade firme em conibater o tráfico de_entor-

pecentes e os que praticam esse tipo de delito na região estão 
fortes, estão armados, como em outras regiões do País. 

Assim se deu, como tudo indica, o assassinato do Prefeito 
na porta da sua residência. Ele foi mais uma -vítima do tráfiCo 
de drogas no Brasil, pois posicionava-se totalmente' coi1trário 
a essa prática, queria recuperar a imagem da tradicional cidade 
de Floresta. 

Pertencia ele próprio a uma famt1ia tradicional, a família 
Ferraz. A cidade de Floresta, em Pernambuco, é uma cidade 
centenária; caracterizou-se sempre por lutas de famfiias. e 
as duas famílias que se têm digladiado durante aquelas lutas 
históricaS, por razões políticas, em disputa do poder municipal, 
eram exatameiite ãs-fãlnfliãs Ferraz e Novaes. 

O Prefeito reiihia, no seu Próprio nome, a confluência 
dessas duas famüfas, era Francisco Ferraz Novaes. Erã ele 
i.nifhOmem concílfador. Ele, que eStava ligado às duas famf
lj(ls, procurava sempre amenizar os conflitos que, durante 
gerações e gerações, separaram, até com violência, os Ferraz 
e os Novaes. Infelizmente, ele próprio foi vítima- da: violência. 

Segundo consta dos noticiários_ e a própria polícia indica, 
os autores manteriais foram seus próprios parentes, segundo 
Gonsta tatpbém, movidos pela vingança e pelo desejo de expan
dir o comércio de entorpecentes naquela área. tanto no que 
se refere à produção, como à comercialização. 

O fato é que hóje, -naquela região do EStado de Pernam
buco, no chamado Polígno da Maconha, posicionar-se Contra 
esse tráfico delituoso _ _de entorpecentes representa perigo de 
vida. As garantiaS- que a polícia oferece são mínimas. 

Considere, Sr. Presidente, se é mínima ·para o Prefeito, 
para o próprio delegado da cidade, que foi assassinado há 
um mês antecedendo a morte do Prefeito, cãlcule para os 
cidadãos comuns, para o camponês, para o trabalhador rural, 
que vive no campo, no seu trabalho. Há urna verdadeira coa
ção sobre a população rural, e aqueles que não cooperam 
com os intentos perversos dos traficantes de maconha arriscam 
a sua própria vida, como sói acoritecer. 

· Esta é uma bre've comunicação, Sr. Presidente, para não 
prejudiCar a pauta de oradores. Quero deixar o meu registro, 
o repúdio a esse assassinato do Prefeito Francisco Ferraz No
vaes. Quero deixar registrado o meu voto de pesar à cidade 
de Floresta, que perdeu o seu Prefeito, por sinal um grande 
administrador, e também gostaria de levar à sua família, à 
sua esposa e filhos o meu voto de pesar. 

Peço, da tribuna do Senado, medidas mais enérgicas do 
Governador dO Estado para coibir o tráfico de entorpecentes, 
para fazer um verdadeiro plano de desenvolvimento daquel 
região e, ao lado desse plano, realmente, que medidas imedia

-tas sejam tomadas para a prisão dos_ assassinos do Prefeito 
e-para que sejani punidos na forma da lei. 

Sr. Presidente, fica o rileu registro nesta breve cornuni
~çãó, l(!mentando _profundamente o assassinato do Prefeito 
Francisco Ferraz Novaes, da cid~~e de Floresta, e desejando 
que a violência cesse naquela região, causada por vingança, 
por disputa de poder e, agora, de modo intenso, por causa 
do tráfico da maconha que, ali é produzida e comercializada 
em grande quantidade sob os olhos impotentes das autoridades 
policiais do Estado de Pernambuco. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Tendo em vista 
a realizaçãp de sessão solene do Congresso Nacional, no próxi
mo dia 29, às 17h, no Plenário da Câmara dos Deputados, 
d~stinada a comemorar o transcurso do Bicentenário da Incon
fidência Mineira, a Presidência, não havendo objeção do Ple
nário, transfere para às 10h30min do dia 20 de maio, a Sessão 
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Especial do Senado Federal, em homenagem a Pontes de 
Miranda, anteriormente marcada para aquela mesma data. 

Os Srs. Senador-es-Que- cODcordam com a nova data, per-
maneçam sentados. 

Aprovada. 
Será cumprida a deliberação do Plenário. 

O Sr. Amir Lando- Sr~ Presidente, peço a palavra para 
uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedp a 
palavra a V. Ex~ 

O SR. AMIR LANDO (PMDB- RO. Para breve c~muÍii~ 
cação.) - Si. Presidente, Srs. Senadores, ocupo a tribuna 
do Senado, neste crepúsculo da sessão, para tecer algun_s co
mentários a respeito de notas'publicadas em todos_osjomajs 
do País. 

No dia 24 próximo passado, os jornaiS ttõuxeram as se
guintes manchetes, por exemplo: O Correio Br~iliense -
"Cargos voltam à negociação", O Estado de S~_Paulo- "Maio
ria está próxima", referírido-se à máiOria ii6 Seha~o; O Glo~o 
- "O Governo negocia para ter maiOiia no senado, e assirri: 
por diante .. Sr. Presidente~ esses são os títulos de notícia~ 
publicadas nos principais jornais do País. 

No decurso do texto, meu nome aparece como o de um 
dos Senadores que estariam,.,como diz espe_ci.almente o Correio 
Braziüense, negociando com o Governo. Devo esclarecer, Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, que a minha surpresa foi tal que 
eu poderia aqui abrir o Processo, de Franz Kafka e ler o 
início: 

"Alguém deve ter difamado Joseph K., pois que 
numa linda ma !I~~ foi preso sem ter cometido qualquer 
crime." 

Estive - não sei se-· e ·aaí que Pode surgir essa ilação 
precipitada e inveddica - no decurso ·da semana passada, 
com o Senhor Presidente da República e lá tratei de questões 
de interesse nacional e também do meu Estado. Levei ao 
Presidente teses- V. Ex\ Sr: Presidente e Srs. Senadores, 
são testemunhas de que tenho sido aqui um Senador que 
tem constantemente se ocupado do tema da reforma agrária, 
porque trabalhei vinte anos nela- e mostrei a Sua Excelência 
a necessidade de regulamentar~se os arts. 184 e 185 para imple
mentar um plano de reforma agrária e resolver, sóbretudo, 
os focos de tensão social no meu Estado. Tratei também de 
um tema de crucial importância para Rondônia, que é a aber~ 
tura do garimpo de Bom Futuro, do qual também, sob esse 
tema ocupei bastante tempo dos Srs. Senadores_. 

Uma questão igualmente importante é a presença da 
Companhia Nacional de Abastecimento em Rond?nia adqui
rindo a produçã_~ para garantir os preços mínim-õs de tabela. 
Ti" atei, tarribéffi, das estradas vicinais e, sobretUdo, da questão 
relativa à educação e à saúde. 

Recebi do Senhor Presidente, um traq:tmentqyolido ~
de alto nível político. Sua Excelência ouviu cõm atenção recla
mos que não são meus e sim da população do meu Estado. 
Não tratamos, em nenhum momento, de qualquer questão 
de política partidária e, para minha surpresa, Véjo que entrei 
quase no rol das compras e vendas e o meu mandato se t<?rnan
do mercadoria. 

To_dos conhecem a minha atuaçáo neste Senado, calcada 
em coerência, poís sou fundamen~almente, uma id_ealista, _se_m~ 
pre segui orientaÇão partidária e quando discor?el_ de ~ostçoes 
do partido, em questões abertas sobretudo, o fiz pubhcamen-

_te, por convicções estritamente da minha consciência. Nunca 
coloquei o meu mandato em leilão, e isso jamais, fiz ou o 
farei. _ _ 

É por razões tais, que eu queria registrar que este assunto 
realmente não esteve em pauta, pauta essa que jamais poderá 
versar sobre questões de-ssa natureza e lamentar sobretudo 
a forma e a maneira como '"ela foi abordada, porque o apoio 
a determinadas teses ou a uma visão do Governo, não consti
tuiria nenhum delito, e sobretudo um Estado.como o nosso, 
o de Rondônia, que quer políticas de resultados seria uma 
posição' plausível; mas a tal não me comprometi jamais, e 
as notícias chegaram antes de qualquer evento. Nesse caso, 
o enterro veio antes do defunto, como dizia o poeta. 

É por isso, Sr. Presidente, que queria registrar, com muita 
serenidade, essas notícias veiculadas e lamentar porque a polí
tica brasileira, envolve questões cruciais; a crise nacional en
volve até entendimento, este, claro, a nível partidário. E o 
entendimento, muitas vezes, não significa nem mesmo adesão, 
significa soma mesmo que implique na renúncia até, às vezes, 
de convicções, mas, como afirmava Heidegger: .. Quem renun~ 
cia não tira; quem renuncia dá". 

- -- Sempre que o bem comum estiver colocado como divisor 
de águas da conduta pessoal e da conduta política é possível 
a renúncia mesmo das convicções pessoais para a grandeza 
do País. 

Até mesmo a vida é passível de renúncia pela defesa 
da pátria, tanto mais os interesses pessoais, tanto mais o orgu
lho, a vaidade ou a veleidades íntimas, enquanto eles se situam 
no_secundário. __ É isso, Sr. Presidente,.que gostaria de renun~ 
éi.âr para bem Servir a minha gente. 

Venho, aqui, discordar do teor das notícias veiculadas 
para dizer que, entre a verdade e_ o que elas_dão a conhecer, 
há um fosso a ser ultrapassado e que, sobretudo, passará 
pelas minhas convicções e por uma decisãO pessoal que jamais 
ocorreu. Há um espaço abissal entre o evento~ a versão. 

Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Senadores. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Antonio Mariz - Áureo Mello - Carlos De'Carli -
Carlos Patrocínio -César Dias -Dario Pereira- Eduardo 
Suplicy- Enéas Faria-Francisco Rollemberg- Iram Sarai
va - Irapuan Costa Júnioi - João França - José Paulo 
Bisol- Jutahy ~agalhães- Levy D!as....:..... Maurício Cor!éa 
-Raimundo Lira -Teotónio--Vilela Filho. 

O SR. PRESIDENTE (Magno~ Bacelar) :- A Presidência 
comunica que, em virtude do comparecimento do Sr. Ministro 
de Estado da Saúde, Dr. Adib Jatene, ao Plenário desta Casa 
na sessão de amanhã, não serão designadas matérias para 
a Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Está encerrada 
a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas~ 27 minutos) 

ATO DA COMISSÃO DIRÉTORA N• 7, DE 1992 

Autoriza a Subsecretaria de Administração de Pes
soal a aplicar, à remuneração dos servidores do Senado 

--Federal, os mesmos índices de reajuste, antecipação ou 
revisão que vierem a ser concedidos aos servidores civis 
do Poder Executivo, e dá outras providências. 

A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de suas 
atribuições regimentais e regulamentares e tendo em vista 
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o disposto no art. 37, inciso X, da ConstituiçãO Federal, re
solve: 

Art. 19 Fica a Subsecretaria de Administração de Pes~ 
soai autorizada a aplicar, no qu-e couber, aos vencimentos, 
gratificações e demais retribuições dos servidores ati vos, inati
vos e pensionistas do Senado Federal, os mesmos índices de 
reajuste, antecipação ou revisão fixados ou que forem conce-
didos aos servidores civis do Poder Executivo. -

Art. 29 O Centro Gráfico e o Centro de Informática 
e Processamento de Dados do Senado Federal ficam igual
mente àutorizados a aplicar, no que tange a seus servidores 
ativos, ínafiV-os e pensionistas, os reajustes de que trata o 
artigo anterior. 

Art. 3~> Este Ato entra em vigor na- data de sua publicaw 
ção, com efeitos a partit~âo dia 1• de abril de 1992. ~ 

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. _ 
Sala da Comissão Diretora, 28 de abril de 1992. -Mauro 

Benevides - -Alexandre Costa - Carlos De'Carli - Iram 
Saraiva- Meira Filho - Saldanha Derzi. 

ATO N• 149/92 DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL 
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 Dirctora n~" 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo n" 0382192-2, reSOlve: 

Aposentar, voluntariamente, com proventos proporcio
nais ao tempo de serviço, WILSON RODRIGUES DA SIL
VA, matrícula 1810, Especialista em Indústria-Gráfica Legisla
tiva!Técnicas, Terceira Classe, PL M15, do Quadro Perma
nente do Centro Gráfico do Senado Federal - CEGRAF, 
nos termos do art. 40, inciso Ill, alínea c, da COnstituição 
da República Federativa do Brasil e 186, inciso 111, alínea 
c, da Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 

Senado Federal, 27 de abril de 1992. -Mauro Benevides, 
Presidente do Senado Federal. 

ATO N• 150/92 DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL 

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, e tendo 
em vista o que consta do Processo n9 0416/92-4-, resolve: 

Aposentar, voluntariamente, JOSÉ ALVES DA SILVA, 
matrícula 0308, Especialista em Indústria Gráfica Legislati
vafrécnicas, Terceira Classe, PLM15, do Quadro Permanente 
do Centro Gráfico do Senado Federal - CEGRAF, nos ter
mos do art. 40, inciso III, alínea a, da ConstitUição da Repú
blica Federativa do Brasil e 186, incisO III, alínea a, e 192, 
inciso I, da Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 

Senado Federal, 27 de abril de 1992.- Mauro Benevides, 
Presidente do Senado Federal. 

ATO N• 151/92 DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL 

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 Díretora fi9- 2, de 4 de abril.de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo n~ 0318192-2, resolve: 

Aposentar, voluntariamente, MARIA ELIENE TOR
RES BATISTA, matrícula 2060, Especialista em Adminis
tração Legislativa/Técnicas, Terceira Class_e, PL M13, do Qua
dro Perm11nente do Centro Gráfico do Senado Federal -

CEGRAF, nos termos do art. 40, inciso III, alínea a, da 
Constituição da República Federativa do Brasil c 186, inciso 
III~ alínea a, e 192, inciso I, da Lei n~ 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990. 

Senado Federal, 27 de abril de 1992. -Mauro Benevides, 
Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE N• 152, 1992 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tência regimental e regulamentar, em ccnformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão biretora n~" 2, de 4 de abril de 1973. e tendo 
em vista o que coilsta do Processo n~ 004.044/92-4, resolve: 

~ Aposentar, voluntariamente, JOSÉ GOMES FILHO, 
Analista Legislativo, Área _de Processo Legislativo,_ Classe 
"1~'\ Pa-drão IV. Cio Quadro Permailente do Senai:Io_Federal, 
nos termos do art. 40, inciso III,_ alínea c, da Constituição 
da- República Fede!ativa do Brasil, combinado como os arts. 
193, 186, inciso III, alínea c, e 67, da Lei n' 8.112, de 11 
de dezembro de 1990, bem assim com o art. 11 da Resolução 
(SF) n' 87, de 1989, com as vantagens da Resolução (SF) 
o~ 21, de 1980, com proventos proporcionais ao tempo de 
se~_ço, observado o disposto no art. 37, inciso XI, da Consti
tuição Federal. 

Senado Federal, 28 de abril de 1992. -Mauro Benevides, 
Presidente do Senado Federal. 

ATO DO P_RES1DENTE N• 153, DE 1992 

O Presidente dO Senado Federal, no uso de suas atrihui
ções regimentais e regulamentares, de conformidade com a 
delegação de competência que foi outorgada pelo Ato da 
Comissão Diretota n9 2, de 1973", -de acordo com o disposto 
no artigo 143, § 2', da Lei n' 8.112, de 1990 e no Ato da 
Comissão Diretora n~ 1, de 1991, e tendo cm vista o que 
consta do Processo n~ 005.245/92-3, resolve: 

Nomear CONSTANTINO COMNINOS para exercer o 
cargo, em comissão, de Secretário Parlamentar, Código ASw 1, 
do Quadro de Pessoal do Senado Federal, com lotação e 
exercício no Gabinete do Seifador Henrique Almeida. 

Senado Federal, 28 de abril de 1992. -Mauro Benevides, 
Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 154, DE 1992 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tência regimerital e regulamentar, em conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da 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 
Diretora n9 1, de 1991, e tendo em vista o que consta do 
Processo n' 005.162192-0, resolve: 

Exonerar PEDRO LAURINDO DA SILVA, do cargo, 
em comissão, de Secretário Parlamentar, Código SF
DAS-102.1, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, do 
Gabinete do Líder do PDC, Senador Amazonino Mendes, 
a partir de 24 de abril de 1992. 

Senado Federal, 28 de abril de 1992. -Mauro Benevides, 
Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 155, DE 1992 

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 n9 2, de 1973, de acordo com o disposto 



2504 Terça-feira 28 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Se-ção II) Abril de 1992 

no artigo 243, § 2~ da Lei no 8.112~ ~~)990 e n_o. Ato d_a 
ConiiSs-ãC) Diretóra- n"·l, de 1991, e tendo em vista o que 
consta do Processo n9 005.161/92-4, resolve: 

Nomear RUBENS CAMA TA para exercer o cargo, em 
comissão, de Secretário Parlamentar, Código AS-I, do QUã-
dro de Pessoal do Senado Federal, com lotação e exercício 
no Gabinete do Líder do _PI?C, Senador Amazonino Mendes. 

Senado Federal, 28 de abril de 1992. -Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 

(*) ATO DO PRESIDENTE N• 89, DE 1992 

O Presidente_ dQ-Senado. Federal, no uso da sua compe
tência regimental e _regulamentar, e de conformidade com. 

. a delegação de competência que lhe foi qutorgada pelo Ato 
.>!da COmissão Diretora nn 2, de 1973, e tendo em vista o que 
consta do Processo n' 002.195/92·5; resolve: . 

~csignar HILDA CASSEB FERRAZ, Analista Legisia· 
tiva, Arca de Taquigrafia·, Classe "Especial", Padrão III, do 
Quadro Permanente do Senado Federal, para substitUir a Di
retora da Subsecretaria de Taquigrafia, no período de 4 a 
23 de maio de 1992, durante o afastamento da titular em 
gozo de férias. _ _ ,- _ _ _ _ 

Senado Federal, 19 de março de 1992.- Mauro Ben~· 
vides, Presidente do Se,n.adO ,Federal. 

(*) Republicado por haver saído com incorreção no DCN (Seção II), de 20·3-92. 

(*) ATO N• 54, DE 1990 

O .P.r~~identc elo. Sc:;;n.afip Federal, 09 .uso da sua CQ.Qlpew 
tência regim€mútl 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 no:o 002.904/90-0, resolve: 

Aposentar, por invalidez, ONILDA RODRIGUES DE 
MELLO SOUZA, Analista Legislativo, Classe "Especial", 
Padrão III, do Quadro Permanente do Senado Federal, nos 
tr;:rmos do art. 40 inciso I, da CqnstituíÇáõ" dâ ltePública Fede· 
rativa, do Brasil, combinadp com os arts .. 515, _inciso III, 516, 
inciso ·111, 517, inciso IV, 456 e 488, § 4°, 4o Regulamento 
Administrativo do Senado Federal, bem como o art. II. da 
Resolução n' 87, de 1989, e art. I' da Lei n' 1.050, de 1950, 
com proventos integrais, observado o disposto no art. 37. 
inciso XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 25 de abril de 1990. -Nelson Carneiro, 
·Presidente . 

· ("') Republicado por haver s'aído ,com incor~~o no DCN (Seção-11 ), ~~·26-~-90 
eJs.s.go, . 

PORTARIA No 19, DE 1992 

O Primeiro Secretário do Senado Federal, no uso das 
. suas atribuições regimentaiS,_ ~e:m _co~o- nO cjUe, determina 
<;> art. 141, inciso II, da Lei n' 8,112, de 199ó,'resolve: 

Designar CLAUDIONOR MOURA NUNES, maL 
, 0167; ANTONIO AMANDIO PINTO GARCIA, mat. l957; 
.F~!-NCISCO MAURÍCIO DA PAZ, mat. 1417; SEBAS· 
TI AO DA SILVA AZEVEDO, mat. 0469, como secretário, 
para sob a presidência do primeiio, integrarem COmiSSão de 
Inquérito Administrativo incumbida de apurar os fatos cons
tantes do Processo n' 00285/92·7/Cegraf. · 
.. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicaçãO. 

Senado Federal, 22 de abril de 1992. -Dirceu CarneirO, 
Primeiro Secretário. 
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1- ATA DA 62• SESSÃO, EM 28 DE ABRIL DE 

1.1-ABERTURA 
1.1.1- Fala da Presidência 
-Finalidade da sessão destinada ao comparecimento 

do Sr. Ministro de Estado ·da Saúde, Dr. Adib Jatene, 
a fim de prestar esclarecimentos sobre a epidemia de cólera 
no País. -

1.1.2- Exposição do Ministro de Estado da Saúde, 
Dr. Adib Jatene 

1.1.3- Fase de Interpelações 
-Senadores Mansueto _de Lavor, Esperidião Amin, 

Jutahy Magalhães, Josaphat Marinho, Eduardo Suplicy, 
Lavoisier Maia, Almir Gabriel, Carlos Patrocínio e Hum
berto Lucena. 

1.1.4- ComunicaçãO da Presiâência 
Convocação de sessão extraordinária a realizar-se ho

je, às 18 horas e 30 minutos, com O.tdem- do Dia- que 
designa. 

1.2-ENCERRAMENTO 
2- ATA DA 63• SESSÃO, EM 28 DE ABRIL DE 

1992 
2.1-ABERTURA 
2.2-EXPEDIENTE 

2.2.1- Mensagens do Seabor Pi-esidente da República 
. - N•' 183 e 184/92 (n" 122 e 123192, na origem), resti· 

tumdo autógrafos de projetas de lei sancionados. - -
2.2.-2 - A viso do Secretário-Geral da Presidêlida da 

República 
. - N• 361192, encaminhando informaçóes sobre os que· 

sttos constantes do_ Requerimento n" 59/92, de autoria do 
Senador Eduardo Suplicy. 

2.2.3- Ofício do Sr. I• Seqetário da Câmara dos De· 
pulados 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos 
seguintes_ projetas: 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 27/92 (n' 30191, 
na Câmara dos Deputados), que apiova o ato que renova 
a concessão outorgada à Rádio Emissora Attianã- Lida. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia na cidade de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso. 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 28/92 (n' 31/91, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga 
permissão à Rede Itapuã de Rádios Ltda.. para explorar 
serviços de radiodifusão sonora na cidade de Júlio de Casti
lbos, Estado do Rio Grande do Sul. 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 29192 (n' 37/91, 
na Câmara dos DePutados), que aprova o ato que outorga 
concessão à Rádio Jaguaribana de Aracati Ltda. para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Aracati, 
Estado do Ceará. 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 30192 (n' 48191, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga 
permissão à Rádio Sociedade Cerro Azul Ltda, para explo· 
rar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Cerro Lar
go, Estado do Rio Grande do Sul. 

-Projeto de Decre>o Legislativo n' 31/92 (n' 49191, 
na Câmara dos _Deputados), que aprova o ato que outorga 
concessão à Televisão Rio Formoso-Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na 
cidade de Jataí, Estado de Goiás. 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 32192 (n' 50191, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova 
a concessão outorgada a Rádio Clube de Votuporanga 
Ltda. para explorar sei-viço de radiodifusão sonOra na cid3.
de de Votuporanga, Estado de São Paulo. 
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-Projeto de Decreto Legislativo n' 33(92 (n' 52/91, · à permissão outo.rgada à Rádio Juazeiro da Bahia Ltdà. 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que Outorga para explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade 
permissão à Rádio Cidade de Cam.buí Ltda. para explorar de Juazeiro, Estado_ _da Bahia. 
serviço de radiodifusão sonora na cidade de_Cambuf, Esta- -Projeto de Deçreto Legisl~tivo n' 42/92 (n'_ 9Qf91~ 
do de Minas Gerais. -- .... _-. ·_,.. ~- ~- na<rC~afacfqs Pe:Put~qos). que aprova o aiq que re~ova 

-Projeto de Decreto Legislativo n.-·34!92 (n' -55/91, - a concessâonutorgada à Rádio Uirapuru Ltda. para expio
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato qtie outorga rar serviço de radiodifusão sonora na cídade de Passo Fun-
permissão à Rádio Jornal de Souto Soares Ltda. para expio- do, Estado do Rio Grande do SuL 
rar serviço de radiodifusão sonora em onda média de ãmbi- -Projeto de Decreto Legislativo n' 43/92 (n' 102/91, 
to local na cidade de Souto Soares-, _;Estado da Bahia. na Câmara-dos Deputados), que aprova o-ato _qu~ ou_ torga 

-Projeto de Decreto Legislativo n"' 3519:2 (n~ 51!91, cQncessão à Rádio I pirá Ltda. para explorar serviço de 
na Câmara dos Deputados), que aprova o àtÕ ctue otiiOrga radiodifusão sonora na cidade de I pirá, Est~do da Bah1a. 
permissão à Sociedade Rádio São José Ltda. para explorar -Projeto de Decreto Legislativo n' 44/92 (n' 121!91, 
serviço-de radiodifusãO sonora na-cidade de EfeChim, Esta- na Câmara dos Deputados), que_aprova o ato que outorga 
do do Rio Grande do Sul. concessão à Rádio Princesa.do Vale Ltda. para explorar 

- Prôjeto de Decreto Legislativo n' 36!92 (n' 59/91, serviço de radiodifusão sonora na cidade de It;~obim, Esta
na Câmara dos Deputados), que aprova o· ato que outorga do de Minas Gerais. 
permissão à Rádio Mutuípe FM Ltda. para explorar serviço -Projeto de Decreto Legislativo n' 45192 (n' 131191, 
de radiodifusão sonora na cidade de Mutuípe, Estado da na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga 
Bahia. permissão à Rádio Paranda Ltd:3:· para explorar serviço 

-Projeto de Decreto Legislativo n~ 37/92 (n~ 70/91, de radi0di_fusão sonora eiD freqüência modulada na cidade 
na Câmara dos Deputados), qúe aprova o·3:to q_ue renova de Man1ia, Estado de SãO Paulo. 
a permissão outorgada à Rádio Stéreo Pérola--de Birigüi . - -
FM Ltda. para explorar s·erviço de radiodifusão sonora :2.2.4- Comunicações da Presidência 
em freqüência modulada na cidade de Bil-igü-i, Estado de ---- -Prazo para tramitação e apresentação de emendas 
São Paulo. -aos Projetes de Decreto Legislativo n"'' 27_ a 45, de_1992, 

-:-Projeto de Decreto Legislativo n' 38/92 (n' 74/91, lidos anteriormente. . -
na Câmara dos Deputados), que aprova o-ato que outorga -Recebimento do Ofício n~ 316/~2, do :e_rocurador
permissão à Rádio FM do Barro Ltda. para explorar serviço Getal da Repúblicã, ellcaminhando cópia de expediente 
de radiodifusão-- sohbta- na cidade de Barro, Estado do- do- Presidente da Câmara Municipal de Sumaré, Estado 
Ceará. --- --- - de São Paulo, em que solicita .a "regulamentação dq_ art. 

-Projeto de Decreto Legisiativo n' 39/92 (n' 75/91, 202, inciso I, da Constituição Federal. 
na Câmara dos Depu-tãdos), que aproVa o 3.to que outorga -Recebimento, do Banco Central do Brasil, de rela
permissão-à -Rádio Cacique de Cãpão Boriito Ltda. para tórios sobre endividamento dos Estados e Municípios refe
explorar serviço de radiodifusão sonora ná cidaqe çie Capão renteS aos meses de fevereirõ e març6 do corrente ano. 
Bonito, Estado de São Paulo. - -Recebimento do Ofício n9 PR-5, de 1992;do Insti~ 

-Projeto de Decreto-Legislativo n" 40/92 (n~ 88/91, tu to dos Advogados do Brasil, encaminhando cópia de 
na Câmara dos Deputados), que aprova O att:f que renova Parecer aprovado, por unanimidade, pelo Plenário daquela 
a permissão outorgada à Rádio Sepé Tiaraju Ltda. para Instituição, sugerindo alterações no art. SOO do Código 
explorar serviço de radiodifusão so-nora na cidade de Santo de Processo Civil. 
Angelo, Estado do Rio Grande do Sul. -Recebimento do Ofício n•35/92, de 1992, do Presi-

- Projeto de Decreto Legislativo. n' 41192 (n' 89/91, dente do Conselho Nacional de Política Criminal e Peniten
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova· ciária, encaniinhandOParecerdaquele conselho, aprovado 
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po:r unanimidade, a respeito do excesso_ de inforni3ções 
sobre noticiáriOS pela imprensa sobre seqüestro e droga. 

2.2.5 - Leitura de projetos 
-Projeto de Lei do Senado n' 50192, de autoria da 

Senadora Marluce Pinto, que diSpõe Sobre o seguro de 
crédito às microempresas e às empresas de pequeno porte 
e dá outras providências. - - - --- -

-Projeto de Lei do Senado n9 51/92, de autoria do 
Senador. Odacir Soares, qUe dispõe sobre os direitos do 
criadores de novas variedades de plantas (melhoristas.) 

2.2.6 - Requerimentos 
- N' 200192, de autoria do Senador Pedro Simon, 

solicitando ao Presidente do Conselho Curador do FGTS 
na pessoa do Ministro do TrabaÍho e da Adininistração, 
informaçõeS que menciona. _: - : -

- N' 201192, de autoria do Senador Pedro Simon, 
solicitando ao Banco Nacional do Desenvolvimen.to Ecqnô~ 
mico e Social-BNDJ:,S, através do Ministro da Economia, 
Fazenda e Planejamento, informaÇões que menciona. 

- N~" 2021g2, de autoria do Sep.ador Esperidião Amin, 
solicitando a_ transcrição nos_ Anais do Senado Federal da 
matéria publicada na Revista Veja, de 29 de abril do cor· 
rehte ano, sob o títUlo "O Poder do Congresso", de autoria 
do jõrilalista Roberto Pompeu de Toledo. 

- N" 203!92, de autoria da Senadora Marluce Pi_hto, 
solicitando a retirada.do .Projeto de Lei~ do Senado n" 287, 
de 1991, que altera a denominação da Superintendência 
da Zona Franca de Manauo-SUFRAMA. 

- N• 204/92, de autoria do Senador Albano Franco, 
solicitãndo que sejam consideradas ·como licença autori~ 
zada, os dias 22, 23 e 24 de· abril do con:ente ano. Aprovado. 

2.3- ORDEM DO DIA 
-Projeto de Resolução n' 14, de 1992, que autoriza 

a União a celebrar contratos bilaterais para a- reestrutu
ração da dívlda externa do setor público junto aos governos 
dos países credores e suas respectivas agências de crédito. 
Aprovado, sendo rejeitado o destaque ao art. 59 do projeto; 

tendo usado da palavra f:?S Srs. Jutahy Magalhães, Hum
b_e~~o Luce~a, Mário Covas, Cid Sabóia de Carvalho, Espe
ndiao Amtn, Eduardo Suplicy, José Eduardo Maurício 
Corrêa, Marco Maciel e Pedro Simon~- À ComisSão Dfre
tora para a- redação final. 

- Parec.er da Comissão de Rdaçõe's Exteriores -e De
fesa Nacional sobre a Mensagem n' 154192 (n' 65192, na 
ongem), pela qual o Senhor Presidente da República sub· 
mete à deliberação do Senado a escolha do Sr. Francisco 
Thompson Flores Netto, Ministro de Primeira Classe, da 
Carreira de Diplomata, para exercer o cargo de Elnbai
xador do Brasil junto à República Federal da Alemanha. 
Apreciado em sessão secreta. 

2.3.1- Matérias apreciadas após aOrciem do Dia 
: ~Requérime_Íl~qs n~ 196 e 197, de 1992, lidos_em 

sessão anterior; Aprovados. 
- Redação finaf do Projeto de Resolução n' -14; de 

1992. Aprovada, nos termos do Requerimento n' 207192. 
À promulgação. 

2,3.2 - Discurso após a Ordem do Dia 
____ SENADOR MARCO MACIEL- Realização, em 
Curitiba, d_a segunda fase da "Operação Arbiter", _gue. 
tem por objetivo instaurar a arbitragem comercial n-o Brã.-
sil. -

2.3.3 - Designação da Ordem do Dia da próxima ses· 
são 

3...:. ENCERRAMENTO 
4- DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO AN· 

TERIOR 
Do Sr. Áureo Mello, proferido na sessão de 13·4·92 
s-~ ATOS DO PRESIDENTE -
N" 101, 103, 104 e 107, de 1992 (Republicação) 
~- DIRETORIA-GERAL -

-- Extrato do Contrato ao n' 003/92 -
7- MESA DIRETORA 
8- LÍDERES E VICE·LÍDERES DE PARTIDOS 
9 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES l'ERMA 

NENTES -

Ata da 628 Sessão, em 28 de abril de 1992 

23 Sessão Legislativa Ordinária, da 493 Legislatura 

Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Alexandre Costa e Lucídio Portella 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM .SE PRE· 
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Albano Franco - Alexandre Costa - Amazonino Men
des - Amir Laodo - Antônio Mariz - Beni Veras - Carlos 
Patrocfnio - César ·mas - Cid Sabóia de Garvalha - Darcy 
Ribeiro - Dario Pereira - Elcio Álvares - Esperidil!o Amin 
- Epitácio Cafeteira - Francisco Rollemberg - Garibaldi Al
ves Filho - Gerson Gamata - Henrique Almeida - Hugo Na-

poleão.- Hu!pberto Lucena - Irapuan C()~t;!JiÍ!lÍ.QL-_:[ arbas 
Passarinho- João Calmon- João França- João Rocha
Jbtapbat Marinho- José Eduardo- Josê Paulo Biso! - Jú
.:rla Marise - J utaby Magalbl!es - Lavoisier Maia - Levy 
Dias- Louremberg Nunes Rocha - Lourival Baptista - Lucf
dio · Portella - Magno Bacelar - Mansueto de Lavor - Mar
oo Maciel - Maurfcio Corrêa - Mauro Benevides - Meira 
Filho - Moisés Abrão - Nabor Júnior - Odacir Soares - Rai
mundo lira - Ruy Bacelar - Teotõnio Vilela Filho -Wilson 
Martins. 
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O SR. PRESII)ENTE (Mauro Benevides) - A lista de 
presença acusa o compateciffiento de 48 Srs-. senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos .. 
Encontra-se na Casa o Exni9 Sr. Ministro de Estado da 

Saúde, Dr. Adib Jatene, convOcado nos termos do Requeri
mento n~ 43, de 1992, de autoria do Senador M3nsueto de 
Lavor. -

Para int~oduzir S. EX' em _plenário, a Pre~idência designa 
comissão formada pelos Srs. Senadores Marco Maciel, que 
já se acha no GabTnete da Presidência, o autor do requeri
mento, Mansueto de Lavor; João Calmon e Elcio Alvares. 
(Paus~.) 

de'monstra baixa,letalidade, sendo absolutamente sensível aos 
modernos tratamentos com antibiótiCos e sais ~e reidratação-. 
Hoje, considera~se que 100% dos Casos de cólera poderão 
ser curados. O óbito de pequena parcela de doentes dará 
em função das dificuldades de chegar a um serviço de saúde. 

Há um caso especificamente que me foi relatado pelo 
Secretário de Saúde, de uma senhora e sua filha, que come;. 
çar:am a ter os sintomas e remaram 8 horas para chegar ao 
posto de atendimento. A mãe chegou morta e· a filha foi 
salva. 

A epidemia não conhece fronteiras. Praticamente todos 
os países na América do Sul foram atingidos. O Peru chegoq 
a ter, no ano passado,' mais de 300 mil casos e no presente 
ano já notificou mais de 8Ô mil. No início de abril de 1991,. 

(ACOMPANHADO DA (;OMISSÃO DESiG- ·já havia atingido o Brasil na fronteira com o Peru, ápós disse
NADA PELO SR. PRESIDENTE, TEM INGRESSO minar-se pelo Equador e Colômbia. Estava estabelecido que 
NO RECINTO O SR. MINISTÍ/.0, QUE OCUPA A a introdução da doença em qualquer país não podia ser evi-
CADEIRA A S. EX• RESERVADA.) tada. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Berievides) -:-Srs. Senado- No mês de julho de 1991, a cólera atinge o Médio Soli-
res, encontra-se no plenário S. Ex• o Sr. Ministro de Estado mões na cidade de Tefé e, em outubro, houve transmissão 
da Saúde, Dr. Adib Jatene. autóctone _na cidade de Manaus. A epidemia, sempre transpor-

Nos termos regimentáis, o ·sr:-Ministro disporá dé: meia tada pelos barcos dos rios amazôriicos, ·at:fnge ·o EstadO do 
hora para sua exposição. ·: - '· Pará em novembro e encerra o arto de 1991, no Estado do 

Para as interpelações _a S. Ex" se~rãq :chamados os Srs. Amapá. Através do comércio da costa marítirria entre b Pará 
Senadores inscritos, que- disporão de cinco minutos cad~ uí:n, e O Maranhão, atinge este_ Estado até as baías da IlhFt de 
sendo assegurado ao Sr. MiniStro igual teinpo ·para as respos- São Luiz no início de 1992. 
tas. Para contraditar O Sr-. Ministro,os Srs. Senadores poderão No final do mês de janeiro do corrente ano, provavel-
usar de dois minutos, cOUcedendo-Se- âo Ministro igual tempo mente transportado pelos comerciantes de redes e madeira, 
para a tréplica. · - _ _ - 9 vibrião contamina a bacia do rio Jpojuca, na cidade de 

Neste instante, ofereço a palavra a-s. Ex~ o Ministro Bezerros, na zona do agreste Pern_ambucano e .o Vale do 
Adib Jatene, para a expdsição_"qtie llie sei"~f fr3.0.queadã. Río Piranhas a partir- da cidade de Patos na Paraíba. Atu~l-

O SR. MINISTRO ADIBCJATENE _ Sr.J>r~dente mente, atinge os estados nordestinos_ do Maranhão, Ceará, 
Mauro Benevides, Srs~ semidores; aü!nderido- à" Convocação Rio Grande doNorte,Paraíba, Pemambuco,AlagoaseBahia. 

d "d . A epidemia, no corrente mês, possui três cenárioS: distin-
deste Senado, passo a expor-lhes a situação atual a epl emia tos. Há tendência de aumento do número de casos no Nor-
de cólera no Brasil. - -

Desde 1961, inic~ou-se a s~é:tima pandeiril3-· de Cólera~, a - deste, estabilizaçãO nos estados da região Norte, e_ rios demais 
partir de um foco endêmico na Asia. A epidemia foi invadindo estados somente há notifiCação de casos impOrtados- de outras 
os países do sudeste asiátiéó, do Oríent~ Médio, Áfri.ca,' sul · regiões. -
da Europa,- para; finalmente, chegar à Arilérica Latina em A intrOduçãO d.i cólera, no Brasil, tem grandes reper-
23 de janeiro de 1991, quando foi diagnosticado 0 primei!o -- .cussó_es nas áreas de deserivolvimento econômico ,e. so~ial. 
caso no Peru. Não interessa a precisão miliméfiica dos dados da ,doença 

Vale salientar que essa pandemia notificava uma niédia postos à nossa disposição, uma vez que a maior de todas 
de 50 mil casos novos por ano, e sua- chegada à América as repercussões da epid!!mia já está dada para as instâncias 
Latina modificou s-Ubstancialmente esst:; quadro, isto é, au- de governo, aos políticos, aos empresários e à população em 

geral: mentou em sete vezes num único ano; no ã.IJO passado ocorre-
ram 476 mil casos. 

A análise de laboratório dos casos. revelou que a causa 
era o Vibrio cholerae 01, biotipo El T6r. Esse biotipo-El 
Tor foi identificado por -Robert Koch, J?.O século passado,_ 
na cidade de El Tor; ·por issO tem esse nome. _ 

A saúde pública- observou, no Pe!u, que, em pouco mais 
de um mês, já haviam sido notificados 69.339 casos de c61era, 
com 382 óbitos, ao longó de 2.000km da costa peruana. A 
enorme velocidade de disseminação ·cta epidemia deve-se a 
um conjunto de fatores que -compreetidem: velocidade dos 
modernos meios de transportes, grande mobilidade das popu
lações migrantes nos pafses Subdesenvolvídos, precariedade 
das condições de saneamento, água e esgoto, das populações 
dos_ centros urbanos e rurais, e baixo nível de educação da 
população latino-americana, que m"ã.nté~ hábitos de higiene 
e de alimentação que ·propiCiam ·a disSeminação do bacilo. 
Se, por um lado, a epidemia avança rapidamente, por outro, 

-- a) A Cólera é uma Doença da Pobreza 

-Atinge basicamente os grupamentos sociais que vivem 
em grau de extrema pobreza, sem habitação adequada, oferta 
de água tratada e esgoto sanitário, enfim, as camadas de baixa 

· tenda e de pouc<Y nível de escolaridade. 
Em nenhuma região, em nenhuma cidade, as populações 

servidas por águas tratadas e encanadas foram atingidas. Ne
nhum turista foi atingido pela cólera. 

b) A Cólera Atinge a Área Económica 

-A epidemia atinge em cheio a área econômiCa, seja 
na inquietude, a nosso ver desnecessária, no comércio de 
alimentos com eventual risco para as exportações brasileiras 
ou na repercussão negativa sobre o turismo, ou eventos in,ter
na_cioriaiS como, por exemplo, a Eco-92. Nesse sentido, a 
cólera ~nvolve enormes responsabilidades não só do Governo, 
da população em geral e até mesmo do próprio empresariado. 
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Um fato divulgado na época, quando da interdição das praias -Implantação de vigilância epidemiológica das_djarréias_ 
em Pernambuco, foi o desvio de alguns vóos charter que em unidades de saúde. ~-
se destinavam_ a Recife_ e Olinda para Salvador. Nós, no País, não ternos esta vigilância epidemiológica 

A cólera sensibiliza_a sociedade para a gravidade das sobre as diarréias. Não_se controlam Çts c;liarréias, tal a sua 
diarréias. O Vibriáo não é exclusivo .da$ doenças _diarréicas. freQüêricia e tal o hábito que temos de conviver com esse 
Nos Estados do Nordeste, de cada um mil crianças que nascem tipo de doença. 
vivas, perto de 100 morr.em ant~s de ajiogir o prim-eiro ano -Tratamento imediato dos casos susp-eitos seguidos de 
de vida. No qüinqüênió entre 1985 e 1990, morreram 42 mil investigação epidemiológica e levantamento da cadeia de 
e 800- pessoas por diarréias infeccios·as (comiJ.nlcaêlas), das tr:a,osl;Ilissão com coleta_ d,e amostras. 
quais 84% eram crianças com menos de cinco an·os de idade. -~Avaliação dp saneamento ambiental, identificaÇão das 
Se compararmos a taxa de mortalidade por diarréia entre fontes de- abastecimento de água e caracterização da possível 
crianças brasileiras com ª _cio Cap:idá, por exemplo, a nossa origem da infecção. Monitoramento do meio a_IDb_ie_nl~ através 
é 11 vezes maior do que naquele país, há 25 anos. ·ou seja, de eXames laboratoriais, embarcações, aeronaves e alimentos. 
a mortalidade por diarréia eni -criança, ·no BraSil, hoje, é 11 Ressalvem-se, também, os compromissos assumidos com 
vezes o que era no Canadá há 25 ãnos! Isso mostra a situação qs países_ vizinhos n.o sep.tído de se implementarem ações_ e 
em que nos encontramos hoje. programas de coopera-ção. Essas atividades, ao lado de com-

A reversão desse quadro crónico, que havia se- tOrnado prometerem gastoS, estabelecem mecanismos que possibilitam 
de certo modo insensível para a Nação, tem hoje a necessidade a rápida intervenção sobre o avanço da doença e permitem 
de ser rediscutida no sentido do desenvolvimento harmónico a quebra de p~~c_once_itos na área do comércio entre os países 
da sociedade. . _ _ __ " .. da_ região. _ : ___ . . _ __ _ 

Para se ter uma idéia dos dados da epidemia no Brasil Deslocando recursos para ampliar o campo de ação no 
neste ano, até hoje, apontamos o seguinte resumo: combate ã cólera, inclusive com a garantia de insumos necessá-

1. Foramnotificados21.971 casosdeQiarréiãs,dosquais rios, desenvolvf:rido diálogo com as instituíções e afinidades 
9.308 descartaQ.os por não serem provocados pelo vibrião. com os instrumentos comunitário~, o Governo pretende res-

2. Foram cónfirmados s-.371 casos, dos quais '86 com tringir o avanço da epidemia no seio_ da sociedade, resguardar 
óbito (letalidade. de 1,6%Y, a vida dos doentes e diminuir a rhOrtalidade provocada pelas 

3. A epidemia já atingiu 306 municípios (6,8%); tendo patologias de véiculação hídrica. Apontamos o rumo de um 
sido notificados uma média_de 50 casos novos· a cada dia. OJJ._SÇt._do programa de saneamento ambiental, a médio e longo 

4. A cada dia são informados em média 1.900 casos prazos, e definimos para este ano recursos que atendam as 
de diarréias cOm suspeita de cólera. -- necessidades de ações emergenciais em 252 localidades do 

, 5. Neste momento vem atingindo principalmente os ho~ Nordeste brasileiro, as quais comprometerão mais "de 240 bi~ 
mens (66%) e ·os iiidiVfduoS em idade produtiva com mais lhões de çruzeiíós~. · · · -
de 15 anos (80% ). . . . · . .. . . . 

Para melhor sistematização e operacion'alização das ativi
dades que lhe cabe promover, a Comissão Nacional de Preven
ção da Cólera, ófgão do Ministéfio da Saúde, cOnta com seis 
subcomissões téCniCas-~ incubidas da normatiZação e co'oi-de
nação das ações de prevenção, controle e investigação nos 
seguintes campos: 

a) Vigilância epidcniió16gica e sanitária;--
b) Saneamento; · · c ·-

c) Comunicação Social e Educação em Saúde; 
d) Diagnóstico Laboratorial; 
e) Tratamento; 
f) Pesquisas e vacina. 

As ações contra a doença nos estados c municípios seguem 
o modelo central, estando alicerçadas nas- Comifisócs Esta-. 
duais, implantadas em todas as unidades_ {ed~radas ~~nas Cq-:_ 
missões _Municipais, prioritãriamente instaladas nas localida
des de maior risco da doença, principalmente nas linhas de 
fronteiras e nas. cidades onde é 'intenso .o t_ráfçgo intern~cional. 

A estratégia para o controle dos focos de cólera consiste 
em: 

-Informação ampla através da comunicação socjal sobre 
as vias de transmiss.ão d_o_ vibrão. colérico1 sinais e si~tomas 
principaiS da doença. _ _ _ ~-

Nós temos insistido muito em que a cólera entra pela 
boca. Não há outra via: ela entra pela boca com a água ou 
com alimentos mal preparados ou malçozidos. 

-Mobilização da população para informar as autorida
des de saúde sobre manifestação de surtos de diarr~ias co~pa-
tíveis com o cólera. - · · 

No momento, na região Norte, até o dia 23 de abril, 
1.908 casos de cólera foram confinpadOs, coin 34 Óbitos. Este 
número, 1.908, se for dividido pela população Norte, ao redor 
de 10 milhões de_ habitantes, nos dá um coeficiente de 18,8 
casos por 100 mil habitantes. · 

Na região Nordeste estamos com 3.459 GasOS confirrri.a
dos, com 52 óbl.tos, o que dá Uni. coeficiente de 8,16 por 
100 mil habitantes, ou seja, embora o número de casos na 
região Nordeste seja bem maior do que os casos_ n_a região 
Norte, o coeficiente é menOs da riietade. A idéia de que na 
região Nordeste houve uma situaÇão-explosiva, fora de contro~ 
le, portanto, não Se justifica. O que, na verdade, existe na 
regiãO Nordeste é uma população muito maior e, portanto, 
Um coeficiente bastante menor. Em tei"mos nacíOiiaís, o coefi
ciente, hoje, está em 3,6 por 100 mil habitantes-. Para que 
V. Ex'~ tenham um termo de comparação, o Peru tem um 
coeficiente de mais de 1.000 casos por 100 mil habitantes. 

De maneira que a nossa -situação, m~smo onde o coeff
ciente é mais alto do que na região Norte, está extraordina
riamente; longe de.sse númeru:__n_ós estamos com _ _18,8. 

A Organização Mundial de Saúde considera controlada 
a _epidemia quando existe um coeficiente de 1,5 por 100 mil 
habitantes. 

Analisando a evolução, nós ternos de considerar que esta
mos numa fase em que ó número de casos ainda é crescente. 
NPs estamos avançando _nessa direção. 

Na região Norte, o número caiu extraordinariamente. 
No Pará, por exemplO; passaram-se dUas semanas de silêncio 
epidemiológico. Tivemos, no Amazonas, um período de três 
sei!lanas s·em-a ocOrrência de um caso sequer. Isso, entretanto, 
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não justifica a redução do cotitrole OU a diminuiçãó ·das medi-
das para mant~r esse controle. -

Na região Nordeste, os números ainda são crescentes. 
Como eu djsse, perto de 80% das pessoas atingidas têm 

mais de 15 anos-de idade, e em relação- ao númet:_o -t;Ie _curas, 
verificamOs uma porcentagem de 98,4%. Portan_!:o~_ a estr3:
tégia montada foi bastante satisfatória, e conseguimos um 
número de curas bastante alto, com um -percentual de 1,6% 
de mortalidade, em função, basicamente, de não· se-conseguir 
chegar em terhpo aos postos de atendimento. 

Se olharmos por semana epidemiológica, eStávamos nu
ma posição bastante confortável, até que começaram à ápare
cer os casos do Nordeste. Ocorreu, -uma subida até a última 
semana epidemiológica do ano passado, quando, então, houve 
um declínio signífiCativo, dependendo da região Norte. Na 
sexta semana, começou a ter-urii aumentO- ouhã vez, devido 
aos casos que surgiram na regiãO Nordestf?. 

No Pará, tenios contabilizados 1.250 Casos; ·na Paraíba, 
ns; no Amazonas, 279; em Perriarilbuco-, 554; no Amapá, 
118; no Maranhão, 127 e assim por diante. Esses números 
referem-se a casos confirmados neste ano, sendo que 66% 
são de pessoas do sexo masculino e 34% do sexo feminino. 

Como eu disse, o grande problema enfrentado pela cólera 
na América Latina em espe-cial, e no Brasil em particular, 
relaciona-se com as c-ondições de saneamento. Devido a isso, 
elaboramos um plano emergenciãl para· o Nordeste, que foi 
apresentado na última reunião da Sudene. Ele inclui 352 Muni
cípios, com um investimentO da ordem de 242 bilhões de 
cruzeiros, distribuídos entre os Estados da re_gião e o norte 
de Minas Gerais. ·- - -

Todas as ações estão absoJutamente estabelecit;Ias. Pre .. 
tende-se: 

-implantação ou recuperação âe equipamentos de de
sinfecção de ágUa nos- sistemas de abastecimento púbJicO exis
tentes.. São 919 sistemas que precisam ser revistos; com um 
investimento de 16 bilhões; 

-aquisição de produtos químicos para desinfecção, nuln 
volume de 1.279 toneladas; 

-aquisição de 11.800 comparadores colorimétricos para 
controle da qualidade da água; -

-implantação ou recuperação de 1.371 chafarizes públi
cos em áreas não servidas por abastecimentos de água_; e as_sim. 
por diante. - _ _ _ 

Essas, entre outras, são as ações·relacionada,s com a água. 
Existe um grupo de ações relacionadas com o esgota-

mento sanitário: 
-recuperação de oito estações elevatórias; 
-recuperação e melhorias de sistema de esgoto; 
-execuções de ligações à rede de esgQto. 
Existem, também, as açóes relacionadas ~om __ a:_m,elhori_a 

sanitária: - -- - · 
- execução de ligações -domiciliares à rede pública de 

abastecimento de água - são previstas 180 niil;--' -
-implantaçã-o de privildas higiênicas- mais de 200 nul, 

em fossas secas; 
-implantação de fossas sépticas em dom!cíHos n_~9 provi· 

dos -mais de 200 míl; 
-aquisição de reservatórios de água 'de 250 litros -

mais de 280 mil unidades. 
Há ainda um grupo de ações relacionadas com a infra:-es

trutura sanitária de hospitais. V. E~s sabem que, quando 
a doença começou a ocórrer eril Bezerros, o hospital que 

tratava os dOentes lançava o esgoto, sem nenhum tratamento, 
no rio lpojuca. De maneira que o próprio hospital que tratava 
os doentes era um agente de contaminação. 

Nós precisamos fazer a recuperação e desinfecçãO de ins
talaç6es de abastecimentos de água em 349 hospitais na região; 
a instalaçã-o de tratamento adequado dos dejetos em 27_9 hospi
tais; ·a êoleta e destino final dos resíduos sólidos em 251 hospi
tais; dando, portanto, um investimento global de 242 bilhões 
de cruzeiros. 

EsSãs ações imergenciais estão absolutamente cataloga
das por Estado e por MunicípiO e, em cada um deles, as 
ãç6es que deverão ser feitas. 

Esse plano emergencial foi elaborado pela Comissão de 
Prevenção da Cólera, do Ministério da Saúde, pela Subco
missão Técnica de Saneamento da Fundação Nacional de Saú
de, pelo Ministério da Ação Social e pela Secretaria de Desen
volvimento Regional da Sudene. A esse plano emergencial, 
deverá seguir-se um outro projeto, agora elaborado por essas 
mesmas entidades, sob a coordenação da Sudene, e com ull"l:a 
estimativa para o ano 2002 de um investimento da ordem 
de 9 bilhões de dólares. Todas as ações que devam ser feitaS 
nesse período estão absolutamente computadas e distribuídas 
por EStado e por Município. De maneira que a necessidade 
está levantada e o volume de_ recursos eventualmente neces
sárioS está estimado. RestaMnos verificar a possibilid"ade- da
realização desse plano. Acredito que se isso_ puder ser feito, 
teremos_ conseg-uido, talvez em duas ou três administrações, 
a reversão completa da situação de deficiência e da omissão 
do passado, que é a respons_ável pelo surto de cólera que 
estamos enfrentando no País. Se esse plano resultar nas ações 
que estão previstas, acreditO que a cólera teve o- dom de 
despertar a sensibilidade adormecida para os problemas de 
saúde pública e de saneamento da região, especialmente_ para 
os_ problemas de _diarréia, que ceifam o maior nümerO de 
crianças do nosso País. 

Coloco-me à disposição dos Srs. Senadores para qualquer 
.discussão. 

Durante a exposiÇão de motivos -do Sr. Ministro 
da Saúde, Dr. Adib Jatene, o Sr. Mauro Benevides, 
Presidente, deixa a cadeira da preisdência que é ocupada 
pelo Sr. Alexandre Costa, ]P ViceMPresidente. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
. · Alfreâo Campos - Almir Gabriel - Áureo Mello -

Chagas Rodrigues - Di_rceu Cai-ne"iio - Eduardo ·suplicy 
- Enéas Farias - Flaviano Melo - Guilb.enne Palmeira 
- Hydekel-Freitas- Il-am Saraiva - Jon3s PinheirO_-:- Jqsé 
Fogaça - José Richa - Mário Covas - Marluce Pinto ~ 
Nelson Wedekin - Pedro Simon - Rachid Saldanha Derzi 
- Valmir CampO!o.- · . .. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Passamos 
agora à fase de interpelações. __ - ___ ___ _ 

O primeiro orador inscrito é o nobre Senador Mansueto 
de Lavor. V. EX" tem 5 minutos. 

O SR. MANSUETO DE LA \fOR (PMDB - PE) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, Sr. Ministro da Saúde, Dr. Adib 
Jaten_e!_ primeiramente, a nossa saudação e os votos de um 
trabalho cheio de sucesso nessa área difícil da saúde e do 
saneamento básico no País. 

V. Ex~ tem demonstrado, desde as primeiras manifes· 
tações, aqui no Senado da Repúblic3., inclusive na expo_siç~9 
que fez na Comissão de Assuntos Sociais d-o Senado, uma 
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determinação admirável de vencer os obstáculos que se ante- . 
põem a uma política de saúde realmente voltada para a maioria 
da população brasileira. -

Nesse sentiâo, enquanto ·saudamos V. Ex~, gc;>staríamos 
de formular, dentro desse estre.ito tempo que o Regimento 
nos concede, algumas perguntas na linha da exposição que 
V. Ex• acaba de fazer. 

A primeira pergunta é a seguinte: tendo elll: vista as decla
rações de V.· Ex•, e·m Belém do Pará - de acordo com a 
Folha de S. Paulo no dia 24-2-92 -, segurido as quais quem 
estabelece as prioridades do Governo D.ão são as maiorias 
necessitadas, os pobres, mas grup-os empresaria:is,-especifica
mentle as empreiteiras, gostaria de saber se V. _E~~ entende 
que isso também ocorre no tocante à distribl,!.ição dos recursos 
em áreas de saneamento e recursos destinados ao- comb~te 
à cólera. 

Em segundo lugar, ainda faiando de prloridade, V. Ex' 
declarou à imprensa nacional --segundo O Globo, de 25 
do corrente - que é preciso estabelecer, como prioridade 
absoluta, os investimentos no setor da saúde. _ 

No entanto, Sr. Ministro, naMensagein 119 110, do Exce-
lentíssimo Senhor Presidente da República, que envia ao Con
gresso Nacional a Lei de DiretrizeS Orçamentárias, porincrfvel 
que pareça, o setor saúde não. é relacionado expressamente 
como_uma das prioridades do Governo. ______ -

Sr. MiniStro, a proposta da LDO -(Lef de Dire~rizes __ 
Orçanfentárias}, estabelece-no -art; 2"'_; o seguinte: 

os critérios-que determinam a distribuição desses recursos 
por Estado. -- - - -

~ Tenho aqui em mãos, Sr. Ministro, publicação-relativa 
a essa distribuição por Esta~o, e não quero colocar-me numa 
posição meramente regionalista ou ·simplesmente em defesa 
do meu estado sem olhar os direitos e·as aspirações de outros 
Estados do Nordeste. Estranho bastante que, em um plano 
de 242 bilhões, conforme V. Ex~ acaba de anunciar, o Plano 
Emergenciàl à Epidemia da Cólera, a quantia que se destina 
a Pernambuco, meu Estado, seja apenas de 20,8 bilhões, en· 
quarito" o Maranhão e o _Rio Grande_ do Norte receberão 34 
e 37 milhões, respectivamente. 
_ _ Então, não sei se foi a questão da e-pidemia o critério, 
ou se foi a extenSão da epidemia por população. Pernambuco 
está hoje com 1.020 casos comprovados conforme Ultima pu
blicação; a Paraíba está em primeiro lugar, com mais do que 
esse número. No entarito, a distribuição desses recursos não 
se fez pela extensão do flagelo pelas áreas, pela população. 
Gostaria de saber qual foi o critério adotado. 

- Outra pergunta, Sr. Ministro. Tendo -em Vista que, no 
Nordeste, o esgoto dos própriOS hospitais, conforme-Se propa
ga-, -são veículos áe contamínação do vibrião da cólera, gostaria 
de saber de V. Ex• o que o Governo Federal tem feito para 
evitar essa grande fonte de contaminação. Os próprios hospi
tais, através de seus dejetos e _esgotos mal saneados, são fontes 
de cont_aminação de outras_doenças,-entre elas, o da cólera._ 
Isto não comprometeria a tese ctefendidã por V. Ex~- de que 

"Art. 29 ·eonS:tihiéfu-prioridades do Governo é preciso distribuir recursos para o Custeio de hospitais, para 
Federal: _ _ _ _ _ ___ a Sua manutenção adequada, ao invés_ de investir nOvos recur-

I _a educação, a ciênCia e a tecnologia; sos. orçamentários em construÇão de novas unidades ho$pita-
II _a reforma agrária e 0 -incerifiVó à produção lares? Esses hospitais furicíonam em tais precariédades que 

atestam focos de cOntaminaÇão? · agrícola; 
Gostarl.a ainda de saber de V. Ex~, se confirma, conforme 

III- a recuperação e 3 conservação- ~o mçio am- -" -deu a entender no pronunciamento de hoje em pronuncia-
bl.ente rural e urbano·, - esse aspecto vem à tona, fl mentos anteriores, que a cólera não é realmente um agelo 
principalmente às vésperas da Eco-92 -; -- - de maior preocupação do Governo:- V. Ex• teria considerado 

IV- a consolidação e a recuperação da infra-es- a cólera uma diarréia fácil de ser tratada hoje, porque existem 
trutura; males maiores-de que outros tipos-de diarréia infantil .. Mas, 

V -a abertura e a modernização da economia."; como V. EX!' considerou, as conseqüências sociais e econô-
Encerra-se aí a relação-de prioridades do Governo, con- mtcas di:!. cólera são terríveis:. No caso de Perna':J.lbuco, para 

forme sua· própostã- da LDO, e espero qUe-· realmente o Con- citar só o meu Estado, houve a interdiÇão das praias de todo 
gresso a discuta e a alte_re. o Estado, e com essa medida a ~conqmia ~ernambucana foi 

Ora, V. Ex~ declara que Saúde tem qUe ser prioridade, terriVelmente afetada, considerando-se que a receita da indús-
e dentro do setor saúde, principalmente aquelas prioridades tria do turismo ficou reduzida a zero. V. Ex•, posteriormente_, 
no sentido de colocar a rede hospitalar em funcionamento, determinou que as praias fossein abertas. Nesse sentido, gosta-
isto é: dar maiS -atenção à questão de custeio e manutenção ria de saber quem estava com a razão: o Governo do E$tado 
da rede hospitalar existente, na prevençãO de doenças, e não de PernambUCo, cj_ue mandou int~rditar todas as praias do 
a investimentos que não são prioridade, a não ser para grupos Estado, ou V. Ex~, que man·dou que as reabrissem e que 
empresariais. - ---- se utilizasse novamente a alimeptação dos peixes. 

Nesse sentido, Sr. Ministro, parece-me que há uma con- Por último, Sr. Ministro, gos·taria de saber- V.--Ex~ 
tradição entre -a- posição--que V4 Ex~ expressa acertadamente não afirmou categoricamente_:_ se a epidemia do cólera; ou 
em seus pronunciamentos, inclusive no antefio~ feito na Co· a pandemia, conforme v~-Ex• diz, eStá realmente sob controle 
missão de Assuntos Sociais do Senado, e a proposta do Go- no País ou se ela tem ainda um longo caminho a percorrer, 
vemo no que se relaciona às prioridades da Lei de Diretrizes em direção do CentrO-Sul, -do Rio de Janeiro, de São Paulo 
Orçamentáriaq'lara 1993. _ e de outras grandes capitais do Sul do País. 

Em terceirO lugar, Sr. MinistrO, V. EX\ na última reunião . Agradeço a y. Ex• _ 
do Conselho Deliberativo da Sudene, realizada na sexta-feira O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Com~ pala-
passada, apresentou O Piaõo E:ffiergencial de Saneamento para vra- o Sr. Ministro, que tem cinco minutos para- responder 
0 Nordeste, esse de que V. Ex' falou sem entrar em detalhes. às perguntas formuladas. 

Gostaria que, resumidamente, V. Ex• traçasse as dire-
trizes desse plano. Faltou, na exposição de V. E~•, traçar, OSR.MINISTROADIBJATENE-Euqueriaagrade
resumidamente é claro -o plano é enorme, contém várias cer aS considerações do Senador Mansueto de Layor, autor 
páginas- as d~retrizes fundamentais desse plano, bem como, do requerimento que me permitiu vir a este plenário. 



Cóm relação às prioridades,' Senador, o qu-e afirmei e 
tenho afirmado é simples constatação do óbvio. 

Tenho dito sempre, desde que era Secretário de Saúde 
em São Paulo, que o grande problema do pobre não é ele 
ser pobre, é o_amigo- dele ser pobre, Ele não tem amigo 
que faça com que seja recebido, não tem amigo com quem 
fale ou com quem decida, nãO tem quem o ajude a elaborar 
planos e nem ~mpetência para isso. -

Mas _outros estratos da população têm essa capacidade 
e essa competência, e, então, induzem o Governo e·ate traZem, 
nos planos que elaboram, o financiamento embutido. Isto 
facilita a aprovação dos pleitos. 

Não estou dizendo que os pleitos não sejam impoit:3ntes-; 
que haja desonestidade ou irregularidade. Simplesmente, é 
uma partilha desigual e este é o _enfoque que tenho dado= 
a esta afirmativa minha. -- -

Quarido eu era Secretário, estava fazendo um plano me
tropolitano de Saúde, querendo construir centros- de saúde 
na periferia - te"IiliOGito isso desde que era Secretário -
mas tive grandes dificuldades para conseguir os recursos. _En
tretanto, na mesma épóca, eriormes edificios piíblicOS", cuja 
prioridade poderia ser discutida, foram construídos. Com os 
recursos despendidos na construção de um deles, eu teria 
resolvido o problema da atenção primária de saúde. Ficou 
no ·meu espírito -essa idéia de que há setores da sociedade 
que têm muito mais possibilidade de viabilizar suas propostaS 
e seus planos, enquanto a grande maioria, como diz V. Ex~, 
tem grande dificuldade para fazer circular ass·eus-pleitÕs. 

Quanto -à prioridade dos investimentos do setor saúde 
e à Lei de Diretriz Orçamelltái1a, pela exPeriêilcia -que t€:nho 
do contato com o Presidente, desde que ele me convi4ou, 
deduz-se que Sua Excelência considera essa área absoluta
mente prioritária. 

O Sr. Mansueto de Lavor- E eu aCre-ditÕ. --

0 SR. MINISTRO ADIB JATENE- Todas as questões 
que tenho colocação e as posições que tenho assumido, eu 
as discuti com o Senhor Presidente e Sua Excelência as apro
vou, declarando que eram coincidentes com as dele. Por isso, 
não tenho tido nenhuma preocupação quando a própria im
prensa, às vezes, dá _uma conotação um pouco diferente, de 
que eu estaria fazendo contestação dentro do Governo. Isso 
é absolutamente inadequado _e não tenho ne_nhurna preocu
pação em relação a isso. 

Em relação ao plano emergencial da Sudene, ele foi feito 
da seguinte forma: os técnicos do Ministério da_ Saúde e do 
Ministério da Ação Social e da Sudene forani cOnvocados 
por mim e pelo Ministro Ricardo Fiúza e se reuniram, várias 
vezes; elaboraram, então, um primeiro plano ernergencial que 
apresentamos há pouco mais de um mês na penúltima reunião 
da Sudene- Naquela época;o _Plano Emergencial representava 
um investimento de 135 bilhões de cruzeiros, e o maior contin
gente era para o Estado de Pernambuco. _Quando colocamoS 
esse Plano na Sudene, naquela época, chamei a atenção para 
o fato de que aquilo era um Plano preliminar que iria Ser 
discutido com cada G9vem_o Estadual, com os técnicos dos 
Governos ·Estaduais e, eventuahp.ente, Mun~cipais._lsso foi 
feito durante o período que mediou e~tre- a penúltima e a 
última reunião, o que resultou nesse último projeto. 

Aqui estão todas as posiç6es dos GOvernOS- Estãduais 
que foram ouvidos e tiveram os seus pleitos analisados e, 
uma vez admitidos pela área técnica dos Ministérios da Ação 
Social e da Saúde, foram incluídos no Plano. Assim, esse 
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projeto, esse montante de Pernambuco é a própria solicitação 
d.o Governo de Pemambucu. 

Com relação aos esgotos de hospitais, concordo com V. 
Ex~ que isso pode ser considerado mais do que uma omissão. 
É absolutamente !naceitável que tenhamos esgotos de hOspi
tais_ sem um: mínimo de tratamento. É por isso que estamos 
prevendo o trabalho em 342 hospitais para res"olver esse as-
supto. . 

Também discuti o assunto e venho dizendo que não faz 
nenhum sentido para mim estarmos pretendendo construir 
novos hospitais quanáo Os nossos_ recursos não são suficientes · 
para manter os leitos existentes. 

E temos deficiências em nossa rede hospit"al3r corria essa 
que foi dedectada em relação aos dejetos dos hospitafs. -

A cólera, Senador, continua a ser uma grande preocu
pação. Não pretendo minimizar o problema, mas apenas colo
car que não estamos no século passado. 

Se V. Ex~ observar os casos que ocorreram e que não 
tiveram a_s_sis_tência, verificará que na Região Norte foram 
18 casos. Morreram: l'Z. Na Região Nordeste foi constatado 

-20 e pouc-Os casos seni assistência, morreu- meiade. -Isso foi 
no século passado. Quer dizer, a cólera s_em assistência. 

Hoje, vivemos um momento em que, primeiro, conhe
cemos a doença; sabemos qual é o agente etiológico. Cot;the-: 
ceníos as conseqüências da do_ença, ou- seja, o doente morre 
não por causa-da infecção, mas por Causa da desidratação. 
Um adulto pode perder 10, 12litroo de líquido em 6, 8 horas. 
É Js_so qu_e mata. E _t~m9s antibióticos aos quais o vibrião 
é altamente sensível. Uma ou duas doses resolvem o problema, 
tanto que mais de 98% dos doentes curaram. 

A cólera é uma diarréia facilmente curável. O probfeffia
é-·garahtir ó ãC-esSo d-as pessoas às tenlpias, em tempo mais 
rápido, e exercer ações de educação sanitária; rnetOdos de 
higiene etc., que não é o forte das populações dessas regiões 
onde não existe o saneamento básiCo e, coricomitahtemente, 
não têm_ edu~ção adequada e não têm- os hábitos de higiene 
que- as pt'otejãriJ.. · -

Quanto à interdição das praias, fOí um pouco tliais compli
cado, porquanto ela foi feita em Recife e no Maranhão e 
estava ameaçando se estender para outros Estado. Eu não 
quis to!nar uma posição pess~al. Consultei todos os el~_meptos 
da Organização Mundial de Saúde, da Organização Pan-ame
ricana de Saúde, os documentos dessas Organizações, os técni
cos da Fundação _Oswaldo Cruz, e _havia urna unanimidade 
no sentido de_ que não exist_e descrito casos transmitidos por 
esta via. Ent~o, antes_ de tomar· _qualquer medida, convoquei 
os Governadores, fizemos uma re_união nô Ministério, cada 
Governador discutiu a situação do seu Estado com s_eu Secre
tário de Saúde e chegamos ao consenso de que, realmente, 
aquela medida que foi feita com a melhor intenção e preten
dendo proteger a população etc., era desnecessária, como 
também a proibição da pesca, visto não termos, nO País, o 
hábito de com_er peixe cru. Então, a informação seria no sen
tido de que o pescado ou os frutos do mar não deveriam 
ser consumidos crus; uma ve~ conveniéntemente cozidos, não 
hayeria problema algum. E as praias, não havia nenhuma 
razão para elas serem interditadas por _causa disto. Sabe V. 
Ex~ que as praias são interditadas periodicamente em vários 
lugares_ do País, em Santos, no Rio de Janeiro etc., quando 
o índice de coliformes fecais atinge um determinado limite. 

De maneira que para efeito de cólera não havia necessi
dade nenhuma de interdiÇão, por isto ,elas foram desinter
ditadas e não acont.eceu absolutamente nada por causa -disto. 
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Eu diria que-a cólera não-está sob_co_ntrole, totalmente. 
Ela está sob um controle relativo na Região_Norte, mas estaM 
mos preocupados com a possibilidade de reinstalação porque 
isto pode, evidentemente, ocorrer. A possibilidade de que 
ela caminhe para os Estados do Sul, eu não diria com uma 
certeza absoluta, mas à_ probabilidade. __ . 

Veja V. Ex~ que -ela se iniciou na ... Ásia, foi percorrendo 
os vários paíseS, o sul da Europa, a Africa, etc.,. até chegar 
a atingir, hoje, todos_ os países da AmériCa Latina. 

D_e_ maneira que é, realmente, uma pandemia, que pode 
chegar aos Estados em que ainda não ocorreu. 

Quando tivemos uma reunião com os Governadores não 
havia ocorrido ainda nenhum caso no Ceará. Disse ao Gover
nador que isso não devia animá-lo muito porcÍue certamente 
iriam aparecer casos no Ceará e Cles apareceram. 

De modo que temos de ter uma atitude, diria, madura, 
equilibrada, sem grand_c_emocionalidade, mas absolutamente 
rigorosa no trato de um problema dessa importância. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa} - Senador 
Mansueto de ~vor, V. Ex~ deseja contradi_tar? -

O SR. MANSUETO DE kAYOR (PMDB---: PE)- Que
ria saber do Sr. Min-iStro se o índice de letalidade da cólera 
no Brasil está senclo Qlaior dQ_que no Peru e-põr ciUe :raZãO_. 

No que diz respeito aos recUrsos para os Estados do Nor
deste, V. Ex~ informa que foi a propost:a do própriO Gover
nador do Estado. Realmente, são poucos. Entendia-se que 
Pernambuco, tendo uma incidência das maiores do_Nord~?te, 
tivesse recursos_suficientes-para, âe certo modo, debelar a 
epidemia. Estado_s que, felizmente, não foram atingidos ou 
foram em número bem men~Qr-bcqmo é_~ ~so.da Bahia, com 
apenas dois casos comprovados, e Alagoas, com quase ne~ 
nhum caso, estão com recursos_ bem maiores dõ que os dest_ina_
dos, por exemplo, a Pernambuco, a Paraíba, etc. V. Ex~ expli
cou; agora, que essa distribuiç~o foi feita através _q_e _pleitos 
e propostas dos próprios GOverriadores. _Lamentavelmente, 
no que se refere às prioridades, o Presidente, na sua Mensa
gem da Lei de Diretrizes OrçamentáriaS, -realrriente-esqueceti 
estas últimas. Mas, corno hoje se -iniCia O prazO de emendas 
para a Lei de Direlrízes OrçamentáriaS, é_ c;larO que o Con
gresso. assume. com certez~~ este coropr~~isso de repor a 
saúde, expressamente, como uma das__ prioridadeS_ no Orça
mento de 1993. ·-· -.. ·--.·-·- ~ -~ , . 

Muito obrigado a V. Ex• e, mais uma vez, eu o saúdo 
pela maneira cOmo discorre sobre este tema-táO importante. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)-V. Ex• deseja 
utilizar a tréplica, Sr. Ministro? 

O SR. MINISTRO_ ADIB JATENE -Quero, apenas; 
agradec_er ao nobre Senador e dizer a S.: Ex~ qtie, realmente, 
os investimentos, que nós estamos cOloCando nesse. Plano 
Emergenciã.l, se dirigem muito maiS a atender um número 
de municípios atingidos e sob risco num· det~rminado Estado. 
Talvez, a situação de PernambUco_seja eventualmente melhor 
do que a de outros EStados, razão pela qual os outros Estados 
estão-solicitando um contingente maior. A ·situação doMara
nhão, por exemplo, é absolutamente dramática em relação 
à própria situação geográfica e ã distribuição e extensão do 
Estado e às possíveis vias de contaminação. ___ . __ _ _ 

De maneira_ que esSe plano emergencial, se_bem que defla_-
grado pela cólera, não é exclusivamente para controlar a cóle
ra. Por isso, acredito que, nesse particular, houve um benefício 

para os Estados, porque, como dis.se, se despertou a sensibi-
lidade. .· . . . . 

Se. V. Ex• fizer as contas da mortalidade infantil e do 
percentual de 40% por causas diarréicas, onde a mortalidade 
é muito alta, V. Ex~ vai verificar que os óbitos que oCorreram 
com um ano de cólera são inferioreS a:os óbitos de um dia, 
por diarréia, no Nordeste. De rriarieifã que tã.l fato não sensibi
lizava e agora a sensibilidade está absolutamente despertada, 
inclusive pela própria imprensa. Numa das entrevistas que 
dei 1 fui questionado: "Ei.Ltão, é preciso que a imprenSa levante 
o problema para o Governo se interessar?" Eu disse: "Não. 
É_ que a imprensa é a ~ixa de ressonância da sOcied~de! 
Çomo a sociedade não estava sensibilizada pelo problema, 
a impre~sa rião se manifestáva, e O Governo é urna_ parte 
da sociedade. A imprensa começou a se manifestar daquela 
forma, no momento êrn que sentiu que a sociedade e o Gover
no} simultaneamente, estavam sensibilizados''. 

Acredito que, de todo o episódio, continuamOs com a 
preocupação. Penso que esse é um problema sério, deve _ser 
tratado c;:om toda seriedade, mas sem a emocionalidade e 
o pânico que eventualmente quiserãnl"" coloCar. ' 

9__Sr:_ Mansueto de Lavor- Muit_9 obrigado_._ 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Com a p;la
vra o nobre Senador_ Esperidião Amin. V. Ex~ dispõe de 5 
minutos. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS - SC) -Sr. Presi
dente,_ Srs. Senadores e Sr. MinistrO AdibJatene, temos acom
panhado, não apenas pelas suas declarações, pelas suas mani
festações de repercussão na imprensa nacional, mas também 
em audiências, encontros e, também, nesta passagem de V. 
EX" pelo Senado Federal que se_cunda e enriquece uma outra 
havida na Comissão de Assuntos Sociais, desta Casa, temos 
acompanhado, repito, que além do conhecimento indiscutível 
que V. Ex~ tem sobre a área que administra, que dois senti
mentos têm aflorado de todas as suas manifestações. O primei
ro, já abordado hOje, é o sentimento de angústia, em função 
da falta de recurso~ Esse já foi abordado aqui corno das vezes 
anteriores. O segundo, que é objeto da minha pergunta, tam
bém já focalizado, mas que gostaria de ferir com um pouco 
mais de profundidade, é a aparência, pelo menos, do senti
mento de impotência p:ara planejar, com conseqüêri.ciã., as 
ações de um plano nacional de saúde. É exatamente sobre 
esse aspecto que eu gostaria de, complementando o que já 
fof dito aqui,-me debruçar e pedir mais detalhes a V. Ex~ 

Quàis seriam as· ações, a nível de medicina preventiva, 
de saúde pública, que não estão alinhadas a n_ível de Orça
mento --tanto no anual quanto no plurianual -e que V. 
Ex• e~timaria que o Congresso conhecesse como prioritárias, 
ou seJa, o que é prioridade e que não está devidamente rec_o
nhecido como tal nos documentos que devem procurar viabi
lizar necessidades e prioridades? 

Segundo, na política de investimentos em obras físiCas 
e equipamentos, quais os reparos que V. Ex• aeonselharfa 
àqueles que têm co-responsabilidade com o Orçamento -
os membros do_ Congresso- neste momento? 

Espero ter sido claro em relação às minhas indagações. 
São duas, portanto. A primeira, -quais as prioridades, na área 
de medicina preventiva, de saúde pública, que V. Ex~ estimaria 
que o Congresso reconhecesse e considerasse aqui, hoje, na 
hora de fazer o Orçamento, na hora de discutir a LDO, enfim, 
em relação aos atas de planejamento em que o Congresso 
participa? - - -" 
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A segunda, em matéihi-de investimentos, equipalneritoS~ 
construções, quais as observações que o Ministrq, o homem 
público Adib Jatene gostaria que nós, Parlamentares, levásse
mos em conta? 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Sr: Ministro, 
V. Ex• dispõe_ de cinco niinutos. 

O SR. MINISTRO ÀDIB lATENE- Norma!~ente: 
nãO sou um homem angustiado. Sou relativamente tranqüilo, 
mas não sou acomodado. 

Estou habituado â falta de recursos,- unia Vé:i qUe fí.Z 
toda a minha carreira profission-al no serviço-público. Portan
to, sempre conviVi com a Ialta de recursos. 

Considero importante e quero colocar o fato de que há 
uma certa --não diria tradição - aceitação de que na área 
de saúde, especific~me!It_e, só se pode fazer_p que oS recursos 
inscritos no Orçamento- permitem. Isso -se o Orçamento for 
executado na sua integralidade. -~ __ _ _ _ 

Sempre tive urna poSiçãO diferente~ Acreditei que na área 
de saúde, como ern outras áreas, precisamos dimensionar a 
necessidade; a partir daí, dimensionar os recursos._ Não sinto 
a impotência do pTallejamento. Ao contrário, sinto o fato 
de o planejamento não ter sido feito adequadamente, na sua 
globalidade. _ _ 

Quando fui discutir -o problema do Saneamento no Nor
deste, imaginava que um organismo como a Sudene teria todas 
as necessidades levantadas e teria um cadastramento dessas 
necessidades e não tinha él;in_da feito a _execução, porque não 
possuía recursos. E, para a minha surpresa, não existia esse 
cadastramento, não existia esse-plancjamento estratégico, di
gamos assim, que foi feito. Agora nós sabemos a necessidade, 
nós sabemos quanto precisa ser investido. Então, dá para 
cotejar. É nesse sentido que eu colocava: quem -prioriza as 
ações_? _Porque se nós não temos a priorização ou õ levanta
mento da necessidade nem dá para discufir com quem- traz 
uma necessidade já adequadamente dimensionada. 

Em relação â saúde, e_u costumo dividir em três grupos 
de ações: o que eu chamo açóes de saúde propriamente dita, 
que inclui água, esgoto, habitação, alimentação, imunização, 
controle de endemias, qualidade de alimento, qualidade de 
medicamento_,_ controle de portos etc; o que eu chamo de 
açóes de doença - uma vez escrevi um artigo cujo título 
eu coloquei Ministério da Doença - porque a doença pres-· 
siona extraordinariamente as pessoas e sensibiliza muito, e 
as ações de doenças têm características mniro--diferentes das 
ações de saúde. As ações e Saúde podem ser limitadas na 
sua abrangência, podem ser planejadas com antecedência, 
não exige o Vínculo entre quein presta e qUem recebe o bene
fício, enquanto que as ações de doenças são-b-COfiltãfiO, elas 
são freqüeritemente de urgência, elas exigem vínculo entre 
quem presta e quem recebe o serviço, elas nãQ_podem ~er 
limitadas na sua abr~u:~gên~ia e nem previstas com a devida 
antecedência. Então as ações de doença são muito mais com
plexas, dependem de um enorme complexo médico-~ssisten
cial e têm embutida urna incorporação de tecnologia que, 
para pafses como o nOSso, que dispendem com assistência 
médico-hospitalar menos- de 100 dólares por habitante/ano, 
não se consegue o que se' faz ·em países que têm dois mil 
dólares por habitante/ano para gastar com área de saúde e 
onde todo esse avanço foi d6senv6Ivido~- -

De maneira que toda essa problemática da doença, e 
especialmente da incorporaçãO" da'" tecnologia, vai desaguar 
no problema dos investímentos, "das Construções, dos reparos 

doS equipamentos. Que nível de complexidade nós agüen
tamos como Nação? Que nível de tecnologia nós podemos 
oferecer a toda a população? Ou nós vamos fazer grupos, 
hospitais que têm recursos, que captam recursos da sua assis
tência e que a oferecem àqueles que- podem pagar por ela, 
enquanto que os que_não podem pagar por ela não têm acesso 
a esse tipo de tecnologia. 

Isso tudo é um probl~ma extraordinariamente complexo. 
Exigiria uma formulação clara, com participação de todas 
as_ camadas da própria sociedade e do Congresso Nacional. 
Por isso, fiz questão de ir à Comissão de Assuntos Sociais 
do Senado, ci vou à Comissão de Seguridade da Câmara daqui 
a-dois dias, exatamente para começar a desenvolver essa dis
cussão. 

Em relação à medicina preventiva, Senador, estamos bas
tante envolvidos com uma séiie-de ações._ V. Ex~ está vendo, 
por exemplo, a campanha de vacinação contra o sarampo, 
com a qual pretendemos imunizar 50 milhões de crianças de 
9 meSes até 14 anOs. Recentemente fizemos uma reunião em 
Belém do Pará, com a participação de--todo$ oS-Governádores 
da região, para discutir o problema da malária. 

Não se admite que um País, como o Br~sil, ç_Qntimie 
mantendo os níveis que vem mantendo com relação à malária, 
~o~ -~_ais ~e_ 600 mil casos por ano; a doen·ça de Chagas 
c:=st:'!fllOS _ai!J~a_ co_~ um_ ~~síduo, pelo menos de 20%, que 
pode ser eliminado através de uma ação mais rigorosa, A 
esquistossomose, No fim_ da década de 50 se _fez uma ação 
rigorosa de iratâmento, noS casos mais graves, inudand9 a 
situação dessa endemia na região Nordeste. Est;amos discu
tindo a hanSeníase1 pois o _Brasil tem mais de_200_ mil cãsos; 
ou sejà", est~:eni" segundo lugàX: iio mundo, ~ temos cpn_dições 
de até o ano 2.000 reverter essa situaç_ão, porque _estamoS 
agora identificando os casos na fase eni que são· CúrávelS, 
quando no passado o identificávamos, mas quando já estavam 
adiantados. 

EntãO, nessa área- da medicinã. preVentiva te-mos umã
tradigã9 de sanitaristas, epidemiologistas que têm tido dificUl--
dades, porque ·não se lhes oferecem recursos necessários para 
que as ações sejam cuinpridas. - - _ _ · _·- __ 

__ Na_ ár~a dos hospitais- aqui o problema- tenho colo
cado de uma forma prioritária: se nós n<;lo temos recursos 
para:· inanter a rede_ existente em condições adequadas para 
esse tipo de atendimento, na minha cabeça não faz nenhum 
sentido investirmos fortemente e construirmos riovos leitos. 

Precisamos aprOveitar todos os meios existentes e colo-
cá-los em funcionamento. -

E há um dado, Senador, que é muito importante. V. 
Ex~ foi Governador, foi prefeito, lidou com isso. Num hospital, 
além do custeio, precisamos, pelo menos, 2,5% por ano do 
valor atualizado do prédio para reJ?aros, para reinstalações, 
porque se não os-prédios deterioram: Precisamos, pelo menos. 
10% por ano para atualização dos equipamentos. O valor 
atualizado dos equipamentos parã reposíc;ões- um-equipa
mento não dura mais do que 10 anos, hoje, talvez, nem dure 
5 ahoS. Há Certas áreas de informática que não duram 3 anos. 
Então, nós precisalllos ter o recurso· pai-a o Ct(Steio simPI~s
mente. mas precisamos _que- a remunerãÇão do trabillho dos 
hospitais lhes permítam manter a sua condição física e lhes 
permitam atualizar o seu equipamento, para qUe ele não fique 
ultrapassado. 

E há uma terceira área de ações, que são as de recupe
ração. Não existe praticamente neste País para onde encami
nhar um paciente com acidente vascular cerebral que fica 
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na fase crônica limitado na sua movimentação, ou um trauma
tizado grave. Essa é Uma área extrãói"díilãriamente -deficiente 
em que deveria haver~ rapidamente, uma ação efeiiv3. da segu
rança e da Mesa das duas Casas para evitar que daqui a um 
mês reseurjam novas denúncias~ pegue, no Cõhtrapé-, aqueles 
que deveriam ter adotado essas providências -isto em defesa 
do nome do Legislativo, da honradez de seus membros -
e náO ()fizeram:- Será- que nós vamos conseguir-isso? E se 
fizermoS issO nõ- !estante -dO-Pafs, qual vai ser a necessidade? 
E diante dessa necessidade qual vai ser a prioridade. 

Nós temos áreas extraordiitaria_mente_desenvolvic;las no 
Pafs-,- Irias te-mos deficiências desse tipo: Isto é conseqüência 
de uma prioriZação in-adequada dos recursos._ Grandes _inyesti
mentos foram feítos neste País com recursos embutidos no 
investíníento que aumentaram a nossa 'dívida interna e exter
na, e que estão penalizando nosso Orçamento. 

Neste ano, V. Ex~ sabe, o nosso Orçamento preVê 456 
trilhões de cruzeiros - 246 trilhões são para operações de 
crédito. Ora, o que é- operação de crédito? _É_a _cobertura 
da dívida, é a rolagem, é o título para pagar o tftulo. Então, 
isso é- co:hseqiíêTICiâ ~do quê? Decisões que se tomou no pasSa
do, em que as prioridades foram de certa forma distorcidas. 

Então, temos áreas que têm um enorme ~esenvolvimento 
e temos áreas -em _que não temos o mínimo de saneamento~ 
Isso é que precisa Ser corrigido no momento. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- SenadorEs
peridião Amin, V. Ex" deseja contraditar? V. Er dispõe de 
dois minutos. 

o SR. ESPERIDIÃO AMIN- DeseJo dizer que as obser
vações do Sr. Ministro são válidas, atualizadas por ocasião 
de todas as decisões referentes a ·orçamento que o Congresso 
venha a tomar para evitar- Governo, Executivo; Cõngtesso 
- o agravamento do quadro de equívocos que sabidamente 
existe. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Gosta)-,- Sr, Ministro, 
V. E~ deseja utilizar a tréplica? · -

O SR. MINISTRO ADIB JATENE .,-Apenas gostaria 
de agradecer ao Senador Esperidião Amin e- dizer a S. Ex~ 
que me sinto estimulado pela manifestação de apoio em rela~ 
ção ao trabalho que venho desenvolvendo à frente do Minis
tério da Saúde. 

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

O SR- JUTAHY MAGALHÃES - (PSDB - BA) -
Sr._ Presidente. Exm<? Sr. MiniStro da Saúde, Adib Jatene, 
V. Ex~ fá-deve ter notado que a preocupação dos Srs. Sena
dores tem sido de abordar também aspectos do orçamento 
da União. Não_ vou fugir a essa regra. Emb?ra d~ _saída, devo 
fazer ligeiro comentário a respeito de uma __ ~spost_a qu~ V. 
Ex• deu ao Senador Esperidião Amin, que para ~1m foi da 
maior importância e da maior gravidade.~ V. :~r. mostrou ao 
País que não existia na Sudene, como n~o ex1ste em out~os 
órgãos do Ministério da Saúde, o planeJamento a· respeito 
de futuras aplicações de recursos. Por_ exemplo, na área de 
saneamento para o Nordeste. A falta desse planetamento é -
uma demonstração do_ erro dos nossgs_governos. Nao é possí
vel governar sem planej3mento, principalmerite um País com 
falta de recursos como o nosso, onde os parcos recursos devem 
ser bem aplicados. __ - --- - _ - _ ~-- d' 

Mas, Sr. Ministro~ V. Ex~. na sua expos1çao, Isse que 
a cótera é um_a doença da pobreza, que atinge basicamente 

os grupamentos sociais que vivem em grau de extrema pobre
za, sem habitação adequada, sem oferta de água tratada_nem 
esgotamento sanitário, enfim, as camadas de baixa renda, 
de pouco nível de escolaridade. 

Quando aqui_ esteve, numa CP!, o então Ministro Al~eni 
Guerra, eu perguntei a ·ete por que o Ministério da Saúde 
não apresentava ao Congresso Um plano de Governo, um 
plano do Ministério da Saúde, a respeito de con~trução_ de 
hospitais, que era o assunto da moda e era o motivo da sua 
convocação naquela época. Nós estávamos acabando de rece
ber a proposta -~o Governo para o Orçame"nto deste ano e 
não _havia na proposta do Ministério da Saúde um planeja
mento a respeito do que fazer com os recursos para a áre_a 
dos hospitais. No ano anterior, já havia ocorrido aquela distor
ção de que para a construção de hospitais foram alocados 
grandes recursos e para manutenção e reparos poucos recursos 
haviam sido alocados. Eu perguntei a ele por que não fazia 
um planejamento global e ele colocava que essa responsa
bilidâde cabia ao Congresso, em razão das emendas.que apre
sentava e a pulverização das verbas. Isso seria, no máximo, 
uma meia verdade, porque se houvesse o planejamento dos 
recursos, demonstrando um plano de governo, fica~iam os 
Srs. Parlamentares inibidos de fazer essa pulverização. E, 
se fizessem, o Executivo teria Condições legais para o veto, 
se fpsse necessário, para retornai- àquela possibilidade de um 
planejamento global. 

Quando aqui esteve a ex-Ministra Margarida Procópio, 
também em uma CPI, já como ex-Ministra, fiz a mesma per
gunta a respeitO de- saneãineDto: -por que ---não se "fazia um 
plano global, mostrando qual o interesse real do País para 
obras de saneamento; onde deveriam ser aplicados os recur
sos, dentro do interesse nacional. 

O que eu procurava demonstrar- e acredito que tenha 
demonstrado - é que esses recursos eram liberados de acordo 
com interesses políticos e não dentro do interesse global. De
pendiam de quem tinha mais ou menos força para fizer a 
liberação desses recursos. 

E o que vemos é exatamente isso, Sr. Ministro,-que.- tem 
faltado, até hoje, um programa nacional,. seja de saúde_ ou 
seja de saneamento básico. Os_ recursos "são poucos e_ são 
mal aplicados, mal direcionados, sem nenhuma visão nacional 
em conjunto.- _ - _ _ _ ___ _ 

Pergunto a V. EX' com as dificutdades que estão sendo 
apres~ntadas nos jornais, de que o FGTS, por exemplo, 

está todo comprometido por um ou dois anos, de que faltam 
recursos ao Ministério de Ação Social para aplicação em sa
neamento básico, como V. Ex~_pode fazer, hoje, um programa 
visando esSe problema, que não é tanto da cólera, como V. 
EX!' tem repetido, mas, principalmente, em razão da cólera, 
poder enfrentar o grave problema da diarréia infantil? Quais 
os recursos com que V. Ex~, realmente, irá contar para fazer 
um plano nesse sentido? 

O SR: PRESIDENTE (Alexandre Costa)~ Com a pala
vra o Sr. Ministro. 

O SR. MINISTRO ADIB JATENE- Sr. Senador, o 
que coloquei em relação a não existência de um cadastramento 
de ações de saneamento que precisava ser fiito no Nordeste 
pela Sudene, eu até diria que nãO é bem culpa da Sudene, 
é uina tradição nacional. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Não, não estOu falando da 
Sudene ... 
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O SR. MINISTRO ADIB JA TENE-'-Ilü queria cofocàr 
que não temos grande tradição em relação a planejament~s 
de longo prazo. Quando o Professor Lucas Garcez foi Gover
nador do Estado de São Paulo- ele era professor de Hidráu
lica na Escola Politécnicã da USP -, ele fez um planejamento 
de 40 anos do aproveitamento hídrico do Estado que, obede
cido pelos vários goverrios seguíntes-; levou SãO Pa!Jlo à situa
ção energétíca em que se encontra. 

Não temos, na área de saúde, planejamento desse tipo. 
E um esforço que tenho feito, quando me..!~laciono com té_cni
cos do Ministério, quando viajo-, quando me perguntam qual 
é a orientação do Ministro, é ·ctizer: ~'Sâo vocês qUe devem 
dizer ao Ministro_ (j_uã.is São_ as necessidãdes''. Na nossa _vida_ 
pública, um Ministro,-um- Sécretári6 -de Estado etc., exerce 
um enorme poder sobre a estrutura ~. como (!SSes ___ ç_argos 
são de confiança e mudain com certa freqüéncia, isso gera 
uma descontinuidade na administração tremendamente preju-
dicial. __ _ __ _ 

Tenho tentado colocar que a estrutura deve se fixar nO 
planejamento global, para que eventualmente quem ocupe 
os cargos de direção - um Ministro, um Sc:;_cretário, ou o 
que seja- tenha sobre o que decidir. IJl:feli~~-I!~e_, não é .. 
a nossa tradição; Mas, isso já está ·sendo_ f~~to- em algumas 
áreas, em alguns locais. Nós pretendemos que isso seja fefto 
a nível do MinistériO da Saúde. 

V. Ex~ chamou a atenção para os grandes recursos desti
nados à construção de hospitais, enquanto ·que para nl'ánü
tenção e reparos há pequenos recursos, p~lverização de verbas 
etc. Até há poucos anos, a situação era absolutamente dife
rente. Tínhamos um fundo de inve.stimento, que era q_ FAS, 
da Caixa Econômica Federal, que concedia empréstimos: 
Quem pretendesse obter o empréstimo, apresentava ao Minis
tério da Saúde o seu projeto, que tinha de contemplar a neces
sidade social regional, e o MinistériO da-S:ãUOe-·analisava o 
'projeto nos seus detalhes, até na planta física etc. - -

Hoje, nós estamos numa situação inversa. O Ministério 
tem que repassar recursos--a-fundo perdido para obras que 
ele não conhece, ele não sabe o que vai ser feito. _Tenho 
buscado os convênios assinadOs, são convênios de repasse 
de recursos, não têm projeto, nãO -rêmplarita,_ não têm nada. 
Simplesmente se Pfeiteia um recurso _piua COilS~r_!!ir um hosp
tiã.l com 150 leitos. Mas não-existe .i juStíficiiiva, nem a·análise: 

Desde 1952, 1953, quando eu era estudante de medicina, 
ouço falar em regionalização, hierarquizaçãO, em referência 
etc., mas não existe o planejamento nacional de~es níveis, _ 
e fica, como muito-bem disse V. Ex_\ a_6s-abor-de mai? ou 
menos a força polítíCa para liberar· o_· r~C~"tso~ ·ISSO é irraçionaL 

Em relação ao saneamento, é a mesma_ coisa. Qual é 
a necessidade global? A necessidade globam tem_q~e_s~F_ Ie:
vantada municípiO por m-unícípíb, zona uibana e zona rural. 
Te-m-se que saber quanto custa, para quando se for decidir 
a aplicação dos poucos recurso que temos,--sabermos onde 
aplicar. ~~ ~ ~ 

Em relação à rede hospitalar, há um problell!a _I~nuito 
mais complicado, porque muito mais caro, muito ma1s difícil, 
necessita de muito mais recursos. 

Tenho defendido a idéia de que, dentro de um planeja
mento, em que as necessidades locais_e regio·nais sejà.m con
templadas, as unidades hospitalares, que eventualmente preci
sarem ser implementadas, sejam feitas pela ~munic;Jade. Hos- _ 
pital não é estrutura adequada para ser propriedade do Go
verno ou particular, deve ser propriedade da comunidade: 
Isso é da tradição brasileira. As Santas Casas são feitas pelaS 

com~nidades_ e suportadas pelas comunidades. Se a comuni
dade~_nessas regiões_ de pobreza e périferia das grandes cidades 
- que é o nosso grande problema e que ocorreu nesses 20, 
30 anos, se essa comunidade, repito, não tem a diyersificação 
profissional e social, quem sabe nós podemos obter a co_ope
ração da sociedad~ organizada? Tenho chamado atenção sopre 
os sindicatos patronais,_ A FIESP, em São Paulo, tem rn.ai_s 
de 120 sindicatos patronais. Um deles construiu, há mais de 
25 anos, um excelente hospital em São Paulo, que é o hospital 
dg SEPAC, mãntido pelo sindicato patronal. Num dos dissí
dios, ~á cerca de 25_, 30 anos, estab~Ieceram que iam colocar 
1% sobre _o faturamento para sustentar e fazer o hospital 
que eles têm, e funciona muito bem. Algun1:as com_unid_!des 
no interior têm implementado coisa semelhan~e. Então,_ é 
preciso que nós não dependamos exciusivamente dos recursos 
do Orçamento, porque os recursos do Orçamento não estão 
sendo realizados. 

V._ Er sabe, melhor que eu, que a receita prevista é 
que dá a despesa estimada. E nós estamos assistindo, especial~ 
m~_l).t~_ ne~te ~o. que a recéita prevista nãO-está sendo cum
prida. Especialmente os recursos que estavam destinados ao 
Minis.téJiQ. d_a Saúde e cujo orçamento foi basicamente colo
ca,do. spbre o Finsocial, nós todos e.staq~os as~isti:p.do ao grande 
questionamento que essa contribuição vem enfrentando, o 
que impede a receita, o que, por sua vez, não permite a 
destinação da despesa. __ _ _ _ 
- ·· · De maiteíi:-3. que eSse compleXO em que nós estamos envol
vidos, de carência de recursos-, não impede que se faça uma 
programação adequada. Pelo contrário, obriga que se faça 
um_ª'- programação adequada para evitar o desperdício, e esta
mos assistindo a esse desperdício. Em pequenas cidades, ou 
mesmo-nãs maiores, temos Unidades que foram construídas 
e estão subutilizadas; foram superdimensionadas. Então, tudo 
isso precisa ser reariumado, e, para isso, temos de contar 
co~ 9 nível estaduª-1, com o nfvel municipal, e .. com o controle 
social. Na área de saúde estamos montando p ~.I).t~le social. 

O nosso Conselho Nacional de Saúde, hojel:_não é como 
era_no_ passado, quando existia o especialista, o técnicq." Não!_ 
Temos reoreSentantes de trabalhadOres, temos representantes 
de ·empresários, temos representantes de usuários; temos re
presentantes de prestadores de.serviço e de profissionais. Esse 
conselho, por sua vez, indQ.Z à formação dos conselhos esta
du_ais e municipais. Então, tudo isso tem de s_er mobilizado 
para que consigamos, dentro de um planejameritd rlú:oáVel, 
verificar, depois, quem faz o quê, com que recursos.'·oe de 
onde eles vêm. 

De maneira que é nesse ponto que estamos, no momento, 
discutindo esse assunto. Já antecipamos-um pouco o problema 
de saneame_nto no N ardeste e temos de elaborar todo o restan
te. Falei Sobre a malária. Estanios; agÇlia, mobilizan~O os 
Estados, os Municípios e a própria sociedade, e pi-eciSamos 
ter uma at~ação um pouco mais en~rgiçá-_na áiea de preven~ã?. __ 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- V. EX' deseja 
contraditar, nobre Senador? 

~~O SR. JUTAHY MAGALHÃES ~ Não propriamen~te 
contraditar, gostaria apenas de fazer alguns comentários. 

Sr. Mln1Stro, em primeiro-lUgar, gostaria de demonstrar 
a satisfação de ter aqui entre nós uma pessoa como o Ministro 
Adib Jatene. Sou um crítico de convocação deste tipo, no 
plenário do Senado, porque aqui, muitas vezes, n-ós il.ão Pôde
mos chegar a um'! conclusão, ao contrário_ do que ocorre 
nas comiSsões, ciride os debates podem ser mais amplos. V. 
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Ex•, hoje, está dando uma demonstração de que também 
vale a pena vir ao plenário poique V. Ex~, aqui, nãO tem 
a preocupação de esconder os fatos._V. EX' n_ão tem a preocu..; 
pação de ser Governo, de agradar a Oposição ou Sàfisfazer 
a qualquer um que venha argüir V. Ex• V. Ex• está dizendo 
a verdade, expondo, tranqUilamente, os fatos,- apresentando 
seus pontos de vista, com propostas como essa dos hospitais 
das comunidades, voltando à Santa Casa de antigamente. V. 
Ex~, -então, está-apresentando tudo com a maiol'-i1àtutalidade 
e simplicidade porque todos nós podemos entender. Não pre
cisamos ser técnicos em saúde e podemos compreender V. 
Ex• muito bem. 

Vejo com satisfação que V. Ex• conSidera, também, a 
necessidade - e isto já estava claro desde_ a primeira vez 
em que V. Ex~ esteve ãqur ___..: de termos um planejamento 
global da saúde pública no País e não apenas satisfazermos 
necessidades locais~ sem termos conhecimento se elas repre
sentam ou não desperdício de recursos públicos. V. Ev apon
tou esses fatos aqui. No caso específico V. Ex~ se refere, 
por exemplo, em mapeamento no País para sabermos- da ne
cessidade do que representa a real necessidade daquelas re
giões. Lembra-m~ d._e um caso - e, por coiriêídência, já o 
encaminhei a V. Ex•, que ainda não o recebeu, porque foi 
hoje que o fiz .:c..-sobre Paulo Afonso. Em Pa.ulo Afouso 
há o Hospital Regional da CHESF que está com apenas 30% 
de sua capacidade de ocupação. É um hospital considerado 
regiOrtal~ porque atende, pelo menos, a 15 municípios da re· 
gião, e está arileaçado.de fechar, e não há condições de outro 
hospital atender a essa região._Por isso, falo no mapeamento, 
para saber se esse hospital merece ou não, da parte do MinfS
tériO, junto com ·a CHESF - poi'que é especificamente da 
CHESF - um estudo para evitar que ocorra essa ameaça 
de fechamento._ _ __ - .-.. ,,_._, ___ ~-, 

Quero parabenizar V. Ex~, e dizer que, mais "uma vez, 
da mesma maneira como V. Ex~ faz milagres na cirurgia, 
espero-que faça um milagre maior no :Ministério d_a Saúde. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa} -,V. Ex• deseja 
utilizar o_ tempo da tréplica? 

O SR. MINISTRO ADIB JATENE- Só queria agrade: 
cer ao Senador. O e>;ei:Qplo que V. Ex~ deu, o hospital a 
que se referiu é de boa qualidade e, evidentemente, não pode 
ser subutilizado. Precisamos enContrar-Uma fórmula de_utili
zá-lo adequadamente. Mas essa subutilização, infelizmente, 
Senador, existe erri larga escala no País. 

Vou-lhe contar um pequeno episódio que ilustra o que 
venho colocando~ 

Quando era Secretário da Saúde, um prefeito de uma 
cidade de interior de São Paulo me procurou, querendo-cons-
truir uma maternidade na cidade. o~ -- - -

Perguntei: Qual a população do seu municípiO? Ele disse: 
10 mil pessoas~ Perguntei: - QuantOs leitos o Senhor quer 
fazer na maternidade? Ele disse: 30 leitos. Eu lhe disse: -
Prefeito, veja:_ "Se a Siiã. cidade tem lQ mil habitantes, e 
o índice de natalidade está ao redor de 3%, vão itáScer 300 
crianças. Se o municípiO fica perto de uma grande cidade, 
para onde mais da metade das mulheres preferem ir para 
dar à luz, o senhor vai ter 150 partos por ano. Se colocarmos 
dois dias de internação para um parto normal, purque os 
complicados vão ser feitos na outra cidade, o senhor vai preci
sar de um leito". Ele disse: "Mas um leito não é maternidade". 
Eu, então, falei: "É que o senhor não precisa de uma materni-

dade, mas de uma unidade mista com quatro ou cinco leitos. 
Ele disse: "Não, senhor. Vou fazer a maternidade". 

Ele fez, e está vazia. _ _ 
IssO é freqüente no_ País, exiSte muito mais do que se 

pensa. Então, estamos fazendo, neste momento, também um 
levantamento para saber qual é o índice de utilização desses 
hospitais, para ver se realmente não desperdiçamos uma quan
tidade imensa de dinheiro nessas obras ·e fícamos com falta 
em outras regiões. 

Em São Paulo, por exemplo, há bairros, como a Vila 
Brasilândia, que têm quase 270 i:Dil habitantes e não têm um 
leito sequer, nem público e nem privado; enquanto_ isso, há 
pequenas comunidades comJeitos sobrando, que não são utili
zados. 

De modo que não podemos nos dar ao luxo de ter distor
ções como essas num país que tem a limitação de recursos 
que nós temos. 

Muito obrigado, Senador. 

O Sr. Jutaby Magalhães- Obrigado a V. Ex' 
O SR. PRESIDEN~ (Alexandre Costa) -Concedo a 

palavra ao nobre Senador Josaphat Marinho. 

OSR. JOSAPHATMARINHO (PFL-BA) -Sr. Presi· 
dente, SrS. Seriadores e SL Ministro Adib Jate1_1e, na exposíção 
escrita e nas respostas oferecidas às indagações que lhe foram 
feitas, V. E~_, parece-me, esclareceu o que cumpria ser eluci
dado a respeito de cólera. _Releve~ portanto, que não volte 
ao assunto, e antes aproveite os termos gerais das observações 
_que fez_ para conduzir a algumas indagações também de natu
reza global. Como V. Ex• foi convOcado para cuidar de cólera, 
estará à vontad~ para não me responder o que porventura 
exceder os limites de sua convocação. 

- Agrad.aramwme, particularmente, duas observações que 
V. Ex~ fez. Uma, em que o médico revelou visão de homem 
de Estado, ao analisar que, no Brasil, ocorre muito a diferen~
ciação de trataniento entre as pessoas, porque lhes faltam 
igüais circunstâncias ou possibilidades de cuidar dos seus inte
resses. Essa observação, Sr. Ministro, pteciSa:vã- sei;-'POSiã em 
relevo, porque evidentemente não basta que· digamos ou escí:e
vamos na Constituição que "todos são iguais perante a lei". 
Essencial é que asseguremos iguaiS oportunidades a todos 
os cidadãos. _E _V. Ex~ dem_onstrou, com a experiência de 
médico e dirigente de hospital, que o problema dos pobres 
é, sobretudo, não ter quem lhes dê a oportunidade do trata
mento devido e regular. 

Um outro aspecto é que V. Ex', com muita circunspecção, 
sem nenhum objetivo de crítica a seus antecessores, observou 
a falta de planejamento geral e setorial. Cuidando deste últi
mo, V. Ex• revelou sua surpresa ao chegar a Recife e verificar 
gue não havia um levantamento adequado das prioridades 
de saúde na região, ape·sar do tempo de funcionamentó da 
Sudene. 

Essas observações, Sr. MinfStro, levam-me a fazer-lhe 
uma pergunta de ordem geral: encontrando assim _os proble
mas da Saúde, pretende V. Ex• estruturar um plano global-
de ação para o Governo do Presidente Collor ou me_smo para 

-além desse Go_verno? __ _ 
V. Ex• assiilã.lou que há, no Brasil, áreas com desenvol

vimento e_ áreas sem desenvolvimento nenhum, o que equivale 
a dizer que continuamos a ter no País os dois Brasis: o _Brasil 
que cresce11: ep Brasil que continua atrasado. Mas, ao assinalar 
o fato~ V. E~ está dizendo não apenas aos seus colegas médi-
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cos, mas particularmente aos políticos, que essa situação cumw 
pre ser superada para que as dissensões nã':' nos conduz~~ 
a riscos maiores. E assinalou V. Ex~ a necess1dade de parhcl
pação da comunidade. Aí um ponto em que, de modo geral, 
nós, políticos, e os homens de governo não temos_ ate_ptado 
devidamente: É preciso ·convencer a sociedade de que ela 
é parte das dificuldades. O Estado e o Governo não devem 
ser incumbidos de fazer tudo. E devo dizer-lhe que esse ponto, 
tão essencial, quase me trazia à tribuna, ontem. 

Mas hoj,e a ela me fez vir para louvar a atitude de V. 
EX1' ao ter apelado para- o poder económico, de modo geral, 
a fim de que concorress:e, independentement~ de divergências 
jurídicas, para suprir a falta do recolhimerito do~ recursos 
do Finsocial. 

Li, hoje, ~não sei se verdadeira a notícia.::.._- que Oito 
grandes bancos teriam decidido recolher o recurso. do Finso
cial, e que até o fatO já lhe haVia sido comunicado. Co!lm
nicado ou não, verdadeiro ou não o fato, o q~e eu deseJava 
nesta tribuna, Sr. Ministro, era fixar esse aspecto para, na 
oportunidade de sua presença, fazer um apelo aos homens 
de dinheiro deste País. Não basta esperar que -sejam criados 
impostos ou contríbUTÇ6es, ou ínStituído empréstirrio· compul
sório. V. Ex~ já anuncioU -à Nação a angústif d:e re.cursos 
do seu Ministério. Eu o ouv-i outro dia e o vi num programa 
de televisão, declarando que se tais_ r~cu_rsos !lãe?_~e_t<?~~ssem 
realidade o Ministério éra irrecuperável. _____ _ _ _ 

De outro lado, há poucos dias, o Ministro Angelo Calmon 
de Sá, falando sobre o assunto, declarou que _a situação é 
tão grave q:ae se imPõe qúe os- que podem- t:iricoritfem um 
meio de concorrer para sanar as atuais dificuldades em que 
se encontra, o Tesouro, no··que concerne áó "Ministério ·aa 
Saúde. 

ora, se é assim, o que se-espera - e ·este o apeiO que
daqui faço, confirmando o que V. Ex~ anteriormente já dirigiu 
às classes_ produtoras-- se assim - ocorre, é hora de não 
se aguardar que seja institu(do imposto, ou empréstimo com
pulsório especifkam·ente, ou qualquer outra modalidade de 
contribuição. Se a Nação está em dificuldades, se o Ministério 
da Saúde não dispõe dos recursos devidos para atender às 
necessidades gerais _da população, concotrant os que podem, 
espontaneamente, promovam o levantamento d_os recursos 
e que estes sejam postos à disposição do Ministério no mo
mento em que, dirig~do por V. Ex~, não há nenhuma dúvida 
sobre a cOrreta aplicação deles. Faça-se o levantamento desses 
recursos, dê-se ao Ministério o necessário a que atenda às 
necessidades da população pobre, daquela a que V. Ex• se 
referiu assinalando, que sofre sobretudo porque não tem a 
solidariedade dos que podem conduzi-la aos instrumentos de 
salvação pública. - -___ - ~ -

Se houver alguma dificuldade para o uso desse _dinheiro_, 
por não advir de Orçamento, não será o_ o.bstácu~o. Posto 
o dinheiro à disposição do Ministério, ou seja, do Governo, 
esta e a outra Casa do Congresso sabúã_O_ ~ncontrar fo_pp.a 
rápida de resolver o aproveitamento dele, sem risco de nenhu
ma argüição de ilegalidade. O problema não e esse_, mas ,sim 
de que haja o dinheiro _à disposição do Governo. 

Não se espere, portanto, a exigência de nenhuma tribu
tação ou contribuição compulsória. A sociedade que detém 
recurso espontaneamente, contribua, com o que puder, para 
que não continuemos a ouvir um homem de sua estatura e 
responsabilidade lamentar que não pode atender à angústia 
dos que sofrem pela deficiência de meios financeiros. -

Não importa indagar, neste momento, por que faltam 
os recursos. A saúde e a vida não fazem indagações dessa 
nã.tureza. Elas precisam de que os recursos existam para que 
o Ministério da Saúde lhes dê a solução adequada em tempo 
próprio, 

Em verdade, Sr. Ministro, pelo que V. Ex~ mesmo tem 
exposto, o que se verifica no Brasil é que muita gente está 
morrendo por falta da assistência devida no momento próprio. 
E falta assistência por escassez de recursos. Quando V. Er- _ 
garante à Nação, com sua autoridade, que precisa sobretudo 
de recursos suficientes para acudir a população pobre, cabe 
aos que podem a_tender a esse chamaJ!lento. _ , 

-O Çàngresso s~berá cumprir sua parte. Não tenho dúvida 
e ·nein precisaria fazer a pergunta, mas farei_ porquf:! ·esta é 
uma CaSa de debates e crítica: se esse_ recurso chegar, V. 
EX~ tem o instrumental técnico e adminiSffativo rieCeSSário 
para dele fazer uso Corretamente'? 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Sr. Ministro, 
V. Ex~ dispõe de cinco minutos para responder ao Senador 
Josaphat Marinho. 

O SR. MINISTRO ADIB JATENE- Queria agradecer 
a manifestaÇãO dO Senador Josaphat Marinho e as referências 
que fez à minha postura neste momento e à frente do Minis
tério da Saúde, 

-Diria, Senador, como tenho feito em várias oportuni
dades, que pessoalmente não pretendo nada, mas institucio
nalmente pretendo tudo. V. Ex~ me pergunta sobre o problema 
dà estruturação do plano global para este e outros governos, 
e diria a V. Er", sem querer parecer pretensioso·, que esta 
é ·a:·obrigaçãO de quem tem a oportunidade de exercer um 
cargo como aquele no qual estou investido. -

~ Digo a V. E~ que quando Secretário em São PaulO, 
com essa mesma equipe que me acompanhou no Ministério, 
elaboramos um plano metropolitano de saúde que, há doze 
anos, vem sendo cumprido pelos sucessivos- go--vernos e esse -
fato vem ocorrendo porque não era um plano do Secretário 
~sim da Secretati"a, era um plano que foi feito com a base 
da Secretaria e a população, era um plano que não poderia 
ser desconhecido. 

O grande problema que temos de descontinuidade é que 
aS pessoas pretendem elaborar os planos e a eles vincular 
o seu nome, e como a modificação de um poder num sistema 
democrático inclui obrigatoriamente alternância, quem era 
da oposição vem para situação e vice-versa, há uma dificuldade 
enorme de se dar continuidade aos planos .e, ãs vezes·, até 
por pessoa de mesmo partido. 

Então, quando nós elaboramos o Plano Metropolitano 
de Saúde em São Paulo, nobre Senador, fomos discutir com 
a populaÇão. Em São Paulo existia:rri organizações....._ o Sena~ 
dor Mário Covas conviveu com elas- que faziam assembléias 
populares nos bairros e convocavam eventu~lmente. secretá
rios. o Sempre fui aconselhado, logo que cheguei ao Governei 
para não ir lá. Não vá, porque são agressivos e é uma situação 
muito desconfortáveL Mas eu fui. Eu digo a V. Ex~ que talvez 
tenha sido a melhor experiência que tive, porq-ue lá eu aprendi 
uma série de coisas. 

O que eles queriam, em primeiro lugar, era apenas um 
lugar para vacinar os filhos, só. Então eles faziam uma grande 
movimentação, por não ter acesso, e com a agres-sividade 
própria de quem se sente marginalizado; mas, no momentç 
em que a reivindicação foi avaliada e a própria estrutura da 
Secretaria entendeu que aquela era uma proposta não de um 
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Secretário, mas da Secretaria, foi um.fati:f, eti diria a V. Ex\ 
até emocionante. E esse projeto foi realmente elaborado nesw 
ses termos e com essa continuidade. 

Por- isso, eu jã ·me referr aqui que tenho procurado conven
cer as pessoas no MinistériÓ. Os téCnicos_.-·quando se reún~m 
perguntam qual a orientação do Ministro~ Resp~n?o sempre 
que o Ministro não t~m orientação a_ dar, o M1_mstro é um __ 
cirurgião do coraç-ão, os Srs._ é que sao os técmcos, os Srs. 
assumam --isto que não é de-nossa tradição- a responsa
bilidade de elaborar um planejarnento que tenha conseqüência 
e seqüência e que não possa eventualmente por um Ministro 
ou por outra pessoa ser alterado significativamente. 

Essa é a força da estrutura que enfraquecemos. Tenho 
dito que a enfraqüeCeinos desde o mome~nto em 9ue fizem.?s 
com que o serviço ·público terminasse em chefia de seçao 
e todos os cargos, daí por diante, fossem cargos ·de confiança 
que sofrem essa mudança freqüente, cad~ vez que muda um 
Ministro, cada vez que muda um Secretáno, desestrutura_ndo 
todo o serviço público e impedindo que ele tenha cond1ção 
de assumir a responsabilidade do planejamento. É por isso 
que estamos nessa sit1,1ação. ~- ____ _ 

Senador, agradeço a V. Ex•, quando apóia a- fórma ComO 
tentei ~conduzir este problema junto aos empresáriOs. R:al
mente não quis discutir o ·aspecto jurídico nem o constitu
cional, o que desejei colocar, e talvez não o tivesse co~seguido 
com a mesma propriedade com que o fez V. Ex•, aqm, agora, 
é que existe uma responsabilidade social_e um compromisso 
sodal que caracteriza a cidadania. O País não pode perma
necer nesse ambiente de ·descrença, ·de desesperança, de se 
dizer: ' 1Não contribuo, porque não acredito que os recursos 
serão bem aplicados". Disse na Fiesp, em São Paulo: "Fisca
lizem! Os senhores têm responsabilidade social e têm que 
exercer o·controle social"._ Se o Governo não tem_ .C9!1trole 
social, pode cometer uma série de equívocos_; pessoas que 
têm acesso ao oo-verho podem evitar que ele os cometa e 
podem assumir a orientaÇ-ãO. -· . ~ ___ --- ··-· -- · 

Há dois an·os, pouco -menos, escrevi um artigo- quando 
na condução dos negócios da economia estava a Sr~ Ministra 
Zélia Cardoso de Mello, que havia feito um novo plano, de 
surpresa e depois solicitou apoio - sob o título: "O País 
não é do Governo, é nosso". O País não é dos home_n~_ que 
ocupam os cargos por determinados períodos-~ O G_o.verno 
tem que ser o resultado da participação de toda a s_~ctedade, 
principalmente dos que têm parcela de responsabilidade na 
sociedade. 

No momento, vemos o desequilíbrio social flagrante
em São Paulo, quando passamos pela Avenida Paulista nos 
defrontamos com aquela opulêncía mas, também vemos, famí
lias inteiras mOrando embaixo dos viaduto-s. Esse desequilíbrio 
social tem que levar, obrigatoriamente, à decadência social, 
e esta não é uma boa conselheira. Acho que isso tem que 
ser modificado, e o interesse em modificãf isso não pode 
ser exclusivamente do Governo, dos Senadore_s e Peputados, 
tem que ser de toda a sociedade. . 

Disserarn:m·e-·que essa era uma pregação que não um 
pegar. Paciência! Cada um cumpre a sua responsabilidade. 
V. Ex'- fez uma pregação muito mais-profunda e ampla do 
que a que eu, bisonhamente, estou pretendendo fazer. De 
maneira que acho que esse é o caminho. 

Recebi mais de 80 Parlamentares neste perío-do em que 
estou no MinistériC>e :ilão consegui atender a nenhum pleito, 
e O Estado de S. Paulo disse que me vangloriei disso. Telefonei 
para o editor e disse: - "Por favor, o senhor _se equivocou~ 

não me vangloriei e sím lastimei em não poder atendê-los". 
Farei o maior esforço para, no menor prazo, poder atender 
aos pleitos que, aliás, nada têm de inadequados. 

Na área da Sudene, para este exercício, no Nordeste, 
exiStem COnsignados no orçamento, 245 bilhões de cruzeiros. 
As emendas de parlamentares do Nordeste para saneamento 
representam 262 bilhões. Entâ-o,-as emendas não foram ina~e
quadas, pois iam de encontro às necessidades da região. 

De maneira que, acredito, Senador, se chegarem recursos 
não teremos nenhuma· dificuldade em aplicá-los, porque as_ 
áreas· onde a deficiência é fundamentalmente de esquema fi~ 
nanceiro, estão_identificadas. O giande problema que enfren
tamos, hoje, é que universalizamos o atendimento para toda 
a população. Eiltretanto; não montamos um esquema finan
ceiro que viabilize essas ações para to_ da a população. Se conse
guirmos mais recursos_ certamente eles serão aplicados de for
ma adequada. 

O SR. PRESIDENTE (Lucfdío Portella)- Se~ador, V. 
Ex' tem dois minutos para contraditar O Sr. Ministx :>. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Agradecendo a V. 
Ex\ Sr. Ministro, a oportunidade deste primeiro" encOntro, 
quero realçar a concepção que V. Ex• anunciou de plano, 
revelando que o considera um instrumento de ação coletiva 
e não um documento de expressão pessoal, de satisfação ou 
de vaidade individuaL 

Assim V. Ex~ nos dá a certeza de mais poder confiar 
na sua gestão à frente do Ministério da Saúde, ja que considera 
as prioridades de interesse do_ País, e não como satisfação 
de suas concepções pessoais. 

Revelando V. Ex~ tal concepção e declarando, como aca
bou de fazê-lo, que o Ministério está em condições, devida
mente instrumentado, para bem aplicar o recurso de que dis
puser; o que todos devemos, nesta hora, é esperar que os 
que podem ccmcorram na hora própria, para que a angústia 
de :ffiuitos, hoje, não se transforme no _desespero da multidão 
amanhã. 

O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella) - Concedo a 
pala~ra ~o Sr. Minis~ro Adib Jatene, para a tréplica. 

O SR. MINISTRO ADIB JATENE- Queria, mais uma 
vez; agradecer áo Senador Jos_aphat Marinho e dizer que os 
apelos que vêm sendo feitos ao poder económico realmente 
estão surtindo efeito. 

--O grande empresário que tc>dos reconhecemos, Dr. Antó
níó Ermírio de Moraes, telefo"nou.:me há uma s-emana dizendo 
que, contra a opinião dos advogados, as empresas do Grupo 
Votarantim voltaram a contribuir para o Finsocial. E os bancos 
que se reuniram com o MinistrO" Marcílio Marques Moreira 
- eles não pagam Finsocial, mas têm várias contribuições 
sociais que inclusive estavam pará s_er contestadas, algumas 
já o sendo - informaram-no cjUe vão voltar a págar todas 
as contribuições ·sociais sem ne-nhuma COntestação judicial e 
váriãs outras -empre_sas têm se mãrtiféstado nesse sentido. 

De maneira·que·acredíto, sinceramente-, que existe a pos~ 
sibilidade de se reverter a situação, para que as pessoas-não 
façam apenas aquiJo a que são obrigadas pela lei, mas também 
aquilo que sentem que têm a obrigação de fazer. 

Muito obrigado, SenadC!r Josaph~t Marinho. 

O Sr. Josaphat Marinho- Agradeço a V. Ex~ a infor
mação final e somente louvor~s merecem as empresas que 
deram essa infoirnação ao Ministro da Saúde. 
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Durante a interpelaçllo do sr. Josaphat Marinho 
o Sr. Alexandre Costa, 19 Via-Presidente deixa a cadeira 
da presidênda, "que é ocupada pelo Sr. Lucfdio Porte/la: 
Suplente de Secretário. - ---

Referi-me que, na semana passada, estiveinos em Belém 
discutindo com os governadores da região o problema da malá~ 
ria. Ora, a malária é umª doença que não é uniforme: TemoS 
várias malárias: a malária das cidades, a malária da população 
rural, ~stabilizada, a malária da frente agrícola, a 111alária 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Í'ortelia)- Tem a palavra do ganmpo. São diferentes. Então. qual é a estratégia que 
o nobre Senador Eduardo Suplicy. por cinco minutoS. vamos usar para re~uzir os números significativamente? E, 

baseados na estratégia, qual é o esquema financeiro que preci-
0 SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP) - Sr. Presi- samos para dar suporte a isso? E assim com as outras:áreas. 

dente, Senador Lucídio Portella, Sr. Ministro Adib Jatene, Os hospitais públicos;_ctu::ilo sabemos, estão deteriorados 
tendo em vista as declarações corajosas de V. Ex~ em relação _em grande parte, foram transferidos para oS Estados e Muni
à forma segundo_ a qual, hoje-, as prioridades daquilo que cípios e não estão em- condições adequadas. Quanto custa 
é feito pelo poder público muitas Vezes levam mais em·c~onta recuperar essa rede? 
a influência das grandes _empresas de constrUção neste País, Temos que ser objetivos. A ação do Ministério da-Saúde 
e considerando a importância da decisão-sobre os gastos com é a de prestar serviço, e isto custa dinheiro. Estamos tentando 
saúde e, em especial, aqueles- para atacar o problema da cóle- lev~tar o custo e dizer ao pt6ptio Governo, ao COngre-sso 
ra, perguntaria a V. Ex~ em que_ medida seria possível ao Nactonal, quanto custa recuperar todas essas ações de saúde. 
Ministério da Saúde definir critérios objetivos para que, por Por outro lado também temos que esperar que aqueles que 
ocasião do exame do O~ç_ame11:to, seja das propostas Que o ?ecidem sobre as prioridades no campo da saúde tenham os 
Governo nos encaminhe, seja das emendas a serem apresen- mstrumentos adequados para, diante do volume de recursos 
tadas pelos Parlamentares, possa u Congresso Nacional deci- colocados, poder estabelecer esta ou aquela prioridade. 
dir, da melhor forma possível, sobre a m~.tureza dos gastos De nossa parte, tenho dito que na-área de saúde quase 
e, particularmente, dos investimentos na áreã da saúde? Ou tudo poderia ser considerado prioritária. _Quanto â rede-:flOspi
seja, em que medida é possível estãbele-Cer ess_es critérios, talar, que estamos procurando preservar a qualquer custo, 
para que possamos ser os maiS objetivos e oS maisíriipá.rCiais tenho dito que não estamos pretendendo preservar a rede 
possíveis? - hospitalar e, sim, a garantia de acesso para a população de 

Como segundo pontO, V. Ex~ colocou em seu pronuncia- baixa renda. Porque se permitirmos que essa rede se deteriore 
menta o problema da cólera, como uma doença da pobreza; criaremos uma situação de extraordinária gravidade, 
ressaltando que, em 1992, unia enorme prOporção, mais de Quanto ao orçamento_,_ V~ Ex~ conhece melhor do que 
40%, será dedicada ao pagamento do serviço da dívida: parte eu essa parcela de operações _de crédito pata a dívida interna 
referente à dívida interna e parte à dívida externa. _ que está sendo orçada em 204 trilhões de cruzeiros, e que 

O Senado Federal recebeu, no dia 22·de_abril de-1992-. está sendo rolada. Tenho uma idéia sobre o tratamento que 
do Presidente Fernando Collorde Mello, uma mensagem pan vem sendo dado ao País. Não é a minha área, mas_ como 
que nós venhamos a aprovar um entendimento realizado pelo sou- cirurgião disse ao MinistrO -MatCílici Marques Moreira 
Brasil e demais membros do_ Clube de _Paris, pelo qual vamos que posso dizer algumas inconveniências que uril espeCialista 
perdoar 50% a dívída da Polónia que, para ·o Brasil, alcança não pode. Pe;nso que estamos submetidos, neste momento, 
a 3 bilhões e 765 milhões de dólares. Parece que o Brasil ao que chamo de colonialismo cultural, científico e tecno-
é o segundo maior credor da Polônia. lógico. 

Eu me refiro a esse fato, porque fiqUet_perlSando se não _ O Brasil tem potenchll. Acompanhei nlU-il:Õ--de perto a 
deveria o- Ministro da Sátfde·, com á. sua v-isãO ·cúnpla, ser cnação- de toda a indústria de material médico e verifiquei 
um dos nego-ciadores da dívida externa brasileira. A Polónia, que estamos numa posição de liderança bastante razoável. 
com uma qualidade de vidci média superior à qualidade de c.onquistamos mercados internacionais, temos realmente con
vida do povo brasileiro, onde o vibrião da cólera airida não dtçóesde competir. Não sei se esse potencial pode estar sendo 
chegou, provavelmente porque as cortc:liçõe_s de saneamento, jogado dentro dessa grande discussão. Não pretendo me aton
em que pesem as dificuldades que caracterizain a vida naquele gar em torno df:sse assunto. Não saberia argumentar, pois 
país sejam signifiCativãs, conseguirarii -serisibiliZàr os govemos não t~!lho reflexão sufic!ente sobre a problemática da dívida 
dos_pafses membros do Cl~be de Pari~ na reduç_âO--da Sua externa •. mas sinto ql!e estamos numa situação de dependência 
dívida. Por que será que, na avaliação de V~ Ex•, não teria científica, tecnológica e cultural. 
conseguido o Brasil, ainda mais levando em conta este prece-- Quando enfrentamos o prOblema da tecnologia incorpo
dente, obter um tratamento semelhante? Se. os países mem- rada e avaliamos os custos dos equipamentos e os custos de 
bros do Clube de Paris tinha~ uma grand_e preocupação com todo esse arsenal de diagnóstico e terapêutica colócados, tenho 
a Polônia, por causa da ameaça mais passada do espectro a nítida sensação de que todo esse adiantamento tem sido 
do comunismo, o que dizer do espectro da cólera? fe~tb e-tem beneficiado os países onde esse movimento surgiu, 

o SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) _Tem a palavra cnando uma dificuldade extraordinária para os países ·em de
senvolvimento. 

o Sr. Ministro Adib Jatene, para responder ao Senador Eduar-do Suplicy. · · Na próxima semana vou a Genebra, â reunião da Organi-
zação Mundial da Saúde. Pretend_e colocar, Senador Eduardo 

O SR. MINISTRO ADIB ·JÀTENE ,.:::: ó!Jrigado~-Sr. Suplicy, que medicamentos, kits de diagnósticos etc., têm 
Presidente. - -- - um preço que praticamente impede a sua utilização pela popu-

0 que o MiniStério da Saúde precisa, e eStá procUrando Iação de países comu o .nossn._ Quero íns_tar à OrganizaçâQ-
fazer, é justamente levantar as necessidades em termos de Mundial da Saúde que encontre meios de_ adequar o preço 
recursos, ou seja: qual é o esquema financeiro que precisamOs à economia dos países que necessitam desses equipamentos. 
para mobilizar todas as ações? - -- Na incorporação de terapêutica medicamentosa há medica-
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mentos- só para não ir à área de oncologia, nem de dissolu
ção de trombos -há antibiótiCos de última geração que cus
tam 56 mil cruzeiros a ampola; se se utilizar quatro _ampolas 
durante dez dias, isso repteserttãria 25 meses de trabalho de 
um cidadão que ganha salário mínimO _hoje. __ _ 

Logo, isso é inviáveL-P-ara quem foi feito essê~desenvol
vimento? Para algumas pessoas'? Qual o percentual de popu
lação do plâneta que cons~gue usar esse desenvolvimento? 
Será que a Organização Mundial de Saúde não se deve envol-
ver nessa problemática? ________ _ 

Veja V. Ex• que é um enorme volume de problemas, 
sobre os quais tenho refletido e meditados, mais sobre un~ 
que outros. A dívida externa, certamente, não é C! meu forte, 
mas a preocupação com a dependência externa, essa, sim, 
é uma preocupação grande. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio l>ortella) - Senador 
Eduardo Suplicy. se_~~-Ex•_ desejar poderá contraditar o Sr. 
Ministro. - -

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Ministro, gostaria 
ainda de ouvir de V. Er uma reflexão sobre o ris~o da pande
mia de cólera nas áreas metropolitanas em rela_ção âs á~eas 
mais distantes, rurais._A cólel-a chegou pelas áreas distanciadas 
dos centros médicos, e, conio V. Ex• mencionou, lia Amazô~ 
nia, por exemplo, longe de_ qualquer assistência médiCa; os 
18 casos confirmadoS foram letais, porque não havia a possibi~ 
lidade de atendimento. 

Nas grandes metrópoles, como São Paulo e Rio de Jari.eÍ~ 
ro, existe alguma assistência próxima para quem· eventUal~ 
mente_sinta os sintomas do vibrião da cólera; mas se realmente 
começarem a existir casos dé cólera nas grandes metrópoles, 
visto que várias capitais brasileiras -:t.êm ainda certas regiões 
com grandes proble:JJl;,tS de saneamento adequado, o que está 
sendo pensado hoje, o que es_tá sendq feito no sentido de 
prevenir o risco de a pandemia atingir as grandes cidades 
brasileiras? 

O SR. MINISTRO ADIB 1ATENE _.Senador, o pro
blema das grandes cidades é um pouco diferente.~ _ _ 

São Paulo, em 1975, tinha mais ou tttenos 60% da popu
lação servida com· águ·a entartãda e tiatada, e a t~a de mof!a
lidade iD.fantil estava ao redor de 85 a 90 por mil nascidos 
vivos.- - " -- -~ ~ -- --; __ · .- -. -

Com o Planasa houve um grande inc~emento na área 
de saneamento, principalmente na parte de tratamento de 
água, e SãO Paulo, hoje, tem um pouco mais de 90% da 
população servida com água e_nC'!Iiadae tratada. É uma cidade 
que possui ainda grande açâo- no sentido de esclarecer a sua 
pop-ulação. São Paulo vem usa!_"l_~_o clo~o na _ágl!~ _e~ ªreas 
que não po-ssuem ágú-a enc-anada (! tr3:ta<:Ja desQe. ~976f77. 
A mortalidade infantil em São_ PaUlo, hoje, "está abaixo de 
30 por Diiínasciaos- vívos, e há algumas regiões do Estado 
_em que esta taxa de mortalidade é inferior a-20 por mil nascidos 
vivos. 

Então, não tenho grande preocupação com essas áreas, 
porque esses indicadores já orleiltaiü -no ·sentido de que a 
mortalidade por diarréia está bastante controlada. 

Como a- cólera é uma diarréia, a mesma condição que 
favoreceria o desenvolvimento em larga escala da cólera favo
rece as outras diarréias. E é- ClássiCo que onde não há grande 
incidência das outras diarréias, a incidência da cólera é absolu-
tamente não preocupante. _ 

Embora consideremos que isso po-g-sa ~óOOí'rer~lió Rio, 
em São Paulo e em várias áreas, achamos que as -a-ções são 

mais fáceis de atingir a população como um todo, e, em São 
P3.ulo, a prefeitura e o Estado têm já desencadeada uma ação 
preventiva importante de orientação sobre a cólera; V. Ex~ 
deve ter visto na televisão a campanha: "Pau na cólera". 

-E eu não acredito que mesmo a cólera ·chegando- corno 
creio· que deve chegar - ela cria um problema de grande 
magnitude. Penso que a proximidade, a facilidade de condu
ção --São Paulo não tem nenhum município q-ue não esteja 
ligado pela rede asfaltada de estradas - torna fácil o acess9 
a qualquer localidade do estado. As estradas vicinais compõem 
uma malha extraordinariamente grande e. por esses motivos, 
acr_edito que ainda que chegue - o que creio - não será 
uma situação dramática, pelo menos em termos de coeficiente. 

-.:· Coirio ~- ~ populaÇão é ~Imito grande, pode ser que- em. 
números absolutos se tenha dados mais ou menos significa~ 
tiVos; mas como coéficiente - nãO gosto de fazer previsões 
~tudo faz crer que, numa área onde a mortalidade infanfil 
está abaixo de 30 por mil, a cólera não deverá ser um problema 
de extraordinária PreOcupaç~ao, embora deva merecer" toda 
a atenção, o que está acontece~do, pois as ComisSões estaduais 
e municipais- tã.ritC) nõ-Rio de Janeiro como em São Paulo 
estão trabalhando bastante. 

O SR. EDUARDO SUPLICY"- _Agradeço os esclareci-
mentos, Sr. MiriiStro. - - -

O SR. PRESIDENTE (Lucídio !i'ortella) - Concedo a 
palavra ao nObre Senador Lavoisier Maiã. 

O SR. LAVOISIER .MAIA (PDT :..:_ RN) _::_Sr. Minist~o, 
V. EX• esiev:e aqui Jlo-Senado_7 na Comissão de Assuntos So
ciais, lOgo que assumiU-o Ministério da Saúde, e impressionou 
muito a todos os Senadores, independente de partido político. 
V. E~ debateu conosco longa~ente _a $ituação naclorial e, 
especific_3rríente, a situaÇão- do _Ministério_ da Saúde. Todos 

_-itóS depositamos amplo crédito ~o !J'abalho de_y. _Ex~_,_pela 
·· sua_~ompetênda, SerieQáde e espírito público_. __ 

Naquela oportunidade, fiz algumas colocações ç falei sçr.: 
bre o meu Estado, o Rio Grande do Norte, que é um Estado 
pequeno do Nordeste brasileiro, onde fui Secretário, Gover
nador. Sol.:. médico e--fiquei muito entusiasmado, com uma 
espe"rança muitO grande, com a presença de V. E~ no Minis
tério da Saúde. Pensando de uma maneira certa, racional, 
vivendo as dificuldades natur_ais po ponto de vista do Brasil 
e do Ministério da Saúde. _V. Ex~ recebeu o apoiO de todos 
nós do Congresso Nacional pela mane~ra com que·se· c-oloca, 
com independência, com: conheciiilenfo de causa e com os 
pés J?-O c!J.ão. 

- Então, Como entendo um pouco de saú.de, até por -ser 
- médico, por' ter passado por ess_es organiS!Ilos, Uiiia colOCaÇão 

de V. EX'" me impressíohou Irillíto, porque quando er_a i:liédico 
tinha conhecimento e depois vi, como Secretário de Saúde, 
que, para se obter a licença, a aprovação para- um hqspital 
hb Brasil era muito-difícil. Em primeiro lugar, tinha que se 

_fazer a planta, o projeto, passar por u'rr!a tramitação, passar 
pelos órgãos técniCOs, pela Secretaria d~ Saúde do Est_ado, 
pelo órgão- técnico especializado do Ministério_ da Saúde e, 
de modo geral, tudo era muito difícil, porque o projeto hunca 
era perfeito, voltaria ao órgão de origem para receber apro
vação e, depois de aprovado pelo Ministério da Saúde, sofreria 
o processo de luta para obter recursos para aquele hospital, 
o que- era-absolutamente certo. -

Eu mesmo viví esta ~poca, Sr. Ministro, e hOje V. Ex~ 
fez uma--colocação "que -me impressionól.i mUito. -Hoje a coisa 
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está invertida, pois já -não há esse critéri<;> de- seriedade para fundo perdido para obras desse tipo que não tiveSSe a audiên
obtenção de recursos para o hospital: apenas requerimento cia prévia das secretarias estaduais e do ministério. 
de hospital, especificação do lugar e pedido_ de _r_ecursos.. _Concordo com V. Ex• em relação à falta d~ s~neamento 

Ora, Sr. Ministro, isso é regredir, é dar um passo atrás, básico·e à verba para as ações emergencias, que, conforme 
e eu, como encaro _com otiniismo os acontecimen~os n9 Brasil, o próprio nome diz, pretende tratar alguns aspectos absoluta
não posso tornar-me pessimista nessa hora, principalmente mente críticos de abaStecimento de água, de infra-estrutura 
quando luto para que o melhor volte a acontecer. sanitária de hospitais, de esgotamento e de melhoria sanitária. 

Então, V. Ex' sabe muito mais -do que eu, porque tem É claro que é uma verba emergencial, e já foi ·elaborado 
uma experiência muito grande, que --o caminho não é esse. o plano global que agora vai Ser submetido a uma análise 
V. Ex• vive numa época de muitas dificuldades financeiras, final em que as necessidades da região, em termos de sanea
é difícil se obter recursos para atingir ãcjuelas prioridades mento, foram levantadas. Isso representa algo em tomo de 
indispensáveis para que haja melhoras, porque v~ Ex•, tanto nove bilhões de dólares, ou seja, um volume de recursos ex
quanto todos nós, deseja que o Brasil cresça, que as endemias traordinariamente significatiVo -que é preciso ver como seria 
sejam controladas, mas o caminho está meio tortuoso. Se viabilizaQo a m~dio_ prazo --:. confrrmando a colocação de 
depender dos Congressistas, no que tange às verbas a serem V. Ex' 
aprovadas, vindo a fortalecer o orçamento do Ministério de Em relação ao problema do surgimento 4e obras, temos 
Saúde, as ações de saúde no 'Brasil, V. Ex• contará, tenho que criar indicadores sociais de avaliação do desempenho ad
certeza, com o apoio de todos - ·_suprapartidariamente - ministrãfiVo. Precisãmos verifiCar cómo_ era a mortalidade in
pela seriedade que reconhecemos em V. Ex• e pela confiança fantil antes e depois da administração qüe estamos avaliando, 
maior. como era a cobertura vacinal, a mortalidade niaterna, a situa-

Feitas essas considerações, farei três perguntas: Sr. Minis- Ção do número de saias de aUlas, de alunos sein opOrtunidade 
tro~ considerando - já foí abordado esse assunto, desejo âe estudar, a evasão escolar, a repetência, o número de liga
que V. Ex• o detalhasse mais um pouco, se possível - a ções de água, o tratamento de esgoto etc_. Imagino ,que quem 
falta de saneamento básico, ou das causas que permitem a tem ~possibilidade de colocar_ esses iridicadores s9c;iais para 
expansão da cólera, considerando que dos 2.491 W.unicípios a população-, com a propriedade devida, é a própria classe 
do Nordeste, apenas 50 possuem algum tipo -de tratamento pOlítiCa, que poderá direcionar"-0 intereSse do -eleitor e· da 
de esgoto, diante disso, Sr._ Ministro~ p~rgunta:mos se não população no sentido de avaliar o desempenho adminisfrativo 
considera que essa verba de Cr$242 bilhões não é muito redu- com novos indicadores, e não as grandes obras. Mas, infeliz-
zida, comparando-se a demanda desses serviços? mente, ainda hoje, assiS:tiin.Os a iSso. 

Segunda pergunta: todos-dizem_que fazer esgoto não dá,. V. Ex' chamou a atenção para a minha afirmação de 
votos, porque fiC_a debaixo da_ter_ra e, portanto, não é obra que as prior;dades não são estabelecidas pelas classes pobres 
eleitoreira.-0 qúe ·o Ministério da Saúde poderia fazer a cUrtO e menos favorecidas, pois não são dotadas de u'11 instrumento 
e longo prazos para mudar essa mentalidade? para -se fazer ouvir. Portanto, terão que ser contempladas 

Terceira pergUnta: já foi feita aqui, nias, CómO me iínpres- pela sensibilidade dos seus representanteS-.--- ---
sionou muitO, VOu repeti-la. De acordo com os rilaiores jornais Vivemos Um momento em- que a representação parla
desse País, li sábado que V. EX' teria'dito, em Belém, que mentar, nos seus vários níveis, tem que, de fato; repreSentar 
as prioridades do orçamento do MinisteriO da Saúde lamenta- .a necessidade das populações de baixa renda. Como disse 
velmente não são-estabelecidas pelos pobres, pelos que preci- V. Ex', os lobistas, as classes mais favorecidas, que têm mais 
sam mais, e sim pelos lobistas e empresários. Como· V. Ex~ posSi!Jilidade de fazer com que seus pleítos_prosperem devido 
pretende reagir a essa sitli3çãá? -- -· · -- ·· ··- ao acesso à imprensa, rádio e televisão, criam a necessidade 

O_ SR. PRES_ID_E_NTE (Luçidio Port;ella) -:- Concedo a que vai ser, afinal, atendiqa na ação governamental, na própria 
palavra ao Sr. Ministro. - __ elaboração de: orçamentos etc. Para que isso-seja modificado 

O SR, MINISTRO AOJB JATENE -Muito obrigado, 
Sr. S_enador. Realmente, o quadro que V. Ex~ colocou do 
passado é verdadeiro. Eu era Secretário Estadual da Saúde, 
em São Paulo, e tinha que opinar em cada projeto, em cada 
pedido de financiamento ao FAS_. Tínhainos estabelecido em 
São Paulo que não apoiaríamos nenhuma solicitação que pro
curasse construir novos hospitais na área que considerássemos 
já servida e, seguramente, os recursos·tériaffi que ser direcio
nados para as_ áreas não servidas.· 

Em São Paulo tínhamos uma situação .de setores_ das cida
des de terem 12, 15 leitos por mil habitantes, enquanto nas 
áreas periféricas tínhamos meio, nenhum leito por mil habi
tantes._ 

De maneira que ·esse era um iitstru:mento_ que se tinha 
no sentido de corrigir essa distorção. Já co_nversei CQilJ. o Minis
tro Marcüio Marques Moreira, da EcOnomia, para-que procu
remos restabalecer um ramo de investimento para ·as con-Stru
ções hospitalares, ao invés de repassarmos_ recursos compa
tíveis, e talvez isso pu-desse ser consagrado na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, ou seja, que náô se trailsfe_risse récursos-a 

- precisamos que o levantamento das necessidades sociais seja 
çonveníentemente c;oloca_çlo. 

- Quando discuti esseS: aspectOS: de indicadores de desem.: 
penha administiãtivo e prioridades sociais recebi um grande 
estíDiulO do Presidente Collor. Não há, portanto, preocupação 
em tentarem me colocar numa situação desconfortável, por
que esse é o pensamento do Governo e a_ ação que estou 
tentando implementar vem de encontro a esse interesse. 

O SR- PRESIDENTE (Lucídio Portela) - Concedo a 
palavra ao Se·- 1or Lavoisier Maia, para contraditar. 

O SR- LAVOISIER MAIA- Quero ,dizer a V. Ex• que 
o Nordeste, que represento, sob o ponto de vista de indica
dores sociais, é a região mais prejudicada do Brasil. V. Ex~ 
sabe disso. Em mortalidade infantil é quase o dobro do percen
tual nacional, assim coffio em analfabetismo e miséria. Portan;. -
to, trata-se de uma região-problema do Brasil. O Nordeste 
é prioridade nacional e, lamentavelmente, não está sendo 
tratado_ como tal pelo Governo Federal. 

Eram essas as considerações que desejava fazer a V. Ex• 
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O SR. MINISTRO ADIB JATENE- Senador, de nossa 
parte e da parte do MinistrO Ricaido Fiuza, em relação ao 
saneamento, o plano emergencial apresentado na Sudene mos
tra que estamos começando a mudar essa situaç_ão. Inclusive? 
recebi do Governador do seu Estado, o Rio nraDde do Norte, 
aliás, -com muita satiSfação, urna sOlicitação paf~a que um n!Cur
so destinado â construção do novo prédio da Secretaria de 
Saúde fosse redirecionado para ações básicas de saneamento. 

De maneir~ que estamos ~meÇando a perceber, em vá: 
rias áreas, sinais qüe-moStrà.m, pára otimistas cónió V. Ex• 
e eu, que as expectativas vão se concretizar. · 

O SR. LAVOISIER MAIA-- Para V. Ex• essa é Uma 
atitude elogiável por parte do Goverriador, mas 'é apenas uma 
gota· d'água n~ o~n_o, de efeito dirigido.. . .. , 

Queira Deus que V. -~x~ permaneça _Ó.o _MiniSté-rio da 
Saúde até o final deste Governo. · · ' ·. ,- . · - . 

Muito obrigado. 

O SR~ MINISTRO ADIB JATENE -Sou eu que agra· 
deço. . _ _ . _ - --~ .-

0 SR. PRESillE:NTE.(Lucídio Pórtella)- Tem a palavra 
o nobre Senador Albano Franco. 

S. Ex~ está piesente. · _ -- - - -
TeM a-palavra o nobre SenadOr Cid Sabóia de Carvãlho. 
S~ Er está ausente. 
Teni a-palavra o nobre Senador Almir Gabriel. 

O SR. ALMIR GABRIEL (PSDB - PA) --:- Sr. Presi
dente, _Sr. MinistrO; S'i·s. Senadores, uin. â3do especial que 
gostaria de colocar é o fato da presença do Ministro Adib 
Jatene não ter atn\ído -as lUZes das câmeras de televisão par3 
a sua fala no Senado. SignifiCa dizer V. Ex~ vem !ra~ar çl~, 
um problema técnico~-. certamente, ç:s_t~ ~riiple_H\rp.ente __ isen
to das reflexões sobr_e os escândalos que a imprensa tão bem 
gosta de acompanhar ,_ainda que este seja um assunto d~ maior 
importância, como lt? cta saúde pa!a_o -~rasil. 

Em segundo lugar, embora a n~:>nna regimental vise tratar 
exclusivamente_ do as_S':if:!t_o q~e- foi motivo da çqnvo-caçãp çlo 
Ministro, .creio .qúe 3: .~.xposiçãQ _4e V. -E~· e __ a~ pergUntas
que foram f~itas. pr3:ti~mente iá esgot~ram a questão çólera. 
Por isso mesmo, vários -Senadores encaminharam as soas inda
gações seguind9 outros _rumos, 9 que tarp.bém farei. 

Di!~a, Mi~istro AdilJ. J~ten~,_ gue V.,_~~ tem, um papel 
histórico muito im-portante para- a saúde no Brasil, agora. 
Tivemos uma fase extraordinariamente má par3 a saúde deste 
País, erri função da giavidade da situação económica~ do de
semprego e dos baixos salários, marcada pelo vericiaval de 
lama e imcompetência qUe passoQ. por esse_ Ministério recente
mente. 

V. Ex" marca a retomada do Ministério, da lider:ança 
que ele já exerceu durant~ longos e largo~_ ano~, pelo menos 
naqUilo que, tecriicainente, -podia infomlâi-às se-éretârías-esta~ 
duais e muniCipais -de saúde, assim como um indic3.dor para 
a população de quais seriam os melhOres rumos para o País 
nas questões de saúde. 

Lastimavelmente, não temos visto isso_ há algum-tempo. 
Felizmente, a presença de V. Ex~ mar~ a possibilídade da 
recuperação moral, técnica e, certame~te, com algullla dificul~ 
dade a mais, administratiVa- do pr6Prio-Minístérlo~ da-'Siiíâe. ~' 

Diria, Ministro, que estamos recomeçando no .,que res
peita à saúde. Nesse aspecto, V. Ex~ não é um fuDcioriãrio 
do Estado, v. Ex~ nãó- preciSa prOv'ar à 'soCiedade que- tem 
competência, serieâade e habilidade para a condução dos pro-

blemas que afligem essa Pasta. V. Ex~ representa os profis
sionais de saúde sérios e ~s aspirações da_própria sociedade: 
e, por isso mesmo, ultrapassa o limite de ser um funcionário 
do Estado ou um~ _pe~~oa de confiança de Sua Excelência 
o Senhor Presidente da República. Por isso mesmo, as dificuf- -
dades que V. Ex~ hoje está enfrentando, ao invés de levarem 
ao_ desânimo, ao desespero, ao cansaço, à estafa, devem ser 
instrume~tos de aull!enta~ a sua esperança, convicção, obsti
nação na busca da retomada do _verdadeiro destino do Minis
terio da Saúde. 

. As dificuldades" relativas à questão do financiamento da . 
~~úde -~ã:o. históricas,_crõnicas. Quando outros países já gastam 
mais de_ 10% -alguns. até 15% ~ do.seu Produto Interno 
BrutO com saúde, o Brasil, que em 1977 gastava em torno 
<!c; ~t6%. nesses últ~mos anas_reduziu para 2,4% esse percen
tual. Evidentemente, com um volume menor de. recursos 
coril -condições pio!es de remuneração -de trabalho e com con~ 
dições ambientais gra·ves como as que o Brasil tein, não s-e 
pode esperar condições sanitárias ou con-diÇões razoáveis de 
iJldicadot:,es de saúd~ peste País, a não ser que se seja fanta
sioso ou completamente fora da realidade. 

Não té:nho muiiá ilusão com relação ao volume de recur
~os .. destin~dos ao setor, porque a dominação da área econô~ 
~ica co,1;1tinuará exis.tindo. Essa luta é importante, mas consi~ 
dc:;ro absolutamente necessário que deritro-dõ setor se busque 
de toda maneira reduzir os desperdícios. 

Insisto em não concordar com a idéia do ex-Ministro 
Alceni Guerra de qu~ basta _a eficiência-do Sitor para se conse
guir saúde adequada no Brasil. Todavia, ao tempo em que 
se busca mais recursos, considero indispensável aumentar a 
eficiência. 

Nesse sentido, gostaria de ter de V. Ex~ uma informação: 
de que maneira está. Sendo feita a articulação intra-seiorial 
da sa:úde nos níveis nacional, estadual e rriunicipal? E de que 
maqeira está sendo feita esta articulação com vistas a estabe
lecer prioridades nacionais? Em conferênCia e reuniões tenho 
perêebido sempre ca~~ qual buscando_mais dinheiro para seu 
município! s_em que h~j_a uma polític~ nacional que estabeleça 
prioridades a serem seguidas pelo conjunto da sociedade_ brasi
leira, especialmente pelos órgãos públicos. 

A segunda e mais-Hnpoftante quesüló -é saber de V. Ex• 
como vai a articulação entre previdência, assistência e saúde 
a nível nacional? 

b_que tem acont~ldo ·no Congresso_Nacional a respeito 
da pretensa utilização do Orçamento é grave, mas não absolu-: 
tã.mente significatiVo:- tf Orçamento, cOmo sabemos, reúne 
uina _s.étié de números. 'Mas em termos de receita, pratica-

- mente apenas 50% são Te'cUrsos reais qUe-podem ser utilizados 
pelo Governo Federal. Destes, uma parte é transferida para 
os Estados e municípioS. Resulta como renda líquida da União 
em torno- de '35%, valor poucq significativo quando se toma 
em conta- o total do Or_çamentO., 

Deritrà disso, é o·próprio.·oovernO, quando remete o 
Orçamento para esta Casa, que coloca desvios dramatica
mente-difíceis de serem corrigidosT Aloca em CIAC um volu
me brutal de recursos, que é desnecessário, mas, considerando 
a situação aguda vivid.a pelo Brasil, a_ materialização desse 
piojéto poderfa se pasSar muito mais pela-reforma pedagógica 
e por outras coisas de que pela construção de prédios. 

De outro lado, pdo fato de que o Congresso Nacional 
n-ão pode alteiar os d-iSpêndios relativos ao pagamento de 
dívidas e aos compromissos do próprio Governo em relação 
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a gastos com pessoal e uma série de coisas, o Congresso pode 
alterar menos de 10% do Orçamento Geral da União. :Oiz-$e 
lá fora que o Congresso -nao é responsável, ou é menos respOn- -
sável, porque cada Parlamentar busca recursos - e não fo1 
V. Ex~ que fez essa afirmação. Na verdade, ainda que esse 
recurso fosse todo _desperdiçado, ele significaria um percentual 
não maior do que 5% do_ total do Orçamento da União Fe
deral. 

Há um outro aspecto que quero abordar, aproveitando 
para fazer-lhe um apelo. Estávamos como Relator de uma 
parte do Orçamento da Saúde. Quando .buscamos dentro do 
MiniStérío infOrmações ãtU.alizãdas sobre ? infra-estrutura -de 
saúde existente no Pais, verificainós que _o Ultimo dado do 
Ministério era de seis ou sete anos atrás. Portanto, não me 
surpreendo quando a Sudene, assim como o Ministério da 
Saúde, não dispõe de dados. O que me Surpreende é q1;1e 
este País, diante da crise, eni Vez de se preparar de maneira 
adequada através de um planejamento melhor, abandone o 
planejamento, que lhe permitiria fazer- uma melhor seleção 
das suas prioridades. Por conseguinte, se conseguirmos-indica
fivos- e este Senado, com certeza absoluta, seguirá os indica~ 
tivos técnicos, rião entendidos aí indicafívOs tecnocratas, "fare
mos uma distribuição melhor dos recursos orçamen_táríos-fei-
tos ou pedidos através de emendas pelos Parlamentares. 

Se o MinistériO da Saúde pudesse fornecer_essa~ informa
ções, ou o Go.verno .como um todo. pudesse passá-las, sem 
dúvida, a participação- do Congresso Nacional no sentido de 
construir um Orçamento adequado para este País, seria muito 
melhor. 

, Finalizando, enviei para V. Ex~ um discurso que pronun
ciamos meses atrás demonstrando que a proposta orçamen
tária é uma merifira, porqüe está em- to _tal desacord_o com 
a execução orçamentária. Este e oUtros- GovernoS, ·-aõ longo 
de vários anos, cm Vez de mandarem as_ propostas orçamen
tária~ em cima~- pelo menos, da execução de dois ou três 
anos anteriores, si"rhplesinente usam a ·prbpósta orç-amentária 
de dez anos, fazem um ajustamentO, uma engabelação e entre
gam ao Congresso~ Nacional e à sociedade_ um documen'o 
que não tem valor, porque a execução orçamentária é coinple
tamente díspar da proposta. Na verdade, a proposta orçamen
tária~ em geral,- representã um tetço do valor real da execução 
orçamentária permanentemente. __ ~ 

O apelo que faço é que, ao ser enviado, o que corresponde 
ao Ministério da Saúde tenha emb~samento, não seja a repeti
ção_ das propostas orçamentárias e sirii uma análise _conc_reta 
da execução orçamentária e a proposta de V. Ex~ .dn que 
considera melhor para o País. __ 

Finalizando, quero dizer-lhe que coilfio na atuação de 
V. -Ex~ e tenho certeza que seu trabalho será o melhor nq 
sentido de liderar os profissionais ligados à saúde no combate 
não apenas à cólera, mas a todas as diarréias e a todas_ as 
outras afecções que tanto dano causam à sociedade brasileira. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Po.rtella) - Concedo a 
palaVra ao Sr. Ministro. 

O Sr. Esperidião Amin- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

"ü SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Conce-do a 
palavra, pela ordem, ao nobre Senador Esperidião Amin. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS- SC. Pela ordem. 

foi aberto esse precedente para outros miitisti"os~ inclusive 
para o-Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento quan
do aqui .esteve, solicito a V. Ex• que convide o Sr. Ministro 
da Saúde para sentar-se à mesa. 

O SR. PRESIDENTE(Lucídio Portella)- Pois não. Está 
feitO o corivitS áV. EX:-, Sr. Min~tro . .:. _ 

O SR. MINISTRO ADIB JATENE -Agradeço, mas 
quero _r_esponder ao Senador Almir Gabriel primeiro; depois 
vou para a mesa, com prazer. Estou realmente acostumado 
a ficar o dia inteiro em pé, de máneira que nãO me incomodo. 

Agradeço ao Senador Almir Gabriel. Conheço-o de longa 
data, pois fomos secretários de .Estado_ - ele .. do Pará e eu 
de São Paulo - na mesma época. E jUntos contribuímos 
para criar o CQNASS - Conselho :Nacional dos S_ecretários 
de Saúde -, do qual fui o primeiro Pi-esidente, emBora gos
tasse que fosse V. Ex~ a presidi-lo, mas me escolheram e 
tive que assumir. 

O Senador AJmir Gabriel foi um_ dos responsáveis, certa
mente, pela modificaçã"o dO-tratamento da tu,berculose, q.u_an
do S. Ex~ era Diretor da Divisão de Doenças Pulmonares 
e, como Secretário, tive que enfrentar a desativação da rede 
de hospitais de tisiologia por sugestão do" Senador. Dessa 
forma, estairios acostumados a discutir de longa data e a en
frentar dificuldades_sem desânimo~ 

Tenho visto, de vez em quando, na imprensa, umas notas 
dizendo que o Ministro da Saúde está de_$animado, porque 
não consegue recursos, que ele vai deixar o_ cargo etc. Essa 
é uma colocação de pessoas que não conhecem o compromisso 
que temos com..o passado e que não sabem o que representa 
esta oportunidade, não de realização pessoal, mas de contri
buiçãO, corno _disse o Senadpf Ahn,ir G_;:i}Jri~l_, para modificar 
as Condições de saúde em que vivemOs e; eSpecialmente, para 
que U:m esquema financeiro viável seja utilizado. 

Com a área económica, tenho, felizmente, tido _um rela
cionameritO muito saudável. Posso dizer aqui no Senado, tran
qüilamente, qtie estou recebendo totaL apoio do_ setor econó
mico do Governo, não só do Ministro,_m_as _também d9s vários 
secretáli.os, que têm feito o mãior esforço para, dentro das 
limitações do orçamento, não deixar a saúde sem aquele míni
mo de recursos n~ce~ários para que ela possa cumprir os 
seus objetivos. -
~ E O -inésmo eu diria da área da Previdência. O Ministro 

Stephanes tem sido altamente _compreensivo, ele que conse
guiu recuperar boa parte da arrecadação do seu_ Ministério 
e tem podido socorrer a P_ªsta da Saúde nestes mome_ntos 
em que e·stamos, de fato, enfrentando uma dificuldade -qtuit.O -
grande. . . 

Dentro da articulação intra-setorial no nível estadual e 
municipal, estamos enfrentando o problema do Sistema Único 
dC Sá!J_de,_que precisa ser instalado. Quando_ cliscuti isso com 
o pessoal do_ Minístério, eu disse que esse Sistema-é ótimo 
paià um--País onde os trêS níveis de governo dependem um 
do ou\ro; mas que é muito _difícil de se .instalar num país 
pluripartidário, em que os diferentes níveis podem ter até 
desafetos pessoais. Para __ que consigamos resolver esse tipo 
de problema, é preciso que os administradores dos difer.entes 
níveis coloquem de lado as_ _suas questões pessoais_ e se envol
vam num trabalho conjunto para melhorar a situação_ do setor. 
O desperdício se dá em vários níveis e, em parte, provém · 
d€! víçios do passado. _ _ _ _ ____ _ 

Sem revisão_cl_o orador.)_- Sr. Presid.ente, o sr.· Minístro 
da Saúde está_- nesta Casa há mais de três horas e como já 

- Quero apertas dar um exemplo, que tenho já relatado 
em oUtras oportunidades, em que essa articulação que o Sena-
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dor Almir Gabrierredarna é abSolutamente fundamental. Há 
um Estado, o de Santa Catarina; qUe t3.Ivez seja- a<}uele. em 
que mais se avariçou na instalação de t~:m S~st~ma r~_;:tlPJ:.e.nw 
único de s-aúde. Santa Catarina' está diVidido em dezoito assow 
ciaçóes· m:unicipãis, cada uma delas tem algumas prefeituras 
e uma delas preside a associação naquela região. O Governo 
do Estado transfere integralmente as AIH e. as UCA ãs <!ife
rentes regiões, e a prefeitura que preside, por sua vez, redis-
tribui às outras. __ 

Quando. alguém precisa de.- uma_ internação-;-vat buscar 
a Autorização de Internação Hospitalar que é dele, doente, 
e vai procurar o hospital que quiser, na sua cidade ou em 
outra. E se ele vai para outra cidade, leva a sua AIH. 

Pois bem, esse sistema, que está bastante bem estruturado 
e funcionando muito bem, está sendo submetido_pela Secre
taria Estadual a auditoria em cada uma dessas regiões. Tive 
acesso aos dados do mês de jan_eiro, em que· a ·despésa global 
era de 15 bilhões de cruzeiros, e a auditoiia de aPenas 15% 
das contas recuperou 1 milhão. Ou -Sej3., se a auditoria fosse __ 
feita em todo o universo, talvez recuperasse 6 bilhões, o que 
representa 40% do gasto._ Esse é um problema que precisamos 
ajustar nos diferentes Estados. 

Estive em Belém, re-centemente, para verificar o proble
ma da malária e fui visitar ·a-·central de marcação de consultas 
e a central de internação e descobri uma coisa em que não 
tinha pensado: que a central de marcação de_ cqnsultas é o _ 
mecanismo maiS eficiente para controlar a presença do médi.:o 
no -centro de saúde, porque quem vai fazer isSo é o·-ctoente. 
Se há doente marcado desde a_s S horas até as 11 horas e 
30. minutos, o doente das 8 quer que o médico esteja lá e 
o das 11 horas e 30 minutos taínbém, e se não estiver, o 
doente vai reclamar, o que modificou completamente a situa
ção e acabou com a fila. 

Na internação hospitalar, modificou-se completamente 
a possibilidade de se fazer auditoria no hospital, mas mudou, 
principalmente, o hospital selecionar o tipo de doente que 
quer. Então, esfamos caffiinhãndo, em alguns Estados, e isso 
deve ser levado a todo o País, em alguns mecanismos de 
controle dos gastos que se faz no setor. Se. temo~ poucos 
recursos·, vamos procurar impedir o desperdício pelos investi
mentos mal alocados, mas precisamos também evitir as distor
ções de um funcionamento inadequado da rede. 

Eritão, essa articulação intra-setorial dp poder público 
dos vários níveis, do poder público com a rede conveniadã; 
tudo isso tem que ser feito de uma forma muito mais adequada, 
e estamos caminhando p~ra .!s.s~~ espero que, em curto prazo, 
se consiga modificai a situação. - ---

Há alguns aspectos que ~merecem ·ser comentadOs. üs.-
hospitais públicos não·'(;o-dem cobrar. Ora, sabemos que _as 
emergências nãõ estão sendo feitas pelos hospitais priVados, 
mas pratiCamente por hospitaiS públicos. -- - ,--

Bem, todo o País tem o seguro obrigatório de veículos 
contra terceiros e ninguém c9bra das companhias de seguro 
o atendimento. O que é issO? Isso é hospital público finan-
ciando a companhia de seguro. --

Atendem doentes que são segurado.s dessas váljas entida
des, que são poderosíssimaS e não_ cobram. O que é isso? 
É subvenção dada a essas co~pfl~P.ias. ·- . . . --· .. - . 

Existem inúmeras 'fontes q-ue precisamos com""gi.r; convê= 
nios-empi"esa, convêniOs-de- v3rias-_ ilatUr_e~a~-_eles têm -exclu
sões, então cobram váriãS VeZes-DiãiS-·do que o Inamps -dispõe 
e não atendem todo universo~ assim tU9-o o que fo( -mais 
oneroso vai tranSferido ao Inamps, isso tem que-mudar. Então, 

é uma série enorme de situações_ que precisam ser convenien
temente corrigidas e que o Dr. Guedes, Presidente do Inamps 
e Secretário- de Assistência Médica, está mObilizando com-
absoluta propriedade com pessoas que realmente conhecem 
o setor. 

As informações são um enorriie PrOblema, porque este 
é o ponto. Disse: a Sudene não tinha as informações catalo
gaçlas so_b..re saneamento para que pudessem ser imediata
mente consultadas. Precisamos corrigir o setor de informa~ 
ções. A Epidemiologia, no nosso meio, perdeu muito da sua 
posição. Tanto que, estamos pensando, no momento, em criar 
um novo corpo de jovens profissi9nais de saúde, que se envol
va com epidemiologia e combata as endemias. Precisamos 
criar algum mecanismo para atender esse Setor, quem sab.e, 
a~~ utiliza;r-se do serviço militar obrigatório .. : Enfim, precisa
mos discutir temas desse tipo para que a geração de epidemio
logistas e sanitaristas - que o Senador conhece muito bem 
-que está envelhecida, sem substitutos _e ooúmero de p-ofig.. 
sionais em idade mais jovem, capazes de substituí-los no mo
mento em que ela se retirar do serviço. Tudo isso é uma 
enorme preocupação. Espero que no novo orçamento tenha
mos a possibilidade de elaborá-lo ou prepará-lo d~ uma foima 
que permita ao Congresso Nacional a avaliação adequada 
das nossas necessidades. 

Com relação aos CIAC, eles não estão mais em meu 
Ministério. Assim, me eximo de fazer quaisquer considera
ções. O Ministro Goldemberg está muito entuSiasmado coin 
eles.. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portela) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Almir Gabriel para contraditar o 
Senhor Ministro Adib Jatene. 

O SR, ALMIR GABRIEL (PSDB- PA)- Não será 
bem para -contraditar. Apenas colocarei dois fatos _bem curtos: 
um é o que o nobre Ministro Adib Jatene se esqueceu de 
dizer que foí meu Professor de_ Cirurgia Cardíaca, entre as 
circunstâncias que nos aproxi.maram no passado; o outro é 
sobre uma palaVra de Y. _Ex~ sobre a Conferência Nacional 
de Saúde. 

O SR. MINISTRO ADIB JA TENE :___ O sistema único 
de s311de está montado de uma forma que a· Conferência N3cio
nal de Saúde é o órgão máximo do sistel:n.a. 

A conferência deveria ter sido feita no an·o passado e 
eu, como membro do Conselho Nacional de Saúde, asso
ciei-me ao e_sforço de todos no ·sentido de que se cumprisse 
a data do ano passado, compreendida entre 11 e 13 de novem
bro. Não foi possível. Tão logo eu assumi o Ministério, procu~ 
!ei marcar a data da cOnferência, porque ela continua convQ
cada. Já ocorre,ram as conferências mun-Icipais~ estaduais e 
estamos esperando, então, a marcação da data. 

--·A Comissão organizadora me colocou que a conferência 
deveria realizar-se no estádio aqui de Brasili~, fD._ªs co_mo ele 
estava em reforma, eu contactei O-Governador Joaquim Roriz 
que me garantiu que antes _do final de agosto o estádio n~o 

_ estaria disponível, e alguns técnicos do Governo do Distrit9 
Federal achavam otimista a previsão do Govemador. Colo
quei para a ComisSão organizadora que a conferência deveria 
ser considerada com duas '{ari_áveis: - prirlleiro, se ela tivesse 
que ser fiO estádio, teríarllos que aguardar o té~iio da obra 
de recuperação que está sendo feita-. Se ela pudesse ser feita 
em outro local, então nós poderíamos marcar a data conforme 
a disponibilidade do local; ou seja, não seria decidída a data 
da convocação isoladamente, seria decidido a data e o local. 
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Eles se reuniram, discutiram e decidiram qu~ ela seria 
realizada na Universidade de Brasília, nos dias 13 a 15 de 
agosto, e ela está sendo convocada p~ra esta data. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella). ,- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Guilherme Palmeira. (Pausa.) 

S. Ex~ não está presente. - -
Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos Patrocínio. 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL--' TO.)- Sr. 
Presidente, Sr. Ministro e Srs. Senadore~, infelizmente, estav~ 
participando de uma CPI e não tive a oportunidade de ouvir 
V. Ex•, Sr. Ministro, discorrer sobre o problema "cólera" 
em nosso País, mas posso lhe assegurar que considero exce
lente tudo aquilo que tenha dito aqui. De certa forriia, 1éilho 
acompanhado o problema da cólera através da preocupação 
de V. Ex• e dos seus pronunciamentos à imprenS-á escrita 
ou televisada no nosso País. Parece~me ªté que este pi:'Oblema 
está sob controle. Ma,s, sendo Relator de uma Comissão Mista 
Parlamentar de Inquérito que estUdã o·problema de esterili~ 
zação em massa das mulheres brasileiras, ou· mulheres do 
Terceiro Mundo, no nosso caso específiCo, as mulheres do 
nosso Brasil. Enviamos ofício soli"Citãndo audiência -ao Minis:.. 
tro José Goldemberg, que é um dos coordenado_res _da:-Eço-92, 
para saber o posicionamento do GOvenio Federal, no que 
diz respeito a uma condicionante: a de -que o governo nórte-a
mericano e também o Príncipe Charles da Inglaterra_pr9pu
seram que seja ífiserido esse tema que diz respeito ao Có_ntrole 
de natalidade do Terceiro Mundo, e até ,mesmo esteriliZação 
que, embora não ~eja o tema específico dessa convocação, 
peço anuência ao Sr. Presidente e a V. EX r par-a saber qual 
seria a posiçãó do Governo brasileiro bem como a do Ministro 
da Saúde. 

O SR. MINISTRO ADIB JA TRNE- F.sse proble_~Pa do 
controle da natalidade foi discutido recentemente no Conselho 
Nacional da Saúde. Há organismos que estão atuando nessa 
área, no País, e que, inclusive, são considerados de interess~e 
público, para fins de obter determinadas vantagens. O. proble
ma discutidc;> no Conselho remeteu a uma avaliação que está 
sendo feita. Qual é a situação legal dessas entidades que estão 
atuando no País, especialmente nesta área da esteriliza-ção 
em massa'? A nossa opinão, com relação & isso, nós discutimos 
muito esse problema em São Paulo,.com o Secretário de Saú
de. E a nOSsa_ opinião é de que atenção integral à mulher 
é condição primãria""pãta resolver o problema do planejamento 
familiar. Todas as populações ou as parcelas da_ população 
que têm acesso aos cuidados de saúde, têm condições de fazer 
o planejamento porque são informadas, treinadas. Nós defen
demos o planejamento familiar dentro de um sistema hori
zontal, em que as ações. de saúde: inçh,1em o planejamento 
fainiliar como estratégia. E somos, eu, pessoalmente, contra 
as formas de se -tratar o problema do controle populacional 
por ações verticai_s. Essa é a_ posição pessoal que tenho e 
uma con•icação de longa data. 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO- E com relação a: essa 
imposição do Goverrio America:no·de_ tratai-desse assunto 
na Eco-92? · · · 

OSR. MINISTRO Ab!B JATENE- Aceito a suainfor
mação de que há uma imposição do Goverrio- Americano. 
Acho que um País com estJ;:utura deJ:llocrãtiC~Ch~o deve ter 
receio de tratar de nenhum problema. A discussão demo
crática é uma-discussão legitimadora, então, se vamos tratar 
de um assunto qualquer, vamos discutir e procurar legitimar 

a nossa posição e é possível até que a colocação de um ponto 
desses como uma imposição do _G_overno Americano, _como 
diz_ V .. Ex., resulte numa. solução, quem __ sabe, ~contrária a 
que eles pretendiam quando ColOcaram .esse pressuposto. 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Agradeço a V. Ex• 

-0 SR. PRESIDENTE (Lucfdio Poridla) _:Tem a palavra 
o-nobre Senador Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB) - Sr. 
Pres.idente, Srs. Senadores, Sr. Ministro Adib Jatene, o exem
plo de milhares, senão de milhões de brasileiros, sou um dos 
admiradores do notável trabalho de V. Ex• na área de cirurgia 
cardíaca no INCOR, e no Hospital do coração, em São Paulo, 
bem assim na Secretaria da Saúde do Estado de São J~aulo_. 

Por isso mesmo, congratulo-me com o nobre Senador 
M:,msueto de Lavor por ter trazido V. Ex~ a este plenário, 
para que nos brindasse, hoje, cOm uma exposiÇãO que lhe 
coloca ainda muito alto no cenário nacion-ãl. 

Com a isenção de Líder da maiór Bancada destã -Casá, 
reconheço que V. Ex~, nesta tarde, realmente superou todas 
as expectativas do Senado, na medida em que abordou, com 
competência e com seriedade todos os aspectos re1aciomidos 
com a problemática da saúde pública no_BrasiL 

Mas, Sr. Ministro, por- falar no Senador Mansueto de 
Lavor, lembro-me que, ao interpelar-lhe, S. Ex~· referiu-se 
ao projeto de lei encaminhado pelo Senhor Presidente da 
República, ao Congresso Nacional, que "Dispõe sobre as dire
trizes orçamentárias para o exercíCio de 1993 e dá outras provi
dências", a chamada LDO. O ilustre Senador por Pernambuco 

·- estranhou - como também estranho e creio que todo o Sena
do e o Congresso Nacional - que, ao definir, no Capítulo 
I, Das prioridades e metas da Administração Pública Federal, 
no art. 2';>, se diga, in verbis: 

·· "ConStitui prioridade do Governo Federal: 

1-a educação, ciência e tecnologia; 
2 - a reforma agrária e o incentivo à produção 

agrícola; 
3 - a recuperação e a conservação do meiQ am-

biente rural e urbano; _ 
4- a consolidação e recuperação da infra-estru

tura; e 
5- a abertura e modernização da economia." 

Exclui-se, então, aí a saúde, num Páis onde esse é um 
dos maiores pioblemas como bem deixou claro .V. Ex~ na 
sua-exposição e nOs debate~ que travou com os Srs. Senadores. 
Ainda mais, diante de uma situaçãQ_de verdadeira ca_la_midade-l 
como bem acentuou V. Ex.'., em matéria- de deficiência de 
saneamento básico, . _ _ _ ___ _ _ 

O meu estado, a Paraíba, por exemplo, como sabe V. 
Ex~ --e, a mãíoria dos Estados do Nordeste- nesse particular 
apresenta indicadores que estarrecem não só a Nação, mas 
a todos os observadores internacionais que lá chegam, sobre
tudo aqueles vinculados ao corpo técnico _do Banco Mundial_ 
que costuma ser um organismo internacional de financiamento 
sempre voltados para investimentos na área social. 

_ GOstari~, e~tã9,_ de. apelar a V. Ex\ neste instante em 
que retomo o tema aPordado pelo nobre Senador Mansueto 
de Lavor, para que, como Ministro da Saúde, faça sentir 
aO Senhor Presidente da República a necessidade premente 
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de recomendar aos Líderes do Governo, nas duas CaSas do 
Congresso Nacional, para que acatem uma emenda que, certa.;. 
mente, faremos a esse projeto-de lei, para inCluir, entre essas 
prioridades, a saúde; do co-ntrário, V. Ex~ estará quase que 
de mãos atadas, porque se- a sáôtle não for cOnsiderada prioriM 
dade, evidentemente as verbas orçamentárias serãO bem me
nores, para fa'zer face ao custeio de todos os projetas que 
V. Ex• tem anuncíado e que_ certamente se forem exeç.~tados 
como esperamos e confiamos; poderão realizar uma -verda
deira revolução nesse-Setor da área social. 

Quanto à cólera, que ~c;>i a razão de sei- de_ sua presença 
nesta Casa, lembro ã. V. Ex', ao Sr. Presidente e aos SrS. 
Senadores que, no ano passado, ao fmal da Sessão Legislativa, 
como Líder do PMDB, sentiildo de perto a graVidade e e~ten
são do problema, por informações que tiriha não somente 
da imprensa, mas de Senadores e Deputados do Norte -
já que o vibrião da cólera vinha do Peru e entrava na Amazônia 
-fiz dois pronunciamentos riesta Casa, alertando_o __ Govemo 
para o risco _do iminente surto da cólera no Brasil. 

O Jornal O Gfo60 publicou artigo, _de minha autoria, 
sob o título: "O surto da Cólera". Naquela ocasião, chamava 
a atenção para o descuido do então Ministro da Saúde, diante 
desse problema que surgia na Amazônia. Recebi e_ntão um 
aparte do nobre Senador Oziel Carneiro, que é dagu~~C,lregião, 
dizendo que as águas dos rios da Bacia Aniazônica- estavam 
totalmente infe-cfadãs pe16 vibrião da cólera. __ Mas~ _infeliz
mente, Sr. Ministro, verificamos, com pesar que O. ex-Minstro 
não deu a atenção devida à sol~ção do problema, porque, 
se na ocasião tiveSsem sido tomadas providências preventivas 
mais adequadas, talvez não houvesse hoje essa pandemia a 
que se refere V. Ex\ na sua brilhante exposição. 

Dentro desse quadro de cólera que se- inst~lou pelo País 
inteiro, b meu Estado, a Paraíba, na Região Nordeste, como 
sabe V. E~. é o campeão. Estamos com mil e tantos casos, 
abaixcr de nós vêm o Maranhão e Pernambuco. 

Como não _tenho em mãps o Plano de Ações de Emer
gência, mencionado por V. Ex~, que diz respeito à OOlera, 
gostaria de receber, da Assessoria de V. EX'!, Uma cópia desse 
Plano. 

Gostaria, agora, de ind3gar, e_m termos nu_méricos, como 
fica a Paratba, nesse Plano- pata o combate à cólera e, se 
for o caso, quais os recursos destinados ao_.meu E_s_tado, para 
investimentos em obras de sanemento básico? 

Sr. Ministro, na ·verdade, muito mais iÍilportante do que 
os bilhões de cruzeiros_ que o Governo pretende gasta~ com 
os chamados CIAC - projetas arquitetónicos _sofistiCados, 
são as obras de saneamento básico, sobretudo de_abasteci
mento d'água e de esgotos sanitários. Se pudéssemos levar 
a todas as cidades deste País -º--_sapeamento_R_.á~ico, ou ~eja, 
o abastecimento d'água e o eSgoto, certaniente estaríamos 
salvando milhões e milhões de vidas neste País. _ 

V.~ deu um ex_emplo disso, referindo-se a ~ão PaUlo, 
que é um outro Brasil, onde, segundo V. Ex~, a essa altura, 
devido justamente aos cuidados dÇ> governo estadual e creio, 
talvez do auxnio federal, no que tange ao saneamento básico, 
o índice de mortalidade infantil, hoje, de_sceu para 32 crianças 
por mil. É realmente_ fantástiCo! Teríamos qU~ es~ender es~a 
situação a todo o território iliiciOnal. -

Ex~ 
Êram estas as indagações q~e eu gostaria de fazei" a -v. 

Durante a interpelação o Sr. Humberto Lucena, 
o Sr. Lucfdio Portel/a, Suplente de Secretárío, deixa 
a cadeira da.presidtncia, que é ocupada pelo Sr. Mauro 
Benevides, Presidente. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Tem a pala
vra o Sr. Ministro Adib Jatene. 

' . 
O SR. MINISTRO ADIB JATENE -Muito obrigado, 

Senador Humberto Lucena. 
Em- relação ao não -ihclusão da saúde como priõfidade, 

não tenho grande preocupação; pOYCfUe-ente-Iido que a coisaS, 
quando não dadas, são conquistadas. Vou usai a sua reComen
dação e falar com o Presidente, par~ que essa falha seja even
tualmente corrigida. Mas, ainda que não fosse, penso que 
a sensibilidade de ~odo o Congresso nos permitiria considerar 
a saúde como prioridade. 

No que se refere á cólera, devo dizer que nãÇ> havia 
como evitar o seu ingresso no Pafs-. COmeçou na Ásia, foi-se 
espalhando pelos outros países até chegar na AmériCa Latina, 
levou alguns anos, mas era certo que iria chegar. O mtindo 
inteiro praticamente foi acometido pela cólera, especialmente 
aquelas da área que as condiç?es de \_'id_a e de saneamento 
favoreceram o aparecimento da doença. Não havia como evi
tar ~-sy.a _chegada, porque para cada doente existem muitos 
-po~rtadores sadios, impOssív_eis de serem detectados. Como 
não conseguimOs evitãi" ·a movimentação da população, a 
doença iria chegar de qualquer maneira. 

Para evitar que ela viesse, tínhamos que nos ter preparado 
para enfrentá-Ia. Nesse particular, S.enador.: Hu~berto I;...uce_
na, ptecisãmos fazer justiça ao ex-Ministro. Se em _algum~ 
área foi tomado alg~m cuidado adequado foi exatamente na 
áfea da saúde. Houve mobilização. Tão logo a epidemia come

. çoli -no Peru foi enviada uma equipe com mais de duzentos 
técnicos brasileiros a Iquitos para ter contato direto; técniCos 
foram treinados em todos os Estados; ativaram-se a Corhissáo 
Nacional de Cólera e as comissões estaduais, municipais, 
providenciaram-se recursos médicos, medicamentos. etc. En
fim, a estimativa que a: própria Organização Mundial da Saúde 
fazia, de mais de 1 milhão de ~asos no Brasil, não aco11tece!I. 
O Peru, rio ãno passado, teve 300 mil CasoS.- -- -- -----

A rife ii Ver, se a preparação não foi perfeita, ela foi bas
tante satisfatória. Isso está eXpresso pelo número de casos 
que se curaram: 98,~%_. Os casos em que _houve falecimento, 
na sua grande maioria-, foi porque não chegaram aos locais 

- de atendimento. 
No meu entender, dentro das nossas limitações, as medi

das foram razoavelmente colocadas. Talvez o que não foi 
colocado com mais ênfase foi a necessidade das medidas de 
saneamento. Nesse particular, quero informar a V. Ex~·que 
já temos· dados sobre as conseqüências das ffiedidas de com
bate à cólera sobre as outras diarréias. 

No Amazonas, principalmente no Pará, no primeiro tri
mestre de 91, foram internados por diarréias' em números 
redondos, dezesseis mil pessoas - no primeiro trimestre .d~ 
91 não tinha cólera. No primeiro trimestre de 92 foram inter
nados no Pará cinco mil doentes cóm diarréias. Ou seja, houve 
uma redução de mais" de 60% das diarréias em conseqüênica 
das ações que foram desencadeadas para combater a cólera.-

Não tenho dúvidas de que essas ações, mesmó apenas 
as emergenciais que serão desencadeadas no Nordeste, e mes
mo as medidas que foram tomadas de orientação dapopula
ção, de uso do cloro etc., vão fazer cair significafivameriie 
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as diarréias no Nordeste e vai cair a_ mortãlidade inf~ntil, 
com absoluta certeza. _____ . __ ._ _ 

De maneira que acho que essas ações toda~ têm esse 
objetivo. _ _ _____ - __ 

Em relação à Paraíba, está previsto que serão feitas ações 
em 38 Municípios da ·pafãiba, com um gasto de 23 bilhões 
de cruzeiros para $lerem aplicados a curtíssimo prazo. 

Acredito que isso também vai contribuir para ·a melhoria 
das condições sanitárias na r~gião, e, em paJ:ticular, na Pa
raíba. 

Acho que todo esforço deve ser feito ·nesse·c·Senjido. E 
eu coloquei a complementação dessas ações emergenciais, 
que é o planejamento feito na Sudene agora; com técnicos 
do Ministério da Saúde e do Ministério da Ação Social, num 
planejamento até o ano_2.002, em que se vai invêstir rec~rsos 
da ordem de 9 bilhões de dóJ~res. _:__ -c -- • 

De maneira que, a cólera_ teve ,e__sse_ dom, que chamei 
a atenção no começo: e_la despertou a sensibilidade, que estava 
adormecida, para os problemas do saneamento básico. 

Acredito_ que a partir de agora é impossível evitar que 
o saneamento básico seja uma prioridade nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência consulta o nobre Senador Humberto Lucena se deseja 
utiliZar o tempo de-stinado à réplica. - · 

O SR.HUMBERTO_LUCENA- Não, Sr. Presidente, 
desejo apenas agradecer os esclareçime-ntos que me foram 
trazidos pelo Sr. Ministro e também afir:nlar que, nos pronun
ciamentos a que me referi, como Líder, no ano passado, a 
respeito do surto de cólera, coloquei mai"S uma preocupação 
- que tenho a impressão de que até já a transmiti pessoal
mente a V. Ex~- quanto ao êxito de duas conie_r_ê_pj_qts_inter
nacionais no Brasil este._ ano: a EC0-92 ,em jUnho, no Rio 
de Janeiro, e a Conferência da União Inte-q)arlamentar, em 
Brasília sobre meio ambiente, em novembro próximo. 

. Essa minha preocupação cinge-se a que, ·se _não hover 
uma informação exata.através, por exemplo, das nossas Em
baixadas e Consulados em t_odos os países que deverão repre
sentar-se nesses conclaves, eles poderão vir _a_ser prejudicados 
com o noticiário alarmante de que, no Brasil, há uma epidemia 
de cólera. __ . _ _ ,_, _ 

E digo isso a V. Ex~, até CQllJO uma_ contrLbuiçâo ao 
Governo, pois, em abril des_t_e- ano, aO presidir a Delegaçà-o 
do Grupo Brasileiro da União Interparlamentar, numa corife
rência em Panmunjom, na Coréia -do_ Norte, fui procurado 
por delegados dos·mais diferentes países que, diante das mani
festações de Parlamepfares peruanos na tribuna, _estavam alar
mados com a possibilidade de comparecerem a essas cOnfe
rências, em 1992, pelo temor de um_ surto epidémico de cólera 
no BrasiL 

Tenho certeza que V. E~ está ate-Dto, Pitra eSse aspeCto, 
e deverá ter cantatas com o Ministériq das Relações Exte_!iO
res, no sentido de tranqüilizar inteiramente, todos aqueles 
países que deverão ser representados nesses dois conclaves 
internacionais no Brasil. -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ·ao Ministro Adib Jatene para proferir· suas conclu
sões após os debates d~ tard~ de hoje. 

O SR. MINISTRO ADIB JA TENE- A colocação feita 
por V. Ex~ é absolutamente adequada e apropriada. E nesse 
sentido que fizemos um esforço para, sem desprezar a impor
tância- do problema, tirar dele o aspecto emocional e de pânico 

que se criou, como se estivéssemos enfrentando uma epidemia 
_no século passado; aqU]lQ que aconteceu na Guerra do P_ara
guai, a retirada da Laguna, isso é_.,s_éculõ passado. O problema 
da çóle~a ~gora tem que ser trátado coma· umã diaffêia e 
um problema que está circ_unscrito às áreas de pobreza. 

Em oportunidade que tive de dar __ u_ma entrevista .. aos 
correspondentes _internacionais, prind(>àlinente da Europa e 
dos Estados Unidos, disse isso com absoluta clareza, que não 
huve nenhum caso de cólera em população servida por água 
encánada e -tratada, não houve nenhum caso de cólera em 
hotéis, nenhum casO de cólera em turista; p01 ísso insisti em 
que nãO se devia interditar praias, proibir a pesca, porque 
essa é a recomendação internacional. 

De maneira que, dentro desse enfoque que V. Ex~ trouxe 
tnuito bem, acho que a nossa ação-coincide com a_sua posição, 
e essa infOrm~ção já está nó Ministério das Relações Exte-
riores. - - -

O SR. HUMBERTO LUCENA -Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Chegamos, 
portanto, ao último orador que se inscrevet;_a para interpelar 
o _Miilístro Adib Jatene a quem desejo, em nome da Mesa, 
agradecer a presença nesta tarde atendendo convocação -de

corrente de requerimeiltó do- nobre $enador Mansueto de 
Lavor. Diria que V. Ex\ com a sua presença hoje no Senado, 
tranqüilizoU o·povo brasileiro em relação à epidemia de cólera. 
Foi, sem dúvida, um desempenho brilhante o de V. Ex• 

Esperamos que os Srs. Senadores e_, mais çio que eles, 
a opinião pública, ao tomar conhecimento da sua __ exposição, 
recOnheçam a preocupação do Minfstério da Saúde em cojn
bater o cólera no território nacional. 

Agradeço, portanto, a presença do MinistrO Adib Jatene 
e designo comissão integrada pelos senàdores Mansueto de 
Lavor, Valmir Campelo e Francisco Rollemberg para condu
zirem o Ministro até o gabinete da Presidência. 

O SR. P~ES_IDENTE (Mauro Benevides) .,..- A Presi
dência convoCá -seSsão extraordiária a realizar-se hoje, às 18 
horas e 30 minutos com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

- 1 

. DfSC:uss3o, em turno único, do Projeto--de ReSoluçao n<? 
14, de 1992 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econó
micos como conclusão de seu_ Parecer n." 79, de, 1992), que 
autoriza a Uniã.o a çelebrar çontt:_atos bilaterais piàt_~ rees_fru_
turação da dívida externa do setor público junto aos governos 
-dos países credores e suas respectivas agências de crédito. 

2 

DiscussãO~ em "turnO- -dllico~ -do Pare-cer da Coffiissão de _ 
_Relações Exteriores e Def~Sã Nacional sobre _3 M~~sagem 
n' !54, de 1992 (n' 65192, na origem), de 28 de fevereiro 
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da RepUblica 
submete à deliberação do .~e nado a escolha (jo Senhor FRAN
CISCO TI!OMPSON FLORES NETTO, Ministro de Príméi~ 
ra: Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer o ca_rgo 

-de Embaixador do Brasil jullto à República Federal da Ale-
rilànha. -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Nada mais 
havendo a tratar, declaro encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão tis 18 horas e 25minutos.) 
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Ata da 63a Sessão, em 28 de abril de 1992 
2a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

EXTRAORDINÁRIA 
Presidência dos Srs. Mauro Benevides e Alexandre Costa 

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM~E PRE-
SENTES OS SRs. SENADORES: -

Albano Franco - Alexandre Costa -Alfredo Campos 
- Almir Gabriel - Amazonino Mendes- Amir Lando - Antô
IIÍO Mariz - Áureo Mello - Beni Veras - Carlos De'CarH -
Carlos Patrocfnio - César Dias - Chagas Ro<Jrigues - Cid 
Sabóia de Carvalho - Darcy Ribeiro - Da(io Pereira - Dir
ceu Carneiro - Divaldo Suruagy - Eduardo Suplicy - Elcio 
Álvares - Esperidi!io Amin - Epitácio Cafeteira - Enéas Fa: 
ria - Flaviano Melo - Francisco Rollemberg - Garibaldi Al
ves Filho - Gerson Camata - Guilherme Palmeira -·Henri
que Almeida- Hugo Napoleão- Humberto Lucena __ , Hyde
kel Freitas- Iram Saraiva - Irapuan Costa Júnior - Jarbas 
Passarinho- João .Calmon -Joao França -João Rocha
Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho- Jose Eduardo- José. 
Fogaça- José Paulo Biso!- José Richa- Júnia Marise- Ju
tahy Magalhães - Lavoisier Maia - Levy Dias - Louremberg 
Nunes Rocha - Lourival Baptista - Lucfdio_ Portella - Mag
no Bacelar - Mansueto de Lavor - Marco Maciel - Mário 
Covas - Marluce Pinto - Maurfcio Corrêa - Mauro Benevi
des- Meira Filho- Moisês Abrao- Nabor Júnior- Nelson 
Wedekin - Odacir Soares - Pedro Simon - Rachid Saldanha 
Derzi - Ràimundo Lira - Ruy Bacelar- Teotónio Vilela Fi
lho- Valmir Campelo c:- Wilson Martins. 

o SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -A lista de presença 
acusa o comparecimento à~ 70 Srs. SenadOres. Havendo nú
mero regirneiltal, declaro aberta a sessão. 

S_ob a proteção de Deus, iniciamos nosso"S tr.abalhós. 
O Sr. 19 Secretário procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 
EXPEDIENTE 

MENSAGENS. 

DO SENHOR PRESIDENTE'DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafos de projetas de l~i sancio
nados: 

N' 183, de 1992 (n' 122/92, na origem), i!e 24 ilo corrente, 
restituindo autógrafos do Projeto d-e Le"i da Câ-rriãr-a -n~' lOS,_ 
de 1991 (n' 2.032/91, na Casa de origem), que dispõe sobre 
a reestruturação da Justiça Fed~ral de Primeiro_ Grau da 3~ 
Região e clá outras providências, sancionado, e que se transfor
mou na Lei n' 8.416, de 24 de abril de 1992. 

N' 184, de 1992 (n' 123/92, ha origem), de 24 do corj'ente, 
restituindo autógrafos do PrOjeto áe Lei-da Cima-ra- h~ 21, 
de 1992 (n' 2.745/92, na Casa de origem), que dispõe sobre 
antecipação de reajuste de remuneração dos servidores públi
cos federais, sancionado, e que se transformou na Lei n~' 8.417, 
de 24 de abril de 1992. 

AVISO 

DO SECRETÁRIO- GERAL 
DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

N~> 361/92, enc;~.minhando informações sobre os quesitos 
conStantes do Requerimento n~' 59/92, de autotia do Senador 
Eduardo Suplicy. 

Foi encamihada cópia ao requerente. O requeri
mento_ vai ao Arquivo. 

OFÍCIO. 

DO SR. I• SECRETARIO 

DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Encaminhando à revisão do Senado autó
- grafos dos seguintes projetas: 

- . PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 27, DE 1992 

(n• 30/91, na Câmara dos Deputados) 

_ Aprova o ato que renova a concessão outorgada 
à Rádio Emissora Aruanã Ltda. para explorar serviço de radio
difusão sonora em onda média na cidade de Barra do Garças, 
Estado de Mato Grosso. 

o·coD.g.tesso Nacional decreta: 
Art. }9 Fica apfovado o ato que renova por 10 (dez) 

anos, a partir de 20 de ma!çcrtle 1988, a concessão outorgada 
á~ Rádio Emissora Aruanã Ltda. para explorar, sem direito 
de-exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia na cidade de_ Barra d,o Garça~. Es!ado de Ma~o Grosso. 

-- - Art. 2'~--Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. __ __ _ _ __ __ _ 

- Excelerltíssimos Senhores membros do Congresso Nado-
MI: . 

Nos termos do artigo 49, inciso XII, -cOmbinado com 
. § 19 do artigo 223, da ConstituiçãO Federal, tenho a honra 
de submeter à apreciação do Congres~o_ Naci9.nal,_ acompa
nhado da Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, o ato constante do Decreto n" 98.484, 
de 7 de dezembro de 1989, publicado no Diário Oficial da 
União do dia 11 de dezembro de 1989, que ""Renova por 
10 (dez) anos, ·a partir de 20 de março d~ 1988," concessão 
da Rádio Emissora Aruanã Ltda, outorgaçla através do Decre~ 
to n~ 81.301, de 2 de fevereiro de 1978, para _explorar, na 
cidade de Barra do Garças, Estado do Mato Grosso, sem 
.direito de exclusividade, serviço de radiodifusãO son-ora em 
onda média". 

Brasília, 20 de dezembro de 1989. --José Sarney. 
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EXPOSIÇÁO DE MOTIVOS N' 216/89, DE 6 DE DEZEM
BRO DE 1989, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO 
DAS COMUNICAÇÕES --- -

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 

Tenho a honra de submeter à elevada consideração de 
Vossa Excelência o processo de renovação de outorga reque
rida pela Rádio Emissora Aruanã Ltda., executé!_nte do serviço 
de radiodifusão sonora- em onda média, na cidade do Barra 
do Garças, Estado do Mato Grosso. 

2.. Os órgãos cpmpotentes deste Ministério manífestã
rarn-se sobre o_ pedido, achando-o_ _regularmente instruído, 
obedecidos os requisifoS legais e téCnicoS atirientes ao prodedi
mento renovatório. 

3. Diante do exposto, tenho a honra de submeter a 
Vossa Excelência o anexo projeto de decreto ·consubstancian
do a medida. 

4. ESclareço que o ato de reno.vação somente vira 3: 
produzir seUs efeitos legais após deliberação do ÇOD.greSso 
Nacional na: forma do parágrafo ter_ceiro, do artigo 223, da 
Constituição. _ __ . . · 

Renovo a Vossá Excelência meus protestos do mais proR 
fundo respeito. -Antônio Carlos Magalhães. 

DECRETO N' 98.484, de 7 de dezembro de 1989 

Renova a concessão outorgada à Rádio Emissora Aruan:ã 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média, na cidade de Barra do Garças, Estado do Mato. Grosso. 

O Presidente da República, usando das atribuições que 
lhe c.onfere o artigo 84, iterp. IV, da C6rts.tituição, e nos termos 
do artigo 6•, í\ém I, do Decreto n• 88.066, de. 26 de janeiro 
de 1983, e tendo em vista o que consta do ProCeSso n9 
29118.000739/87, decreta: 

Art. 1~> Fica, de acordo com o artigo 33, ·§ .. 39 , da Lei 
n• 4.117, de 27 de agosto de 1962, renovada por 10 (dez) 
anos, a partir de 20 de março d.e 1988, a concessão da Rádio 
Emissora Aruªnã_Ltda., outorga_da atravé~ do Decreto n9 
81.301, de 2 de fevereiro de1978, para explorar, na cidade 
de Barra do. Garças, Estado do Mato Grosso, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifus.ãq sonora em. onÇa méR 
dia. 

Parágraio-·uníco:. A execução dô serviço de radiodifu
são, cuja outorga é renovada por eSte Decieto: regúRse-á 
pelo Código Brasil~iro do Telecomunicações, leís subseq\renR 
tes e seus~regulame"ntos e, cumulativamente, pelas cláusulas 
aprovadas através d9 Decreto n• 83.0.66; ·:ae-26 de janeiro 
de 1983, às quais a4ent1dadé aderiu previamente. _ 

Art. 2" -A co·ncessão ora renov'ada somente produzirá 
efeitos legais após deliberaçilo do Congresso Nacional na for~ 
ma do. parágrafo terceiro, do artigo 223, da Constituiçãô. 

Art. 39 __ Este Decreto ep.tra em vigor ná di:l.ta de sua 
publicação. 

Brasília-DF, 7 de dezembro de 1989; 168• da Indepen
dência e 101• da República. JOSÉ SARNEY- Atõnio Carlos 
Magalhães. 
MC-Dentel 
Diretoria Regional em Cuiabá/MT. 
Seção de Radiodifusão 
Processo n•: 29118.000739/87. 

Entidade: Rádio Emissora Arua,nã Ltda. 
Ass.uiito: Pedido de Renovação de outo.rga de Radiodifusão 
Sonora. ·· 

PARECER SRAD N• 95/88. 

A Rádio Emissora Aruanã Ltda, executante do serviço 
de ràdiodifusão sonora em Onda Média, na cidãde de.Barra 
do Garças/MT, requereu ternpestivamente a reriOvãção da 
outorga que ~he fOi deferida. 

Alequerente tem seus quadros societário e diretivo apró
. yados pela ~.M. n_?060/87-GM, com as seguintes composiçõe·s. 

,,oa<")u1••· 0-lviJ <ie>~ ~nntos .•••••••••••• •••••• J4.2UU 34.2')\I,O..:l 

--PII1.1]C> !..:l".Í11C> Un Cost., rlllCH:>. •••.•• , •• o •••• l.!J(lU ].9J'),~U 

Clsrnli1~bcy o"'·r-cssos %mes.P"c.i"eiTa·ua Silvi:. 1.900 ,,..,.. 
~·C~ J. ], """·•••••••••••••••••••"••••••••• JC,OI!O 

DIRETORES-GERENTES 
Joaquim David dos Santos 
Paulo Emüio da Costa Bilego 
Osmambey de Passos Go.1;t1es Perflira d_a Silva 

3!1. 0~(), 1;10 

-·-Decaiu-~ direito. 9a _entid_i:\de _ao deferi~ento _previsto
no artigo- 49, do Decreto n9 88.066/83, pelas r·azões coris6inte.s · 
do ofício u• 833/8~-DR/CBÁ4, (!Is: 26), reiterado pelo ofício 
n• 899/88~DR/CBA4 (!Is. 32). . · - -

Cumpre ressaltar que a postulante, durante o último pe
ríodo de vigênc~a de sua outorga, sofreu as advertências roen-_ 
cionadas na Informação SFIS n9 3/88. 

(À Comissão de Educação.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 28, DE 1992 

(N• 31/91; na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga permissão à Rede ltapuã 
de Rádios Ltda. para exeplorar serviço de radiodifusão 
sonora na cidade de Júlio de ·castilhos, Estado do Rio 
Grande do Sul. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19- Fica aprovado o atQ a que se refere a Portaria 

n' 84, de 9 de março de 1990, do Ministro de Estado das 
Comu:tiCações, ·que outorga permissão â Rede Itapuá" de Rá
dios Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, 1'>or 10 (dez) anos, na cidade de Júlio 
de Castilhos, Estado do Rio Grande do Sul. 

Art. 29 Este decreto legislátivo entra em vigor na data 
de sua publicação. ~ 

MENSAGEM N• 25\, DE 1990 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Naçio.:
nal: 

Nos termos do art 49, inciso _XII, com_binado com § 
19 do art. 223, da Constituição Federal, tenho a honra de 
subffieter à apreciãçãO do Congresso Nacional, acompanhado 
de Exposição de Motivos do.Senhor MinistrO de Estado das 
Comunicações·; O ato cdristante da Portaria n9 84, de 9 de 
março de 1990, publicado_no Diário Oficial da União do dia 
12 de março de 1990, que "ou!orga permissão-à Rede ltapuã 
de Rádios Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiofidisão ·sonora 
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em freqüência modulada, na cidade de Júlio de Castilhos, 
Estado do Rio Grande do Sul". _ __ 

Brasília, 13 de março de 1990. -José Sarney. 

EXPOSIÇÃO DE Mêr:tiVOS-N• i4-9!90, DE,!ÜlEMARÇO 
DE 1990, DO SENHOR MINISTRO DE-ESTADO DAS 
COMUNICAÇÕES. _ _ 

Excelentíssimo Senhor Preside_~te da República. 
De conforrnid3de -Com as atribuições legais e regulamen

tares cometidas a este Ministério, determinei_a publicação 
do Edital n' 221/88, com vistas à implantação de uma estação 
de radiodifusão sompdv em freqüência· modulada, na cidade 
de Júlio de Castilhos, Estado_do Rio Giaode do Sul. 

2. No prazo estabelecido pela lei,acorreram as seguintes· 
entidades: . -- - • -

Empresa jornalístiCa DiáriO da Minhã Ltda.; 
Rádio Manchester Ltda.; 
Rede ltapuã de Rádios Ltda.; e 
Rede Litoral de Emissoras Ltda. 
3. Submetido o assunto ao_ exame dos 6rgãos compe

tentes deste Ministério, as coildusões foram no sentido de 
que, sob os aspectos técrii~Q e jurfdiCO; as entidades propo
nentes satisfizeram às exigéncias do edital e aos requesitos 
da legisla'ção'especffiCa de radiodifusão. -- -

4. Nessas condições, à viSta das entidades c:JO.e -se-habili
taram (quadro anexo) à execução do serviço objeto do edital, 
tenho a honra de encaminhar o assunto à elevada consideração 
de Vossa Excelência, encarecendo se digne de enviar ao Con
gresso Nacional a anexa portaria de permissão. O ato· que 

outorga somente virá a produzir seus efeitos legais após delibe
ração do Congresso· Nacional, na forma do § 3", do art. 223, 
da Constituição-. · 

Renovo a Vossa Excelência meus protesto do mais profundo 
respeito. - Antônio Carlos Magalhães. 

PORTARIA N• 84, DE 9 DE MARÇO DE 1990 

O Ministro ·de Estado das ComunicaÇões, usando das 
atribuições que lhe conferem o art. 19 do Decreto n~' 70.568, 
de 18 de maio de 1972, e o art. 32 do Regulamento dos 
Serviços de Radiofifusão, com a redação_ dada pelo Decreto 
n" 88.067, de 26 de janeiro de 1983,- e tendo em vista o que 
consta do Processo MC n' 29000.005692/88, (Edital n' 221/88), 
resolve: _ 

- - I- outorgar permissão à Rede Itapuã de Rádios Ltda., 
para a explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüén
cia modulada, na cidade de Júlio de Castilhos, Estado do 
Rio Grande do Sul; 

II- a permissão ora ·outorgada reger-se-á pelo Códigq 
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqY,entes, regula
mentos e obrigações a·ssurn.idas pela outorgada em sua pro-
posta; · 

III -_esta permiss-ão somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso_ Nacional, na forma do art. 
223, § 3•, da Constituição; · -

IV- esta portaria entra em vigor na data de- sua publica
ção. Antônio Carlos Magalhães. 
A viso N• 255-SAP 
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" -~ ' . 
Administradores (naturais ou domiciliados) ~~NI ' 

I O EDITAL 2h~ ~~ 
NAT DÕM ~AT L>OI'f 

ALTAMIR DE LIMA COSTA X X 1 

2 

Sócios com mais d~ 5% do capital (naturais .. 11tNICIPIO IREGII\0 • 
ou domiciliados) se necessãxio.Usa~ o yerso 

~ 
DO EDITAL 2 DO EDITAl 

(preencher 1 ou ~, conforme o caso) ------
NAT DOM NAT DOM 

ALTAMIR DE LIMA COSTA o X X 

LU I Z ALBERTO RUBIN o X X 

VALTER MATOS DOS SANTOS o X X 

3 

A entidade possui outra outorga na mesma loca SIM NÃO IPO SERVIÇC 
l:!..dade ? 

X 

4 

Nomes dos sócios integrantes do quad·ro societário da pro- TIPO DE 
ponente e pertencentes a outra concessionária ·ou per:missi 

SERVIÇO onáfia, na mesma localidade -

NENHUM 

-""''-.. -
... ·.!!.• - . 
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-&- .- ~ ' ' 
~ .· . 

:::rs~ Nomes dos diretores integrantes do quadro de dirigentes 
da proponente e pertencentes aos de outras concessiona-. 
rias/permissionárias na mesma localidade SER IÇO I 

NENHUM 
-r 

6 - ~-

,..,-- - .. ·--- --- ~--- -------- ·--~---
Percentual de equipamentos utilizados: Nacional Estrangeiro 

transmissor 100 % % 
sistema irradiante 100 % % 
estúdio 100 % % -

7 
. '.- ----_- ~ 

.. _.. . -
-

Percentual de tempo de progr'arnaç'ão diáiia .referente a 
temas, autores e intérpretes -nac1-on.cH s. nr· \ 

. 

(exigênc.t,a _;Legal nos programas de músi·_ca 
de 50% de música popular brasileira) 

popular: ·rnrnirno 

8 
'· ,. ,_,_ ... .. - ~ . - ,• 

Tempo deStinado ao serviç~ no~icioso, diariamente, em 
relaç-ão ao total da programaçao. 1.5 % 
(exigência _legal:~m!nim,o 5:%). . 

. 

9 
_ .... ' --· .. ·- --

Prazo de apresentação do projeto de aprovaç-ão de locais meses 

(máximo : 6 meses) 2 (àois~ - - . 

10 
•* - ' 

Prazo para entrada ,em 
estação 

funciOnamepto em definitivo da meses 

(máximo : 24 meses) . 8 (oi t'o) 

• t a micro Região EConômica Estadual 
•• Para os fins Oo disposto nestas condições, entende-se corno Tempo 

de Programação Diária de emissora de radiodifusão, a- per!odo_de 
tempo de transmissão- -ini_nt_errupto, compreendido entre _a entrada 
no ar da estação, coincl_d~nte com o in!cio de sua progr<lrnàção h~ 
bitual, e o termino das transmissões no per!odo, coincidente com 
o encerramento dessa mesma programação. 

JULIO DE Cl\STIL!ÍOS 30 ; o9 I 88 

__il/;;;_;i;~;} d,;i,? ki·· 
-

represenFante_~egaÍ ' : :s;:~Al-
'N'.!Po b'E bU,2'> cos~. ·:..r...- ' sócio-Gerente 
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(À Comissão de Educação.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 29, DE 1992 

(N• 37/91, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga concessão à Rádio Jagua~ 
ribana de Aracati Ltda. para explorar serviço de radio
difusão sonora na cidade de Aracati, Estad9 do Ceará. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Fica aprovado o ato a que Se refere o Decreto 

n• 98.862, de 23 de janeiro de 1990, que outorga concessão, 
por 10 (dez) anos, à Rádio Jaguaribana de Aracati Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão ·sonora em onaa média 
na cidade de Aracati, Estado do Ceará.· 

Art. 2~ ESte· decreto legislativo entra em vigor na -data 
de sua publicação. -

MENSAGEM N• .98, DE 1990 

Excelentíssimos Seilhores Membros do Congi'esso Nacio
nal: 

Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o 
§ 1• do art. 223; da Constituição Federal, tenho a honra de 
submeter à apreciação do Congresso Nacional, acompanhado 
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das 
Comunicações, o ato constante do Decreto n~ 98.862, de 23 
de janeiro de 1990, publicado no Diário Oficial da União, 
do dia 24 de janeirô de 1990, que -"OutOrga concessão à rádio 
Jaguaribana de Aracati Ltda., para explorar, pelo prazo de 
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviç~ de radiodi
fusão sonora em onda média, na cidade de Aracati, Estado 
do Ceará". 

Brasília, 19 de fevereiro de 1990. -José Sarney. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N'26/90, DE 18DEJANEIRO 
DE 1990, DO SENHOR MINIS'I'RO DE ESTADO DAS 
COMUNICAÇÕES. 

Excelentíssimo SênhOr Presidente da República. 
De conformidade com as atr:itn::dçQes legais e regulmen

tares cometidas a este Ministério, determinei a publicação. 
do Edital n~ 57/89, com vistas à-implantação de_ uma estação 
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Aracati, 
Estado do Ceará. 

2. No prazo estabelecido pela lei, acorreu apenas a Rá
dio Jaguaribana de Aracati Ltda. 

3. Os órgãos competentes deste Ministério, concluíram 
no sentido de que, sob os aspectos técnico e jurídico, a entida
de proponente satisfez às exigências do Edital e aos requisitos 
da legislação específica de radiodifusão. 

4. Nessas condições, à ,vista da entidade que se habilitou 
à: execução do serviço objeto do edital, (quadro anexo), tenho 
a honra de submeter o assuntq_a Vossa Excelência, para fins 
de decisão, nos termos do art_. 1_6 e seus parágrafos, do Regula
mento dos Serviços de Radiodifusão, com a redação dada 
pelo Decreto n• 91.837, de 25 de outubro de 1985. O ato 
de outorga somente virá a produzir seus efeitos legais após 
deliberação do Congresso Nacional, na ~arma do § 39 do art. 
223 da Constituição. ~ -

Renovo a Vossa Excelência meus protestos do mais pro
fundo respeito. -Antônio Carlos Magalhães. 

DECRETO N• 98.862, DE 23 DE JANEIRO DE 1990 

- Outorga concessão à rádio Jaguaribana de Aracati 
Ltda., para eXplorar serviços de radiodifusão· sonora 
em onda média, na cidade fJ.e A~cati, Estado do Ceará. 

O Presidente da RepUblica, ·usando das atribuições que 
lhe conferem o art. 84, item·IV,·,da Constituição, e o·art. 
29 do Regulamento dos Sen>iços de Radiodifusão, aprovado 
pelo Decreto n• 52.795, de 31 de outubro de 1963, C01Jl a 
redação dada pelo Decreto n• 88.067, de 26 de janeiro de 
1983, e tendo em- viSta o qi.ie consf!} do Processo MC n~ 
29000.004261189-31, (Edital n• 57189), decreta: 

Art. 19 Fica outorgada conCessão à Rádio Jaguaribana 
de Aracati Ltda. para explorar, pelo prazo de lQ (dez) anos, 
sem direito de exclusividade, serviço çie i'adiodiflisão sonora 
em onda tnédia, na cídade çle Araq.ti, Estado do Ceará. 

Parágrafo tínicb. A coricessãq ora o~torgacla reger-se-á 
pelo _G:ódigo Brasileiro de Telécomunicações, leis subseqüen
tes, regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada em 
sua proposta. 

Art. 29 Esta concessão Somente prOduzirá efeitos legais 
ap6s deliberação do Congresso Nacional, na fopna do art. 
223, § 3• da Constituição. , 

Art. 39 __ Q -contrato decórtente desta concessão deverá 
ser assin3.do dentrO· de 60 (sessenta) dias, a contar da data 
de publicação' da deliberação de que trata o artigo anterior, 
sob perla de se tornar nulo, de pleno direito, o ato oe-outorga. 

Art. · 4~ ·Este decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação. · ' 

Brasilia, 23 de janeiro d<; 1990; 169' da Independência 
e 1Ó2• da República. - JOSE SARNEY - Antônio .Carlos 
_Magalhães. 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 30, DE 1992 

(N• 48/91, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Socie
dade Cerro Azul Ltda. para explorar serviço de radiodi· 
fusão sonora na cidade de Cerro Largo, Estado do Rio 
Grande do Sul. 

O Congresso Nacional decreta: . . . 
Art. l9 Fica -aprovado o atO -a -que sei refere a Portaria 

n• 170, de 20 de setembro de 1989, do Ministro de Estado 
das Comunicações, que outorga permissão à Rádio Sociedade 
Cerro Azul Ltda. para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodift)são_ sonora 
em freqüência modulada na c:idade de Ceiro Largo, Est~do 
do Rio Grande dQ Sul. 

Art. 2~ -Este decreto legistãtivÓ .eni!~ em. vigbTha ·ctã-ta 
de sua publicação. 

MENSAGEM N• 605, DE 1989 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congiessõ Nacio
nal: 

Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado _com o. 
§ 19 do art. 223, da Constituição Federal, tenho a honra de 
submeter à apreciação do Congresso Nacional, acompanhado 
de Exposição de MotivoS-do Senhor Ministro- d_e Estado das 
Comunicações, o ato constante da Portaria n~ 170, de 20 de 
setembro de 1989, publicada no Diário Oficial da União do 
dia 22 de setembro de 1989, raüfiêadO no Diário Oficial da 
União de 27 ele _setembro_ de 1989, que "Outorga -permissão 
à Rádio Sociedade Cerro Azul Ltda. para explorar pelo prazo 
de 10 (dez) ano-s-, sem direito de eXClUsiVidade, serviço -de 
radiodifusão Soiú:>ta, érh_fr'cqüência modulada, na cid.ade de 
Cerro Largo, Es-raâo do Rio Grande do Sul. 

Brasília"., 3--de outubro de 1989. -José Sarney. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 150/89-CN 
DE 27 DE SETEMllRO DE 1989, DO SENHOR MI-

NISTRO DAS COMUNICAÇÓES. __ -
Excelentíssírriõ Senhor Presidente da República, 
DI.! confonnida_de com as atribuições legais _e regulamen

tares cometidas a_ este MinistériO;-·dete_rmffiei~·-publicação 
do Edital n9 277/88, com vistas à implantação de uma-estação 
de radiodifusão sonora em freqüênci3 modulada, na cidade 
de Cerro Largo, Estad_o do Rio Grande do SuL 

2. No prazo estabelecido pela lei, acorreram as seguintes 
entidades: 

Rádio Cerro Largo Ltda. e 
Rádio Sociedade Cerro Azul Ltda. 

3. Submetido o assUnto ao exame dos óigãos corilpe
tentes deste Ministério,- as concluSões foram no_j;;~ntido de 
que, sob os aspectos técnico e jurídico, as entidades propo
nen~es satiSfizeram àS exigências do Edital e aos requisitos 
da legislação específica de radiodifusão. 

4. Nessas condições, à vista das entidades que se habili
_taram (quadro anexo) à execução do serviço objeto do edital, 
tenho a honra de encaminhar O assUnto à elevadã. consideração 
de Vossa Excelência,-encarecendo se digne de enviar ao Con
gresso Nacional a anexaportarül.- de periTtissão. o·atci de ou
torga _s_om~nte virá. a produzir seus efeitos legais após delibe
ração do Congresso Na~ional, na formã. dO parágrafo terceiro 
do art. 223 da Constituição: - · 

Renovo a Vossa Excelência meus protestos do mais pro
fundo respeito. -Antonio Carlos_Magalhães. 

_ PORTARIA N' 170, DE 20 DE SETEMBRO DE 1989 

O Ministro de Estado das Comu_niçações, _usando das 
atribuições que lhe conferem o·art. 19 do Decretu n9 70.568, 
de f8 de maio de 1972, e o art. 32 do Regulamento dos 
Serviços de Radiodifusão, com a redação dada pelo Decreto 
n<? 88.067, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que 
consta do Processo MC n' 29000.006742188 (Ediial n' 277/88), 
resolve: 

I-Outorgar permissão à Rádio ·sOCiedade ""cerro Azul 
Ltda. para-explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito 
de exclusividade', serviço de radiodifusão .sonora em freqüên

. cia modulada, na cidade de Cerro Largo, Estado do Rio Gran
.de do Sul. 

II -A permissão ora outorgada reger-se-á pelo Código, 
~rasileiro de Telecomunicaç-~~s,_leis- Subseqúentes, regula
rtteritps e. obrigações _ass,umidas _pela outorgada em sua pro-
posta. - - - · - ~ 

. III-Esta permissão soinerite produzirá efeitos legais 
após- deliberação do COrigfesSO Nacional, na forma do art. 
223, parágrafo terceiro·, dã. ConstitUição: 

IV- Esta Portaria entra etn vigor na data de sua publica
ção. - Antônio Carlos M_agalhães. 



~ iiioRO COMPARATIVO DAS PRÔ;;;;ENTES . -·· ~ 

I -~\ü}~ CERRO LARGO LT~D=A=====p====y=============cp============,~====9F=====,======y=====-=r_________j======~ 
I ·~ wUHJCÚ'tO 1» L:)m.~· a ~~:r.o,to o.o e-curu 1=~~~0::.~ I I 

-~~~-~~---~~-----~--~~-~-~ 
~ lflll:•Q.t~~~-..;"ro.Q•IOI•PUOOI $0CI0 J.l)lm<l!t~ to<tO &OM"uS 

t! Maf\IOULI(IOIUI:oL.,IUT...-_Ica.coL .""'~ ,_.._ 

~oúl-: :.E t.:a::.os Oli ~ÓCIOS E AONtl'tiSTRAODAU 

;OioUVll~.t.lllCotlO:•LI !ui I s;• 

RENE JOSJ'! NEDEL : 20 X 

IIELIO LOPES ESTIVALETE 20 I I X 
ELEMAR KUHN 2Q X X 

CARLOS_JUELSON GIORDANI 2Q X 
LAURO WALLAU 20 X 

ll<~XICX SOCIEDADE CERRO AZUL LTDA 

HOMERO DIAS BAPTISTA 

JOAO PIO FLACH 

CYRO BERWANGER 

EUNICE DE ALMEIDA _FLACH 

MARIA ALICE FLACH BERWANGER 

SOLANGE FLACH 
·\ TERFoZ.'I~\\A 'BERNli.DETE &ARO 

.. ,r 1· r . 
~ : I : I X I X 

X X 

\·\:\:' . ---... 1/f 
'1 -~--.-•Y.~?i.-:_:~; 

I 

tNTIOAOf PO 

SUl OUTIU. O~~ P(FI.CEHruAI. 

TOftCIA loiESJoiAIEQ\IIPJ.hiENfOG 
L.~LIDAOf unuu.oos 

NACIONAL 

PJ'>OGIIAiolA
cto OIAI'IIA 

IIE"FEI'IEMTE 
iEWA:O/AVf 

H.ACIOW.IS 

PIUZO 
API\ESEkTA<;Âo 

PRo.II:TO 

···-- lOO.k ~ .. , 04 .. _ 

ESTRt:;:>EJI'IO SEAVIÇO ~RAtO OfTIU.CIIt. 
1\iOfiCIOSO F\IHCIOHAMI!:hTO ........ t:STACÀO 

PIÃO ~X- I ~~0-% I _!Q_ % __!1__.. .... 

SIM tN~~~;~ ~ .. _R_ ... 

1 
--- I 

I 

o --·· 06 ~-j 
,..I\ 

6 
--"k 

' i.i 
(À Comissão de Educação.) 

.. •,; 

6: 
E!: 
g. 

~ 

o 
>-
6 
o 
O, 

-~ 
~ 
"' o 
z 
~· 
õ 
~ 
i --·~ 

o ·; . 
~ ;o 
~r 
·~ 

~ 



2538 Quarta-feira 29 DIÁR.IO D9. COl-!GR):lSSO NACIONAL (Seção ii) . Abril de 1992_ 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 31, DE.1992 

(N• 49/91, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga concessão à Televisão 
Rio Formoso Ltda. para explorar serviço de radiodi
fusão de sons e imagens (televisão) na cidade· de Jataí, 
Estado de Goiás. · -

O Congresso Nacionaf decreta: 
Art. 1 '1 Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto 

n"' 98 .. 326, de 24 de outubro de 1989, que outorga concessão 
à Televisão Rlo FormoSO Ltda. para eXplorar, pelo prazo 
de 15 (quinze) anos, senl direito de exClusividade, serviço 
de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na cidade de 
Jataí, Estado de Goiás. · · · 

Art. 29 Este decreto legislativo entra em: yigor na data 
de sua publicação. 

MENSAGEMN• 712, DE 1989 
Excelentíssimos Senhores Membros do. Congresso Nacio-

nal: . 
Nos termos do art. 49, inciso XII, combimldo com § 

1"' do art. 223, da Constitu-iç'ão-Federal, tenho a honra de 
submeter à apreciação do Congresso Nacional, acompanhado 
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro ·de Estado das 
Comunicações; o ato constante do Decreto n"' 98".326, de 24 
de outubro de 1989, publicado no Diário Oficial da União 
do dia 25 de outubro <=~;e 1989, que "Outorga concessão à 
TelevisãO Rio Formoso Ltda. p~ra explorar, pelo prazo de 
15 (quinze) anoS, sem direito ~e excluSividade, serviço de 
radiodifusão de sons e imagens (televisão), na cidade de Jataí, 
Estado de Goiás". -

Brasília, 27 de outubro .<k.1989. --, Paes de Andrade. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 179/89, DE 20 DE 
OUTUBRO DE 1989, DO SENHOR MINISTRO DE 
ESTADO DAS COMUNICAÇÓÉS. i 
ExCelentíSSún.Õ Senhor-Presidente da República, 
De conformidade com as atribuições legais e regulamen

tares comet.idas a este Ministério, determ.ine~- ·a publkação 
do Edital n• 241/88, coiii vísiâs à implantação de uma estação 
de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na cidade de 
Jataí, Estado de Goiás. - · - · ~-""""' ~--· 

2. No prazo estabelecido pela lei, acorreràm. as seguin-
tes entidades: 

Radiodifusão e Comunicação Atlanta Ltda., 
OrgknizaÇâo Goiàna ·de Rádio e TV Ltda., 
TV Canal 9 - Som e Imagem de Comunicação Ltda., 
Sistema Sudoeste de Comunicação Ltda., 
Radiodifusão Goyana Ltda., 
Televisão Liberal Ltda., 

ConsórciO de Empresas de Radiodifusão e Notícias do· 
Estado -CERNE, 

Arjona e Bárbosa Ltda. e 
Televisão Rio Formoso Ltda. 
3. Os órgãos competentes deste Ministério concluíram 

no sentido de que, sob os aspecto-s técnico e jurídico, as eritictii
des proponentes satisfizei"aiii às exigências do Edital e aos 
requisitos-da legislação específica de radiodifusão. 

4~ ~essas condições, à vista ·ctas entidades que se habili
taram à execução do serviço objeto-do edital (quadro anexo), 
tenho a honra de submeter o assunto a Vossa Excelê-pcia, 
para fins-de decisão, nos termos do art. _16 ~ ~eu~_pará~afos 
do Regulamento_ dos Serviços de Radiodifusão, cOiit a-reããÇão 
dada pelo Decreto n' 91.837, de 25 de outubro de 1985. O 
ato de outorga somente virá à produzir seus efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, na forma do_pará~ 
grafo terCeiro do art. 223 da Constituição. 

-Renovo a Vossa Excelêgcia meus protestos:do maiS pro.:: 
fundo respeito.- Antônio C&rlos Magalhães. 

DECRETO N' 98.326, DE 24 PE OúTUBRO DE 1989 
. O_uiorga concessão à Televisão Rio FormOso Ltda. pal-a 

explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (ts:levisão), 
na cidade de Jataí, Estado de GoiáS. - _,, 

_ . o- PreSidente da República, usando das atribuições que 
lhe conferem o an. 84, item IV, da Constituição, e o art. 
29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado 
pelo Decreto n' 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a 
tedação dad~ pelo Decreto n' 88.067, de 211 ae. janeito de 
1983, e tendO em vista o que-·consta do Processo MC ri\> 
29000.005908/88, (Edital n'-24l/88), deereta:. · 
· Art. 1' Fica ouiorgada i:onoessão à TefeVisão Rio For
mQso Ltda., para explorar, pelo prazo de lS_(quinze) anoS, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons 
e imagens (televisão), na éidade de Jataí, Estado de Goiás. 

Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se·á 
pelo Código Brasileiro de TeleComunicações.- leis subseqüen
tes, regulamC:ntos e obrigaÇões assumidas pel-ª outorgada em 
sua -proposta. 
- ~ Art. 2"' Esta conceSsão somente produzirá "efeitos legais 
após deliberação do Cong[esso _ Nadohal, na fonna do art. 
223, ·parágrafo· .terceirc;>, da êõnstitu~ç-~0. · - · 

Art. 3'? O contrato decorrente -desta cOncessão deverá 
se~ assinado dentro de 60_ (sessenta) dias, a contar da data 
de publicação da deliberação de que trata o artigo ã.nterior, 
sob pena de se tomar nulo, de pleno direito, o ato de outorga. 

Art. 49: Este Decreto entra em ·vigor na data de sua 
publicação. 

Brasília~ DF, 24 de outubro de 1989; 168' da Indepen
dência e 101' da República. -'Antonio Carlos Magalhães. 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N• 32, DE 1992 
(N• 50i91, na Câmara dos DeputadoS) 

Aprova o ato que renova a co~~~~são ouwrgada 
à Rádio Clube de VOtupOrariga Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora na cidade de Votupo-
ranga, Estado de São Paulo. 

O COngreSso Nacionaí decreta: 

Art. 1"' Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto 
n' 98.871, de 24 de janeiro de 1990, que renova por 10 (dez) 
anos a concessão out9rgada à Rádio Clube de Votuporanga 
Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusã,.o sonora em onda média na cidade de Votupo
ranga, Estado de São Paulo. 

Art. 2"' Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação; 

MENSAGEM N• 94/90 

Excelentíssimos senhores membros do Congresso NaciO
nal: 

Nos termos do artigo 49, inciso_ XII, corilbinado com 
§ 1• do artigo 223, da Constituição Federal, tenho a honra 
de submeter à apreciação do Congresso Nacional, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Ser;thor MiniStrQ. de Estado 
das Comunicações, o ato constante _de Decreto n~ 98.871, 
de 24 de janeiro de 1990, Publicado no Diário Oficial da União 
do dia 25 de janeiro 1990 que "Renova por 10 (dez) anos, 
a partir de 11 de fevereiro de 1989, a concessão da Rádio 
Clube de V<;>tuporanga Ltda., outorgada através do Decreto 
rt' 63.709, de 2 de dezembro de 1968, para explorar, na cidade 
de Votuporanga, Estado de São Paulo, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora etn ondã média. 

Brasilia, 19 defiivereiro de 1990- José Samey. 

EXPOSIÇÃODEMOTIVOSN'18/90,15E16DEJANEIRO 
DE 1990, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS 
COMUNICAÇÓES: 

Excelentíssimo Senhor Presidente da RepUblica: 
Tenho a honra de sumeter à elevada consid~ração de 

Vossa Excelência o processo de renovação de outorga reque
rida pela Rádio Clube de Votuporanga Ltda. e_xecutante do 
serviço de radiodifusão sonora -em onda média na cidade de 
Votuporanga, Estado de São Paulo. 

2. Os_ -órgãos competentes- deSte Miiiistirio manifesta--. 
ram-se sobre o pedido, achando-o regularmente instruído, 
obedecidos os requisitos legais e técnicos atinentes ao procedi
mento renovatório. 

3. Diante do exposto,-ienho a honra de submeter a Vossa 
Excelência o anexo projeto de decreto consubstanciando a 
medida. 

4. Esclareço que o ato de renovação somente virá a pro
duzir seus efeitos legais após deliberação do Congresso N acio
nal, na forma do § 39, do artigo 223, da Constituiçã.ó. ·

Renovo a Vossa Excelência meus protestos do mais pro
fundo respeito. -Antônio Carlos Magalhães. 

DECRETO No 98.871, DE 24 DE JANEIRO DE 1990 

Renova a concessão outorgada à Rádio Clube de 
Votuporanga Ltda., para explorar serviço da radiodi
fusão sonora em onda media, na cidade de Votuporanga, 
Estado de São Paulo. 

O Presidente- da Reptfblica Usando das atribuições que 
lhe confre o artigo 84, item IV, da Constituição e nos termos 
do artigo Ó'', item I, do Decre~ n_! ~88._966, de 26 de janeiro 
de 1983, -e tendo em vista o que consta do Processo n9 
29.100.001886/88, decreta:· · 

Art. 19 Fica, de acordo com o artigo 33, § 39 da Lei 
n' 4.117, de 27 ~de agosto de 1962, renovada por 10 (dez) 
anos, a partir de 11 de fevereiro de 1989, a concessão da 
Rádio Clube de Votuporanga Ltda. outorgada através do De
creto n9 63.709, de 2 de dezembro de 1968, para explorar, 
na cidade_de Votuporanga, Estado de São Paulo, sem direito 
de exclusividade, serviço de raáíodifusão sonora em onda mé-
dia·. _ _ . _ 

Parágrafo único. A execução do s~rviço de radiodifusão, 
cuja outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo 
Código Brasileiro de Teleç:omunicações, leis subseqüentes e 
seus regulamentos e, comulativamente, pelas cláusulas apro
vada através do Decreto n9 88.066 de 26 de janeiro de 1983, 
às quais a entidade aderiu. . 
. A,rt. 2~ A concessão ·ora renovada somente produzirá 

-efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional na for-
ma do§ 3', do artigo 223, da Constituição. 

Art. 39 Este decreto entra em vigor na data de sua publl-
cação. _ -. · 

Brasilia -DF, 24 DÊ JANEIRO DE =((); 1699 da 
Independência e 102' da República. JOSÉ SARNEY, Antônio 
Carlos Magalhães. 
A viso n' 100-SAP 

~ Brasília, I9 -de fevereiro de 1990 
A Sua EXcelência o Senhõi · 
Deputado Luiz Henrique. _ . _ _ 
DD. Primeiro SecretáriO dã -câmara dos Deputados 
Brasília (DF) 

Excelentíssimo SenhOJ:. Primeiro Secretário:~ 
Tenho a honra de encaminhar a essa Secietaria a mensa

gem do ExcelentíssiMO :Senhor Presfdente_::da República, 
acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor Ministro 
de Estado das Cqmunicações, na qual submete à apreciação 
do Congresso Nacional o ato constante do Decreto n9 98.871, 
de 24 de janeiro de 1990, que "Renova por 10 (dez) anos, 
a partir de 11 de fevereiro de 1989, a concessão da Rádio 
Clube de Votuporanga Ltda., outorgada através do Decreto 
n" 63.709, de 2 de dezembro de 1968, para explorar, na cidade 
de Votuporanga, Estado de São Paulo, sem direito de exclusi
vidade,. serviço de radiodifusão sonora em onda média". 

·Aproveito a op.ortu~idade para renovar a Vossa Exce
lência proteStos de_elevada estima e consideraçcío Luiz roberto 
Ponte, Ministro-Clieie do Gabirlete Cívil. 

limo. Sr. Di:retor-Geral do- Depaitamento- Nacional de 
Telecomunicações 

A Rádio Clube de Votuporanga Ltda. CGC (MF) n• 
72.957.525/0001-2ú, tendo em vista o disposto no artigo 3• 
do Decreto n' 88.066, de 26 de janeiro de 1983, requex a· 
V. s.~ se digne apreciar e submeter ã decisão da autoridade 
competente o presente pedido de renovação da concessão 
qtie lhe foi outorgada para explorar o serviço de radiodifusão 
sonora em ondas médias, na cidade de Votuporanga/SP. 
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Para tanto, anexo os documentos a que se refere o DieD.-
cionado decreto. _ 

Outrossim, declara conhecer as cláusulas que passarão 
a regular suas relações com o Poder Concedente no novo 
período de exploração do_serviço, caso o pedido de renovação 
seja atendido; e declara, por este instrumento~ que não infrin
ge as vedações do § 5• do art. 220 da Constituiçóo Federal 
(cf. Código Penal, art. 229- Falsidade ideológica). 

Votuporanga, 26 de novembro de 1990.-Nel~n-Camar-
go, Dir. Presidente. -

LEGISLAÇÃO CITADA 
DECRETO N• 98.871, DE 24 DE JANEIRO DE 1990 

Renova a concessão outorgada à Rádio Clube de 
Votuporanga Ltda., para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em ond~ média, na cidade de Votuporanga, 
Estado de São Paulo. 

O Presidente da República, usando das atribuições que 
lhe confere o artigo 84, item IV, da Constituição, e nos termos 
do artigo 69 , item I, do Decreto n? 88.066, de 26 de janeiro 
de 1983, e tendo ·em vista o que consta do Processo n" 
~9100.001886/88, decreta: 

Art~ 1" Fica, de acordo coín o artigo 33, _§ 3"', da Léi" 
. n• 4.117, de 27 de agosto de 1962, renovada por 10 (dez) 
anos, a partir de 11 de fevereiro de 1989, a concessão da 
Rádio Clube de Votuporanga Lida., outorgada através do 
Decreto n• 63.709, de 2 de dezembro de 1968, para explorar, 
ml cidade de Votupciranga, Estado de São Paulo, sem direito 
de exclusividade, Serviço de radiodifusão sonora em onda 
média. 

~-· Par_á_grafo ~nico-. A ex~ciição do serviço- de [p.dioclifusão, 
cuja outorga é renóva:da por este decreto, reger-se-á pelo 
Código Brasileiro de Telecomunic3ções, leis subseqüentes e 
seus regulamentos e, cumulativamente, pelas -cláusulas apro
vadas através do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de 1983, 
às quais a entidade aderiu previamente. 

Art. 2"' A concessão ora renovada somente produzirá 
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional na for
ma do§ 3•, do artigo 223, da Constituição. 

Art. 3"' Este decreto entr_a_em vigor n~ ~ata de sua publi
cação. 
· Brasilia- 24 ;!e janeirp de 1990; 169' da Independência 
e 102• da República- JOSE SARNEY, Antônio Carlos Maga
lhães. 

l Mi til., J L. hJ..; ·UI\':> \..v!,HJ1Hl .• I\(.,UL~7 "_;I ~-' ·.., J 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 33, DE 1992 

(N• 52/91, na Câmara dos Deputados) 
AprovaoatoqueoutorgapermissãoàRádloCidade 

de Cambuí Ltda., para explorar serviço de radiodlfusio 
sonora na cidade de Cambuí, Estado de Minas GeraiS. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 '~ F.ica aprovado o ato a que se refere a -Portaria 

n• 81, de 9 de março de 1990, do Ministro de Estado das 
Comunicações, que outorga permissão à Rádio Cidade de 
Cambuí Ltda., para explorar pelo prazo de 10 (dez) anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na cidade de Cambuí, Estado de 
Minas Gerais. 

Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

MENSAGEM N• 257, DE 1990 
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacio~ 

na!: 
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o 

§ 1 • do art. 223, de Constituição Federal, tenho a honra de 
submeter à apreciação do Congresso Nacional, acompanhado 
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das 
Comunicações, o ato constante da Portaria n"' 81, de 9 de 
março de 1990, publicado no Diário Oficial da União do dia 
12 de março de 1990, que "Outorga permissão à Rãdio Cid.ade 
de Cambuí Ltda., para explorar., pelo prazo de 10 (dez) anos, 
sem direito de exclusividade~ serviço de radiofisão sonora em 
freqütncia modulada, na cidade de Cambuí, Estado de Minas 
Geraisu. 

Brasília, 13 de março de 1990.- José Samey. 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 146190, DE 12 DE MARÇO 

DE 1990, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO 
DÀS COMUNICAÇÕES: 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
De conformidade com as atribuições legais e regulamenM 

wes ··c:omc:tidas-·a:· este··Mtnistério;· àetermín-ei-.: publrcaçto 
do Edital n• 139/89, com vistas à implantação de uma .estação 

- .. -....... ·-·--· 
AUfONtll <:'1\111.0$ 1\IU'!'O 

WU: <JUtt.FIEIU'IE DA SILVA 

LU U: IIHTO!UO KAAOtll: 

34 X X 

" " 

I 

de ~iodifus4o ·sonora em freqüência modulada, na cidade 
de Cambuí, Estado de Minas Gerais. 

2. No praso estabelecido pela lei, acorreu apenas a Rádio 
Cidade de Cambuí Ltda. 

3. Submetido o assunto ao exame dos ófgãos competentes 
deste Ministério, as conclusões foram no sentido de que, sob 
os aspectos técnico e jurídico, a entidade proponente satisfez 
às exigências do Edital e aos requisitos da legislação especiffcia 
de radiodifusão. 

4. Nessas condições, à vista da entidade que se habilitou 
(quadro anexo) à execução do serviço objeto do edital, tenho 
a honra de encaminhar o assunto· à elevada consideração de 
Vossa Excelência, encarecendo se digne de enviar ao Con
gresso Nacional a anexa portaria de permissão. O ato de ou
torga somente virá a produzir seus efeitos legais após delibe
ração do Congres~ Nacional, na forma do § 3• do art. 223 
da Constituição. 

Renovo a Vossa Excelência Ineus protestos do mais pro
fundo respeito - Antô'nio Carlos Magalhães. 

PORTARIA N• 81, DE 9 DE MARÇO DE 1990 
O Ministro de Estado das Comunicações, usando dai 

atribuições que lhe conferem o art. 19 do Decreto n' 70.568, 
de 18 de maio de 1972, e o art. 32 do Regulamento do1 
Serviços de Radiodifusão, com a redação dada. pelo Decreto 
n• 88.067, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o quo 
consta do Processo MC n• 29000.009103189 (Edital n• 139/89), 
resolve: ' 

I -outorga permissão à Rádio Cidade de Cambuí Ltda., 
para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodüusão sonora em freqüêncla 
modulada, na cidade de Cambuí, Estado de Minas Gerais. 

ll-A permissão ora outorgada reger-se-á pelo Código 
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqUentes, regula .. 
mentos e obrigações assuiD.ida pela outorga e~ sua proposta. 

li -Esta permissão somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, na forma do art. 
223, § 3', da Constituição. 

JV-Esta-Portaria entra em vigor na data de S:üa publiea• 
ção. -Antônio Carlos Magalhães. 

- -· 
-· _.lr:j. 

'j '(Ç.f 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATivO. 
N• 34, DE 1992 

(N• 55/91, na Câmara dos Deputados) 
Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Jornal 

de Souto Soa!Tes Ltda. para explorar serviço de radiodi~ 
fusão sonora em onda média de âmbito local na cidade 
de Souto Soares, Estado da Bahia. 

o Congresso NãCi:onataecreta: ~·· . . .· 
Art. lo:> Fica aprovado o ato a que Se refere a Perfaria. 

n• 73, de 8 de março de 1990, do Ministro de Estado das 
ComuDicaÇões, que outorga permissão "à RádiÔ Jornal de Sou
to Soares Ltda., para explorar pelo prazo de 10 (dez) anos, 
sem direito de exclusividade~ serviço de radiodifusão sonora 
em onda média de âmbito local na cidade de Souto SoareS, 
Estado da Bahia. 

Art. 29 Este ·decreto legislativo entra em vigár na data 
de sua publicação. · · 

MENSAGEM N• .222, DE 1990 . 
ExceleritíssiinôSeiilio'res-Membros do Congresso Nacio

nal; 
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o 

§ 1• do art. 223 da Constituição Federal, tenha a honra de 
submeter à apreciação do Congresso Nacional, acompanhado 
de Exposi~o de Motivos do Senhor Ministro de _Estado das 
Comunicações, o ato constante da Portaria n9 73, de 8 de 
março de 1990, publicado no Diário Oficial da União !fo dia 
9 de março de 1990, que "Outorga permissão à Rádio Jornal 
de Souto Soares Lida., para explorar pelo prazo· de 10 (dez) 
anos, sem direito de exclusividade serviço de radiodifusão 
sonora em onda média de âmbito local, na cidade de Souto 
Soares, Estado da Bahia". 

Brasília, 12 de março ·de 1990. ~José Samey. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 126190, DE 9 DE.MAR.ÇO
DE 1990, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS 
COMUNICAÇÕES. . 

Excelentíssiniõ-Senhor PreSidente da RepUOiica, 
De conformidade com as atribuições legais e regulamen

tares cometidas a este Ministéric;>, determinei a publicação 
do Edital n• 134/88, com vistas à implantação de uma estação 

de radiodifusão sonOra em qnq.a média de âmbito local, na 
cidade de Souto Soares, Estado da Bahia. 

2. No prazo estabelecido pela lei, acorreq apenas aRá
dio J orna! de Souto Soares Ltda. 

3. Submetido o assunto ao .exame dos órgãos compe.;. 
tent~s _deste Ministério, as conclusões foram no sentido de 
que, sob os aspectos técnico e jUrídico, a c~m:~:idaQ~ proponente 
sat.isf~ -~s exigê~cias 49 ~ital e ao~ requisitos da fegi_s,ação 
e"specffiCa de radiodifusão. . 

__ ; -_:!_._--~Nessas __ condições, à vista entidade que se habilitou. 
(quadro anexo)-ãexecução do serviço objeto do edital, tenho 
a honra de encaminhar o assunto_ à_elevada _consideração de 
Vossa Excelência~ s.e digp.e de enviar ao C<?IigresSo NaCipnaJ 
a anexa portaria de permissão. O ato de autorga somente 
virá a produzir seus efeitos legais ap9s deliberação d_o _Con
gresso Nacional, no forma do§ 3• do art. 223 da Consfiliiii;ão. 

Renovo a Vossa _E~celência meus protestos do mais pro
fundo respeito. -Antônio Carlos Magalhães. 

PORTARIA N' 73, DE 8 DE MARÇO DE 1990 

O Ministro de Estado das Comunicaçõ~s, usando das 
atribuições que lhe conferem o art. 1<:> do Decreto n~>-70.568; 
de 18 de maio de 1972, e o art .. 32 do Regulamen\o dos 
Serviços de Radiodifusão, com ·a redação dada pelo pecreto 
n9 88.067, de 26 de janeiro <!-~. 19~3, e ten~o eDJ._ vist~ o que 
corrsta do Processo MC ri'29000.ú02721!88, (Edital n• 134/8'8), 
resolve:. - ----~ - - - -: ~ - -

I- Outorgar permissão à Rádio Jornal de Souto Soares 
Ltda., para explorar pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito 
de exclusividade serviço de radiodifusão sónora em onda mé
dia de âmbito local, na cidade de Souto Soares, Estado da 
:Sabia. · 

II- A permissão ora outorgada reger-se-á pelo Código 
Br~~~eiro de TeleComunicaçõe_s, leis subseqüentes, regula
mentos e obrigações assumidas pela outorgada em sua pro-
posta. · 

III-Esta permissão sOmente produzirá efeitõs legais 
após deliberação do Congresso Naçional, na forma do art. 
223, § 39 , da Constituição~ 
. IV-Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica

ção. -Antonio Carlos Magalhães. 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 35, DE 1992 - . --

(N• 57/91, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga permissão à Sociedade 
Rádio São José Ltda., para explorar serviço de radiod:IR 
fusão sooora na cidade de Erechim, Estado do Rio GranR 
de do Sul. 

O Congre.Sl:l Nacional decreta: . . 
Art. l<i> Fica aprovado o_ato a que se refere a Portaria 

n• 140, de 18 de agosto de 1989, do Ministro de Estado das 
Comunicações, que Q"Ôtorga permissão à Sociedade Rádio São 
José Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem 
direito ·de exclusividade, s~rviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Erechim, Estado do Rio 
Grande do Sul. · 

Art. 2~' Este decreto legislativo entre em vigor na data 
de sua publicação. 

MENSAGEM N• 477, DE 1989 
Excelêntíssimos Senhores Membros do Congresso N acip

nal: 
Nos termos do artigo 49, iilciso XII, combinado com 

§ 1~' do artigo 223, da Constituição Federal, tenho a honra 
de submeter à apropri.aÇão do Congresso Nacional, acompa
nhado de ExposíÇãO de Motivos do Senhor Ministro de Estad_o 
das Comunicações, o ato cOnstante da Portaria n~' 140, de· 
18 cde agosto de 1989, publicada no Diário Oficial da União 
do dia 23 de agosto de 1989, que "outorga permissão à Socie
dade Rádio São José Ltda., para explorar, pelo prazo de 
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em freqUência modulada, na cidade de Erechim, 
Estado do Rio Grande do Sul". ··- ·· -- · 

Brasília, 30 de agosto de 1989. -José Samey. 

EXPOSIÇÃO DFMOTIV0S-N, 117/89---- GM, DE 23 DE 
AGOSTO DE. 1989, UO SENHOR MINISTRO DE ES-
TADO DAS <COMUNICAÇÔES . 

Excelentíssim-o Senhor Presidente da República, 
De conformidade com as atribuições legais e-regulamen

tares cometidas a este_ MinistériO, determinei a publicação 
do Edital n9 222/88, coin vistas à implantaÇão de uma estação 
de radiodifusão sonora em freqüéncia mOdulada, na cidade 
de Er6chim, Estado do Rio Grande do Su1. 

No prazo estabelecido pela lei, acorreram as seguintes 
entidades: 

Empresa Jornalística Diário da Manhã Ltda; 
Rádio Erechim FM Ltda; 
Radiodifusão Quero-QUero Ltda; 
Rádio Atlântida FM de Erechim Uda; 
Rede Litoral de Emissoras Ltda; 
Rádio Boa Vista FM Lida., 
Sociedade Rádio São José Ltda; 
Rádio "Sul América" FM de Erechim. Ltda.; e 
Sociedade Rádio Sinuelo Ltda. 
3. Submetido o assunto ao exame dos órgãos compe

tentes deste Ministério, as ConClusões foram no sentido de 

que, sob os aspectos técnico e jurídico, ·as· enti_dades pt:~po
nentes satiSÍIZeram às- exigências do Edital e aos requisitos_ 
de legislação específica de radiodifusão, exceto as empresas 
Rádio "Sul América" FM de Erechim Ltda., e Radiodifusão 
Quero-QUero Ltda., por llão cumprirem as exigências que 
lhes foram formuladas. A prjJ;ndra, não alterou o seu contrato 
social para incluir a cláusula 'relativa aos administradores, exi
gida no § 1', artigo 14, do Regulamento dos Serviços de Radlo
~ifusão com a redaçãQ, q_ue lhe foi dada pelo Decreto n"' 
91.837/85. . . 

A. segi,I.Dda entidade, deixou de arquivar na repartição 
competente, minuta da alteração contratual para elevação do 
capital social, exigida pelo nço 2, item I, do artigo 14 do Regula
mento aqui menCiôõadO. 

4. Assim, das entidades que se apresentaram, só foram -
consideradas formalmente habilitadas a Empresa J omalística 
Diário da Manhã Ltda., Rádio Erechim FM Ltda., Rádio 
Atlântida FM de .Erexim L_tda., Rede Litoral de Emissoras 
Ltda., Rádio Boa Vista FM Ltda., Sociedade Rádio São José 
Ltc!a., e __ S<?.ciedad~_ Rádio Sinuelo Ltda. 

5. Nessas- condições, à vista das entidades Que se habili
~lram (quadro anexo) à execução do serviÇo objeto do edital, 
tenho a honra de encaminhar o assunto à elevada consideração 
de Vos·sa Excelénci3., encarecendo se digne de enviar ao Con;. 
gresso Nacional a anexa portaria de pelmissão. O ato de au
torga somente virá a produzir seus efeitos legais após delib~ ... 
ração do CongresSo Nacional, na forma do parágrafo terceirói 
do artigo 223, da Constituição. · 

Renovo a Vossa Excelência meus protestos do mais pro-
fundo- respeito. - Antônio Car"lÕs Magalbães. - -

.LEGISLAÇÃO CITADA 

PORTARIA N•140; DE 18 DE AGOSTO DE 1989 

O Minis.trb -de EStado _daS ComunicaçõeS, usando das 
atribuições que lhe conferem o artigo lço do Decreto nço 70.568:"-· 

·de 18 de maio de 1972, e o artigo 32 do Regulamento dos 
Serviços de Radiodifusão, cõm-a redaçãO dada pelo Decreto 
n9 88.067, de 26 de janeiro de 1983, e-tendo em vista o que 
consta do Processo MC n' 29000:(J05691/88, (Edital n' 222/88), 
resOlve: 

I-Outoi'g-a:i- -permissãO à SOciedade Rádio São José -Lt
da., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) aÕos, sem direito 
de exc!usividad~, serviço de radiodifusão sonora ein. freqüén~ 
cia modulada, na cidade de Erechim, Estado do Rio Grande 
do Sul. 

II -A permissão ora-outorgada reger-sé-á pelo Código 
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regula
mentos e obrigações assu~das pela outorgada em sua pro-
posta. · · 

III - Esta permissão -somente produzirá efeitoS iegais 
após deliberação do Congresso Nacional, na forma do artigo 
223, § 3~>, da Constituição.-

IV-Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicaR 
ção. -Antônio Carlos Magalhães. 
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(À Comissão de Ed_ucação) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 36, DE 1992 

(N• 59/91, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Mu· 
tuípe FM Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora na cidade de Mutuípe, Estado da Babla. 

O Congresso Nacional decreta: . __ _ __ 
Art. 1'? Fica aprovado cratõ a que serefere a P0rt3.ria 

n• 53, de 2 de março de 1990, do Ministro de Estado das 
Comunicações, que outorga permissão à Rádio Mutuípe FM 
Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada na cidade de Mutuípe, EstadO_ da Bahia~ 

Art. 2"' Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. · 

MENSAGEM N• 185, DE 1990 

de radiodifusão Sonora· em freqüência modulada na cidade 
de Mutuípe, Estado da Bahia. ' 

- 2. No prazo estabelecido pela lei, ocorreu apenas a Rádio 
Mutuípe FM Ltda. 

3. SU.bmet~d? o :1ssunto ao exame dos órgãos compe
tentes deste M1msténo, as conclusões foram no sentido. de 
que, sob os aspectos técQj.co e jurídico, a entidade proponente 
satisfez ~s_ exigências do edital e aos requisitos da legislação 
específica de radiodifusão. 

4. Nessas condições, à vista da entidad~ que se habilitou 
__,(quadro anexo) à execução do serviço objeto do edital, tenho 
a honra de encaminhar o assunto à elevada consideração de 
Vossa Excelência, encarecendo se digne de enviar ao· Con
gressO Nacional a anexa portaria de permissão. O ato de ou
. torga somente virá a produzir seus efeitos legais após delibe
·ração do Congresso Nacional, na forma do § 3• do art. 223 
'da Constituição._ -- - - - ~ ' --- ' 
_ Renov~ a Vossa Ex:c;Iência_ meus protestos do mais pro-
fundo respett<)_. ~ Antômo Carlos Magalhães. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

PORTARIA N• 53, DE 2 DE MARÇO DE 1990 Excelentíssimos Senhores Membros do ~~gresso Nacio
nal: 

Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o o- Ministro de Estado _das COmuniCações usando das 
§ 1"' do art. 223, da Constituição F_ederal, tenho a honra de atribuições que lhe conferem o art. 19 do Decr~to n9 70.568, 
submeter à apreciação do Congresso Nacional, acompanhado - de 18 de maio de 1972, e o art. 32 do Regulamento dos 
de Exposição de Motivos do Senhor Mini_~tr_:Q _de_ Estado das Serviços de Radiodifusão, com a redação dada pelo Decreto 
Comunicações, o ato constante da Portaria n"' 53, de 2 de 09 88.067, de 26 de janeiro de 1983, e te-ndo em vista o que 
março de 1990, publicado no Diário Oficial da União do dia· consta do Processo MC n' 29000.006590189, (Edital n' 98/89), 

d 
resolve: 

5 e março de 1990, que "Outorga permissão:à Rádio Mut11ípe 
FM Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem I- Outorgar permissão à Rádio Mutuípe FM Ltda., para 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em_ explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusi~ 
freqüência módrilada, na cidade de Mutuípe, Estado da Ba- vidade, serviço de radiodifusão_ s_onora em ficoüência modu-
hia". lada, na cidade de Mutuípe, Estado da Bahia. 

Brasília, 9 de março de 1990. _José Sarney. !f :-A pennissão ora outorgada reger-se-á pelo Código 
~ .. __ _ _ Brasderro de Telecomumcações," leis subseqüentes, regula~ 

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N' 83/90, DE 5 DE MARÇO. mentos e obrigações assumidas pela outorgada em sua pro-
DE 1990, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS- ·:posta. - -
COMUNICAÇÕES. . III- Esta permissão somente produzirá efeitos legais 

Excelentíssimo Senhor Presidente da ~~pública: · ~após deliberação do Congresso -Nacional, Da forma do art. 
De conformidade com as atribuições legais e regulainen- 223, § 39 da ConstituiçãO. · · · · · 

tares cometidas a este Ministério~ determinei a publicação IV -Esta Portaria entra em vigornadatadesuapublica-
do Edital n• 98/89, com vistas à implantação de uma estação ção. -Antônio Ca<los Magalhães. 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 37, DE 1992 

(N' 79191, na Câmara liõs -Deputados) 

Aprova o ato que reno-va a permissão outorgada 
à Rádio Stéreo Pérola de Birigui FM Ltda., para expio~ 
rar serviço de radiodüusão sonora em freqüência modu
lada na cidade de Birigui, Estado de São Paulo. 

·o Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~' Fica aprovaci.o o ato a que se refere a Portaria 

'n" 5, de ,2 de janeiro de 1990, que renoVa por 10 (dez) anos 
a permissão outorgada à Rádio Stéreo Pérola _de Birigui FM 
LTDA., para explorar serviço de radiodifusão sonora -em fre
qüência modulada na cidade de .Biriguí; Estaâo de São Paulo. 

Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

MENSAGEM N• 121, DE 1990 

Excelentíssimos Senhores Menibros dÕ Congresso Nacio
nal: 

Nos termos do art. 49. inciso_ XII, combinado com 
o § 1~' do art. 223, da Constituição Federal, tenho a honra 
de submeter à apreciação do Congresso Nacional, acompa
nhado de Exposição de Motivos do SenhOr Ministro de Estado 
das Comunicações, o ato constante da' Portaria n<:> 5, de 2 
de janeiro de 1990, publicado no Diário Oficial da União 
do dia 7 de fevereiro de 1990, que "renova, de acordo com 
o art. 33, § 1', da Lei n' 4.117, de 27 de agosto de 1962, 
por 10 (dez) anos, a partir de 4 de abril de 1988, a permissão. 
outorgada à Rádio Stéreo Pérola de Bírigüi FM-Ltda., atia"Vés 
da Portaria n<:> 30"9, de 30 de março de 1978, para explorar, 
na cidade de Birigui, Estado de São Paulo, serviço de radiodi
fusão sonora em freqüêiicia modulada". 

Brasília, 21 e fevereírO de 1990._- JOsé Sa~ey. 
EXPOSIÇÃO D'E MOTIVúS N•54190, DE 7 DE FEVE

REIRO DE 1990, DO S'ENHORMINISTI<ú DE ESTA-
DO DAS COMUNICAÇÕES.. . ... 

Excélentíssimo·,senhor Piesidente da República: 
Tenho a honra de submeter â elevada consideração de 

Vossa Excelência o ·processo de renovaç<lo de outorga reque-

Abril de 1992 

··nda pela Rádio Stéreo Pérola de Birigui FM Ltda., executante 
_d~ serviÇ<? ~e-~ªdiodifusão sonarª em f~<}Mn_ci_a mOdulada, 

--na cidade de B~rigui, Estado d~ São Paulo. 

2. Os õtgãoS OOm-pêtentes deSte Ministério manifest~
. ram-se sobrC o pedido, achando-o regularmente instruído e 
obedecidos os requisitos legais e técnicos atirientes ao procedi
mento renova tório, o que me levou a deferir o -requerido. 

3. A este propósÜO~eSCiaTeçO-q~~-; Cffi- Viiiude do dis-
posto no art. 223, § 3<:>, cfa- co:nstituição, 'o aio" renovat6rio_ 
Somente Vi.rá- a produzir seus efeitos legais após deliberação 
~o_ Cõngr~sso, a qu~m enc3.r~ço CVossa Excelência se digne 
de encaminhar a anexa portaria. 

RenovO a Vossa Excel~ncia metis protestos çlo mais pro
fundo respeito.- ~tônio Çarl~s;Magalbães. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

PORTARIA N' 5, DE 2 DE JANEIRO.DE 1990 

O Ministro de Estado das Comunicações, usando das 
atribuições que lhe confere o art. 1"' do Decreto n9 70.568, 
de 18 de maio de 1972, e nos termos do art 6<:>, item II, do 
Decreto n<:> 88.66, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista 
o que consta do Processo n• 29100002477187, resolve: 

I-Renovar, de acordo __ com o·art. 33, § 39, da Lei n<:> ... 
4.117, de 27 de agosto de1962, por 10 (dez) anos, a partir 
de 4 de abril de 1988, a permissão outorgada à Rádio Stéreo 
Pérola de Birigui FM_ LTDA.,_ ªtravés dã. Pm:taria n<:> 309, 
de 30 de março de 1978, para explorar, na cidade de Birigui, 
Estado de São Paulo, serViço de radiodifusão soqora em fre
aüência modulada. 

· IT -A execução do serviço de radiodifusãó, cuja outorga 
é renovada por esta portaria, reger-se.;á pelo Código Brasileiro 
de Telecomunicações, leis Subseqüentes e seus regulamentos. 
. . III- A permi~são ora renova-da som~nte. produzirá efei- · 
tos legais após deliberação do _Congresso Nacional, na forma 
do § 3• do art. 223 da Constituição. . 

IV- Esta portaria entra em vig~r_na data de sua publica
ção. - Antônio Carlos Magalhães. 

CARLOS GOI".Er. BARCA 

CPF n9 199.010.548-34 
60.000 

\ 
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PROJETO DE DECRETO LJ;;GISLÁ'l'I\T.O 
N• 38, DE 1992 

(N• 74/91, na Ciimara dos liepotadoo) 

Aprova o ato que outorga a permissão à Rlidio 
FM do Barro LIDA., para explorar serviço de radiodi
fusão sonora na cidade de Barro, Eatado do Ceará. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 Fica ãprcivado o ato a que se refere a Portaria 
n" 23, de 1• de fevereiro ·de 1990, do Ministro de Estado 
das Comunicações, que outorga permissão à Rádio FM -do 
Barro Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem 
direito de exclusividade, serviçO de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Barro, Estado do Ceará. 

Art. 2• Este decreto legislativo entra etn 'Vigor na data 
de sua publicação. 

MENSAGEM N•ll7, DE 1!190 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacio-
nal: . . 

Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com 
o § 1• do art. 223, da Constituição Federal, tenho a honra 
de submeter à apreciação do Congresso Nacional, aallllpa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, o ato constante da Portaria n• 23 de 1• 
de fevereiro de 1990, publicado no Diário Ofküd da 'uniAo 
do dia 5 de fevereiro de 1990, que "oUtorga--{temiissio A 
Rádio FM do Barro Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 
(dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi· 
fusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Barro, 
Estado do Ceará. · · ·· 

Brasília, 21 de fevereiro de 1990. - Jolé Sarney. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS !'<' 48190, DE 5. DE FEVE
REIRO DE 1990, DO SENHOR MINISTRO DE ESTA
DO DAS COMUNICAÇÕES •. 

Excelentíssimo Senhor !'residente da Repáblica: 

De conformidade com as atribuições legais e regulamen
tares cometidas a este Ministério, deterniinei a publicação 
do Edital n• 260/88, com vistas à implantação de uma estação 
de radiodifusão sonora em freqüêocia mOdulada, na cidade 
de Barro, Estado do Ceará. -- · · 

2. No prazo estabelecido pela lei, acorreram as seguin~ 
tes entidades: 

Rádio Boa Esperança Ltda.; e 
RádioFM do Barro Ltda. 
3. Submetido o assunto ao exame dos órgãos compe

tentes deste Ministério, as conclusões foram no sentido de 
que, so_b os aspectos técnico· e· jurídico, as entidades propo
nentes satisfizeram as exigências do Edital e aos requisitos 
da legislação específica de radiodifusão, exceto a Rádio Boa 
Esperança Ltda., que não arquivou na Junta Comercial o 
Aditivo ao Contrato Social, no qual consta a Cláusula que 
trata da naturalização dos administradores. 

4. Assim, das entidades que se ·apiesentaram, só foi 
considerada formalmente habilitada a empresa Rádio FM do 
Barro Ltda. 

5. Nessas condições, à vista das entidades que se habili
taram (quadro anexo), à execução do serviço objeto do edital, 
tenho a honra de encaminhar o assunto à elevada consideração 
de V. E~, encarecendo se diPe de enviar ao -o:rngi'f:sso Nacio
nal a anexa portaria de permissão. O ato de outorga somente 
virá a produzir seus efeitos legais após deh'beração do Con
gresso Nacional, na forma do § 3•, do art. 223; da Constituição. 

Renova a V. EX' meus protestos do mais profundo respei
to. AntAalo cautoo Magalhães. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
PORTARIA N' 23, DE 1• DE FEVEREIRO DE 1990 

O Miliistro de Estado das Comuiricações, usando das 
atribuições que lhe confere o art. 1' do Decreto n• 70.568, 
de 18 de maio de 1972, e o art. 32 do Regulamento dos 
Serviços de Radiodifusão, com a redação dada pelo Decreto 
n• 88.067, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que· 
constado Processo MC n• 29000.006254/88, (Edital n• 260/88), 
resolve: 

I ---'Outorgar pennissão à Rádio FM Ltda., para explo
rar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência mOdulada, na 
cidade de Barro, Estado do Ceará. 

II- A permissão ora outorgada reger-se-á pelo Código 
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regula
mentos e obrigações assumidas pela outorgada em sua pro
posta. 

m -Esta permissão somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, na forma do art. 
223, do § 3• da Constituiç§o. · 

N -Esta portaria entra em vigor na data de sua publica
ção. - Ant<lnio Carlos Magalhães, Ministro de Estado das 
Comunicações. 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO que, sob os aspectos técnico e jurídico, as entidades propo-
N9 39,. DE 1992 nentes satisfizera-m as exigências do Edital e aos requisitos 

(n" 75/91, na Câmara dos Deputados) da legislação específica de radiodifusão, exceto o Empreen-
J).prova o ato que outorga permissão explorar à dimentos de Radiodifusão Região das Vinhas Ltda. e Rádio 

Rádio Cacique de Capão Bonito Ltda., para serviço Ribeira de Apiaí Ltda. 
de radiodifusão sonora na cidade de Capão Bonito, Esta- O Empreendimento de Radiodifusão Região das Vinhas 
do de São Paulo. Ltda., deixou de apresentar alteração cohtratual elevando o 

capital social para fazer face aO empreendimento; proVa de 
O Congresso Nacional decreta:-_, __ _ _ _,_ , __ --nacionalidade de dois cotistas; instrumento de procuração de-
Art. 1~' Fica aprovaâo o ato a que se refere ã Portâria vidamente formalizado. 

n' 111, de 9 de março de 1990, do Ministro de Estado das A Rádio Ribeira de Apiaí Ltda. deixou de apresentar 
Co-municações,- que outorga permissão à Rádio Cãcique de alteração contratual devidamente registrada na Jucesp e indi-
Capão Bonito Ltda., para explorar, pelo prazo de lO (dez) car.o modelo do equipamento a ser utilizado, citado errone_a-
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifuSão mente no Anexo IV das condições do edital. · 
sonora em freqüência modulada na cida_de de Capão Bonito, 4. Assim, das entidades que se apresentaram, só foram 
Estado de São Paulo. conSideradas formalmente habilitadas as empresas Rádio_ Ca-

Art 2, E t d t 1 · 1 t. tra em vt·gor a data cique de Capão :Eionito Ltda., Rádio Paulista de Capão Bonito 
• y s e ecre o eg~s a 1vo en n _ _ 

Ltda. e Kiss Telecomunicações Limitada. de sua publicação. 
5. Nessas condições, à vista das entidades que se habili-

,MENSAGEM N• 296, DE 1990 taram (quadro anexo), à execução do serviço objeto do edital, 
tenho a honra de encaminhar o assunto à elevada consideração 

Excelentíssimos Senhores Membros do Co-ngresSO Na- de v. E~, encarecendo se digne de enviar ao Corigresso Nacio-
_cional: · nal a anexa portaria de permissão. O ato de outorga somente 

No's termos do art. 49, inciso XII, combinado com o virá a produzir seus efeitoSJegais após deliber3ção do Con
§ 19 do art. 233, da Constituição Federal, tenho a honra de gressoNacional,naformado§39,doart.223,daCorlstituição. 
submeter à apreciação do Congresso Nacional, acompanhado Renovo_ a v. Ex• meus protestos do mais profundo respei
_de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das to. Antônio Carlos Magalhães. 
Comunicações, o ato constante da Portaria il9 111, de 9 de 
março de 1990, publicadO no Diário Oficial da União do 13 
de março de 1990, que "outorga pemissão à Rádio Cacique 
de Capão Bonito Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em freqüêi:J.cia modulada, na cidade de Capão Bonito, 
Estado de São Paulo". 

Brasília, 14 de março de 1990. -José Sarney. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOSN•\74/90, DE 12DEMARÇO 
DE 1990, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS 
COMUNICAÇ0ES. - . . 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República: 
De conformidade com as atribuições legais e regulamen

tares cometidas a este Ministério, -determinei· a pUblicação 
do edital n'? 290/88, com vistas à implantação de uma estação 
de radiodifusão sonora em. freqüência modulad_a, na cidade 
de Capão BOnito, Estado de São Paulo. 

2. No prazo estabelecido pela lei, aocrreram as seguin-
tes entidades: _ 

Rádio Cacique de Capão Bonito Ltda., 
Rádio Paulista de Capão Bonito Ltda., 
Kiss Telecomunicações Limitada. _ 
Empreendimentos de Radiodifusão Região das Vinhas 

Ltda. e . __ . 
Rádio Ribeira de Apiaí Ltda. 
3. Submetido o assunto _ao exame dos órgãos compe

tentes deste Ministério. as conclusões foram no sentido de 

LEGISLAÇÃO CITADA 

PORTARIA N•111, DE 9 DE MARÇO DE 1990 

O Ministro de Estado das ComunicaÇões, usando das 
atribuições que lhe confere o art. 19 _dQ Decreto n9 70.56$, 
de 18 dl' maio de 1972, e o art. 32 ·do Regulamento dos 
Serviços de R~diodifusão, com a red~ção dada_- pelo Decreto 
n• 88.067, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que 

. consta do Processo MC n' 29000.0068(j8l88, (Edital n' 290/88), 
resolve: 

I- Outo~gar peímissão à Rádio Cacique de Capão Boni
to Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem 

-direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 
frcqüência Ifi.OõU1üda, na cidade de Capão BOnito, Estado 
de São Paulo. 

II-A permissão ora outorgada reger-se-á pelo CÓdigo 
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regula
mentos_ e obrigações assumidas_ pela outorgada em sua pro
posta. 

III-Esta permissão somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Cçmgresso_ Nacional, na forma do do 
ir!. 223, § 3• , da Constituição. 

·{y-- Esta portaria entra eln Vigor na d-ata de-sua publica
ção. - Antônio Carlos Magalhães, 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 40, DE 1992 

(N• 88/1991, na Cfimara dos.lleputados) 
Aprova o ato que renova a permissão oUtorgada 

à Rádio Sepé Tiaraju Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora na cidade dê 'S'anto Ângelo, Estado 
do Rio Grande do Sul. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Fica aprovado o atoa que se· refere a Portaria 

n• 163, de 15 de setembro de 1989, do Ministro de Estado 
das Comunicações, que renova por 10 (dez) anos a permissão 
outorgada à Rádio Sepé Tiaraju Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência niodulada !1~ _ ~dade 
de Saoto Ângelo, Estado do Rio Graode do Sul. 

Art. 2• Este decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

rida pela Rádio Sepé Tiaraju LlDA., executante do serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade 
de Santo Ãngelo, Estado do Rio Grande do Sul. 

2. Os órgãos competentes deste Ministério manifesta~ 
ram-se sobre u pedido, achando-o regularmente instruído e 
obedecidos os requisitos legais e técniCos atinentes ao procedi
mento renovatório, o que me levou a deferir o requerido. 

3. A este propósitO, esclareço que, em virtude do dis· 
posto no artigo 223, pã.rágrafo terceiro, da Constituição, o 
ato renovatório somente- virá _a produzir seus efeitos legais 
após deliberação do Congresso, quem enq~.reço Vossa Exce
lência se digne de encaminhar a· anexa portaria. 

Renovo a Vossa Excelência meus protestos do mais pro· 
fundo respeito. -Antônio Carlos Magalhães. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
- . . . . 

MENSAGEM N•664l, DE 1989 PORTARIA N• 163, DE 15 DE SETEMBRO DE 1989 

nal: 
Excelentíssimos Sen~ores Membros do Congresso Nacio.;.- · · 0 Ministro de Estado das· Comunicações, usando das 

atribuições que lhe confere o_ art. 1~' do Decreto n~' 70.568, 
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado com de 18 de maio de 1972 e nós tetmos do art. 69 , item II, do 

§ 1• do artigp 223, da Constituição Federal, tenho a honra Decreto 0 , 88.066, de Z6 de janeiro de 1983, e tendo em 
de submeter à apreciação do Congresso Nacional, acompaw 
nbado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado vista 0 que consta do Processo .MC n' 29102.001024188, re· solve: - -
das Comunicações, o ato constante da Portaria n'? 163, de 
15 de setembro de 1989, publicada no Diário OfiCial da União l-Renovar, de acordo com o artigO 33, parágrafo 3', 
do dia 11 de outubro de 1989, que -"renova poi 10 (dez) . da Lei n' 4.117, de 27 de agosto de 1962., por 10 (dez) aoos, 
anos, a partir de 28 de novembro de 1988, a permissão outor· ·a partir de 28 de novembro de 1988, a permissão outorgada 
gada à Rádio Sepé Tiaraju Ltda. através da Portaria n' 1.223, à Rádio Sapé Tiarajú Ltda., · atràvés ·da' Portaria n• 1.223, 
de 22 de novembro de-1978~ para explorar, na cidade de. de 22 de novembro de 1978,·pafa explOrar', na cidade de 
Santo Ângelo, Estado do Rio Grande do Sul, serviço de radio- Santo Ângelo, Estado do R~o_ Gr~n_de do Su_l, serviço de radio-
difusão sonora em freqüência modulada". difusão sonora eni freqüência modulada. 

· Brasília 18 de outubro de 1989. _José Sarney. II -A execução do serviço de radiodifusão, cuja outorga 
é renovada por esta portaria, reger-se·á pelo Código Brasileiro 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 161189, DE 11 DE OUTU· de Telecomuoicações, leissubseqüentes e seus-regulamentos. 
BRO DE 1989, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO III- A permissão ora renovada somente produzirá efei· 
DAS COMUNICAÇÕES. tos legais após.deliberação-do Congresso Nacional, na forma 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República: do parágrafo terceiro, do artigo 223, da ConStituição. 
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de · IV- Esta portaria eDtfa~ei:rl vigOr ila aata de sua publica-

Vossa ExCelência d processo de renovação de outorga, reque- ção. -.Antônio Carlos_l."_BP.l.h~~' · · ' 
- ' ' ' 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 41, DE 1992 

(N• 88/91, na Câmara dos Deputados) 

-Aprova o ato que renova a permissão outorgada 
à Rádio Juazeiro da Bahia Lida-, para explorar serviço 
de radiodifusão .sonora na cidade de de Juazeiro, Estado 
da Bahia-

0 ConSJ;esso Nacional decreta: 
Art. 19 • Fica aprOvado o ato que se refere à Yortaria 

n• 6, de 2 de janeiro de 1990, do Ministro de Estado das 
Comunicações, que renova por 10 (dez) anos a permissão 
outorgada à Rádio Juazeiro da Bahia Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüéncia modulada na 
cidade de Juazeiro, Estado da Bahia. 

Art. 29 .Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

MENSAGEM N• 52, DE 1990 

ExcelentíssimO Senhor Membro do Congresso Nacional: 
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o 

§ 1"' do art. 223, da Constituição Federal, tenho a honra de 
s~bmeter à apreciação do CongreSso Nacional, acompanhado 
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das 
Comunicações, o atç constante-da Portaria n~' 6, de 2 de janeiro -
de 1990, publiçada no Diário Oficial da União do dia 18 de 
janeirO de 1990, que "renova, de acordo com o art. 33, § 
3•, da Lei n• 4.117, de 27 de agosto de 1962, por 10 (dez) 
anos, a partir de 14 de novembro de 1989, a permissão outOr
gada. à R,ádio Juazeiro da Bahia Ltda., através da Portaria 
n•. 867, de 9 de novembro de 1979, para explorar na cidade 
de Juazeiro, Estado da Bahia, serviço de radiodifusão sOnora 
em freqüência modulada". 

Brasüi~, 13 de f~ereiro de 1990. -José Sarney_ 

EXPOSIÇÃÓ DE.MOTIVOS DE N• 30/9Õ, DE 18 DE JA
NEIRO DE 1990, DO SENHOR MINISTRO DÊ ESTA
DO DAS COMUNICAÇOES: . 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República. 
Tenho a honra de submeter à elevada consideração _de 

V. EX' o pro~o de renovação de outorga requerida pela 

rádio Juazeiro da B3hia-Ltda., executante do serviço de radio
difusão sori.ora em freqüência modulad~, na cidade de Juazei~ 
ro, Estado_ da Bahia. 

2. Os órgãos. competentes deste Mihistério manifesta
ram-se sobre o pedido, acband9-o regularmente instruft:JQ e 
obedecidos os requisitos legais e técnicos ~tinentes ao procedi
mento renovatório, o que me le\'ou a deferir o requerido. 

3. A este propósito, ~scJareço que, em virtUde do dis
posto no artigo 223, parágrafo terceiro, ·da ConstituiÇão, o 
ato renovatório somente vir~ a produzir s~us efeitos .legais 
após deliberação do CQngresro, a quem enCareÇo Vossa Exce
lência se digne de encamirihar a anexa po~ta:ria. 

Renova a vossa Excelência iiieiiS pi:'óteStos do mais pro
fundo respeitO . .:_Antônio Carlos Magalhães. 

LEGISLAÇÂO CITADA 

PORTARIA N' 6,DE 2 DE JANEIRO DE 1990 

O Miriis_t:ro · de Estado das Comunicações, usando das 
atribuições ·que lhe confere o _art. 1~' do Decreto n~' 70.568, 
de 18 de maio de 1972, e nos termos .do at~. 6», item II, 
do Decreto n• 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo 
.emvistaoque CQnsta do Process<:> n• 29107.000434/89, resolve:. 

I-Renovar, de acordo com o art.:33,·§ 3~', da Lei n~' 
4.117, de 27 de agosto de 1962, por 10 (dez) anos, a partir 
de 14 de novembro de 1989, a permissão outorgada à Rádio 
Jua.Zeiro da _Bahia Ltda., através da Portaria n" 867, de 9 
de novembro do 1979, para explorar, na cidade de Juazeiro, 
Estado da Bahia, serviço de radiodifusão. sonora em fieqüên
cia modulada. 

II- A execução do serviço·da radiodifusão, cuja outorga· -
é renovada por esta portaria, regér-se-:-á_ P,elo Código Brasileirp 
de Telecomunicações, leis subseqüentes e ~us regulamentos. 

m _,.A permissão ora renovada somente produzirá efei
tos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma 
do parágrafo' terceiro do art.-223 da Constituição. -

IV - Esta portaria entra em vigor na ctata de sua pulillca .. 
ção. -Antônio Carlos Magalhães. 
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(À Comisstio de Educação.) 

. ' 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 42, DE 1992 

(N• 90/91, na C~ara dos Deputados) 

. ·''·"' ·, 

480.108 

120.280 

;1,535. 

7' 535 

o3,022 

Aprova o ato que renova a concessão outorgada 
à Rádio Uiraputu Lida., para explorar serviço de radio
difusão sonora na cidade de Passo Fundo, Estado do 
Rio Grande do Sul. 

O Congrésso Nacional decreta~ _ _ 
Art. 1~> Fica aprovado o at~ ~_qu~_~_e_r~f~~~--q Decreto 

n• 99.oso;-de 7- demarçi)cfei990, que renova por 10 (dez) 
anos a concessão outorgada. à Rádio l)irapuru Ltda., para 
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de Passo Fundo, Estado 
do Rio Gnmde do Sul. 

Art. 2~> -Este decreto legislativo entra em_ vigor na data 
de sua publicação. - · 

MENSAGEM N• 204, DE 1990 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacio
nal: 

Nos termos do art. 49, inciSo XII, combinado com § 
1' do art. 223, da Con!tituição Federal, tenho a honra de 
submeter à apreciação do Congresso Nàcional, acompanhado 
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das 
Comunicações, o atO Constarit~ do Decreto _n"' 99.050, de 7 
de março de 1990, publicado no Diário Oficial da União do 
dia 8 de março de 1990, que "Reriova por 10 (dez) anos, 
a partir de 10 de julho de 1989, a concessão da Rádio Uirapuru 
Ltda., outorgacja através do Decreto n' 83.524, de 29 de maio 
de 1979, para explorar, na cidade de Passo Fundo, E~tado 
do Rio Grande do Sul, sem direito de exclusividade, serviço· 
de radiodifusão sonora em_onda_média~~-

Brasília, 12 de marçõ de '1990. - José Sarney •. 

I_ 

1480.108,00 
' :120,.280, 00 

'!. 
' 

7.535,00 

7.535,00 

3.022,00 

·' --I 

; 
. ! 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVO N9 96/90, DE 6 DE MARÇO 
DE 1990, DO,SENHOR MINISTRO DE ESTADO 
DAS COMUNICAÇÕES. 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de 

Vossa: Excelência o processo de renovação de outorga reque~ 
rida pela Rádio Uirapuru Ltda., executante do serviço de 
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Passo Fun· 
do, Estadoc do Rio Grande do Sul. 

- - Z. Os órg30s competentes deste Ministério-ffianifésta
ram~~ sobre o pedido, achando~o regularmente_ instruídO, 
obedecidos os requisitos legais e técniCOs atm.enies ·::.o procedi
mento renovatório. 

3. Diante do exposto, tenho a honra de submeter a 
Vossa Excelência o anexo projeto de decreto consubstancian
dp a me\lida_. 

4. Esclareço que o ato de renovação somente virá a 
produzir seus efeitos legais após deliberação' do Congresso 
Nacional, na forma do§ terceiro, do art. 223, da Constituição. 

~enovo a Vossa Excelência me~s protestos do mais pro
fundo respeito.- Antônio Carlos Magalhães. 

DECRETO N• 99.050, DE 7 DE MARÇO DE 1990 
Renova a concessão outorgada à Rádio Uir&puru 

Ltda., para explorar serviço de radiodirusão sonora em 
onda Média, na cidade de Passo Fundo, Estado do Rio 
Grande do Sul. 

O Presidente da República; usando das atribuições que 
lhe confere o art. 84, item IV, da Constituição, e nos termos 
do art. 69 , item I, do Decreto '/!• 88.066, de 26 de janeiro 
de 1983, e tendo em ·vista o que consta do Processo n9 
29102.000126/89, decreta: 
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Art. }i> Fiéa, de acordo com o art. -33, § 39, da Lei n• 
4.117, de 2'7 de agosto de 196jl, renováda··pl!>r 1o'(déz) anos, 
1 partir de 10 de julho de 1989 ;·a oone<::ssão da Rádio Uirapuru 
Ltda., outorgada através do :ôêcretci 'ni 83:524, de 29 de maio 
de 1979, para explorar, na cidade de Pas~ Fundo, Estado 
do 'Rio Gri:iide do Sul, sem direito de exclusividade, seiVíçõ 
de radiodifusão sonora em onda média. - · 

Parágrafo único. A execução do ,serviço de radiodifu
sã<\~uja outorga é renovada por ·este Decreto, reger~se-$, 
pelo Código Brasileiro ·de Telecomunicações, leis subseqüen7 
tes e seus regulamentos e, cq.mutativ~~l!~·- pelas ç!4usulas 

aprovadas através do Decreto n• &i".066, de 26 de janeiro · 
·de 1983,_às 9uais a, entidade a~eriu previamente .. 

Art. 2• A concessao ora renovadít somente produzirá 
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional na for· 

· ma do§ terceiro, do art. 223, da Constituição. 
Art. 39 Este·necre'tõ~entra eni·Vigõr ilâ"âãta de sua· 

publicação. · . 
Brasllia, 7 de março de 1990; 169' da Independência e 

102• da República. -JOSÉ SARNEY- Antônio Carlos Ma
galhães •. 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 43, DE 1992 

(N•102/91, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga concessão à .Rádio lpirá 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora na 
cidade de !pirá, Estado da Babia. 

O CongreSso Nacional decreta: 
Art. 19 Fica aprovado o ato a que se refere _o Decreto 

n' 99.079, de 8 de março de 1990, que outorga concessão 
à Rádio !pirá Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em onda media na cidade de Ipirá, Estado da Bahia. 

Art. 2<? Este decreto Legislativo entra em vigor na data, 
de sua publicação. -

MENSAGEM N• 212, DE 1990 

ExcelentísSimos Senhores Membros do Congresso Nacio
nal: 

Nos termos do art. 49, inCiso XII, combinado com_ o 
§ 1<? do art. 223, da ConstituiçãO Federal, tenho a honra de· 
submeter à apreciação do Congresso Nacional, acompanhado 
de exposição de motivos do Senhor Ministro de Estado das 
Comunicações, o ato constante do Decreto-n9 99.079, de 8 
de março d~ 1990, publicado no Diário Oficial da União do 
dia 9 de março de 1990, que "outorga concessãoà Rádio 
!pirá Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 
onda média, na cidade de I pirá, Estadó da Bahia". 

Brasília, 12 de março de 1990. -José Samey. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 112190, DÊ 8 DE MARÇO 
DE 1990, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO 
DAS COMUNICAÇÓES 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República: 
:pe conformidade com as atribuições legais e regulamen

tares cometidas a este ministério, determinei a publictioiãO 
do Edital n9 27/89, com vistas à implantação de uma estação 
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Ipirá, 
Estado da Bahia. 

2. No prazo estabelecido pela lei, acorreram· as seguin-
tes entidades: 

Rádio !pirá Ltda.; e 
Rádio Caboranga de !pirá Ltda. 
3. Os órgãos competentes deste ministc1rl.o COncluíram 

no sentido de que, sob os aspectos técnico e jurídico, as entida-

des proponentes satlshzeram às exigências do edital e aos 
requisitos da legislação específica de radiodifusão. 

4. Nessas condições, à vista das entidades que se habili
taram á execução do serviço objeto do edital (quadro anexo), 
tenho a honra de submeter o assunto a Vossa Excelência, 
para fins de decisão, nos termos do art. 16 e seus parágrafos 
do Regulamento dos ServiçoS de Radiodifusão~ com a redação 
dada pelo Decreto n• 91.837, de 25 de üutubro de 1985. O 
ato_ de outorga somente virá a produzir seus efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, na forma do § 3<:> 
do art._ 223, da Constituição. 

Renovo a Vossa Excelência rrieus protestos do mais pro
fundo respeito. -Antônio Carlos Maga~ães. 

DECRETO N' 99.079, DE_8 DJ;,: MARÇO ,DE 1990 

Outorga concessão à .Rádio lpirá Ltda., para explo-
rar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na 
Cidade de Ipirá, Estado da Babia. 

O Presidente da República, usando das atribuições que 
lhe conferem o art. _8_4, item IV, da Constituição, e o art. 
29 do Regulamento .dos Serviços de RadiodifUsão, aproyado 
pelo Decreto n• 52.795, de 31 de ~outubro de 1963, com a 
redação dada pelo Decreto i19 88.067, de 26 d_e janeiro de 
1983, e tendo em vista o que consta do ProceSso MC n~' 
29.0GO.D02.565/89 (Edital n• 27/89), decreta: 

- Art. 1~' Fica outorgada concessão à Rádio Ipirá Ltda., 
para explo:·ar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, 
na Cidade de Ipirá, Estado da Bahia. 

P3.rágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á 
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis Subseqüen
tes, regulamentos_ e obrigações assumidas pela outorgada em 
sua -proposta. -

Art. 29 Esta concessão somente produzirá efeitos legais 
após deliberação_ do Congresso Nacional na forma do art. 
223, § 3• da Constituição. 

Art. 3.;. O contrato deco-rrete desta concessão deverá 
ser assinado dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da data 
de_ publicação da deliberação de que trata o artigo anterior, 
sob pena de se tornar nulo, de pleno direito, o ato de outorga. 

Art. 49 Este decreto entra em vigoi" na data de sua publi
cação. 

Brasília, 8 de março de 1990; 169' da Independência e 
102• da República. -JOSÉ SARNEY- Antônio Carlos Maga· 
lhães. 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATlVO 
N• 44, DE 1992 

(N• 121/91, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga concessão à Rádio Prin
cesa .do Vale Ltda., para explorar serviço de radiodi
fusão sonora na cidade de Itaobim, Estado de Minas 
Gerais. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~' . fica aprovado o ato a -que se refe~~ o Decreto 

n• 99.161, de 12 de março de 1990, do Minislto de Estado 
das Coniunicaçõ6s, que outorga ConcesSãO-a Rádio Princesa 
do Vale Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em onda média, na cidade de Itaobim, Estado de Minas Ge~ 
rais. 

Art. 2~" Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicaç~o. 

MENSAGEM N• 260, DE 1990 
ExcelentísshD.os Senhores Membros do Congresso Nacio

nal: 
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com § 

1~' do art. 223, da ConStituição Federal~ tenho a honra de 
submeter á apreciação do Congresso Nacional, acompanhado 
de Exposição de MC)tivos do Senhor Ministro de Estado das 
Comunicações, ó ato coristarite-do Decreto n9 99,161, de 12 
de março de 1990, publicado no Diário Oficial da União do 
dia 13 de março de 1990, que "outorga concessão à Rádio 
Princesa do Vale Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) 
anos, sem direito de exclusiVidade, serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, na cidade de Itaobim, Estado de 
Minas Gerais".- --

Brasílla, 14 de março de 1990. -José Sarney. 

EXPOSIÇÃO OE MOTIVOS N• 114/90, DE~3 DE MARÇO 
DE 1990, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO 
DAS COMÜNICAÇ0ES. 
Excelentíssiino Senhor Presidente da República. 
De conformidade com as atrib_uições legais e regulamenw 

tares cometidas a este Ministério, determinei a publicação 
do Edital n• 70/89, com vistas à implantação de uma estação 
de radiodifusão sOnora em onda média, na cidade de Itaobim, 
Estado de Minas Gerais. 

2. No prazo estabelecido pela lei, acorreram as seguinw 
tes entidades: -

Rádio Princesa do Vale Ltda. 
Global Comunicação Ltda., e 
Leal e Nedir Ltda. 
3. Os _órgãos competentes deste MiniSférid concluíram 

no sentido de que, sob_osaspectos técnico e jurídico, as entidaw 
des proponentes satisfizeram às exigências do edital e aos 
requisitos da legislação específica de radiodifusão. 

4. Nessas condições-, à vista das entidades que se habiliw 
tavam à execução do serviço objet()_ do edit{ll (quadro anexo), 
tenho a honra de submeter o assunto a Vossa Excelência, 
para fins de decisão, nos termos do art. 16 e seus parágra_fos 
do Regulainento dos Serviços de Radiodifusão, com a redação 
dada pelo Decreto n• 91.837, de 25 de outubro de 1985. O 
ato de outorga somente virá a produzir Seus efeitos legais 
após deliberação do Corigresso Nacional, na forma do § 39 , 

do art. 223, da Constituição. · -
Renovo a Vossa Excelência meus protestos do mais prow 

fundo respeito. --:-Antônio Carlos Magalhães. 

OECRETO N• 99.114, DE 9 DE MARÇO DE 1990 
Outorgá co~cesSão à Global Comuni~ação Ltda., 

para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média, na cidade de Itaobim, Estado de Minas Ge.rais. 

O Presíderitci da República, Usando das atribuições que 
lhe conferem o árt. 84, item IV, da Constituição, e o ·art. 
29 do Regulamento dQs Serviços d.e Radiodifusão, aprovado 
pelo Decreto n• 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a 
redação dada pelo Decreto n• 88.057, de 26 de janeiro de 
1983, e tendo_ em vista o que consta do Pro_cesso_MC n9· 
29000.004984/89, (Edital n• 70/89), decreta: · · · 

Art. 19 FiCa outorgada concessão- á Global Comunica
ção Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 
onda média, na cidade de ltaobim, Estado de Minas Gerais. --

Parágrafo único. A conCesSão ora outorgada reger-se-á 
pelo Código Brasileiro de Tele_comunicações, leis subseqüenw 
tes, regulamentos e· obrigaçõeS issu:nlidas pela outorgada em 
sua proposta. 

Art. 29 Esta concessão somente produzirá efeitos legais 
apõs deliberação do Congresso Nacional, na forma do art. 
223, § 3', da Constituição. - · -

Art. 39 O- contrato deCorieri.te desta concessão deverá 
ser assinado dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da data 
de publicação da deliberaçãq de que trata o artj_go anterior, 
sob pena de se tornar riulo, de pleno direito, o ato de outorga. 

Art. 49 Este decreto ent~a _em vigor na data. d~ sUa publi
cação. 

Brasilia:... DF, 9 de março de 1990; 169• da Independência 
e 102• da República. -José Sarney. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO N• 9\J.f61, DE 12 DE MARÇO DE 1990 
~ Outorga concessão à Rádio Princesa do Vale Ltda., para 

explorar Serviço de Radiodifusão sonora em onda média, na 
cidade _de Itaobirn, Estado de Minas Gerais. -- -

O Presidente da República usando das atribuições que 
lhe conferem o artigo 84, item IV, da Constituição-, e o artigo 
29 do Regulamento dos ServiçoS de Radiodifusão~ aprovado 
pelo Decreto n• 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a 
redação dada pelo Decreto n• 88.067, de 26 de janeiro de 

_ _1983, e tendo em vista o _que consta _do proce~so MC n9 
29000.0Q4984/89, (Edital n• 70/89),~decreta: ~ 

Art. 1~> Fica Outorgada concessão à Rádio Princesa do 
Vale Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 
onda média, na cidade de Itaobim, Estado de Minas Gerais. 

Parágrafo único. A c'oncesSão ora outorgada- regerwse-á 
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüenw 
tes, regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada em 
-Sua proposta. 

Art. 29 7 Esfa concessãO somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, na form~r do artig? 
223, parágrafo terceiro, da ConstitUição. 

Art. 3" O contrato decorrente desta concessão- deverá 
ser assinado dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da data 
de_publicação da deliberação de que trata o artigo anterior, 
sob pena de se tor~ar nulo, de pleno direito, o ato de outorga. 

- Art. 49 Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. . _ 

~ Brasilia -DF, 12 de março de 1990; 169• da Indepen
dência e 102• da República. - JOSÉ SARNEY .:.. Antônio 
Carlos Magalhães. 
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PROJETO DE DECRETO LI>GISLATIVO -
N• 45, DE 1992 

(N• 131/91, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga pennissão à Rádio Paran
da Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na cidade de Marilia, Estado 
de São Paulo. 

O Congresso-Nacional-decreta-: -
Art. 19 Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria 

n' 114, de 9 ·de março de 1990, do Ministro de Estado das 
Comunicações, qtie Outõiga permiSsão -â Rádio Paranda Ltda., 
para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonOra em freqüência 
modulada na cidade de ·Man1ia, Estado de São Paulo. 

Art. Zl Este decretO legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação; 

MENSAGEM N• 281, DE 1990 
(Às Comissões de Ciência é Tecnologia. Comuni

cação e Informática; e de Constituição e Justiça e de 
Redação.) 

ExcelentíssiniOs SenhoreS-Membros do CongressO Nacio
nal: 

Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o 
§ 19 do art. 223, da ConStiüifç-áo Federal, tenho a honra de 
submeter à apreciação do Congresso Nacional, acompanhado 
de exposição de motivoS do Senhor Ministro de Estado das 
Comunicações, o ·ato-constante da Portaria n9 114, de 9 de 
março de 1980, publicado no Diário Oficial da União do dia 
13 de março de 1990, que "Outorga permissão à Rádio Paran
da Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodüusãQsonora em 
freqüência modulada, na cidade de Man1ia, Estado de São 
Paulo". 

Brasília, 14 de março de 1990. -José Saroey. 

de de Man1ia Ltda.; Rádio Difusora Radiomar Ltda.; Rádio 
Brasil de São Paulo Ltda.; CSC ~Central Stéreo de Comuni

---cação Ltda.; e Rádio Nova Era Ltda. 
3. Submetido o assunto ao exame dos órgãos compe

tentes deste ministério, as conclusões foram no sentido de 
que, sob os aspectos técniCo e jutídicO, as entidades propo
nentes satisfizeram às_-exigências· do edital e aos requisitos 
da_ legislação específica de radiodifuSão, exceto_a Rádio Nova 
Er~ ~tda .• Rádio Difusora Radiomar Ltda., Estrutura FM 
Ltda., Rádio FM-Cidade de Man1ia Ltda., Rádio Jovem Ma
rília FM Ltda., TN 92 FM Stéreo Ltda:, Jaraguá Rádio e 
Televisão Ltda., e Kiss Telecomunicações Ltda. 

As proponentes de classificadas forma notificadas a suprir 
~altas e/ou incorreções em suas _piopostas, porém deixaram 
de apresentar os documentos ou o fizeram intempestivarriente, 

- conforme constam dos respectivos processos. 
4. Assim, das· entidades que se apresentaram, só foram 

consideradas formalmente habilitadas as empresas Rádio Pa
randa Ltda., Sistema Iguatemy de Comunicações Ltda., Rádio 
Brasil de São Pãl:ilo Ltda., e CSC- Central Stéreo de Comu
nicações Ltda. 

5._ Nessas condições, à vista das entidades que se habili
taram (quadro a9-ex-o) à execução do serviço objeto do edital, 
tenho a honra de' encaminhar o assunto à elevada consideração 
de Vossa Excelência, encarecendo se digne de enviar ao Con~ 
gr~o Nacional a anexa portaria de permissão. O ato de ou
torga somente virá a produzir se_us efeitos legais- após delibe
ração do Congresso Nacional, na forma do_§ 39 do art. 223 
da Constituição. 

Renovo a Vossa Excelência meüs protestos do mais pro
fundo respeito. -Antônio Carlos Magalhães. 

PORTARIA N' 114 DE 5 DE MARÇO DE 1990 
O Ministro de Estado das Comunicações, usando das 

atribuições que lhe conferem o art. }9 do Decreto n9 70.568, 
de 18 de maio de 1972, e o art. 32 do Regulamento dos 
Serviços de· Radiodifusão, com a: redação dada pelo Decreto 
n9 "88~067' de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que 
consta do Processo MC n' 29000.002566189 (Edital n' 23189), 

EXPOSIÇÀO DE MOTIVOS N' 177190, DE 121?E MARÇO resolve: . 
DE 1990, DO- SENHOR MINISTRO DE ESTADO . I-outorgar permissão à Rádio Paranda Ltda., para ex
DAS COMUNICAÇÕES. · · · · - ·-plorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusi

Excelentíssinio Senhor Presidente da República: 
De conformidade com as atribuições legais e regulamen

tares cometidas a este ministério, determinei a publicação 
do Edital os> 23/89, com vistas à implantação de uma estação 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade 
de Marília, Estado de São Paulo. 

2~ -No prazo estabelecido pela lei, acorreram as seguin
tes entidades: Rádio Paranda Ltda.; Rádio Jovem Marília 
FM Ltda.; Kiss Telecomunicações Ltda.; Jaraguá Rádio e 
Televisão Ltda.; TN 92 FM Stéreo Ltda.; Sistema Iguatemy 
de Comunicações Ltda.; Estrutura FM Ltda.; Rádio FM C ida-

vidade, serviço de radiodifuSão sonora em freqüénda -mOdu
lada, na Cidade de Man1ia, Estado de São Paulo; 

II- a permissão ora outorgada reger-se-á pelo Código 
Brasileiro de TelecomuníCaçõeS, leis subseqüêntes, regula
mentos e obrigações assumidas pela outorgada em sua pro
posta; 

- III- esta permissão somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, na forma do art. 
223, § 39, da ConstitUiçãO; --

IV -esta portaria entra em vigor hã.-data de sua publi
cação - Antônio Carlos- Magalhães. 
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- - -

OSR.PRESIDENTE(AlexandreCOSta)-OExpediente Art. 29 -Considera-se "'riSCo de financiamento?> a insol-
lido vai à publicação. vência _da microempresa e da empresa de pequeno porte, efeti-

Do EXpediente lido, constam os Projetas de Decreto Le- van<:Io-se o sinistrO quaQdo: _ 
gislativo n~ 27 a 45, de 1992, que terão tramitação com prazo a) decretada judicialmente a falêncià.ou concoidata do 
determinado de quarenta e cinco dias, no·s-termos-do art. devedor; .. 
223, § 19 , da Constituíçã6, combinado com o'art'. 375 do Regi- b) cqncluído um acordo _particular de devedor com os 
menta Interno. seus credores, cpm anuência do Instituto de Resseguros do 

De acordo com o art. 122, II, b, do Regimento Interno, Brasil- I~B, para pagamento com redução do débito; e 
as matérias poderão receber emendas, _pelo prazo de cinco e) verificada falta absoluta de pagamento das obrigações 
dias, perante a Comissão de EdUcação. · financeiras pelo beneficiário do crédito. 

OSR. PRESIDENTE (AlexandreCosta)-A-Presidência Art. 39 A cobertura do seguro de crédito aos financia-
recebeu, do Procurador-Geral da República, 0 Ofício n" 316, mentes às microeinpresas e às empresas de pequeno porte 
de 20 do corrente mês, encaminhando_ cópia de expediente incidirá sobre as perdaS líquidas definidas, das entidades de 
do Presidente da Câmara Municipal de Sumaré, Estado de crédito, decorrentes da falta de cumprimento, por parte do 
São Paulo, em que solícita a regulamentação do art. 202, devedor, das condições dos contratos, abrangendo, também, 
inciso I, da Constituição Federal. as ocorrênd~s_g_ue'<ieterminem a rescisão prévia dos contratos. 

O expediente -será encaminhado 'à Comissão de Cõnsti- Ait. 49 -Â cobertura ';'riscos de-fina:nciament~" será ~on-
tuição, Justiça e Cidadania, para conhecimento e providêt:1-cias cedida para a totalidade do crédito, por- sociedades de seguros 
que julgar cabíveis. autorizadas a opetat em ramos -elementares e que tiverem 

o SR. PRESIDENTE (Alexandre Cosia}_ A Presidência aprovadas, pelo Departamento Nacional de Seguros Privados 
recebeu, do Banco Central do Brasil, relatório so-bre endivida- - e Capitalização, suas apólices de seguro de crédito, as quais 
mente dos Estados e Municípios referentes ãos meses de feve- - serão ressegurados pelo Instit~to de Resseguros do Brasil -

__ JRB, de conformidade com as noqnas e instruções que serão reiro e março do corrente ano. 
A matéria será despachada á Comissão de Assuntos E·co- ~ pelo mesmo baixadas. 

nómicos, para conhecimento. Art. 59 A garantia _dos_ ris-cos de que trata o artigo ante-
rior' será concedida pelo GoVerno Federal, representado pelo 

o SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -A Presidência - Instituto de Resseguros do Brasil - IRB, mediante "certifi· 
recebeu do Instituto dos Advogados do Bra_sil, 0 Ofício n"- cados de cobertura de crédito", expedidos_de acordo com 
PR-5, de 22 do corrente mês, encaminhando cópia de Parecer as normas e instruções fixadas no regulamento desta lei. 
aprovado, por unanimidade, pelo Plenário daquela Institui- Art. 69 Tanto as -apólices de _seguros como os certifi
ção, sugerindo_ ~l~craç_õe_s_no art. 500 do Código de Processo cados de cobertura de crédito deverão abranger a totalidade 
Civil. : da operação de financiamento. 

A matéria será encaminhada à Comi$são de ConstituiÇão, 
Justiça e Cidadania,_ para as pro-vidências que julgar neces
sárias. 

Parágrafo único. O- Instituto_ de Resseguros do Brasil 
-IRB, a seu critério, po'derá excluír determinadas operaçOes 
da cobertura do seguro. 

Art. 7" As apólices de seguro só poderão ser emitidas 
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costã:) - Tendo em pelas sociedades de seguro, após aceitos os respectivos resse

vista a tramitação, nesta Casa, de projetes de lei que versam guros pelo Instituto de Resseguros do Brasíl- IRB. 
sobre a Lei de Imprensa, o Presidente do __ Conselho Nacional Art. 8P Para garantia das responsabilidades a serem as
de Política Criminal e Penitendária encaniínhoti aO: senado . _ stJmidas pelo Governo Federal, o Orçamento Geral da União 
Federal, através do Ofício n" 35/92, de 16 dO corrente, Parecer consignará 39 Instituto de Resseguros do Brasil, anualmente, 
daquele Conselho, aprovado por unanimidade, a respeito do uma dotação orçamentária a ser definida pelo Ministério da 
excesso de informações -sobre noticiários pela imprensa sobre Economia, Fazenda e Planejamento, a partir do exercício 
seqüestro e droga. _ . - ~~-financeiro de 1993, e durante 5(cinco) anos corisecudvos. 

O expediente será despachado à Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania, para ser anexado ao Projeto de § 19 O Instituto de Resseguros do Brasil- IRB, apli
Lei do Senado n" 173, de 1991, que tramita em conjunto cará o valor das dotações prt::vistãs-neste artigo na compra 
com os Projetos·de Lei do Senado n9S 56 e 145, de 1991. de títulos federais, os quais poderão ser vendidos em Bolsa, 

ouvido previamente o Bancó Centra_l do ~rasil -_~A~E~, 
Sempre que· for ínSuficlente a resérva de prêmios formada 
dUrante- o_exerdciO, para -o pagamento dos compromissos de
dlrrentes das responsabilidades assumidas. 

o SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)·_ Sobre a mesa, 
projetos que serão lidos pelo Sr. 1' Secretário. · 

São lidos ·os- seguintes § 29 As · :tdas dos títulos federais não serão realizadas 
PROJETO-l)E LEfDO SENADÕ.N' 50, DE 1992. - quando, pelo , ulto dos compromissos a pagar, o Poder Execu-

Dispõe sobre 0 seguro de crédito às microempresas tivo julgar oportuno solicitar créditos especiais para esse flm. 
e às empresas de pequeno porte e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: _ _ _ 
Art. 19 O seguro de crédito aos finariciamimtoS conce.: 

didos às microempresas e às empresas de pequeno· porte- tem 
por fim garantir os contratantes dessas operações e as entida
des de crédito contra riscos de financiamento. 

Art. 9.9 Para atender às operações de seguro-de crédito 
aos finailciatnentoS Concedidq~ às microempresas e às empre
sas de pCqueno porte, o BanCo Central do Brasil, as institui
ções financeiras públicas e privcidas, e o Serviço Brasileiro 
de Apoio à Micro e Pequenas Empresas- SEBRAE presta· 
rão toda a colaboraç~o _que lhes for solicitadas pelo Instituto 
de Resseguros do Brasil - IRB. -
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Art. 10. As operações de seguro de crédito aos finan
ciamentos concedidos· às micro e pequenas empresas ficam 
isentas de quaisquer impostos fedeiais. 

Art. 11. O pagamento do prêmio de seguro de crédito 
de que trata esta lei será pago: -

a) quando se tratar de microempresas, 70.% (setenta por 
cento) com recursos do Fundo de Assistência a Microempresas 
(parágrafo único do art. 26 da lei 7256184) e os 30% (trinta 
por cento) restantes pelas microempresas; 

b) quando_ se tratar de pequenas empresas, 50%· (cin
quenta por cento) com recursos do Fundo de Assistência a 
Microempresas (parágrafo único do art. 26 a lei 7256184) e 
50% (cinquenta por cento) pelas empresas de pequeno porte. 

Art. 12. A presente lei entra em vigor na data de sua 
publicação e será regulamentada pelo Poder Excecutivo, no 
prazo de 60 (sessenta) dias. 

Art. 13. Revogam~se as disposições em contrário. 

Justificação 

O presênte Projeto da Lei tem por objetiVo criar d segure) 
de crédito aOs financiamentos- concedidos às microempresas 
e às empresas de pequeno porte, dentro do espírito das suas 
obrigações prevê o tratamento diferenciado e simplificado das 
suas obrigações creditícias (art. 179 da Constituição Federal). 

Este projeto visa, ainda, a dar continuidade ao estabelci
mento no art. 24 da lei 7256, de 27 de novembro de 1984, 
que estabelece como garantia às operações de crédito realizaM 
das com as microempresas, a fiança e o aval. 

Desta forma, nada mais justo do que estabelecer o seguro 
de crédito a essas operações creditícias, nos moldes de seguros 
já existentes como O seguro ã expOrtação e õ-s-eguro-habita:
cional 

·Dentro das possibilidades já previStas pela legislação vi
gente às microempresas, as operações de· seguro de crédito 
ficam iSentas de quaisquer imposto-s federais (art. 11). 

Fica estabelecido, também um tratamento diferenciado 
para o pagamento do prêmio de seguro para a microempresas 
e para a empresas de pequeno porte (art. 12), necessário
para não sobrecarregar essas empresas com encargos finan
ceiros suplementares, além de dar uma finalidade ao Fundo_ 
de Assistência a Microempresas. 

Essas foram as- razões_ que nortearam a elaboração do 
projetO _ _de lei que ora submeto à predação dos meus pares. 

Sala das .Sessões, em 28 de abril de 1992. - Senadora 
Marluce Pinto. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

, CONSTITUIÇÃO DA .. c. ~ •. 
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios' dispensarão às microempre-sã.S: é-às empresas 
de pequeno porte~· assim definidas em lei, tratamento jurídico 
diferenciado, visando a incentivá-las pela simplific"ação de suas 
obrigações administrativas, tributárias, preVidênciárias e cre
ditícias, o"u pela eliminação ou redução destas por meiO de 
lei. 

LEI N• 7.256, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1984 

Estabelece Ítormas integrantes dO Est'atUro da Mi~. 
. croempresa, relativas ao· tratamento diferendad~ sim~ 
plificado e favorecido, nos campOs- administrativo, tri~ 

butário, previdenciário trabalhista, creditício e de de
senvolvimento empresarial. 

o o o o • ••• ''"o o •• ~-; o,<, O O~;-.,.,-,,'"' .. ,-, ••• ,,~,·••••••••••••••.,••00-HOO 

Art. 11. A miçroempresa fica iSenta dos.seguintes tri-
butos: . .. . 

I- imposto sobre a renda e proventos de qualquer natu
reza; 

II- imposto sobre operações de crédito, câmbio e Segu~ 
ros ou relativos a títulos o.u valores mobiliári9s; . 

III- imposto sobre serviços de transporte e comunica
ções; 

IV- imposto sobre a extração, a circulação, a distri
buição ou consumo de minerais do País; 

V -(vetado); 

VI -·contribuições ao Programa de Integração Social
PIS, sem prejUízo dos direitos dos empiegados- aiOda não 
inscritOs, e ao Fundo de Investimentos Social- FINSOCIAL; 

VII- taxas federais vinculadas exclusivamente ao exer~ 
cício do poder de polícia, com exceção das taxas rodoviária 
Uníca e de controles metrológiCOS e das contribuições devidas 
aos órg_ãos de fisc~l!ia~ão profissional; 

VIII- taxas e emolumentos remuneratórios do registro 
referido nos artigos 69 e 79 desta Lei. 

§ 19 A isenção a que se refere este artigo não dispensa 
a microempresa do recolhimento da parcela relativa aos tribu
tos, a que se obriga por lei, devidos por terceiros .. 

§ 2"' As taxas e._emolumentos remuneratórios dos atos 
s.ubseqüentes ao registro da microempresa não poderão exce~ 
der ao valor nominal de 2 (duas) Obrigações Reajustáve_is 
do Tesouro Nacion;ll- ORTN. 

§ 3" (vetado). 

Art. 12. As nlicroempresas que deixarem de preencher 
as- condições para seu enquadramento no regime desta lei 
ficarão sujeitas aõ- pagaineritO dos tributos_ incidentes sobre 
o_ valor da receita que exceder o limite fixado no artigo 2~ 

-desta lei, bem como sobre os fatos geradores que vierem 
a ocorrer após o fato ou situação -que tiver riiOtivado o desen
quadramento. 

Art. 24. As operações a que se refere o artigo anterior, 
de valor até 5.000 (cinco mil) ORTN, terãq taxas diferenciadas 
benefidando a mi_q?ei_llpresa, enq~anto as gara~tias eX(g_~das 
ficarão restritas a fiança e ao aval. 

§ 19 As operações a que se refere este artig<fiiãO sOfre~ 
rão condicionamentos na concessão ou liberação de recursos, 
nem exigências de saldos médios, aprovação de projetes, pla
nos_ de ~plicação, ne_m comprovação do cu~primento de obri- · 
gações, inclusive fiscais, perante quaisquer órgãos ou entida~ 
des da administra"çãp pública. 

§ 2' (vetado). 
§ 3' (vetado). 
§ 49 Ficam ressalvadas do disposto no § 19 deste artigo 

as atiVidades de apoio técnico~gerencial, relativas às áreas 
gerencial, tecnológica, mercadológica e financeira, desde que 
executadas com o consentimento do microempresário, em to
das as suas etapas. 

§ 5"' Compete- ao ConSelho Monetário Nacional disci~ 
plinar a aplicação do disposto neste artigo podendo aumentar 
os limites fixados em seu caput (vetado_), bem como estabe
lecer as sanções aplicáveis nos "casos de descumprimento. 

§ 6' (vetado) . 
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Art. 26. O titular ou sócio da microempresa responderá 
solidária e ilimitadamente pelas conseqüências da aplicação 
do artigo anterior, ficando, assim impedido de .constituir nova 
microempresa ou pa;rticipar de outra já existente, com os favo~ 
res desta lei. 

(À Comissão de Assuntos Económicos-- decisão 
terminativa'.) - -- -

PROJETO DE LEI NO SENÂDO N• Sl, DE 1992 . . 
DlSpõe sobre os direitos dos criadores de novas va-

riedades de plantas (melhorista)-

0 Congresso Nacional decreta: 

Aspectos Gerais 
Art. 19 Os direitos dos melhoriStas- estão relacionados 

às variedades entendidas como cinco novas variedades cujas 
características estão definidas nesta lei. -

ParágrafO único. Melhorista, pâra efeíto desta.le.i, é a 
pessoa fíSica -ou jur(dica responsável pefá criação de. novas 
variedades de plantas, obtidas exclusivamente através de pes-
quisa científica. · · 

Art. 2~' Uma variedade será considerada como nova va
riedade quando. 

a) apresentar uma ou mais características identificáveis 
e distintas das variedades existentes conhecidas na data de 
solicitação do registro; 

b) mantiver estáveis as características específicas que a 
identificam após C3.da ciclo de reprodUÇão ou multiplicação; 

c) apresentar-se homogênea, indêpendentemente da sua 
forma de reprodução. . 

Parágrafo· único. A variedade é consideiada liOinogênea 
quando no processo de reprodução (sexuada ou propagação 
vegetativa) ~m larga escala, as variações nas c~!acter_íst,i~s 
das plantas assim obtidas forem previsíveis e pãssfveis de serem 
descritas e aceitãVeis comercialmeilte. · - · 

Direitos dos Melboristas 
Art. 3~' O melhorista, tem os seguintes direitos; 
a) produzir e comercializar no país material de propa

gaç·a:o-da variedade; 

b) usar repetidamente material de piopagação da varie
dade para produzir comercialmente outra variedade (híbri
dos), se esta repetição for necessária parà."este propóSito: 

c) utilizar comercialmente, como material de multipli
cação, plantas ornamentais ou partes delas, que são nonnal
mente utilizadas para outros propósitos que não a propagação; 

d) autorizar-; co·ndicionalmente ou- incondidonaimente·, 
o exercício dos direitos exclusivos mericiOnados na alíneas 
a até c. . 

Parágrafo único~ O direito exclusiv:o de vendâ fl.ão se 
aplica na venda de material de propagação obtido no exterior 
e sua comercialização e utilização do material para reProdução 
constitui violação aos direitos do melhorista. 

Deveres do Melhorista 
Art. 49 É dever do detentor dos direitos de melhorista: 
a) atender as exigências contidas nesta lei; 
b) comprovar a existência de capacidade técnica e física 

para reproduzir comercialmente a variedade; 
c) mante:r as instalações necessárias à preservação e re

produção do material de propagação; 

d) preservar o material genético em seu poder e coope
rar nos programas de intercâmbio com as iilstítuiÇões.oficiais 
de pesquisa e de preservaç~o do meio ambiente. 

Comercialização de novas varied_ades 

Art. .59 O. material de reprodução comercializado nos 
termos do art. 39 desta lei, só poderá ser utilizado para fins 
de reprodução com· autorização específica do detentor dos 
direitos da nova variedade. 

a) sem estabelecer limitações à alÍnea a, do art. 3"', e 
sem prejuízo aos direitos constifucionais do Estàdo.e dos cida
dãos, é facultativo o pagamento de royalties ao detentor dos 
direitos quando da autorização específica menciomldil Da ·alí~ 
nea d do art. 3~'; _ -

b) o produtor rural que adquirir legalmente a nova varie:
dade poderá reprôduzi-la para uso exclusivo na sua prõprie
dade, mas incorrerá em delito se· comercializar este material 
sem a permissão do detentor dos direitos; . 

··· · C) a variedade poderá ser utilizada sem restrições para 
qualquer pesquisa "Científica, desde que não seja ritili:Z.ãd3. de 
forma contínua para a produção comercial de híbridos. 

Art. ·6~> A variedade para a qual o regisiro esú{ serido 
soliCítado somente poderá ser comercializado com.o p3ite de 
uma transação envolvendq os direitos do melhorjsta ou venda 
de material de reprodução para formação do estoque de reven
da pelo proprietário do direito. 

Parágrafo único. A variedade para a qual o registro está 
sendo solicitado somente poderá ser utilizada em projetes 
de pesquisa por outras instituições mediante aprovação do 
criador da mesma. 

Variedade do Certificado de Registro 
Art. 7~' O período de.validade de um certificado de re

gistro para uma variedade é de quinze anos para plantas de 
cultivo anual ou bianual e de vinte anos para plantas de cultivo 
perene, contados a partir da data de concessão do re_gistro. 

Solicitação do Registro . _ 
Art. 8~' O Criador de umã nova variedade pode sqlicitar 

o registro de uma nova variedade quando; . 
a) as exigências das alíneas a até c do art. 2~ forem consi· 

deradas atendidas; 
b) a mesma não tiver sido comercializada no país e no 

exterior anteriormente ao pedido de registro; 
c) for residente ou mantiver empresas registrada no Bra

sil. Caso contrário, a proposta deverá ser submetida através 
de firma ou agente bra~ileiro. 

Parágrafo único. Nos Casos ·em que a variedade for regis
trada em seu país de orígeni e se existir acordo de iecipro
cidade com o Brasil, a solicitação de registro deverá ser enca
minhada na forma desta lei. 

Art. 99 O pedido de registro_ será ef~tuado por.escrito 
ão órgão comj>êtéD.te, acomPanhado do comprovante de paga~ 
mento da taxa de inscrição. · 

Parágrafo único. Do pedido çle registro da nova variedade 
constará descrição minuciosa das caraCterísticas Qúe a distin
guem das outras variedades, sua homogeneidade, estabilidade 
e resultados dos experiinentos tanto do ponto de vista agrícola 
como económico. 

_ Art. 10. Para detenllinar o- IriéritO da nova variedade, 
ó órgãó encarregado do registrõ devúá "solicitãr os testes e 
experimentos que julgar necessários, nas condições e locais 
que julgar mais apropriados, considerando tanto aspectos 
agronómicos quarito critérios económicos e so~ciaiS. 
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a) elaboração de normas técnicas e procedimentos opera
cionais para ó registro de novas variedades; 

b) exame dos pedidos de registro; 
c) concessão ou não de registro provisório, de registro 

definitivo e da licença compulsória; - -
d) apreciação e julgamento dos recurso- apresentados pe

los criadores das variedades ou por terceiros; 
e) fiscalização de todos os atas relacionados a fiel execu

ção desta lei; 
t) estabelecimento e execução das punições de caráter 

administrativo nas aç6es civis ou de matéria penal; 
g) divulgação de publicações e informativos referentes 

as atiVidades a que se refere esta lei, com-especial destaque 
aos pedidos de registro; 

h) fiscalização e incentivo a manUtenção de bancos. de 
germoplasma por instituições públicas ou privadas. 

Art. 24. É vedado aos dirigentes e_ servidores dos ór
gãos gestores das atividades referidas nesta lei manter ou parti
cipar, ainda que como sócios quotistas ou procuradores de 
terceiros, de atividades económicas.reladonadas à pesquisa, 
produção e comercialização de sementes ou mudas. 

Art. 25. É o Poder Executivo autorizado a irlStituir um 
Conselho Consultivo iritegrado por ~epres-entantes dos setores 
públicos_ e priVãdos que·atuem na pesquisa, produção, comer
cialição e utilização de sementes e mudas. 

Parágrafo único. OS membros do Cçmselho Consultivo 
terão mandato de dois anos, permitida a recondução por igual 
período. 

Art. 26. O Conselho ConsultiVo terá as seguintes fun
ções: 

a) assegurar o órgão executivo eril-assuntos téC~icoS e 
administrativos; ---

b) apreciar relatório-anual sobre ãs atíVidades do órgão 
eXecutivo-e sobre o desempenho do setor em sua totalidade; 

c) opinar sobre os recursos e denúncias encaminhadas 
ao órgão executivo; - ~~"'"-ft-·- ·"'=-------

- d) exercer atividade fiscalizadora sobre o órgão execu
tivo· 

'e) determinar anaualmente o valor das multas e demais 
punições de caráter admiriistrativo; 

f) revisar periodicamente o regulamento interno e as nor
mas operacimrais ·do órgão executivo; 

g) recomendar ou desaconselhar a celebração de acordos 
internacionais de reciprocidade de garantia dos direitos do 
melhorista. 

Art. 27. O Conselho poderá designar grupos de traba
lho com atribuições específicas, por tempo determinado, para 
melhor desempenhar suas funções e deverá reunir-se-- duas 
vezes por ano_ em sess_ões plenárias ordinárias. · 

Parágrafo único. O Conselho p-oderá reunir-se extraor
dinariamente, qu3.ndo convocado pelo Ministro- ~da Agricul
tura e Reforma Agrária ou mediante convocação assinadã: 
por um terço de seus membros. 

Art. 28~ Esta lei será revisada pelo Congresso Nacional 
cinco anos após sua publicação, com o objet.ivo de melhor 
avaliar o impaCto da biotecnologia no melhoramento genético 
das plantas. 

Art. 29. A regulamentação desta lei será efetuada pelo 
Poder Executivo no prazo máximo de seis meses após _sua 
publicação. 

Art. _30. _ Esta lei entra em vigoi: ncl ailta de sua publi
cação. 

Art. 31. Revogam-se as disposições em Contrário. 

Justificação 

A pririieir3. legislação com o objetivo de proteger os· direi
tos dos melhoristas foi elaborada na Europa em 1877, I! a 
controvérsia enVolvendo_este_tipo de procedimento decorre 
do fato- de que novas variedadeS dependem tanto da ação 
determinada do homem, através da pesquisa-e da observação, 
quanto do material genético fornecido pela natureza. 

Em outras palavras, ao contrário do ato de criação pura
mente intelectual ou mecânico, o concurso da natureza é es
sencial à crlaçâo de novas vãiied3des de Plantas e de ariimais. 

Aqui cabe uma pequena observação sobre uma distinção 
entre melhoramento genético e biotecnologia: no primeiro 
prOcesso não há mudança deliberada no código genético, en
quanto no segundo está implícita a idéia de alteração artificial 
nos genes, caracterizando um processo alheio à natureza, com 
ênfase na propriedade da descoberta, e na restrição â sua 
utilização pelo restante da comunidade científica.. -

No melhoramento de plantas cultivadas, a utilização das 
novas variedades para criar oütras, desde que de forma não 
sistemática (criação de htbridos) é permitida, bem como o 
intercâmbio d~e _material genético entre as várias instituições 
de pesquisa. 

A lei que protege os direitos dos melhoristas, garantindo 
aos mesmos recompensas financeiras na comercializ~çáo das 
variedades por eles criadas, deve incentivar a pesquisa agrícola 
e conseqüentemente contribuir para o desenvolvimento eco
nómico do setor rural. 

Assim sendo, considerando que este projeto de lei con
templa aão apenas os direitos dos melhoristas, mas ta_~bém 
inclui instrumentos de proteção ao agricultor, julgamos que 
sua aprovação por esta Casa irá beneficiar toda a agricultura 
brasileira. 

Sala das Sessões, 2S de abril de 1992.- Senador Odacir 
Soares. 

(A Comissão de Assuntos SociaiS- decisão-teiini-
nativa.) - -- --------

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Os projetos 
lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes. 

Sobre a mesa, req~efim~~~~ que será lido pelo Sr. 19 

se-cretáiio. ~- - - - - -
-- É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 200, DE_l992 

Senhor-Presidente do Senado Federal 
Senador Mauro Benevides, 

De acordo com o art. 50, § 2"~ da Constituição Federal 
e, com base no art. 216 do Regimento- Interno do Senado 
Federal, solicito encaminhamento ao Presidente do Conselho 
Curador do FGTS na pessoa do Exm9 Sr. Ministro de Estado 
do Trabalho e da Administração, este pedido de informações 
sobre as seguintes questõ~s: 

1-Quais os. programaS anuais e plurianuais do FGT~ 
para os próximos 5 (cinco) exercícios? -· 

2- Quais os valores de remuneração do Agente Opera
dor e dos Agentes Financeiros que trabalham com recursos 

. do FGTS? 
3 - Quais os critérios adotádos pelO Conselho para par

celamento dos recolhimentos do FGTS em atrasos e qual a 
estimativa dos recursos não recolhidos? 

4-Qual o montante dos recursos do FGTS aplicado 
e disponível para aplicação, ao final de cada um dos 3 (três) 
últimos exercícios? 
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5- Qu<cuS-Os àhéríôS eStabeleCídOSi>elo -COilselho Cura
dor para a aplicação dos recursos do FGTS nas diversas regiões 
do País? 

6- Quais os valores_ d_o __ FGTS aplicados, nos últimos 
três anos, em cada Estado e qual sua destinação (habitação 
popular, saneamento básico e infra-estrutura urbana)? 

7- Qu_ais óS valores do FGTS aplicados, nos últimos 
três anos, em cada Município e quãl sua destinação (habitação 
popular, saneamento básico e infra-estrutura urbana)? 

8-Está sendo observado, em cada exercício, o disposto 
no § 39 do art. 9'-' da Lei n9 8.036/90? Do contrário, COmo 
fiCou a-distribuição de valores nos últimos exercícios?" 

9- Está sendo observado_ o disposto no § 49 do art. 99 
da Lei n9 s.-036/90-?-"Do contrário, qual a juStiflcativa parâ 
aplicação dos recursos fora daquele parâmetro'? 

Justificação 

São fartas as notíciás da imprensa sobre aplicação de 
verbas em desacordo com as normas vigentes ou com critérios 
inadequados, em desacordo, portanto, c-om os dispositivos 
da Lei n9 8.036/90 e os princípios da justiça e da harmonia 
entre _origem e aplicação dos recursos do FGTS.-

A correta aplicação dos recursos é fator fuDdamental na 
busca da credibilidade do _sistema de financiainento de habita
ção pOpular e de infrã.-estrutura- básica, especi"ã.lmente para 
atenter àquela população mais carente que tanto tem sonhado 
com a aquisição de sua cada própria e de condições mínimas 
de moradia. 

Neste sentido, e considerando a necessidade de o Senado
Federal, cumprir sua função fiSCalizadora, vimos pelo presente 
fazer e:Stã.s índagações, para -que a partir de suas respostas 
possamos tomar as devidas providências de forma a ajustar 
as disparidades porventura existentes, proporci6nabdo a valo
rização do sistema de financiãmentó de habitação popular 
no Brasil. 

Sala das Sessões, 28 de abril de 1992. ~ Senador Pedro 
Simon. - - --

(A ComiSsão DiretôrQ.) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) ~ O. ieqúeri-
mento lido será despachado_ à Mesa Diretora. -

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

É lido o seguinte 

REQUERIMENTON• 201, DE 1992 

5 - A aceitação de Títulos da DíVida Agrária, Títulos 
da Pívida Externa, Debêntures da Siderbrás, Obrigações do 
Fu:DdO Nacional de Desenvólvimeinto;por éxemplo, provocou 
valorização desses títulos? Ein havendo a Valorização, forneCer 
um quadro sobre sua evolução nos últírrios seis meses antes 
de sua aceitação. 

6 - Quais os resuitádos positiVOs a-presentados para a 
economia do País pela privatizaçãO? · - · 

7 - O GOverno não identifica- reSUltado negativo? Se 
identifica, qual'? 

·- -g--- O_ valor arrecadado daria para construir empresas 
senielhantes? Em todas elas'? Em nenhuma'? Analisar especial
mente a situação da Usiininas-qúe nülrcoll o irifdó do-prOcesso. 

9 - Sendo válida a hipótese de que o valor arrecadado 
é inferiOr ao paliirriônio, qual o sentido de sua alienação'? 
Se o Govemó- obteve prejuízo na alienação, por que a fez? 
EXplicãr, se não o tev_e. 

10 - Tinha, alguma das empresas privatizadas, dívida 
com o _erário, inclusive relativa a impostoS, cohtribuições, 
taxas etc? Como foi ·realizado o pagamento? 

11-Tinha, alguma dessas empresas, dívida com institui
ções oficiais de crédito'? Cómo foi realizado o pagamento? 

12 --Houve necessidade de sanear alguma dessas empre
sas antes de colocá-la à venda? Qual o custo dessa política; 
no total e por empresa, a preço atual? 

13- Houve financiamento pficial para -compradores das 
empresas privatizadaS, nos seis meses antes de sua venda? 
Qual a situação dos compradores em relação às insUtuições 
oficiais de crédito? 

14- Quais são as empresas escolhidas para privatização-
até maio de 1993? · · 

-15 - Quais ás que já têm preço estimado'? Como foram 
eStabelecidos esses preços, empresa por empresa'? 

16 --A participação_ do capital estrangeiro na privatí:iação 
tenl sido satisfatória? Serão estabelecidos novos critérios para 
facilitar essa participação'? 

- 17 ~Algum servidor do BNDES passou a trabalhar em 
qualquer das empresas privatizadas? 

18_- QuaL a conseqü~ncia da privatização para o mercado 
de trabalho? Foram críados_- novos empregos ou dispensados 
trabalhadores? Especificar, por área. 

19 - Qual o to.tal de despesas administrativas com o 
P!Ograma Nacional de Desestatização, incluindo os gastos com 
publicidade? 

20 - Onde foram aplicados os recursos provenientes 
do processo de privatização e o respectivo montante por área? 

Excelentíssimo Senhor Eresidente_ do Senado Fed_eral, 
Senador Mauro Benevides, -Justificação 

Com fundamento no disposto no art. 50,-§ 29 , da ConSti- Aprovado pelo" Poder Legislativo, o Programa Nacional 
tuição Federal e, com base no art. 216 do Regimento Interno de Desestatização- foí posto em execução, pelo Executivo, 
do Senado Federal, solicito encaminhamento ao BanCo_Nacio.:: não _havendo, pois, como sustá-lo. É necessário, no entanto; 
nal do De_senvolvimento Económico e Soclãl- BNDES, atra- t:J_ue o Congresso Nacional exerça, da forma mais ampla possí· 
vés do Exm~ Sr. Ministro da Economia, Fazen.da e Planeja- vel, seu direítO -de fiscalização para evitar· maiores-prejuízos· 
menta, de pedido de informações -sobre as seguintes questões: ao património público. 

1 --Quantas empresas estatais foram--privatiZadas, de O programa do PRN, pelo qual se elegeu o atual Presi-
acordo com o Programa Nacional de Desestatização? dente da República, ao se referir às estatais, ressalta "as em-

2 ....,...-Qual o valor recebido __ e a forma de pagamento para presas que são motivo de justo orgulho da sociedade, produ~ 
cada uma delas? - - - tiVàS e lücia:ticas que- se constituem, hoje, um património ina~ . 

3 -QUais foram os compradores e quais as "moedas" lienável da Nação. Defendê-las e preservá~las é, também, 
utilizadas para pagamento'? compromisso do Partido de Ret:;qnstrução Nacional". 

4- Há algum atraso no pagamento ou descumprimento Seria de supor-se que entre as empresas referidas estivesse 
de obrigação assumida2 Em .havendo, qUais ãs providências a Usiminas, no entanto, o Presidente Fernando Collor, eleito 
adotadas? - pelo PRN, a colocou em primeiro lugar no processo de aliena· 
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ção. A respeito dessa venda, a Nação precisa considerar o 
que disse o ínclito Barbosa Lima Sobrinho: 

"De qualquer forma, a melhor siderúrgica brasileira foi -
alienada por força de papéis pobres que reduziam o seu preço 
a vinte vezes o_seu valor atual. Não crejo que oper3ção dessa 
natureza venha a constituir mérito para- quem quer que seja, 
exceto, é claro, para os felizes cOmpradores que souberam 
preparar tudo, em reuniões previas, para qtie tudo se proces
sasse da melhor maneira. E trocar dez bilhões de dólares 
por quinhentos milhões só se justifiça pelo fato de se tratar 
de dinheiro_dos outros, de dinheiro do povo, e de um povo 
indefeso, com representantes que ficaram calados ou omissos, 
e que terão de responder, de futuro, pela silenciosa cobertura 
que deram a uma operação tão ruinosa." 

Na lucidez dos seus quase com anos de vida e quase 
tantos de defesa dos interesses maiores da Nação, Barbosa 
Lima Sobrinho resume muito bem a responsabilidade do Le
gislativo. Compete-nos, agora, fiscalizar com todo o rigor a 
execução de um mandato que foi conferido ao Executivo sem 
maiores cuidados quanto aos limites e Condições de seu exer-
cíciO. -- -

Sala das Sessões, 28 de abril de 1992, ---SenadOr-Pedro 
Simon. - - ---

À ConiiSsãO Diretora. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)~ O requeri
mento lido será despachado à Mesa Dii"etora. 

Sobre a mesa, requerimento que Será lido pelo Sr. 1"' 
Secretário. · - · · 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 202 DE 1992 -:~--· 

:Requeiro nos termos do artigo 210 do Regimento Interno 
do Senado Federal, a trans-crição nos Ariaís do Senado Federal 
da matéria publicada na revista Veja de 29 de abril do corrente 
ano, da página 34 a 48, sob o título "O Poder do Congresso", 
de autoria do jornalista Roberto Pompeu de TOfeio,_ conforme 
cópia em anexo. - -= - -

Sala <las Sessões, 28 de abril de 1992.- Senador Esperi
dião Amin. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - O requeri
mento lido será· submetido a exame da Mesa Diretóra: 

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

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 203, DE 1992. 

Nos termos do art. 256, letra a, do Regimento Interno 
do Senado Federal, requeiro- a retirada do Projeto_ de Lei 
n~ 287, de 1991, que "Altera a denominação d-a Superinten
dência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA". Autor: 
Senadora Marluce Pinto. 

Sala das Sessões, 28 de abril de 1992. ~senadora Marluce 
Pinto. 

O SR. PRESIDENTE (Alel(andre Costa) - O requeri
mento lid_o será publicado e, posteriornlente, incluído na Or-
dem do Dia. - --- -- --

Sobre a mesa, requerimento c_iue será lido pelo Sr. 1" 
Secretário. - - - · 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 204, DE 1992 

Senhor Presidente, 
Solicito, nos termos da Constituição Federal (art. 55, 

item III) e do Regimento Interno do Senado Federal (art. 
43, inciso II), que sejam consideradas como licença autorizada 
os dias 22,23 e 24 de abril, próximo passado, onde, na cidade 
do Rio de Janeiro, mantive vários encontroS_ políticOs e empre
sariaiS e participei do Seminário sobre Energia -da Biomassa, 
Desenvolvimento e Meio Ambiente. 

Sa}a das Sessões, 27 de abril de 1992.- Senador Albano 
Franco. 

SEMINÁRIO: "A ENERGIA DA BIOMASSA, 
DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE" 

Rio de Janeiro, 23,-4-92 
Rua Mariz e Barros, 678, AuditóriO do 19 Andar, Tijuca 

PROGRAMA 

9h- SESSÃO DE ABERTURA 
Palavras do Presidente da CNI, Senador ALBANO FRANCO _ . . . - - . . 

9h30min -ENERGIA DA BIOMASSA.E DESENVOLVI-
MENTO - . . 

_ Presidente: ARTHUR JOÃO DONATO, Presidente da. 
FIRJAN - Federação das Indústrias do Estado do Río de 
Janeiro 

Conferencista: ROGÊRIO CERQUEIRA LEITE- -p,;,:. 
sidente da COUETEC _ _ _ . _ __ ' 

Comentaristas: MARCO AURÉLIO CORREIA MA
CHADO, Presidente da ABRACAVE, AssociaÇão Brasileira 
de Carvão Vegetal, e LUÍS PINQUELLl ROSA, Professsor 
da COPPEIUFRJ . . .. . . ·- - . . . 

10h45min- Debates 
11h20min-TntefvaiO para café 
llh30min-ENERGIA DA BIOMASSA E MEIO AM
B:lENTE .. . -

Presidente: JOSÉ VIEIRA DO NASCIMENTO Presi
dente da COPEMA - COffiissã-o Permanente do Meio Anl-
biente e Uso do Solo/CNI · · 

Conferencista: GEORGY MYKLOS BOHM; Chefe do 
Laboratório de Poluição Atmosférica Experimental da USP 

Comentaristas: ALFRED SZW ARC, Gerente dà Divi' 
são de Programas de Redução de Poluição Veicular da CE
TESE, e AUGUSTO CEZAR SALDIDÀ DE AGUIAR, 
Gerente de Tecriologia, Energia e Meio Ambiente da Scania 
12h50min -De bates 
13h30min- Almoço 
15h30min-A BIOMASSA Nb CONTEXTO DA POLÍ-
TICA ENERGÉTICA . 

Pr~sidente: ADALBERTO DE SOUZA COELHO, Vi
ce• Presidente do COAS E -Conselho para Assuntos de Ener
giafCNI 

Conferencista: ANTÓNIO AURELIANO CHAVES 
DE MENDONÇA, ex-Ministro das Minas e Energia e ex-Pre
sidente da Comissão Nacional de Energia 

.. Comentaristas: Senador TEOTÓNIO VILELA FILHO 
Presidente da Sub_-Comissãó de Energia do Senado;· é. KUR'Í' 
POLITZER, Presidente do Conselho de Administração das 
Indústrias Químicas de Taubaté S.A. - -- -
16h~Omin- Debates 
17h20min -Intervalo para café 
17h30min -SESSÃ(j DE ENCER,RAMENTO-
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Palavras do Dr. ARTHURJOÁODONATO, Presidente 
da FIRJAN 
18h- COQUÉTEL DE ENCERRAMENTO 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Em votação 
o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Fica concedida a licença. 

O SR." PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discussão, em turno tíriiOO, 'dO PrOjeto de_Resolu
ção n' 14, de 1992 (apresentado pela Comissão de As
suntos EcOnómicos co'mo conclusão de seu Parecer n9 

79, de 1992), que autoriza a União a celebrar contratos 
bilaterais para a reestruturação da dívida externa do 
setor público junto aos_governos dos países credores 
e suas respectivas agências de crédito. 

A matéria ficOu sobre a mesa durante cincÇfseSfú5eS-OrQi-
nárias a fim de receber emendas. 

Ao projeto não foram apresentadas emendas. 
Passa-se à discussão da matéria, em turno úniCO. (Pa\iSã.r 
Sobre a mesa~ requerimento que será lido pelo :.ir. 19 

Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 205, DE 1992 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 279, alínea a, do Regimento Interno, 

requeiro o adiamento da discussão do Projeto de Resolução 
n9 14, de 1992, que autoriza a União a celebrar contratos 
bilaterais para a reestruturação da dívida externa do setor 
público_junto aos governos_ dos paíse_s credores e suas respec .. 
tivas agências de crédito, a fim de que sobre ere seja" ouvida 
a Comissão de ConstituiçãO, Justiça e Cidadania. 

Sala das Sessões, 28 de abril de 1992. -Senador Jutahy 
Magalhães. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Em votação 
o requerimento. 

O Sr. Marco Maciel- Sr. Presidente, peço- a palavra 
para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a 
palavra, para discutir, ao nobre Senador Marco Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Para discutir. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadoies, 
entendo ser a matéria da_ competência privativa da Comissão 
de Assuntos Económicos. Sobre _a mesma _houve parecer rela
tado, inclusive; a seis mãos: Senadores Esperidião Amin, Ro
nan Tito e Elcio Álvares. Esteve na Ordem do_ Diã., nesta 
Casa, durante cinco sessões ordinárias, a fim de receber emen
das, mas a ela não foram apresentadas emendas. A matéria 
está, conseqüentemente, devidamente instruída. Daí por que, 
Sr. Presidente, a nossa manifestação contráría -à -ãU.díência 
da Comissão de ConstitUiçãO,= Justiça e Cid_i:tdania. 

De maiS amais, Sr. Pr~idente, é evidente que, ao encami
nhar a matéria para a COrriisSao· de Constifuição, .Justiça e 

Cidadania, protelaríamos muito a tramitação da matéria, fun~ 
damental para o País, porque, sabe muito bem V. EX', na 
medida em que negociarmos o possível acordo com os bancos 
oficüliS~ ãqueles que integram o chamado Clube de Paris, 
vamos encerrando o má.is rapidamente possível o nosso con
tenciOso externo, isto é, Vamos criar condições para que o 
Pais regularize as suas telações com o exterior. 

EssaS, sr. Presidente, as razões da nossa divergência com 
relaçãtT à votação-do- referido requerimento e da- nosSa mani
festa~ão contrária, caso venha ser submetido a votos. 

Era o que' tinha a dizer. 

· O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Continua em 
discussão o requerimento. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra 
para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a 
palavra a V. Ex• 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Para dis
cutir. Sem revisão do_orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senado
res, o requerimento, Sr. Presidente, é baseado numa razão 
muito simples:. a Comissão de Assuntos Económicos está tra
tando do ~specto económico -e do mé~itq d9 problema. Mas, 
se examinarmos com o devido cuidado, inclusive o projeto 
de resolução da Comissão, vemos que existem razões para 
que o assunto seja levado à Comissão de ConStitUiÇão, Justiça 
e Cicl_adania, porque é levantada até uma tese de inconstitucio
nalidade de um aspecto. 

- AO ler- o projeto de resolução, a mensagem inclusive, 
V. Ex• haverá de constatar que se fala em acordo bilaieral 
- art. 4' do projeto de resolução. 

O acordo, Sr. Presidente, conforme o art. 49, inciso I, 
_da Constituição, tem·'-qtie ser--examinado pelas duas Casas 

do COngresso Nacioilal. Trata-se, portantO, de uma decisão 
do CongressO Nacional e não exclusivamente do Senado Fede
tal. Se se está falando em acordo, então temos que obedecer 
à Coõstiúiição Federal. Essa a razão jurídica- que faz com 
que eu solicite a audiência da Comissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadania desta Casa:. 

RecOnheço a necessidade da pressa·, mas estamos repe
tindo, a cada instante, no Senado e no Congresso Nacional, 
o ato- de passar por cima da lei, da ConStítuiçâo para votar, 
apressadamente, o que deveria ser feito com mais atenção. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Em discus-
são. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados: (Pausa.) 
Rejeitado. 

O Sr. Jutahy 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
dem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, só se mani
festou o Líder Marco Maciel e nenhuma outra Bancada. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -~Nobre Líder 
Marco Maciel, só V. Ex• está em plenário-,--representarido 
uma minoria. ---
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O S-r. Marco Maciel- Se V. Ex~_ desejar, pode ouvir 
outros Líderes. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. - - -- - -

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a 
palavra a V. Ex~ --

0 SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDSB -BA. Pelá or
dem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, V. EX' fez 
um chamado para que se manifestassem Os Srs. Senadores 
presentes. Somente levantou-se contra o Senador Marco Ma
ciel, representando a su:;t Bancada. Pode ser que, agora, haja 
uma manifesta-ção -diferente. - - ---- -

O SR. PRESIDENTE (Alexar\(lre Costa) _:Ê isso mesmo 
que estou tentando fazer, nobre Senador. 

O SR. JUTAHY MAGALH.~ES --Mas oque~houve _: 
e a proclamação do resultado deveria te:r sido feita - é que 
foi aprovado O requerimento. Se V. Ex~ repetir- a Votação, 
pode até ser que mude o resultado. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Eu âeclarei 
"rejeitado". Examinei o- Regimen~() .e constatei que carecia 
da 'presença de Líderes que representassem a-maioria da Casa. 
Chegou o Líder do PMDB, e eu tenbo_ que consultá-lo a 
respeito. -- ~- -= -

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Naausê'ncíádo Líder 
do PMDB, o Vice-Líder pode respondei-. No caso, nenhurrl 
Vice-Líder manifestou-Se. ---- --- ------ - -

Não estou discutindo se devemoS votar dessa ou daquela 
maneira. Estou aperia-s constatando um fato. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Comó vota 
o Líder do PMDB? -

. OSR. HUMBERTOLUCENA(PMDB -PB)-"Não", 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre úista) -Como vota 
o Líder do PDT? . 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDtc.:.... DF)...:._ Si~ Presi
dente, embora os argumentos 9-o Sen~dor Jutahy Maga~hães 
sejam plausíVeis, ao primeiro lance de vista, não vislumbro 
a necessidade da audiência da ComissãO de ConStituição, Jus
tiçã e--Cidadania. A ~meu ver, :Õão- há iricOilsfitudoná.Iidade. 
Há pouco tempo, o Supremo Tribunal Federal, no que tange 
à rolagem da dívida externa, em pronunciamento !l-uma a;ção 
direta de inconstitucionalidade interposta pelo próprio PSDB, 
entendeu que se caracterizava a constitucionalidade. Portanto, 
constrangidamente, voto "não". 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Como v.ota 
o Líder do PSDB? --

OSR. CHAGASRODíüGUES (J'>SbB~ Plf......:sr. Presi
dente, data venia, a hipótese é inverSa -ãquelâ apreCiada- pe:Io 
Supremo Tribunal Federal. 

Dii o art. 49-da-Constituição Federai: 

"É da competência exclusiva- do Congresso Nacio
nal: 

I- resolver definitivamente sobre tratados, acor
dos ou atos internacionais que acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao património nacional." 

Pergunto a -v~ Ex•, nobre Presidente, se essa matéria 
está sendo considerada como da competência exclusiva do 

'.:::Ongresso Nacional ou apenas como da competência exclusiva 
do Senado, porque o art. 52, quando trata do Senado, diz: , 

~~compete privativamente ao Senã.do Federal: 

•• '·-· ••• ~· ••••••••••••• ··-~··· ................ ~·· • .__.~__..........:,._,;_Q". ~.·.-:.._~·· ~ 

V- autorizar operações extet.nas- de natureza fi
nanceira, de interesse da União, dos Estados, do Dis
trito Federal, dos TerritóriOs e dos Municípios." 

Ao que entendemos, não s_e trata de simples autorização 
de uma operação externa. mas de um_acordo. Se é um acordo, 
nos termos do art. 49, incisO r,_ é_ ritatéria da competência 

. exclusiva do Congresso Nacional. Por isso seria prudente não 
resolver o-assunto como questão de ordem, mas ouvir pelo 
menos a comissão cOmpetente. 

__ Da,da ~ssa explicação, Sr. Presidente, estamos de pleno 
acordo com o requerimento do nobre Senador. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Como vota 
o Líder do PTB? 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF)- Sr.-Presi-
dente, o PTB vota pela rejeiçãO. ' - -

O SR. PRESIDENTE (Alexandra Costa) - Como vota 
o Líder do PRN? 

O SR. AUREO MELLO (PRN- AM)- Pela rejeição; 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Com_o vota 
o Líder do PDS? -

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS :c_ SC) -: Sr.Presi
dente, o PDS vota pela reje"iÇão. 

Pela condição de Relator deste projeto de reSOlução, jun
tamente com os Senadores Elcio Álvares e Ronan Tito, permi
to-me ponderar que, evidentemente, esta aprovação de con
tratos de cr(!:dito bilaterais não pode, em hipótese alguma, 
ser confundida com tratado ou com acordo internacional. 

Por isso, voto pela rejeição. 

·O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Como vota 
o Lider do PDC? 

O SR. GERSON CAMA TA (PDC .:..._ ES)--Sr. Presi-
dente, o PDC votá-pela reJeíçáo~.- · · · 

· O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Como vota 
o Líder do PSB? 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB -RS) -Sr. Presi
dente, creio que está havendo uma pequena confusão nesses 
debates. _ - --

- Os argumentos que correspÕndem aq _voto de rejeição 
enfrent~~- q mérito; e a questão é preliminar. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa):.:__ Não, nobre 
Senador. O requerimento pede a atJ_diênCíã. -da-Corri.'iSSão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. 

O SR. JOSÉ PAULO BISO L~ Exatamente. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Então, V. 
Ex~ têm que se manifestar se desejam ou não a audiência. 

0 SR. JOSÉ. PAULO BISOC"--=nat~ ·;.~ia, Sr. Presi-. 
dente, a questão levantada pelo nobre Senador Jutahy Maga
lhães é uma preliminar de nulidade relativa à argüição de 
incompetência do Senado para resolver esse projeto. E esta
mos votando como se se tratasse do mérito._ O eminente Re-
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presentante do PDS é pela rejeição argumentando qUe soi.llos 
competentes, e não se trata disso. 

O SR. PRESIDENTÊ (Alexandre Costa)- Isso não está 
sendo colocado em votação, nobre_ Senador. O que está em 
votação é se é necessário ou não í:í- à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL - Mas V, -Ex• sópode 
decidir se é necessário encaminhar à COmisSãO de Constf
tuição, Justiça e Cidadania se a preliminar tiV-er Sêritidci~ A 
Comissão de ConStituiçãO, Justiça e Cidadania vai decidir 
se a preliminar tem sentido e nós aqui e-stamos destituindo 
a Comissão. 

O SR. PRESIDÊNTE (Alexandre Costa) - Quem vai 
decidir é a Casa, a inaioria dos Srs. Senadores~ 

O SR. JOSÉ PAULO BIS_OL - Não quero ·insistir na 
questão. Só estou dizendO_cjue o ·en.foque é Juridicamente 
equivocado. Preliminar -tem que ser discutida _corno prelimi~ 
nar, e mérito tem que ser discutido como méritO._ Eu voto 
em cOnsonância com o Senador Jutahy Magalhães no sentido 
de que há uma nulidade dessa decisão, porque estamos avan
çando para o mérito, quando S. Ex~ pediu que a questão 
fosSe levada à ComiSsãó âe ConstituiçãO~ Justiça e Cidadania 
para que lá seja apreciada a preliminar de competência. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Cm11o vota 
o nobre Líder do PT? 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP) -A favor, 
seguindo o requerimento do Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Cosia) ..:.vôtaiam fa-
voravelmente o PT, o PSDB e o PSB. · ~ · 

Está rejeitada a _matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Em discussão 
o-projeto. (Pausa.) ~ 

Não havendcrquem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 

Secretário. · ~ · ~ · · 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 206, DE 1992 

Nos termos do art. 312, alínea d, do Regimento lntttmo, 
requeiro destaque para votação em separado do art. S9 do 
Projeto de Resolução n• 14, de 1992. ·· -~ · 

Sala das Sessões, 28 de abril de 1992. -Senador lrapuan 
Costa Júnior. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) __:_Em votaÇão 
o requerimento. - -- -- ---

Os Srs. S-enadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
O destaque-será votado oportunamente. 
Em votação o projeto. 

O Sr. Mário Covas- Sr. Presidente, peço a: palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE: (Afexandre Costa) -Concedo a 
palavra a V. Ex• ~ 

O SR. MÁRIO COVAS (PSDB -SP. Pela ordem.)
Sr. Presidente, não escutei -o -teor do destaque. É possível 
repetir? 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Peço ao Sr. 
19 Secretário que proceda à leitura. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 206, DE 1992 

Nos termos do art. 31~~-~~nea d, do Regimento_ Interno, 
reqUeiro destaque para votação em separado do art. 59 do 
Projeto de Resolução n• 14, de 1992. 

Sala das Sessões, 28 de abril de 1992. - Irapuan Costa 
Jú:Õior. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Sr. Presidente, peço a palavra 
p~la ordem. 

O SR PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a 
palavra a V. Ex• 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pela or
dem.) - Sr. Presidente, V. Ex~ já colocou em discussão o 
Projeto de Resolução? 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Coloquei e 
ningUém pediu a palavra, Seriador. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Fiàócainente, não vou 
mais discutir com a M~sa, porque não adianta nada, mas 
queria discutir. · · · 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Quando eu 
estiver presidindo, adianta. Se V. EX~-qUiSer diScUtir;-VOlto 
à discussão e concedo a palavra a V. Ex~ 

O~ SR. JUTAHY MAGALHÃES - Sim, quero discutir, 
quero fctlar para ninguém ouvir, mas qt;aero.falar. . · -

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Cost~) - Pois não; 
mas a questão é que V. Ex• havia perdido a oportunidade. 
Logo após a leitura, V. Er terá a palavra, nobre Senador 
Jutahy Magalhães. 

O_Sç. Eduardo Suplicy- Sr. Presidente, peço a palavi-a 
__ pela o~dem. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a 
palavra a V. Ex• 

O SR. EDUARDQ SUPLICY (PT - SP. Pela ord~m.) 
- Sr. Presidente, gostaria de um esclarecimento. Normal
mente, quando se começa a discussão, costuma-se ouvir o 
parecer do relator. 

0 SR;-PR:ESlDENTE (Alexandre Cos!a)- V. Ex• deve 
ter em sua mesa, nos ·avulsos, a publicação do parecer. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Imaginei que o Relator 
fos~e §ie expressar. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Não. 
Esclareço que o art. s~ a que se refere o pedido de desta

que vo_tado diz o seguinte: 

uo Senado Federal deseja expressar o seu vee
mente protesto e Sua insatisfação erit face do tratamento 
inamistoso e disCriminatório dispensado ao Brasil pelos 
credores do Clube de Paris, que se recusaram a estender 
a nosso País os precedentes abertos em 1991 ao Egito
e à Polónia, dois países de renda média, como o Brasil, 
qUe tiveram perdoadOs 50%.dã. sua díVida externa no 
âmbito daquela instituição." 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães, 
para encaminhar a votação. S. Ex• dispõe de cinco miD.Utos. 
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O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Presidente, perdi 
a vez para discutir, mas vou tentai" dizer o que tenho a dizer 
enCaminhando a votaçã?. 

O SR. PRESIDENTE (Alexand'e Costa)- Mas a Mesa 
t~rá paciência! 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Para enca
minhar a votação) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, mais 
uma vez assumo a tribuna desta Casa para discorrer sobre 
assunto que preocupa sobremaneira toda a Nação em virtude 
das sérias repercussões futuras que podem advir e também 
por não ter sido objeto de devida análise, pelo menos no 
plano jurídico-constitucionill. 

Trata~se, especificamente, do chamado "Acordo com o 
Cube de Paris" para reescalonameilto da dívida externa brasi-
leira junto a credores oficiais. · 

No passado, como é notório, vultosas importâncias foram 
tomadas no mercado financeiro iiiternaCiõílaiSem que o Podei" 
Legislativo tivesse sequer, a oportunidade de examinar o con~ 
teúdo obrigacional dos pact_os firmados. 

A Coristituiriie, atenta. âs nebulOsas circunstâncias que 
envolveram todo o processo, determinou às Casas"" do Con~ 
gresso Nacional, por intermédio de coní.iSsão- miSta:, a iealiza~ 
ção· de exame analítico e· percial dos atOs e fatos geradores 
do endividamento externo brasileiro (art. 26 caput ADCT). 
Prevê ainda a Lei Fundamental que, apurada qualquer irregu~ 
!aridade, cabe ao MiniStério Públicó fonrializar as ações cabí~ 
veis (art. 26, § 2' ADCT). 

. Em razão do con,teúdo do relatório final aprovado pelas 
Ql~as_Legisl~tiva_~ 'está ~óje a P,io~u,radOrja~Geral_ dá Rep4~ 
blicã em vias.de c;onstituir comissão especial com o pr-opósitO 
de analisar as medidas cabíveis, teildo mesmo soliCitadO· 6 
cOhcUrsode técniCOs e-especialistas qVe.àtuaram nos irãbaihos 
parlaMentares relà.tivos ao assunto,_ parà ·melhor conduzir os 
esiudós pertiti~nteS. · · · · ; : 

.Vê-se que, embora com alguma morosidade, vêm os se to
res responsáveis adotando as providências que se impõem 
a fim Qe que assunto de tamanha relevância não seja relegado 
ao ocaso . 

. Chega-nos agora para exame um texto, de duvidosa valia· 
juríqica,. que preténde estabelecer parâmetros para a renego
ci_aç~o da_ dívida ju_nto a -credores oficiais: Manifestou-se a 
Comissão de Assuntos Económicos sobre os aspectos finan~ 
cei,ros da pretendida operação. Em sínt~se. este -órgãO técnico 
lamenta o conteúdo do pactuado, mas entende deva a inicia~ 
tiva ser aprovada para evitar o mal maior que seria a manu
tenÇão do estado de moratória. Os aspectos jurídicos constitu-
cionais são, pura e sim-plesmente, ignot:ados. _ _ 

. -Registre~se, pOr; Oportuno, que a 8.'ut0rizição Tecomen~ 
dada pela douta Gomissão ·de Assuntos.Econômicos implica_ 
a assunção de dívidas até o ano de 2006~ O vulto da importância 
envolvida e a reper,cussáo que certamente advirá para a econo
mia nacional ao longo das décadas_ futuras recomenda que 
tenhamos mais cuidado no trato deste assunto. 

Convém, nesse passo, registrar que o inciio I do art. 
49 da Constituição define como sendo de competência exclu~ 
siva do Congresso Nacional "resolvem definitivamente sO
bre ... atos internacionãis que acarretem encargos ou compro
missos gravosos ao patriinónio nacional." "À Câmara Alta, 
reserva~se, privativamente, o poder de "autorizar operações 
externas de natureza 'financeira de interesse da União ... " ( art. -
2b inciso V. CF). 

É, portanto, a partir das citadas normas que devemos 
avaliar os limites da nossa competência, bem assim a forma 
como deve ser exercida. São precisamente estes os ·aspectos 
que desejo abordar neste pronunciamento. 

Antes, entretanto, de passarmos, a ·tecer considerações 
a respeito, é necessário destacar alguns aspectos da justificação 
contida na exposição de motivoS sUbscrita pelo Ministro da 
Economia, do conteúdo do prórpio instrumento enviado à 
apreciação e, por derradeiro, da proposta da Comissão de 
Assuntos Económicos. -- . --- ----<>--'"-·-

O documento ministerial começa por afirinàr que o acor
do Stand by, recentemente assinado com o Fundo Monetário 
Internacional, representa "importante avanço no que diz res
peito às negociações do estoque da dívida e_xtema brasileira". 
Teria o ajuste possibilitado a formalização do "protocolo de 
inte!!~-~s" q_u_e lt,oj_~ __ istá Sob ex~!lle do Senado feder~ 

Ora, as negociações levadas a termo com o Fundo" Mone
tário Internacional. que como veremos a seguir integram o 
documento sub Judice, não foram objeto-de qualquer pronun
ciãiílênto legislativo. É portanto absolutamente necessário 
que, antes de apreciarmos o acessório, analisemos o priitcipal. 
Aliás., é- bom que se diga, pende de exame no âmbito da 
Comissão de Constituiçãó;'Justiça e Cidadania indicação de 
mínha autoria com o propósito específico de estudar o piocedi
mento a ser ·observado quando da formalização de a~rdo 
co~_ ~_FMI I?Or par~e das ~~toridades executi_~~~ 

Diz ainda o Ministro Marcfiio Marque Moreira que o 
"valor total a ser reestruturado" compreende "as obrigações 
d_ecorren~es dos acordos bilaterais assinado_s pelo governo bra~ 
sileiro ao amparo das Agreed Minutes de 21-1-87 (Oube de 
Paris II) e 29-7-88 (Clube de Paris III), que reestruturaram 
a_dívida originalmente vencível de 19~1-85 a 31-3-~0": Julgou, 
entretanto, a autoridade em questão dispensável dar conheci~ 
mento à Casa do exato teor dos instrumentos teferidos.,PareR 
ce~me, no mínimo, temeráriO que se venha a deliberar sobre 
a renegociação de compromissos cujo conteúdo originai é rigo~ 
rasamente desconhecido. Existem tabelas anexas~ -é verdde, 
que apontam montantes devidos, mas não se sabe como foram 
tais valores apurados. 

Na verdade, a única informação precisa que o Ministro 
se digna fornecer diz respeito à iriterisão de pagar "100% 
dos valores _d_e principal· e juros" bem como os ptÜ:C~ntuais 
que serão transferidos a cada ano. Tudo o mais, fic3 ÍlÓ plano 
do imaginário e das suposições. 

Dizer, apenas, que o valor tOtal será "'reestruturado ou 
reescalonado" e esperar que isto seja o suficiente para que 
exerçamos a nossa competênc.ia-cOnstituciorüil nesfa-relevante 

. mat&iª .~' n~_melhor das \:tipótt:sel inconseqüeilfe. -
No mérito, faz~se uma vaga alusão ao fato de que o "acer

to com os credore$ oficiais" ensejou "a formatação de pacote 
fin3õCéil:o"~cuj(ire$ultado é_1,1m perfil de pagamento ajustado 

•às metas do programa económico do País". A vantagem para 
a Nação em aceitar os termos propostos estaria numa Vaga 
promessa de "reabertura de importantes linhas de crédito 
para o financiamento de importações". De concreto, no parti~ 
cular daquilo que seria a contrapartida do interesse nacional, 
absolutamente nada. . . 

A meu ver, deve esta Casa analisar o mérito_ de propostas 
de tal espécie à luz de dois _fatores- básicos: em primeirO lugar, 
as conseqUências·s6cio~económicas que possam advir da assun
ção dos .ônus; em segundo lugar, o resultado positivo que 
possa resultar, no futuro, para a sociedade. -
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Estes dois aspectos necessitam de uma análise mais am
pla. 

Quanto ao conteúdo da chamada Agreed Minute on lhe 
Consolidation of the Debt of Brazil, verifica-se estar o texto 
dividido em quatro itens. 

Na parte preambular, após registrar-se que a negociação 
se deu por iniciativa do Brasil "a fim de examinar Q pedido 
de alívio das obrigações do serviço da dívida", menciona-se 
que o recente acordo stand by com o FMI ''envolve compro
missos específicos nos campoS financeiro-e econôrniêo", com 
o que concordam os "representantes dos governos nos_ Países 
Credores", enfatizando eles "a importância qUe atribUem. à 
implementação continuada e plena deste programa". 

Portanto, ficá claro que o arranjo Stand by com o Fundo 
Monetário Internacional_adere ao texto soP apreciação. 

O segundo item dispõe sobre as "recomendações a respei
to dos.termos da renegociação" .. Não _se trata, como seria 
de se esperar, de um instrumento de conteúdo específico, 
disCiplinador de direitos -e obrigações recíprocas, mas apenas 
de uma carta cie recom-endações _onde são proclamadas dite
trizes para o "reescalonamento ou o refinanciamento" da dívi
da. Chega-se ao ponto de afiririar qUe os "Países credores 
Participantes" poderão tomar "outras medidas_ apropriadas 
para assegurái que 'esta categoria d~ dívida seja tratada de 
forma coni.pá.tívd", tudo, portanto; a ensejar perplexidade 
e dúvidas quanto ao que se seguirá~ · 

De concreto; neste tópicO,- s6 eXiste á obrigação, por 
parte do Brasil, de pagar a integralidade da dívida em percen-
tuais e datas escalonados até o ano 2006. - - -" - - ---

Aquilo que _seria a parte riuclear do _negócio jurídico, 
ou seja, as taxas de juros- e as condjções a que se sujeitam· 
os encargos, serão "determinadas em momento posterior. .. 
com base na_taxa apropriada de mercado". · 

Afinal, que estranho documento é este que se limita a 
assegurar· pagamentos mas não define as respectivas coildi
çóes? Ao' que tudO ihdicá, parect?·que a sua úôíca utilidade 
é dar garantía aos crêdores de _que os montantes reclamados 
serão quitados em -interValoS previãniente estipUlados. 

O tefceiro item-do documento, entretanto, reveht_o V(.!tda
deiro propósito das negOciações levadas a termo. Não se trata 
apenas de reiterar o dever de quitar o reiv1tidicado pelos países 
forn:ecedórés -de- créditO. Em última.' análise, o desejo real 
dos governos estrangefrOs é proteger os haveres dos seus súdi-
tos. Vej~mos o que diz a parte introdutórià do item: --

"A fim de obter tratamento comparável para credores 
externos públicos e privados a respeito de suas dívidas, o 
governo do Brasil se compromete a bus·car junto aos seus 
credores externos, incluindo bariCos e íoniecedores, arranjos 
de reescalonamento ou refininciamento ·baseados em termos 
comparáVeis ·aos indiCados nesta Minuta Acotdada." 

Revela-se a verdadeira face do- chamado "Clube de Pa
ris". Autoridades fíria_nceiras de- paísés riêOS'Str teüíiêin-errl: 
cartel para evitar que, da negociação -de ajustes bilaterais, 
possa resultar concorrência entre credores e, por esta via, 
na repactuação da dívida em termos mais favoráveis Rara 
o -devedor. 

Finalmente, o iteni. IV, a9 tratar da implementação, nada 
maiS fãi ao que reproduzir as vagas e imprecisas obn.g-áções 
assumidas pelo Brasil, com o agravante de tornar compulsório 
o depósito, "numa COri:ta espectai a ser estabelecida junto 
ao Banco central de um dos Países Credores Participan-te-s", 
do montante equivalente a 180 milhões de Direitos Esp_ec~ais 

de saque « .. .- ao final de cada período de três meses, a partir 
de 30 de abril de 1992e até 31 de julho de 1993, inclusive". 

A data, obviamente, explica a pressa da liderança do 
Governo nesta Casa em v·ef aprOvado o texto, ainda que para 
tanto sejã-necessáriõ Violentar o or~tenamento jurídico. __ " .. 

No tocante ao Projeto de Resolução da doUta Comissão 
de Assuntos Económicos, três aspectos-merecem destaque. 
Em primeiro lugar, o f_ato de se autorizar a União a "celebrar 
contratos bilaterais" com base nas impreciSas condições cons~ 
tantes da "Ata sobre a Consolidação da Dívida_do_Bxasil"; 
em segundo lugar, o reconhecimento apriorfstico da eficácia 
plen-a dos documentos que vierem a Ser firnüidos, bastando 
que o Executivo envie ao Senado cópia dos atos, contratos 
ou acordos subscritos; em terceirO lugar, a proclamação de 
"ve_emente protesto" em face do "tratamento inamistoso e 
disciirriinatório dispensado ao Brasil pelos credores do Clube 
de Paris". 

Ou bem o acordo é do interesse nacional e merece aprova
ção, ou então está ele irremediavelmente eivado de vício insa
nável. Afora a impropríedade jurídica da norma contida no 
art. 59 _dq projeto, h~ no texto um~ insuperável contradição 
a ser sanada. , . . . . 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a importância de tema 
ora.s.ujeito à deliber~ção desta Casa obrigou-me a analisar, 
com certa· profundidade, os antecedentes e as razões inspiri
doras da medida. 

É necessáriO que tenhamos em mente. os precisos limites 
da nossa competência, do nosso poder-dever, neste delicado 
campo do endividamento externo. 

Quándo a Con~t~tuiÇãó atribui aO Senado Federal compe
tência pà.ra autorizai_ -"opêração externa "de natureza finan
ceira", está dizendo que a nós cabl! examinar e, se for o· 
caso, aprOvar ato específico de efeitos· concretos. A partir 
do preceituado no inciSô V do art. 52,- hãO sê pode infe'rir · 
que a Câmara Alta esteja habilitada a conferir ao Poder Execu
tivo autêntica carta branca para negociar, pactuar e compro
meter o patrimônici nacional com qualquer tipo de encargo. 
É preciso que se analise -o pedido à luz do caso concreto, 
onde estejam devidamente discrimiriadas cláusulas e condi
ções. 

O texto que nos Vem a exame, OOmo 3.mplarfiente deMons
trado, não passa de um protocolo de intenções onde sequer 
foram delineados os· parâmentros gerais das obrigações a se.:. 
rem assumidas. · 

- ·Em qualquer contrato de mútuo, o núcleo essencial da 
relação jurídica tradu~-se pela definição -dos juros e encargos, 
pois· este é o própriCr--objeto do pacto. Como se viu, no caso 
concreto, isto fica relegado para o ·domínio dos Hacordos" 
a serem firmados posteriormente com os ·países credores. -

· Ademais, como também ficou -sobejan).ente esclarecido, 
pretendem as autoridades monetárias alienígenas, com o texto 
em apreço, apenas evitar _que o Brasil possa negociar, caso 

-a -caso, condições mais vantajosas para o pagamento da sua 
dívida externa. Formam um consórcio de credores para impe~. 
dir que as regras do tão decantado livre mercado possam 
funcionar livremente. 

Por derradeiro, -o documento ém epígrafe ensejará que 
o Poder Executivo, em nome do País, venha a firmar "acordos 
bilaterais" (vide item IV, inciso 2) com os· entes credores 
com Vistas a ~'reescalonar" ou "refinanciar" a dívida. Ocorre 
que, nos precisos termos do !nciso I, do art. 49, da Lei Maior, 
a competência para deliberar sobre "acordos" com países es
trangeiros é do Congresso Nacional e não, isoladamente, da 
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Câmara Alta. Caso viéssemos a aprovar a matéria nos termos 
propostos pela douta Comissão de Assuntos Econômicos, es
taríal[IOS a usurpar competência ~onstifu~~Ofiã.I, o que é gravé. 

As razões -apontadas, devo acr~sc~nt.ar outra, de igual 
importância. Já tive oportunidade de lembrar a este Plenário 
que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no 
sentido de que os congressistas são, :pessOalmente, respon
sáveis pelos atas que daqui emariam quando revestidos de 
efeito concreto. O previlégio da inViolabilidade do voto não 
aproveita os casos' onde a manifestação -individual contribui 
para a aproyação de m~téria q_ue_ não se teve~t-~ .das çaract~
rísticas de lei formal, notadamente quando há ilegalidade ou 
inconstitucionalidade. 

Indubitavelmente; a proposição executiva, ·acolhida no 
seio da Cornissãu de Assuntos Económicos; reveste-se da natu
reza de ato de delegação de competértcià, com a agr:avante 
de não respeitar a Competência priVativa dc.YCongressa-Nacio
nal ( art. 49, inciso I, ICF). 

Por estas razões, julgo imprescindíyel que a matéria sob 
exame seja submetida ao c_riyo da Comissão d_e Constituição, 
Justiça e Cidadania, antes de ser discutida e votada. 

Sr. Presidente, formalizo requerimento neste sentido para 
que esta Casa não incida em lamentável equívoco ao deliberar . 
sobre_ assunto de tão magna relevância. 

Agradeço, Sr. Presidente, a atenção que V. Ex~ e o Sena
dor Alexandre Costa tiveram comigo, _permitindo que lesse, 
de forma muito aligeirada, o trabalho que solicitei aos meus 
assessores, para que pudesse apresentar aqui essa opinião 
sobre um assunto tão importante. . . 

Sei que, infelizmente, esses assuntOS ilio são levadOs em 
consideração. Aquilo de que tratamos ,aqui "entra POr' úffi. 
ouvi~o e sai pelo outro", principalmente quando a voz,é.dis
cordante e quase que isolada. 

Mas devo repetir aqui o que o ,Ministro Adib }a feDe 
acaba de dizer daquela tribuna: . -· . . _ _ _ __ _ 

"Não importa se os resultados que buscamos não venham 
a ser alcançados, o que importa é que estejamos bem com 
as nossas própriaS consciências e fazerido .á9uilo que julgamos 
ser necessário e _ser a fiõSSa obrigação"'-_. E, neste _instante, 
Sr. Pr~sidente, ~an!f~sto _essa opiniã,o; O.i~Çordante ~áqUel~. 
que sei é a da ma10na desta Casa. . . , . , . 

Durante o discurso do Sr. Jutahy Magalhães, 'o· 
Sr. Alexandre Costa, l'~ Vice~Presidente; diixa a cadeira· 
da presidência, que é ocupada pelo- Sr. Mauro Behe
vides, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Prossegue 
o encaminhamento de votação. 

o-sr. IIu-niberto Lucena- Sr. Presidente, peço á_Pala:vra 

por considerar que, sãlvo melhor juízo, S. Ex~ estaria Iabo-
1 rando null! equivoco. __ _ _ 

A meu ver, no caso, trata-se de ·competência privativa 
do Senado Federal, pois a ConstituiçãO estabelece, teXtual
mente: 

"Art.52. 
dera!: 

Compete privativamente ao Senado Fe-

........... "·-· •••••••• ; ••...• ,., .. ~.---.-•• :o ...... ;-;-.. ·.;+; ••• .:.;.'.-•• ;-.,.,· •••• õ ~ 

•• ·-·-·· •••••• -.-............... · •••••• i •••••• -: ••• ..:.' ~-·-·-··•"-•'•. -''---"'"~ ~-----

V -autorizar operações externas de natureza fi
nanceira, de interesse da União, dos Estados, do Dis
trito Federal, dos Territórios e dos Municípios:•-. 

Portanto, Sr. Presidente, a mim me parece e a mirtha 
Bancada, que não se cuida agora, evidentemente, de um aGor
do internaciOnal. Como bem acentouo nobfe- reú!tOr, Senador 
Esperidião Amin, nas palavras que-= aQui pidriunciou o que 
há, na hipótese, é a celebração, pela União, de contratos 
bilaterais, para a reestruturação. ~a dívida externa d_o setor 
público, junto aoS governos· dos- paíse~ credores e suas respec..; 
tivas agéncias de crédito, em confotmidaçl~ C9-Ql. ~ ~xposição 
de'Motivas·do Sr. Ministro dà Economia, Fazenda e Planeja
mento ao Senhor Presidente da República.· 

São essas ~s razões pelas quais votáiiÍds; ·constr;!Jígida
mente, COiltra O pedido do eminente Senador Jutahy Maga
lhães, porque, a rigor, somos favqráveis a que todas as propo
sições sejam apreciadas pelas comissões técnicas dc!sta Casa. 

Sr. Presidente, como Líder do PMDB, não apus a ·minha 
assinatura: no requerimento de urgência qUe foi encaminhado 
ao meu gabinete pelo Senador Marco Maciel, Líder do Gover

, no, justamente para que o Senado tivesse ·mais tempo de 
examinar essa matéria que ê de transcendental importância 
para a vida nacional. 

Quanto ao mérito, deVo dizer.que.os membroS~O PM:bB, · 
na Colniss·ão de Assuntos Económicos à frente os Senadores 
Ronan TitO O, CoU.finho Jorge, Rui Bacelar e Ronaldü" Af~gão, 

-votaram favoravelmente a aprovilção do projeto de resolução 
tendo em vista que;_segundo S. gx~s, córiforme ·e_xpOSiÇãó 
feita em reuniã-o ·aa riO~sa Bancada, os contratos a serem 
celébrildo~( ate"nderialn à chamada capacidade- de pagamento 

· preeStabelecid.a na ResolUção do Senado, que dispõe sobre 
o endividamento eXt'~rnó da UniãO, ~d_os ~.sta~~:is ~-M~~icíp~o:s. 

para encaminhar a vot~ção. - - · · 

·A Banca~a do PMDB,'então, anuiU em apoiar a d~çisão 
dos companheiroS da Coirlissão ·de Assu·ntos liCórtómTcoS, se 
bem que, com uma· ressalva. Sr. Presiderite, pareceu.:.rio's que 
o entendimentO com. 9 Çl_ube de Pâri~ _n_ão foi à iqeal.~ O 
próprio Governo brasil_eiro tem_ sido vencido e11:1 suas pqstula
ções, pOis', inclusive, n-ao corisegu_it,l,.c.ornQ seria d,o seu,d1!sej0, 
uma redução de. 30 .a 35% da dívida do Brasil com o .Ch,1be 
de ~aris~ ~or;no Ocoi-J;eu; pOr exerilpio, COm a: Polôriià_--

, . Mas, yurvam,o-I?-ÇS ~Ç _a:ra;~~~nt?. dó Sr. Presiqe;n;re do 
O SR. PRESIDE:N"fE (Mauro Benevides) _Tem a pâla- Banco Central., que nos fqi levado ap, c;qnh_eci.ment<? _pelos 

vra 0 nobre Senador. , · . . meiii:bros da C9p:iissão de :Sçonomil!,seg~ndo o qual qs b.ancos 
joponesês 1 qu~. sãó os ~ez maiores bancos do mundo, negar-

OSR.HUMBERTOLUCENA(PMDB-PB.Paraenca- se-iam a dar dinheironovoaoBrasil se, J?Or acaso. insistís
minhar.) -Sr: Presidente, Srs. Senadores, ninguém mais -semos no perdão dos 30 e35%_._Se ís~o Ocorresse, realmente 
do que eu tem pelo Senador Jutahy Magalhães um grande prejudicaria baStante; o Brasil, no que tange aos seus interesses, 
apreço e uma imensa admiração-, por se tratar de um dos _ _juntO aComuriidade fin~nc~irà-intern~Çfonal.-= - ' : 
Senadores mais atuantes, sempre pronto a fiscalizai- e a agilizar · PortantO,' Sr. Presideilte e Srs~ S~n3:dores, vaino.s. votar 
o processo de elaboração legislativa. . " favorave"Im~nte, _com e~sa _ressalVa,_ c_ertQ_s de que o protocolo 

No entanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, depois de irá ·estab'elec_er os párâinetrós, para ã celebração desses acor
exarninar o requerimento de S._ Eld tive que me pronunciar dos, nos termos do Projeto de ResOluÇão do relator. Entre
contrariamente à sua-aprOvação, eln nom~~da minha Bancada, tanto, na d_e':ida Of!Ortunídade, apoiaremos o destaque_, de 
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autoria do nobre Senador Irapuan Costa Júnior, no- seritido 
de extirpar do texto do projeto de resolução o artigo s~ que 
expressa um protesto do Senado ao- Oube de Paris. Não que 
no mérito sej3moS contra o protesto. Achamos, por isto, de 
bom alvitre, que, ao rejeitar esse dispositivo, somente--por 
uma questão de técnica legislativa, fizéssemos cOiiSigriar, em 
ata, esse protesto, de iniciativa do Senador Esperidião Amin, 
relator da matéria, acolhido pela Comiss~o de· Assuntos Eco~ 
nômicos. 

Creio que, assün, -sr. Presidente, teríamos um& forma:·
de resolver, tranqüilamente, esse aspecto da votação d..a ma-
téria.·- - ~~----~-----

Por sua vez, o .Governo a-o· encairiínhar o Protocolo ao 
Clube de PariS, -o fáfi3 ciente desse protesto consignado na 
Ata desta sessão. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

aO País verifiCar se, atendendo razoavelmente às suas aspira
ções de crescimento interno, tem como enfrentar as suas dívi
das de natureza externa~ portanto, balizando a negociação 
que possa ser feita nô ~que se refere à sua rolagem ou à sua 
riegociação. - - - · - - --

Aquela parcela foi. aprovada. Dentro dela estavam incluí
dos-oS juros-vencidoS ém 1980 e 1981, negociados ou devidos 
aos bancos privados. Foi finalmente aprovado nesta Casa por 
uma expre~siva maioria no_ mérito. 

-Já, agora, ou a partir daquele inStante, realizou-se uma · 
segunda negociação com o Clube de Paris, iStO é, oS gõverriOS
de algumas nações ou as SUas institufções financeiras. Neste 
instante em que fazemos essa análise, retomam~se as negocia
ções da segunda etapa do valor do principal com os bancos 
privados; temos consciência do problema: notícias vazam pe-

-los jornais sobre o andamento daquelas negociações, algumas 
delas, até diria, bastante preocupantes, sobretudo aquelas que 

O Sr. Mário Covas- Sr. PreSidente, peço a palavra pretendem vincular, no futuro, certas parcelas da dívida à 
para encaminhar a votação-. - possibilidade de valor de fato integral no que se refere ao 

o SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) _ Concedo projeto de privatização interna no País. 
a palavra ao.nobre Sem~.dor. Mas, o cJ.ue importa notar,"Sr. Presidente, são os termos 

, do que temos que analisar e votar neste instante. 
O SR. MARIO COVAS (PSDB - SP · Para encaminhar. Não trago novidade alguma. Leio .algumas considerações 

Sem revisão do- orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, exaradas pelo Relator· da matéria~ 0- Senador Esperidião 
neste tema, tenho andado devagar. Perdi o bonde na Comissão Amin. S. Ex' salienta, em primeiro lugar, que 0 montante 
e, também, no Plenário._A reunião da Comissão oc-orreu exa~ global dessa dívida, vencida e por ve_ncer, é de 21 bilhões 
tamente ho dia da greve_dos funcionáriOs e o meu gabinete. _de dólares, dos quais 8,6 representavam dívidas atrasadas. 
foi avisado de que não haveria a reunião, maS, ri.õ final da 
noite _era uma quinta-feira_ a reunião realizou-se. A.dívida vincenda em 1992 e 1993 é da ordem de 5 bilhões, 

Tive a surpresa de ver, no dia seguinte, a comunicaçãO .sighificando que até 1993-teremos 8.6,_-riiâis 5, 13_:6. bilhQes 
pelos jornais de que havia sido aprOvada a proposta. de dólares, de um total de 21 bilhões. A dívida foi renegociada 

Certamente, não ·estou dizendo com isso que ·algo foi na b3.se do conceito de capacidade de pagamento, abrangenc;fo 
feito fora do Regimento. Não! A reunião ocorreu nos termos a dívida afetada. -
regimentais. Mas, a rigor, aqueles que nãO tiveram 0 Cuid:ido · A . .av3.liação do S"ehádor é no seguinte" Sentido: "embOra 
de pedir aos seus funcionáriOS: que-fossem à Comissão verificar rei:"C.mheça cjil foi a cuSto "de grande esforço que a delegaçãO· 
se haveri~ Ou Q.ão- a reUnião, acabaram sendo surpreendidos, brasileira obteve esse acordo coro o Clube de Paris, devo 
certamente;, no. dia.seguínte, com· a nOtícia, como foi 0 meu ressaltar que as condições de pagamento concedidas ao Brasil 
caso.. estão longe de ser generosas. 

Agora, em plenário, também caminhei devag~r. o P_r~si- · - o- setor públicO bi"3.sileii"O estará se· comprorileteitdo a· 
dente anuriciou 0 encerrame:nto-da !=fisc1,1ss~o e não tive oportu· pagàr 4.1 bilhões entre 1992 e 1993, o qUe representa pratica
nidade ~e !Jle prqnunciar. De alguma maneira, acabo_ de ser mente 30% do estoque da dívida. Mas, além desses 4.1 bilhões 
compensado pelo Presidente, que me deu a palavra sem que de dJlares de 1992 e 1993, temos que acrescentar 2.9 bilhões 
eu a tivesse pedido. Fico muito muito grato a V. EX', ·sr. em 1994. 
Presidente, mas de qualquer maneira pretendia faZê~ lo.. Portanto, dentro, do atual Governo;--para uma dívida, 

Fatei 'ulnas rápldas considerações a respeito desse _tema, hoje, de 21 bilhões de dólares, inclusive parte dela não venci~ 
que, cómo todos sabem, é do_ maior significado para esta da, os vencimentos até 1994 atingirão 7 bilhões de dólares. 
Nação, ~. mais do que isso, tema do maior signifícado para Além de não estar obtendo nenhuma redução no mon~ 
este Senado. Afmal, foi este senado" que, há um an"o, formulou tante da sua dívida, o Brasil não conseguiu sequer um perfil 
uma resolução, que representou 'a tentativa absolutamente de pagamento dos mais favoráveiS"- acentua o Senador. 
válida de traduzir a rebeldia de que eSta Nação se acha possuí- Estão'previstos; pag-amentos de_ 3.3 bilhões em 1995; 3.5 
da, em faée de uma dí~~a extem~ contestável quanto aos em 1996; 2.9 em 1997; 2.6 em 1998; e 2.4 em 1999. 
seus nÕfneros, sejã no· plano rigorosamente formal, seja no Isso significa que mais de 2/3 da dívida, um total de 14.8 
plano da Justiça, seja no plano político e, até meSmo, no bilhões de.dólares, vão vencer durante o mandato do sucessor_ 
plano financeiro, tendo em vista a variação de juros. do Presidente Collor. 

Depois disso, eSta Casa teve que enfrentar uma primeíra E aí vem uma consideração de natureza pessoal muito 
negociaÇão: a dos ju_ros atrasados de dois anos com os bancos pertinente, parece-me. Esses números mostram que a dívida 
priva"dos. Isso aconteceu no ano passado, Sr. Presidente. Re~ brasileira, junto ao Clube de Paris, foi reescalonada no limite 
colho, r~pidamente, os dados que à época nos foram apresen- da pressão máxima mas nem o atual Governo nein o próxíino 
tados, como estimativas dos balanços, que permitiriam"\•erifi~ governo obterão alívio suficiente da dívida interna. 
ca.r se a· resolução do Senado Federal estava sendo ou não Em seguida, S. Ex• faz algumas considerações sobre a 

'd f · d ausência de isonomia de tratamento. cumpn a. A re eri a resolução focalizou e definiu isso ·que 
hoje é parâmetro central de qualquer negociação lá foi-a: a Dois países, recentemente, tiveram "jilritO. ao ClUbe de 
capacidade de pagamento, ou seja, a equação que pennite Paris uma redução nb montante- de suas dívidas de 50%, res.:-
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pectivamente: a Polônia e o Egito. E, nem se diga que eles 
tinham um dívida muito inferiOr a _do Brasil. A do Brasil 
é de 21 bilhões de dólares ·e a da Polónia e egito são de 
58 bilhões~ o·-que significa ·29 bilhões de dólares na média. 
S_e aplkarinos a- técniCa de duas galinhas divididas por dois 
brasileiros, veríamos que cada nação representava aproxima
damente 29 bilhões de dólares de dívida, o que era muito 
maior do que a dívida brasileira. Todavia, o Brasil, que no 
caso da Polônia era credor e que, portanto, contribuiu para 
oferecer esse desconto de 50%, enquanto devedor não conse
guiu para si própriO um tratamento_ igual. 

No final, coril a inteireza infel(ú:fuãl ~que _o caracteriza, 
o Senador Esperidião Amin acrescerita:--

"Embora muito descontente com os termos rigoro
sos desse acordo com o Clube de Paris, acredito que, 
na atual conjuntura; sua aprovação representa a única 
decisão racionaL Sou da opiníáO Que, 'quanto inais o 
Brasil demorar a acertar as contas com o Clube de 
Paris, píotes serãO -as- cOndições de pagamento. Além 
disso, as alternativas à aprovação do aCordo seriam 
mais onero"Sas para o País do que o próprio-·pagairiêntO 
da dívida. -

Na hipótese da rejeição do acordo pelo Senado, 
restaria ao Governo brasileiro duas linllas de conâuta: 
aumentar muito as remessas financelrãs ou nianter por 
mais três anos a moratória com· ó's credores oficiais.,-, 

Em seguída, elabora um projeto de r_esolução. 
Quando fazemos uma análise do cOmpromisso do aDo 

passado, das projeções feitas no ano passado, _quandci_se ~ego~ 
ciou- a transfei'êricia, õ reescalonamento dos juros junto aos 
bancos credores, veiifica~se -_--eu, -pelo menos, tenho três 
documentos diferentes que o Governo, sucesslV'ãfuente,o man-o 
dou para cá --que- cada um deles propõe um determinado 
balanço para essa ·situação. A prinieira formulação foi feita 
D.o ano de 1990 ~ previu um balanço para -1991 (Júe adniitia, 
com relação aos juros da dívida externa em 1991, que q Go~ -
vemo pagaria um total de 2% do PIB; o sup~rávit firmado 
mais a- emiSsãO -de moeda seria 2,9% do- PIB; haveria um 
ingresso de recursos externos de 0,5% do PIB· e uma·variàçãó 
de reservas também de 0,5% do PIB. - - -

Com isso_se àprC:sentava· uln ·qüadi"o baStante faVoráVer 
para a hipótese daquela renegociação de juros. !>_orém, em 
11 de junho de 1991, o quadro era bastante modifícado. A 
nova avaliação, já--no--curso do ano, dimiriuiii"-os- juros da 
dívida externa de um pagamento-de 2% para 1,7%; mantiri.ha 
o superávit PrimáriO e a einisSã(fde moeaa; dimiriU.ía o ingresso 
externo para 0,3% e a variação de reS-erVas de 0,5% passava 
para 0,2% - · · ·- - · · · · - · · 

Mas isso-não bastou. Uma semana depois, chegou outra 
avaliação que apresentava para o ano de 1991 o seguinte: 
os juros da dívida intema, o Góvernó tinha a pretensãO de 
pagar 1,7% do PIB: Já o superávit primário e 3 emissão de 
moeda diminuíram de 2,9% do PIB para 2,4%'; ·o íngi-ê"SsO 
de recursos externos baixava de 0,3% para 0,2% e a-va-riãÇão 
das reservas aumentava de -0,2% para -0,1 %. - ---- -~ ~~ -

Portanto, entre a proposta inicial, feita seiS meseS antes 
do ano-de 1991, e as duas feitas durante o ano de 1991, 
com um intervalo de pouco mais de um semana, há a amOstra
gem de que o comportamento desses dados foi-se tomando 
gradativamente pior do que o orçado inicialinente. 

Por que isso tem sigilíficado, Sr. Presidente? Isso.tem 
s_ignificãdo por uma única iazão: este &en.ado,na resolução 

que define o problema da dívida externa, determinou que 
o nosso comportamento na negociação tinha que levar em 
conta esta equação, a equação que afínal define, tal qual 
está na resolução, o que se. chama capacidade de pagamento. 

Recebi, quando aqui esteve presente o Pre.sidente do 
Banco Central, uma avaliação para 92 e para 93; essas avalia
ções, a rigor, têm como objetivo pr6jetar--a perspectiva dO 
mesmo balanço, da mesma equação, para ver se é possível 
associar ao que já se deve mais o pagamento do que foi acor
dado no Clube de Paris_ 

Veja V. Ex~: no ano· de 1991 havia uma projeção para 
pagamento dos juros da dívida interna, iniciai, de 2% do 
PIB e abaixou para 1,7% durante_ o ano .. Está projetado para 
1992, 4.1 do PIB são 16 bilhões de dólares de pagamento 
de juros internos; e para 1993, 1.7%. 

Quanto ao sup-e-rávit primário - e -já estamos com um 
terço do ano ultrapassado- nessa altura é possível uma proje
ção mais realista do que será o superávit ou o déficit pfimáOo. 
Mas aquilo que, inicialmente, em 1990, projetado para 1991, 
era 2.9 do PIB e que virou posteriormente 2.4, ãgora está 

· projetado, em 1992, como 4_5 do. PIB; 3% do PIB vindo 
do superávit primário' isto é' sâo cerca de 12 bilhões de dólares 
que se terá que retirar do sUperávit primário:= receita/despesa 
do orçamento. 

-Pior: para 93 são 4% do PIB de superávít primário de 
-senhoriagem; isto é, emisSão -de moeda (1.5 eiD. 92 e 1.0 em 
93). No mínimo, _é possível que verifiquemos, deSde logo, 
.que os números-·que compõem esta equação, supeiávít piimá
_rio mais senhoriagem, na melhor das hipóteses, -serão ínVer
-tidos em relação ao que está aqui. 

Não há como formular um superávit primário, hoje, em 
3% do PIJ3 com quatro meses do ano conhecido; e quando 
o Ministro da Fazenda ameaça o País Com empréstimo compul
sório; cOnclui-se que a receita está muito a(j_uém do previsto. 

Imagina-se que o ingresso bruto de reservas externas de
veria representar 0.9 em 92, e 1% do Pffi em 93, quando 
no-ano passado representou "02. - - · 

E, finalmente, imagina-Se que as variações, as reserVas
possam oscilar entre 0.5 e 0.4. 

Na minha avaliação, Sr. Presidente, gostaria muito de 
ter dis-cutido isso na comissão, porque certamente teria, dessa 
-m.aneir'!-. conseguido de me elucidar a respeito destes n~me
ros. 

Não tive oportunidade de fazê-lo quando aqui esteve pre
sente o Presidente do Banco Central -po"i'que, eiitbora pre
sente, ele não tinha os dados em mãos e, portanto, a discussão 
não foi possível. - -

-_ Por o"utro lado, não pude fazê-lo na comissão e, certa
mente, não é neste instante, no encamiilhamento dessa propo
sição, para essa discussão. 

Mas descreio muito, Sr. Presidente. Vejo com extremo 
cuidado a realização desses objetivos aqui fixados; creio que 
dificilmente serão atingidos. E o que acontecerá no final? 

·A única variável, que D.ão é limita"dã, a única que- independe 
de fatores externos, é exatamente a senhoriagem de moedas. 
O trabalho do Senador Esperidião Amin resulta na apresen
tação de um projeto de resolução que autoriza a celebração. 
Mas o Senador não deixa, no final, de manifestar seu inconfor
mismo. Quero crer que isso é até genérico, geral. A Comissão 
aprovou, até onde seí, por menos votos; parece-me que o 
Senador Eduardo Suplicy votou contra. Mas creio qu~, se 
se 'lOtasse apenas o art. 5"', S. E~ seria a favor. 
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O art. S>•;querafin3.l remata a resolução, diz o seguinte: 

"O Senado Federal deseja expressar o seu vee
mente protesto e su_a insatisfação em_ face do tr_atamentQ 
inamistoso e discriminatório dispensado ao Brasil pelos 
credores do Clube de Paris, que se recusaram a eStender 
ao nosso País os precedentes abertos em _199l_ao__Egito 
e à Polônia, dois pafses de renda média como o_ Brasil, 
que tiveram perdoadas 50% de suas dívidas _externas 
no âmbito daquela instituição .. " -

e proclamando como "O relator, a partir da análise desses ele
mentos·, abra mão de urna afirmação significativa cotno essa: 

Reservo-me, Sr. Presidente, a ser mantido isso- para 
tomar a minha posição de forma individualizada, no mínimo 
em respeito à COmissão, ao parecer dê, relator e até mesmo 
com_ um certo constrangimento, tendo ein vista a minha abso
luta dificuldade de acreditar que os números aqui projetados 
possam ser cumpridos- reservo-me, nesta hipótese, Sr. Presi
dente, adotar minha posição de forma individual. Até admi
tiria, em face das circunstâncias, resguardar-me para fazer 

De alguma forma, essa foi a pena qUe o--senador Esperi- iSso no debate final. 
dião Amin- e, até_ onde posso crer, a CorriíSsão- impôs Tenho notfcias de que já se negocia hoje ou se tenta 
a um processo no qual se reconhece urna pletora, uma quanti- negociar, ou se tenta empurrar a idéia de que Certos fatores, 
dade, uma sucessão de fatores negativos, maS --q~e-,- afinal, que certos valOres vinculados à dívida externa, na área de 
terminaram por competir o Senador - certamente muitos _bancos privados, possam ser transformados não pelo valor 
outros pensam como ele- a votar favoravelmente por julgar·· de mercado, mas pelo valor de face _no que se refere ao pro
que esse seria o mal menor _a despeito das falháS que o projeto cessó de privatização interna. Reservo-me, evidentemente, 
possa ter. _com a devida reserva que essa informação transite, de forma 

Sr. Presidente, gostaria de ser esclar.eçidQ~ quanto ao que se discutirá opo-rtunamente quando esta fase da nego
anúncio do pedido de destaque. Como disse a V . ..Ex~. não ciação aqui vier. 
tendo sido rápido o suficiente nessa oportunidade, faltou-me Sr. Presidente, a sucessão de número_s aqui exarados per
o complemento .Pediu-se um destaque para a votação em mitem manter sérias dúvidas a respeito de sua viabilização 
separado. do art. 59? Qu não- refiro-me_a_ três ~ucessivas manifestaÇões feitas no 

o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) _ gerfeita, final de 90, duas em 91, muito longe da realidade, e já agora 
mente, nobre Senador, há um pedido de de_s_taque para 0 duas projeções para 92 e 93~ nesse instante com qUatro nieses 
art. 59 do projeto. do Orçamento de 92 em curso. Alnda assim, consentiria votar 

a _ _fayQr tendo em vjsta a.s dificuldades_ 9-a nego_çiação fu1ura, 
O SR. MÁRIO COVAS-Mas o destaque ~épara~a vota· mas me reservo fazê-lo na medida que tiver certeza que foi 

ção em separado? aprovado na Comissão, aquilo que o Senador Esperidão Amin 
o SR. PRESIDENTE (Mauro a_e~evides)- Claro. __ incluiu, afinal, retrata, no mínimO, a nOSsa maiiifé:St3.Çã<.Y9.e 

, - -- desconformismo. Nesta hipótese, reservo-me para votar con-
0 SR. MARIO COVAS~ Isto significa que, aprovado, 

vota-se em seguida o art. _59 para verificar Se- ele entra ou tra._ 
não no curso? 

O SR. PRESID~ENTE (Mauro Benevides) - Perfeita-
mente. · 

O SR. MÁRIO COVAS-~: Se eu aprovar o total, devo ~ 
ter maioria para incluir o art. 5<i?_ 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Sim, mas 
o voto t~_r~á que ser "sim". 

O SR. MÁRIO COVAS ~ Ao vot~r~ o prójto~com ~os 
seus quatro artigos, garanto a sua aprovação? 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Ressalvados 
os destaques. 

o SR. MÁRIO COVAS- Mas só garantlrera aprovação 
do art. 59 se obtiver maioria no art. 59? --- - -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- É isso. 

O SR. MÁRIO COVAS- Sr. Presidente, estaria t<cntado 
a admitir, como o Senador Esperidião_ Amin, que -o menor 
mal que poderia acontecer hoje é esse. Tenho muita_ dúvida 
que, do ponto de vista da política interna, da política mone
tária, Pela dimensão dos fatos, que se tenha _realmei_l:),te um 
resultado quanto a isso. 

Parece-me pouco razoável que se elimine exatamente a 
afirMaÇãO, o grito de angústia é:xarado pelo Relator -_e afinal 
aceito pela Comissão -=- é:rii_ relação ~o -comportamento-. E, 
no instante em que vejo o pedido de destaque para votação 
em separado, evidentemente, regimentalmente aprovado, 
confesso a V. Ex~ ·que já não vejo sob o mesmo prisma. Pare
ce:-me pouco razoável que sequer o Senado, reconhecendo 

O Sr. Cid Sabóla de Carválho - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela orde_m~ 

O SR: PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~ Concedo 
a:_ palavra a V. Ex~ 

O s&; CID SABÓIA DECÃRVALHO (PMDB - CE. 
Pela ordem. Sem· reVisão do orador.) - Sr. Pre_$idente, é· 
só uma_ questão d_e técnica legislativa. Gostaria de louvar o 
trabalho do Senador Esperidião Amin, que,_ nesta Casa, tem 
pontificado pela sua dedicação, pela sua competência e, acima 
de tudo, pela maturiddde dos seus conhecimentos, tudo isso 
resultado de uma longa experiência política. 

Mas há em tudo isso que se deb;tte uma inconveniência 
de_ técnica legislativá., que é exatamente-O_art. §dã Resolução; 
é àbSolutcimenie inconcebível qu·e possa -ir-à vOtação,-dentro 

·do contexto da reso_lu_ção, exatamente um protesto erguido, 
pelO SeDado peaerat, para expressar uma veemente recla-
mação e uma veemente insatisfaçãO. - . 

Veja V. Ex~ que isso não tem espírito de resolução, nem 
técriica de resolução, nem integra nenhuma decisão do Sena
do, exceto consubstancia um protesto que não cabe no Legisla
tivo, no momento em que prepara uma de suas manifestações 
através de uma resolUção que eqUiVale aqui à própria lei. 

Por iSso, Sr. Presidente, havendo um destaque para vota
ção em separado, é evidente que poderemos concertar com 
este deStaque, desde que a votação em separado seja para 
rejeição, declaradamente para rejeição do art. 59 • Mas a( surge 
um impasse, porque, havendo a rejeição, poderia parecer 
que, no mérito, não concordamos, quando é apenas um pro~ 
blema de forma; 
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Entã.o, consulto- V. Ex\ na condição de Presidente da 
Casa, se há tempo, agora, de o Relator fazer a retirada desse 
art. 5'?, evitando, inclusive, o destaque, porque· este· levaria 
a uma manifestação da Casa, onde s_e_ envolveria o cuidado 
técnico, mas terwse-ia como duvidoso o mérito do que contém 
o artigo, quando não há nenhuma dúvida quanto ao que ele 
contém. 

Então, no momento em que apóio integralmente o s.enti
do, o mérito, a""-exprcssáo do art. 5~", eiS que o repudio por 
urna impossibilidade técnica absoluta. 

Pergunto a V. Ex• se poderemos votax:_, -se isso_ poderá 
integrar a resolução como_reso~uçãq, ou se_h_á UI'II: meio de 
extirparmos isso antes da vot'ação. - -

Sr. Pres"idente;-consultaria não __ somente a Mesa para que 
me esclarecesse, com também o Sr. Relator, deixando_bem 
clara a concordância de todos nós com o mérito-do que está 
escrito. Há apenas uma inconveniência de técnica legislativa. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) .:::Nobre Sena
dor Cid Sabóía de Carvalho, regimentalmente, a Mesa não 
teria como admitir ~qualquer- operãÇãO, pofque a matéria já 
se encontra em votação. 

O perfodo de discusSão já foí Utt:r3pã-SSado, e; evidente
mente, o pedido de destaque objetiva, pelo que depreende 
a Mesa, extirpar, expungin;lo projeto esse 9-ispositivo: Ev_iden~ _ 
temente, caberá à soberania do PlenáriO decidir a respeito 
do destaque. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Sr. Presidente, 
sobre isso rrão resta dúvida. O destaque"- destina-se a isso, 
mas ele poderia signífiCar Unúi põSiÇã(:{dOUtí}"nária do S~_flaçfo, 
quando, na verdade, não é isso. . . _ . - ~---~ ~-- _ 

Esse é um problema de redação, de téCníCa- legislativã, 
do que deva constar ou não de uma resolução: _É uma questão 
absolutam~nte difere_rit~ âe qualquer CoiSá que toque no tema 
do que está escrito. _ _ 

Então, eu queria encontrar um modo- pelo qual não ~c;>u
vesse uma manifestação ãa Casa a esse respeitO par~ nãO 
signifiCar uma cOntraposição ao que- está escritO, pofque ~ ha
vendo o destaque, ele será a grande OP_()rtunidade, _que, entre
tanto leciona o mérito. E' êra isSo o qu·e D.!{{cli:Hii-lã-qU:e- aconté
cesse. Creio_ que, subm"efendO a questão, à discussão, natural: 
mente há de aparecer uma solução, durante os debates qu·e 
estamos travando. _ _ _ 

DescUfp-e~me pOr ter -ocupado o tempo, até me anteci
pando a outros companheiros, mas os cfuê- foram:·-preléridos 
de logo se recuperarão. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~A colabo
ração de V. Ex• e as suas. intervenções sempre têm conotação 
de relevantes. ______ _ 

Prossigamos no encaminhamento de võtàção. __ 
Com a palavra o nobre Senador Espetidião Amin. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS ..:..:se. Parúncami
nhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presiden~e, Srs. Seni:!do~ 
res, desejo, em primeiro lugar, agradecei' ã.s manifestações, 
de encorajamento;Ue reconhecimento, que ouvi de Senadores 
como Jutahy Magalhães, Mário Covas- e Cid Sabóia de Carva
lho, posto que tais manifestações configuram, acima-de tudo, 
a importância que tOdos no- Senado at~buímo~ a es§_a I:l1-atéria:. 

Desejo iniciar as minlias colocações a pro_p:_ósito dessç 
art.- 59, que foi objeto da argüição __ do nobr~~ Senador Cid 
Sabóia de Carvalho. Lembro aos_ emintentes Senadores que 
integram esta Casa que, quando da edição da Resolução n9 

- 20!9i", -autorizando a União a celebrafoperaçãÚ ex-te:rna de 
natureza financeira, ieh1tiva ao estudo da dívida externa, junto 
aos bancos _comerciais, a resolução que dispôs sobre o acerto -
do j-Uros a·trasados da dívida com os bancos comerciais, por 
inspira_çáo minha na Comissão de A:Ssuntos Económicos, ins
creveu o artigo que· vou ler; e esta Casa-aprovou, co~o_parte 
iDtegrante do relatório que aqui forlido pelo Senador Ronan 
Tito, com os relatores adjuntos Elcio Álvares e eu próprio, 
o teXto, para o qual eu pediria, data -veilhl, a ate~ção especial 
do Senador Cid Sabóia de Carvalho: 

"Art. 8• da Resolução n' 20/91: 
O senado Federal assinala que o·esforço para regu

lariiaçáo dos juros atrasados, cjue o povo e o governo 
brasileiro enunciam nos _termos do sumário a que se 
vincula essa resolução, constitui cOnsCiente e conse
qüente gestO no sentido da normalidade de suas rela
ções financeiras externas (internacíOnãis) que _lião !se 
traduz em conformismo com suas condições as quais, 
em seu conjunto~ sãO iriaceitáyeiS para a-5' n-egocía-ções 

_ seguíntes:~· - · 

Portanto, o precedente nesta legislatura já existe. Se a 
redação do art. 59 des.ta não está tão boa quanto a do art. 
8~' daquela, eu me penitencio. Devo dizer até que tenho alguma 
satisfação por ter sido, pessoalmente, o· autor do art. 89 , de 
ter ~cejto· a.redação dç a.r~. ~~._num excelente_ trabalho de 
um assessor desta Casa, Petrónio Portella Filho, que elaborou 
o teor desta. O art. 8~' eu próprio o havia escrito. -

Agora, começando por este artigo, quero antecipar a 
minha posição_. _Se, para negociar os ju_ro$_ªti-asados. com os 
bancos credores comerciais~-.o. Seriado protestou, muito mais 
pertinente é o~ protesto do Senado quand?~ sabem~s que as 
agências de crédito com o_ Clube de Paris são vinculadas aos 
seus governos. Portanto, hesta etapa cabe, muitó· rn:ais do 
que naquela, a manifestação política do Senado Federal. Ela 
pode até estar inepta, pode não ser a melhor forma de_ escre
vê-la. Mas, quanto a omiti-la, quero deixar muito cfaro que 
a Casa pode assim deliberar, mas contra o meu voto. 

Vou ainda abordar suciittamente os pontos capitais das 
obsefvações aqui feitas. Primeiro, .quando do eiicaminhamen
to. do requerimento do Senador Jutahy Magalhães, ao marií~ 
festar a posição do PDS·, antecipei-me·rapídamente, no tocan
te- ao rilérifo - dísSe ao Senador José Paulo Bisol, eu que 
sou seu súdito em matéria de orientação jUrídica - extei:-Iiei 
um ponto de vista teleologicamente, insubordinando-me, por
tanto, pela primeira vez, dentro do saber jurídico do Senador 
José. Paulo Bisol, a quem sempre enalteço e respeito. 

O qúe quis dizer com o meu Voto? -É que é eviden~ 
ser da ç:ompetênc_ia do Senado Federallid~rar sobre es_te _?ssun
t<;>. Ora, _O_ art. 26 das Disposfções Tririsitórlas da ConSfiitiição 
Federal consignou como obrigação do Congre_sso Nacional: 

"No prazo de um ano, a ·contar da promul~ação 
da Constituição, o CongreSso Nacio:ii'ãl prorrioverá, 
através de Comissão Mista, exame analítico e pericial 
dos atas e fatos geradores do endividamento_ externo 
brasileiro." - -

Um ~mo já ·passOu. Depois disso, o Seriado Federal -
e não foi com o meu voto, porque J?-á~ era Senador nessa 
época -editou, a já citada pelo Senador Mário CovaS~ Reso: 
lução n' 82190, de 18 de dezembro de 1990, nestes!ermo~: . . 

"Estabelece condiÇões para a renegociação da dívi
da externa brasileira. na forma do art. 52, Inciso V. 
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Portanto, temos dúvida, depois ·cta Resolução n9 82/90, 
depois do art. 26 das DispóSíÇ"õesTransitórias,-depois da Reso~ 
lução n9 20/91 desta legislatura sobre os juros atrasados, se 
este assunto é da nossa competência olitiâõ, patece-me,-datís
sima vênia- porque respeitõ muito o'Senador Jutahy Maga
lhães por todos os títulos e qualidades -, impertinente. 

Cabe ainda considerar, Srs. Senadores, que este é um 
doloroso passo - e não o último - na via crucis da nossa 
caminhada rumo à norma1izalção da nossa situação financeira 
internacional. Todos sabem que o credor que não cumpriu 
com as suas obrigações quando comparece para acertar o 
chamado "porão de ré" se incomoda mais, sofre mais, peila 
mais -do que aquele que não tem que passar pelo constran
gimento de rodar a borboleta de eiJ..traçla ,da -~a .credora. 
Independente de qualquer constatação ou conófãçã.o política, 
essa é a verdade. 

Devo ainda, dentre os que quero aqui exterit3.i, proferir 
um agradecimento muito sensibilizado ao Senador Mário Co
vas, que fez menção det4l.ll}ada ao parecer que, juntamente, 
com os Senador_es Elcio Alvares e Ronap_ TitQ, subscr~vi. 
Quero, contudo, diZer-lhes qUe, na que-stão específica das 
projeções, compartilho das suas dúvidas. Já tenho dito ao 
Secretário de Pol_íticá Económica, Roberto Macedo, que as 
projeções oferecidas pelo GOv-erno ao Senado federal para 
respaldar esse acordo serão usa_das_por nós, sim, quando o
Governo Federal vier nos pedir medidas salvadoras, diante 
de difiCuldades que venham demonstrar. 

FiD.almente, reservo-me ao direitó"-de, oportunamente, 
defender o art. 59 , pelas razões que já expus. -

Sr. Presidente, eram esses _os esclarecimentos resumídos 
que me cabia assinalar _nos momentos-_ que antecedem à vota
ção, em cujo proCesso· já adentramos. É evidente que votarei 
a favor do projeto de resolução que apresentamos. MUito 
obrigado" 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevid~s) - Concedo 
a palavra ao nobre Líder, Senador Eduardo Suplicy. · 

O SR. EDUARJ:lO SUPLICY(PT -,---SP. Como LídeL 
Para encarriinhar sem revisão do .orador.) - Sr. Presidente: 

O projeto de resolução que votamos no dia 21 ele junho 
de 1991 sobre juros atrasados dizia" que. a Resolução .n' 82 
teria que ser respeihlda. Pergunto a cada um d_os Srs. Senado;. 
res: quem garante que foi respeitada a Resolução n" 82? Até_ 
que ponto pode o Senado Federal considerar tão flexivelmente 
o que está escrito e o que realmente acontece, pois a Resolução 
n9 82 diz que só poderemos aprovar compromisso de paga
mento com os credores internacionais desde que respeitada 
a capacidade externa de pagamento para o setor público, en
volvendo o superávit primário a diferença entre reCeita ·e·des
pesa, inclusive da administração indireta, ressalVadas as neces
sidades de financiamento não inijacionárias ~º-Q cresimento 
da economia? 

No ano passado, previU-se uma Senhoriagerri que ·não 
deveria ser superior, preliminarmente, a dois bilhões e meio 
e, na época que aprovamos, a sete bilhões de dólares. A 
senhoriagem foi- de nove bilhões e 700 milbõ~s ___ de dólares. 
Será isso compatível com o finanCiamento não inflacionário 
do crescimento? Acredito que não. Além d_isso, o endivida
mento interno também foi maior do que o previsto. Agora 
nos deparamos com uma situação igualmente séria. 

Já ressaltou o Sen-ador Mário CovaS q-Ue será exrrema:
mente difícil para o GovernO manter -as in_etas de superávit 

primáriO, eStipuladas em 3%, para 1992, com uma senhoria
gem e um endividamento interno de 1,5% do PIB. 

Já na sexta-feira passada, os jornais rioticiaiain p·aravrã 
do Secretáriõ do Tesouro Nacional, Sr. Roberto Figueiredo 
GuimarãeS, afirmando-- que eStá séndo ni.tiito difíÇil para o 
GOVerno manter o equilíbrio do Tesouro. _ . 

Será cjue, agOra, VamO{CõilsegUif;-de fato um superávit 
primário da ordem de 3% do PIB? 

-o Sr._ Ro~erto Giiinlarães Figueiredo não estava _nem 
maiS confiando que isso pudesse ser de responsabilidade do 
Gov~mo Federal; contava com o superáviCpiitnãi:i0 7ã partir 
da contribuiçãO dos estados, municípios e das empresas esta
duais. 

--Mas será. que, neste período de recessão terão os estados 
e municípios; ·num arto eleitoral, capacidade de dimin-uir des
pesas significativamente para se defrontar Coi:n a queda de 
arrecadação e repercussões orçamentárias sobre..todos os esta
dos e municípios? 

· Se, porventura, o superávit primário não foi de 3%, mas 
igual ao do ano passado, da ordem de 1% apenas do PIB, 
quem garantirá que está sendó cumprido o proposto no projeto 
de_ r_esolução do Sena,dpr Esperidião Amin de que não poderão 
os pagamentos ultrapassar os limites _da Resolução n9 82? 

Ora, se for verdade, como acredito seja, a palavra do 
Secretário do Tesouro Nacional; se for verdade, como acredito 
seja, a preocupação do Ministro-Marcfiio Marques Moreira, 
que tem falado de_ sua apreensão e até, como mencionou 
o Senador Mário Covas, da possibilidade de lançar mão de 
depósito compulsório·; então, poderá acontecer que as metas 
propostas nas preVis-ões governamentais não sejam atingidas. 
Daí o que acontecerá? - - _ 

De um lado, O -endividamento interno maior do que o 
propósito; em vez de 1,5%, poderá chegar a 3% do PIB, 
obrigand~ o Govern-o a lançar mão de vender títulos. Com 
qUe ação? Elevclri.dowse a taxa de juros n-o~ ine!cadõ: Qual 
a conseqüê-ncia? Oeclín10 da atividade económica. Em que 
citCUstâhda, já ·que, hoje vivemos taxas_ recordes de desem
prego-e de desempregados na cidade de São Paulo? 

Informa hoje a' imprensa que a'FUildação SiSte"riia Estaw 
dual de Análises e- Dados e o D~partamento Intersindical 
_:... DIEESE -~-eS"tíinaram.; Par-a o mê!n:le março, 14,6% de 
desem_prego, a maior taxa desde que as duas entidades inicia
rem a·pesquisa-eiri 1985 para a Grande São Paulo, chegando 
a·I milhão e 87 mil pessoas. - -· -- ·- ·- - -- -~ _ 

A oUtra cOnseqüência· é a _-sêíthoriagem maior do que 
a prevista. Prevê o Banco ·central que a senhoriagem, a emis
são de moeda, o crescimento da base monetária será de 1,5%, 
pois se o superávit primário, em v·e-z de 3%, for de 1%, tetãi:f
que lançar mão de uma senhoriagem da ordem de 3% em 
1992. Qual a conseqüência? Obviamente, uma senhoriagem 
maior Significa, tal como ocorreu em 1991, que os preços 
deverão se compatibiliar com a emissão-maior de moeda. 

Se acontecer uma emissão da ordem de 3% do PIB, pode
mos antever que a taxa de inflação anual, em vez dos 272% 
previstos pelo Banco Central em 1992, atingirá aproxima
damente (\39%" 

Srs. Senadores, comunico a todos que no início do segun
do semestre, solicitarei que até o" dia 19 de setembro o Governo 
Federal informe ao Senado os dados relativos ao superávit 
primário, ao· endividamento interno e à senhoriagem relativos 
a 1992. 

Espero que o Governo conSiga atingir as suas· metas. 
· Entretanto, o acordo com o Clube de Paris, como ressalta 
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o Senador Esperidião Amin em seu parecer, exige mais do 
Brasil do que de países em inelhores condições de qualidade 
de vida média da população, como a Polónia e o Egito:-Em 
vista do fato de que esses compromissos significam pagamento 
além do que seria razoável para a econqmia brasileira nas 
atuais condições, gostaria de saber se, diante de informações 
mais precisas sobre superávit primário, senhOriagein e-o-endl,: 
vidamento interno, estará o Senado considerando que a Reso
lução n~ 82 estará sendo cumprida. A valia que, se a senhoria
gem for acima de 1,5%, o que já é extremamente alto, certa
mente não estaremos cumprindo a Resolução n9 82. 

As exigências contidas no acordo cO:in o Clube de Paris, 
na minha avaliação, levarão o Brasil a -ter O serviço da dívida 
externa financiado por uma ·propOrÇão excessiva de senhoria
gem e de endividamento interno com relação PIB, tanto em 
92 como eni 93, Por temer suas conseci_ü·ê~cias recessiVas e_ 
inflacionárias para a sociedàde brasileira, -vo_io contra á resolu
ção, estando de acordo, _entretanto com o·art._ 5~> do projeto 
de resolução. Ressalto a boa qualidade da análise feifa pdo 
relator, Senador Esperidião Amim, que contou com a compe
tente assessoria do economista Petrdnio Portela Filho. Mas 
não posso concordar com as conclusões de que melhor e~te 
acordo do que outra forma, porque avalio qUe poderia o Sena
do Federal, nesta hora, dizer que este acordo, como analisa 
o Senador ESperidião Amim, é dem3.siado para as condições 
da econemia brasileira. Espero que o Senado Federal um 
dia estabeleça mais precisamente os lirilités da capaCidade 
de pagamentos do País. - · 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ___:_ Concedo 
a palavra ao nobre Senador José Eduardo. 

O SR. JOSÉ EDUARDO (PTB- PR. Para encaminhar .. 
Scbm revisão do orador.) -Muito já se tem discutido a fespeito 
dos acordos da dívida externa. Há um velho adágio popular 
que diz que "se os malandros soubessem das vantagens de 
ser honestos, seriam honestos por malandragem ... Nesses últi
~os dez anos, temos ouvido repercutir na imprensa nacional 
as maiS variadas razões para o Brasil recusar ô pagamento 
do seu débito. Em -um Momento, porque oS jurOS são altos; 
noutro, porque os_recursos_!J-ãO_foram ·aplicados nos proJetas 
que justificavam a tomada do empréstimo; em outros momen
tos, porque o sistema financeirO tem lucros_ exagerados; enfim, 
um amontoado de razões, ora demagógicas, ora emocionais, 
para justificar o não-pagameiriO dO-OOSsO. débito.- O Brasil 
já teve, no entanto, a verdadeira razão para não pagar, que 
era simples a sua impossibilidade em pagar, argumento sim
plesmente, real e irrecusável ou aceitável por parte de qual
quer credor. Não pode haver melhor argumento do que a 
impossibilidade de se pagar. -

Pela prática do calote, da protelação da negociação -
como se diz na gíria-, de "empurrar com ·a barriga", muitas 
vezes chegamos a uma ·situação de descrédito, com reper
cussões graves na economia interna. Nossos agricultores deixa
ram de cumprir compromissos junto às entidades financeiras 
oficiais baseando-se em argumentos não verdadeiros que leva
vam o Brasil a não cUmprir seus débitos. Qs__empresários 
deixam de pagar os seus impostos baseados nos mesmos argu
mentos. 

Assim, a sucessão de equívocos e de erros tem contribuído 
para a anarquia fiscal brasileira, para esse descalabro em que 
se encontram as contas internas, onde passou a pre·valecer 
a Lei de Gerson, onde todos querem ley~r vantagem e nin
_guém cumpre com o seu CompromiSSo.--

Felizmente, nestes últimos 18 meses a nossa economia 
vem apresentando sinais inequívocos de- reorganização. A si
tuação da balança de pagamentos já apresenta sinais positivos 
de condições para cumprir os compromissos que vêm sendo 
assumidos pelo acordo pos juros atrasados dos bancos privados 
e agora com () Çlube de Pais. E nós temos que ter a confiança 
de que, se Deus quiser, o nosso País reúne as condições para 
cumprir esses acordos. 

__ Por isso, vimos trazer a nossa posição favorável, concor
dando com o parec.;er do Relator. Poderia ter sido feito um 
acordo melhor, mas, antes de tudo, é preciso resgatarmos 
a credibilidade do nosso País, porque sem ela não consegui
remos reencontrar o caminho da prosperidade, da retomada 
de inveStimentos para o crescimento da nossa economia. As
sim, encaminhamos favoravelmente à _aprovaç-ão do acordo. · 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Maurício Corrêa. · -

O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF. Para encami
nhar.) - Sr. Presidente, na verdade, não gostaria de votar 
favoravelmente a esse acordo. Entretanto, estamos vivendo 
diante de tantas dificuldades, que seria o caso de se indagar 
se aquele que contrai urna dívida nao tem que pagar. Porque, 
na verdade, o relacionamento entre uma nação e outra se 
traduz, mutatis mutandis, no relacionamento entre quem toma 
o dinheiro emprestado ·e quem empresta. Isso é um fato histó
rico u:adicional. Tem9s que cumprir as nOssas obrigaÇões. 
Não vou tecer comentários a respeitO do mérito do acordo. 
Quero dizer que é imporümte que, neste momento, auxiliemos 
o Governo a ti·anspor essas dificuldade~s~ Ç9mQ,_a ~nexisténcia 
de-urii acerto de contas com o Clube t;l~ Paris traz-nos conse
qüências desastrosas, evidentemente temos que mumar as 
nossas contas com quem tem crédito com o Brasil. 

No entanto, Sr. Presidente, vou votar "sim", favoravel
. mente à manutenção do art. 5"', porque quando o Sr. Delfim 
Netto pegava dinheiro sem saber as conseqüências que--isso 
iria acarretar pafa Ci Brasil, quando ministros da FaZenda, 
sem examinar o que acontecia no Brasil, usavam e abusavam 
dos mandatos que tinham- eles tinham mandatos não outor
gad("ls pelo povo, mas em face de um _sistema arbitráp.o, "d~ 
irilposição - os bancos emprestaranr-a:o Brasil, e crioU-se 
a situ~çã-o que estamos vivendo. 

De modo que, esse art. 59 não tem validade, _a parte 
autorizativa é o contexto -que· Vai ãté o art. 49 • Mas ele é 
o nosso grito de protesto, Sr. Presidente, pela injustiça, pelas
desigualddes, pelo que está ocorrendo no Brasil em face de 
uma política salarial que não pode ser melhor. 

----Portanto, Sr. Presidente, vou votar "sim", a favor do 
art. 5~' ,_ porque isso não prejudica essa negociação, e é uma 
voz-que sai do suor, do sangue, das lágrimas dos trabalhadores, 
do. povo brasileiro, para, honradamente, assumir e cumprir 
esse· compromisso.__ _____ - .. 

Portanto, o PDT vota favoravelmente a essa- resoi~:~Ção, 
inclusive à existência e manutenção, na plenitude, do art. 
~. . 

o Sr. Marco Maciel-Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Com a pala
vra V. Ex~ 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Para encaminhar. 
Sem revisão do ora-dor.):-- Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
serei extremamente breve e não _vou falar especificamente 
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sobre o acordo que agora vamos votar, porque acho que essa 
é uma matéria sobre a qual já dou_ttin_Qu, com muita profi
ciência e espíritO público, o nob..n::: __ R~Lator, o ilustre Líder 
do PDS, Senador Esperidião Amim. Quero apenas dizer, Sr. 
Presidente, que .com a aprovação do referido acordo damos 
um passo muito signifiC"ãfiVo para a &01ução de nosso conten
cioso externo, que é um_ dos fatores inibidores do processo 
de retomada do nosso desenvolvimei}to. . ___ _ •. __ 

De mais a mais, Sr. Presidente, como é consabido, na 
proporção em que fecharmos acordo com o Clube de Paris, -
isso -abre condições excepcionais para negociações com os 
bancos privados, que já eStão se reunindo em Nova Iorque 
com o Ministro Marctlio Marques Moreira, e .cria condições 
também para que se desbloqueiem recursos significativos que 
serão investidos. em obras de significação socia_l, oU n~ in_fra~es-
trutura física e económica_ de __ nossa Pátri?_. __ _ _ _ 

E conviria lembrar, Sr. Presidente, que, feito o acordo 
com o chamado Clube de PatiS ''e cofu-.0 os Chaina<;los credores 
oficiais, estaremos-também criando condições para o~ início 
de uma série de entendimentos com os Eximbanks, não so~ 
mente o americant;, mas_o japonês, õ inglês e outros fantos~ 
sem contar, friso mais uina vez, o desbloqueio de financia
mentos que o Brasil já negociou e_ que ainda não foram libera~ 
dos por não termos ·concluído as negociações com os bancos 
oficiai-s. - - --- _-- ------- · 

Isto pnsto, Sr. Presidente, gostaria de exortar_a minha_ 
Bancada e, por que não dizer, toda a Casa, pMa qUe aprove
mos -o ·presente acordo, criando condições, assim-, pãfá que 
o País dê um passo extremamente importante na retomada 
do seu desenvolvimento. 

O Sr.· Pedr.o Shnon- Si. Pi"estdente, peço a palavra 
para encaminh~r. · 

O SR. PRESIJ)ENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS. Para encamíríhar .) •
- Sr. Presidente, Sf1's e Srs. Senadores, em meados do ano 
passado o Senado Federal fot çhamado a se ma~niféstar' sobfe 
a renegociação da Dívida ·Externà do Bfasil com o_ Funcj.o 
MonetáriO Internacional, e dízia~se ·ria- época ·que--era- im-pres
cindíVel sua aprOvação Como sinalizador de_ Qoa yontade do
País para com a comunidade financeira internacional. Os ter
mos do acordo foi aprovado. tendo p-osteriormente o Governo 
brasileiro assinado o documento naqueles termos. Sabemos 
todos que os acordos com aquela 'institufçáO presSupõe rigo~ 
roso controle das contas nacionais, com ·esforço tnliito grahde 
da sociedade, o que hoje se faz sentir attaVés ·-da recessãO 
e do desemprego que assolam a Nação. Além disso, assinamos 
o acordo num total de 9 bilhões de dólares, cóm, -pagamentos_ 
anuais de 2 bilhões de dólares, e tudo em troca de um emprés
timó 'stand-by cuja 2~ parcela, no valor de 240 mílhões de 
dólares, ainda não recebemos. _ 

Agora, está para ser votado o Acordo para a Renego
ciação da Dívida com o Clube de Pª-tis. com a principal e _ 
costumeira argumentação de tratar-se_P,_e __ uma abertura qe 
um caminho para conquistar a comunidã:âe fina_nceira interna~ 
cional. Como se isto já não tivesse sido __ feito_ pc;>r ocasião 
das negociações com o FMI. De que Valeram- então- aquelas 
tratativas que resultaram em enorme _esforço _se-ntido hoje, 
especialmente pela população mais carente? Valeu a pena 
submetermos o País à recessão e ao desemprego se, ao que 
parece, os capitaiS eXternos continuam indiferentc~s com rela-

~o a nós? Devcrcm.o.s .agora dar novamente demonstração 
de boa vontade? _ . . . · _ . · 

Mas a renegociação da dívida Externa não acapa aqui. 
Logo- teremCis de faz_er negociação com os bancos privados, 
cre~__2r~s c_ia m~ior parte da nossa dívida externa. Como será
esta _negociação? Quais os termos e quais oS esfórços adicionais 
a que teremos de, nos submeter? Isto ninguém sabe ainda. 
Será que deveremos dar_novamente um sinal de boa vontade? 

_-A n9ss_o ve~, ciualqllef riegociaÇão que envolva vários 
credores e de montante tão expressivo deve ser antes plane
jad~_ e programada, e realiza,da de maneira global, sob pena 
de cumprirmos o acordádo çoni alguns e com Óutros não, 
pois a ca.JYacidade de pagamento do País é uma só e limitada. 

Segundo os membros do Clube de Paris, o Brasil não 
vinha honrando os seus compromissos com eles desde meados 
de :1989,_. motivo :PêlO qual requeriam antes fosse feito u-m 
acordo 'com o Furido Monetário Internacional. O acordo com 
o FMI foi aprovado por aquela instituição no final- do mês 
de janeiro -de .1992 e Tiada iriudO:U~em-te~Os de exigência 
para conosco. . . _ _ ~ __ . _ . _ 

:No relato que- fez o Presidente. do Banco do Brasil, aqs 
Senadores, a respeito da negociação com o Clube de Paris 
disse que ~'a negociação não fOi fácil porque não estávamos 
n~gociando com banqueiros, eStáv~I?PS negociando-Com fun
cionários-dos paíseS ciedores. Dó I~do: de lá, cada u-m -deles 
defend~~ o Te~.ou~~ ~e _seu país, defendendo questões_ fiscais o 

do seu_País. São questões ·que têm a ver- córil pontos de vista 
dos contribuintes. E_ nesses países os contribuintes são levados 
extremamente a sério'\ como se aqui não devesse ser Jeito 
da mesma forma. - - - - -

Disse ainda o PreSidente que '"3S negÓciações são conduw 
zidas por funcionários relativamente pouco- graduados, ou se
ja, não tem nenhum_ Ministro. da Fazenda, neni P_residente _ 
do~.Banco Central sentado à mesa do lado de lá. São funcio~ 
nários- sem nenhum desmerecimento, de segundo, terceiro 
e quarto escalão~ que vão para a negociação com instruções 
muito claras e limitadas. Essas instruções são baseadas em 
régras, em paradigm-aS extremamente :'bizantinos"~ Então; 
para Se consegUir essa negociaç.ão, eles adotam regras extre~ 
mamente firmes e tentam negoCiar de acordo com essas regras. 
Isso introduz uma- inflexibilidade muito grande na negocia~ 
ção" _ Se eles são inflexíveis devemos nós ser flexíveiS ao ponto 
de satisfazê-los em todas aS suas exigênCias? 

POr aí se vê que as negOciações não guardam nenlH,t!TI 
sentido social para o Brasil. As tratativas são feitas levando-se 
em conta somente crítério--s-técnicos;ao·nielhor estilo-de qual~ 
quer credor insenSível, ávido de obter o máximo de lucro 
com a menor djficuldade, como se ·um País que pássa por 
grandes dificuldades de toda ordem - tendo remetido ao _ 
exterior, na década de 80, em torno de 92-.bilhões de dólares 
coffio pagamento P,e .dívida - não merece um tratamento 
que leve em consideração os seus problemas sociais e econó
micos transitóríos., . 

No curso das tratativas foi_-ditQ-__ aOs representantes brasi
leiros para não seguirem o exemplo adotado para a negociação
dª-__ Çíyid_a da :Polónia_, ~mbora tivesse o,Brasil sentado à mesa 
na condição de cr~_9.or. Disseram ainda que não concordavam 
com a política de descontos, a exemplo do que foi feito com 
outros países, pois qualquer devedor que buscasse desconto 
na sua dívida poderia ter certeza de que nunca mais obteria 
financiamento por parte deles. 

Como credor, o Brasil aceitOu ·uma· redução de dívida 
com a Polô_nia. Seria razoável que ele sustentasse, pela mesma 
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lógica da sustentação dos credores, a redução da dívida en
quanto devedor. Não só a dívida da Polônia e do Egito tiVerain 
reduções como também ocorreu na negociação com o México. 
Nada consta que qualquer credor oficial tive~se __ se n~_gado 
a fazer novos financiamentos pãra esses países. De outra parte, 
a exigência de não proceder ao reescalonamento de todos 
os compromissos vencidos induz a que aceitemOs j)agar grande 
parte dos atrasados de uma _só vez, ao -~ntráriqdo que foi 
feito, por exemplo, com o Peru e a ArgeJ'!tina. E~ta precon-: 
dição pressupõe um esforço gigantesco_, ocasioÍlado_ pelo de
sembolso imediato _de recursos nacionais. 

. Os representantes brasileiros foram para n~gociar -·8,6 bi
lhões de dólares -o- que representa 40% do nosso endivida
mento global - referentes a atrasados de juros e principal 
já vencidos. Mais 5,2 bilhões de dólares - 25% da dívida 
global - que veQceriam em 92 e_ 93. _Q _niontante .somava 
13,8 bilhões de dólares, o- equivalnete a 65% da dívida giobal 
que é da ordem de 21 bilhões d(! dólares._ A dívida com os 
bancos privados é da ordem de 59 bilhões de dólares, ainda 
a ser negociada. As negociações com o Clube de Paris reescalo
naram 11 bilhões de dólares, obrigando, por cons:eguint~, ao 
pagamento imediato de 2,8 bilhões de dólares (20% ), Se o 
Brasil adotar o mesmo critério para negociãçãO com o_~ b~_ncos_ 
privados, isto equivalerá a aproximadamente 12 bilhões de 
dólares a serem pagos imediatamente. Estará o montante den-

' tro de nossa capacidade de pagamento? 

Fontes do Governo dizem que os compromissoS 3SsUmí
dos junto ao Clube de Paris estão dentro da capacidade de 
pagamento do Brasil, mas a indagação que fJca é coin relação 
aos demais credores e ao conjunto dos compromissos externos 
e internos. Os dados do Governo indicam_ que: "Para 1992 
tem-se uma previsão de superávit primário- da ordem de 3% 
do PIB, uma expectativa de financiamentO externo da Ordem 
de 0.9% do PIB e uma expectativa de financiamento interno 
da ordem de 1,5% do PIB". Embora venhamos a acreditar 
na projeção de superávit primário desta magnitude -apesar 
de sinais contrárTo"S já Se fazerem· seÍltir --=-----reSta-nos daro 
que o- resultado desta equação com o ·exterior nos é desfavo
rável, pois embora não concluída tod3: a negociação, podemos 
dizer que pagaremos mais de 10 bilhõe& de dólar.es __ c_ontra 
um financiamento externO da ordem ·-de 4 bilhões de dólares 
(0,9% do PIB). 

Além disso, está sendo negociada par~e da dívida para 
pagamento em 11 anos. - enquanto que outros devedores 
têm conseguido 15 e 20 anos de prazo - com taxas de juros 
nada favoráveis. Quanto aos juros, foi -dito que o Clube de 
Paris não tem poder para negociar taxas de juros. Isso tem 
que ser feito bilateralmente, ou seja, com cada credor indivi
dualmente, o que pressUpõe uma negOciaçãO posterior nada 
fácil a não ser a aceitação dos termos exigidos, ou seja, os 
níveis atuais de mercado. 

Não podemos ficar pensando que, se fizeSSemos um acor
do com os credores, de repente·a situaçáo brasileira vai melho
rar substancialmente e vai haver uma entrada grande de recur
sos no Brasil, pois na década de 80, pagamõs em- toino de 
92 bilhões de dólares e a dívida não diminUiu. Ficàmos Com 
um estoque muito elevado de dívida e a situação não mudou-

A propósito, o progrãm-a básico do meu partido diz que: 
"No que se refere ao endividamento externo, o PMDB defen
de sua subordinação às prioridades da po_lítica de desenvol
vimento nacional, e não o contrário, como vem ocorrendo". 
Diz ainda que a situação da dívida não deve servir de pretexto 

para comprometer o crescimento econômico e as condições 
de· vida dos trabalhadores. 

Há recursos sufiCientes pai-a pagaf a dívida çonforme pro
posto e· promover investinieritOs ·coin a flitalídade de retomar 
o crescimento? Pode-se afífmar que não. Porque n·ão estamos 
pagando a dívidª como programado ante,rionmmte e b País 
está mergulhado numa recessão por absoluta falta de investi
mentos públicos, indutores que são do desenvolvimento eco
nómico e sociaL 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Passa-se à 
votação do projeto, ressalvado o destaque requerido . 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado, com o voto contrário dos nobres Senadores 
José Paulo Bisol,.Jutahy Magalhães e Eduardo Suplicy. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Sr. Presidente, Peço Verificação 
nominal de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência indaga ao nobre Senador Eduardo Suplicy se S. Ex' 
tem apoio do número regimental exigido em tal circunstância. 

-- - O Sr, Jutahy Magalhães - Sr. Presidente, ele teri o 
meu apóío. Illdusive, sei que há número e também que os 
Srs. Senadore_s go~ta_!'ia~_ de dar o se~:~ voto nominal, c),e ª~ardo 
com a sua consciência. · 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -c Portanto, 
apóiam o pedido de verificação de quorum os Senadores Juta
hy Magalhães, José Paulo Biso!, Mauricio Corrêa, Chagas 
Rodrigues, Esperidião Amin, Nelson Wedekin e Antonio Ma-. 
riz. Há número regimental. 

Vai-se processar à verifiéaÇãO de quorum. 
Os Srs. Senadores que votarem "sim" aprovam o projeto, 

e o~ que votarem "não" rejeitam o projeto. -É ób_vio, mas 
didaticamente a~:onsdhável, em razão da última votação que 
aqui ocorreu. . 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM "SIM'' OS SRs:sENADORES: 
Albano Franco 
Alexandre Costa 
Alfredo Campos 
Amir Lando 
Antonio Mariz 
Aureo Mello 
Carlos De'Carli 
Carlos Patrocínio 
César Dias 
Dario Pereira 
Divaldo Suragy 
Élcio Alvares 
Enéas Faria 
Esperidião Amin 
Francisco Rollemberg 

Flaviano Melo 
Garibaldi Alves 
Gerson Camata 
Guilherme Palmeira 
Henrique Almeida 
Humberto Lucena 
Hydekel Freitas 
Irapuan Junior 
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João Calmon 
João Ro~ha 
Jonas I>inheiro 
Josaphat Marinho 
José.Ed.uardo. 
José Richa 
Junia Marise 
Levy Dias 
Lucídio Portela 
Magno Bacelar 
Marco _Maciel 
Marluce Pinto 
Maurício Corrêa 
Meira Filho 
Nabor Júnior 
Nelson Wedekin 
Od3..cir Soares 
Raimundo Lira 
Saldanha Derzi 
Valmir Campelo. 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 
Chagas Rodrigues 
Dirceu CarD.ei_ro 
Eduardo Suplicy 
Jutahy Magalhães 
Mário Covas_ 
José Paulo Bisol 
Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Vou procla-
mar· o resultado. 

Votaram SIM 43 Srs. Senadores, e NÃO 7. 
Não houve abstenção .. 
Total de votos: 50. _. 
Aprovado o projeto. 
Passa~se à votação do art. 5<;> do_ projeto, destacado. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pei'manecet 

sentados. (Pausa.) _ 
Srs. Senadores, aqueles que forem favoráveis ao art. s~, 

permanecerão C9mo.e;stã.o, e os que forem contrários ao art. 
59 , se levantarão. Portanto, a Mesa pede a atenção dos Srs. 
Senad.ores para não haver equívoco _de posicionamento. 

Alguma dúvida remanesce? 

O Sr. ÊICÍo Álvares- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Tem a pala
vra V. Ex~ 

O SR. ÉLCIO ÁLVARES (PFL- ES. Pela ordem.)
Sr. Presidente, da mesma maneira que foi requerido para 
o parecer, peça· então a votação nominal. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência esclarece ao nobre Senador Élcio Álvares que houve 
um pedido de_veriflcação de quorum_ naquela oportunidade. 
Só depois que fluir o prazo regimental é que se poderia pro~ 
cessar nova verificação. , 

Portanto, aqu'eles que forem favoráveis~ ·permaneçam 
sentados. Os que forerri Coritrários, se levantem. 

Em votação. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Presidente, não 
haverá manifestação dos partidps, das bancadas? 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~-A matéria 
principal já foi apÍeciada. 

O Sr. Esperidião Amin - Sr. PreSidente, já houve a 
votação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Volto a aler
tar os Srs. Senadore$ quanto à processualística de aferição 
da tendência do v_oto_d_o Pl_enário .. 

Srs. Senadores. para que não haj8. dúvida, a Mesa deseja 
ser a mais didática possível. Como trata~se de matéria contro
versa, então, vamoS esperar que-todos os Srs. Senadores dêem 
o seu ·voto, como sempre o fizeram, conscientemente. 

Aqueles que fOrem favoráveis ao art. 59, permaneçam 
S~ntados; os que forem contrárioS- ao art. 59 queiram se levan~ 
tar. (Pausa.) · 

O Sr. Esperidião Amin -Pela quarta vez ganhou o art. 
59 , s·r. Presidente. Agora v~mqs para a quinta votação. 

-O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência_ pede a atenção do PlenáriO para ·a ve"rifiCação que 
a Secretaria-Geral da Mesa está procedendo. (Pausa.) 

Encontr:am-se· -de pé, segundo constatação da Secreta
ria-Geral da Mesa, 28 Srs. Se:hadores; e 18 Srs. Senadores 
permanecem -se·nt3Cios. Portanto, 46 Srs. S-enadores presentes. 
O Presidente, evidentemente, não vota. 

E,ejeitado o art. 59 do Projeto. 
A matéria v·ai à Comissão Direto_ra parã 3. redação final. 

É .o següi:nte o artigo rejeifã.do: 

_ Art. 5~ _ O Senado Federal deseja expressar seu 
veemente ProteSto e sua insatísfação em face do trata
mento inamistosO e discriminatório dispensado ao Bra
sil pelos credores do Club~_.d~ Paris, que se recUsaram 

;_a estender a nosso País os preCedentes abertos em 199.1 
~ EgitO e Polónia, dois países de renda média como 
o Brasil, que_ tiveiam perdoada 50% de suas dívidas 
externas no _âmbito daque~a institUição. 

O Sr. EsperidiãÕ Anlin- Sr. Preside-nte, peÇo a palavra 
pela ordem. 

OSR. PRESIDENTE (MauroBenevides) _....,.Tem a pala-
vra V. Ex• - - ~- - --

O SR. ESPERIDIÃO AM1N (PDS-="SC. Pela ordem.) 
-Sr. Presidente, na quinta votação V. Ex• tem razão. 

O Sr. Humberto Lucena-Sr. Presidente, peço a palavra, 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Quanto mais 
reiterativa for- ã mariifestação da Cf}sa, rifais se consolida a 
certeza de _que cada Senador_ decidi.u de __ a_cordo com a ~ua 
consciência~ .. __ . . _ _ _ 

A matéria vai à Comissão Dirétora parã a·ted~çiú)- fiilal. 

-O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palaVra aO nobre' Líder do PMDB, Senador Humberto Luce
na. (Pausa.) 

O Sr. José Fogaça- Sr. Presidente, peço a palavra pela 
ordem. Gostaria de- consignar ct meu voto-. 

O SR. PRESIDENTE _(Mauro Benevides)--, V. Ex• dese-
. Ja fãze{declaração_de voto? - -
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O Sr. José Fogaça- Não, Sr. Presidente. O meu nome 
não apareceu no painel e gostaria de fazer o registro do meu 
voto, mesmo pará efeito de presença. 

O SR. PRESlDENTE (Mauro Benevides) -Tem a palvra 
V. EX" O' votO de-V~ Ex• é "sim" ou "não"? 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB __;_ Rs. Pela-or(fein.) 
-Sr. Presidente, o meu voto é "sim" ao parecer do Relator. 

O SR. PRESlDENTE (Mauro Benevides)- Fica consig
nada a manifestação de V. Ex~ 

O Sr. Esperidião Amin --Sr. Presidente, peço a palavra, 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Tem a pala-
vra V. Ex~ - ----

0 SR. ESPERIDIÃO AMlN (PDS ..:.._ sc.:·i'era Órcfein.) 
- Sr. Presidente, eu go-staria de consignar o -meu voto como 
"sim", favoráVel ao art. 59, finado na--quinta parte do duelo. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) --Fica consig
nada a manifestaçãO de V. Ex~ 

Concedo a palavra ao nobre Líder do PMDB. 
O Sr. Mário Covas....:..__ Sr. Piesidefite, peçO- a palavra, 

pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauró ilenevides) -Nobre Líder, 
peço a V. E~ que aguarde mais um instante, porque o nobre 
Senador Mário Covas deseja faZer uma interpelação- so~re 
a votação procedida. 

Cóm::edo a palavra ao nobre Senador Mário Covas. 

O SR. MÁRIO COVAS (PSDB - SP. "Pela ordem. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presid~p.te, nã<? consig-O compreen
der. Gostaria que V. Ex~ me eSclarecesSe-. Qu~do leio o 
Regimento verifico que há duas modalidades de votação: uma 
é simbólica, a outra é nominal. Podem ser ostensivas ou secre
tas e simbólicas ou nominais. -Não ostensivas-se vota. Se a 
votação é nominal convoca-se cada Senador para votar. 

Art. 29.3. - No processo simbólico observar-se-ão 
as seguintes normas: --

I- os Senadores que aprovarem a matéria deve
rão permanecer sentados, levantando-se os que vota-
rem pela rejeiçâo; · 

II- o voto dos Líderes representará o de_ seus 
liderados presentes, permitida a declaração de voto 
em documento escrito a ser encaminhado à Mes~ para 
publicação; 

Mas só conheço uma modalidade pela qual os votos são 
contados. É na votação nominal. Na simbólica quem vota 
são os Líderes e na pior das hipóteses somos os votos que 
cada Líder representa. Mas se a votação não é-nominal, não 
vejo como contar 18 Sena9-ores de pé e 2D sentados. 

Se o des.taque eta para a -rejeição, deveriam pernianecer 
sentados os que estavam a favor da rejeiÇãO e nãO--contrario. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) --Nobre Líder 
Mário Covas, a PreSidência esclarece Que procedeu-se ao des
taque para votação em separado. 

O SR. MÁRIO COVAS - Sim, toi essa á razão do des-
taque. -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)-Aqueia siste
mática de "para a rejeição ou para a aprovação". que UtiliZá-

vamos durante a Assembléia Nacional Constituinte, neste exa
to momento não estava sendo utilizada como sistemática no 
Senado. 

o SR. MÁRIO covAS - Sr.- Presidente, formulei essa 
pergunta em questão de ordem durante a fase inicial. Mesmo 
antes de falar, pedi que me repetisssem o que ·era o destaque. 
Todo o meu discurso baseou-se exatamente nesse fato, na 
minha incapacidade de afirmar que p()Ssibilidade se tinha de_ 
aprovar esse artigo. Fui informado pelã Mesa, quando a leitura 
foi feita, e, comO não escutei corretamente, voltei a insistir 
no assunto. Perguntei se era um destaque para votação em 
s~parado e obtive resposta afirmativa. De modo que não en
tendo como é que pode ser diferente. Ainda assim, se fosse 
para incluir, deveriam ficar seD:tad()S, aqueles que se levan
taram e não o Contrário. "O que me causa e-spanto é como 
é que o resultado é proclamado ~ partir da contagem dos 
que estão sentadoS e dos que estão em pé! A partir daí, a 
votação já não é mais simbólica; ela é nominal, ou pelo menos 
numérica. -

O SR. PRESIDEI'{TE (Mauro Benevides) -_Nobre Líder 
Mário Covas, quando pedimos aos Srs. Senadores -que se _posi
cionaSsem:; uns Sentados e outros de_pé, a Mesa entendeu 
que essa seria a melhor maneira· de se processar, com absoluta 
exatldão, a tendência, ou sobretudo o voto de cada Senador. 
Acredito que nem V. Ex\ ou nenhum outro eminente par 
desta Casa contestará o iesultado proclamado pela Mesa. Evi
dentemente, de acordo coma ponderação de_Y. Er', vamos 
procurar cumprir, rigOroSamente; o Regimento nas votações 
que se processarem a partir-de agora. Mas a Mesa entendeu 
na ocasião que, _como esta"va impedida dé -faZer Uma i:Iova 

. verificação de quorum - que seria o ideal -e o Pre~idente 
quase se inclina para fazer uma nova ve_rificação~ t_arDbém 
nominal, isso conflitaria com o prazo-previsto no Regimento 
e poderia, em função disso, estabelecer-se uma diretriz juris
prudencial. Portanto, a Mesa entendeu de fazer a_ verif!cação 
por essa processualística . .A-Credito que não era a melhor coisa 
a se fazer. A melhor seria fazer uma verificação como a que 
ocorreu na votação anterior. _Cada qual na sua Bancada, acio
nando a tecla respectiva. Mas isso, numa oulra votação, pode
ria ser invocada também como nova tradição instaurada nesta 
Casa. · · 

A Mesa, quem sabe, pode até, a partir de agora, com 
a ad_vertência de V. EX", instaurar esse processo que é, sem 
dúvida, o mais sapiente e exato de aferição da tendên-cia da -
Casa. 

O SR. MÁRIO COVAS- V. Ex• me perdoe a imperti
nência. Mas essa jurisprudência foi criada na semana passada. 

Na semana passada, votamos aqui e antes de decorrido 
uma hora, V. E~ houve por bem -e até c.om o meu aplauso 
~ chamar novamente para votação._ Não se trata de criar 
ji:ir1Spi-udência. -

A meu ver, se a votação é simbóJica, não há como contar 
votos dos que estão sentados e d_os q!J.e estáº em pé. É incom~ 
pal:Tvel uma coisa éom a outr:i. 

Por outro lado, estou longe de contestar a lisura com 
que V. Ex~ procedeu. Acho que houve cinco vçtações na 
quinta-feira, provavelmente, alguns Senadores pensaram que 
havia terminado a votação e se levantaram para ir embora 
e não para vot~r novamente, daí aumentando o quorum .dos 
que estavam em pé e não dos que estavani sentados. Não 
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é à toa_.que a manifestação afir-mativa é sempre ·a manifestação 
que se levanta, porque obriga a pessoa a se movimentar. 

De qualquer maneira, Sr. Presidente, só quis consignar -
o meu desacordo C.Qm issoLAcho que não há como, em votação 
simbólica, recOrrer-se a- uma· Contagem, seja de que tipo for, 
~ não ser a dos votos da Liderança, que aliás é- como o Regi
mento exprime que a votação simbólica_ dev~ ser feita.-

V. Ex• admitiu desde logo-, e era verdadeira, g~e 9_ senti
mento do PlenáriO- erã-pela rejeição, e foi obrigrado a Iazer 
cinco votações para chegar ao resultado que V. Ex• sabia 
que era o do desejo da maioria; mas acabOu obrigando V. 
E~ a agir em desacordo com o Regimento. Não acho sequer 
que isso criaria jurisprudência, porque, volto- ã. insistir, na· 
semana passada fizemos uma votação aqui e, anteS de decor
rido uma hora, houve dúvidas quanto ao resultado; V. Ex~, 
corretamente, no meu entender, embora não regirrieiltalmen
te, apelou para uma nova votação. nomiilal, o que mostra 
simplesmente a lisura e a isenção de V. Ex•. Mas, a rigor, 
Se Presidente, não vejo corno se possa, em teh:ílos regimen
tais, admitir que-à votaÇãO· simbólica possa ser aferida, no 
seu resultado, pela contagem de quem está sentado e de quem 
está de pé. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bimevides)- Consigne-se, 
votando, a manifestação do nob(e Líde;r Mário Covas.· 

A Presidência avisa aos Srs. Senãdore~ que ainda há maté
ria peridente de deliberação desta Casa; indicação' de Embai
xador, a ser apreciada pelos Srs. Senadores. _ _ 

ConCedo a palavra ao nobre Líder do PMDB, Senador 
Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - (PMDB - PB. Pela 
ordem. Sem· revisão do orador.) -Sr. Presidente, de~ejo 
apenas manifestar;- jã. que ·a "hoSsã pOSiÇão ·foi-nó" sentido de 
acatar a opinião ·do Senador Çid Sab.óia de Cã.rValho_, que 
o art. 5'il, como estava inserido no proieto de Resolução, não 
podeJ;i.a ser mantido por uma questão de técnica legislativa. 
Como, entretanto, no mérito,·nao étãtnos contra: o que colo
cou no projeto de resolução o nobre relator, venho pedir 
a V. EX', Sr. Presidente, creio que com o apoio ·geral das 
Lideranças, que faça inserir erri ata um vO:to âe .veemente _ 
protesto do Senado Federal, nos exatos termos que constavam 
do art. 5~' do projetO-âe resolução. . 

Que o nobre Líder do Governo Marco Maciel,. quando 
encaminhar documento-ao Clube de Paris, sobre a aprovação 
desse protocolo, faça consignar nesse documento que foi iilse
rido em Ata um voto de protesto nos termos sugeridos pelo 
Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -c-Acredito 
que a própria intervenção do .nobre: _Líder J:Iumberto Lucen~ 
já significa uniã implícita iilsei'ção em At;;t dQ protesto que 
esteve representado ..no art. 59 .rejeita<iq~ ·_e@ raz_ã9 de forma 
legislativa, Pela maioria desta Casa. 

O Sr. Esperidião Amin- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -.Conc~do 
a palavra a V. EX·~·--· · · ·- -

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS - SC Pela ordem. 
Sem revisão do orador.)- Sr.J~.r~sidente: para que os traba
lhos pudessem transcorrer com a celeridade que se ~az~a.n_eces
sária., .não manifestei minha posição ou não reiterei ·a niínha 
posição quando da votação do art. 5~'. 

Por i~so, neste momento, qualquer colocação que se faça, 
se V. Ex~ me permite, ou é para acatar o que o Senador 
Mário Covas propôs, e eu o secundário se fosse. possível, 
ou seja, votar nominalmente ·e encerrar o assUrito, ou vamos· 
tentar "desquebrar o ovo'·', que é uma arte filosófica de pro
fundo futuro. 

Ora, o Plenário votou uma, duas, três, quatro, cinco 
vezes até que deu número para derrubar o art. 5~; agora vamos 
querer réssuscitá:-lo, "desquebrar o ovo.?" Quero dizer que 
sou contra que ele volte à lume. Ou ele volta com uma votação 
nominal ou vamos .ser conseqüente com a suposta maioriá 
e mantê-lo morto e enterrado. 

Repito, é··unia questão de ordem, porque não é pOssível 
votar contra e ressuscitar. "Desquebrar o ovo" é.irnpossível 
pelas leis físicas vigentes; quem sabe depois do Big Bang se 
possa, com a ajuda do. engeD.heiro Mário Covas e de outros, 
evitai essa lei. Mas, "desquebrar o ovo" é inipósSível e peço 
que esta Casa não o faça. 

O Sr- Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR- PRESlDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palãvra ao nobre Senador. 

·o $R .. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE. 
Pela ordem. Sem revisão ào orador.).- NOto, Sr. I>resid.ente, 
que dos discursos· que estãO sendo feito após a votação resta 
uma idéiá que não correspo?~e à verdade dos fatos, seria 
aquela de que a votação ter-se-iã. Consumado em momentos 
anteriores. 

Qtiei"ó, a bem da verdade, dizer que ouvi a Presidência 
do Senado advertindo seguidamente os Senadores de como 
seria a votação, mas, em nenhum momento, antes do revelado 
quanto ao resultado, teve V. Ex~ o ânimo de- impUlsionar 
a votação simbólica que foi feita aqui. 

Então, em defesa da Presidência do Senado, quero escla
recer que não é verdadeira a hipótese de que as votações 
tenham se consumado uma, duas, três, quatro vezes para, 
numa quinta vez, o Presidente declarar o resultado. 

O oue ouvi foi o Presidente seguidamente explicar como 
seria a votação: que ficassem· em pé os que eram cOntra e 
sentados os que eram a favor do art. 59. Eu mesmo adverti 
alguns colegas que estavam sentados para que se levantassem, 
porque estava exatamente prestes a se desencadear a vo.taç;io. 
E mult6s Senadores, advertidos por mim e por outros compa
nheiros, levantaram-se porque eram contra o art. 5", mas esta
va~_ sentados ainda, displicentemente, esperando o momento 
da votaçãO. · _ 

_Então 1 não houve co.nsumação da votação, não houve, 
em nenhum momento, ã votãção diftagraaa e declaiada pela 
Presidência. Acho que a votação só se consuma quando o 
Presidente declara em votação e proclama o resultado. O 
resultado só foi proclamado urna única vez quarido V. EX' 
contou os que ficaram sentados e deduziu este número dos 
que estavam presentes. 

Não cabe dúvidas sobre o resultado e nem fica bem levan
tá-:-las ainda mais quando estamos diante de um fato que, 
doutrinariamente; rião comporta muitos debates. · 

Todos concordamos com o protesto do Senado, todos 
sab~mOs qUe na resolução anterior foi cometido ~sse equívoco 
de se Cori.ter um dispoSitivo assemelhado a esse que se preten
dia, mas todoS sabemos que a boa técniça legislativa n~o-~eco
me~daria isso e ~odOs est3!D:OS ~favor do Relator que escr.~ve.u, 
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mas que não deve ficar contida essa peça, esse artigo, por 
mais brilhante que seja, no texto porque não tem natureza 
de resolução. ---- -- · - -

Então, acho, Sr. Presidente, que não devemos em um 
caso tão grave como esse; que é o da dívida externa, complicar 
o resultado de uma votação, isso apenas·serViria para diminuir 
a imponência no pbcter, quando o certo é _acatarmos o que 
foi deliberado, o que foi livremente votado, sendo que a cons
ciêricia de votar contra manifeStOu-se inaiOi; eilquanto V. 
Ex~ .advertia como _seria a votação. -_ - -- ~ 

Por isso, reSpeítando ~a-s· COllSiderações_·ctq .!\el~tor, Sena
dor Esperidião Amin, quero di:Z:er que a ·resolução s_em o 
art. 59 eni nada perde, pelo contráriO,--eta-se-·aperfeiçoa e 
qualquer dúvida que lancemos contra a Presidência, contra 
a Mesa da Câsa, n6 momeilto da votação, em nada engrandece 
a Casa e nem ajUda a resolver o problema da dívida externa. 

Então, paia sermos- produtivos, vamos-encerrar este ·as:. 
sunto, aceitando o resultado revelado, dentro da técnica com 
que as votações Simbólicas são realizadas nesta Casa. 

Ademais, eu observei que o Líder do PMDB estava de -
pé, o Líder do PFL estava de pé; notei que a grande quantidade 
das Lideranças dos Partidos estavam de pé, então, não é discu
tível, absolutamente, o resultado dessa votação. 

Apenas para engraf!decimento do Se_nado, faço um apelo 
para que siganiós em frénte, ·as- votações foram· dévidamente 
consumadas. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevídes) ~ Antes de 
passar a apreciação da matéria seguinte~ que será feita em 
sessãos secreta, a Presidência eSclarece, ina"is uma vez, diante 
das intervenções dos Senadores Esperidião Amin e Cid Sabóia 
de Carvalho, que em nenhum momento h()uve a proclamação 
do resultado. Daí por que, quando dúvida podia remanescer 
para a apuração da tendência do Plenário, nós fize_InoS vári-as 
te,ntativas sem, em nenhum momento, anunciar o resultado 
da votação. _ _ _ __ _ __ 

O grãnde _objetivo da Mesa foi exa'tâmente __ conhecer a 
real tendência do Plenário e, neste c~so, não entendam a 
imodéstia da louvação -, aplicar-se-ia a· máxima latina do 
quod abundat non nocet. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides)
Item 2: 

DisCUssão, em turilO Un1c0,- do Parecer da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nilcionafs-ob.J;e a Men
sagem n' 154, de 1992 (n' 65/92, 11a origem), de 28 
de fevereiro do corrente ano, pela qual o Senhor Presi
dente da RepúbliCa submete à deliberação do Senado 
a escolha do Senhor Francisco Thoinp~on Flores Netto, 
Miriístro de-Primeira CfãSse, da Carreira de Diplomata, 
para exercer o cargo de Err1:b~ixador do Brasil j],l,qto 
à República Federal da Alemanha. 

A matéria constante da pauta da presente sessão, nos 
termos do Regimento Interno, deverá ser apreciada em sessão 
secreta. 

Solicito aos senhoreS funcionários as providências neces
sárias, a fim de que seja respehado _o_dispositivo regimental. 

(A sessão transforma-se ein secre'ta às 20h52min 
e volta a ser pública às 20h56min.) ~ - - · 

O SR- PRESIDENTE (Mau-ro Benevidesf- Em sessão -
anterior foram lidos e instruídos· com pa-retereS~Iã.VOYáVeis 

da Comiss-ão de _Re_lações ExteriorêS e DefeSa Nacionai, os 
Requerimentos n'' 196 e 197, de 1992, dos Sen~dores N_elson 
Carneiro e Ronan Tito, respectivamente, solicitando licença 
para desempenharem missão, e que deixaram ~e ser votados, 
naquela oportunidade, por falta de quorum. 

Em votação o Requerimento n~ 196, de 1992. 
Os Srs. Sena(fõres que o aprovam queiram-pertiianecer 

sentados. (Pausa.) -
Aprovado. _ _ 
Em votação o Requerimento n9 197, de 1992. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queitaili permariecef 

sentados. (Pausa.) 
AproVado. 
Aprovados os requerimentos, ficam concedidas as licen

ças solicitadas. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a me
sa, redação final de proposição, aprovada na Ordem do Dia 
da presente sessão que, nos termos do parágrafo úu.ico, do 
art. 320 do Regimento Interno, se não houver objeção do 
Plenário, será lida pelo 19 Secretário. -

É lida a seguinte 

PARECER N• 89, OE 1992 _. 

(Dá Comissão Oireti:>ra) · 

i{edação final do _ProjetÕ de-Resolução n9 i4-, de 
1992_ 

A Comissão Diretora apresenta a redãÇão final do Projetq 
de Resolução n~ 14, de 1992, que autoriza a União _a celebrar 
contratos bilaterais para a reestruturação da dívida externa 
do setor público junto aos goverfiõs, dos países credores e 
suas respectivas agências de crédito. . 

Sala de Reuniões da Comissão, 28 de abril de 1992. -
Mauro Benevides, Presidente -Dirceu Carneiro, Relator -
Alexandre Costa - Lucídio Portela 

ANEXO AO PARECER N' 89, DE 1992 

F.aço sabçr que o Se:r;tadÚ Federal_ aproyou, nos_ termos 
do-art. 52, inciso V_, da C.onstítuíção, e eu, 

Presidente, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE i_992 

Autoriza a União a celebrar contratos bilaterais 
para a reestruturaÇãO da dívida externa do setor público 
junto aos governos dos países credores e suas respectivas 
agências de crédito. 

Art. 19 A União está autorizada,. nos termo& .do art. 
sz;Tndsõ.V, da· Co:rlstÜUição Federal, a celebrar ~ntra,tÕs 

. bilaterais para a reestruturação da díVida externa do_ s.etor 
público junto aos governos dos países credores e suas respec
tivas_ agências de crédito, de acordo com os parâmetros fixados 
pela Ata Sobre a Consilidação da Dívida do Brasil .. agreed 
Minute", datada de 26 de fevereiro de 1992. _ 

Art. 29 O Reescalonamento abfangerá Os valores de 
principal e de juros relativos à dívida afetada, com vencimento 
até-31 de dezell)bro de 1991 (os atrasados) e de 1' de janeiro 
de 1992 a 31 de agosto de 1993 (a dívida consolidada). A 
forma-de pagamento ficou definidã-cOmo segue: 

I- cem por cento dos valore_s de principal e de juroS
vencidos no período de 1• de abril de 1990 a 31 de dezembro 
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de 1991, relativos à dívida original contraída anteriormente 
a 31 de março de 1983. 

· Forma de pagamento: 
a) pelo menos dez por cento do total (_aproximadamente 

US$283,000,000.00 - duzentos e oitenta e três milhões de 
dólares norte-americanos serão pagos até 31 de março de 
1993; e 

b) o saldo remanescente (aproxímadamente 
US$2,543,000,000.00----' dois bilhões, quinhentos e quarenta 
e três milhões de dólares norte-americanos) será reestruturado 
e amortizado· de acordo com o seguinte esquema de paga
mento: 

0,01% em 30-06-1995; 
0,01% em 31-12-1995; 
1,96% em 30-06'1996; 
2,14% em 31-12-1996; 
2,32% em 30-06-1997; 
2,52% em 31-12-1997; 
2,72% em 30-06-1998; 
2,94% em 31-12-1998; 
3,16% em 30-06-1999; 
3,39% em 31-12-1999; 
3,64% em 30-06-2000; 
3,89% em 31-12-2000; 
4,16% em 30-06-2001; 
4,44% em 31-12-2001; 
4,73% em 30-06-2002; 
5,03% em 31-12-2002; 
5,35% em 30-06-2003; 
5,68% em 31-12-2003; 
6,03% em 30-06-2.004; 
6,39% em 31-12-2004; 
6,77% em 30-06-2005; 
7,16% em 31-12-2005; 
7,57% em 30-06-2006;'e 
7,99% em 31-12-2006. 

II -cem por cento dos valores de principal e de juros 
vencidos no período de I' de janeiro de 1990 a 31 de dezembro 
de 1991, relativos aos acordos bilaterais assinados ao amparo 
da "Agreed Minute" de 21 de janeiro de 1987 (Clube de 
Paris II). 

Fornl3 de pagamento: 
a) pelo menos dez por cento do total (aproximadamente 

US$300,000,000.\J(f-- trezentos milhões de dólares norte-a
mericanos) serão pagos até 31 de janeiro de 1993; e 

b) o saldo remanescente (aproximadamente 
US$2,700,000,000.\JO '- dois bilhões e setecentos milhões de 
dólares norte-americanos) será reestrutur~dÇ>_e ~ort~ado 
de acordo com esquema de pagamento idêntido ao indicado 
no inCiso I desfé artigo. _ . _ _ 

III -cem por cento dos valores de principal e de juros 
vencidos no período de 1' de janeiro de 1990 a 31 de dezembro 
de 1991, relativos aos acordos bilaterais assinados_ao amparo 
de "Agreed Minute" de 29 de julho de 1988 (Clibe de Paris 

. lll). 
Forma de pagamento: _ _ _ ___ __ __ _ _ _ ·-
a) pelo menos cinco por cento do total (aproximadamen

te US$53,000,000.00 - cinqüenta e três milhões de dólares 
norte-americanos) serão pagos até 31 de janeiro de 1993; e 

b) o saldo remane_sc_ente .(aproxi_!_nadamente 
US$1 ,013,000,000.00- um bilhão e treze milhõ_<!s de dólares 
norte-americanos) será reestrututado e amortizado Qe acordo 

com esquema de pagamento idêntico ao iridicado no inciso 
I deste artigo. 

IV- cem por cento dos valores_ de princip3l e de juros 
vencidos no período de 1»de janeiro de 1~90 a 31 de dezembro 
de 1991, relativos aos acor_do_s l;l:ilatera~s assinadq~ ao amparo 
da "Agreed Minute" de 23 de novembro de 1983 (Clube de 
Paris 1). · 

Forma de pagamento: 
a) vinte por cento do total (aproximadamente 

US$343,000,000.00 -trezentos e quarenta e três milhões 
de dólares norte-americanos) serão pagos até ·30 de junho 
de 1993; e · · · 

b) os restantes oitenta por cento (aproximadame-nte 
US$1,370,000,000.00- um bilhão trezentos e setenta milhões 
de dólares norte-americanos) serão- reesfrututraaos e ·pagos 
em seis prestações semestrais, igUãis e sucessivas, a primeira 
vencendo-se em 30 de junho de 1994 " a última em 31 de 
dezembro de 1996. 

V- cem por cento dos valores de principal e juros venci
dos_ no período de 1» de janeiro de 1992 a 31 de agosto de 
1993, relativos: 

- a) à dívida originalmente contraída antes de 31 de agosto 
de 1993 (aproximadamente US$1,724,000,00U.OO- um bi

-.lhão setecentos e vinte e quatro milhões_ de dólares norte-ame
ricanos); e 

b) aos acordos bilaterai.s assinados ao amparo das 
"Agreed Minute" de 21 de janeiro de 1987 e 29 de julho 
de 1988 (Clube de Paris II e lli respectivamente) (aproxima
damente US$2,480,000,000.00 - dois bilhões quatrocentos 
e oitenta milhões de dólares norte-americanos). 

Eorma_de pagamento: 
O valor total será reestruturado e amortizado de acordo 

com esquema de pagamento idêntico ao indicado no Inciso 
I deste artigo. 

Art. 3» Os desembolsos autorizados por esta Resolução. 
nãó poderão ultrapassar os limiteS e condições estabelecidos 
pela Resolução n' 82, de 1990, do Senado Federal. 

Art. 4» Em qualquer hipótese, cópiaS dos atos, contra
tos ou acordos firmados com base no disposto nesta Resolução 
serão enviadas ao Senado Federal até quinze dias após sua 
respectiva assinatura, na forma original e devidamente tradu
zidos para a língua portuguesa. 

Parágrafo único .. Os. acordos bUate_rais a serem celebr;;tdos 
com os governos estragneiros e suas agências itão poderão 
fixar taxas_de "spread" (margem de comissão a ser acrescida_ 
aos custos de captação) superiores ao limite de 0,3% ao ano._ 

Art. 5» Esta resolução entra em vigor na data de sua 
aplicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- O parecer 
vai à-publicação. 

Sobre a meSa, requerimento ae díSpensa de publicação 
Oe reâação final que será lido pelo Sr. 19 SecretáriO. --

:É lido e aprovado o segui~te 

REQUERIMENTO N' 207, DE 1992 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 321 do_Regimento Interno, requeiro 

dispensa de publ!Cãção, -p-ara imediata- discussão e VotãÇâo, 
da redação final do Projeto de Resolução n' 14, de 1992, 
que autoriza a União a celebrar contratQS bilaterais_ para ã. 
rees~rututração da ~ívi9a ext~rp~ c!<=!~ ~~~<?tJlúblic~ juntos a<?s 
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governos dos países credores e suas respectivas ag~ncíaS âe 
crédito. 

Sala das Sessões, 18 de abril de 1992. -Senador Marco 
Maciel. · 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Aprovado 
o requerimento, passa~se _a imediata aprecüição da- redação 
final. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, encerro a discussão. 
Em votação. _ _ _ __ _ _________ _ 
Os Srs. Senádôres que a aprovâffi ê)tiêifim- pÚtnanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto v·ai ã-PfomulgaÇ~o. ____ _ 

O SR. PRESIDENTE_ (Mauro Bene_vides) -Há orador 
inscrito. Concedo a palavra ao nobre Senador Marco Maciel. 

O SR. MAR.CO MACIEL (PFL- PE.Pronuncia o se' 
guinte discurso.)- Sr. Presidente, s~s e Srs._Senadáres: reali
zou-se ontem, em Curitiba, a segunda fase __ d~_~'Operação 
Arbiter", que tem por objctivo instaurar_a Arbitragem Comer
cial em nosso País, através de projeto de lei a ser apresentado 
do próximo mês de junho no Congresso· Nacional, e cUjO 
texto fol minutado Sob a -COordenação de três excelentes espe;. 
cialistas- D~ Selma Ferreira Lemes, Dr. Pedro Batista Mar
tins e Prof. Cãrlos Albérto-Carmona. 

A irlidativa dO Encontro, que foi piesid{do pelo ilustre 
Senadores José Eduardo Andrade Vieira - Líder do PTB 
nesta Casa- e a que -estiVe presente juntamente com ot)epll
tado e Professor Paes Landim, foi de três entidades extrema
mente representativas: o Instituto Libeátl, de mOdo especial 
por intermédio das seções de Pernambuco e Paraná, a Seção 
Paranaense da OAB, presidida pelo Advogâdó Mãô.sur TheO~ 
philo Mansur, e a Associação Corrierciai âo Paraná, atual
mente sob o comando do empresário Werner Egon Schrappe. 
Pelo Instituto Liberal (IL) estiveram presentes, além do Presi
dente Nacional, Dr. Don3.Id Ste~art Jr., os:e_m:presários_Regi
naldo Andrade c Roberto Demerteco, respectivamente diri
gentes dos IL de PernambUco e Paraná: 

Sobre o assunto, Sr. Presidente, convém afiiinâr que~, 
como se sabe, o- Estado é um poder de reserva para ·que 
a sociedade encete a sua marcha de forma antagónica, como 
é próprio dos regimes democráticos, eVitándo apena~ cjue _essCs 
antagonismos, irievitàVéis; Se transformeni eih confl"lios agôni
cos. Nesse sentido, é preciso dar plena liberdade de organi
zação aos órgãos e entidades corporativos das cliferentes çlas
ses sociais,- para-que e5se~s~Conflitos sejam canalizados atrãvés 
de mecanismos de negociação, em que a interferência dó"Esiã
do se dê -de forma complementar, apenas na medida em que 
ocorram os impasses. - · · _ 

O institUtO.de arbitragem é, pois, nesse quadro, um passo 
muito importante porque vai ensejar a devofução a sociedade 
de atos que ela pode praticar sem recorrer ao aparato estataL 
Tudo isso resulta em agilidade nas decisões, simplificação na 
solução dos problemas e satisfação mais ampla dos interesses 
em jogo. 

Daí a pertinência de um Seminário Córito õ cJ.ue ali se 
promove, mesmo porque o que se pretende ·agorã é discutir 
a arbitragem e promover· sua· implementação no BrasiL_ 

Aliás, é o que dizia- cOIDTapida-r pricisão O coi1vite para 
o referido conclave, ao afirmar: "A arbitragem vem se consti
tuindo, em todos os países de vanguarda, num eficãZ inStru
mento alternativo de solução de litígiOs, permitindo o desafago 

da Justiça estatal, assoberbada pelo excesso de processos. Em
bora conste tradicionalmente das instituições jurídicas brasi
leiras, a atual legislação de regência impede praticanlente o 
seu emprego com a freqüênciã e <imp_litude que se fazem nece,s
sárias .. -. 

Pretendo, agora, em breves considerações, fazer alguns 
comentários sobre o anteprojeto que, por nímia gentileza de 
seus formuladores, patrocinarei no CongressO Nacional. 

A "Operação Arbiter" -como foi denominado o traba
lho _que ~eve_ a_çoordenação do eminente amigo e excelente 
aávOgado Petronio G. Muniz - se deve a elaboração de _um 
Antepi"Ojeto de Lei" sobre Arbitragel)l no BrasiL 

Trata-se, basicamente, de rever os institutos jllrfdicos bra
sileiros do compromisso (Código Civil, arts. 1.037 a 1.048) 
e do Juízo Arbitral (Código de Processo Civil~ 3.its. -1.072 
e 1.102), reconhecídamente insatisfatórios para ateÍlder às 
crescentes expectativas em tomo da arbitragem. O que poderá 
vir, até, a contribuir sobremaneira para debelar a cris_e da 
nossa Justiça, desafogando o excessivo acúmulo de questões 
pendentes no Judiciário, mormente se leVada em conta a expe
riência de outros povos que lograram maiores avanços nos 
campos econôrriico, -social e político. -

Não é de agora que a sociedade ciVil vem sentindo, na 
prática diuturna, as grandes limitaçõe's do nosso Sistema Jurí-
dico Positivo no tocante à Arbitragem. -

Por isso, o Poder ExecutiVo da União, dianté das queixas 
e .anseios da cidadania, na década passada, intentou, debalde, 
adotar providências para reverter tal situação. · 

Refiro-me aos três Anteprojetos de Leis sobre Arbitra
gem_ divulgados pelo Ministério da Jú-stiça para receber suges
tões: o primeiro, conhecido por Anteprojeto Abi-Ackel _(pu
blicado no DOU de 27-5-81), compreendia 28 artigos; já os 
dois U.ltimo,s surgir~m na gest.ãó do entãO Ministro Paulo Bros
sard (respectivamente, in DOU de 27-2-87 e di 14-7-88), con
te-ndo o segundo -37 artigos, enquarito o terceiro se compu
nhade 4 artigos que visavam alterar 10 outros do Código de 
Processo Civil. 

É. sabido- que nenhum_ d~sses Anteprojetos foi encami
nh~do ao Congresso NacionaL E este, pq_r__sua ve_z, tii!-mÇ_ém 
não- toinOu qualquer iniciativá para modifiCa! o statiiS quo. 

Afortunadamente, se tores expressivos da nossa sociedade 
civil estão cada_vez_mais imbuídos da convicção de que algo 
há ,de _s_er realizado, sem mais delongos1 para faz.er availçar 

. oS "iÍ:1stituios -jurídicOs eiD -quê fe.PoUsa a a!bitragenl. . ..... 
Daí, o surgimento espontâneo do anteprojeto que foi 

dis~!JtiQo, com tanta riqueza de participação democrátiCa, no 
histórico Semiílário de Curitíba. 

A tendênciá à iri.é-rcia- ou, antes, a resistên.Cía à mudança 
-é uma das forças mais poderosas das orga'nizações em geral 
e, por Con'seqüinte; da própria Sõcit!dade brasileira. Esse- f~nô
meno gera, no campo do Direito, aquilo _que se convenciow:>u 
chamar de tradição jUrídica. -

Inobstante as virtudes inegáveiS que -lhe são inerentes, 
não há diivida,~~ambém~ que essa tradição pode, em certas 
circunstâncias, -constituir pÇlderosa_fÇrç_a retrógrada_, se opon
dO ãO avanço do Direito legislado que precisa acompanhar 
a realidade econômica e social, mais complexa e mais mo
derna. 

Ao_encerrar, desejo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, neste 
disc.UrsO ein que assinalo a realizaçãO-da concorrida e presti
giada_:reunHio de Curitiba, dar cQ-nhecimento à Casa da mani

-feStação do Dr. PetrôriiO Gonçalves Muniz, coordenador da 
operação Arbiter, o que ~aço a seguir: 
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"Recebi a missão de relatar um cometimento aventuroso. 
E o mandato para dizer porque. para que e como o fizemos. 

Começarercom três testemunhos: 
"Que os primeiros juízes sejam aqueles que o deman

dante e o demandado tenham eleito; a quem o nome de arbi
tres convém mais que O de juízes; que o mais sagrado dos 
tribunais seja aquele que as partes mesmas tenham criado 
e eleito de comum acord,o." 

Platão, in "De Legibus", livros 6 e 12 
"Por regime democrático entende-se primariãrilente o 

conjunto de regras de procedimento para a fOrmação de deci
sões coletivaS em que está prevista e facilitada a participação 
mais ampla e possível dos interessados". 

Noberto Bobbio, in "O Futuro da Democracia" 
E finalmente. 
"A Justiça atrasadã não é justiça. seilão injustiçá qualifí

cada e manifesta .. 
Ruy Barbosa, é claro. _ -~- _ _ __ 
Nessa trindade de sentenças intertemporais subsumen-s_e 

os princípios, a ação e os objetivos desta cruzada civilista 
em pró I do "iluminismQ jurisdicional". 

A alquimia da ousadia ao transformar em u_m movimento 
coordenado o conteúdo_ daqueles testemunhos transmudou 
a nossa iniciativa em um "'"'leading case .. da cidadania ativa. 

E mais ainda. 
Materializou piániíramente conceitOs ··e procedimentos 

apenas teoriZados da democracia participativa -=--este-estágiO 
superior do povo, ao aultrapassar a condição de "massa", 
afirmando-se como única expressão legítima do poder. 

Asseguramos, destarte, o ''babeas corpus''preventivo in
dispensável à tríplice fundamentação deste revolucionário mo,;, 
vimento de idéi_Rs. - · - · 

Primeii"a:-A-arbitragem é métod_o _natural_,_ histórico e 
comprovadamente eficiente de solução de litfgiós, ínsitó ao 
exercício ·cta cidadania, insusceptível, portanto, de restrições 
ou marginalização pelo "estado-juiz". 

Segunda: .A efetivação do «estad() de __ direito"! pressu
posto indissociável d_e uma democracia riãõ apenas formal, 
decorre do percentual de participação da sociedade organizada 
no processo decisório. 

Sem participação, democracia é contrafação: 
Terceira: No funcionamento pronto e eficaz de um poder 

judiciário, independente, responsável, dessacramentado e es
coimado de formalismos e burocracias estéreis se embasam 
as garantias de uma sociedade politicamente autónoma e cida
dã. 

Não ha democracia forte com justiÇa fraca. 
Nesta vertente a prestação juriSdicional pelo _estado ·como 

fator de paz social e segurança constitui meta hoje inatingível. 
O virtual nionoJ)ólio estatal de distribuição de justiça, 

como todos os outros monopólios estatais ja revelou as suas 
notórias deficiências e os seus resultados negativas. 

Uma utopia em contagem regressiva para implosão. 
Um exemplo de "socialismo real" no mundo jurídico. 
José Dilerinando Meireles, curador do Ministério_ Público 

do Distrito Federal expõe a inexeqüibilidade desse factual 
monopólio ao ressaltar: 

"E incompreensível como possa;- no írilindo atual, ocu
par-se um juiz de atas como: celebração de casamento, di~isão 
e demarcação de terras, inventário e paitilhã, desquite por 
mútuo consentimento, fase cognitiva da ação de despejo por 
falta de pagamento, ação renovatória da locaçã-o-, ·dissolução 
é liquidação de sociedades, habilitação para casamento, e to-

--------· --------

dos ou quase todos os processos de jurisdição voluntária nas 
relações de interesse privado: n 

_ Atos .ãos quais nos permitimos aditar aqueles altamente 
especializados em matéria tributária, por si reclamando uma 
justiça especializada. 

Avulta indispensável o concurso de métodos alternatívos 
para a dirimência das controvérsias ~ dentro e fora dos tnOu
rlaís. 

· Nenh_uma novid3.de prOinaila desta coDclusãõ excetO unia-
óbvia resultante: excluído o surgimento de_ um fato novo, 
de um instrumento de ação com as potencialidades e caracte
rísticas de independência e efiCácia da -~nbitrágem -excluída 
essa hipótese, a justiça estatal brasileira caminhará, sem remé
dio, para um congestionamento" imobiliz'!-nte. 

Porque então, a arbitr3.gem, essa tradicional e compro
vada forma de distriPuição de justiça, expresSamente reconhe
cida no ordenamento jurídico nacion~l não tem sido, entre 
nós, praticada na extensão e profundidade compatíveis com 
a sua pública importância? 

Talvez possa ser descoberta a '"causa prima" dessa resis
tência aparenteinente inexplicável à expansão da arbitragem 
nos letígios internos, nas palavras do Dr. José Carlos Maga
lhães, então-vice-:Presidente do ''Centro Brasileiro de.Arbitr_a
gem", proferidas no 19 Congresso Internacional sobre a arbi
tragem comercial, ocorrido em 1985, na cidade do Rio de 
Janeiro: 

"Ao que parece é a tendência em ver no Estado a Autori
dade Suprema e úníca-capaz de resolver litígios- que tem consti
tuído obstáculo à criação de uma mentalidade propícia à solu
ção de controvérsias por meios privados" 

__ Meditemos sobre elas. 
Em uin Brasil-que hoje se debate para desvencilhar-se 

da herança na onipOtência estatal a permanência dessa menta
lidade de súditos e não de cidadãos, é, a todos os títulos, 
humilhante e inaceitável. 

Impõe.-se mudança em toda essa conjuntura. 
Há que se olhar além da retórica para a prestação jurisdi

cional do Estado tal como ela se nos apresenta nesse limiar 
do século XXI - em sua dolorosa realidade - e mudar o 
debate, custe o qu~ custar, do campo emocional e corporativo, 
para o do bom senso- "as proteínas da razão" de que nos 
adverte Roberto Campos, visando desassombradamente tão 
só a defesa dos violentados direitos do povo e nação brasileira. 

Inadmissível - sem pedido de data venia que a despeito 
_do ordenamento jllrídico nacional de_ hav~r tornado incapaz 
de atender às exigências de utria sociedade progressivamente 
complexa reivindicante e violenta; aliadas ao agigantamento 
exponencial das relações comerciais,_ o exeicfcío dó poder 
jurisdicional do estado- eivado de deficiências- permaneça 
como regramento quase absoluto nas questões internas de 
todos os matizes; 

Inaceitável, também sem pennissa venia que al lado da 
conciliação, do emprego seletivo de incentivos para evitar 
o litígio J"udicial, e outros métodos alternativos_ de solução 
das lides, (a exemplo, entre nós, do exitos o,·mas ainda incom
pleto "juizado especial de pequenas causas") não seja utilizado 
no Brasil, com toda a largueza, o recurso à arbitragem como 
modernamente o fazem as nações de vanguarda no concerto 
mundial. 

Nos Estados Unidos, somente a ""American Arbitration 
Association", em 1990 soluCionou 56.000 casos por arbitra
gem: 
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O nosso terceiro mundismo ultraPassou, de muito, os 
limites económiCoS-. - - - -- · 

Impõe-se a mudança em toda essa conjuntura, repetimos. 
A correção dessa verdadeira perversão institúcional confi

gura o ponto fulcral da tése que houvemos por bem suscitar 
para debate nacional, e a "Ratio EsseDdi" do 'surgiri16nto 
dessa caminhada referta de "Bons Combates a Combater" 
que latiníssimanlente-denominarllOs de •'Operação Arbiter", 
há 18 meses iniciada. 

Tão planejada na organização _quanto temerária no seu 
lançamento, a iniciativa pernambucana balizou a sua ação 
na mais absoluta letitimídade de conclusões alicerçadas em 
bases irrefutáveis, ampla e democraticamente obtidas. 

A ''Operação Arbiter" inspirou-se, poriarito, nas imortais 
palavras do Padre Vieira no "Sermão da Liberdade e da Jus
tiça". 

'~Não hei de pedir pedindo, 
Senão protestando e argumentando, 
pois esta é a licença e a liberdade 
que tem quem n_~_o p~de favor, sc_rtãOjustiça'~ 
Esta é a única forma de exercermos individual ou coletiva-

mente a cidadania ativa para com a riossa· Pátriã. - -

A complexidade do iema aconselhou uma divisão quater
nária de etapas sucessivas, interdependentes, colim."ando uma 
meta síntese:- a aprovação pelo Congresso. NaCional do anti
projeto de lei sobre arbitragem oriundo desta ous;:u;la iniciatiVa 
cidadã. 

A Etapa I, caracterizou-se pela pesquisa doutrinária e 
jurisprudência no direito brasileiro e cómpatado, sobre a te
mática arbitral. 

Seguiu-se à elaboração de cuidad.o ".questionário-padrão" 
remetido a público-alvo numeroso, selecionado e diversificado 
de âmbito nacional, cujas respostas após tabulação, confir
maram as previsões mais otimistas em faVór da arbitragem 
como método alternativo de distribuição de justiça a ser incen
tivado no BrasiL 

Legitimados por essa consulta, nos aventuramos pelas 
águas desconhecidas do ·~Mar Oceano" das .Et_apa II. 

Consistiu ela em uma arriscadíssima travessia do desco
nhecido, 500 anos após a Odisséia de ColombO-

No País da "Lei de Gerson" cumpria descobrir, náo mais 
as Índias, e sim algo infinitamente mais:di"fícil: uma espécie 
em extinção. · 

Brasileiros de saber especializado, com disposição e- espí
rito público bastantes para, sem qualquer vantagem pecuniária 
ou de outra natureza, ocupar seu tempo de· trabalho e lazer 
para elaborar uma lei bem diferente -o anteprojeto do diplo
ma legal indispensável a reversão do atual estado de coisas 
- instrumento indutor básico para a difusão da arbitragem 
em nosso Brasil. 

Audaces fortuna juvat. A veneranda frase louvada no 
hemistíquio de Virgllio, na .. Eneida", revelouRse novamente 
veraz, ou, quem sabe, o destino se tenha apiada_do de nós. 

O fato incontrastável é que a iniciat,iva· contou, de pronto, 
com a confiança e a adesão de entidades de maior vulto e 
representatividade no país, e de _cOlegas advÇ>gados das m.elh
roes credenciais. 

Três deles nunca poderemos distinguir o ba-Stãiite. 
Os "Três Mosqueteiros" da Comissão Relatara. 
A ilustre consultora jurídica da Fiesp, Dr~. Selma Maria 

Ferreira Lemes, e os doutos Professores Carlos Alberto Car
mona e Pedro Batista Martins: 

Quando Veremos outros iguais? 
Sempre soubemos que um grupo de trabalho só é rápido 

quando constituído por três pessoas -uma doente a a outra 
viajando. · 

, Desta vez ml:o!. Os nosso ''Mosqueteiros" fiéis a divisa 
"um por todos e todos pOr um" elaboraram em 34 dias o 
complexo documento-base, do qual cerca de 200 cópias foram 
remetidas a credenciados especialistas nacionais e estrangeiros 
com solicitação de exame e envio de contribuições pessoais 
para o a_I1timoramento do anteprojeto. 

O texto inicial assim enriquecido está sendo agora apre
sentado para nova e flnal análise neste belo seminário .de 
Curitiba, constitutivo da etapa III ora em conclusão. 

Dessa forma o anteprojeto a ser levado ao Congresso 
Nacional constituirá, sem dúvida, um produto de inegável 
modernidade, rigorismo técnico e aplicabilidade prática, sus
tentável em qualquer auditório, mesmo os mais hostis. . 

Em paralelo a esses óbices materiais e técnicos outio 
obstáculo precisava também ser vencido - esse de natureza 
p·olítica: encontrar o g~~a certo para conduzir a bom termo; 
dentre. o labirinto da. hiléia Parlamentar; o fruto de todos 
os eSfórÇos e o obj~to de tantas espeiançãs." . 

Importa sobrelevar o precedente de que no período de 
um decênio, três projetas do Poder Executivo, em três épocas 
e três regimes diferentes extraviaram-se no caminho, resva
lando ingloriamente para a vala comum dos projetes esque
cidos.. 

Necessariamente toda e qualquer ação política teria de 
passar pela escolha prévia de um "patrono" para o projeto 
no Congresso Nacional. 

Patrono cujo perfil reunisse características tais que a sua 
concordância assegurasse o aval correspondente à magJlitude 
do esforço enviado e a relevância da matéria. 

O portãdor de tal mensagem te_ria de ser ym político 
forte e prestigiado entre os seus pares, nacionalmente conhe
cido e respeitado, confiável e diligente, com o conhecimento 
especiãlizado indispensável ao dimensionamento do conteúdo 
e da importância do documento, bem como suficientemente 
moderno para entender que a democracia participativa é a 
vaga do _futuro. . . .. _ .. . .. · .... _ 

· Coiheidênda ·mais qUe fortu.ita. ou talvez por obra do 
destino ajustou-se na pessoa do Senador Marco António de 
Oliveira Maciel, cuja divisa quando dirigiu os destinos de 
Pernambuco fora: "desenvolvimento com participação." 

Para ele nos dirigiiri.os com a nossa proposta. 
Inteirado das características e objetivos do trabalho aque

le parlamentar, ·em gesto raro na: classe política firmou expres
samente a sua concon;iância em documento que, tornado pú
blico, representou o divisor de águas entre o ceticismo, fruto 
das desilusões anteriores e a garantia de que a ''Operação 
Arbiter" havia nascido para vencer. 

Este magnífico encontro de hoje confirma-o ex: abun
dantia 

Para a etapa IV a berradeira, restará a coleta das assina
turas que robuste_cerão o documento e a sua .entrega oficial, 
com .. pompa e circunstâncias" no Congresso Nacional em 
Brasx1ia, no segundo dia do mês de junho vindouro, se a 
Deus prouver. 

Para essas assinaturas e aquela cerimônia, os ilustres Pre
sentes eStão desde já reiteradamente convidados. 

Após aquela data, os resultados da "Operação Arbiter" 
passarão à responsabilidade exclusiva daquele eminente Parla-( 
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mentar, e com ela um perfeito exemplo de democracia partici
pativa a ser imitado pela Nação Brasileira. 

Amigos e companheiros- as palavras finais. 
A "Operação Arbiter" ao reunir em causa comum volun

tários de tantos Estados .ÀO Brasil, com adesões se multipli
cando nacionalmente, comprovou, para felicidade nossa, uma 
realidade ii'lafasfável. 

Demonstrou urbi et orbi os vínculos _dein4est_rutível brasi
lidade dos filhos desta grande Nação~ juntos hoje e sempre 
em defesa da Pátria de todos a ser legada nígra e plena aos 
seus descendentes. 

A lição maior deste movimento transcende aos s_eus pró
prios objetivos. Reflete a co_n_vicção inabalável de que o Brasil 
para reencontrar o seu destino t~rá de pernianeCer -Unido. 

Um só povo e um_a __ só Nação --:- coeso pela cidadania 
-pelo direito-e pela Justiça. 

A nós advogados e bacharéis do Brasil coube esta honrosa 
precedência. "Combatefó bom combate'' pela afirmàçâo des~ 
sa cidadania, pelo primado do direito -e pelo aprimoramento 
da Justiça de que somos constitucional_rnente co~responsáveis. 

Em palavras _lidas e nunca esquecidas. 
"Toda advogada para ser consentânea com a sua natureza 

deve ser uma advogacia cO_mb_atente." _ _ . 
H Ela é combatente porque luta por direítõs todos os dias, 

porque batalha sob o pálio de um projeto histórico, unia opção 
ética e um entendimento de Justiça." 

A "'Operação Arbit_e:r" para honra perene dos que nela 
partiCipa-ram fez-honra a tudo isso. 

Era ()·que me--cOhieti"a "dizer se relatar. 
A todos e a cada um. Muito obrigado". 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Lembro aos 
Srs. Senadores que amanhã, dia 29, nâo haverá Sessão Ordi~ 
nária do Senado Federal, tendo em vista a realização d,e Sessão 
Solene do Congresso· Nacional, às 17h, no plenário da Câm-ara 
dos Deputados, destinada a homenagear o Bicentenário da 
Inconfidência Mineira. - -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar ·os trabalhOS~ 
designando para a sessão ordinária-iia próxima quinta~feira, 
a seguinte -

ORDEMDOD!A 

-l-

PROJETO" DE LEI DA CÂMARA N' 125, DE 1991-COM-
PLEMENT AR - ... 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 33_6, c, do 
Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n' 125, de 1991-Complementar (n' 60/89, na Casa de origem), 
que dis_ciplina os limites das despesas com o funcionalismo 
público, na forma do art. 169 da Co_nstituiçãtYFederal, tendo 

PARECERES, proferidos em plenário. 
Relator: Senador Meira Filho. 
-1"' pronunciamento: favorável ao projeto; 2"' pronu-ncia~ 

mente: favorável à emenda de plenário. 
(Dependendo de parecer sobre as emendas apresentadas 

perante a Comissão de Assuntos Econômicos.) 

-2-
PROJETO DE RESOLUÇÁO N• 16, DE1992 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, a, do 
Regimento Interno.). 

Votação, em turno J.:nico, do Projeto de Resolução n"' 
16, de 1992, que autoriza o-Governo do Estado do Rio Grande 
do Sul a emitir e colocar no I!!_ercado através de ofertas púbii
cas, Letras Financeiras do Tesouro do_ Estado do Rio Grande 
do Sul (LFT- RS), destinadas ao giro de 83%.das 4_7,769.443 
LFT~RS, vencíveis no primeiro semestre de 1992. 

-3-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 108, de 1991 

Votação, em turno úiiico_ do Projeto de Lei da Câmara 
n' 108, de 1991 (n' 1.991/89, na Casa de origem), que autoriza 
o POder EXecutivo a criar unia escola ágrotêcnica federal no 
Município de Araguaína, Estado do Tocantins e dá autras 
providências; tendo _, 

PARECER FAVORA VEL, n' 73, de 1992, da Comissão 
- de Educação. 

-4-
PROJETO DE LEI DO SENADO No 105, DE 1991 

Votação, em turno único, do Pro feto de Lei do Senad,o 
n"' 105, de 199-1, de autoria. da Senadora Marluce Pinto, que 
dispõe sobre O custeio de transporte escolar e c_onstrução e 
ro~nuteljção de cas_as dq. ~St!J.dant~ do ensino _full:dai:I!e_~~fll 

_ com recUI:so.s _do saláriq-e;ducação_ e Q.á. outras providências, 
tendo _ 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 
Relator: Senador Almir Gabriel. 

-5-
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 107, DE 1991 

Votação, e~ turno úntco~-do Projeto de Lei do Senado 
·n9-107, de 1991, de autoria da Senadora Marluce PintO; que 
disCiplina a ptibliddade_ dos atos, programas, obras, serviços 
e campanhas dos órgãos públicos, tendo 

PARECER; proferido em plenário. · 
Relator: Senador Nabor Júnior- favorável, nost_ermos 

de substitutivO que õfe"reCe. 

-6-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 22, DE 1991 

Votação, em turno único, dO Projeto de Resolução n"' 
22, de 1991, de autoria do Se-nador Márcio Lacerda, que acres
centa parãgrafo ao art. 62 do Regimento Interno do Senado 
Federal, tendo 

PARECERES, sob n' 222, 331 e 432, de 1991, das Co
missões 

- de Constituição, Justiça e Cidadania- 1"' pronuncia:~ 
menta: favorável; 2~> pronunciamento: concluindo pelo não 
acolhimento do pedído de reexame, por não encontrar emba. 
sarnento regimental nem argumentação convincente para de~ 
ferimentO da pteterisão. 

- Diretora, favorável. _,_ 
REQUERIMENTO N• 56, DE 1992 

Votação, em turno único, do- Requerimento n~ 56, de 
1992, de ~utoria do S~nador Carlos Patrocínio, solicit'\ndo, 
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nos termos regimentaiS, -a -túmscrição, nos Anais do -SenadO art. 14 do Ato das Disposições Constituciohais Transitórias 
Federal, do artigo intitulado "O crime _Também é nosso", (4~ sessão de discussão). 
publicado no jornal Folha de S. Paulo, edição de 28 de feve- O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Está encer-
reiro de 1992. -- -rada a sessao. -

-8-
REQUERIMENTO N• 62, DE 1992 

Votação, em turno único, do Requerimento n~' 62, de 
1992 de autoria do Senador Humberto Lucena, solicitando, 
nos termos ·regimentais, a transCriç-ão, pos -AÍlaiS"""do- senado 
Federal, da H Carta de Canela", aprovada pelos J ufzes Federais 
brasileiros, em seu VII Encontro Nacional, realizado na cidade 
de Canela, Estado do_ Rio Grande do Sul, no período de 
14 a 17 de novembro de 1991. ~ 

-9-
PROJETO DE LEI úA CÂMARA N' 118, DE 1990 

Discussão,-em tUrno úniCo, tlo Projeto de Lei da Câmara 
n' ll8, de 1990 (n' 5.329/90, na Casa de origem)', & iniciativa 
do Tribunal Superior- do lrã.bãfho, que cria Junta de Conci
liação e Julgamento na 4• Região da _Ju~ti_ça do TraJ?~~ho e 
dá outras providências, tendo .. _ .- _ 

PARECERES, sob n•' 55,56 e 57, de 1992, das Comissões 
- de Constituição, Justiça e Cid8d~nia, 1"' pronuncia

mento: favorável ao projeto, sugerindo que a matéria seja 
encaminhada à COmissão de Assuntos Ecónôrrtico_s; 

- de Assuntos Económicos, concluindo_ que· seja formu
lada consulta à Câmara dos Deputados a respeito de inexa
tidão material constatada nos autógrafos do projeto; e 

- de Constituição, Justiça e Cidadania, '2,9 pronuncia
mento: pela aprovação do projeto, nos te!IDÓS do novq text_o 
remetido pela Câmara dos Deputados. 

-lO-

PROJETO DELE! DA CÂMARA N• 107, DE 1991 

Discussão, em turno 'único, do Projeto de Lei da Câmara 
n• 107, de 1991 (n' 1.877/83, na Casa de origem), alterando 
dispositivos da Lei n9 6.194, d_e 19 _de d~zembro de 1974, 
que trata do Seguro Obrigãtório de Danos_P_ess_oajs Causados 
por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPV A T), ten
do 

PARECER FAVORÁVEL,~~ob~o n' 40, de 1992, da 
Comissão 

- de Assuntos Económicos. 

-li-

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 106, DE 1991 

Discussão, em turnO único, do Projeto ~e Lei do Senado 
n" 106, de 1991, de autoria da Senadora .M~rluce Pínto, que 
acrescenta- dispositivos ao· art. 89 da Lei n9 8.114, de 27 de 
dezembro de 1990, que altera a· legislação do Imposto de 
Renda e dá outras providências, tendo -

PARECERES-;-proferidos em plenário. 
Relator: Senador Carlos Patrocínio.-
-favorável, nos termos do substitutivo que oferece. 

-12-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N• 24, DE 
1991 

DiscussãO, enfftifrio único; da PropoS~a de Emenda à_ 
Constituição n9 24, de 1991, de autoria do Senador César 
Días e Outros- Senadores, que altera a redação do § 29 do 

(Levanta-se a sessão às 20 horás e 57 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. AU
REO MELLO NA SESSÃO DE 13-4-92. E QUE, EN
TREGUE A REVISÃO DO ORADOR, SERIA PU
BLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. AUREO MELLO (PRN- AM. Pronuncia o~se
guiiite-discurso.)- Sr. Presidente, Sr·~ e Srs. Senadores, há 
Uma' -lenda na Amazônia que diz que o mundo é sustentado 
por um enorme ·jaCaré e que _quando esSe_ jacã.ré se move 
acontecem os terremotos e os sismos.. 

-~ O jacaré é, segundo definiu a Dra. Vânia, ex-Presidente 
do Ibama, um pç-,bre animal desprotegido que se alimenta 
de insetOS, -gosta muito, sem dúvida, de flores e fica pelas 
beiradas, timidamente, esperando que o ser humano se condoa 
dele e, quem sabe, lhe dê _algumas migalhas de sua_ própria 
alimentação. 

Ma!), Sr. Presidente, essa tolerância Coi:n o jacará vem· 
S:Ca:rfetando, para o Ama~onas, muitos prejufzos. Entendó 
o tbama que esse--_ animal deve ser preservado para que a 
fauna seja mantida. E o coro que se faz ouvir, após essa 
direção do Ibama, pelos e_~ologi~tas, Principalmente aqueles 
que nunca foram à Amazónia, é de que quanto mais jacarés 
houver melhor para os hal;lit_antes da flore~ta, para o ser huma
no que mo-rã na hinterlândia e nas beiradas dos grandes rios. 

Por causa disso, Sr. Presidente, de vez em quando, na 
minha terra, um jacaré vai de fininho e abocanha a perna 
de um, o braço de outro; as nádegas e as pernas de uma 
rnu·lher, como_ aconteceu recentemente- e trago o exemplar 
do jor_nal," umà. coisa horripilante, que oportunamente mos
tiarel aos eminentes colegas. E o jacaré continu-a protegido 
pelo Ibama, resguardado numa paliçada jurídica que impede 
so_bre_ ele seja assestada a investida do nosso caboclo, que 
ieVe muito sosSego e bastante dinheiro quando foi _dada a 
Ordem de eliminação desses terríveis sáurios, que realmente, 
não têm nenhuma utilidade na Amazônia. A sua utilidade 
naquela região é Some':lte. comer as tartaruguinhas, no mo
mento em· CJ.tie nascem e que vão correndo para se abrigar 
no seio das águas. Eles ali estão ferozmente e, em plena 
superfície, aproveitam e ajUdam a líquidar os filhotes de um 
animal tão valioso como a tartaruga. 

Na época das cheias, quando escasseia o peixe, o jacaré 
- que é um animal que não· tem língua e por- isso não po_de 
abrir a bocarra no fundo das águas, porque senão enche o 
seu ventre de água - se torna de uma voracidade infinita 
e de uma ferocidade inaudita, difícil de descrever. 

Esse animal é o mais perigoso- que existe na selva ama~ 
zónica. 

Quando a fêmea coloca o-s ovos, que podem ser 40, 50 
e ·até-70, eles são vigiados por ela própria, e existem_ Qlltras 
afirmações_de que o jacaré-de-óculos, chamado também de 
sclerops, teria o poder de, hipnoticamente, manter os olhos 
assestados sobre .a ninhada e_ dela não os retirar até que os 
jacarés pequenos nasçam e a fêmea possa, enfim, empurrá-los 
para dentro das águas. É um _animal que se torna adulto aos 
quinze anos. Em suma, é um perigo violento e t~rrível para 
os moradores da Amazónia. · 
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Histórias exislém, como aquela de uma lavadeira chama
da Neca, em Manaus, que teria assassinado a própria irmã. 
Por esse crime, foi presa, foi a júri, mas riingue:m próvs>u 
que houvesse ela sido a criminosa. Ela jurou, na ocasiãO~ em 
que estava afirmando a sua inocência; que se foSse a assassina 
da própria irmã, gOStaria que um jacaré a devorasse nas águas 
do rio. Tempos depois, estava ela lavando as roupas, quando 
um monstruoso· jacaré-açu a aga:rro"U e saiu com ela atraves
sada nos dentes, como que exibindo para todas as pessoas 
que ali estavam o castigo pedido por ela no _caso de ser culpada. 
EXistem todas essas lendas. 

Na Amazónia, há dois tipos de jacarés: o caimã qiie é 
o jacaré grande, o jacaré-açti, e o tinga, CfJãCãre-pequeno
tinga, em língua geral,significa pequeno. 

Sr. Presidente, esse fato recente, que relatei, comoveu 
a população, fazendo com que um jornalista do meu Estado 
comentasse em artigo o acontecido, para nós da maior serie-
dade. __ _ 

Humberto Gõiiies --que, caSualmente, é um grande ami
go, intelectual de valor, na sua coluna "Chico.te do Povo", 
no jornal A Crítica do dia 12 de abril de 1992 -,-,, o diário 
tem mais de 95% da circulação de Manaus - escreveu um 
artigo, comentando esse episódio em que se mosti"ã o retrato 
da mulher com as nádegas e as coxas rasgadas, tendo __ c_hegado 
ao· hospital com zero_ grau de pressão -:-:- mesmo asSii:n, os 
médicos de Tefé conseguiram recuperá-la. Diz o ãrtigo. -

JACARÉ/IBAMA 

Um jacafé, -dos milhões que, Sob o beneplácitO 
criminoso do lbama, aterrorizam as Pdfmlações interio
ranas da Amazônia, atacou e quaSe devorou uriia-anciã 
no município de Alvarães. A coitada da mulher teve 
suas nádegas e pernas dilaceradas_ pelas fera, na frente 
do filhos e netos, e só não foi engolida pelo bicho 
porque Deus não permitiu. Que sitr.iá.ção absurda e 
trágica? o·oovf!tn"õ-piote-ge uma feia medonha, proi
bindo o caboclo de caçá-la, para que_ ela, livre e acllm
pliciada com o Ibama, possa devorar quem quiser. Meu 
Deus, chegamos ao fim da picada ou à picada do_ fim! 
Se correr o bicho pega, se ficar o IJ?ama agarra o hómem 
e entrega ao bicho ... Cruz! Credo V ade r~trO,_:S!I:tana!_ 

Sr. Presidente, esse é um problema serissimo na minha 
terra. Ainda há pouco tempo tivemos aquela denúncia sobre 
o município de Nhamundá quando o- PrefeitoassegUrou que 
havia dois milhões de jacaréS na(Juela região. O lbama manda 
um funcionâtió- de escritório, qualquer, ou uma funcionária 
-e o que é ainda mais grave, que nunca esteve na Amazônia 
e nada entende dessa matéria, a não ser pasSeios turísticos 
na orla Atlântica - vai lá, e diz: "Não! Tem muito menos 
jacaréS do que se asseverou!" 

Mas se esse é um personagem do diuturno e que faz 
parte, junto com o ·caboclo, da habitação animal daquela terra 
- sendo o caboclo um ser humano --se-é uma realidade 
que _se encontra na Amazóriia, como também em outro tipo, 
em outro feitio, na i"eg"ião dos pantanais de Mato Grosso, 
ele precisa ser disciplinado e estudado. 

Claro, cada um de nós, Parlamentares, pode apresentar 
um projeto, unia regUlamentação a respeito para definir, ou 
melhor, para racionalizar a posição do Governo diante dessa 
fera. 

O Sr. Odacir Soares- Permite-me V. Ex' tiril aparte! 

O SR- AUREO MELLO - Com inui!ó prazer: 

O Sr. Odacir Soares- O-discurso de V. Ex', principal
mente na parte que aborda esse incidente envolvendo essa 
anciã das margenS do r!o Amilz:Onas, e que foi_comida, p~r_C?ial..:
mente, por um grande jacaré, esseacontecimento, na realida
de, reflete, ao mesmo tempo, a grandiosíd-ade-da nossa região 
bem como o descaso com que ela é tratada, muitas vezes, 
pelos tecnocratas que _vivem nos gabinetes com ar refrigerado 
en:1 Brasília. Essa questão, da numerosa população de jacarés 
existente em Nhamundá, é verdadeira e foi Colocada de manei
ra científica pelo Governador Gilberto Mestrinho, e à época 
o Secretário de Meio Ambiente, José Lutzenberger, não deu 
nerlhUffia iffiportância-para a questão; ao contrário, ainda pro
curou tornar chistOS_'o_o 3.c'onteciment0, comó se aqu11o repre
s-entasse mais uma das lendas _da no-ssa regiã-o. V. Ex~ traz 
agora à discussão esse tema, tendo como fato atual esse acOnte
cimento publicado nas páginas de A Critica, que teve reper
cussão muito grande na nossa região. Mas o fato fundamental 
é que aquela área não vêm sendo tratada como merece, e 
isso é muito grave, na medida e,:n que representa mais da 
metade do território · Õacional e não se pode falar em poder 
nacional do Brasil sem considerar os 51% do território br_asi
leiro que representam a Amazônia Legal brasileira. Tenho 
a impressão que acontecimento corno esses que são, às vezes, 
narrados com o bom humor que, inclusive, retrata sempre 
a personalidade, o_ tip<? de V._Ex\ inas que, de certo modo, 
tem -o -condão de chamar a atenção da opinião pública para 
a grandiosidade, para a exuberância, para a riqueza existente 
na· nossa região. Como V. Ex~ muito bem sabe, e aqUi já 
foi dito várias vezes, a reserva mineral da Amazônia daria 

. para pagar três ou quatro vezes a dívida externa brasileira. 
Enquanto isso, temos essa grande reserva mineral em áreas 
que foram consideradas como reservas biológicas, florestais, 
indígenas. Simultaneamente, essa grande reserva mineral vai 
perdendo importância económica, na medida em que substitu
tivos decorrentes da tecnologia são encontrados e o consumo 
dessa reserva vai perdendo importância no decorrer do tempo. 
Queria cumprimentá-lo pelo discurso que faz e considerar-me 
solidário a V. Ex', pois precisamos ter uin grande plano diretor 
para--a-·região amazónica. É necessário que a Secretaria de 
Assuntos EstratégicoS da Presidência, que vem trabalhando 
sobre esse grande plano amazónicO para o Governo Collor, 
tenrtirte seus trabalhos. É necessário que a SDR, que, por 
sua vez, tem importância nesses eStudos, também termine 
seu trabalho e assim possa ser votado pelo Congresso esse 
grande plano de desenvolvimento económico, social e agroflo· 
restaJ da nossa região. O fato é que a Amazônia não -pode 
abrir mão das suas riquezas naturais em benefício e em favor, 
principalmente, dos trinta milhões de brasileiros que ali habi
tam. Meus cumprimentos, meus parabéns.pela forma pitoresca 
com ·que V. Ex~ está abordando_ essa questão, naturalmente 
repetindo os termos e o texto de algumas crónicas-e notícias 
publicadas no grande jornal amazóniCO. 

A Crítica, do nosso amigo Calderaro, de Manaus. Meus 
parabéns a V. Ex~ 

O SR- AUREO MELLO ~Muito obrigado, Sr. Senador 
Odacir Soares. · 

Somente nós que cOnhecemos a região amazónica sabe
mos o significado das palavras que estou proferindo aqui. 
O Jacaré é uma figura que Se presta maravilhosamente para 

. c~ricaturas. Existem seres humanos que até parecem muito 
çbm jacarés. _Comungo daquela teo_ri_a __ d_e_ que o homem não 
í:lescende somente do macaco, mas de todos os bichos e cada 
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um de nós se parece c<Ym um-deles._ De vez em quando vemos 
um caimã humano caminhando na:tu,ralmente, às vezes é um 
intelectual, um políticO, um funcionário Públi~o, quiçá- um 
marujo, ou seja lá quem for. Na verdade se brinca, se pilheria 
muito com o ja'caré~, ma-s não o levamos com a devida serie
dade. 

Eu mesmo já con-teí ná CPI --aa Aniaz6iil3,- -da qual era 
Presidente nosso querido amigo· Senador Jarbas Passarinho, 
que, por pouco; não fui vftíma da fúi"ia desse animal que 
é realmente privilegiado, inclusive é tão- perigOso Que quatldO 
o -dente dele amolece e caí é imediatamente substituído por 
outro, o que seria uma ·coiSã mãraVilfiOs-a -se acõnteceSse com 
o ser humano ... 

O Sr. Odacir Soares - Só não se_ pilheria na Amazônia 
com o boto tucuxi. 

O SR. AUREO MELLO - Também se brinca com o 
boto tucuxi, mas em outro compartimento. Ele realmente 
é uma figura das mais elegantes e capaz de sair produzindo 
rebentos por toda a margem dos rios afora. Também apelida
ram o nosso Governador Gilberto Mestrinho de boto tucuxi, 
porque ele construía muitas obras públicas, e como o adver
sário não queria reconhecer que aquela realização fosse dele, 
Mestrinho dizia que não fora ele e Sim o boto tucuxi. -

As lendas sobre o jacaré na Amazônia, o famoso alligator. 
Aliás, recentemente estive Viajando no possante navio "Eugê
nio Costan e passefeln Miami Nova Orleans, Sã.int- Thoma 
e em vários outros lugares do território americano e fotografei, 
para que não pensassem que era uma invenÇãO tD.iD.ha, OO•uos 
de jacaré à venda, tranqüilamente, em estabelecimentos co
merciais. Vi um jacaré enorme empalhado para ser comprado 
por qualquer frequesia. Esses senhores que usam a ecologia 
para obter cargos públicos e para exercer mandatos, ecolo
gistas que chamaria de boca __ de uma ... 

O Sr. Odacir Soares- Para obter verbas internaCiona-is 
também. 

O SR. ÁUREO MELLO Muitas verbas, imensos passeios. 
Eles são realmente os industriais da ecologia e, na realidade, 
a maioria deles nada conhece propriamente de florestas, de 
rios e de nada semelhante. São pessoas que usam a ecologia 
porque ouviram falar, mas não sabem como ela é, na reali
dade. 

O Sr. JutahY-Magalhães- Permite-me V. Ex• Uin-aparte"? 

O SR. AUREO -MELLO-- Com muita honra, Senador 
"amazónico" Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães- O meu nome está por-lá, 
mas eu ainda não cheguei. 

O SR. AUREO MELLO -'V. Ex• é rio, é município
e é ánrore na Amazônia. 

O Sr. Jutahy Magalhães --E uriia árvOre que V. Ex• 
me fez plantar lá na Bahia. 

O SR. ÁUREO MELLO -Tive o prazer de trazer-lhe 
a muda e ela vai crescer de tal modo que V. Ex~ vai fiCar 
maravilhado, porque é uma árvore grande, gigaritesca mesmo-. 

Ex~ 
Com -muitO prazer o~ço o se~pre_:Yali~)~,_ap~e -d~_ V. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Infelizmente, hoje quero, 
não discordar totalmente de V. Ex~, mas fazer um ligeiro 
reparo. Acredit_?·que tenhamos, também, no Brasil, muitos 

daque_les que olham a ecologia com idealismo, com a idéia 
çie que estão realizando algo de interesse nacional. Não pode
mOs generalizar: acredito_ que existam Q_utros, também, que 
poderiam merecer as críticas que V. Ex~ e o Senador Odacir 
Soares estão fazendo. Mas, acredito que há muitos daqueles 
que fazem parte do Partido Verde, hoje, e que lutam por 
um idealismo buscando encontrar uma solução alternativa pa
ra que não se faça a depredação do meio ambiente, e também 
não se impeça o desenvolvimento necessário para diversas 
regiões. Por essa razão é que quero fazer aqui, também, essa 
obServação. em defesa dos meus amigos do Partido Verde. 
Eu os respeito e também respeito muito ·um companheiro 
nosso,- do Partido da Social Democracia Brasileira, de_ São 
Paulo, que luta pela causa da ecologia, e do meio ambiente, 
no Brasil. 

O SR. ÁUREO MELLO- V. Ex• tem razão, o Partído 
Verde teln cOnOtações de seriedade maS, -infelizmeltte. náo_ 
obteve registro em. determinada época. Aquele jornalista, que 
é também escritor, Fernando Gabeira. foi um dos que protes
taram, com grande repercussão para as suas palavras, contra 
o não registro do Partido Verde. 

Acredito que um outro seja convicto desse ideal que é 
nobre, desde que sensato: --

- Mãs, repare bem V. Ex~, nobre Senador Jutahy Maga
lhães, a quem reputo um dos homens mais inteligentes desta 
Casa. Não são esses ecologistas puros, esse idealistas verda~ 
deiros que vão para os jornais, para as tribunas, para as emis~ 
soras fazer a campanha não racional. A campanha ingénua 
e de má-fé que se faz coril relação à flora e à fauna brasileira, 
é efetuada por oportunistas. 

Os verdadeiros idelaistas são discretos, são moderados, 
não sabem falar ao sabor de suas conveniên lS, não vivem 
buscando cargos polítiCos, nem resultados eleitorais da sua 
ecologiã, sáÕ homens que realmente tratam de ajudar a nature
za, muito atuam, iD.clusive, na criação de certos animais como, 
por exemplo, as tartarugas. Atuam para fazer os criatório~ 
que afinai. auniCntam-·a fauna dessas espécies ameaçadas de 
extinção. Mas, dificilmente poderão dizer que o jacaré Seja 
um animal útil na Amazônia. 

_ Já ouvi falar que esse animal destrói piranha; mas, como 
ele pode destruí-las se não pode abrir a boca dentro d'água? 
O_ jacaré, para atacar uma pessoa ou um a"nimal, usa a causa 
que é velocíssima e poderosíssima, depois abocanha a presa 
e mergulha, matando_ por asfixia. Já tive ocasião, inclusive 
de ver. quando morava numa espécie de palafita, em um 
lugar perdido de Rondônia, chamado Santa Fé, de noite, 
o jacaré bater no degrau da casa, que já estava quase todo 
submerso, pois as àguas estavam em período de enchente, 
lembrando as batidas de uma pessoa à porta -deu pancadas 
nos degraüs da casa dos meus pais como se alguém tivesse 
batido à porta. Os dois cachorros que tínhamos em casa, 
partiram latindo na direção de quem estava batendo; o maior 
desses anim2': então, recebeu uma rabanada violentíssima, 
que o atirou uentro das águas do Rio Guapõré, que são águas 
negras._ Por so~e, como ele era um cachorro m~Ho grande,e 
preto naquela escuridão conseguiu desparecer naquelas águas 
e hão ser abocanhado pelo_ jacaré. O cão passou quatro dias 
longe de casa, e depois reapareceu com a marca, que nunca 
mais deixou de existir da rabanada do jacaré, n_o flonco, e 
essa marca permaneceu nele a vida toda, sem nascer pêlo 
naquele locaL 

O Sr. Odacir Soares- Permite V. Ex• um aparte? 
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o SR. AUREO MELLO _:_Pois não,-côm imiito prazer. 
O aparte de V. Ex~-nustra o meu modesto pronUnCiamento. 

O Sr. Odacir Soares:...._-Quero-,-apen-as,- dizer que estamos, 
eu da minha parte também, de pleno acordo com a Senador 
Jutahy M~galhães, quando nos re!erimos aos ecologistas. Evi~ 
dentemente, não nos referimos aos ecologistas do PSPB_.nem 
aos do Partido Verde, que são homens públicos que merecem 
o nosso respeitO, conSideração e admiração. Referimo-nos 
aos ecologistas eventuais, aqueles que se apro_veitam da han
deira ecológica para ti:far dela proveito pessoal, benefício pró
prio. Estamos de pleno acordo com o Senador Jutahy Maga
lhães, na medida que S. -EX~-registra a presença, delltre os 
ecologistas brasileiros e intemacionãis, de figura~ eXpressivas 
e respeitáveis política e cientificamente como o é, por exem
plo, o Deputado Fábio Feldmann do PSDB ·de São Paulo. 
No mais, vou fiCaildo por aqui, pOrque já petcebí que V. 
Ex~, hoje, está qUerendo falar mesmo é de jacaré e não de 
ecologia. 

O SR. AUREO MELLO - Há muito tempo qu·e estou 
com esse discurso engatilhado 7 

O Sr. Odacir Soares - Já verifiquei que v: Ex• é um 
grande especialista em jacarés e, queira Deus, possamos ter 
em V. Ex~ esse eCólogísta_-que trá abrir a cabCç~ d-e todo 
o mundo, para a ecologia analisada sob o ponto de vista :econó
mico e da fixação da população na noSsá região. Que'rô delxar 
V.- Ex• continuar sua:- erudita diSsertação· sobre os jáÇarés, 
notadamente sobre esses grandes jacili"és que, inclusive, V. 
Ex~ começou a conhecer, ainda menin~~ salvo engano._ .. _ 

O SR. AUREO MELLO ~Escapei de ser devorado por 
um deles~ 

O Sr. Odacir Soares - .;, quando vivia efu Sarita Fé' 
com o seu pai,... -- -- --- '---- -- - ---

O SR. AVImO MELLO - Meu pai era fmtcionário do 
Estado de Mato Grosso .. :· -

O Sr. Odacfr Soares - E, V. EXi~ para hOnra dO ineU 
Estado, poucos_ sabem, não nasceu no· Estado do Amazonas, 
nem no Rio de Janeiro, nasceu em'Rond.ônia, e foi c)Qolítico, 
o parlamentar que·, como' DepUtado Federal

1 
foí o ·aUtor- dO 

projeto de leí que mUdou o nome dó ierriióiió do Gua:Poré 
para Território de Rondônia,_ ho_j_e ~~tad~-~~ _R:on~9nia,·que 
eu, com muito orgulho, represéilto pest.a Cãsa. - -

O SR. AUREO MELLO ~Muito obrigado. Tenho muita 
honra tle ser um rondoniense de nascimento, porque nasci 
em Porto Velho, embora juridicamente seja registrado no 
Mato Grosso, porque· a ·outra parte do hoje Estado de_Rondô~ 
nia fazia parte do Es~ado do Mato GrosSo. Sou ãmazOnense 
de fato~ mato grossense de direito e rõndontano por cidadania 
outorgada. 

O:i:ttem, ouvi na televisão no· canal 4, uma entrevista do 
General Santa Cruz,-que é U:irihOmem fantástiCO, Uril velhinho 
de aparência frágH, porém de grande m~turidade intelectual 
e muito sereno~ esse homem que sobrevoou baixo, de helicóp
tero e·em aviões tipo búfalo, toda a área·amazônica, que 
estava subordinada ao seu comando, conhece profundamente 
as cois·as da Amazónia e formulou muitas conSiderações im
portantes. O Genefal Santa Cruz iião acredita _- segundo 
ele diz - na invasão armada à região Amazóiiíca. Mas ele -
afirmou que existem instituiçõeS, ditas religiosas, e· outras, 
_das quais ele leu instruções e documentos que determinam 

a ·promoÇão da verdadeira conquista social e económica da 
Amazônia e a sua tr~nsformação numa possessão i:ritema;; 
cional, numa área que pertenceria, a todos os organismos 
dos quais eles fazem parte. 

Sr. Presidente, falar sobre jacaré, para mim e para· o 
Senador Odacir Soares, é fácil. Nós fomos criados vendo aque
les animais na frente das nossas casas. Eu via centenas e 
centenas de cabeças pretas, olhando na direçáo do lugar onde 
eu morava, e de onde eu saía de canoa com minha mãe, 
que era uma cearense muito valente, -embora o meu pai, 
maranhense, _conterrâneo de V. Ex\ Sr. Presidente, embora 
muito_ valente _também, mas não fazia essas viagens, porque 
realmente tinha medo e se precatava C011J. relação aos caimãs 
- nós saíamos distribuindo remadas nas cabeças desses ani
mais, que são extremamente covardes, porque são rnimetistas 
e procuram parecer com árvores podres, para se aproximarem 
sorrateiramente das pessoas, ou das suas presas, ·submergiam 
muitas vezes antes que fossem atacados pelos nossos remos. 
Jacarés são o maior perigo para o habitante das margens dos 
rios da Amazónia. Ninguém quer se defrontar com tal bicho. 

De maneii:'a que, quando se disse que o jacaré tinha utili
dade comercial, falou-se com acerto. Na área do Pará, a carne 
da cauda é de grande utilidade comestível. Os caboclos da 
Amazônia, movidos pelo ânimo de ganhar alguma coisa, saí
ram e_rp. busca dos jacarés e quase acabaram com essa espécie. 

Era uma felicídade quando podíamos tomar um banho 
na beira do rio sem temer a incursão_d_e-um monstro desses 
pãra Útzer- de nós o seu banquete. b -qUe fez, aliás, com uma 
senhora em Tefé-.....:. riãó sei se àá para V. Ex·-Ver, Sr. PreSi_
dente, a fotografia_ em- qüe a mulher está toda estraçalhada 
e só não morreu ou não desapareceu completamente porque 
os seis filhos dela, que estavam próximos, passaram a lutar 
contra a fera e conseguiram arrancai:' a mãe· deles rlas mandí
bulas da fera. Levaram-na para a cidade de Tefé, no Amazo
nas~ e ela foi operada e conseguiu miraculoSãrTien-te- sObre
viver. 

Ainda ontem, também, na televisão, estava eu ouvindo 
aquela belíssirria atriz ·que fez o piiridpal papel nã novela 
"'O Pantanal", contar que durante uma determinada ·cena, 
a seis passos dela, praticamente, estava um jacaré-Da imiilência 
de devorar a sua perna e, se não fosse um companheiro de 
filmagem ter dado o alerta, possivelmente teríamos perdido 
a beleza total daquela esplêndida atriz. 
-----sr.-presidente, estou falando assim porque a minha inten

ção é informar. O as_sunto é hilariante, de uma certa forma, 
pOrqUe não é usual um Senador vir aqúi falar sobre lagartixas, 
calangus, sobre jacarés et caferva-da faunã. do sangue frio 
da minha região. 

Mas, de qualquer maneira, alguma coisa há de sobrar 
na memória daqueles que me estão ouvindo. Eu gostaria_gue 
essas palavras chegassem também pelas vias que pudessem 
chegar aos ouvidos do.s responsáveis pelo Ibama - eu não 
sei por que tem que ~er sempre uma senhora a responsável 
principal pelo Ibama -, a fim de que seja estudado esse 
assunto e a caça ao jacaré seja racionalízada. Porque quando 
se fala em caça ao jacãré, se pensa no Pantanal_de Mato 
Grosso. O Pantanal é-, corrio se diz na gíria, "fichinha" em 
relação ao rios da Amazôniã.. Esses ja:carés que oS--cOureü:os 
do Pantanal pegam por aí - e fazem muito bem, diga-se 
a bem da verdade - não representam sequer 1/10 do que 
é a grãnde fauna do sáurio, da regiáo ~ritazónica: -

Etivou encerrar as tn'inhas palavras, porque o sinal verme
lho da Presidência já an-uncia que o meu tempo está a expirar, 
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contando a V. Ex~ um.ca~o e\stqnbo .•. q~e. se não_ esto.u.enga~ 
nado, foi narrada por Willi Au!elius, no.s_ê1llivro ~'E.splendor 
Selvagem". É aquela lenda em que o es_çritor sertanista descre
ve que há uma espéde de jaca:ré, _o- !l'ligator sclerops, que 
também, é chamado pelos caboclos· de "jac~ré-Qe-_óq.Ilos", 
que é- o mais _feroz_ e rsanguin~ri9 }~~- :G,Ossos leticat;a:;, em 
que esse jacaré _fica_ magnetiz_ari.do -~ 9-.in.l;l~da; ele olha para 
aqueles ovos~ a fêmea do jacaré--=- e dali ·n_ão ·se afasta. 
É quando a .onça, aproveitandQ~~ para s~ vin·gar tálvez das 
muitas sortidas que sofreu nas dentuça~ do jacaré, porque 
o jacaré é uma: fera que-até a .onça t;efipeita, e sabend_Qjnstinti
vamell:te _que aquele. animal !'á9. se, rn:p:"t:erá dali, pois está 
com os,.olhos presos na_ninh,ada, .ei}.t~Q.a_ onça se aproxima 
e. assim dá a primeira dentada na cauda Qa fêmea. E. como 
ela se mantém imóvel, ~. çmça_vai deyç)r~Pcto, por dias -segui
dos, a,quel~ cauda até que a.fêm.e~ fl9.i~wré-de-óculos fique 
só com a p~rte superiorint'-\cta, O,J;e§}R-~·!lma posta_sangrenta 
e ela, assim mesmo, se mantém olhando a nínhada ~té_ que 
chegue a hora çlos,jaçaré~,saírem, dos_ ovos~ A-í, então, fazendo 
um esforço fantástico, ela Se desloCa e vaí tangendo aqueles 
animais para dentro da água, até que eles, (são em núnieros 
de 40, de 50, até de 70) caiam na água e possain assim sobre~ 
viver e se tornarem futuramente adultos. Só e·ntão ela se atirá.· 
na água e ali, com aquelas postas sangrentas, ela atrai a aten
ção das piranhas e é destrUída ferozmente. 

Sr. Presidente, este assunto realmente me revolta- uma 
mulher sofredora, uma mulher lutadora da minha tériã;qilase 
era destruída de maneira a mais absurda que se possa imaginar 
por essa fera. Esse episódio Se repete todo dia na Amazónia, 
em toda as regiões, em lugares que estão a 45 dias de viagem 
de lancha, como Eirunepé, terra do Senador Amazonino Men
des; em lugares do Acre, em lugares do rio Madeira, em 
lugares do rio Negro, do rio Purus, do rio Juruá. 

Sr. Presidente, faço esse pronunciamento esclarecedor, 
ao Ihesmo tempo, desejando que o lbama dele tome conheci
mento. Afirmo a V. 'Ex~ que farei o que estiver ao meu alcance 
para, através de projeto ou até de requerimentos de informa
ções, procurar disciplinar essa matéria que não pode continuar 
como está. É preciso diferençiar o jacaré-do pantanal, do 
caimã da Amazônia. A atividade do caboclo amazonense, 
paraense, acreano e amapaense etc., é bem diferente da dos 
coureiros. 

Os amazônidas são residentes aineaçados c.ontipuam.ente 
por esse tipo de fera. 

Em outra oportunidade voltarei a falar s.obre o mesmo 
assunto. Muito obrigado e os nossos rt::speitos pela bondade 
e atenção com que V. Ex~ e os demais colegas ouviram a 
nossa modesta fala. 

ATOS DO PRESIDENTE 

(•) ATO DO PRESIDENTE N•101,DE 1992 

O Presidente do Senado Federal, 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 nç.- 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Pr9cesso n9 002.525/92-5, resolve 
aposentar, voluntariamente, MANOEL PEDRO BISPO 
DOS SANTOS, Analista Legislativo, Área de Processo Legis
latiVo, Classe "1•", Padrão IV, do Qu.adro Permanente do 
Senado Federal, nos termos do art. 40, inciso ITI, alínea c, 

da Constituição _da República Federativa do Brasil, combinado 
_c_om os ans. 186, inciso m,,aünea c; e 67, da Lei.n~ 8.112, 
Qe_ 1.990, bem assim ·com p artigo 11 da Resolução (SF) n9 
87, de 1989, com as vantagens da Resoluç~o (SF), n• 21, 
de 1980, com proventos. propoicionai.s ao. t~ffipo de_ serviço, 
observado o disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição 
Fecl,er-al. ... : • .- ,.•_,, 

Senado Federal, 27 de março de 1922,. ~sen:ador Mauro 
Benevides! Presidente. - -

(•) Republicado por haver safdo com incorreçáo no ocN; (Seçã0 II), dê 28.3-9i 

(') ATO DQ.i!~SID.EN'f!': \'!' 103, DE 1992 
~ _0-Pre_sidente do Senado Federal, no uso da_su~ co_rn.pe

tencia reg1mental e_ regulàmentar, ·de ronformidade com a 
delegação de competência que ll~e fQ~ P~tgtgada .pelo Ato 
da .C,omiss.ão Dixetor~ _n~_ ~. -?~ fi- de abri,l ,de .. t9.7_3! e tendo 
em vista 6 -que consta do-PmcesS.0.-.~" . .002.~9~{92-1, resolve 
aposentar, voluntariamente, ARLINDO FRANCISCO CA
i:Ó ;, Tecrii<:_O Legislativo, Área de .~;eg~,raoç~, C~~~~~ "Espe
cial , Padrao III, do Quadro de Pess·oal do Seilado Federal 
ilos termos do art. 40, inciso III, -alÍnea ã, dã ConsiÜuiÇã~ 
da República Federativa do Brasil, combinado com os arts. 
192, inciso TI, 186, inciso III, alínea a, e 67, da Lei n» 8.112 
de 1990, bem assim com o art. 11 da Resolução (SF) n" 87; 
de 1989, observado o disposto no art. 37, inciso XI, da Coô.sti--
tuição Federal. -

Senado Federal, 27 de marçõ de 1992- Senador Mauro 
Benevides, Presidente. · 
(*) Republic~:>do por h~~~r saÍci~-~Ôitl i'ncorr~Ç~-o ·do :ÓCN-, (Seção H), de 28-3-92 -

() ATO DO PRESIDENTE N•104, DE 1992 

O Presidente do Senado Federai, no-uso· d3. 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 o que consta do Processo n»_ (!02.:2,2119_2-6, resolve 
aposentar, voluntariamente, FRANCISCO CARNEIRO 
NOBRE DE LACERDA NETO; Analista Legislativo, Área 
de Processo Legislativo, Classe -"Especial", Padrão III, do 
Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos do art. 
40, inciso III, alínea a, da Constituição de Repúbfica Federa
tiva do Brasil, combinado com os arts. 186, inciSO fil, alínea 
a, e 67, da Lei n9 8.112, de 1990, bem ·assim coni o art. 
11 da Resolução (SF) n• 87, de 1989, com as vantagens da 
Resolução (SF) n9 21, de 1990, observado o disposto-no art. 
37, inciso XI, da ConstituiçãO Federal. 

Senado Federal, 27 de março de 1992. -Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 

("')Republicado por haversa(do c_om incorreção no DCN, (Seção 11, -de"18·3'-'92) 

(*) ATO DO PRESIDENTE N• 107, De 1992 
. . 

O Presidente do senado Federal, no uso da sua compe
tência regimental e regulamentar, de conformidade com a 
delegação de competêncía qUe lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n9' 2, de 4 de abirl de 1973, e tendo 
e vista o que consta do Processo n» 002.252192-9, resolve apo
sentar, voluntariamente CRESCILIA APARECIDA 
V ALLOCCI, Analista Legislativo, Area de Processo Legislativo, 
Classe "Especial,., Padrão III, do O®dro Permanente do 
Senado Federal, nos termos do art. 40, inciso fi, alínea c, 
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da ConstituiçãO da República Federativa do Brasil, combinado 
com os arts. 186,- inciso III, alínea e, e 67, da Lei n~' 8.112, 
de 1990, bem assim com o art. 11 da Resolução (SF) n' 87, 
de 1989, cOm proventos proporcionais ao tempo de serviço, 
observado o disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição 
Federal. 

Senado Federal, 27 de março de 1992. -Senador Mauro 
Benevkles, Presidente. 

{-) Republicado por hayer saldo com incorrcçio no DCN, (Seçiio 11), de 
28-3-92. 

DIRETORIA-GERAL 

EXTRA TO DE CONTRATO 

Espécie: Contrato n• 003/92 
Contratada: Matei Tecnologia de Teleinformática S/ A. 
Contratante: Senado Federal. . 
Objeto: Fornecimento e instalação de Central Telefónica 

tipo PABX CPA-T, Digital. 

Crédito pelo qual correrá a despesa: 
Senado Federal: 
Programa de Trabalho: 010010001100410003 
Natureza da Despesa: 4590.5206 
Prodasen: 
Programa de Trabalho: 0100070024202{;.10001 
Natureza da Despesa: 3490.3999 e 4590:5206 
Cegraf: 
Programa de Trabalho: 0100700232900/0001 e 

0100700232025/0001 
Natureza da Despesa: 4590.5206. 
Valor contratual: Estimado em Cr$870.861.21\),00 (oito

centos e setenta milhões, oitocentos e sessenta e um mil, 
duzentos e dez cruzeiros). 

Vigência: 120 (cento·e vinte dias), a contar de 15-4--92. 
Signatário: Pelo Senado Federal Dr. Manoel VIlela de 

Magalhães.Pela Contratada: Thales Anis Salomão e Robson 
Bomflm. 

Gerson Martins de Rezende, Diretor da SSAMP em exer· 
cfcio. 



República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃOII 

SENADO FEDERAL 
Fàço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 52, inciso V da Constituição, 

e eu, Mauro Bencvides, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 7, DE 1992 
Autoriza a União a celebrar contratos bilaterais para a reestrnturação da dívida 

externa do setor público junto aos governos dos países credores e suas -respectivas agências 
de crédito. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1' A União está autorizada, nos termos do art. 52, inciso V da Constituição Federal, ace'!ebrar -

contratos bilaterais para a reestruturação da dívida externa do setor público junto aosgovernos dos paises 
credores e suas respectivas agências de- crédito, de acordo com os parâmetros fixados pela Ata Sobre 
a Consolidação da Dívida do Brasil "Agreed Minute", datada de 26 de fevereiro de 1992. . . . 

Art. z; O ReesCalonamento abrangerá às vàlores de principal e -de juros relaiivos à' dívida afetada, 
com vencimento até 31 de dezembro de 1991 (os atrasados) e de 1' de janeiro de 1992 a 31 de agosto 
de 1993 (a dívida consolidada). A forma de pagamento ficou definida como segue: . . _. . : .. 

I -Cem por cento-aos valores de pfincipal e de juros vencidos no período de 1• de abril de 1990. 
a 31 de dezembro de 1991, relativos à dívida original contraída antenorniente a 31 de março de 1983. 

Forma de pagamento: . ·. · 
a) pelo menos dez por cento do total (aproximadamente US$283,000,000.00 ~.duzentos e oitenta . 

e três milhões de dólares norte-americanos) serão pagos até 31 de março de 1993; e · 
b) o saldo remanescente (aproximadamente US$2,543,000,000.00 -dois bílliões, quinhentos e quarenta 

e três milhões de dólares norte-americanos) será reestruturado e amortizado_ de acordo com o seguinte 
esquema de pagamento: 

0,01% em 30-6~1995; 
0,01% em 31-12-1995; 
1,96% em 30-6-1996; . 
2,14% em 31-12-1996; 
2,32% em 30-6-1997; 
2,52% em 31-12-1997; 
2,72% em 30-6-1998; 
2,94% em 31-12-1998; 
3,16% em 30-6-1999; 
3,39% em 31-12-1999; 
3,64% em 30-6-2000; 
3,89% em 31-12-2000; 

4,16% -ein 30-6-2001; 
4,44% em 31-12-2001; 
4,73% em 30-6-2002; 
5,03% em 31-12-2003; 
5,35% em "3o-6=':?.003; · 
5,68%. em 31-12-2003; 
6,03% em 30-06-2004; 
6,39%-enD1:12-2004; 
6,77% emo30-6-2005; 
7,16% em 31-12-2005; 
7,57% em 30C0-2006.; e 
7,99% em-31-12-2006; 
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MANOEL VILELA DE MAGALHÃES 
Dirctor-Gcral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 

EXPEDIENTE 
CI!NTRO ORÁPICXl DO SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO OONORESSO NACIONAL 

Imprcuo 1ob reapouabilid&de da Meu do Scudo Federal 

ASSINATURAS 

Maio de 1992 

CARLOS HOMERO VIEIRA NINA 
Diretor Adm.iniltrativo 
LUIZCARLOS BASI'OS Semestral .~: ..•.... _ ...... ~·······~····~·······~·~···~··· .. ···~····~·~· ... - ... - .. --Cr$ 70.000.00 
Dirctor Induttrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Diretor Adjunto Tiragem 1.200 eXeDi.p&res 

II -cem por cento dos valores de prinCipal e de juros Yencidos no período de 1' de janeiro de 1990 
a 31 de dezembro de 1991, relativos aos acordos bi\aterias assinados ao amparo da "Agreed Minute" 
de 21 de janeiro de 1987 (Clube de Paris li). - · · · 

Forma·de pagamento: 
a) pelo menos dez por cento do total (aproximadamente_US$ 300,000,000:00 -'--trezentos IDJlhões 

de dólares norte-americanos) serão pagos até 31 de janeiro de 1993; e_ 
b) o saldo remanescente (aproximadamente US$ .2,700,000,000.00-- dois billiões e setecentos milhões 

de dólares norte-americanos) será reestruturado e amortizado de acordo com esquema de pagamento idêntico 
ao indicado no inciso I deste artigo; · 

III- cem por cento dos valores de principal e de juros vencidos no período de 1'. de janeiro de 
1990 a 31-de dezembro de 199f, relativos aos 'acordos bilaterais assinados ao amparo da "Agreed Minute" 
de 29 de julho de 1988 (Clube de Paris III). ·- - ·· -

Forma de pagamento: 
a) pelo menos cinco por cento do total (aproximadamente US$53,000,000.00 -cinqüenta e trFs milhões 

·de dólares norte-americanos) serão pagos até'31 de janeiro de 1993; e ··- _ . ·- . -- - · . 
b) o saldo remanescente (aproximadamente US$ 1,013,000,000'.00 --,,um.bilhão e treze milhões de 

dólares norte•americanos) será reestruturado e amortizado de acordo com esquema de pagamento idêntico 
ao indicado_ no inciso I deste artigo; _ : . . . ' 

IV -cem por cento dos valores de principal e de juros venCidos no período de F de janeiro de 
1990 a 31 de dezembro de 1991, relativos aos. acordos bilaterais assinados ao amparo da "Agreed Minute" 
de 23 de novembro de 1983 (clube de Paris I). 

Forma de pagamento: _ _ _ _ _ 
a) vinte por cento do total (aproximadamente US$ 343,000,000.00 ---, trezentos e qúilrenta e ·três 

milhões de dólares norte-americanos) serão pagos até 30 de junho de 1993; e 
b) os restantes oitenta por ce·nto (aproximadamente US$ 1,370,000,000.00 - um bilhão trezentos 

e setenta milhões de dólares norte-americanos) serão téesttuturados e pagos em seis prestações semestrais, 
iguais e sucessivas, á primeira vencendo-se em 30 de junho de 1994 e a últiína em 31 de dezembro de 
1996; . . . '. 

V -cem por cento dos valores de principal e juros vencidos no período de 1' de janeiro de 
1992 a 31 de agosto de 1993, relativos: _ _ 

a) à dívída originálmente contraída antes de 31 de agosto de 1983 (aproximadamente US$ 
1,724,0.00,0If0.00 _:_um bilhão setecentos e vinte e quatro milhões de dólares norte-americanos); e 

b) aos acordos bilaterais assinados ao amparo das "Agreed Minute" de 21 de janeiro de 1987 e 29 
de julho de 1988 (Clube de paris II e III respectivamente) aproximadamente US$ 2,480,000,000.00 -
dois bilhões_ quatrocentos e oitenta milhões de dólares norte-americanos). 

Forma de pagamento: 
O valor total será reestruturâdo e amortizado de acordo com esquema de pagamerito idêntico ao- -

indicado no Inciso I deste artigo. 
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A~. 3' Os ~e~bolsos autorizados por esui Resolução não poderão ultrapassar os limites e condições 
estabelecidos pela Resolução n' 82, de 1990, do Senado Federal. 

Art. 4' Ein' qualquer hipótese, cópias dos atos, contratos ou acordos firmados com base no disposto · 
nesta Resolução serão enviadas ao Senado Federal até quinze dias após sua respectiva assinatura, na forma 
original e devidamente traduzidos para a língua portuguesa. 

Parágrafo único. Os acordos bilaterais a serem celebrados com os governos estrangeiros e suas agências 
não poderão fixar taxas de "spread'' (margem de comissão a ser acrescida· aos custos de captação) superiores 
ao limite de 0,3% ao ano. " 

Art. 5' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 30 de abril de 1992. -Senador Mauro Be_nevides, Presidente. 

---SUMÁRIO 

1 - ATA DA 64• SESSÁO, EM 30 óE ABRIL DE a concessão outorgada à RádiÕ Sociedade de Feira de San-
1992 tana Ltda. para explorar serviço de radiodífusão sonora 

1.1-,ABE.RTURA em onda média na cidade de feira de Santana, Estado 
).,2-EXPEDIENTE . -~ ··--·-- ___ . __ da Bahia. . . 

·1.2.1 ~Mensagem do Senhor Presldente da República ·~-Projeto de Decreto Legislativo n' 49192 (ri' 93191; 
_ N"' 185/92 (n'-' 130/92, na origerii), restifUiD.do autó- na Câmara dos-Deputa;dos.), que aprova o ato que renova 

graJos de projeto de lei sancionado.___ _ _ , _ _ a concessão outorgada à Rádio Difusora de Rio Brilhante 
1.2~2- Avíso do Ministro dos TranspÓrtes e Coniu-. :Ltda.paraexplorarserviçoderadiodifusãosonoraemonda 

oicações média na cidade de Rio Brilhante, Estado de Mato Grosso . 
- NQ, l/92, enCam"inhando in.formaç6eS sobre os quesi- do Sul.· 

•tos constantes Qo' Reqtiériment.o nÇ>· 58!92, de autoria do ·1.2.4- Pareceres 
Senador Maurício Corrêa. · Referentes às seguintes matérias: 

1.2.3-. OfíCiOs-do Senhor 1~ Secretário __ da_ Ç~~ar~ ~ -:-:::-.frojetq d~ Resolução n~>6/92, que prorroga a valida~ 
. do• Deputados . . _ . _ . . . . . . . de oa ~esolução do Senado Federal n' 96, de 1989. 

- N~> 84/92, encaminhando ao Senado autógrafo do -Mensagem n?163/92 (nÇ>9D/92,_ n3: origem)~ referente : 
Projeto de Lei da Câmara n? 45/89 (ri9 560/88, haquela apropostaparaquesejaautorizadaaRepúblicaFederativa 
Casa), que concede pensão especial a Dolores Drummond do Brasil a ultimar ·contrataÇãO de operação de crédito 
de Andràde. externo, no valor deUS$ 167,000,000.00, junto ao Banco _ 

Encaminhando à revisão. do Senado autógrafos dos se- Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (Banco · 
guintes prt?jetos: Mtmdial), destinada ao financiamento parcial do -Plano 

- Projeto de Lei "da Câmara n' 29/9~ (n• 4.38'6/89; -Agropecuário e Florestal de Rondônia - PLANAFLO-
na Casa de, origem), que inclui 0 Município de São llen~o- RO. (Projeto de Resolução n• 17192.) 

o tio Sapuca1, Estado de Sáo Paulo, na Area de Proteçao -_OfÍcio ~,s,.-, ri9 66/91, da Pi'dfütUra -do Município-
,Ambiental da Serra da Mantiqueira. de Silo Paulo, Solicitando autorização para emi5Sã0 ·de _ 

- Projeto de Lei da Câmara n• 30192 (n' 1.990/91, · 5.547.994.259 Letras Financeiras do Tesouro do Município · 
na Casa de origem), que extingue o Imposto Suplementar de São Paulo (LFTMISP), a preço unitário de Cr$1,00 
de Renda sobre as distribuições de lucros ou dividendos (um cruzeiro), em lY-6-91, para pagame:ó.to do 3Ç> oitavo. 
relativos a invesiiriientos em moeda eStrangeira. (Projeto de Rc;:s_olução nÇ> 18/92.) - -

- Projeto de Lei da Câmara n9 31/92 (n9 2.747/92, _Ofício "S:.' nÇ> 67/91, do Banco Central do Brasil, 
, 0.~ Casá de ,o,rigeÍ1~) 1 que dispõe sobre a política nacional submetendo â consideração do Senado Federa_! pedido for-
. de salárfos_e_ dá outras providências. ' · _ __ · _ · mulado pelo Governo do Estado do Espírito".Santo. para -

-Projeto de Decreto Legislativo n' 46192 (n' 16&192·, emissão de Letras Financeiras--do Tesouro do Estado ..,.. . 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo LFT-,ES, destinada ao giro de 88% das 1.385.285.819 
entre o GOVerno ·da República Federativa do BraSil e o LFT-ES, vencíveis no 1Ç> semestre de 1992. (Projeto de 
Governo da República Federal da Alemanha sobre Coope- Resolução nÇ> 19/92). · 
ração Firianceirã riO montante de DM-304.85K:wz;oo, cele-
brado em Brasília, a 24 de outubro de 1991. -- · _ - M~n-sagem nÇ> 174/92, do Senhor Presidente daRe-

- Projeto de Decreto Legislativo nÇ> 47/92 (n_9 73/91, pública, submetendo à aprovação do Senado Federal; o 
na Câmara dos Deputado~),_que;aptova o ato que outorga riome do Dr. Jo_s_é FranciscO' Res:ek, para exercer o cargo -
permissão à Rádio Vila Real Ltda. para explorar serviço de Ministro do Supremo Tiibunal Federal. -
de radiodifusão sonora nã cidade de Ituiutaba, -Estado de -Mensagem nÇ> 175/92, dei Senhor Presidente-daRe-
Minas Gerais. ------- pública, submetendo à aprovação do Senado Federal, o 

-Projeto· de Decretb"LegislatiVo ll9 48/92 (ri~ 92/91, Dórne dO Dr. FranCisco César Asfor Rocha, para exercer 
na Câmara ·dos Deputados), que aprova-o-ãto que renova o cargo de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 
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1.2.5- Comunicações da PreSidência -No 214/92, de urg~nc:ia para o Projeto de Resolução 
-Prazo para apresentação de emendas aos Projetes n9 19, de _1992, que autoriza o Governo do- EstidO do 

de Resolução nçS 6, 17, 1~- _e 19, de 1992, e Ptc;ij~_t6 de ___ Espfrito Santo a emitir e colocar no mercado, através de 
Decreto Legislativo n<> 46/92, lidos anteriormente. ··ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado,~ 

-Prazo para tramitação e aprese·ntação de ~emendas cujos recursos, advindes de tal emissão, serão destinados 
aos Projetos de Decreto Legislativo n'' 47 a 49, de 1992, ao giro de 88% das 1.385.285:819_ LFT-ES vencfveis no 
lidos anteriormente. 19 semestre de 1992. 

1.2.6.:.... Requerimentos 
- N9 208/92, de autOria do Senador Nelson Wedekin 

e outros Srs. SeiiãdOres, solicitaiido a Criação-de ComissãO-
Parlamentar de Inquérito -constitUída por sete membros, 
para que apure, no prazo _de 90 dias, as recentes ameaças 
feitaS p-ela FIFA de banimento do Brasil das competições 
Internacionais de fute_bol. 

- N~ 209/92, de autoria do Senador Pedro Simon, 
solicitando ao MiniStro __ das Minas e Energia, informações 
que menciona. 

- Ne 210/92, de autoria do Senador Cid Sabóia de 
Carvalho, solicitando a convocaçãct do Ministro de Estado 
da Economia, Fazehda e Planejamento, para prestar infor
mações, perante o Plenário do Senado Federal, a respeito 
dos aumentos abusivos_ da prestação--da casa piópria ém 
razão dos protestos dos_ mutuários contrâ ·o Sistema Finan-
ceiro-ua Habitação. 

- N9 211/92, de autoria do Senador Fernando Henri
que Cardoso, solicitando licença para tratamento de saúde, 
por dez dias, a partir do dia 27 de abril do corrente ano. 
Aprovado. 

- N9 212/92, de autoria do Sen-ador Hydekel Freitas, 
solicitando que seja· t:orisiderada como licença autoriza_da 
a sua ausência" da Casã ·no- dia 27-do corrente ano. Apro
vado. 

1.2. 7 - Discursos do Expediente 

SENADOR JOSÉ FOGAÇA"=- tibiunc1as ile O Glo
bo sobre transferência irregular de r6cj:u:soS de _rubricas 
do Orçamento da União, em desa-cordo com o teXio ap-ro
vado pelo Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE - Providências adotadas por 
S. Ex~ para averiguar a Veia cidade das denúncias relatadas 
pelo Sr. José Fogaç:a, tendo em vista O- recebimento de 
ofício do Senador Eduardo Suplicy sobre ,o-mesmo tema. 

SENADOR EDUARDO SUPUCY~ Ofício enca: 
minhado por S. EX' ao Presidente do Senado Federal, solici
tando apuração de alterações introduzidas no texto do pro
jeto -de lei do orçamento após sua ap-rovação pelo Con
gresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE ~DisposiÇão de S. Ex• para 
o cumprimento rig"ofoso dos prazos regimentais concer
nentes à apreciação rla proposta orçamentáriã para 6 eXer
cício de 1993. 

1.2.8- Requerimentos 
- N-? 213/92, de urgência para o Projeto ·ae Resolução 

n9 18, de 1992, que autoriza a: Prefeitura dÕ Município 
de _Sãq Paulo a -emitir e coloç:ãr no -mere-cidO, através de 
ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Muni
cípio de São Paulo- LFTM-SP, no valor·de 5.547.994.259, 
destinadas ao pagamento do 3~ oit_?yo _Qe precatórios-judi
ciais pendentes, de responsabilidades daquele Município. 

- N~ 215/92, de autoria do Senador Pedro Simon, 
solicifãndo a transcrição, nos Anais do Senado Federal, 
da matéria do jornal Zero Hora, de 25 de abril de 1992, 
intitulada "Um compromisso com o Rio Gr3nde. 

- N~ 216/92, de autoria do Senador Mauro Benevides 
e outros Srs. Senadores, solicitando dispensa de interstício 
e prévia distribuição de avulsos para o Parecer n~' 
95/92-CCJ, sobre a Mensagem n' 175/92, do Senhor Presi
dente da República, submetendo à aprovação do Senado 
Federal, o nOIJle do Dr. Francisco César- Asfor Rocha, 
para eXercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal 
de Justiça, a fim de -que figure ml Ordem- do Dia da sessão
seguinte. Aprovado. 

---==N~' 217/92, de autoria do Senador Alexandre CC)sta 
e outros Srs. Senadores, solicitando dispensa de interstício 
e prévia distribuição ~e avulsos para a Mensagem n~ 174/92, 
do Senhor Presidente da República, submetendo à delibe
ração" do Senado Federal, o nome do Dr. José Franciscõ 
Resek, para exercer o cargo de Ministro do Supremo Tribu
nal Federal, a fim de que figure na Ordem do Diã da 
-sessão seguinte. Aprovado. 

1.2.9- Comunicação 
-Do Senador Hugo Napoleão, -que·se·ausentará do 

País, no período de 30 do corrente a 11 de maio. 

1.2.10- Comunicação da Pl-esidênciB 
- Recebimento de Telex nÇI 1.283, de 24 de abril 

do corrente ano, do Presidente do Supremo Tribunal Fede
ral,_ comunicaiJ.do que aquela Corte julgou procedente a 
áÇão direta de inconstitucionalidade nÇI 722-0/600, decia-

~ i-a,n-do a inf,:onstí"tucionalidade do art. 27 e parágrafo- único 
da Lei n~'íf.216, de 13-de agOstC)dé- 1991; e o art. 10, 
parágrafo 1~, incisos II e III e parágrafo 24, inciso II,' da 
Lei n' 8.270, de 17 de dezembro de 1991. 

1.2.11- Discursos do Expediente (continuação) 
SENADOR JOSÉ EDUARDO- Queda da inflação · 

e a~ rrie-dldas pa!a ·a reto~a~~:do ci·escimeilto econ?rniOO. 

1.3- ORDEM DO DIA 
- Requerimerito n~78, de" 1992, da Sen_iidora Marluce 

Pinto, solicitando a retirada, em caráter definitivo do Pro
jeto de Lei do Senad()n~ :?02._ de 1991, de su_a autoria, 
que estabelece normas integrantes do Es~atuto d<;i Mi
cro_e_.:npresa- e- da Empresa âe Pequeno Porte, relatiVas ao 
tratamento diferenciado, simplificado e favorecido, nos 
campos administrativo, tributário, previdenciário, traba
lhista, creditício e de desen~ol'limento empresariaL Apro
vado. 

1.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 
- Requeririientos nç5"213 e214/92~ lidos no Expediente 

da presente sessão. Aprovados. 
1.3.2- Discursos após a Ordem do Dia 

SENADORA JúNIA MARISE- 84' aniversário do 
Clube Atlético Mineiro. -
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SENADOR NELSON WEDEKIN-TranscriÇão-nos 3.2.2 - Requerimento 
Anais d_o Senado Federal, do documento síntese do Fórum --N9 219/92, de_autoria do Senador Maurício Corrêa, 
Nacional em Defesa da Escola Pública na LDB, sob o solicit~nç:Jo a inçlusª'o na Ordem ç:lo Di~ Q9 Projeto, de __ 
título "'A Educação Não Pode Mais Esperar". Resolução do Senad_o n9 94, de 1991. 

1.3.3 --Comunicação da Presidência 3.2.3- Comunicação da PrE:sidência 
Convoca-ção de sessão extraordinária a realiza-r-se ho- -Convocação de sessão_solene du Congresso Nacio-

je, às 12 horas e 10 minutos, com- Ordem do Dia que nal para a próxima quarta-feira, dia 6 de-maio, às 17 horas, 
designa. - _ de~ttn._ada a çoroemorar o bicentenário d~ Inconfidência 

____ Mineira. ·--
1.4-ENCERRAMENTO 3.2.4- Discursos do Expediente 

2- ATA DA 65• SESSÃO, EM 30 DE ABRIL DE SENADOR JUTAHY MAGALHÁES.:... Reflexões· 
1992 -sobre o "Dia ·do Trabalho" em três perspectivas: trabalho, 

2.1-ABERTURA solidariedade e união. O papel fundamental do sindica· 
2.2_:EXPEDIENTE -=-lismo na luta pelo incremento da justiÇa social no Brasil. 
2.2.1- Comunicação da Liderança do PDS SENADOR LAVOISIER MAIA- O salário mfnimo 
- Referente â indiCação do Senador Jarbas Passa- e_ 9_--arrocho salaiial na política económica do Governo. 

rinho, para integrar a Comissão -de Constih.J._ição, Justiça 
e Cidadania, éomo titular, em substituição ao Senador SENADOR RONAN TITO -Presença de S. Ex• 
Oziel Carriekó. ·- - ha reuniãO-de Parl~mentares do Continerit~, prOmoVida 

2.3-0RDEM DO DIA 
Parecer da Comissão "de Constituição, Justiça e Cida

dania, sobre a Mensagem n' 175191 (n• 112/n;-na ongem), 
de 20 abril do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado a escolha 
do Sr. Francisco Cesar ASfor Rocha. para exercer o cargo 
de Ministrá do Superior Tribunal de Justiça, na vaga decor
rente da aposentadoria do Ministro Washington Boiívar 
de Brito._ Aprovado. 

Parecer da ComissãO de .ConstituiÇã-o, Justiça e 'Cida
dania, sobre a Mensagem n' 174192 (n• 109192, na origem), 
de 15 de abril do corrente ano, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação do Senado a 
escolha do Sr. José Francisco Rezek, a firi:l- ser nonieado 
para exercer o cargo de Ministro do Supremo Tribunal 
Federal, em vaga decorrente da aposentadoria do Mini"sfro 
Célio de Oliveira Boi"ja: Apl-OVado, tendo usadO da palavra 
os Srs. José Pàulo Bisõl, Jutahy Magalhães, Eduardo Supli
cy, Jarbas PassariD.ho e Elcío ÁlVares. _ - _ __ : --

2.3.1 - Discurso após a Ordem do Dia 

SENADOR ALMIR GABRlEL- Desaparelhamen· 
to _da_ Comissão _Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização~ impedindo o acompanhamento da execução 
orçamentária. Racionalização dos trabalhos das comissões 
temáticas do Senado, para melhorar o de_seropenho do _Le
gislativo. 

são 

1992 

2.3.2- Designação da Ordem do Diª da próxima ses-

2.4- ENCERRAMENTO 

3 - ATA DA 66'-SESSÃO, EM 3õ DE ABRIL DE 

3.1-ABERTURA 
3.2 ~EXPEDIENTE 
3.2.1- Ofício do Sr. Secretário da Câmara dos DePu

tados 
- N~' 95/92, retificando os autógrafos do Projeto-de 

Lei da Câmara n• 31192, (n'-2.747/92,-na Casa ife -origem), 
que dispõe sobre a política nacional de salários e dá outas 
providências. 

pelo Grupo Brasileiro do Parlamento Latino, realizada esta · 
semana em São_ Paulo, a fim de discutir e analisar a COnfe
r~I).cia Mundial sobre o Meio Ambiente e o Desenvol-

- virnentQ - a Rio/92. A educação de primeiro gra:ú no 
Brasil. 

SENAD6RI-íUMBERTO LUCENA, como Líder
Notícías veíCuladas na Imprensa sobre a cooptação de Sena-
dores do PMDB pai-a o esquema do Govern-o. - -

, 3.2.5 ~ Leitl,ll"a de Projeto 
. _ - Projeto de_ Lei do Senado n<? 52/92, de_ autoria 

dp Sena_dor Pedr<? Sfmqn, que diSp.õe SObre a cOritinuidade 
_de exec~ção das obras públicas. 

3.2.6 - Requerimentos . . 
--:- N• 220/92, de autoria do Senador Pedro Simon, 

solicitando a transcriç-ão. nos Anais da Casa, do editorial 
do jornal O Estado de S. Palllo, de 27 de abril de 1992, 
infifulado "Uma lei moralizadora". _ _ o 

-_N' 221/92, de autoria do Senador Eduardo Suplicy, 
_ S<?l~c}!,_anÇ-o aq S_r.- :tdinis~ro da Econom.ia,_Fazenda e Plane
jãmeD.to· Que sefaíri preStadas pela CaiXa Económica Fede
ral as infonnaç~es que menciona·. · · · · -

3.3 ~ ORD.EM DO DIA -
Projeto de_Lei da Câmara n'.125/91-C (n•60/89, na 

Casa de orige'm)·, que disciplina 'os limites das despesas 
c_o!ll o funcionalismo público, na forma do art. 169 da 
C6ilstituição Fede-ral. Retirãdo-da pautã. -

Projeto de Res.olução o'? 16/92, que autoriza O Governo 
do Estado do Rio Grande do Sul a emitir e colocar.no 

-ril,ercado. através ·cte_ Qfertas PlíhiicàS, Letras Fiitanceiras 
do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul (LET·RS). 
-destinadaS ao giro de 83% das 47.769:443 LFT-RS, vencí
veis no primeifo seniestre de 1992. ApiOvBdÕ. À Comissão 
Diretora·-para redação final. 

Redação final do Projeto de Resolução n' 16/92 Apro· 
vada. A promulgação. 

Projeto de Lei da Câmara n• 108/91 (n• 1.991/89, na 
Otsa de o:rj.gem),_que autoriza-o Poder Executivo a criar 
Uiil3. eScola agrot~cnica_federal no _Município de Araguaína, 
Estado _c;lo Tocintins, e dá outras providências. Aprovado. 
À sançãQ. 
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Projeto de Lei do Senado n' 105/91,--de autoria da SENADOR MAÓNO BACELAR-'-- O agravamento 
Senadora Marluce Pinto;- qUe dispõe sobre o custeio -de do "apartheid económico brasileiro" caso o salário mínimo -
tansporte escolar e construção e manutenção de casas do venha a ser regionalizado. 
estudante do ensino fundamental com recursos do salário- SENADORTEOTÓNIO VILELA FILHO_ Trucu--
educação e dá outras providências. Apl-ovado. À Comissão - -- - -lência policial na comemoração do bicentenário de Tira
Diretora para tedação final. 

Projeto de Lei do Senado n"' 107/91, de autoria da dentes, ocorrida em Alagoas. A impunidade e a crescente-
---- - - onda de crimes no Estado de Alagoas. 

Senadora Marluce Pinto, que disciplina a publicidade dos 
atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos SENADOR JOÃO FRANÇA - 19 ariiversáiiO- de--
públicos. ,Aprovado o substitutivo, ficando_ prejUdicado o falecimento do Senador Hélio Campos-. 
projeto. A Comissão Diretora para- iedigir o vencído para 3.3.2- Comunicação_ da Presidência 
o turno suplementar. -Convocação de seSsão extraordiriária a realizar-se 

Projeto de Resolução n" 22/91, de autoria do Senador hoje, às 17 horas e 45 minutos, cOm Ofdem do_Dia que 
Márcio Lacerda, que acrescenta parágrafo ao ait. 62 do _designa. _______ -__ _ 
Regimento Interno do Senado Federal. Aprovado, tendo 3.4 _ENCERRAMENTO_ 
usado da palavra os ªrs. Marco_Maciel, José J:logaça, José 
Paulo Biso!, Humberto Lucena, Nelson Wedekin, Chagas 4 _ ATA DA 67• SESSÃCf, EM 30 DE ABRIL mr 
Rodrigues, Amazonino Mendes, Mário Covas e Ãureo Me- 1.992 
llo. Aprovado. À Comissáo Diretora para -reaação final. 4.1 _ABERTURA 

Requerimento n' 56/92, de autoria do Senador Carlos 4.2 _EXPEDIENTE 
Patrocínio, solicitando, nos termos regimentais, a transcri-
ção, no:s Anais do Senado Feder~I. do artigo intitulado 4-2.1- Pareceres 
"O crime também é nosso", publicado no jornal FoUta Referentes às seguintes matérias: 
de S. Paulo, edição de 28 de fevereiro de 1992. Aprovado. -Projeto de Resolução n' 23/91; que altera a redação 

Requerimento n"' 62/92, de autoria do Senador Hum- do parágrafo único do art. 114 e acrescenta § 3~ ao art. 
berto Lucena, solicitandO, nos termos regimentais-, a trans- 126 do Regimento Inteiqo do Senado __ Federal, esclare
crição, nos Anais do Senado Federal, da "Carta de·Cane- cendo que, visando à melhor técnica legislativa, adequou 
la", aprovada pelos juízes Federais de Canela, Esfado do a emenda do projeto· à emenda aprovada, oferecida pela 
Rio Grande do_ Sul, no período de 14 a 17 de novembro Comissão Diretora, que deu nova redação ao art. 2:;. pro-
de 1991. Aprovado. posto. (Redação final.) · 

Projeto de Lei da Câmara n• 118/90 (ni s:329/90, na -Projeto de Decreto Legislativo n' 8/92 (n' 34/91 
Casa de origem), .de iní~iativa d<::t Tribunal Su(>erior; do na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Convê
Trabalho, que cria junta de Conciliação e Julgamento na nio pata o funC-iOiiaffiento .da Sede Acadêniica da Flacso 
4~ Região da Justiça do Trabalho e dá oUtras Providências. no Brasil, celebrado entre o Governo da República Federa
Aprovado. A sanção. - - --_ _ tiva do Brasil e a Faculdade Latino-Ãmericana de Ciências 

·Projeto de Lei da Cámaro n'107/9t (n' 1.877/83;-na Sociais -FLACSO. (Redai;ão finaL) · · 
Casa de origem), alterando dispositivos-da Lei n» 6.194~ -Projeto de Decreto Legislativo n"' 9/92 (n" 35/91, 
de 19 de dezembro de 1974, que trata dó Seguro Obriga- na Câmara dos Deputados), que aprova o texto de Emenda 
tório de Danos Pessoais- causados por Veículos Automo,. _ ao art. 56 da Convenção sobre Aviaçã_o_Civil Internacional, 
tores de Vias Terrestres (DPVAT). Discussão adiada Para concluíJo em Montreal, em 6-de outubro de 1989. (Reda-
29-5-92, nos termos do Requerimento n» 222/92. · _ . ção final.) 

Projeto àe Lei do Senado ni 106/91, de autoria da · " Projeto de Decreto Legislativo nin/92 ·(n' 110/91, 
Senadora Marluce Pinto," que -aCreScenta dispositiv'os ao na -câmara dos Deputados), que aprova o texto do Proto
art. 8' da Lei n' 8.134, de 27 de dezembro de 1990, que colo Substitutivo do art. VI do Acordo Cultural de 23 
altera a legislação do Imposto de Rerida -e- âá outras pl-ovi- de setembro de 1964, celebrado entre o Governo da Repú
dências. Discussão adiada para 29~5·82, Dos térmoS dO -Re~ blica Federativa -do Brasil e- o Governo da República do 
querimento n~' 223!92. - - - -- C-~ - - - -- _-Se~egal, em !3rasfliã, em 14 c'!e fevereiro de }984. (Red~ção 

Proposta de Emenda à ConstituiÇâ<)n' 24/91, de auto- - final.) 
ria do Senador César Dias ·e outroS SenadOi-f:s; QUe 31tefa -Projeto de Decreto Legislativo n~ 15/88 (n~- 20 _na 
a redação do§ 2» do art. _14 do Ato das DisposiçOes ConSti- Câmara dos Deputados), que aprova o texto_da Convenção 
tucionais Transitórias. Em fase de discussão. (4• sessão.) n"154, da Organização Internacional do Trabalho- OIT, 

3.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia sobre o incentivo à ·riegoci3.çao coletiva, adoiãdo em Gene-
bra, em 1981,-durante a 67~ Reunião da Conferência rnter

SENADOR JOÃO CALMON- O resultado medío- nacional do Trabalho. (Redação final.) 
cre dos estudantes brasileiros no projeto intitulado "Ava- -Projeto de Resolução n~ 22/91, que acrescenta pará-
liação Internacional do Progresso Educacional". grafo ao art. 62, do Regimento Interno do Senado FederaL 

SENADOR ODACIR SOARES -ConsideraÇões (Redação final.) 
sobre a reunião de Parlamentares do CC:mtinente, promo- 4.2.2- Requerimentos 
vida pelo Grupo brasileiro do Parlamento Latino-; na qual - N» 224/92, subscrito pelo Si_ Marco Maciel e outros 
foram formuladas conclusões para a Conferência Mundial Srs. Senadores; de urgência, nos termos do art. 336, alínea 
sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento --a Rio/92. b do Regimerito Interno, para o Projeto de Lei da Câmara 



Maio de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao II) Sexta~feira 1" . 2Q~9. 

n' 31/92, de iriici3.tiVil do Senhor Presidente da República, 
que dispõe sobre a política nacional de salários e dá outras 
providências. . .. 

- N"' 225/92, de autoria do Senador Divaldo Suruagy, 
solicitando licença dos trabalhos da Casa, no período de 
7 de maío a 8 -de junho do corrente. 

4.2.3 - Comunicação da Liderança do PDS 
-Designação dos membros do partido às COmiSsões 

Permanentes. 

4.2.4 --Requerimento 
- N9 226/92, do Senador José Fogaça, solicitando 

a inclusão em Ordem do Dia; do Projefo de Lei do Senado 
n9 56!91, que tramita em conjunfo CómC>S Pr_ojetos de_ 
Lei do Senado n•' 145 e 179/91. 

4.3- QRDEMDO DIA 
Requerimento n" 87/92, de autoria do Senador Nelson 

Carneiro, Solicitando, nos termos regimentais, -a-ifanscri~ 
ção, nos Anais do Senado Federal, do editorial publicado 
no jornal A Tarde, de Salvador, Bahia, edição de 24 de 
março de_ 1992, iii titulado "O pedágio e os flanelinhas" .. 
Aprovado. 

- 4.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do 
Dia 

- PrõféiO--de Lei da Câmara n9 31192, em regime 
de urgência, nos termos do ReqtieflmCniO n" 224/92, lido 
no Expediente da presente sessão-.-Aprovado, com emenda, 
e retificação solidtada pela Câmara dos Deputados, após 

pareceres de plenário, tendo usado da palavra os Srs. Juta
hy_ M_agalhães, M.ário Covas, Nelsqn ~edekin, Eduardo 
Suplicy, Jarbas rasSarinho, Nelson Carneiro, _José Paulo 
Bisol, 'Pedro _Siflj.c~n, Jonas Pirtheiro, Chagas Itodrlgues; 
Epitácio Cafeteira, José FogaÇa1 Marco Maciel e Humberto 
Lucena, e ~eito_declaração .4~-Y<?tO.O ~f. Jutahy'Magalhães. 

- Redação final da Emenda do Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara n~ 31192. Aprovada. À Camara dos Depu
tados. 

- Reqlleifnlento n9 225/92, lido no Expediente da 
presente sessão. Aprovado, após parecer favorável da co-
.õ:tissã6 compêtente. - ·· · 

4.3.2 - Discurso após a Ordem do Dia 
- SENADOR EDUARDO SuPLICY - Home

nagénl de pesar pelo falecimento dO -artista Plástico Lfvio. 
Abramo. 

4.3.3- DeSignação da Ordem do Dia da próxima ses
são-

4.4 -ENCERRAMENTO 

. 5- PORTARIA DO PRiMEIRO SECRETÁRIO 
N' 20, de 1992 · · · · ' · · · · 

'' 6- MESA DIRETORA 
7- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 

8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN-
TES. 

Ata da 64a Sessão, em 30 de abril de 1992 
za Sessão Legislativa Ordinãria, da49" Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
• '" : o > I I ' " 

Presidência dos Srs. Mauro Berre vides ~ AJexandré Çósta 

À.~ lO liORAS R .'W MTNlrrDS, ACTTAM-~fl PRJ"'
SRN'Tl!S OS SUH SliNATJOR/iS: 

' 
chid Saldanha Derzi - Ronaldo Aragâo - Ronan Tito - RU)' 
Bacelar - Valmir Campeto. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - A lista de 
Albano Franco- Alexandre C.osta- Alfredo Campos presença acusa o~coniparecimeuto de 60 Srs. Senadores. Ha

- Almir Gabriel- Amir Lando -Antonio Mariz - Bcni Ve- vendo número regimental, declaro aberto a sessão. 
ras- C..arlos Patrocínio- César Dias- Chaga.., Rodrigues- - :Sob a proteção de Deus, iniciamQs nossos trabalhos. 
Cid Sabóia de Carvalho- Coutinho Jorge- Divaldo Suruagy · .O Sr. I• Secretário procederá à leitura do Expediente. 
- Eduardo Suplicy - :Elcio Álvares - HnC:a~ Farias - Esperi- É li"do 0 seguinte: 
diao Amin - Epitácio CA~feteira - Flaviano Melo - Francis
co Rollemberg - Garibaldi Alves Filho - Gerson Camata -
Guilherme Palmeira - Henrique Almeida - Humberto Luce
na - Hydekel Freitas- Irapuan Costa JOnior - Jarbas Pa.o;.~a
rinho- Joâo Calmon - Jolio França - Joâo Rocha- Jonru 
Pinheiro - Josê Eduardo - Josê Fogaça - José Paulo Biso! 
-José Sarney -Júlio Campos -Júnia Marise- Jutahy Maga
lhães- Lavoisier Maia- Levy Dia.~- Louremberg Nunes Ro
cha - Lourival Baptista - I.ucfdio Portella - Magno Bacelar 
- Mansueto de I.avor - Mário C.ovas - Mauro Benevide.• -
Meira Filho- Moisês Abrâo- Nabor Júnior- Nelson Wede
kin - Odacir Soares - Onofre Quinan - Pedro Simon - Ra-

' ' '- EXPEDIENTE 

MENSAGEM 

DO PRESIDENTE DA REPÚBILCA 

N• 185, de 1992 (n' 130/92~ na õngem), de 27 do corrente, 
restituindo autógrafos do ProjetQ Qe Lei da Câmara n"' 106, 
de 1992, (n• 2.033191, na Casa de-origem), de iniciativa âo 
Superior Tribunal de_ Justiça, que dispõe sobr:e a restruturação 
do Tribunal Regional Federal da 3• Região, e dá outras provi-
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dêncÚts, Sancionado, e que se transformou na Lei n\> 8.418, 
de 27 de abril de 1992. 

AVISO 

DO MINISTRO DOS TRANSPORTES 
E COMUNICAÇÕES 

Aviso n~ 1/92, de 24 do corrente, encaminhando informa~ 
ções sobre os quesitos constantes do Requerimento- n'? 58, 
de 1992, de autoria do Senador Maurício Corrêa. 

(Encaminhe-se cópia ao requerente.) 

OFÍCIO 

DO PRIMEIRO SECRETÁRIO 
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

N"' 84/92, de 28 do corrente, encaminhando ao S~llado 
autógrafo do Projeto de Lél da Câmara n9 45, de· 1989 (n9 

560/88, naQuela Casa), de iOiCiativa do PÍ'esidente da Repú
blica, que concede pensão especial a Dolores Drummond de 
Andrade, e que se transformou na Lei n9 8_._412, de 14 de 
abril de 1992. · 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguin
tes projetos: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 29, DE !992 
(N• 4.386/89, na Casa de origem) 

Inclui o Município de São Bento do Sa-pucai, Estado 
de São Paulo, na Área de Proteção Ambiental da Serra 
da Mantiqueira. 

O CongreS:sONaçional decreta: 
Art. 1''. Fica iriduído o MU:rikípio de São Bento do Saw 

pucaí, Estado de São Paulo, na Area de Proteção Ambiental 
da Serra da Mantiqueira, criada pelo Governo Federal através 
do Decreto n• 9!.304, de 3 de junho de !985. · ·· · 

Art. ~ Esta lei entra em vigor'· na dat_a_ de sua publi-_ 
cação. · 

Art. 39 Revogam-se as disposições effi contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASÍL 

••••• ~- ·-·. ,., •••• •* ••• ••••• ... -•• ' ••• ·-· ·-·~---•t..._ •. ,; ~:, ; ............. .:. . . -~-~--: ..• 

TÍTULO IV 
Da Organização -dos Poderes 

CAPÍTULO! 
Do Poder Legisl8.tivo 

,., • ~· • • • ,.,., • • • ,.., • •·• u-.••••~ .~__..,__-..-..-'>,,,' • • • ••• O • • .~. •• •• ;-,o • • • • • •··~ • • • ~.o-, 

I- sistema tributário, arrecadação e distribuição de ren
. __ dãs~ 

II- plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orça
mento anual, operações de crédito, dívida pública e emissões 
de curso forçado; 

III- fixaçáó -e modificaçãá~âo efetivo das Fófças Arma
das· 

- - 'IV- planos e programas nacionais, regionaiS e _setoríais 
de desenvolvimento; -

V -=-limites do-terrítório rlacionã.I; -eSpaço àér:e"o e marí; 
timo e bens do domínio da União; ·-

VI -incorporação, subdivisão ou desmembramento de 
áreas de Territórios ou Estados, ouvidas as respectivas Assem
bléias Legislativas; 

VII- transferência temporária da sede- dO GOverno Fe
deral; 

VIII - concessão de anistia; _ 
IX- o;rganizaç_ão admillistnltlv-a,jiiafCiári~, do Ministé

rio Público e da DefensoriaPública da União e dos -Territórios 
e organização judiciária, do Ministério Público e cta DefenSaria 

. Pública _do Distrito Federal; - -
X - criação, transformação e extinção de cargos, empre-

gos e funções públicas; --
XI- criação, estruturação e _atribuições dos MiniSteiios 

e Órgãos_ da administração pública; _ - _ - - - - : 
XII --telecomunicações e radiodifUSão; --- --
XIII- matéria financeira, cairibial e mo:óetária, institUi-

ções financeiras-e suas operaÇões; -· -
XIV- moeda, seus limites de emissão, e montante da 

dívida mobiliária federal. 

SEÇÃO VIII 
Do Processo Legislativo 

-......... ··················~··••-<••····*•····························--·--···'-;.~-;---

SUBSEÇÃO Ili 
Das Leis 

Art. 61. A iniciativã âas leis complementares e ordiná
rias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câinara dos 
Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, 

--ao Presidente da República, ao Supiemo Tribunal Federal, 
aos Tribunais Superiores, ao PrOcurador-Geral da- República 
_~:;.aos cidadãos, na fonna e nos casos previstos nesta c-oristi-

- -tuição. 
§ 1~ São de iniciativa _2_rivativa do Presidente da Repú-

blica aSleis·q-ue: _ · "-~- -~- <· • 

I- fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Arma
das; 

II - disponham sobre.: 
---- a) ·criação de Cãrgos~-funçOes ou empregOS ·pu'b1icos ria 

administração direta e autárquica ou ãumento de sua remu
neração; 

SEÇÃOTI 
b) _organização administrativa e judiçiária,_ matéria tribu

--_ táriã e orçamentái:la,~serviços públicoS e pessoal da: adminis-
Das Atribuições do Congresso Nacional 

Art. 4S. _Cabe ao Congrésso_ NãcioDa~~- corri a sanção 
do Presidente da República, não exigída esta para o especi_:. 
ficado nos arts. 49, 51 e 52, dispOr sobre todas as matérias 
de competência da União, especialmente sobre: 

tração dos Territórios; -
--C)- servidores públicos da Uõ.iãO-e Territórios, seu regi~ e 

jurtdico, proviritento de cargos, estabilidade e aposenta~on.a 
_c' de civis, teformã e transferência de militares para a mati

vidade; 



Maio de 1992 DIÁRIO DOTONGRESSQ NACIONAL (Seção JI) Sexta: feira I' 2631 

d) organiza'ção ~do Ministério Público e da Defe_nsoria_ 
Pública da União, bem como normas gerais para a organiiaçáo 
do Ministério Público e da DeJe_nsoria Pú_blica dos Estados, 
do Distrito Federal e dos TerritóriOs; 

e) criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e 
órgãos da administra_ção pública. 

§ 29 A iniciatíva popular pode ser exercida pela apre~ 
senção à Câm_ar_a dos Deputados de projeto de lei _subscrito 
por, no mínimo, um.- por cento do eleitorado_nacionãl, distrF 
buído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três 
décimos po-r cento dos_ eleitores de cada um deles, 

TÍTULO VIII 
Da Ordem Social 

CAPITULO VI 
Do Meio Ambiente 

Art. 225. Todos têm direito-ao--meio a.triblente ecolOgi
camente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial 
à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público_ e 
à coletivida_d_e o dever de_ defendê-lo_ e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações. 

§ 1" Para assegurar a efetiVidadc desse direito, incumbe 
ao Poder Público: 
• • • •••• • • • ·~• •-•-• •-• • rco ,-,~•• • •-• ~-·-·-·~-· ••• c~··-~·-~-•~-LL~-~·-~·-•"'--"=""-••••••••>->-,-• 

III -definir, em todas as unidades da Federação, espaços 
territoriais e seus comporientes a serem especialm-ente prote
gidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente 
através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa 
a integridade dos atributos que justifiquem: -sua proteção; 

LEI N' 6.902, DE27 DE ABRIL DE 1981 

Dispõe sobre a criação de estações ecológicas, áreas 
de proteção ambiental e dá outras providências. 

~ ... ·A;t ~. 8~ .. ·o. P~~i;~· E·;~-~~ti·~~-:q·~;~d~. i;;;;~;;-;~í~~;~-t~· 
iriteresse público, _pOderá declarar determinadas áreas do terrb 
tóriO nãcional coinO_de interesse para· a proteção ambíental, 
a fim de assegurar o berii:_esta,r das populações humanas e 
conservar ou melhorar as condições ecológiCaS locais. -

Art. 9? Em cada Área de Proteção Ambientai; delltro 
dos princípios cOnsfifUciQnais que regem o exercíciO do dir'eito 
de propriedade, o Poder Executivo_ es_ta_belecerá normas~ limi
tando ou proibirldo: 

a) a im-plantação e o funcionamento de indústrias poten
cialmente poluidoras, capazes de afctar mananciais de água; 

b) a realização de obras de_ terraplenagem e a abertura 
de canais, quando essas- iniciativâ"s "iMportarem em Sensível_ 
alteração das condições ecológicas locais; 

c) o exercício de atividãdes .capazes de provocar uma 
acelerada erosão das terras e/QlJ uro_ a~ntua!io assoreal1)~_nto 
das coleções hfdrícas; 

d) o exercício de atividades que ameacem extinguir na 
área protegida as espécies raras da biota regional. -

_ § 1 ~ A Sec_Fetªria Especial do Meio Ambiente, ou órgão 
equivalente no ãmbito estadual, em conjunto ou isoladamen
te, ou mediante convênio com outraS en"tidades1 fisCalizará 
e supe-rvisionará ils áreas de Prg(eção Ambiental. 

§ 29 Nas Áreas de ProteÇão Ambiental, o não cumpri
mento das normas disciplinadoras previstas neste artigo sujei
tará os infratores ao encargo-·das iniciatívas irregulares, à medi
da cautelar de apreensão do material e das máquinas usadas 
nessas atividades, à obrigação de reposição e recon~titujção, 
tanto quanto possível, da situação anterior e a imposiçãO de 
multas graduadas de Cr$200,00 (duzentos cruzeiros) a Cr$ 
2.000,00 (dois mil cruzeiroS). aplicáveis, diariamente, em caso 
de infraçãO continuada, e reajustáveis de acordo_ com" o~ ínçli
ces das OR1N (Obrigações ReajustáveiS do Tes-oirrõ Nacio
nal). 

"§ 3" As penalidades previstas no parágrafo anterior se
rão aplicadas por iniciativa da: Secretaria ESpecial do Meio 
Ambiente o_u do. órgão estadual correspondente e constituirão, 
respectivamente; receita da--união óu do Es_tado, quando se 
tratar_de multas. -

§ 4í> Aplicam-se às multas previstaS nesta lei as normas 
da legislação tributária -e do processo administrativo fiscãl 
que disciplinam a imposição e a cobrança das penalídades 
fiscais. - -
••••r"'-'''''"''''':"'"•:oo•Y .... ...-.,~~"""'•••~~"""'-''"••••"r!'"'_.-•••• -

..... * ............. ~ ........ _ ............... ~._,_ .......... ~.~ ...... _.~ ••• _,_ ..... ~··~·· 

DECRETO N' 91.304, DE-3 DE JUNHO DE 1985 

Dispõe sobre a implantação de área de proteção 
ambiental nos Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro 
e São Paulo, e dá outras providências . 

••• ·~-~ .... -.-.-.. :;-,,,, _____ ,;._._,_,,~···· ...••.. ·'· ;.;"' -=·· .............. d •• •.--.4~·· ... .--.;. -

(A Comissão de Assuittos-SOciais.) --

PROJETO DE LEl DA CÂMARA 
· N' 30, DE 1992 

(N' 1.990/91, na Casa de origem) 

Extingue o ImpoSto "SUplementar de Renda sobre
as distribuições de lucros ou dividendos relativos a inves
timentos em moeda estrangeira. 

O Congresso ~aciona~ dect:et~: 
Art. 1í> O Imposto Suplementar de Renda de que trata 

<tart. 43 da Lei n' 4.131, de 3 de setembro de)962, com 
a redação dada pelo art. 1~ do Decre-t6-Ld no 2:073, de 20 
de dezerilbro Qe 1983, dei~ará de ser. exigido relativamente 
aos tiiênios encerrados após 31 de dezembro de 1991. · 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não ensejará 
a restituição Ou o estorno de Imposto Suplementar de Renda, 
recolhido ou devido, cujo fato gerador seja relativo a período-
base encerrado até _31 d_e dezembro de 199t_. 

Art. 'J:!- ESta -lei_entra em vig9r na d~ta _q_e ~ua publi
cação._ 

Art. 3~ Revogam-se as disposições em contr_ário .. _ 
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LEGISLAÇÃOC!TADA-

LEI N' 4.131, DE 3 DE SETEMBRO DE 1962 

Disciplina a aplicação do capital estrangeiro e as 
remessas de valores para o exterior. 

''''''''"'''''''''"''..-.;~~~~-.,,,.,_.,,.,,,,,,,,,u___.--'~•"''"''''"'-"-~•-~•-•'•"• 

Art. 43. Os lucros e dividendos atribuídos a pessoas 
físicas ou jurídicas- residentes ou- com sede· no exterior ficam 
sujeitos ao pagamento na fonte do Imposto Sobre a Renda 
às taxas que vigorarem para os dividendos devidos às ações 
ao portador. · · · · 
... -~- ... ~. ····• ........... ·- ....... ''-'•• .. ·~~ .... ' .. _., ~-'.' .. .__..- ~--"--~--~---. --~ --

LEI N• 4.390, DE-29 DE AGOSTO DE 1964 ~ 

Altera a Lei n~ 4.131, de 3 de setembro de 1962, 
e dá outras providências. -- -

Art. 1~" os· arts. 49-,-59 ,'19 ~- 99 ' 10, ll_,AParágrafo_ ~linkP~ 
do art. 25, arts. 28 e 43, dá Lei n• 4.13f,,a.e ~de sete!flbrp 
de 1962, passam a ter a se_guJ~Je redaçãq:_ • -_ --" -

· · · · · · x;t: · 4~ · · ·o~t~~i~i;õ~~-~_:_~p~;~i~-~~ti.ã"1;ir"~~~~~;;~;~h;~·a6 ~ 
na moeda do país de origem·, e o de reinve"s.th;nento de .lucroS 
simultaneamente em moeda nacional e na moeda do pàís para 
o qual poderiam ter sido remetidos, realizada a conversão 
à taxa cambial do período durante o qual foi çomprovamente 
efetuado o reinvestimento. -- -

Pai-ágrafo único._ · -~e-9 éap_li_~U~I-~I!~s~~tadO por bens, 
o- registro' Será feito· pelõ" se-ii preço no país de origem -Ou, 
na falta de comprovante.s satisfatóiioS~-seguri.do--Os valoreS
apurados- na contabilidade da' empresa recéptora do capital 
ou ainda pelo crédito de avaliação que for determinado em 
regulamento. - . 

Art. 5"' O registro -do -ínVestimenTo ""êsttaOge"iro será- re
querido dentro de trinta dias da data de seu-ingresso no País 
e independente do pagamento de qualquer taxa ou emolu
mento. No mesmo pra'zo; a paftir da dafa ~a~ aprOvaÇãO do 
respectiVO registr() ~-ritá]?~i~.Pclo órgãocq~p_ef_Ç!lte da empre
sa, proceder-se-á .3:o,. re~~t.r?~d.?s reiny~_~ime?~tgs ?e lu~;ps. 

§ 19 Os capltats estrangeuos e respectfvoS_ reinvest}men
tos de lucros já existentes río_País, tamoem-·estáõ sujeitos 
a registro, o qual será requerido por seus proprietários ou 
responsáVeis pelas empresas em que estiverem: ~Plicados, den
tro do prazo de 180 (ceilto e oitenta) dias da d~tá da publicação 
desta Lei. -- - -- ---· -- ~ 

§ 2"' O ConselhO da--superintendêncià _(I~_ M~e~_a e do 
Crédito determinará" quais'_os comprovantes à Serem eXigidos 
para concessão do registfd dos_c'apitais de quç traia o parágiafo 
anterior. · ---~ -- · ~ ~ -- ' ' :·: · 

competentes da Sumoc e da Divisão de Impostos sobre a 
Renda os contratos e documentos que forem considerados 
necessários para justificar a remessa. 

§ 19 As remessas para o exterior dependem do registro -
da empresa na Sumoc e de prova de pagamento do Imposto 
de Renda que for devido. 

§ 29 Em casos de registras requeridos e ainda não conce
didos, nem denegados, -a realização das transferências de que 
trata este artigo poderá ser- feita dentro- de 1 (um) ano, a 
partir da data desta Lei, mediante termo de responsabilidade 
assinado pelas empresas interessadas, prazo este prorrogável 
3 (três) vezes consecutivas_; por ató do Presidente da Repú
blica, em face de exposição do Ministro _da Fazenda. 

- ~ § 3o No caso previsto pelo parágrafo anterior, as trans
ferências sempre dependerão de prova de quitação do Imposto 
de Renda. 

Art. 10. A superintendência da Moeda e do Crédito 
poderá, quando considerar necessário, verificar a ã:Ssfsteitci<i
técnica, administrativa-Ou Sem-ilhãnte;-prestada a empresas 
estabelecidas no Brasil que impliquem remessa de divisas para 
o exterior, tendo em vista apurar a efetividade dessa assis-
tência. -

. Art. 11. Os pedidos de registro de contrato, par~ efeito 
de transferências finaó.Gel:r:as para o pagamento de roYahies, 
devido pelo uso de_ patentes, marcas de indústria e de comércio 
ou outros_ títulos da mesma espécie, serão instruídos com certi
dão probatória da existência e vigência, no Brasil, dos respec
tivos privilégios concedidos pelo Departamento Nacional de 
Propriedade Industrial, bem corno de documento hábil proba
tó_rio de que eles não caducaram no país de origem. 

Art. 25. 

Parágrafo único. A-multa será imposta pela Superinten
dência da Moeda e do Crédito, cabendo recurso de seu ato, 
sem efeito suspensivo, para o Conselho da SUperintendência 
da Moeda e do Crédito, dentro do prazo de quinze dias da 
data da intimação. -
....... •'-<• ................... ~-- ••••••• -.~~ •• ····'"'·· •• ~""" •••••• ~-----····-----~··· 

Art. 28. Sempre que õCorrer grave desequilíbrio iiõ ba
lanço de pagamentos ou ho!lv~r sérias razões para prever 
a iminência de tal situação poderá o Conselho da Superinten
dência da Moeda e do Crédito impor restrições, por ~prazo 
limitado, à importação e às -remessas de reivestimentós_-dos 
capitais- estrangeiróS e, para este fim, outorgar ao Banco do 
Bfasil monopólio total ou parcial das opcúações de câmbio. 

-§ 1"' No caso previsto neste artigo, ficam vedadas as 
remessas a título de retorno de capitais e limitada a remessa 
de seus lucros até 10% (dez por cento) ao ano sobre o capital 
e reinvesti~~nt9~ _registrados na mocrçla_ do país de origem 

·····~·~··""oóo"""··~·-·--···~r~---·~~__....,-~-··"'""~~··~··~···~'"'·;~.; ........ ,~~-···--" ... ~- _ n·os _termo_S dos aitS . .3"' e 49 desta Lei. 
Art. 7"' Consideram-se reinvesfime-fttõs~ para os eféiiOS § 2-" Os rendimentos que excederem a percentagem fi-

desta Lei, os rendimentos auferidos por e~presas estabele- xada pelo Conselho da Superintentência da Moeda e do Crédi-
cidas no País e atribuídos a residentes_e domiciliados no exte- to, de acordo com o parágrafo anterior, deverão ser comuni-
rior' e que forem reaplicados nas mes~as- e~ preSaS de que cados_ a essa Superintendência, a qual, na hipótese de se pro-
procedem ou em outro setor da economia nactonaL Iongar por mais de um exercício a restriÇão a que se refere 
····~---·········~~····•·'"'"·-----·······""······--·····""·'·--;:·~--··--···<A--~~~ --·-·--_·este artigo, poderá_autoriz~r a remessa, no exe~:cício segutnte, 

Art. 9~ As pessoas físicas e jurídtca~_ qUC · ~eSejai~~ fa-- das quantias relativas ao _excesso, quando o~ l~~ros n~le auferi~ 
zer transferências para o ext~rior a título de !U-c_rç, diyid_e~~os, d~s não atingirem aquele limite. - -
juros-. amortizações. rdyaities; aSsiStência t~ªh_~ca. cien"tíficã, § 39 Nos mesmos casos deste artig'o; poderá o Conselho 
.administrativa e seme1hantes, deverão submeter aos órgãos da Superintendência da Moeda e do Crédito limitar a remessa 
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de royalties e assistêqçia _téchica, administrativa ou semelhante 
até o limite ri:tãXIino-Cumulativo anual de 5% (cinc_o por cento) 
da receita bruta da remessa. ---------

§ 49 Airida nos casos _deste artigo, fica o· Consélho da 
Sumoc autorízádo a baixar instruções limitariâo as despesas 
cambiais corÍl "Viagens Internacionais". -

§ 5o Não haverá, porém, restrlÇão-pá.ra-â'S remeSSãs--de 
juros e quota-s de _amortização, constantes de contratos de 
empréstimo, devidamente regiStrã.dos. 

Art. 43~ O montante elos lucros e dividenQos líquidos 
efetivamente rei.netidos a pesSóa'S ffsicas ·e jurídiCas, reSidentes 
ou com sede no exterior, ficá --sUjeitO -a -um Imposto Suple
mentar de Renda, sempre que a média das remessas em um 
triênio a __ partir do ano de 1963, exceder a 12% (doze por 
cento) sobre o capital e reivestimentos registrados nos termos 
dos arts. 3• e 4• desta lei. 

§ 1? O imposto Supleínentar de que trata este artigo 
será cobrado de acordo com a seguinte tabela: 

entre 12% e 15% de lucros sobre o capital e reinvestiR 
mentos- 40% (quarenta por cento); 

entre 15% e25% de lucros-50% (cinQuenta porcento); 
acima de 25% de lucros -,--_6()% (sessenta por cento). 
§ 2~ Este .imposto suplementar será descontado e reco

lhido pela fonte por ocasião de cada remessa que exceder 
à média trienal r_ef~rida neste artigo." 

...................... ~ ........... , •.•.... ~-

DECRETO· LEI N•.2.073, DE 20 DE DEZEMBRO DE 
1983 

Altera a legislação do Imposto Suplementar de Ren-
da. 

O Presidente da República, no uso .:da _atribuição que 
lhe confere o art. 55, item·n, da Coóstítuição . ___ ~ 

DECRETA: 

Art. 1• A partir de 1' de janeiro de 1984, o art. 43 
da _Lei n~ 4.131. de 3 de setembro de 1962, modificado pela 
Let n• 4.390, de 29 de agosto de 1964, vigorará com a seguinte 
redação, acrescido de § 3~: __ _ _ 

"Art. 43. O ·montante dos lucros e dividendos 
líquidos relativos a--investimentos ·em -moeda estranR 
geira, distribuídos a pessas físicas e jurídiCas, residentes 
ou com sede no exterior, fica sujeito a u~ Ir:nposto 
Suplementar de Renda, sempre que a média das distri
buições em um triênio~ encerrado a partir de 1984, 
exceder a 12% (doze por cento) do capital e reivesti
mentos registrados nos termos dos arts. 3? e 4? desta 
Lei. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 31, DE 1992 

(N• 2.747/92, na Casa de origem) 
(de iniciativa do Presidente da República) 

Dispõe sobre a política nadonal de salários e dá 
outras providências. 

O Congresso -N acio'nal decreta: 
-Art.- 1 ~. A Poi{tica:_-nacional de salários tem corno fundaR 

menta a livre negociã.ção, observado o disposto nesta lei. 
Parágrafo ún1co. _ As COndições de trabalho, bem corno 

as cláusulas salapais, inclusive os ~umentos reais, ganhos de 
produtividade do trabalho e pisos salariais propóicionais à 
extensão e_ à complexidade do trabalho, serão fixados em 
coótrato, convenção ou acordo coletívo de trabalho, laudo 
arbitral ou sentença normativa, observadas, dentre outros fa
tores, a produtividade e a lucratividade do setor ou· da em R 
presa... - _- -

Art. 29 Fica instituído o Índice de Reajuste do Salário 
:Mínimo - IRSM, a ser calculado e divulgado pela Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís"tica - IBGE, que 
refletirã a variação ·mensal do custo de vida para as familias 

-com renda até dois salários -míD.imOs. 
- § 19 O Ministériõ da Economia, Fazenda e Planejamen-

to estabelecerá.e publicará a metodologia de cálculo do IRSM. 
§ 29 QuaD.do, por motivo de força maior, nãO for pôS.SíR 

vel ao IBGE divulgar o IRSM até o último dia útil do mês, 
o=M_i~jstério ~a Ec~nomia, _Fazenda e Planejamento adotará 
íridice substitutivo. · ·· · · ., · · ' ~-
- ' ~ - . . · .- . _ ., -i I"';-- _-_- -•o" _ ,,-,,. .c,_ 

Art. _39 Para os fins desta lei, define-se o Fator de AtuaR 
lização ~-alaria! - FAS como resultado da multiplicação dos 
seguintes índices unitárióS; _ _ _ . : -

I- índice dã variação acunlulada IRSM nô ·quádnfneStre 
imediatamente anterior ao mês de referência do FAS_; 

II -índice da variação mensal do IRSM no mês imediataR 
mente anterior ao mês- de referêncía.do FAS, dividido pela 
média geométriCa- âos índices das variações mensais do IRSM 
no quadrimestre mencionado no incis-o -anterior. 

- - Parágrafo único. -Para f~ deste artigo, o íridice unitário 
é ~- ~or:na da unidade (1,00) mãiif a variação perCentual do 
índice considerado, dividida por 100 (cem). -

Art. -4!' Será àssegurado aoS tiãbalhadores reajuste quaR 
drimestral da parcela salarial até três salários mínimos, pela 
aplicação do FAS. ~ ~ ·~ . - ~ 

- § 19 APirtir de_-Setembro -d-r!-1992;inclusive, os trabà
lhadores do GrUpo A farão jus ao reajUSte preViSto neSte 
artigo nos meses de janeiro, maio e setembro. 

§ 2• A partir de outubro de 1992, inclusive, os trabalha· 
dores do Grupo B farão jus ao reajUste pievisto neste artigo 
nos--meses de fevereiro, junho e outubro. 

§ 39 A partir' de novembro de 1992, inclusive, os traba
, lhadores do Grupo C farão jus ao reajuste preVisto neste 

artigo nos meses de março, julho e novembro. -

§ 1• .,,,,.,.,,.,~''"'"•.-c•.,.,.,,._,.,.~,.,,,..,,,.,,.,,,., ~~ 

§ 49 A partir de dezembro de 1992, inclusive, os traba
lhadores do Grupo D farão jus ão reajuste 'previsto neste 
ãitigo nos meses de abril, agosto-e dezembro. § ·29 O disposto neste artigo não se aplica aos dividen

dos e lucros reinvestidos no País n_os termos do art. 
7• desta Lei. 

§ 3• O imposto suplementar será r;,colhid~ pela 
fonte pagadora e debitado ao beneficfáiíõ-para descon
to por-ocasião das distnbuições subseqüe-iites." 

(À Comissão de Assuntos Económicos) 

. § 59 Enquanto não vigorar ·a sistemática prevfsta--nos 
parágrafos anteriores, os trabalhadores dos Grupos A, B, 
C e D farão jus ao reajuste previsto no art. 4? da Lei n~ 
8.222, de 5 de setembro de 1991. 

Art. 59 serão asseguradas aos trabalhadores antecipa
ções salariais sobre a parcela até três salários mínimos, a -serem 
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fixadas e publicadas pelo Ministério da Economia, Fazenda 
e Planejamento-até o segundo c!ia útil de _cada mês, em percen
tual não inferior à médía geométrica das variações .Qlensais 
do IRSM nos dois meses imediatamente anteriores a sua con
cessão. 

§ lÇ> A partir de julho de 199:2-~_iq.clu~ive~ os trabalha
dores d_o Grupo A farão jus às antecipações previstas neste 
artigo nos meses tle- março~ julho e nov;embro. _ _ ~ 

§ :29 A partir de agosto de 1992, inclusive, os trabalha
dores do Grupo B farão jus às antecipações previstas neste 
artigO_!)OS meses de abtil, agosto e de~emb~o. . 

§ 3Ç> A partir de setembro de 1992, hJ.çlusiv~, o~ h::'a~a
lhadores do_Grupo C farão jus às a!)tedpaÇõe·s previs!ãs __ ':leste 
artigo J?.OS meses de janeirO, IiiaiQ. e setembro. -

§ -4<? A partir de outubro de 1992, Ífl:C_lusive, os trab~l~~---· 
dores do Grupo-O-farão jus às antecipações previstas neste 
artigo nos meses de fevereiro-; junho e·outubro. 

MENSAGEM N' ll9, DE 1992_ 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos_ termos do§ 19 do art. 64 da Constituição Federal, 

tenho a honra de _submeter à elevada deliberação de Voss.as 
--EX-celências, acompanhado de Exposição de Motivos dos Se
nhores Ministros-de Estado da Economia, Fazenda e Planeja
mento, do Trabalho e da Administração _e da Previdência 
Social,- o anexo projeto de lei -que "Dispõe sobre a política 
nacional de salários e dá outras providências". 

Brasflia, 23 de abril de_1992.- Fernando Collor de Mello. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS INTERMINISTEiUALN' 
~- 113, DE 20 DE ASitlL DE 1992,DOS SENHORES MI

. NISTROS DE ESTADO DA ECONOMIA, FAZENDA 
-~E PLANEJAMENTO; DO TRABALHO É DA ADMI-

NISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 

§ 59 Enquanto não vigorarem as disposições pfevistas "' 
nos §§ 39 e 49 deste artigo~ os trabalhadore~ dos Grupos C 

Excelentíssimo Serihor Presidente da--República, 
Submetemos à superior consideraçãO de Vossa Excelên

cia Anteprojeto de Lei que dispõe sobre a política salarial 
e e5tãbelecê nov:a regra de reajustes P~!~~ o salário mínimo 

e D- farão jus -às an~~cjpações previstaS rfo art. 3<? da Lei n9 

8.222, de 1991. __ 
§ Õ9 As aritidpações de qllf: irataes_te artigo, bem como 

aquelas concedidas até a data de publicação desta le-i, com 
base no-art. 39 da Lei n9 8.222, de 1991, que ainda não tenham 
sido compensadas nos termos da referida lei, serão deduzidas 
por ocasião do reajus-te, quadrimestral previsto no artigo ante
rior. 

Art. 6" Salário" mínimo é a· contraPres_tação mínima de
vida e paga diretamente pelo empregador a todo trabalhador, 
por jornada normal de trabalho, capaz de satisfazer, e"~ qU~l
quer região do País, as sUas !lecessic;!ades 'd_tais básicas ~ às 
de sua família, com mOraaia, alimentação, educaçã9, saúd~. 
lazer, vestuário, higiene,_ transporte e ·previdêncià_ sOciàl. · 

§ 1<? O salário rníiiiirio horário Corris_pohderá a 1/220 
(um duzentos e vinte--avos)" do salár~o míili!Do e .o ~àlário 
mínimo diárfo a-1/30 (tiin tiintã-avóS):-- --

§ 29 Para Os trabalhadores que tenham por disposição 
legal- jornada rr:táxima diária de .traq~Iho inferio!' a oitq_horaS, 
o salário_ mínimo horário Será igual ao definfdo no parágrafo 
anterior multiplicaâõ por Oito e dividido' peiO- máXimO=leg_~l. 

Art. 7"- A partir de 1<? de maio de ~992, inclusive,_ o 
salário mínimo :ffienS31 sel-ádi"Cr$230~QUO,OO_(àUzentoS e trin-
ta mil cruzeiros). . ·- . _ . 

ParágrafO úllico. _A partir- de l~ d~ ~etembro,çle~1992, 
o valor do salário mínimo s_erá reajustado quadrimestrah~1ente 
pela aplicação do FAS: - · · · -

Art. 8? CaSo a vari3çã0 real 3Dual do salário mínimo 
resulte inferior à variação real do Pro_duto Interno B,nlto -
PIB per capita, observada a sistemática prevista neste artigo, 
o salário mínimo incorporará, no mês de maio do ano subse
qüente, aumento correspondente ao percentual de variação 
real do PIB per capita, se positiva, no ano ~onsiderãdo_. 

Parágrafo único. A variação real an_ualdo_ salário míni
mo corresponderá à divisão da soma dos_saláriós mínimos 
dos doze meses do ano de referência pela soma dos salários 
mínimoS noS doze meses do ano imediatamente anterior, corri
gindo-se todos 95 _valores_ pela variação acum:ulada do IRSM 
entre Q mêS de competência ~ o mês _de dez.embro do ano 
de referência. - - . __ .. 

Art. 9" Esta lei eritra em ·vigor na dàú. ct"e sua publiw 
cação. - · · ~ -

Art. 10. Revogatn-se a terno;> 8.222_; de§ de setembro 
de 1991 e demais_disposiçôes eni &D.tráfiO. ·-

e benefícios previdenciários. _- -_ _ _ "-
2. COnforme é do conhecimento de Vossa Excelên~ia, 

a Comissão Técnica do Salário MínimO- OOmo resultãdO de 
.um amplo pro-cesso de discussão entre os responsáveis pelos 
principais índices· de preços disponíveis no País, recomendou 
a ãdÕção de um índice específico para o reajuste desse salário, 
de modo a melhor refletir a evolução do custo de vida para 
a parcela da população mais diretamente afetada. Tal índice 
teria como vantagem adicional o fato de estar disponível logo 
·no primeíro dia de cada mês, evitando os transtornos atualw 
mente causados pela divulgação do índice de reajuste dos 
salários, no caso·o INPC,-Sbmente na segui:tda quinzena do 
mês. 

3_ No presé:nte Anteprojeto de Lei, sugere-s_~ ~ __ adoção_ 
do índice de Reajuste do Salário MínirriO-=--:. IRSM, proposto 
pela referida Comissão, também para a correção quadrimes
tral da parcela salarial não superior a tiês salá~os mínimo~, 
bem assim dos_ benefícios de prestação continuada da Previ
dência Social. 

_ 4. Ademais, a sistemáfica de correção ora proposta 
CorilpatibiliZa a política de proteçáo às faixas salariiis ~ais 
baixas com qualquer cenário de inflaçãO. Tal mecanismo con
siste no reajuste pela variação do IRSM no quadrimestre ante
rior, incorporando-se um fator de ajuste baseado na tendência 
da inflação no mesmo período. Assim, num contexto c!e ace!~-

----raç~o-iriflaciQ_nária, os saláriOs mais baixos teriam uma prote-
- ça.O: niaior que a simples reposição da in-flação ocorrida n? 

passado, e, em caso contrário, como atualmente, um cresct
m~nto real compatível com a manutenção da tendência decli
nante das taxas de inflação. 

5. SugeJ;"e-Se, ainda, a continuidade das antecipações 
bfnlestrais para a pareei~ salarial ~té _t~és_ saláriOs míni.rÍJ.Ç)S, 
·que se te-m revelãdO importante instrumento-de redução dos_ 
conflitos na área· trabalhista. sem, contudo, desestimular ft 

livre negociação ergre as partes. 
- 6. No que diz respeito- ao salário mínimo, propõe-se, 

além da polítiCã. de reajuste quadrirnestrais, um inCremento 
_a_!lual em percentual corres~ondente à varia~o real_, se posi
tiva, do Produto Interno Bruto -PIB ''per capita" no ano 

-áiúeriOr, Cofio forma de garantir a esse ·satádo_um crescimento. 
Compatível com o desempenho da econo~ia. Independe:q
temente da aplicação destas regras, propoe-se que o valor 
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do salário mínimo meilsal não- seja inferior a_ Cr$230JXJO,OO 
(duzentos e trinta mil cruzeiros), a partir de maio de 1992. 

7. Esta prcYposta represcntã a solução de compromisso 
entre o desejo deste_ Goyj::t_no de prqm~v~r o resgate do_ valor 
históriCo do salário míh_im_Q e. a !Ju!)_ca dç_~_g_uihbrio das contas 
públicas, notadamente nas esfera_s estadual e m_t.miçipal, res
guardando também a saúde fin~nceira ·cta PreVidência Soci;ll. 

8. A propósito, Sr. Presidente. em resposta à consulta 
efetuada pelo Ministério'-da Econolliüí;-Fazenda e P_lanej~
mento, quinze secretários estaduais de faze;ncla, num tot~l 
de vinte e três, expressaram preferência por urha periodicidade 
igual ou superior à quadrimestral como a mais conveniente 
para o reajuste do salário míniino. _ 

9. _ Qua_nto ao va,for do -salárío mínim_O em maio Oe 1992, 
os valores médioS indicados pelos secretários pof regiões foraffi 
de Cr$195.000,00, para a Região Norte, Cr$ 177.759,00 para 
a Região Nordeste, Cr$ 193.216,00, para a Região Centro
Oeste e Cr$230.000,00,_ para áS Regiões Sul e Sudeste. Tais 
sugestões demonstram que parte expressiva dOs Estãdos jã 
terão dificuldades com o valor do salário mínünQ_ora proposto. 

10. Quarito _aos ben~fícios previdenciários, a presente -
proposta prevê sua revisão quadrimestral nos m.._esrilo.s m,Qldes 
do salário mínimo_,_ à exceção da parcela de ganho real que 
somente será concedida àqueles que recebem o piso. Tal siste
mática proporciona as melhores condiçQ~s possíveis para o 
equacionaineilto da relação entre receitas e despesas da Previ
dência Social, sem que se permita a deterioração do valor 
real dos benefício_s de aposentados e pensionistas. 

SEÇAOIV 
Do Reajustamento do V aios dOs Benefícios 

Art. 41. O reajustamento do$ _ _valores d~ bt:;p_efíc!os 
obedecerá às seguintes normas: 

i- é .asseiurado o reajustamento dos__bene"Fícios para 
preservar-lhes, em caráter permanente, o valor r~~al da data 
de sua concessão; 

II -os valores dos benefícios em manutenção se_rão rea
justados, de acordo com suas respectivas datas de iníCio, com 
bas~ na variação integral do INPC, calculado pelo TBGE, 
nas _mesmas épocas em que o salário mínimo fOr_ _alt.!rado, 

-pelo índice da cesta básic~ ou s~bs_ti_tutivo ev:entual. 
• • • • n~., •• • • ••• • • '" ••-• • • •., •-• •,. .. ., .~ ,_,, • ~·,,,,,., ~•-••, ·•~- •• ~ç,u•••, • 

'''' ...... '' ........ "~·· .. '' .......... ~ ..... ·-·-···-· ...... '"'~·-·-~· ._ ... ·-~-~· ~····· 

LEI N' 8.222, DE 5 DE SETEMBRO DE 1991 

Dispõe sobre a Política Nacional de SaláriOs, o salá
rio mínimo e dá outras providências. 

• Ó Presidente~ da República· _. · 
Faço saber que o Congre_sso Nacional decreta. e eu_sanc_i_o-

no a seguinte lei: - - -- -- -

Art. 1 ~ A política naciorial de salários. respeitado o 
prirteípio da irredutibilidade, tem por fundamento a livre nego
dação coletiva -e reger~se-á pelas normas estabelecidas nesta 
lei. 

ParágrafO-úriico-.---- (Vetado. Y 
11. Por fím, em um cenário de inflação óec:_Iinante, caso 

sejam verificadas, em dois meses_cons_eçutiyos, variações m~n
sais do IRSM infe'rio!es .ã"JO%, a periodicidá.de dos reaJustes 
tornar-se-á sem_es_tral, suspendendo-se, concomitante-mente, A.rt. 29 Pàra efeitos ctest~ 1e·i, os trabalhadores ~ão di vi-
a concessão das antecipações_bimestrais. Tal pi'oVidência coils~ didos nos seguiiftes grupos: 
titur fato r adicional de adequação da política salarial a um I- Grupo I: trabalhadores pertencentes a categorias com 
cenário de taxas de in_fiaçâo t!inda JPaís reduzidas. datas-base nos meses de setembro, janeiro e maio;_ 

São essas, Sr. Presidente, as medidas que subnlêtenioS · II~ Orupo II: trabalhadores pertence-nteS ~a_ Categorias· 
à vossa s~perior consideraçãO, sob a forma de Anteprojeto com datas-basf(_nos meses de outubro, fevereiro e junho; 
de Lei que atende, outrossim, à determinação inserta no § III- Grupo III: trabalhadoreS pertenceTites a categorias -
39 do art. 99 da Lei n~ 8.222,de 5 de setembro de 199.1. <;QI'Q. datas-base nos meses de novewbr_9, r:narço__e julh_r;>; __ 

Respeitosainente;---=-MarcRio Marques Moreir-a,Ministro --- IV- Grupo IV: trab-alhadores pertencentes_ .a cil.tegorias 
da Economia, Faze-nda: e Planejamento. -João MellãQ Neto, .c:om d~tas-base nos meses_ de dezç_mbro., abril e ago,sto. 
MiniStro do Trab_alho e_d_a.A_dminiStra_ção.~_ReiÕhold ,Stepha~ 
nes, Ministro da Previdência S9cia1. Art. 3" É issegurado reajUsteo _bim_sstral à p~rce~a s~!_ã-

rial até três salários mínimos, a título_ de antecipação. em 

LEGISLAÇÃO CITADA. 

LEI N' 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 

Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência 
Social e dá outras providências. 

O l'residente da República 
Faço saber que o Congresso NaciC:nlal decreta e eu sancio-

no a seguinte: · -

························-··~····~·~·o-_,.~ .... ,._ ..... ~~~---~-··-.,....-~-~--·------

TITULO I 
Da Finalidade e dos Princípios Básicos 

da Previdência Social -

••••••••"'•-•··~••••••>YO•oro•>••••••·--~n•••••••••~-~··~~-~-. • 

CAPÍTULO II 
Das Prestações em Geral 

percentual a ser fixãdo pelo MinTStéfio -da Economi"a_, Fazenda 
e Planejamento, no primeiro dia- útil de cada bimestre, em 
ato publicado no Diário Oficial da Unlão_, não poden~o ~er 
inferior a 50% (citlqüenta por ce-nto) -da variação do Jndice 
Nacional de Preços ao Coosumi<lor - INPC - do IBG E 
no bimestre anterior. - - - ·- -. 

§ 1' Os trabalhadores pertencentes aos Grupos T c II! 
farão jus aos te ajustes bimestrais fixados no~ meses de seteJU
bro, novefll.bro, janeiro, março, maio e julho. 

__ § 29 ·os úaQalhad9res pertenCeTites ·aos Grüposii e TV 
faião jus aos .reajustes bimestrais fiXad,os nos meses de ou_tu_~ 
bro, dezembro, fevereiro, abril, junho e agosto. 

_ Art. 4~ _A partir de janeirO de 1992, inclusiv_e, e nos 
meses ffienciclnados nos inCisos I, Il. UI e IV do art. 2~ desta 

_lei, a_ parcela salarial até três salários mínimos:dqs tra_balha
. dOres dos respectíVos grupos~ será re-ajustada pCla variação 

.acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor -
INPC -,no quadrimestre anterior, deduzidas as ante_cipações 

••••• ••• ~· """' '>•••·•·• • • ••• •• --··~·O>·····. O O >'rU• O O> rAO• O O>" o<-> O>>> ..... > >.>r• O• ____ de que trata o art.__ 39
_ desta lei. 
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§ 1~' Excepcionalmente, sem p-rejiifi:O dO disposto no ideal de bens e seiViços de que trata o aÍ't. 7~ desta lei, ass~m 
artigo anterior, a parcela salarial até três salários mínimos éomô Sobre asfegras de reajuste e a sistemática de cr.esci~ento 
dos trabalhadores pertencentes ao Grupo II ser( reajustada) gradual do saláriç Illfnimo. -- - -
em outubro de 1991-, pela variação dO ÍNPC do_l!_l.ês ant~~~r. § 49 O Mimstério da Economia, Fazenda e Planejamen-

§ 25' Excepcionalmente, sem prejuízo do disposto no to e a Fundação Instituto B_rasileiro d~_Geografiae _Esta~~tlCa 
artigo anterior, a parcela salarial até três salários mínimos fornecerão o apoio necessátícrao ru-ncib.Oahlen!O. da Go!TI.is~~o 
dos trabalhadores pertencentes ao Grupo III será reajustada, TéCDic~C _ - _ __ . _ ~ · __ _ -· 
em novembro de 1991, pela variação aCUmuliida do INPC Art. 10. Até que entre em vigor a lei mencionada no 
do bimestre anteriory deduzida a antecipação de que trata § 3" do artigo anterior, o salário mfriirrio será reajUstadº segun-
o art. 39 desta lei. do os seguintes critérios-: -· · · 

§ 39 Excepcionalmente: sem prejuízo-do dispostO no !-(Vetado.); 
artigo anterior, a patcelã. salarial até três salários rilínimos __ II- no ·mês de janeiro de 1992, o saláiio míniino será 
dos trabalhadores pertencentes ao GrupCdV-será reajustada, reajus~ado pela variação acumulada do INPC Ii.o quaâi'imestre 
em dezembro de 1991, pela variação acuniulãda do INPC anterior, acrescido cumulativamente de percentual de 4,02% 
no trimestre anterior,- deduzida a antecipação de que trata (quatro inteiros e dois centésirrios por cen:to), e deduzidas 
o art. 39 desta lei. as antecip3ções de que trata o inciso anterior; 

Art. 5' (Vetado) III -.,- (Veta_do) _ 
Art._ 69 As cláusulas salariais, inclusive os aumentos Art. 11. O salário mínimo horário corresponde a 1/220 

reais, ganhos de produtividade dotrabalh()~- pisos salariais (um duzentos e vinte avos)" do valor do saláriO mínimO ·e 
proporcionais à-extensão e à complexidade o trabalho, assim o saláriO níínimo diário a 1/30 (um_trinta avos). 
como-as demais condições de trabalho serão fixados em contra- - Parágrafo úniCo. Para os trâbalhadores que tenham por 
tos, convenções e acordos coletivos de trabalho, laudos arbi- disposição legal o máximo de jornada diária de tr-abalho em 
trais e sentenças normativas, observadas, dentre outros fato- menos de oito horas, o saláiio-Iri.fiümo será igual ao definido 
res, a produtividade e a lucratividade do seto.r ou c!a empresa. no caput deste artigo, multiplicado por oito e dividido por 

Art. 7'~ Salário míninlo é a contraprestação mínima de- aquele máximo legal. _ _ _ 
vida e paga diretamente pelo empregador a todo trabalhador, Art. 12. É Vedada a vinculação do salário_ mínimo para 
por dia normal de serviço, capaz de satisfazer, em qualquer qualquer fim, ressalvados os valores míni~os-dos benefícios 
região do País, as suas necesSidades Vitais básicas, bem comi) de prestação continuada da previdência social. 
as de sua familia. com moradja, alimentação, educação, ·saúde, Art. 13. (Vetado.) 
lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, con- Art. 14. (Vetado.) 
forme dispõe o inciso IV do-art. 79 da Constituição Federal. Art. 15. (Vetado.) 

Art. 89 O valor do salário míriimo·, ·em seteriiõro cie Af1;. 16 (Vetado.) 
1991, é de Cr$42.000,00. mensais, ·cr$1.400,00 diáríos e .Art. 17 (Vetado.) 
Cr$190,9091 horários. Art. 18 (Vetado.) 

Parágrafo único. (Vetado.) Art._ J9. Os valores_ expressos· em cruzeiros~nas Leis 
Art. 9? Compete -a u"inãComissão-TéS:~a,fóim-a:da por ii~ 8.212 e 8.213, de 1991, serão reajustados, para a compe

um representante da Fundação Institut~ Br:asile~rq_ c;!e.Geo- _ Jê:ncia setembro de 191, em 147,06% (tento e quãrenta·e 
grafia e Estatístic'a- IBGE -, um representante do Departa- sete iilteiróS e seis ceniésiffios ·por·· ce-nto). ·- --· ---
menta Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômi- Art. 20. Esta lei entra em vigur na data de su_a p~blica
cos- DIEESE -,um representante da Fundação. GetUlio ção, produzindo efeitos finartC:eirós a pa:rtir-de i~ de setembro 
Vargas- FGV -, um representante da Fundação Instituto de 1991. 
de Pesquisas Económica~ -_â-a Universidade de São Paulo - Art. 21. Revogam-:se_ a_s d~~posiç9es em contrário.--==, 
FIPE/USP -,um representante do Ministério dé!- Economi~. Brasília, 5 P,e setemb.to de 1991; ,170'-', 9-~ In_d~pen_d_ênc:i~ 
Fazenda e Planejamento ·e um representante do Ministério e 103' da República. - FF.RNANDO COLLOR - Luiz Antô
do Trabalho e da Previdência Social definir, -no prazo de Cento !lio Andrade 9o_nçalves ~Antonio Magri. 
e oiterita dias: - -

I- a composição do conjunto de bens e serviços de qUe 
trata o art. 79 desa lei e os critérios de revisão peri6diêa desta 
composição; - - -- - -

II --a metodologia de afe_rição mensal dq custo do~s pro-: 
dutos e serviçoS referidos no inciso anterior, a ser realjzada 
pelo IBGE. . -- - -__ _ c 

§ 19- A ComissãO de qUe trata este artigo ser~ instalada 
no prazo máximo de quinze dias, a partir da publicação desta 
lei. 

§ 29 Compete às institU1ções-menCiorii:u:ias no Caput_ de·s· 
te artigo iridicar seus representantes, bem como os respectivos 
suplentes, sendo os mesmos nomeados pelo Presidente da 
República. 

§ 3' Com base na proposta aprovada pela Comissão 
Técnica, o Poder Executivo encaminhará piojeto de lei ao 
Congresso Nacional, dispondo sobre o valor, a composição 
e a metodologia da aferição mensal do custo do c_onjunto 

PROJETO DE DECRETO LJ>GISLATJVO 
-N' 46, DE 1992 

(N~ 168/92, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo entre o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil_ e o Governo da ,RepúbJica 
Federal da Alemanha sobre Cooperação Financeira no 
montante de DM 304.858.202,00 (trezentos e quatro 
milhões, oitocentos e cinqüenta e oito mil, duzentos e 
dois marcos alemães), celebrado em Brasília, em 24 
de outubro de 1991. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Fica aprovado o texto do Acordo entre_o Go

verno da República Federativa do ~rasil e o Governo da 
República Federal da Aleniã.iiha sobre Cooperação Financeira 
no montante de DM 304.858.202,00 (trezentos e quatro mi-_ 
lhões, oitoceritos e cinQ_üei:Lta-e oito mil, duzentos e dOis mar-
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cos alemães), celebrado em __ Brasília, em 24 de outubro de 
1991. 

Parágrafo _úniC-o. -Ficam sujeitos à aprovaç-ão d~ Con
gresso Nacional quaisquer atos que possam resultarem revisão 
ou modificação do presente acordo, e à apreciação privativa 
do Senado Federal, nos termos do disposto no incísõ V do 
art. 52 da Col:tstl.tuiç_ão Federal, as condiç6es gerais para c"a:da 
operação de empréstimo realizada com base no referido_ Acor
do de Cooperação Financeira. 

Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicaçãoc 

Excelentfsshnos Senhores Membros do Congresso Nacio
nal: 

Em conformidade com o disposto no-·art. 49, inciso I, 
da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à elevada 
consideração de Vossas Excelências, acompanhado de expo
sição de motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações 
Exteriores, b texto do Acordo entre o _Governo da República 
Federativa do Brasil e o ___ Go_verno da República Federal da 
Alemanha sobre Coopei"a-ção FinanCeira no inontãnte-de DM 
304.858.202;00 (trezeritos e quatro milhões, oitocentos e cin
qüenta e oito mil, duzentos e dois marcos alemães), celebrado 
em Brasília em 24 de outubro de 1991. 

Brasília, 5 de novembro de 1991. -Fernando Collor. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DE-I/DPF/DAI/SRC 
514/EFIN-COD-MOI, DE 21-10-91, DO SR: MINIS
TRO DE ESTADO DAS RELAÇÚES EXTERlORES 

A Sua Excelência o Senhor 
Doutor Fernando Collo_r 
Presidente da República 

Senhor Preside~te, 

Tenho a honra de submeter a Vossa ExçeJência para 
fins de encaminhamento ao Congresso Nacional. o anexo texto 
do Acordo sobre Cooperação Fina"i::1ceira en.tre o- I;rrãSil e a 
República Federal da Alemanha, çel_ebrado em Brasília, em 
24 de outubro de 1991. ~ 

2. O referido Acordo, assinado, nas presenças de Vossa 
Excelência e do Chanceler Helmut Kohl, por mim, represen
tando o GoVen:íO brasileiro, e pelos Senhores Hans Peter 
Repnik, Secretário-Geral Parlamentar do Ministério da_ Q.)o
peração Económica da República Federal da Alemanha, e 
Hans Theodor Wallau, Embaixador da República Federal da 
Alemanha, representando o Governo daquele país, foi ceie~ 
brado no âmbito da visita que o Chanceler Kohl realizou 
ao Brasil, no período de 22-a 27 de outubro. 

3. Por meio do mencionado Acordo, o Governo daRe
pública Federal da Alemanha possibilitará ao Gõyeffio do 
Brasil, ou a outros mutuáiiós--escoJbidos_çonjuntamente por 
ambos os Goverrios, obter recursos financeiro"s-a:té õ ínon_üinte 
de DM 304.858.202,00ltrezentos e quatro milhões, oitocentos 
e cinqüenta e oito mil, duzentos e dois marcos alemães) junto 
ao Kreditanstalt für Wiederaufbau (Instituto de CréditO para 
a Reconstrução) de Frankfurt sobre o Meio. Serão co_ntem
plados com recursos provenientes do Acordo projetas nas 
áreas de saúde e saneani"ento básico, eletrifiCãção rural, c_on
trole ambiental na indústria e projetaS diversos para a cófiSeY-
vação de florestas tropicais. -

4. Nessas condições, permito-me submeter à consi_de
.ração de Vossa Excelência, Senhor Presidente, o anexo-pro-

jeto de mensagem ao Corigresso Nacional, acompanhado de 
cópias autênticas do Acordo. 

Aproveito a oportunidade parã renovar a Vossa ~xce~ 
lência, Senhor Pre-Sidente, ã. garantia do nleu mais profundo 
respeito:--- -- --

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICL 
FEDERATIVA DO BRASIL E O 

GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERAL DA 
ALEMANHA, SOBRE COOPERAÇÃO 

FINANCEIRA NO MONTANTE DE 
DM 304.858.202,00 (TREZENTOS E~ 

QUATRO MILHÕES, OITOCENTOS 
ECINQÜENTA E OITO MIL 

DUZENTOS E DOIS MARCOS ALEMÃES) 

O Góvernb_ .da_ República Federativa do Brasil 
O Governo da República Federal da Alemanha 

-Cônsiderando as relações amistosas existent··s entre ~bs 
dois países; 

.. No intuito de consolidar e de intensificar taiS relaçÇ>es 
amistosas, por intermédio da cooperação financeira; 

Conscientes de que a manutenção dessas relações cons
titui 3 bas~ do presente Acordo; 

Com o objetivo de promover o desenvolvimento soçial 
e económico da República Federativa do Brasil, 

.. ~.Acordatl! p s,eguinte: 

ARTIGO I 

__ J~- o· Govei.OO da República Federal da Alemanha possi
bllífa--=-rá aõ-GoVerno- da -Repúblicã. Federativa-do Brasil e/ou 
a -9Utros mutuários·, e-sCólhi-dosconjuntamen-te por ambos O"S 

Governos;-obter empréstimos até o montante de DM 
l12.500.ú00,00 (cento e doze milhões e quinhentos mil marcos 
alemães) junto ao Kreditanstalt für Wiederaufbau (Instituto 
de Crédito para a Reconstrução), Frankfurt/Maio, para os 
seguintes projetas, caso, após exame, se conclua que merecem 
ser apoiados; 

-Programa de Ações Básicas de Saúde no Piauí; 
- Programa de Ações Básicas de Saúde no Ceará; 
-Melhoria do Saneamento Básico em Pernambuco; 
-Programa de Eletrificação no Interior de Sergipe; 
- Programa de Eletdfic3ção para o Vale do _ _lequiti-

nhonha; 
-Programa de Eletrificação no Interior de :Pernambuco; 

e 
- Contfole Ambien_tal na Indústria. 
2.. O Gov.erno da República Federal da Ãlemanha possi

bilitará ao Go.,.,-e;rno da R~pública Federal do Brasil e/ou a 
outfos nlu,tUáriOs escolhidÓs, conjuntamente por ambos os 
Governos, obter contribuições financeiras até o.montante de;: 
DM 10.700.000,00 (dez milhões e setecentos mil marcos ale
mães) junto ao Kreditanstalt für Wiederaufbau (Instituto de 
Crédito para a Reconstrução), Frankfurt/Maio, para os se
g!Jintes produtos, caso, após exame, se conclua que merecem_ 
ser apoia9os: 

-Programa de Ações Básicas de Saúde no Piauí/Assesso
ramento e Apoio; 

_ ,_Pio grama de Ações-Básicas de Saúde no Ceará/ Asses-
soramento e Apoiõ; - · - --- ·-

-Saneamento Básico no Ceará/Assessoramento_e __ 
Apoio; 
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-Melhoria do Saneamento Básico em Pernambuco/As
sessoramento e APóio; e 

- Pool de Peritos I. 

de DM 56340.000,00 (cinqüenta e seis milhões, setecentos 
e quarenta mil marcos alemães), mencionado_ no Artigo -1, 
parágrafo 1, do Protocolo entre o GovernO da Repúbl~é:a F~?~~ 

3. .O Governo da República Federaí"da Ale~anha pos~i- rativa do Brasil e o Governo da República Federal da Alema
bilitará- ao Govetriõ ·da República Federativa do Brasil e/ou hha sobre Cooperação Financeira de 12 cte il!_nho d~ 1_98); · . 
a outros mutuários_, escblhidos cqnjuntamenfe por ambos os - - -·saldo restante de DM 9,000.Q{)()10b (nove rnilhões de 
Governos, obter empréstimo--~té Q_.mOntarite_ Qe bM matcos·aJemães) do montante de DM 40.000.000-,00 (qüa'ren.ta 
30-. .000.000,00-(t:ilni-3.:mi1hõeS de·m_~rCos ale_mãesl. bem como _ -ffiilhões de marcos alemães), mencionado rio Art_igo 1, pará~ 
contribuições firlance1raS, até õ mOntarite de DM graf01doProtocoloentreoGoyetnçda~epúblicaFederativã 
30.000.000,00 (tririt3. mllliões_ de- ffiarcos alemães) jun_to ao do Brasil e o Governo da Rej)ública Federal d_a Al~manp~ 
Kreditanstalt für Wiederaufbau (Instituto de Crédito para a sobre Cooperação Financeira de 2 de julho de -1982; e 
Reconstrução), Frankfurt/Maio, para os seguintes projetas, -- --=-saldo restante de DM 17.840.000,00 (dezessete mi
caso, após eXái:'ne, se conClua que me~~C~l!l- sere apoiados, -e lhõ.es, oitocentos e quarenta mil marcos alemães) do montante 
que, enquanto p~gjetos para a ccifiservaÇão d.e _florestas tropi- de DM 19.200.000,00_(dezenove milhões e duzentos mil mar
cais; preenchem, relativamente a esse tipo de projetas, as cos alemães), mencionado no Artigo I do Protocolo entre 
condições espe.ciais previstãs para a coricessão de apoio- tam- o Governo da República FedEú.·ãtiva do Brasil e·-o GoVerno 
bém através das mencionadas contribuições "financeiras: da República Federal da Alemanha sobre Cooperação -Finan-

- Implementação e Manejo de Unidades de Conser- ceira de 11 de maio de 1987. _ - --
vação; e -- ---.. _sirão utilizados em conforniidade com o item 1.2.1.4, 

_ Proteção da Mata Atlântica. da_Ata das Ne_gociaçõ_es Intergovetnamentais Te.uto-Brasilei-
4. O Governo--"'da República Federal d_a Al~rn,anha possi- ras-sobre Cooperação Financeira e Té-cnica de 14 de novembro 

bilítará ao Governo da RePública Federativa dó "BraSil_~/ou de 1990 para os seguintes projetas: 
a outros mutuários~ escolhfdos co~junt~en_t_e por ambos os - Melhoria do AbastecimeTito de Água no Esta9.o de 
GoVernos, -obter_contribulções financeirãs até:'O-niOD.hlnte de Santa Catarina; e_ 
DM 90.000.000,00 {TIOVenta milhões de marcos-alemães) junto -Programa de Emergéncia para o Saneamento Básico 
ao Kreditanstalt für Wiederaufbau (Instituto de Crédito para no Nordeste. 
a Reconstrução), Frankfurt/Main, para os seguintes projP.tos, 6~- O Gov~:rnO_dã RepúbliCa Federal da Alemanha possi~ 
caso. após exame, se conclua que merecell!_ ser apoi3dos, e bilita~~ ap Governo da República Federativa do_ Brasil e/ou 
que, ]nquanto projetos para a conservação de florestas tropi- a outros mutuários, escolhidos. conjuntamente por ambos os 
cais, preenchem, relativamente a esse t_ipo de projetas, as Governos, em confonnidade com os ~rotocolos sobre Coçpe-
condições especiais preViStas pa:ra a cóncc!sSão_de apoio através ração Financeira mencionados no parágrafo 5 deste Artigo~ 
das mencionadas contribuiçõeS financeiias: _ - _ _ e ~·a ·partir dos recursos_ neles referidos,_ obter empré~timo-~ 

-Apoio ao Manejo SUstentado e Ecologicamente Com- até o montante de DM 31.658.202",00- (trinta e _Um ·milhões, 
patível de Florestas Nacionais e Reservas Exttativista:·s -~a selSC.entõs e. ci:Qqüfmta e o~to ritil, duzentos e dois marcos 
Amazónia; --- ---~ -- - -o"" __ • - ã.Iemães)juntoao"KreditanstaltfürWiederaufbau"(Instituto 

- Program_a dé Desenvolvimento Agrofloiê.st~l na Ama- de Crédito para a Reconstrução), Frankfurt!Main, para os 
zónia; - ~- · -:- · · ~ - _ projetos mencionados no ·parágrafo anterior; caso, após exa-

- Capacitação -de i.una ESirufl.ira Eficaz de-FiscalizilçãÓ: m.e,:s-e conclua que merecem ser apoiados. 
e Vigilância do Ibama na Amazónia; - 7. Se o Governo da República Federal da Alemanha, 

-Implementação e Manejo ~e l.,Jnidades-de Conservação posteriormerite, possibilftar ao Governo da República Federa-
no Trópicõ Úmido- Fase IÍ;_e _ __ -~ _ _ __ tivado Brasil obter novos_ empréstim-os ou contn"buições finan-

- Apoio ~ ~squis~_b.plicada em ~fa-téi~ã de Florestas ceir~s junto ao "Kreditanstalt für Wiederaufbau", Frank/ 
Tropicaís. - -------- - _ _ Maiu,_para medidas de assessoramento e apoio necessárias 

5. Os- recu!Sos, ainda, di~oníveis, no montante de DM à execução e ao acompanhamento dos projetos mencionados 
31.658.202,00 (ffiritã.-e um inilh§es, seiscentos e cinqüenta nos parágrafos 1 a 5_ deste 4\rçigo, aplicar-se-á o presente 
e oitO niil, duzentos e -dOis IDarcos alemães), formados pelos AcqrdO. _ _ __ . 
seguintes saldos: -- -s. Os projetós mencion~4os-nos parágrafos 1, 2 e 5 

-saldo restante de DM 1.041,00 (mil e quarenta_ e um cleSte Artigo poderão ser ~b§~ituí9.os por outros_ projetes, 
marcos alemães) do montante de DM 105.000.000,00 (cento de comum acordo entre o Governo da República Federativa 
e cinco milhões de marcos alemães), mencion.3:~o __ no Artig_o __ do Brasil e o Governo da Repúblicã -Federal da AlemanP,a. 
I, parágrafO_ 1 do Piotoéolo. entre_ o q-overiío aa--Reptíblica 9. As contribuições Ímanceifas para medidaS de prepa-
Federativa do Brasil e-O_GoVei-fi_ô-da Rep6biiCã:-Federal da ração, assessotamento e apoió, de acordo com o parágrafo 
Alemanha sobre Cooperação Financeira de 18 de novembro 2 des_l?_ Artigo, serão transformad3:s em emprésti~os, se não 
de 1975; - - .furem Utilizadas para essas medidas. 

-saldo restante de DM 4.050.000,00 (quatro milhões 
e cinqüenta mil marcos alemães) do _!!!Q_ntante de DM 10. Os projetas menCionados nos parágrafos 3 e 4 deste 
26.000.00Q,OO (viD.fe e seis nlilhões de marcos alem~es), _rp.en- Artigo poderão ser substituídos por outros projetas para con-
cionados no Artigo 1, parágrafo 1 do Protocolo entre 0 Go- _ -:servação de florestas tropicais, de comum acordo entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e 0 Governo da vemo da República Federativa do Brasil e o Governo dã 
República Federal da Alemanha sobre CoópéfaÇão Firtance_ira República Federal da Alemanha. 
de 4 de abril de 1979; ARTIGO II 

-saldorestantedeDM767.16l,OO(Setec.entosesessenta 1. A utilização. dàS~mOntantes mencionados no Artigo 
e sete mil, cento e sessenta e um marcos alemães) do montante I, as condições para sua concessão; bem como o ·pro·c·esso · 
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da adjudicação, serão -estabelecidos pelos contratos a serem 
concluídos entre os beneficiários dos empréstimos e das contri
buições financeirãSe o "Kreditanstalt für Wiedcraufl?_au", con
tratos esses que estarão sujeitos ãs-disposições legais vigentes 
na República Federal da Alemanha, 

2. U-DovetnO da República Federativa do Brasil, desde 
que não_ seja ele próprio o mutuário, garantirá ao ''Kredi
tanstalt für Wiederaufbau" todos os pagamentos em marco 
alemão em cumprimento dos comprOmissos dos mutuários, 
decorrentes dos contratos a serem concluídos em conformi
dade com o parágrafo 1 deste Artigo. 

ARTIGO!ll 
O GõVetnõ da República Federativa do Brasil isentará 

o "Kreditanstalt für Wiederauibau" de todos os impoStos e 
demais gravames fisCaiS-ã Cfue possa ·estar sujeii:O lla República 
Federativa do Brasil, com relação _à__ conclusão e à exeçução 
dos contratos referidos no Artigo II. 

ARTIGO IV ___ _ 
O Governo da República Federativa do Brasil, no que 

diz respeito ao transporte de pessoas e bens, por via marítima 
eaér_ea, decorrente da concessão dos empréstimos e das contri
buiç6es finanCeiras contemp1ados_I'!9 presente Acordo, deixa
rá a ·critériO dos passageiros e· fOrneCedores a escOlha d.~s 
empresas de transporte, e não tomará qu3.iSquer medidas que 
prejudiquem-ou excluam a participa~ão igualitária de empre
sas de transporte com sede na República Federal da Alema
nha, além de outorgar, se for o caso, as autorizações neces:-
sárias para a participação das mesmas. - -

ARTIGO V _ __ 
O Governo da_ República Federal da Alemanha atribui 

especial importância a que, nos fóriiecimen1óife serViç-6s resul
tantes da concessão dos empréstimos e das contribuições finan
ceiías-·contemplados no presente Acordo, sejam, de prefe
rência, utilizados os recursos económicos dos Estados de Bran
demburgo, Meclcmburgo-Pomerânia Ocidental, Saxónia, Sa
xôni:t-Anhalt, Turírig'ia -e Berlim, quando as condições forenl 
aproximadamente equivalentes. ---

ARTIGO VI 
O_ presentttAcnrdo entrará em vigor retçoativamente na 

data da assinatura, assim que o-Govéii'iõ da República Federa
tiva do Brasil notifiCar-o Governo -da República Federal da 
Alemanha do cumprimento dos procedimentos legais internos 
necessários-à Cntrada em vigor por parte da República Federa
tiva do Brasil. 

ANEXO_ _ _ _ 
AO ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA REPÚ
BLICA FEDERAL DA ALEMANHA SOBRE COOPE
RAÇÃO FINANCEIRA NO MONTANTE DE DM 
304.858.202,00 (TREZENTOS E QUATRO MILHÓES OI-
TOCENTOS E.CINQOENTA E OITO MIL DÜZENTOS
E DOIS MARCOS ALEMÃES} 

Lista de Pro )e toS_:-
L Programa de Ações Básicas de Saúde no Piauí (DM 

15,0 milhões) · · 
2. Programa de Açóes Básicas de Saúde no Ceará (DM 

24,5 milhões) · · · 
3. Melhoria do Saneamento Básico em Pernambuco (DM 

13 ,O milhões) · -- · - · 
4. Programa de Eletrificação no Interior -de Sergipe (DM 

15,0 milhões) 

5. Programa de Eletrificação para o Vale do J equitínhonha 
(DM 20,0 milhões) 

6. Programa de Eletrificação no Interior de Pernambuco 
fDM 15,0 milhões) _ _ 

7. Melhoria do Abastecimento de Âgua no Estado de Santa 
Catarina (DM 10,0 milhões) 

8. Programa de Emergência para o Saneamento Básico no 
Nordeste (DM 21,7 milhões) 

- 9. Controle Ambiental na Indústria (DM 10,0 milhões) 
10. Programa de Ações Básicas de; Saúde no Piauí/Assesso

ramento e Apoio (DM 1,5 milhão) 
lL Programa de Ações BásiCas-de Saúde no Ceará/Assesso-

ramento e Apoio (DM 2,5_milhões) · 
12. Saneamento Básico no Ce3i"á/Assessorarnento e Apoio 

(DM 1,7 milhão) 
. 13. Melhoria do Saneamento Básíco em Perriarn buco/ Asses

soramento e Apoio (DM 2,0milhões) 
14. Pool de Peritos I (DM 3,0 milhões) 
15. Implementação e Manejo de Unidades de Conservação 

(DM 30,0 milhóes) · 
16. Proteção da Mata Atlântica (DM 30,0 milhões) 
17. Apoio ao Manejo Sustentado e Ecologicaniente Compa

- tível de Florestas Nacionais e Reservas Extrativistas na 
Amazônia (DM 30,0 milhões) _ 

18. Programa de Desenvolvimento Agro-Florestal na Ama
_zônia (DM 10,0 milhões) 

19~ Capacitação de uma Estrutura Eficaz de Fis_calização 
e Vigilância do ffiAMA na Amazónia (DM 20,0 milhões) 

20 ... implementação e Manejo de Unidades de Cons_e_rvação 
no Trópico Úmido- Fase II (DM 20,0 milhões) 

2L· Apoío à Pesquisa Aplicada em Matéria de Florestas Tro
picais (DM 10,0 milhões) -- - - -

FeitO em Brasília, aos 24 dias do mês de outubro de 
1991, em dois exemplares originaiS, i::tós idiomas portuguêS 
e aleffi~o. Sfmáo- ain6os .os text~ "igualme-nte autênticos. ------

Pelo Governo da República 
Federativa do Brasil 
Francisco Rezek 
Hans Peter RePnik 

Pelo GovernO da República 
Federal da Alemanha 
Hans Theodor Wa!lau . _ . .. _ . . . 

(A ComisSão de Relações ~xNriores e Defesc/_Na
cional.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 47, DE 1992 

(N~ 73{91, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outOrga pennissão à Rádio Vila 
_- Réal Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 

na cidade de liuiutaba, Estado de Minas Gerais. 

__ Q Congresso Nacional decreta: _ ·-
Art. 1"' Fíca aprov-ado o ato a que se refere a Portana 

n• 97, de 21 de julho de 1989, do Ministro de Estado das 
Comunicações. que outorga permissão à Rádio Vila ReaJ Lt
da. para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito_ 
de exclusiviçlã.de, serviço de radiodifu_são son-oiã. :_m freqüê,n-
Cia-mOdulada na cidade de Ituiutaba, Estado de Mmas Gerais. 

Art. 29 Este_ decreto legislativo entra eiri Vigor na data 
de sua publicação. 
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EXC!~r.•;:"rl~SIMOS SI:NHO/lE~ MCtulnOS .00 CONGRF.:SSO "NI\CIÓNÀ.L: ~ 

No• termo!'! do o111rt.i90 ~9, ir.ci:;o :Xtl, cor-•l:>i:na.Jo 

com s l<:' <'o= 11rt;.t<J.:. 22:>, d11. ("On_s._t.itc.ição FE'O:err.J, tenho a 

o~~cc..r.o~~:1h:.<'l.·~ rlr· l:):fJ(l!on.;;:la~(o, l"~l.iv>J,o; <:!o Sl.llli'l"r M.J.nisb·o de 

E~.ot;10.;;o do:~~ Co,.;ufl'icceõ,..:;, o ato eo:nt;_t;f.rttc d!t l'o-::-~::tAr:ia no_ 0~7,_ 

de :21 <le _jvlho_óo 191!9, ~ublicaúo no Oiltrl~ Ofic_ial da Cru.ic:> 

do ~i.1 25 de juH:o <lc 190'1, que "outor<Ja ~1-m_is.:>iio _ à !V\010 

VILh f!l:I\L- LTDA. p.1t'D cxplori:lr, pelo rr11o:o de: 1(1 !de:E) anos, 

sem chr("l\.0 de cx..:lu6~vi('lll(le, sorvi~~,_de radi.-:>difu!<l!o sonora 

ca frcq!!~ncill mo•~ulilda, no cü~.;~.oJ<:'! de It:uiutc.ha, Esta(!o ec. 
Min.as Gerais". 

z:&esiçk' :c E ~.o':';;: vos N9 O!f6Z99 .- c•. ur 25 iiE .rur.Ho DE 19139. 
te SENHC':!i f.!NIS':'Kl D:r: ESTA::C DAS COL'J!U:::AÇJ.ES. 

(_'',):"- .llr. --,,l_r",_l-l' ,,.;

"il>i!õiC!·ie;_, <-• ;, 1 

çio do Edit.al n9 3_ll/8S, C0111-,.-iSI:..:ls 5. implnnt:aç5o de um3 ~:!!: .. .,. 
t,;io d<! rlldiodiFu'!'~O sonora eiii .f,eqll.êneHl moo:lulad<ll, na cidaââ 
c!le ·nuiut~b.::~, l::;t.adu de 1>"!1-II~;.- Gerais. -
2. No-P..):'!IIZÓ.<'Stlll>C'lc:.eid~ pcl<J lei, acotretam 
guintcs cnticlaUes: 

socn:Dll.or:, R1i.D!O TI.H.lC-"1\'ll t.'i:'l.lli. e ~~ 
Rf>DlO VlLTI. Rf:TI.L LTDA. 

J. Submstido a lit~t:unto :!!O c:.ar.~c uo-~ Õrgii_os · c<::>n•p~ 
tente;s dcFtc HJ~~et.<aHJ, ,;,r: _<"t:'r".c;;h:sMe$ fO:'M" n-o ~'!:rrtido <:'k q<M', 
sol> o~ ar.p••ctn,:; técuii:-o c j\ir!ui~o. as C'ntid.:ider. -Pr~oilcntcs 
sAtis!i~c~.,,n :1:: C:>.l<Jéncias clo-l:'c!!1,_;.l c ao_s rc.;;uio:rto:o: c:.a lc:P,!! 
lo:r.çiio espeeffiC'Il de radiodl.r .•• u;,'~o. ' 

xxxx~x so TE: O ADE TIJUCANA LTDA 
-- - = 

·~ 
Wt.!"ltf,PIO 00 CCUT.I,l 

".000! Of 'Ot01 OS !f.(.CICS t •ooo'"IHOU.OOIIIS 

;; ' ~OCIO., ~..::::.:.·~. i ~~···· ........ ~ -...: .. _,_..._,._ 

MANOEL ALVES VALA DARES 40 X X X X 

MEIRE SONIA DE MELO VALADÃO 40 X X X X 

ANDERSON DE MELO VALADÃO 20 X X 

i'' 'I'' VILA REAL LTDA 

RICARDO ALVES 13, 5 X X X X 

MARIA ELITE CfJNI!A CANCELLA 26, 5 X 

MARCONI MARCfiiORL 13, 5 X X 

EDSON DENVER CELENTANO 13, 5 X 

MAURO SEBAST!ÃO FARIA SILVEIRA 6' 5 X X 

_JOSE_ MANOEL_ t'I.NHEIRO 26, 5 X 

~~· 
-

!!?-:' .r:~;; ,db;,i., bOJ< )), '"' 

-4. Ne1<sas condiçi5es, à V.isLa das cntid.:~dcs que 
h11l:d.li taram (quMh·o. anexe-) ;; e:-;ceuçlõo t'lo serviço ot.jcto o:Jo edi 
t~l, tanho _,, hei\~.:. '-'"< cnc.:~mtnh.:a o .!lssunt.o _-ii_ clcva<.la consid.er'ii 
Ç•<O de \'oso:.:z E:-~r:-é!~HC"ia, <mê-.;ll:~ceii.'dó" ,:i:c ili<J~no:, d(. crl:viar llo""CÕn 
grC!<SO Nl1Cl0n1ll >I "'n't':<il J>O-tl"r~.I d<l' P<ll'nti::;s.'io·. O<~::<:> dC- OUtoF 
9~ l.:Otnant': v_i~'S a produ:H. sc>us cí..:-itos le~pis "PÓ~ delil.'lrii 
ço~o do Co!'~n·:~~o k.H:ion;.f:, _,,, !or"''' do pllr<l<Jraío tcrs:ci:ro, dÕ 
.arLigo 223, d.l Con~t.ltt.~iç5o. - --- -

t~C!lOvo .,. ---vo:os.l fxt:c'lência 1!10.\lc protr;stos do 
:111<1i1 pro!un<!o_ rc~;pc.ito. , , . ~-·-----~/_i . (I (I( 

,A·;/. ·-. .' ,-,, '~/ I /'7 A ') 

' ..--'\.._ e--/ ! (I_ - J -. /1·'- / o A_.-, v c "'I/. (~ /)) IIÇfiCd(J:j" 

• oH 21 -julhc. 

· o-r.unislro de Estado d.u 

~~~~a~~ió. ~{;:~d~c dlâ ~;r~~!ç~~s 1~7~. l~ec c-~~[~~~111 32 ~~tig~g~~<tt~~~ 
to dos Scrviçus Cle Radiodift.~::iio, CQm a rcd,.çiio dad::~ velo ncc"l't"to nç> 
Sb.067, de 2~ d..- ja.nci:r;o de lY63, e tcntlu cm visto) o que con~L<t dc.l 
P:roC"esao MC nY 29DOOL007~70f88, (Ed.ital _n~.-3ll/!JI:I), ·rc:;olv<•: 

~:ar, ~lo ~r;z~ll~~~y~r ~~!;.) 1 :~~~, f> ~~~0~? r~r~ ~;A;x~I~~~~ .. ~~~~. 
Í~t>~: ~:~!~i ~~li~fn!~n~ia~:: ftcq:Qên"ia modul:.da, na ciclao:Jc: de 

e::plo 
~crv! 
Itlli_!:! 

li - A pc:l'tdG:!Eo eira ®t;O_rgad:l reger-se-ii pelo Cótli<JO B>:>Jsi 
le.1J'O de TelC'_eoml•nic.n._~?.>cs, lc.i::: cubt::eqtlcntes, regul:.mcmtos e obTiq~ 
çõe_. ~:11\.!liJm.io:l.~s _t;~el.J. outoX'go.da Cf.l. sua ptCl,'.Osta. 
-~--~ 1.1-l --!:1".-t ... pe~~tJ10siio :.O;,cnte pro~uz1t5. tl"fe1tos Jc9ais apó:ro 

delil>['r.::.ç:io tl<J _Congres~o N.n.eíon<ll, n.• tarJo:~ Uo art.igo 223, ·pa:rligro.!o 
tcn:ciro, do.. Co•·~t.ituiç::io. 

IV - esta .Por lar i.._ oen.tr.:. em vigor na data de sua puDlie•çdo. 

;.,.,"'·~;;r .. r . 
--

IH~Iio 00 (()>U'- o .. ft~OO .,,...., (I<TICA:t •c:; ..... ec•a."" 
'-"'"""""" ~VI I)UT'l& 0Vl( .. t('<TU6l <:."-' ou,_. ... ~ ~? 

~(T[""!:~"t ..... (HIOIAç.Õo 
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... ~t0'<4l 
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(A Comissão de Educação.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO. 
N• 48, DE 1992 

(N• 92/91, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a concessão outorgada 
à Rádio Sociedade de Feira de Santana Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, 
na cidade de Feira de Santana, Estado da Bahia. 

0-CongressQNacionàfdecreta: __ __ _ __ 
Art. 1"' _ Fica ·aprovado o ato a que se refere o Decreto 

n9 98.915, de 1"' de fevereiro de 1990, que renova por 10 
(dez) anos a concessão outorgada à Rádio Sociedade de Feira 
de Santana Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de 
Feira de Santana, Estado da Bahia. 

Art. 29 Este decreto_ legislativo entra em Vigor na data 
de_ sua publicação. 

MENSAGEM N• 97, DE 1990 

Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato que 
"renova por 10 (dez) anos, a partir de 8 de outubro de 1988, 
a concessão da Rádio Sociedade de Feira de Santana Ltda., 
outorgada através do Decreto n9 63.19~; cte _3~0-i:fe_ agosto çle 
1968", para· eXplOra-r, rjá cidade de Feira d~ Santana,_ ~stado 
da Bahia, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em onda média". -

(Ás Coniissões de_ Ciência e -TecnglOgia, CÔÍriunicaçáÜ 
e Informática;- e de Constituição e Justiça e_ Redação.) 

Excelentíssúnos-Senhores Membros do Congré:sso Nacio
nal: 

Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado cOJ;n o 
§ 19 do art. 223_da ConStituição Federal, tenho a honra de 
submeter à apreciação do Congresso_Nacional, acompanhado 
de Exposição de Motivos do Senhor MinistrO âe E-stado das 
C6niunicações, o atõCol:tstante do Decreto n9 98.915, de 19_ 
de feVereiro de 1990, publicado no Diário Oficial da Uniao, -
do dia 2 -de fevereiro de 1990, que "renova por 10 (dez) 
anoor, a partir de 8 de outubro de 198l>.~a- concessão da Rádio. 
Sociedade de Feira de Santana Ltda., outorgada através do 
Decreto n• 63.199, de 30 de ago~sto de .1968, para explorar, 
na cidade de Feira de Santana, Estado da Bahia, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia". 

Brasília. 19 de fevereito de 1990. ~José Sarney. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOs N'22/90, DE J6DEJANEIRO 
DE 1990, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS 
COMUNICAÇÓES. . 

ExCelentíssimo senhor PreSidente da República, 
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de 

Vossa Exceléhcia o processo de renovação de outorga reque
rida pela Rádio Sociedade de Feira de Santana Ltda., execu
tante do serviço de radiodifusão sonora em onda média na 
cidade de Feira de Santana, Estado da Bahia. ' 

2" _ Os órgãos competentes deste Ministério manifesta.; 
ram-se sobre o pedido,_ achando-o regUlarmente instruído, 
obedecidos-os requisitos legais e técnicos atinerites-ao-Procedi
mento renovatório. 

3. Diante do eXposto, tenho a ho';;:ra de s~bmet~r a 
Vossa Excelência· o anexo projeto de decreto _consubstancian
do a medida. 

4. Esclareço que o ato de renovação somente virá a 
produ~ir ~eus efeit9s _legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma do § 39 do ar~. 223 da Constituição. 

Renovo a Vossa Excelência meus protestos do mais pro
fundo respeito. -Antônio Carlos Magalhães. 

DECRETO N• 98.915, DE 1' DE FEVEREIRO DE 1990 

Renova a concessão outorgada à Rádio Sociedade 
de Feira de Santana Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Feira 
de Santana, Estado da Bahia. 

O Presidente da República, usando das atribuições que 
lhe conferem o art. 84, item IV, da ConstitUiçâo, e f!ÕS termOs 
do art. 69, item I do Decreto n9 88.066~ de 26 de janeiro 
de 1983~ e tendo_ em vista o que consta do Processo n9 
29107.000543/88, decreta: 

Art. i9- :Fica, de acordo com o art. 33~ § 39, da Lei 
n9 4.117, de 27 de agosto de 1962, renovada por 10 (dez) 
anos, a partir de 8 de outubro de 1988, a concessão da Rádio 
Sociedade de Feira de Santan_a Ltda., outorgada através do 
Decreto n9 63.199, de 30 de agosto de 1968, para explorar, 
né} _çiQad_e_ de F~ira de Santana, Estado da Bahia, sem direito 
de exclusividade, _serviço de radiodifusão súflorliem orida mé
dia. 

Parágrafo úriico. A eXecução dO serViço de r3.di0difusão, 
cuja outorga é renovada por este decreto, regá-se-á pelo 
Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, 

. e seus regulamentos e, cumulativamente, pelas cláusulas apro
vadas através do Decreto n9 88.066, de 26 de janeiro de 1983, 
às quais a entidade aderiu previamente. 

Art. 29 A concessãO __ ora __ r~~~:>v3.da sOmente prOduzirá 
efeitos legã.is após deliberação- do Congresso Nacional, na 
forma do § 39, do art. 223, da Constituição~- ----

Art. 3~· ESte decreto entra em Vigor na data de sua publi-
cação-. -

Brasília, 19-de fevereiro __ de 19:90;-169'! da Independência 
e 1029 _da República . ......::José Sarney- -Antônio Carlos Maga~ 
~lhá!!S. 
Diretoria Regional do_Dentel em Salva~or 
Seção de RaaiodifuSãO 
Processo n• 29107.000543/88 
Entidade: Rádio Sociedade de Feira de Santana Ltda. 
Assunto: Renovaçã~ de ou~orga 

PARECER SRAD N• 68/89 

A Rádio Socíedade de Feira de Santana Lida., concessio
nária do serviço de radiodifusão sop.oz:a em onda mé~ia ~ n~ 
cidade de Feira de Santana, Estado daBahia, conforme Decre
to n• 63.199, de 30 de agosto de 1968, publicado no Diário 
Oficial da União do dia 2 de setembro do mesmo ano, cujo 
contrato de concessão foi também publicado no mesmo órgão 
em 8 de outubro seguinte, requer, no processo acima indicado, 
a renovação do_pra~_9 de vigência de sua concessão. 

De acordo com o art. 4• da Lei n' 5.785, de 23 de junho 
de 1972, as entidades que desejarem ·a renov~ção do prazo 
de sua outorga deverão dirigir requerimento ao Orgão CO!flpe~ 
tente do Ministério das Comunicações, no período compreen
dido entre os 6 e os 3 meses anteriores, ao tétminô do respec
tivo prazo. 
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A outorga em apreço começou a vigorar exn 8 .de outUbro 
de 1968~ data de publicação_ do contrato de concessão· no 
Diário Oficial da União. · 

foi ieriOVãdà, por 10 anos, a pattír de 8 de outubro de 
1978, conforme Decreto n' 85.002, de 6 de agosto de 1980 
(DOU, de 8-8-80); tendo sido o pedido ora em anexo, para 
renovação por mais um Período, protocolizado nesta Diretoria 
Regional rio -dia-23_· de maio de 1988, portarito, dentro dO 
prazo legal. 

A requerente tem seus quadros societário e diretivo apro
vados pelo Decreto n• 89.519, de 4 de abril de 1984 (DOU, . 
de 5-4-84), com -a- seguinte composição: -

C O TI-S l' AS 
~rõs10 Bezerra Lôbo 
Lourival_Pereira Vilares 
Tf,f'/-;, ' . -

C O_T A_S V A L O __ R CJU 

165.000 165.000 

!&.h2.QQ. 16'5. 000.-
33.~, •. o..o'º 330-. o o_ o 

(À Comissão de Educação.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLJ\,TIVO 
N• 49, DE 1992 

(N• 93/91, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a: concessão outorgada 
à Rádio Difusora de Rio Brilhante Ltda., para explorar 
serviço d~ radiodifusão sonora em onda média na_ cidade 
de Rio Brilhante, Estado de Mato Grosso do Sul. 

O Corigresso Nacion_al decr~ta: _ -·- _ _ _ , 
Art. 1"' Fica aprovado- o ato que- Se refere o Decreto 

n9 98.954, de 15 de fevereiro de 1990, que renova por 10 
(dez) anos a· concessão outorgada à Rádio Dífuso!:'a de Rio 
Bfilhante Ltda., para explorar, sem direito de exçlusiyidade, 
serViço de radiodi_fm.ão sonora em onda mé~ia na cidade de 
Rio Brilhante, Estado de Mato Grosso do Sou). " 

Art. 29 Este decre~o legislativo entra em vigot -na data 
de sua publicação. 

MENSAGEM N•136, DE 1990 

Excelentí_ssimos.SenhpJ:CS Membros do ÇQ11gress9 Nacio
nal: 

Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o 
§ l\' do art. 223, da COns{ifufÇ?.o Feder~, te11:ho_ahonra de 
submeter à apreciaçã·o do Congresso. Nacion~l, acompanhado 
da Exposlção de Motivo& do Senhor Ministro de Est~dq das 
ComUnicações, o ato constante do Decx~ton9 98 .. ~5~ .. de 15 
de fevereiro ·de "1990, publicado. no DiáriQ Oficial da União 
do dia 16 de fev_erciro de 1990, que "re~óva por 10 (dez) 
anos, a partir de 2 de março de 1989, a concessão da J:{ádio 
DifuSora de Rio Brilhante Ltda., outo_rga da através ~e Decre
to n' 82.905, de 19 de dezembro de .1978, ·para explorar, na 
ddade de Rio Brilhante, Estado do Mato Grosso do Sul, 
sem direito de exclusiViâade, serviço de radiodifusão so_nora 
em onda média". . . . 

Brasília, 21 de fevereiro de 1990.: -José S:arney. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 65/90·, DE 14 DE FEVE
REIRO DE 1990, DO SENHOR MINISTRO DE ES
TADO DAS COMUNICAÇÚES 

Excelentíssimo Senhor Presiden~e da República: 
Tenho a honra de sttbrnet~r â elevada consideração· de 

V. Ex• o processo de renovação de outorgada requerida pela 
Rádio Difusora de Rio Brilhante Ltda., executante do serviço 

de radiodifusão sonoia em onda médiá, na cidade de Rio 
Brilhante, Ltda., outorgada através do Decreto n" 82".905, 
de 19 de dezembro de 1978, para explorar, na cidade de Rio 
Brilhante, Estado do Mato Grosso do Sul. 

2. OS órgãós competentes· deste Ministéiió manifesta
ram-se sobre o pedido, achando-o regularmente insti"ufdo, 
obedecidos os requisitos legais e técnicos atinentes ao-procedi
mento renovatório. 

3. Diante do exposto, tenhO a honra de submeter a 
V. Ex~ 9 anexo projeto de decreto_consubstanciado a medida. 

4. EsclareçO que o ato de renovação somente virá a 
produzir seus eieitos legais após deliberação do Càngresso 
Nacional, na forma do§ 39 ~do art. 223, da Constituição. 

Renovo a V. Ex~ meus protestos do mais profurido res·pei
!o. -Antônio Carlos Magalhães. 

DECRETO N• 98.954, DE 15 DE FEVEREIRO DE 1990 
. " 

Renova a concessão outorgada à Rádio Difusora 
de Rio Brilhante Ltda., para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em onda média, na cidade de Rio Brilhante, 
Estado de Mato Grosso do Sul. 

O Presidente da República, usando das atribuições que 
lhe confere .o art, 84, item IV, da Constituição; e nos termos 
do art. 6?, item I, do Decreto n9 88.066; de 26 de janeiro 
de 1983, e· tendo em vista o. que consta do ProCesso n" 
29112.000784/88, decreta: 

Art. 1" Fica, de acordo com o art. 33, § 3~, da Lei 
n• 4.117, de 27 de agosto de 1962, renovada por 10 (dez) 
anos, a partir de 2 de março de 1989 ," ã concessão da Rádio 
Difusora de Riõ Brilha,nte Ltda., o~torgada através do pecrc
to n~ 82.905; de 19 de dezembro de.1978, para explorar na 

· cidade de Rio Brilhante, Estado do Mato Grosso do Sul, 
sem direito de exchJ.sividade, serviço de radiodifusãO sonora 
em onda média~ 

Parágrafo úriicd. A execUção. do serviço de·· radiodifu
são_, cuja outorga é _renovada por este decreto, reger-se-á p_elo 
Código Brasileirq de Telecomunicações, leis sUbseqüentes e 
s~us regulamentos e, cumulativamente, pelas cláusulas apro
vada~ através.d_o Decreto .. n"' 88.0_66, de 26 de. janeiro de 1983, 
às quais a entidade aderiu previarileit"te. · - -- -

Art. 2\' A concessão ora renovada somente produzirá 
efeitOs· legaiS após deliberação do Congresso Nacional~ na 
forma do § 39 , do art. 223, da Constituição. ~ 

Art. 3~> Este decreto entra em vigor na data de sua publi
cação; 

Brasília-DF, 15 de fevereiro de 1990; 169° da Indepen
dência e 102• da República. - JOSÉ SARNEY - Antônio 
Carlos Magalhães. 
MC-Dentel 
Diretoria Regional do Oentel em Campo Grande/MS 
Seção de Radiodifusão 

- Processo n• 29112.000784188. ~ . 
Assunto: Pedido de renovação de outorga de radiodifusão 
sonora 

PARECER SRAD N• 20/89 

A Rádio Difusora de Rio Brilhante Ltda., executante 
·dO serviço de. radiOdifusão sonora em onda média na Cidade 
de Rib Brilhante, Estado de_ Mato Grosso do Sul, requereu 
te)!lpestivamente a renovação da outorga que lhe foi deferida. 

A requerente tem seus quadros socíetárió e direiivo apro
vados, respectivamente, pela Portaria n"" 25/89 e em 268/84, 
com as seguintes composições: - -
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con::.TAS COTAS 

CARMELIUVO ROUILVO ROOS 6.J2S 

THAL1RI0 CARLOS ROOS 7. 532 

TOTAL 7. 660 

CA.P.GOS NOMES 

VALOR NCZ$ 

6.121,00 

7.532,00 

1.660,00 

VIRHOR QERENTE THÚIRTO CARLOS -ROOS 

Deca1h o _diffato_ da entidade_ ao dete'ihnehto Pr~visto 
no art. 4>'õ, ·do Decreto n" 88.066/83, ·pelas ràiões_ constantes 
do Oficio n•2.82gfCúE4.íde 28-!'2-88 !L 8. -~. - --

Cuinpre ressaltar que a postulãnte, durante o último pe-
ríodo de vigência de sua outorga sofreu as penas de Multa 
e advertência conforme se verificã- ha -rnfórmaç-ãó SFIS n" 
2/89.. - . . - . . . 

À vista do exposto, opinamos pelo encax;ninhamento des· 
tes autos à Divisão de RadiodifuSão, para p'r6ssegU:ittiehto.-

(A Comissão de Educação.) 

PARECERES 

PARECER N• 90, DE 1992 

Da Comissão de Assuntos Econômicos sobre o Pro
jeto de Resolução n' 6/92, que "prorioga a validade 
da Resolução do Senado Federal n~ %, de 1989". · 

Relator: Senador :Elcio Álvares 
o-ilustre Senaaor Raimundo -Lira propõe a esta Comissão 

o Projeto de Resolução 09 6/92, que ''prorro-ga_ a- v~lidade 
da Resolução do Senado Federal n• 96, de 1989". 

Trata~se de iniciativa das mais oportunas tendo em vista 
que a vigência da referida Resolução finda nõ -dia 31 de marçO 
de 1992, p.p., e que essa norma "dispõe sobre limites globais 
para as operações de crédito externo e int~rno· da _União-, 
d~ suas. autarquias e·demais entidades contralª'das pelo poder 
público federal e estabelece limites e._condições para a-conces
são da garantia da União em operações·_ de crédito externo 
e interno". - -.... · "- --

São assuntos da competência exclusiva do Se:Õ.ado Fede
ral, e que, cada dia mais~ ·se colocam comó_OiDtaior impor-
tância, na conjuntura ecQnómiéõ-finiriCtSra·dÕ País~ :_ 

Assim é que o subscritor- da proposta, na fuStificaÇáo 
da mesma, enfatiZa á-esrorço que vem sendo feito ~o sentido 
de aperfeiçoar aquele diploma legal, adequan9_o-o não apenas 
à política econômica-..rrias, tarnOém, ao illtereSse de todos os 
envolvidos na matéria. - - - -=-- - - ~-- -

o prazo proposto para a vigêrlcia do textO a_tuãT d3-Reso
lução n' 96/89, até 30 de junho de 1992, atende à necessidade 
de se proceder ao exame de alternativas àquela norma. 

Diante do exposto e, considerando ainda ·a necessidade 
de garantir a comiJ:10idade do prOCeSSO legisl~tÍV9, S(;UTI9S de 
parecer favorável à aprovaçãO do_P-iojeto de Resolução It' 
6/92. . 

Sala das Comissões;28-de abril de 1992, ..::. Rliimundo 
Lira, Presidente- Élcio Álvares, Relator- Eduardo Su(ilicy 
- César Dias - Nabor Júnior --Dario Pereira - Levy 
Dias- Odacir soares·- -Jo3o ROcha .:..:.-Beni VerãS--~Mário 
Covas - João Rocha - Moisés Abrão ..:....- Esperidião -Àmin 
- Nelson Wedekin- Josapbat Marinho. 

. PARECER N• 91, DE 1992 

Da Comissão de Assuntos Económicos, sobre a 
Mensagem n• 163, de 1992 (Mensagem n• 90 de 20-3-92 
na origem), do Senhor Presidente da Repúbiica encami: 
nhada ~ consid~ração do Senado Federal, proposta para 
que seJa autonzada a República Federativa do Brasil 
a ultimar contratação de operação de crédito externo 
no valor de US$167,000,000.00 (cento e sessenta e set~ 
milhões de dólares norte-americanos), junto ao Banco 
Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (Ban
co Mundial), destinada ao fmanciamento parcial do Pia~ 

- _no Agropecuário e Florestal de Rondônia - PLANA~ 
FLORO. 

Relator: Senador Odacir Soares 

~ .Com-a Mensagem~ n• 163, de 20 de março ·de 1992,
0 

o 
Senhor Presidente da República encaminha para exatne do 
-~~nR:d9 F~deral,.proposta para -que seja aufõrizida a Repú
blica Federativa do Brasil a ultímar contratação-de operação 
de crédito externo, no valor de US$167,000,000.00 (cento 
e sessenta e sete milhões de dólares norte.:-americanos), junto 
ao Banco Internacional de ReconStrUção e Desenvolvimento 
(Banco Mundial). 

A operação de crédito destina:-se ao financiamento parcial 
do Plano Agropecuário e Florestal de Rond~!J.ia --PLANA- -
FLORO~ a ser coordenad-Õ em rifvel federal pela Secretaria 
do Desenvolvimento Regional da Prestdência da República 
e executado por entidades vinculadas ao Estado_ de Rondônia, 
e pelas seguintes entidades governamentais: Funa1, Einbrapa, 
Ceplac, Ibama e Incra. 

As tondições financeircis do contrato são as seguintes: 
Valor: US$167,000,000.00 (cento e sessenta e sete mi

lhões de dól~res norte_-americanso). 
· Prazo: 15 (quinze) anós. -

Carência: 5 (cinco) a rios. 

Taxa de Juros: Calculada à taxa de 0,5% a.a., acima 
do custo de captação do recursos pelo Banco, apurados no 
semestre anterior aos respectivos pagamentos, a serem efetiva
do_s. semestralmente, em 15 de maio e 15 de novembro, de 
cada ano. 

Amortização: 20 (vinte) prestações semestraís, iguais e 
consecutivas, vencendo-se a primeira em 15 de maio de 1997 
e a última em 15 de novembro de 2006. 

- - Çomissão 4e- Compromisso: 314% a.a~-~ (três quartos poi 
cento) ~obre os s~!~9s do empréstimo_ não desembolsado, pa
gos semestralmente, .iuntamente com os jUros~ 

_ _ __Q~~nto aÕs_ rP..eCa_~ismos- de controle das operações de 
úédito ·externo~ prescritos pela Cons_tituição Federal e re_gula
mentados pela Resolução n" %/89. do Senado Federal, e aos 
demais dispositivos legais e regulamentares pertinentes cabem 
os seguintes esclarecimentos: 

1) O projeto de que se trata foi incluído na Lei Orçainen
tátia Fed~_ral para 1992. tanto com relação à contrapartida 
federal quanto ao ingresso de recursos externos, bem como-, 
o Decreto ·n•-:>:446, de 8-1-92 e a Lei n' 357, de 30-12-92,
a.mbos do_Estado de Rondônia, inserem dotação no orçamento 
estadual. 

. ZL OI)eparüimento Nacional de Avaliação e Planeja
mento - DNPA infórmóu que o Planafloro- está inseiido 
no Plano Plurianual, de que trata a Lei n" 8.173/91. 
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3) A operação de_ crédito está incluída nos limites de 
endividamento d_a União, segundo informa o Parecer DTN/ 
COREF/DIREF n' 25, de 14-2-92. 

4) O Banco Centtãl do Brasil manifes_tou-s_e faVoravel
mente, com respeito às condições financeiras da operação. 

5) A mmuta contratual não con_témdáusu.Ias atentatórias 
à soberania nacional e à ordem pública; ou que impliquem 
compensação automática de débitos e créditos, conforme Pa
recer FGTN/COF n' 188/92, da Procuradoria-Geral da Fazen
da Nacional. 

O custo totaLestiriiado para Plano é de US$228,9 milhões, 
dos quais US$167 milhões correspondem ao financíamento 
do Banc:o Mundial; a alocação de contrapartida dos recursos 
externos será dividida entre o.Governo Fede:r._al. com US$31 
milhões e o Governo_ do Estado de Rondônia, com US$30,9 
milhões, recursos estes que serão utilizado_s_até 1996. 

O Planafloro objetivã incrementar a· renda nas proprie
dades rurais do Estado de Rondônia, consolidando um modelo 
de ocupação racional, da Amazónia, ccirri_tfíeflore_stamento 
de áreas desmatadas_e inirodução_d_e cult!J.ra_s__itdaptadas às 
condições edafo-climáticas 9-a.região-, beneficiando diretamen
te 52.900 produtores ruraís, o- que correspollde a 64%- dãs 
propriedades existentes no Estado. __ 

Ante a relevância do pleito e estando os instrumentos 
contratuaiS de confonriidade com a legisl_ação _aplicáVel à espé
cíe~- s_oniôs favoráVeiS a que seja àU.torizáda a solicitação cons
tante da Mensagem no 163, de 1992, nE?S te~mos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 17, de 1992 

Autoriza a República Federativa do Bra5il a ultimar 
a contratação de operação de crédito externo, no valor 
de US$ 167,000,000.00 (cento e sessenta e sete milhões 
de dólares norte-americanos), junto ao Banco InternaM 
cional de Reconstruç_ão e Desenvolvimento - Banco 
Mundial. 

O Senado Federal resolve: _ __ _ _ _ . 
Art. 1 ~ É a República Federativa do Brasil. na forma 

da Resolução n• 96/89 do Senado Federal, autorizada a contra
tar operação de cr~díto cxterno:;-no valor de 
US$167 ,000,000.00 (cento~ e sessenta e sete milhões de dólares 
norte_~americanos), -junto ao _B_anco Internacfu:nal_de Recons
trução e Desenvolvimento -_Banco MundiaL 

Parãgrafo úiiico: A- operação de crédito externo defi
nida no caput deste artigo destina~se ao finaPÇiãm~nto_ parcial 
do Plano Agropecuário~eFlorestal de~Rondônia -c: PLANA
FLORO, coordG-nado pela _secretaria __ do_O~e_nvolvivmento 
Regional da P1esidência _da Repúbli~~ __ 

Art. 2~ As condições fmanceiraS básicas da_operação 
de crédito externQ s_ão __ as _seguintes: 

Valor: US$167,000,000.00 (cerilõ-e .sessenta e sç!e ~mi-
lhões de dólares norte-americanos)

Prazo: 15 (qui~nze) anos. 
Carência: 5 (cinco) anos. 
Taxa de Juros: Calculada à taxa de 0~5% a.a., acima: 

do custo de captação de recursos pelo Banco_do Brasil, apura
dos no semestre anterior aos respectivos pagarrieilfos, a serem 
efetivados semestralmente, em 15 de maio e 15 de novembro, 
de cada ano. _ . __ _ ~ _ 

Amortização: 20 (vinte) prestações sétp.estrais, iguais e 
consecutivas, vencendo-se a primeira em 15 de maio de 1997 
e a última em 15 de novembro de 2006. 

. Comissão (l_e compromisso: 3/4% a.a., (três quartü"s por 
cento) sobre os saldos dos_ empréstimo não desembolS:açlo •. 

. pagos semestralmente, junfamente com os juros. 
_ Art. 39 A autorizaçãô concedida por esta Resolução de
verá ser ex,ercida no prazo de 12 (doze_) meses a contar da 

_sua publicação. 
Art. 4~> Esta Resolução entra em vigór na data ~e sua 

publicação. . __ _ _ . 
Sala das Comissões, 28 <(eabrilde 1992. - ~aimundo 

Lira, Presidente- Odacir Soares, Relator- Eduardo Suplicy 
- Elcio Álvares - Nabor Júnior --Dario Pereira - João 
Rocha- Esperidião Amin- Moisés Abrão- Nelson Wedekin 
- Josaphat Marinho - Mário Covas - César Dias - Levy 
Dias - _ Beni V eras~ 

PARECER N• 92, DE 1992 

Da Comissão de Assuntos Econômic:os, sobre o Ofí
cio "S" n9 66, de 1991, do Sr. Secretário de Finanças 

· da Prefeitura do Município de São Paulo, solicitando 
autorização para emissão de 5.547.994.259 Letras Fi
nanceiras do Tesouro_ do MunicJpio de São Paulo 
(LFTM/SP), a preço unitário de Cr$1,00 (hum cruzei
ro), em 1•-6-91, para pagamento do 39 oitavo. 

Relator: Senador Eduardo Suplicy 

-É enca~inh~da para exame ci~-Senado Federal solicitaÇão
da Prefeitura do Município de São Paulo para emitir 
5.547.994.259 Letras Financeiras do Tesouro~ do Mu.nicípio 
de São Paulo (LFTM/SP), para pagamento do 3' oitavo de 
precatórios judiciais pendentes. 

A emissão solicitada obedecerá às seguintes condições: 
a) quantidade: 5.547.994.259 LFTM/SP 
b) modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimento: igual ao das Letras Financ_eiras do Tesou

ro Nacional (mesma taxa referencial); 
d) prazo: até 1.826 dias; 

--e)_ valor nominal: Cr$1,00; 
O -previsão de colocãção e vencimento dos títuÍós a Serem 

emitidos: 

Vencimento Data-Base Quantidade Titulo 

10-6-96 l0-6-91 5547-9942.5'9 695.000 

g) ·forma de colocação: através -âe ofertas públicas, nos 
termos da Resolução n~ 565, de 20-9-79 1 do l3anco Çent.ral,; 

h) autorização legislativa: Leis n•' 7 .945, de 29-10-73 e 
10.020, de 23-~2,1l5e Dec~eto n• 27.630,~de 26-1-89. ~ 

_ i\_ presente inatéria é regulada pelo art. 33 do At? das 
riisposições_ConStitucioh:C:lis Transitórias que, eín seu pará
grafo único, fáCulta às entidaQes devedoras emitir tftu_lqs de 
dívida pública para tais pagamentos; estabelece, ademais, que 
tais emissões_não serão computadas para efeito dõ limite global 
de __ endividamento. -

A apreciação" da mátêrtaestá suborclina:da ainda~ Resolu
Ção n' 58, de 1990, do SenadoFederal, tendo a análise do 
docUmento sido centi-áda nas cOndições e exigências definidas 
nos seus artigos 49, s~ e 10, que foram atendidas. -

O Parecer do Banco centrar do Brasil, embora acentue 
as _atu_ais CQndições desfavor_áveiS-__ paia a_ rolagem_ de títülos 
públicos no mercado secundáijo_, ~rifofma-]-}2_~ que Cl"rt!uhicfp~~
de. São Paulo cumpre os limites de endividamento, mesmo 

. Com a contratação da operação ~e crédito preten~ida. __ 



Maio de 1992 DIÁRIODO C"6NGRESS0 NACIONAL (Seção II) Sexta-feira- I' ,- 2645 

A despeito das considerações de_natureza téCI!ica do Ban
co Central, é-de enfatizaiqüe O att. 33 do-Ato cta:SDISPõsiçõe~ 
Constitucfonai~ TransitóiiaS ctetú~ina q~_tq>afà efetmi~_ O pa
gamento de precatórios judiciais, as entidadeª d~vedoras po
derão emitir títuloS da àíViaa pública. 

Desta forma, por se tratar de prerrogativa constitucional, 
e tendo em vista o cumprimento das condições e exigências 
definidas na Resólução n~'·-ssiSfO ct6 seriãdo Federal, somos 
pela autorização pleiteada pelo OfiCio "S" n~' 6_6/91, nos _!ermos 
do seguinte projeto de resolução: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO NT18, DE 1992-- -

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo a 
emitir 5.547.994.259 Letras Financeiras do Tesouro dó 
Município de São Paulo (LFTM/SP), para pagamento 
do 39 oitavo de precatórios judiciais. 

O Senado Federal resolve: ~ -= _ 

Art. 1~ É a Prefeitura Municipal de São-P3Uto, nOs Ú:r
mos da Resolução n9 58/90, do Seri3.do Federal, autorizada 
a emitít 5.54 7. 994.259 Letras Financeiras do T escuro dO MUni:.· 
cípio de São Paulo (LFfM/SP), para pagamento do 3' oitavo 
de precatórios judiciais. -

Art. 2~' As condições financeiras básicaS da einissão são 
as seguintes: - --

a) quantidade: 5.547.994.259.LFTM/SP 
b) modalidade: nominativã~traiiSferível; 
c) rendimento: igual ao das Letras Financeíias-âo Tesou-

ro Nacional (mesma taxa preferencial); 
d) prazo: até 1.826 dias; 
e) valor nominal: Cr$ 1 ,00; 
i) previsão de vencimento dos títulos a serem emitidos: 

1'-6-96; título: 695.000 
g) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos 

termos de Resolução n' 565, de 20-9,79, do Banco -Central 
do Brasil; - - - -

Art. 3~ A autorização concedida por esta resolução de
verá ser exercida num prazo de 12 meses, contados d~ data 
de SUiL_ vig_~l}çi_a_,___ -- -

Art.- 49 Esta resolução entra em vigor ria_ c!_ata de suã 
publicação. 

Sala das Comissões, 28 de abril de 199:2. :.::_-Raimundo 
Lira, Presidente- Eduardo SupHcy, Relator- Élcio Álvares 
- César Dias- Dario Pereira- Josaphat Marinho- Esperi
dião Amin (abstenção) - Beni V eras -- Nabor J_º-_nior _-:: 
Odacir Soares- João Rocha- Moisés Abrão -- Mário CovaS 
- Levy Dias- Nelson Wedekin. -

PARECER N• 93, DE 1992 

Da Comissão de Assuntos Económicos, sobre o Ofí
cio "S" n9 67. de 1991, do Banco Centrai dO-BI-asil, 
submetendo à consideração do Senado Federal pedido 
formulado pelo Governo do Estado do Espírito Santo 
para emissão de Letras Financeiras do Tesouro do Esta
do - LFTES, destinada ao giro de 88% das 
1.385.285.819 LFTES, vencíveis no 1' semestre de 1992. 

Relator: Senador Elcio Alvares _____ _ 
O S_enhor Francisco Gros,-P!Csidente do Banco Çentral 

do Brasil, encaminha ao Senado Federal o pedido formulado 
pelo Governo do Estado do EspíritO Santo, solicitando autori
zação para emitii e cOloCar- 110 mercado, Letras Financeiras 
do Tes_ouro do Estado- LFTES~-Os recursos advindes dc!Ssa
operação permitirão a rolageni de 80% das 1.385.285.819 LF-
1ES, -Vei:iclveíS no V semestre de 1992. 

_ A emissão pleiteada pelo Go!~rno do Estado ~o Espírito 
S~l:tto" será realizada nas Seguintes característiças: 

a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos 
a serem substituídos, deduzida a parcela de 12%; 

b) -lnod3J.idade: nominativa-transferível; 
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Te_sou-

ro Nacional (mesma taxa referencial); 
d) prazo: até730 dias; 

-e} valor nominal: Cr$ 1,00 
f) características dos títulos a serem substituídos 

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem 
emitidos: 

Vencimento 
15-5-92 . 

- 1o-6-92 
15-6-92 

:rota! 

-Colocaçlio 
15-5-92 
)0-6-92 
!5-6-92 

- Vencimento 
15-5-94 
1°-6-94 
i.S-6-94 

Quantidade 
458.227.163 
441-593.580 
485.465.076 

1.385285.819 

Título 
670730 
670730 
670730 

Data-Base 
15-5-92_ 
1°-6-92 

__ ,J.S-6-92 

_ h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos 
termos da Resolução n" 565, de 20-9-79, do Banco Ce_!ltral. 

i) autorização legislativa: Lei no;-4.216, de 27-1-89 e Decre-
to n' 2.896-N, de 9-5'90- · _ _, .. - -

Foram atendidos os dispositivos do art. 4o_ da Resolução 
n' 58/90 do Senado F.ederal, com respeito às Certidões Nega
tivas de Débito junto FinsodaJ, PISIP ASEP, !NSS e FGTS. 

O Parecer do Banco Central (Parecer DEDIP/DIA
RE-91i666) apresenta o cálculo dos limites que deverão ser 
observados pelo Estado do Espírito Santo na contratação de 
operações de créditO, de forri:J.a a atender às disposições _do 
art. 3' da Resolução n' 58/90, já mencionada. Assini, o dispên
dio anual máximo apí.n:ado~Çr$ 128.878, 3 milhões é compa
tível com os enc~rgos a~vin'dos do pleito sob ~xal!le· 

Além disso, o perfil da dívida mobilÚíria do Estado do 
Espírito Santo sofre.rá ffiodificação com ampliaÇào dos praZos 
de vencimento. AtuahTiente, 74,86% doS títulos tem venci
mento em 1992 e 25,_14% em 1993. Apôs a rolagem, Passarão 
25,14% a vencer em 1993, e 74,86 em 1994. 

Considerando o ..acima exposto e· certos do mérito da 
solicitação~ acolhemos o pleito nos termos_ do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 19, DE 1992 

Autoriza o Governo do Estado do Espírito Saôto 
a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado -
LFTES, destinadas ao giro de 88% das 1.385.285.819 
LFTES, vencíveis no 19 semestre de 1992. 

O Senado Federal resolve: ~ . 
Art. }o;- É o Govei:-no do EstadO do Esj:llfi!o SantO--auto

rlzaao, nos termos dos arti-gos. 4o;- e 8'? da Resolução n9 58/9~ 
do senado Feº-eral, a proceder a emissão e colocação no mer
cado de Letras Financeiras.do Tesouro do Estado- LFTES.-
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Parágrafo ú-nicu...--. os:recurSOS advindes da emissão auto
rizada no caput de_ste artigO destina-m-se à rolagem de 88% 
das 1.385."285.819 LFTES~ vencíveis no primeiro Semestre -de 
1992. ·- ~ .~ ~ - .. . .. ~ -

Art. 2~ As córidições de realização da operação- serão 
as seguintes: - - -- --- ---.,._ 

I) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos 
a serem substituídos, deduzida a parcela de 12%; - -

II) modalidade: nominativa-transferíVel; 
III) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Te-

souro-Nacional (mesma taxa referencial); · 
IV) prazo: até 730 dias; 
V) valor nominal: Cr$1 ,00; 
VI) características dos títulos a serem substituídos: 

ENTRA TABELA 
VII) previsão de colocação e vencimento dos títulos a se~ 

rem emitidos: 

Vencimento 
15-5-92 
10-6-92 
15-6-92 

Total 

Colocaçllo Vencimento 
15-5-92 
1°-6-92 
15-6-92 

15-5-94 
. 1°-6-94 
.15-6-94 

Quantidade 
458.227.163 
441.593.580 

- 485.405:076 
1.385.285.819 

Titulo 
670730 

-670730 
670730 

Data-Base 
15-5-92 
1°492. 
15-6-92 

VIII) forma de colocação: através de. ofertas pUblicas, 
nos termos da Resolução n' 565, deZ0-9-79, do Banco CentraL 

IX) autorização legislativa: Lei n9 4.216, de 27-1-89 e De, 
creto n' 2.896-N, de 9-5-90. -

Art. _3~ Es_ta -resolução entra em vigor na -data de sua 
publicação, . --·· _ • 

Sala das Comissões, 28 __ de abril de 1992~~~-Raimundo 
Lira, Presidente - Elcio Alvares) Relator - Odacir Soares 
- César Dias - Beni Veras -- Josaphat Marinho - Levy 
Dias - Mário Covas - Eduardo Suplicy - Nabor Júnior 
- Dario Pereira- Esperidião Amin- João Rocha- Moisés 
Abrão- Nelson Wedekin. 

de Lavor - Beni V eras - Pedro Simon - Alfredo Campos 
- Carlos Patrocínio - Chagas Rodrigues - Valmir Campelo 
- MauriciQ Corrêa - J arbas Passarinho - José Paulo Bisol 
- Jutahy Magalhães. -

-RELATÓRIO 
Relator: Senador Elcio Alvares 

I - Relatório 

_ O Senhor Presidente da República, nos termos- do art. -
52, inciso II, da Carta Funda~ental, submete à consideração 
do Senado Federál o nome do Douto JOSE FRANÓSCÓ 
REZEK pãrã exercer o elevadõ- caigo de Ministro do Supremo 
Tribunal Federal. 

O extenso curriculum vitae do indicado_ (fls. 2 a 22) o 
aponta como nascido em Cristiiüt-MG, eril 18 de janeiro de 
1944. É casado com Myreia de_ Paula- Castro _-Rezek e tem 
quatro fil~os. Os Aemais iteq._s qu~_ o comPõem _podem ser 
resumidos da seguinte maneira: 

Formaçci9. n:flive~tári~: Foimaâo Pela~ FacUidãcte -d~ Di
- fêilo da UFMG em 1966, e por ela obtido o Doutorado em 
Direito Público em 1967. 

, JJ_olsi_s_ta no exterior: Inte~l:!merican U~~iyex:s~ty Funda:tion 
(1965), Universidade de Harvard (extensão sobre Instituições 
Americanas e Problemas de Desenvolvimento Económico), 
Governo Francês (bolsista em nível de pós~ graduação, de 1967 
a 1970), AcadelJlia de Dir~ito Internacional de Haia (Direito 
futernacio_nale Relações Internacionais, erri 1968), DoutoradO 
(Direito Internacional Público _pela Univefsidade de Paris, 
em 1970) e Pesquisador pós-doutorar da Uníversidade de Ox~ 
ford, Grã-Bretanha (1978n9). 

Magistério Superior/ Atividades Acadêmicas: Professor 
Assistente da Faculdade de Direito da UFMG (1970), Pro
fessor Titular da UnB (1971), Chefe do Departamento de 
Direito da UnB (1974n6), Diretor da Faculdade de Estudos 
Sociais Aplicados da UnB (197Sn9), Professor do Instituto 
Rio Branco (1976/82), Membro da ComissãO Exafninadofã 
de Tese de Doutoramento em· Direito Internacional na Facul
dade de Direito da UFMG (1975), Coordenador do Curso 
de Extensão sobre a Integração Latino-Americaiüi,- UnB, 
1977, Conferencista -sohre Direito Internacional Público e/ou 
Relações Internacionais em várias UniVersidades brasileiras, 
tais como: UnB, UFMG; UFSC, UPS. Foi também_ confe-
rencista no "4Yd Congress óf the International FisCal Associa-

PARECER N~ 94, DE 1992 tion", RJ, 1989; Congresso Ei.traórdináfiO da Federação Lati-
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, no-Americana, SP, 1989; University of California, Berkley, 

sobre a Mensagem n\' 174 de 1992, do Senhor Presidente 1990; Bank of Arnerica, São FranCISco, 1990; Escola Superior 
da República, submetendo, à aprovação do Senad_o_Fe- de Gu_erra, RJ, 1990 e 1991. 
deral, o nome do Dr. José Francisco 'N.ezek, para exercer __ Ministéri~ Póblico Federal/Magistratura: Procurador da 
o cargo de Minist_ro_do Supremo Tribunal Federal. República de primeira categoria, mediante conc_urSo público 

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em de provas e títulos (1972), _S_ubprocurador-Geral da República -
votação secreta realizada~em 29-4-92, apreciando 0 relatório (1979), Ministro do Supremo Tribunal Federal (198311990), 
apresentado pelo Sr. Senador ElciO Alvares (em anexo ao Presidente do Tribunal Superior Eleitoral (1989/1990). 
parecer), sobre a Me_nsagern n: ~ 74, de 1992, do Senhor Presi- O Dr. Frándsco Rezek foi nomeado MiniStro _de_Estado 
dente da República, opin-a pela aProvação da escolha do Se- das_ Relações Exteriores em 15 de março de 1990, tendo acom: 
nhor José Francisco Rezek para exercer O Cargo de Ministro panhado o Senhor Presidente_ da República em viagens oficia~s
do Supremo Tribunal Fede_ral, na vaga decorrente da aposen- a vários países. Na qualidade de Chanceler, o indicado d~sem
tadoria do Ministro -Célio de OliVeira Borja. penhou as seguintes missões, dentre outras: Reuniões de. 

Sala das Comissões, -29 de abril de 1992~ ~Nelson. Çar- ___ C_b_ªp,cheteres do Grupo do_ Ri(), nó México, Dublin, .-euda-
neiro, Presidente-____;. Amir Lando, Relator- António Mariz peste, Roma, Caracas e Luxenb.urgo, 1990/1992; Reuniã_o_ do 
- Cid Sabóia- Elcio Alvares - José Fogaça - Mansueto Comitê de Representantes da Aladi, Montevideu. 1990i: II 
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PARECER N• 95, DE 1992 

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
sobre a Mensagem n9175 de 1992, do Senhor Presidente 
da República, submetendo à aprovação do Senado Fede

. ral, o nome do Dr. Francisco Cesar As for Rocha, para 
exercer o cargo de Ministro do Superior TribuD.al de 
Justiça. 

.A Comiss-ãó cte· CO.OStituiÇãO,- JUstiÇa e Cictad~nia;-e~ 

Reunião do COmitê. Pi-epàrátó.rio da Corife-fência -daS Nações 
Unidas sobre Meio Ambiente e _Des_erYvglvimento, Genebra, 
1991; Encontro de Chanceleres do Mercosul com autoridades 
da Co~uniâade Êui"opéia, Bruxelas, 1991; ReUnião de Chan
celeres da Bacia do Prata e·cto Mercosul e Depósito_dos Instru
mentos de Ratificação do Tratado Quadripartíte, A§sunção, 
1991; Reunião Ail.ual das Pãrtes Contratantes_do GATT, Ge-_-
nebra, 1991; Reunião dos Presidentes_ do Mercosul, Brasília, 
1991; Encontro ·corrr o Secretário-Geràl das Nações Unidas, 
Nova Iorque, 1992; II Reunião dos Presidentes dos Países 
Amazónicos, Manaus, 1992; Reunião dos Presidentes do Cone 
Sul, Canela, 1992 e IV Reunião do Comitê Preparatório da 
Conferência das Nações Únidas sobre Meio Ambiente e De
senvolvimento, Nova Iorque, 1992. 

_ votação secreta realizada em 29-4-92, apreciando o relatório 
apresentado pelo Sr. Senador Cid Sabóia de Carvalho (em 
áheXo ao ·parecer), sobre a Mensagem n9 175, de 1992, -do 
Senhor Presidente da Repi:íbliça, opina pela Aprovação da 

~-escolha do Senhor Francisco Ce:sar- ASfor Rocha, para exercer 

Dentre outraS atividades, o Dr. Francisco Rezek exerceu 
os encargos-de Delegado do Brasil à Cohfei'ência Diplomática 
para a Reafirmação e o Desenvolvimento do :ç?ireito Interna
cional Humanitário Aplicável aos· Conflitos Armados, Gene
bra, 1974176; e Membro da_ Corte Permanente de Arbitragem, 
Haia, desde 1977. · -

O Dr. Francisco Rezek é portador das seguintes cOndeco
rações: nacionais -=---orã-Cruz da Ordem Nacion~l do Mérito, 
Grà-Crui -da Ordem de Rio Branco, Grã-Cruz da Ordem 
do Mérito Naval, Grâ-Cniz da Ordem do Mérito Militar, 
Grã-Cruz da Ordem do Mérito Aeron_áutico, Gr_ã-Cruz da 
Ordem do Mérito das Forças Annadas, Grã-Cruz da Ordem 
do Mérito de Brasflia, Grã-Cruz da Ordem do Mérito Ju_di
ciário do Trabalho, Grã~Cruz da Ordem do Mérito Judiciário 

o- cargo de Ministro do Superior Tri6uiuil de Justiça,·-na vaga 
decorrerite da apoSeiúadoria do Ministro Washington Bolívar 
de Brito. - -

Sala das Comissões, 29 _de abril de 1992. -Nelson Car
neiro, Presidente, Cid Sabóia, Relator - Pedro Simon -
Antônio_ Mariz ~ Mansueto dç~Lavor - Alfredo Campos 
- Carlos Patrocí~io - Elcio Álvares.- Çhagas Ro_drig!JeS -
-Garibaldi Alves Filho -José P. Bisoi-Jarbas Passarinho 
- Valmir Campelo - Beni V eras - Jutahy Magalhães --,- __ 
Lourival Baptista. 

RELATÓRIO 
Relator: Senador Cid Sabóia de Carvalho 

Militar e -Grande Medalha da Inconfidência; estrangçifas - Sob apreciação nesta Comissã<? de Constituição, Justiça 
Grã-Ci-uz da Ordem de Cristo (Portugal), Grã-CrUz cta: Ordem e Cidadania, nos termos do art. 52, III, da Constituição Fede
Nacional do Mérito (Portugal), Grã-Cruz da Ordem do Liber-- ral, a presente Mensagem n' 175, de 1992 (n" !12, na origem), 
tador San Martin (Argentina), Grã-Cruz da Orde~ do Mér_ito do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação 
(Chile), Grã-Cruzda Ordem Nacional ''Condord_e los ~ndes" . -do Senado Federal, o nome do Dr_ FRANCISCO CESAR 
(Bolívia), Grã-Cruz da Ordem do Cedro do Líbano, (Jra-Cruz ASFOR ROCHA, para eiercer o cargo de Ministro do Supe
da Ordem Nacional do Mérito (Paraguai), Grã-Cruz da Or~ -rior Tribunal de Justiça, na vaga decorrente da aposentadoria 
dem Nacional do_ Mérito (Equador), Grã-Cruz -ESpecial do do Ministro Washington Bolívar de Brito. 
Mérito Melitense (Ordem de Malta), Grã-Cruz da Oidem Acompanha a Mensagem du Excelentíssimo Senhor Pre
de Isabel a Católica (EsPanha), Grã-Cruz da Ordem do Mérito si4ente da República, o Curriculum Vitae do Dr. Francisco 
do Serviço Diplomático (República dB: Coré~ã.), 9rã-Cruz da Cesar Asfor Rocha, eminente a~dvogado e professor, do qual 
Ordem do Mérito da República Italiana e ""Grande Oficial cumpre destacar o seguinte: nascido em 5 de fevereirO de 
da Cruz de Boyaca (Colômbia). · 1948, em Fortaleza -CE, filho de Alcimor Aguiar Rocha 

No que se refere às-publicações de autoria do-tilaiC-ado, 
é- de se ressaltar: Droit des Tráltê:f:_ Particuiarilés_ des.Actes 
Constitúfifs D'OrianisatiÕns Internationales·,-Ha_ia", 1968; La_ 
Conduite des Relatións Internati6nales dans le Dr_Oit Constitu
tiOnnel Latinoamérícaín, Paris, 1970; O Princípio da Naciona
lidade e a Aplicação da Lei Penal Brasileira, Brasnia, 1973; 
Perspectiva do Regime Jurfdico da Extradição·; B_:r:~sília, -1978; 
O Juscolonialismo da TeOria da Responsabilidade Interna
cional, Brasília, 1976; jÇI:fíScii)1103Tntern(lCion(ll da Naciona
lidade, Brasília, 1977; Dir_~ito dos Tra_tadoS-, Rio de Janeiro, 
1984; Direito InternacionãrPúbli20, São Paulo, 1989. -

Em face dÕ __ ~cima expost?,ju[ga~os q\ie oo~§.~~~antes 
desta Comissão possuem os elementos informativos suficientes 
para deliberar soqre a esc-olha, por parte do Senhor Presidente 
da República, do nome do Doutor JOSÉ FRA.Nê1SCD- RE
ZEK, para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal 
Federal, na vaga decorrente_ da aposentadoria do Ministro 
CÉLIO DE OLIVEIRA BORJA. 

É o relatório~ s.m.j.-"·· _ - .---7- ·-

Sala das Comissões; 29 de abril de 1992. -'Nelson Car-
neiro, Presidente- Elcio Alvares, Relator. - -

e Sírfa Maria Asfor Rocha, o Doutor Francisco Cesar Asfor 
Rocha é bacharel em direito pela Universidade Federal do 
Ceará. - - -- - -

P.ossui os seguintes estudos de pós-graduação: 
Curso: Aperfeiçoamento em "Teoria Geial do Direito" 
Instituição: Universidade" Federal do Ceará 
Período: Fevereiro a dezembro_ de 1973 -
Local: Fortaleza - Ceará. 
Curso: Mestrado ein "Direito Público" (cumprimento dos 

créditos) 
Instituição: Faculdade _de Direito da Universidade Fede

: ral do Ceará 
~~ Período: 1979 a 1981 

Local: Fortaleza- Ceará. 
São os seguintes os concursos públicos dos quais parti

cipou: 
Para Professor da Faculdade de Díreitci dã UFC, em 

1973, onde obtev_e o l 9 lugar; 

Pa!i PiocUÍador ÊstatutárTo cia·superfntendência do De
-seilvolVimehto' do Estado do Ceará; cin 1982, onde obteve 
o 1? lugar. 
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As atividades profissionais exercidas pelo Doutor Fran~ 
cisco Cesar Asfor Rochã são às seguintes: _-

Advogado Militante, in_S_ctit6 na OAB_-_ C~, so~ o n'? 
2.085, deade 1972; -· · · 

Professor Adjunto da _Faculdade de Pi_n:itó da Univer
sidade Federal do Ceará desde março de 1974~ admitido me
diante aprovação em concurso público, lecionando "Direito 
Civil IV" ("Família e Sucessores"), já tendo ministrado as 
disciplinas "Introdução ao Estudo do Direito" e.','TeQria Geral 
do Direito"; 

Juiz efetivo, Classe de Jurista, do Tribunal_R~gional Elei
toral do Ceará, por quatro biênl.Os, dois a dois iilt_ercalados, 
o último encerrando-se eth dezembro de 1990; _ . 

Procurador Geral do Município de Fortaleza, de março 
de 1983 a julho de 1985; · 

Presidente e membro de vári3.s bancas examinadoras de 
concursos para professor da Faculdade de Dh·eitó da Univer
sidade Federal do Ceará; 

Procunidor Judicial, efetivo, do Instituto de Previdência 
do Estado do Ceará. · ·· · 

O Dr. Franciscó Cesar Asfor Roçha possUi as seguíntes 
publicações: . ·· · . ... · . 

'"'ContestaçãO da PatemiQade e a_ CõQ.sfítuição de -~8". 
Artigo publicado na Revista Jurídica, n• 170, dezembro/1991, 
Rio Grande do Sul; 

"Efetivo ModifiCativo dos Embargos de Declaração'', 
monografia com que _ingressou no Instituto dos Advogados 
do Ceará; 

"Intervenção EStadual no Munjcípio"; 
Dezenas de artigos sobre temas jurídicos publicados em 

jom~f~córdão-s--pu~~:~~os nos primeiro e sexto ri~me-rõs- da 
Revista Brasileira de Direito Eleitoral. 

Cumpre destacar ainda que o Dr. F_rancisco Ce_s_ar_A~for"
Rocha é Vice-PreSidente do Conselho Secçional do Ceará 
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB - CE), desde 
1 <:> de fevereiro de 1991 aos dias atuais e ·membro do Instituto 
dos Advogados do Ceará, possuindo a Medalha do "Mérito 
Judiciário do Trabalho", no Grau de Comeilâador, outorgada 
em agosto de 1991 pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), 

As proposições ficarão sobre a Mesa, durante cinco ses
·-s9es ordjn_árias~ a fim de reçeber emendas, nos termos do 

ãrt. 235:-n, f, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -O Projeto 
de Decreto-Legislativo n<:> 46, de 1992, cOnstante do_expediente 

·lido, por tratar de matéria referente a Ato Interilacional, em 
obediência-ao art. 376, c, do Regimento Interno, terá, perante 
a Comissã-o de Relações Exteriores e Defes_ã Nacional, o prazo 

·-de cinco dias para recebimento de emendas, após o que a 
referida Comissão terá quinze-dias, prorrogáveis- pôr lg\ial 
período, para opinar sobre a matéria. Findo esse prazo, sem 
parecer, a propOsição entrará em- Ordem do Dia nos termos 
-do·art. 172~ II, c, do Regimento Interno. 

· Os Projetos de D_eçreto Legislativo n~s 47 a49, de 1992, 
também do expediente lido, terão tramitação com prazo deter~ 
minado de quarenta e cinco -dias, nos ·te_rmós do art. 223, 
§_1<:>~ da Constituição, combinado com o art. 375 do Regimento 
Interno, e, de acordo com o_art. 122, II, b, do Regimeri.to 
Interno, poderão receber emendas, pelo prazo de cinco dias, 

·perante a Comissão de Educação. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Sobre a mesa, 
requerimento que será lido pelô.Sr :"J" Secretário. · 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 208, DE 1992 

ExCelentíssimo Senhor p·resid.ente Qo Senado Federar 
Os Senadores que este subscrevem requerem, de V. Ex•, 

nos termos do art. 58, § 39, da ConstituiÇãO FeQ.eral, e dos 
ãrtls. 74; -àlínea c e- 145, 1,1sgue 153, do R(!gimento Iritemo 
dÜ SeD.ado Federal, a· áfação de Cómissão-Parlamentai"- de 
InquéritOCóilStituída -por Sete membros, para que apure, no 
prazo de 90 (noventa) diãs, as recentes ameaÇas feitãs Pela 
FIFA (Federation lnternational Football Association) de bani
mento do Brasil das competições internacionaiS de- futebol, 
a posição e a responsabilidade da CBF (Confederação Brasi
leira de Futebol) no caso e os fatos que resultaram na punição 
do Clube de Regatas do Flamengo, do Rio de Janeiro. 

Brasília- DF. - _ Justificação 
Diante de-todo o exposto, julgamos estarem os membros As recentes ameaças da FIFA (Federation Intemational 

desta Comissão devidamente informados para deliberarem EootbaU_Assoc:iatioTI), e_óJida<;ie normativa máxima do fu_tebol 
sobre a escolha, por parte do Senhor Presidente da República, mundial, de banir 0 Brasil das competições internacionais 
do nome do ~~- Francisco C~Sar ~sfOf Rocha, ~ara exercer_ e proibir a transferência de jogadores brasileiros para o exte~ 
o cargo de Mmtstro do Supenor Tnbunal de Justtça, na vaga rior vêm merecendo a atenção de todo o País. 
decorrente da ap~~ent~?oria d_o Ministro Washington Bolívar _

7 

__ 'A-polémica envolve o Clube de Regatas do Flamengo, 
de Brito. , : - --~·que impetrou mandado de segurança junto à Justiça Comum 

É o relatono.. _ . - - do Rio de Janeiro questionando a realização extemporânea 
. Sala d~s C01msso:s, 29 d~ abnl de 1~92. -Nelson Car- d;l assembléia geral da CBF (Confederação Brasileira de !'ute-

ne•ro, Presidente ---:CJd Sabóta de Carv~lho, Relator. . bol), que resultou na modificação dos estatutos d_ª entidade 
OSR.PRESIDENTE(AiexandreCosta)-OExpediente e reeleição de sua diretoria por mais quatro anos. .. 

lido vai àpublicação. (Pausa.) Os estatutos da FIF.'\_(a(t. 5.1) e da CBF (art. 6•) proíbem, 
Foi encaminhad? à publicação .o Parecer da Comissão entretanto, que as agremia?5es _futeb?Iísticas i:õ.g!~s~m co~ 

?e Assuntos Ecc:nónucos, que conclui fav?ravel~ente ao Pro- _qualquer ação for<~: do âmb1to da Justiça Desportiva. A pu~u
Jeto de Resoluçao n• 6, de 1992. ção para tal procedimento, já aplicada ao Flamengo pela Flfa 

. A ~atéria_ ficará sobre a Mesa1 durante cinco sessões e pela CBF, é de suspensão, por dois- ano_s, da participação 
ordmánas, a ftm _de re~ber emendas, nos termos do art. em jogos internacionais. O que está em Jogo, ~a verdade, 
235, ll, d, do Regunento Interno. é a argüição da própria competência da FIFA, Já __ ql.!e pela 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Foram enca- primeira ~ez desde sua_cria~ão em 1904, um clube .contesta 
minhados à publicação Pareceres da Coriiissão de Assuntos sua autopdade. ~evtdo a a~ao q_':e o Flame:r:go está mov_e?~o 
Econômicos, que éoncluem pela apresentação dos Projetos ·na Cqrte de Zunq~e, na SU!ça, sob a al7gaçao de. qu~ o ~IIIg1o 
de Resolução n<:>5 17, 18 e 19, de 1992. - não envolve questoes de _ménto_desportiVO e Sim mstltuctonal, 
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a entidade_ ameaçou punir o futebol brasileirO çõmo um todo, 
com o risco, até mesmo. de o Brasil ficar fára da Copa do 
Mundo de 94. 

o·caso em questãO, pelas cori~qüênciãs Que poderá acar
retar ao futebol brasíleiro, responsável por grande parcela 
da imagem positiva do País no exterior, afora seu importante 
significado como expressão-cultural de nosso povo, deve cons-
tituir objeto de investigação idónea e rigorosa. -

Acreditamos, fX>rtanto, ser dever do CongreSso N~cional 
exercer sua missa:o fiscali:Zadór~ e proceder, por meio de Co
missão Parlamentar de Inquérito, à aputâção dos fatos- que 
resultaram nestes lamentáveis episódios. 

Sala das Sessões, 3Q de abril de 1992. ~senador Nelson 
Wedekin (SEGUEM-SE ASSINATURAS) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- 0 requéri
mento que acaba de ser lido c~ntém subsc~i~?re_~ em nú:m~ro 
suficiente para constitukCohtíssãO Par1ame~tar ~e Inquérit_o. _ 
nos termos do art. 145. - - -

O expcdknte vai à publicação. 
A Presidência fará -opOrtunamente--as_ designaÇõe~ para 

a Comissão Parlamentar de Inquérito ora con~titiiíáa, 
Sobre a mesa, requeriiTieilto_-_ que Será lido pelo Sr. 19-

Secretário. --- -

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N• 209; DE 1992 

.Excelentíssimo-.se-nhor Presidente cio_Sénado Federal, Sena- • 
dor Mauro Benevides. 

Requeiro a Vossa Excelência, na _forma iegiinentªl ,dis
posta no art. 216. conbinado com o art. 50_,_§ 29, da Co_nsti
tuição Federal, sejaril pn!stãdas, pelo Exm9 Sr. Ministro das 
Minas e Energia, Dr. MARCUS VINICIUS PRA TINI I?E 
MORAES, as seguintes informações: -

1) Quantos seividores da PetrobráS forarii~de-mitidoS em 
conseqúenci8.- da apuração de ilícitos por favorecimentos co
merciais-de derivados de petróleo? RelaciOnar nõnies e cargos 
desses~_servidore_s. - -- - -

2) De que forma se processam esses favorecimentos? 
3) Quais as empresas naciOnais enVolvidas __ e os _nomes 

de seus dirigentes? __ __- _ -
4) Quais as empresas estrangdraS-Cnvolvida_s ne:ste pro-

cesso? -
5) Que provídências foram. ~dot~da~ em ca~a ca~oJ 

l.e 6) Qúal foi o prejuízo finá.nceiro verificãdo?_ _ 

Justificação 

Faz-se mister· que o Poder Executivo dê pr~oridade à 
apuração das recentes denúncias de ifícitos na Petrobrás, em 
consonância com a·-pregaÇãáodo Senhor Presidente da_ Repú
blica, eleito sob a bandeira da moralidade pública. Tal não 
dispensa a ação do Legislativ-o, el:n senti~o suplementar--e 
especificamente Voltado para suas atribuições constitUcionais 
de fíScalização e controle .. 

É farto ·e -·recente o material jornalístiCO a~ r'espêito âo 
tráfico de influéric1ae corruj)ÇãõeTivOfvend<.lO-flomé dO Sr. 
Pedro Paulo Leoni Ramos, ex-Secretário de Assuntos Estraté
gicos da Presidência da República. A snciéaadé, e.ritre perplé-
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xa, revoltada e desencantada, vem acompanhando o desen
rolar ·das investigações de todOs esses ilícitõs, temendo que, 
uma vez mais. impere a_impunidade-. 

Em razão disso, e para que o Congresso Nacio!Jal dispo· 
nha das informações necessárias ao exercício de suas prerro

-gativas constitucionais, é importarite a obtenção de respostas 
a e_stas indagações. 

Sala das Sessões, 30 de abril de 1992. -Senador Pedro 
Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - O requeri
mento que acaba de ser lido. será despachado â Mesa para 
decisão. · 
_ Sobre a mesa, requerimento que será lidO pelo Sr. 19 

Secretário. 

É lido o seguinte 

RE(!UERIMENTO N• 210, DE 1992 ·. 

E:s:celentíssimo- Senhor 
Senador Mauro Benevides 
Digllís~imO Preside~ te do 
Senado Federal 

_ Em face das constantes informações puhlicadas pela im
prensa em todo o País, dando conta de aumentos abusivas 

-da prestação da casa própri~ e em razão dos protestos dos 
mutuários Contra o Sistema Financeiro de Habitação, requeiro 

_a Vossa Excelência, nos exatos·tetmbs do§ r do art. 50 
da ConstituiçãO Federal, combinado com o art. 397 do Regi
mento Interno do Senado Federal, seja convocado o Doutor 
MarciliQ Marques Moreira, Ministro de Estado da Economia, 

-~--Fazenda e Planejani.ento. :a prestar declaraçõeS e todas as 
-informações necessárias aos Senhores integrantes de"~ta Casa, 
. e~ plenário, abordando essa importante questão conrgraves 
reflexos sociais,, uma vez que é alarmante a evolução desse 
problt:mal abalando todo. o_~istema da_ casa própria no·Brasil, 
principalmente quando o desregramento das prestações dever
se-ia à falta de instn.).ções do Banco Central, como há sido 
alegado nas açó~s-ju~iciais a esse r~speito. 

· Sala das Sessões, 30 de abril de 1992. - SenailorCid 
Sahóia de Carvalho. · · 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Cosia) ~ O requeri
mento que acaba de ser lido será -publicado e incluído, oportu-
namente, em Ordem do Dia. . -

Sobre a mesa, requerfmento que· será lido pelo Sr. 19 

Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 211, DE 1992 

Nos terrn:os do Regimento Interno _desta Casa, requeiro 
licença para tratamento de saúde, por 10 (dez) dias, a partir 
do dia 27 de abril, conforme Relatório Médico anexo._ 

Sala das Sessões,.30 de abril de 1922. ~Senador Fernan-
do Henrique Cardoso. - - - -
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O SR. PRESIDENTE. (Alexandre Costa) - Aprovado 
o requerimento, fica _corlCedida a licença solicitada. 

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

É lido e aprovado o seguinte -

REQUERIMENTO !\• 212; DE'i992 

Requeiro, em termos regirriéntáis, seja Considerada conio 
de licença autorizada minha ausência da Casa no dia 27 do 
corrente, quando ainda estava na cidade de Jacks_onville~ 
USA, num evento- cultural, cuja participação fora anterior
mente aprovada pelo Plenário. 

Nestes Termos 
P. Deferimento. 
BrasíJia, 28 de abril de 1992. - HyaeKe:l Freitãs. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Aprovado 
o requerimento, ficá cOncedida a licença solicitada. 

O Sr~ Jose·F-ogaç-a·-..:.:.:..- Sr. Presidente, peço a palavra pela 
ordem. 

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

O SR. JOSÊ FOGAÇA (PMDB - RS. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, o Orçã.mento é; quem 
sabe, a tarefa parlamentar c legislativa maís impórtânte_ do 

Congresso Nacional. A Lei Orçamentáriã significa, sobretudo, 
a foriiiã como a-·Poder Executivo gasta. Orçamento é poder; 
Orçamento é recurso financeiro e recurso financeiio é póâer. 

Já estamos assistindo a notidãrios de imprensa revda
dores de_ possíveis adulterações na Lei OrÇamentária. Cerca 
de 65 novas emendas, conforme dá a conhecer o jornal O 
Globo, foram introduzidas na Lei Orçamentária, apás a sua 

_ aprovação. · 
. ·'--·-·A iqfprmi:iç_ão é que entre a sessão aprobatória do Con
gresso _.N'aci,anal qUe ·defiriiu- a Lei brç-ámentáriã para 1992 
e .o envio ao Presid~nte da República, ou seja, no Prodasen 
-entidade que não tem nenhuma responsabilidade e nen~u
_l}lª-..c,u~pa ~isso,_.po_rq~e ali são ultimadas somente as tarr;fa~ 
relativas a redação final - sabe-se que alguns Deputados 

.. :::-e nã9 sei, S? ~gUns S~IJ.<i40r~s-~ m~s, s~gu~ame_nte_~_infqr
mação envolve alguns Parlamentares da Câmara - fizeiam 
modificaçÇes, transferindo recursos-de uma rubrica -pa:i:-ã -outra 

-ªo_ Seu.=bel-pr~~~-_Çonst~~JnClüSive, qu~ d·e~sas_-~5 emendas,_ 
14. sãp Oe autoria do relato~. ___ . . '--~-· 
. _ Ora, esta denúncia é extremame_nte grave. Estamos dían
t~,.de uma_ sit1.1aç_ão altamerlte cons_trange.dora para o Con-

-gre'sSO N"aéionat. ·- --=-- • • : • _, · _· ~ ' - _ · • • 

A Comfssão.de Orçamentos. vem sendo objeto,.ao longo 
dos últimos meses, de situações vexatórias parã o CongresSo 
Nacional. A imprensa tem revelado dados e situações que 
envei-gonham· esta CaSa,._Sr. Presldent~. --

Já houve, no ano passado, em função de uma grave deS
-g)ll.fia!J.ça_rrioral,_ ª sub~tit!;!-içâo _Qq rt;;l9-t.or. Q. nr_óprio reia"ior 
sUbstitutO, o no~~orela!or, agora está envolv-ido n.a dco~,f\~i<:~ 
de que, entre a sessão aprobatória em plenário do Congresso 

- ,N<;~.çiçmal e o_ ~nviç) .<-ta- ~·atéria pàra a sanção presidencial, 
nesse interregno, houVe__: peqUenas:, Ou gí:~rideS; não irrfp"oi"fa 
_-_sériaS: _e cQntLYJdentes modificaçó~s no texto_ ~a_ Lei Orç~~ 
meriiária. -- - - · 

Oi'a,-sr: Presidente, é preciso mudar a mentalidade do 
Congresso Nacional-da Câmara dos Deputados c do Senado 
Federal -no tratamento da Lei Orçamentária. ESs_a_ Lei não 
é uma colcha de retalhos de interesses menores. Ela não pode 
ser um loteamento _de pequenas ambições ou de grandes falca-

- troas. A Lei Orçamentária te·m que exP:res5far Urnã polítiCa 
ampla e abrangente, uma visão do Estado, uma visão das 
políticas social e económica, política monetária, política de 
investimentOS, p-õlítica previdenciária, política de saúde, polí-
tica de_ educaçãõ do Governo. , 

Ou modificamos esse comportameiltO individuafista ·de 
egoísmo parlamentar, de cada um tentar puxar uma massa 
de verbas para seu interesse específicO, pafã. a sua região, -
para o seu muniCípiO, ou criamos limitaÇões a essa ação delibe

-radam!!nte_ egqc_êjitrjca, ou_, então, varrios ter que conViver 
permanentemente com.esse tipo de _denúncia. 

. Consitlero que o Senado Federal está, neste momento, 
Comprometido com o levantamento, com a aferição criteriosa 
dos fatos para a condenação dos-culpados. 

Sr. Presidente, não -é possfvel que se mantenha impune 
a quem praticou a tos deliberados de adulteração na Lei Orça
mentária. Fica mal a Comissão de Orçamentos, fica mal o 
Senado Federal, fica mal o Congress_o _Nacional. 

Veja V. Ex~ .. o Presidente da Comissão de. Orçamentos,_ 
Senador Ronaldo _Aragão, por quem temos grande respeito 
e a quem ctevoiamos eno.rme confiança, fica desprestigiado, 

- é ti"atãao cpmo se n~o eXistiSse. O I_)rópJib Presidente da Co
miSsão de_ Orçamentos desconhecia e fOi -enganado, foi ludi
briado por aqueles que fizeram as modificações a posteriori. 

/'""\ 
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Não 11á Como, Sr. Presidente, continuar a ·conviver com 
o tipo de enfoque, o tipo -de visão que muitos parlamentares 
nesta Casa dão ã Lei Orçamentária. Tratanl-na como se fosS-e 
uma distribuição- patrimonialista de ínteresse. E esta Lei é 
a expressão de uma visão política global, da educação, tla 
saúde, da administração pública, dos investimentos, da polítiCa 
monetária, da política previdenciária. Não é mais possível 
que continuemos assim. - -

Neste sentido, Sr. Presidente, gostaria de formular uma 
questão de ordem. 

A- Câmara, segundo notícias publíc<lchis !loS ]O-rnaiS-, esta
ria por instalar uma -COmissão Parlamentar de Inquérito-para 
investigar ati para apurar os fatos enifelaç3o à Lei O~amen.: 
tária·, _Se a Comissão e do Congresso Naé:ió-nal, não--é PosSível, 
portanto, que não seja uma comissão-rríiStá. - -

O Sr. Eduardo Suplicy- É comissão miStã;~Se-nador.-

0 SR. JOSÉ FOGAÇA - Informa o Senador Eduardo 
Suplicy que se trata de uma comissão mista. Ora;em se-tratan~ 
do de uma c_omissãd- mista, é CVidente, portanto, que estarão 
lá presentes, também, os Senadores. 

Quero, então, Sr. Presidente, realçar, enfatizar, subli~ 
nhar, com a maior intensidade possível, _a necessidade de lim~ 
parmos a Lei Orçamentária;- de uma vez por todas, desse 
tipo de interferência danosa, viciada, mesquinha, eleitordra, 
prática grosseira que há ta-nto~i anos ve·m sendo adotada por 
uma minoria n(fC_ongresso Nacional. Trata~se, Sr. PreSidente, 
de resgatar a respeitabilidade desta Casa e do Congresso Na~ 
clonai. -_ _ _ 

É neste sentido que levanto a questão: qual é a partid~ 
pação do Senado no processo de investigaçáó que;âaqui para 
diante, será levado a efeitO?. · · · "- · · · 

Durante o discurso do Sr. Jost FogaÇa i:FSr. Alexan~ 
dre Costa, 1~ Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presi
dência, que- é ocupada pelo Sr. Mauro Benévides, Presi
dente. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem, para: falar sobre o mesmo assunto. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência responderá ao nobre Senador José Fogaça e, em segui
da, ouvirá 6 nobre Senador Eduardo Suplicy. 

Cumpre-me esclarecer ao Plenário qúe, ão fin-al aa tarde 
de ontem, no instante em que deixava esta casa para "viaj~·~ 
até a cidade de Fortaleza, que sedia o 259 Congresso Nacional 
de Jornalistas, onde o Congresso NacionaJ seria homenagea
do, como o foi, a Presidência recebeu expediente firmado 
pelos nobres Líderes do PT, Senador Eduardo Suplicy, desta 
Casa, e pelo nobre Deputado Eduardo Jorge, da outr~ Casa 
do Congresso Nacional, segundo o qual teriam ocorrido altera
ções na elaboração da Lei Orçamentáríã do corrente ano. 
Compulsando a documentação apresentada pelos Líderes do 
PT, a Presidência despachou; no trajeto entre o Congresso 
e o Aeroporto, o expediente respectivo, para que se iniciassem 
as providênciã.s indispensáveis à elucidação "dos fatos ali inqui
nados de anormais. 

Na manhã de hoje, há poucos instantes~ pedi ao nobre 
Deputado Messias Góis, que preside agora a Comissão de. 
Orçamentos, que S. Ex• certamente seriã.-"iiistãdo a se_ mani~ 
festar sobre o trâmite daquela representação, cabendo-a mim 
identificá-lo, no momento próprio, das medidas iniciais adota
.das para a total elucidação dos fatos alegados. 

Até por um imperativo de natureza ética, antes de enca
minhar a matéria à nova Comissão de Orçamentos. É iilteri.Çáo 
do Presidente ouvir, sobre os fatos ali referenciados, o Presi
dente da Comissão de Orçamentos à.época, Senador Ronaldo 
Aragão, e o então Rela~or Ge:ral çla p~oposta ~a ~ei de Me~os, 
o Deputado Ricardo Fiuza, que hoje exerce o Ministério da 
AçãoSocial. _ __ _ __ _ __ 
~ -- Antes illeSIDo dO embafQU.e~ derciêncla aó Ministro Ricar
do Fiuza de que reC_ebera esse documento. E, se ainda não 
o fiz ept relação ao erit:?o F!,resiclente da ComiSsão, Senador· 
Ronaldo Aragão, pretendo fazê-lo tão logo S. Ex~ ChegUe
a este plenário, pãra que tenha também conhecimento do 
texto do document9 e que haja, realmente, uma manifestação 
inicial de ãiilbos os parla~entares: E deixei, ~o mesmo tempo; 
a nova Comissão de_Orçam,ent9s na expectativa de ser instada 
também a se pronunciar a re~peíto, ·ex vi do qUe dispõe o 
Regimento do Senado Federal. Embofa a Comissão Mista 
seja do Congresso, subsidi~riall"!enie J)oderíaffios aplicar· o dis
positivo do Regimento do Senado, que recomendaria o envio 
de problemas dessa ordem, àquele colegiado, integrado por 
120membros:- o _ : •• _ _ • 

A Presidência esclarece, ain9a_, que_,_~o caso· de _se ter 
configurado erro, o RegimentO do Senado_ estabelece:._ 

"Aft. -325. VerifiCada a existência de erro em 
.. texto apro_vado e cOm redação definitiva. proceder-se-á 

da seguinte maneira: -

a) tratando-se de coritradição, -inOOefênCiã; pi"eJU-
- dicialidade ou equívoco que importe em alteração do 
sentido do projeto. aTnda não remetido à sanção ou 
à Câmara, o Presidente encaminhará a matéria à comis
são competente _para que proponha o modo de corrigir 
o erro, sendo a proposta exa_minada pela Comissão 
de ConStituição, Justiça' e Cidadania antes de ser sub-
metida ao Plenário; -

b) nas hipóteses da alínea anterio!', _quando a ma
téria tenha sido encamfõ.hada à sanção ou à Câmara, 
o Presidente, após manifestação do Plenário, comu
nicarâ o fato ao Presidente da República ou à Câmara, 
remetendo novos a\Jtógrafos, se for o caso, ou solid
tandp a retificação do t~xto, m-ediante rep_ublicaçª-9 
da lei;" 

A Presidência não poderia furtaf-se de ouvir -o anteriOr 
Presidente da Coniis~ão de .OrçaiTle~tos, 'Senàdor R~naldo 
Aragão, é-. da mesma forma, o Relator, Deputado Ricardo 
Fiúza, que cUmpriram süa tarefa, alusiva à Sessão Legislativa 
passada. Não haverá, por parte da Mesa, nenhuma intenção 
de retardar o exame da matéria, cuja' alegada gravidade recla
marei exame aprofundado, imediatamente, q':le signífiqtie um _ 
oferecimento de cabal explicação não apenas a·os signatários, 
mas, sobretudo, aos Deputados e Senadores e, mais do que 

·a todos eles, à opinião pública brasileira. 
Portanto, as providências terão cUrso sem tardanç~, com 

-a audiência prévia dO Senador Ronaldo Aragáo e do Min~stro 
Ricardo Fiúza, após o· que adoraremos as medidas cabíveis 
para que sejam esclarecidos os fatos inquinados de irregula~c::_s 
na petição assiri.ãda pelos Líderes do PT, na Câmara dos Depu
tados e no Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -,--Concedo __ 
a palitvra ao nobre Senador Edu_ardo Suplicy; pela ordem. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT -c SP,. Pela ordem. 
- Setri i'eVis_ão do orador.)- Sr._ Presidente, dada a rele:vâ~cia 
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dessa matéria, gostaria de ler o conteúdo do ofício que encami
nhamos, o nobre Deputado Eduardo Jorge e eu, ontem, a 
V. Ex• · 

. ' 

OFÍCIO N' 81!92 
Brasflia,29 de abril. de_1992 

Senhor Presidente; 
Considerando que, ante uma análise sctorial da Lei Orça

mentária em vigo:i', cOnstata-se que alterações foram intrçdu
zidas no texto aprovado pela Comissão Mista de Otçaroentos _ 
e pelo Plenário- do CongreSso Naciorial em dezembro último; 

Considenlilcto que o Plenário da cóiniSsão Misi·a de Orça
mentos delegou ao Relator-Geral apenas-poderes para desem
penhar as seguinte-s tarefãs- e-aqui abrO aspas para a decisão 
da Comissão Mista da madrugada de 17-12-91, notas taquigrá
ficas da reunião -da Comiss.ãó- Mista de Orçamentos, acho 
que do dia 17 para o dia 18 -: "corrigir- e~os tipicamente 
materiais e comprováveis; faiê'ridõ ·coln que se possa compro
var qualquer dúvida imediatamente; remane jar Verba indicada 
por um mesmo Deputado, a pedido, por escrito, do próprio ... 
guardando a memória -dessas correções para elucidar qualquer 
dúvida" para essas duas finalidades teria o Relator-Geral a 
possibilidade de fazef modificaç6~s. ______ .t_.__ _ __ _ 

Considerando que muitas das altetações ocorridas não 
foram apenas substituições de emendaS de um mesmó parla
mentar e sim acrésCinlóS de cmeridas que-haviam sido rejeita
das, beneficiando alguns parlamentares,- cujo valor atinge 
aproximadamente Cr$25.624.368.000,00 (emendas em ane
xo); 

Considerando que conforme votado na COmissão Mista 
de Orçamento.s __ h_ay_efia ttma Co!llfssãQ~ d~ A~mpanhamento 
que fiscalizaria e prestaria-co-ntas a tõ-dos 6s partidos das modi
ficaçõeS introduzidas_noprojeto orçameritáiio, o que nãO OCór-
'reu; ' -' 

Considerando o levantamento efe-tuadO em meu gabinete, 
que embasou, inclusive, a reportagem publicada pelos jorna
listas do O Globo, que seguiU a metodoJ~gia ab_aixo especi- _ 
ficada: 

a) a partir da listagçm apresentada_o Pelo Relator-Geral, 
em 17-12-91, onde CQI)stam as emendas ~provadas por parla
mentar e por setor (no. caso _da análise foi escolhidO o se to r 
21 - Ministérío da Ação Social), conferiu-se se aquelaS ~men
das constavam da fedaÇão final do orçainento enviado ao 
Pode~ Executivo." · - - • ;. , . 

Quero lembrar q-ue, por ocasião da primeira oportuni
~ade em que nos chegaram às mãos os dados _da redação 
final do Orçamento, trouxemos_ aqui a· pilha de documentos~ 
envolvendo duas caixas, e eu até as levei à tribuna. Pedi 
então, ao Presidente Mauro Benevides que solicitasse. ao Pro~ 
dasen que t~do ~q~ilO pUdesse_estar noS terminais de compu
tado:es à d1spostçao d~s Senadores. _N~quele mesmo dia, o 
Pres1dente Mauro Benevides autorizou CJ Prodasen a tomar 
esta pr?vidência. Foi_graças àquela prov-ldêllda que.PúdemC)s, 
no g~bmete, corn·o auxílio,tlas pessoas qtie comigO trabalham, 
Edwuges Cardoso e __ Sannr Kury~ do Rodolfo e da Denise -
realizar este trabalho de profundidade. _ __ ' 

"Se, -de posse das informações da listagem de 
emendas do Relator-Geral e das emendas constantes 
d~ -:ectaç.ão fi?al, foi feito um bal_ancea_mento que -per
It?Itlu a tdcnhficação dos acréscimos que não haviam 
s~do aprovados e que extrapolavam a delegação confe
nda paio Plenário da Comissão Mista; ao Relator-Ge
ral. 

Diante da gravidade dos fatos acima relatados, 
encaminhamos a V. Ex~ o material referido, solicitando 
as providências que julgar cabíveis, no sentido de que 
sejam verificadas as modificações introduzidas no texto 
do projeto de lei do Orçamento, após a sua aprovação, 
com vistas ao restabelecimento do te;o;:to originalmente 
aprovado, apurando-se os responsáveisL 

Na oportunidade, renovamos a V. Ex~ o protesto 
de consideração_ e apreço. 

Eduardo Matarazzo Suplicy e Eduardo Jorge, res
.pectivamente, Líderes no Senado Federal e na Câmara 
dos Deputados, .do Partido dos Trabalhadores." . 

Quero louvar as providências de pronto tomadas pelo 
Pre;sidente Mauro Benevides~ Estou de pleno acordo- com 
as observações sobre a gravidade desses fatos, expressa pelo 
Senador José Fogaça, que também solicitou as· providêriCias 
cabíveis. 

. E, obviamente, na medida em que a Comissão Mista 
de Or_çarilentos -te_m até no norrie a responsabilidade de fisca
lizar e de acompanhar a Comissão também de Fiscalização 
e Acompanhamento, acredito seja o fóiuin,'ó organ.isirio àde~ 

_ -c.)tiádo para levar a fundo a apuração, O mais iapidarrí.ente 
possível, desses fatos, q1:1e sejam tom-adãs as -p-rÇ>ViôêilCias, 
para que isso riunca ·mais se ré pita. -

Gostaria de acre_scentar que alguns dos funcionários· do 
Prodasen estiveram ontem, comigo- e disserairi (_[ti.é esta ·ação 
Constítuía um serviço ao Prodasen\ Ele"s quiseram agradecer 
que isso tiVesse sido de-svendado pela primeira vez, pOrqUe 
pode ter ocorrido situações semelhantes; em ano~ anteJiores, 
fo'i graças a"Ü fa'to -de termos a;gora: Uffi" SiStema de_ infQrma
tiZaç-ão à dispoSição do-s SrS: Senadores que fOi poSsível a 
constatação. 

Quero lembrar que ~9 :houve_ \emi:)o; ilas Ult~ffias ~mis, 
três semanas, de averiguar as alteraçõe_s indevidas apena~ no 
âmbitO do Ministério da Ação SOcial e da Seáetaria de Desen
volvimento RegionaL Falta ainda a observação dos demais 
Ministérios. Daí por que há necessidade de um trabalho de 

·fôlego na apuração. = - - - - ~ -

'Ressalto que é possível que algumas de~sasalter~Ções 
tehba sido feitas de boa fé. Estive ontem com o MiniStro 
Ricardo Fiúza, que- me: gar'antiú --cp.ie· jmnca agiu -s~não de 
boa fé; pode até ter sido._ Pode ter ocor:rido a Situação, co·mo 
a do Deputado Pedro Valadares, com quem dialOgUei hoje 
cedo, -que me- disse que nem sabia que isso püdesse _ter oco r

. rido~- e serido as duas emendas de autoria dele, que e1te não 
tem nenhuma responsabilidade quanto a esse fato, um Parla
mentar df: 26 aiios~ qUe pffnüi por -procUrar agir de forma 
a mais cOrreta possíVel. - --

~ntão_, tudo isso preciSa ser objeto- de apuração. Não 
estou, aqui, querendo dizer_ que houve má-fé de quem quer 
que seja. Mas_, tendo· havido alteração em_ relação_ao _que 
foi aprovado, há que se fazer averfguaÇã'o. Principalmente, _ 
há necessidade de um esforço do Congre_s~o Nacional para 
que, quando S!! chegar ao últiPl.O dia de votaçª-q_Q__o Orçamento, 
ele esteja pronto, acabado, e que não seja passível de tantas 
modificações que resultaram em transformações no que tãnge 
ao conteúdo do que, em consciência, haviam votado aqueles 
"que trabalharam até as últimas horas da madrugada dos dias 

-- 17, 18 e 19 de dezembro passado. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~ A Presi
dência dispensa-se de reiterar as explicações já transmitidas. 
tendo em vista que a matéria focalizada pelo nobre Senador 
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Eduardo Suplicy é exatamente aquela que trouxe à tribuna 
o Senador José Fogaça. . __ -_ 

Como a Presidência já Ofereceu amplos esdarecimentos 
à Casa, no qUe tange à apuração· desses fatos, inquinados 
de irregularidades na petição submetida a mim_,_ P_resídente 
do Congresso, pêlos Líderes do Partido dos Trabalhadores 
na Câmara e no Senado, adotarei as providências que, já 
na manhã de hoje, começaram a ser postas em prática, inclu
sive com expectativa de um exanie por parte da atual Comissão 
de Orçamento. O seu Presidente, Messia~_Góis; que Jlá poucos 
instantes esteve no gabinete dã Presidência, dispôs-se também, 
no momento próprio, quando o expediente lhe for submetido, 
a convocar aquele órgãO e buscar os esclare~_imento_s que se 
tornam indispensáveis. _ 

Câracterizãdo erro, má".:"fé Ou dolo de qualquer natureza, 
não há dúvida de que adotaremos todas as providência~ cabí
veis. 

REQUERIMENTO N• 214, DE 1992 

- - Requere~os urgência, nos- teTI?-os do art. 336~ ~3.1ín~a c, 
do Regimento Interno, para o ProJeto de Resolu?~o n· 19, 
de 1992, que autoriza· o GOverno do Estado do Espmf~ S~nto 
a emitir e colocar no mercado, através de ofertas publicas, 
Letras Financeiras do TesOuro dQ Estado, cujos recursos, ad
vindos de tal emissão, serão destinados ao giro de 88% das 
1.385.285.819 LFfES~-vencíveis no 1• semestre de,1~92._ . 

Sala das Sessões, 30 de abril de 1992. -Eduardo Suphcy 
..;::. Elcio Alvares- Marco Maciel- Aureo Mello --Mauricio 
Corrêa - Esperidião Amin - Humberto Lucena. 

~ ~ ~~ O SR. PRESJDENTE (Mauro Benevides)--,- Os requeri
-xp.eJ;It,o:s que acabam de ser lidos serão ·votados após a Ordem 
do Dia, .na forma do_art. 340, Item II, do Regimento Interno. 
(Pausa) 

Sobre a mesa, requerimento que 'será lido pelo Sr. 1" 
Secretário. 

É lido o seguinte 

Faremos, daqui para a frente, todo o _possí!~l_para que 
não_se vote mais a Lei Orçamentária no último dia de prazo. 
Vamos acabar com--essa tradição lamentavelmente e~tente 
no Parlamento'brasileiro, de· se vOtar o Orçamento somente 
no último instante do prazo constitucional. Não me conformo REQUERIMENTO N• iis, DE 1992 
com esse tipo de procedimento_! - __ -· , C_om fundamerito no dispostO no item 2 do ã:rt. 210 do 

Serei iilflexfvel, quanto ao prazo de emend~s. FiqtT.em, Regimento Interno do Seriado Federal, requeiro a Vossa Ex
desde já, os Srs. Seil3.dores e Deputados avisados: não me celência autorize a transcriçao, nos-Anais da Casa, da matéria 
postulem prorrogação de calendário,_que me n~_g:arei aaten- do jornal Zero Hora, de 25 de abril de 1992, intitulada "Um 
der, a fim de que não se repitam esses fatos que põem em compromisso com 

0 
Rio Graride''. 

jogo a própria imagem do Congresso Nacional. - . 
Ainda agora, tenta-se a prorrogação de prazo para a. 3:pre- J:l!_s"t!fica_ção . _ --. 

sentação de emendas ao Oi"Çamentó "Plurianual. Já neguei O_ compromisso do Ministro Pa~ Minas_ e Energia, Marcus 
uma vez~ duas, três vezes. Qualquer que seja. a postulação -y~rifGil!~ de Monte~~ -registraçlo pela matéria referidá aci~a, 
nesta Casa, pof CUjos ·inte:gra~te~ tehho o niaiór ,x:es.Peito, resgata idêntico col)lpromisso d_o E~c~le.n~s~Up_o S.e_~Ç>~ Presi
e na Câmaia dos Deputados, pelos representantes do povo dente da República, assumido logo no dia seguinte~ s~a posse, 
que ali atuam, serei inflexíyel na dilação de qualquer p;az_o. ,quando em visita ao Estado do Ri~ <;:i!allde do Sul. 
Se, em relação ao Orçamento, formos realmen~~- fle~yexs, Referido compromisso esteve a ponto de ser relegado 
prorrogando por três vezes o prazo, ensejando a ~presentação em benefício da construção do gasoduto que, vindo da Bolívia, 
das setenta e cinco mil emendas, todos ficam sabendo, desde chegaria primeiro a São Paulo e~ só posteriormente, atingiria 
já, qUe neste anO não haVerá prorrogaçãotle prazo. É exata- _o Sul do País. Ch.eguei mes~o a_ ~ev~mtar esta quest~o. em 
mente uma forma de coibir abusos que, protelando o exame _pronunciamento que fiz da tribun~_do. Senado._ _ ___ _ 
da Lei Orçamentária, selnpre ensejaln o seu exall!e_ df:- ~Órma _ Cdm seu próriuriciamento, o Senhor Ministro das Minas 
açodada, não permitindo uma análise ~prof~_ndada, da re~~ção · e Energia renova ~- e~pectativas _das aptqridades e Qo- povo 
final do Orçamento. · __ - · : - --=--:- - · · - do RiO 'Graiide do Sul de que "o gasóduto ·entre a Argentina 

Antes de conceder a palavra ao Líder José .Eduardo e e o Brasil será iriiCütdo ainda este ano'~. -- _ 
ao Senador Almir Gabriel, o 1? Secretário, Senador Magno Com a -finalidade de registrar p-ara a posteridade eSta 
Bacelar, vai ultimar a leitura do Expediente, interrompido esperança que ser·renova para o povo d_o meu Estado e, 
em razão da intervenção do Senador José Fogaça. - -ao mesmo tempÓ homenagear a decisão do Senhor Ministro 

o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides_) -:-Sobre a me- é que solicito a transcrição da matéria de Zero Hora nos anais 
sa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1<.> Secretário. do Senado Federal. 

São lidos os seguintes Sala_ das Sessões, 30 de abril de -1992. -Senador Pedi-o 
Simon. · · 

REQUERIMENTO N• 213, DE 1992 

RequeremOs urgêricfa, ncis--teimoS dO ait. 336, allnea c, 
do Regimento Interrio,-para o Projeto de Res_oluçã~ n'.' 18, 
de 1992 qUe autOriza a Prefeitura do Município-de São Paulo 
a emiti; e cólocar no mercado; atravéS de ofertas públicas, 
Letras Financeiras -do Tesouro- do MunicípiO- de São Paulo 
-LFTM-SP, no valor de 5.547.994259, destinadas ao paga
mento do 3"' oitavo de precatórios judi~iaiS pendentes, de 
responsabilidade daquele Município. ... 

Sala das Sessões, 30 de abril de 1992. -EJcio Alvares 
- Marco Maciel- Áureo Mello- Maurício Corrêa-:- Esperi
dião Amin- Humberto Lucena. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) -De acordo 
com o'afr.-210, § 19 , do Regimento IJ:?,t~rno, o -requerimento 
que acaba de ser li40 será submetido__ à apreciação da Çom}s~âo 
Düetora. -- -- -

Sobre a mesa, requerimento_ que será lido· pelo Sr. 1'.' 
Secretário. 

É ·lido e aprovado o -se-guinte 

REQUERIMENTO N' 216, DE 1989 

Nos termos do art. 281 do Reginierito Interno, requeiro 
dispensa de intetstíci.o e prévia distfibUição de' avulSO$ pata 

' . . ' ' . . 
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o Parecer n" 95, de 1992 .........--=CCJ, sobre a Mensagem no:> 175, 
de 1992, _do Senhor Presidente da República, submetendo 
à apro_vação do Senado Federal, o nome do Dr. Francisco 
CéSar .A:sfor Rocha, para- exercer o cargo de Ministro do Supe
rior Tribunal de Justiça, a fim de que figUre na Ordem do 
Diã da sessão seguinte. 

Sala das Sessões,_30 -de abril de 1992. -Mauro ÍJenevides 
- Alexandre Costa - Magno Bitcelaf ...:._ Jathas Passarin_ho 
- Valmir Campelo -- Rachid Saldanha Derzi. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Aprovado~
o requerimento-, a matéria- a que se_refere fig-u.rãiá na-·ordem 
do Dia da próxima Sessão. -- -

Sobre a mesa, requerimento- que- seiã lido pelo Sr. 19 

Secretário. -

É lido e aprovado o seguínte. 

REQUERIMENTO N• 217, DE 1992 

Nos termos do art, 2-81 do Regimento Interno, requeiro 
dispensa de interstício _e prévia distribUição --çl_e avulsOs para 

pede aos Srs. Senauores, que se encontram ·nos _scU_s respec
tivos gabinetes e nas comissões -permanentes. que se deslo~ 
quém para o plenário, a fím -de que tenhamos quorum para 
a apreciação de matérias que serão submetidas à deliberação 
dos Srs. Senadores. 

Conc_edo a palavra ao nobre Senador José Eduardo._ 

O SR. JOSÉ EDUARDO (PTB-PR. Pronuncia o seguin
te discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente. Srs. 
Senadores, os dados econômicos_ da cónjuiltlira íildfcam que 
a inflação deverá çontinuar a cair iêrri maio. Não_..S}~-~~~pera 
uma queda espetacular, mas as aves de mau agoUro nada 

- têm a cOmemorar, pois 6 importante nãO é sabei S€ ó -"índice 
vai ser reduzido em um, dois ou cinco pontos percentuais, 
mas que a tendênçia continua sendo para baixo, apesar da 
recente onda nos meios de comunicação contra o trabalho 
da equipe económiCa-do GovernO. 

a Mensagem n' 174, de 1992, do Senhor Presídente da Repú'~ 
blka, submetendo à aprovação do Senado Federal, o nome 
do Dr. José FranciSco Rezek, para exercer_o cargo de Ministro 
do Supremo Tribunal Federal, a fim de que figure na Ordem_ -

Calem~se, aves de mau agouro! Fiquem sabendo que a 
UFIR de abril registrou um índice de 19,83%. _Os_d_ados reco
lh\dos para definir o Índice Geral de Preços (!GP) e o IGPM 
prenunciam a· manutenção deSsa tendência aellcãr abaixo 
da Casa doS 20 pontos.- Até mesm·o oS -Oú_merus da FIPE, 
pouco acima dos 20 pontos em abiil, diftdlin-ente deixarão 
de obedecer à-mesma lógica de ficar abaiXo desse nível, em 
-maio. - - - · - · 

Aliás, é bom observar que,_ de acordo ~9m _a_fl~E, em 
levantamentos feitos semana a semanª, a inflaçãO caiu nove 
pOTitos pCrCellfUais·· nOs_ últimos 150 diaS,· sein plariOs, sem 
pacotes, sem intervenções _arbitrárliS~ da~ ãU_toTi@J.ie ecoii.ô~ 
mica. 

doDia_dasessãoseguinte. _ , ____ ------~---- ___ -_-
Sala das Sessões, 30 de abril de 1992.-----. Alexandre COSta 

- Amir Lando - Magno Bacelar - Mauro Benevides -
Valmir Campelo - Jarbas Passarinho. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Aprovado 
o requerimentO, a matéria a qUe _se fe"fefe figUrará nã Ordem 
do Día da próxima sessão. 

Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1 o Secre:.. 
tário. -- -- - - - -----

É lída a seguinte 

Brasflia, 29 de abril de 1992. 
_SenhOr Presidente, 
ComuniCo a Vossa Excelência que afastar~me~ei do País 

para particípar da VI Reunião da Internacional Liberal na 
Academia Internacional Liberdade e Desenvolvimento, em 
Sintra, Portugal, devendo estª-r ausente do dia 3Q- dó corrente_ 
a 11 de maio. _ ____, 

Aproveito o ensejo para renovar "os_ protestos de estima 
e consideração. 

Cordialmente,- Hugo Napoleão .. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~~A comuni
cação lida vai à publicação. 

A Presidência reCebeu, do Presidente do Supremo Tribu
nal Federal, telex n<? 1.283, de 24 de abril do corrente ano, 
comunicando que aquela Corte jt.UgOU procedente a ação di re
ta de inconstitucionalidade n~ 722-D/600, declarando a inconsti
tucionalidade do_art. 27 e Parágrafo único da Lei n~ 8.216, 
de 13 de agosto de 1991; e o art. 10, § 1', II e III e § 2•, 
II, da Lei n• 8.270, de 17 de dezembro del991. -

O expediente Será- despachado à Coritissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, para conhecimento .. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Antes de 
conceder a palavra ao Senador José Eduardo, Líd_er do PTB, 
~ logo em seguida, ao Senador Almir Gabriel, a ~residência 

Trata~se de um êxito a ser comemorado. principalmente 
porque não foi conseguido à base de congelamentos dos pre
Ços. Com os preços livres, durante quase meiO anO, a inflã:Ção 
vem-caindo consisten_temente, _ _ . __ _ 
- - Não me-lembrO-de um péríodo tão fongo de política eco
nómica daitd"õ resultados concretos, sem recUrsos ao trauma 
de choql}eS, nesses últimos anos de crise. 

Ã quedã rlão pode ser considerada ~~~ exce-ção, -pel~ 
contrário, a s_eqüência natural da lógica da política adotada 
pelo Ministro da Economia, Marcílio Marques Moreira. Nos 
últimos 75 anos, não existiu uma conjugação de vetares favorá
Veis, como a registrada agora: a inflação caí, há_úfna-enorme 
recuperação-das reservas cambiais, o comércio exterior Cresce 
e se-~reativa a atividade econômica; ainda que lentamente, 
é precisO 'reCOnhecer. 

Mesmo assim, nos últimos dias, os jornais- têm publicado, 
com muito estardalhaço, as reclamações de _vários Governa

- dOres _contra a política econômica do Governo Federal e a 
favOr da urgente retomada do desenvolvimento, com o fim 
da recessão programada para acabar com o processo inflacio-
~~. ·~ . 

À primeira vista, nada há a contestar. Se é verdade _ser 
o combate à inflação uma necessidade premente, o País não 
suporta mais o processo recessivO, que invadiu o lar do traba
lhador brasileiro, tomando a forma perversa do de~emprego 
e, por trás dele, dando acesso à fome _e à miséria-. E preciso, 
realmente, acabar com a recessão, antes que ela acabe com 
Q Brasil, minando as energias do maior património da Nação, 
a classe trabalhadora. -, 

-No entanto, é preciso evitar que essa política desenvolvi
_m.:entista, pregada pelos Goyernadores, não passe de um tru
que para promover; não tanto o aumento da produção, mas, 
principalmente, o incre!':lento da ""gastança", velho e _ar~ai-
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gado Vício da adminjstr<ição pública nacional, acentuadO em 
anos eleitorais, COrno_ é este. E preciso retornar o crescimento· 
da econOmia, mas ele prccísã apoia-r-se em bases sólidas, itão 
nas~smolas eleitorais de sempre. 

O Sr. OdadfSOa-res- Permite-me V. EX~-um apãfte?-

o sR: JOSÉ ili:JtJAimo VIEiRA _:_ ·com l'raier, ouço 
V. EX'. 

O Sr. Odacii' Soares- Vejo como muitó õflCirtuno o 
discurso que V. Ex~ está "fazendo, sob r~ as providências e 
as medidas que o Governo vem tornando no sentido de conter 
e impedir a elevação- da taxa inflacioriária e, por oUtro lado, 
conter a inflação, fazendo-a, em seguida, desc_e:r: a patamares 
mais condizentes com os objetiVos do Governo em vários 
campos, como ·o tla Educação~ o social etc. _Tenho _ouvido, 
SenadOr José Eduardo - de vozes _que, inclusive, de vez 
em quando fazem oposição ao Governo no .campo e-conômico, 
no campo da política monetária- que o Governo tem acerta
do, que oGov.erUo está acertandO. E o resultado mais palpável 
disso é exatamente a queda da inflação, que se começa a 
verificar em índices levantados por instituições variadas e in
suspeitas. Temos a FIPE, cjue é uma Fundação da Ufiiver
sidade de São Paulo; temos a Fundação <retúlí6Vãrgas, enfim, 
uma série de fundações_, de instituições .que _estão diariamente 
levantando os indicadores da inflação, os quais-ínTormam a 
toda sociedade brasileira que, efetivamente, ela está contida 
e, mais- do que isso, está caindo. De qualquer marieira, todOs 
sabemos que, pelo fato da queda da inflaçáo ainda não ser 
bastante significativa do ponto de vista de termos _urn percen
tual maior c, em funçãO- de ser o percentual ainda pequeno, 
as classes trabalhadoras, as classes__assalariad~s. a própria clas
se média ainda não_sentíram-no seti próprio bolso, no seu 
dia-a-dia, a queda da inflação, ao se diluir a cesta básica, 
em decorrência da qual se levanta o índice, os produtos básicos 
da mesa do povo brasileiro têm uma influência pequena na 
formação desse índice. Por isso, ainda não se pode sentir 
na casa dos trabalhadores que a inflação efetivament~ está 
caindo~ Mas, nobre Senador José Eduardo, tenho escutado 
de algumas vozes-e lido na imprensa, inclusive Ii hoje declara
ções de economistas irisUspcitos que-dizem que chegou a hora 
de se fazer no Brasil a tão propalada, a tão_ decantada reforma 
fiscal. Quer dizer, o:s mecanismos utilizados pelo Governo 
estão corretos~_Quãnto ãs provfdências políticas aãotadas pelo 
Governo no campo da economia, no catnpó da contenção 
dos_ gastos_ públicos, toda a sociedade brasil~ira_ sªbe .q_ue o 
Governo vem contendo a _si mesmo, incl1:1sive na execução 
orçamentária, em que ele vem cortando a própria carne, dei
xando de executar programas inadiáveis, inClUsive -no--campo 
social, para obter essa conquista maior que é o cOntrOle e 
a baixa da inflação. Temos ouVido, e a imprensa de hoje 
registra, que chegou a hora de ~e fazer a reforma fi_s..cal. Ora, 
todos nós sabemos que o Presidente Ferriando Cõllõr _e sua 
equip-e económica, esta que está aí, meSmo __ a equipe econó
mica anterior, semprc.desejou realizar a propalada chamada 
reforma fiscal. Se é esse o momento de fazermos a- reforma 
fiscal - e essa deClaraÇão n6s a oUvimos-_ de conCeítuadãS 
vozes da Oposição-, de conceituadoS econo~stas da Oposição, 
de economistas, de Parlamenta-res economistás, que, de quan
do em vez, fazem críticas à política--económica do Governo 
e chegaram a esse diagnóstico --todos nós-sabemos.que o
Governo, quer realizar essa reforma porque a _considera ina
diável. Na verdade, por que nós, efetivãmenti:, não nos senta-

mos para realizar essa reforma fiscal'! V. Ex~ aborda a política 
e~onômica re~lizada pelo Goyerno.__a seriedade_com que o 
Ministro Marcílio Marques Moreira a vem executando, no 
campo da política económica do Governo, a maneira -cumtJ 

·o Brasil vem readquirindo a confiança dos investidores exter
nos, como o Brasil vem negociando a sua dívida externa cotn 
o CIJJbe de Paris, com o FMI, ~nfim, com os prga~1ismós 
financeiros, quer públicos, quer privados, quer internacionais. 
Creio que o ~emento é adequado para- que nos sente :nos
a it~a mesa, se _for este o caso, e elabOrarmos um projl~to 
reforma fi§cal. De vez em quando se escuta que o camin .. w 

é este, e _todo mundo dá receitas~- o cami~h9 é aquele, m.1s 
as reCeitas ficam geralmente no campo genérico e não se chega 
ao ponto específico de se oferecer um projeto ao País e não 
ao Governo, porque se Coiúun-de sempre o Governo com 
ã Naç_ão e o Governo com o País._ O -que está em jOgo não 
é o Governo, o que está em jogo é o País, é o futuro da 
sociedade brasileira e o futuro do B.r~~il como Nação, inclusive 
geopoliticamente. Cumprimento y. Ex~ pela abord:;~.gem sen
sata, séria: Oportuna que faz, inclusive em relação a este afã 
dos Governos Estaduais de_ chegarem aos créditos públicos, 
de rOlarem suas dívidas, de terem acesso-anoyas dívidas e, 
ao m-esmo tenlpo, Criticarem as altas taxas di juros e a inflaça.O 
cjue rião baiXa. Enfim, os remédios são muitos, mas não nos 
sãó.oferecidos. O momento é oportuno para que o Congresso; 
o Poder EXecutivo e as foi"-Çãs vivas do País se sentem à mesa 
e elaborem um projeto específico de reforma fiscal para o 
Brasil. Me1,1s_cumprimentos a V. Ex~ gU~_. como sempre, abor
d~_~uiila -qUestão ünportante com a seriedade que é a marca. 
da presença de V. Ex~ no Congressu Nacional, e de_ maneira 
oportuna porque, nesses últimos dias, observamos que a espe
culação financeira foi exacerbada, o dólar subiu, bem como 
o merca_I=Jo de ações e _tudo o mais. Na realidade, procura-se 
estabelecer uma cultura inflacionária que es.tava desapare
cendo_com esses índices alentadores que, quase_diariamente, 
são divulgados pelos institutos que fazem esses levantamentos. 
Meus _cumprimen~os a V. ~x' 

O SR. JOSÉ EõUARDO :.._ Nobre Senador Odacir Soa
rcs--;-·agradeço a V. EX'' o_ aparte e acrescentaria, já que V. 
Exa tão oportunamente lembra a necessidade de discutirmos 
a reforma tributária.....:. e sabemos que ela está sendo discutida 

_por U_!!lá ComiSsão no~eada pelas autoridades __:_que se faz 
necess-ário apresSar este trabalho para que -esta Casa tenha 
a oportunidade de discutir a proposta que nos-será enviada, 
que não s-eja deixada para a última hora, corria. muitas vezes, 
acontece, pois não teremos tempo para discutir com a profun

-didade_necessária e com o intereSse que sei que todos os 
-meus pares, nesta Casa, terão relativamente_ a esta matéria, 

que precisa ser discutida e votaÇa e_s_te ano. fiça, então, o 
nosso=-ãpelo a finl de que tenhamos tempo para, satisfato
riamente, exercitarmos o nosso trabalho, não de afogadi!ho, 
como tem acontecido em outros anos, ou se criar impoSto 
Iiõ-hiêS de dezembro, por necessidade do Orçamento nacional. 

Muito obrígado a V. Ex~ pelo aparte. 

, _ _Não basta pregar o desenvolvimento pelo desenvolvimen
to. E preciso mostrar corno é possível retomá-lo sem a volta 
da inflação. Poislnje"tar mais recursos-_ para os estados, como 
pretendem alguns governadores, vai provocar um efeito cola
te!'aJ. il).de§ejáy~l. a jnflação. Ma_s crescer produzindo não ali
menta o processo inflacionário. Além do mais, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, os governadores estão reclamando de_barriga 
cheia._ Todos nós sabemos mui~o bem que a Constituição da 
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República em vigor auritentou, significiUVaní.eilttf~ a base de 
arrecadação dos estados e municípfOS, que passai"an:l-- a deperi~ 
der muito menos do qUe no paSsá do do _au_xüi_o_ fed~raL 

Para crescer pela produção e não pela "ga-stança", há 
um caminho ó_b_\io. _Felizmente, a economia brasileira não 
depende, para reencontrar o caminho do cresciMento, de auxí
lio externO na forma de_ajuda benemérita, Como ocorre_ com 
certos países da Ásia, da África ou mesmo da América: Latina·. 
O Brasil dispõe de meios para se reerguer por sua enohne 
capacidade de poupar. Apesar de toda a crise por que passa
mos, a iniciativa -privada brasileira foi capaz·-ae -seg~r~r os 
níveis da sua poupança em 17,8% do PIB em 1990 e 18,9% 
em 1991, números bem próximos da média bistórlça .d9s últi
mos 20 anos, sempre riã.s proximidades dos 20%-. ~ 

O Sr. Divaldo Suruagy- Permite-me-V, Ex• um aparte? 

O SR. JOSÉ EDUARDO - Pois não, Senad~r Divaldo 
Suruagy. · 

O-Sr. Divaldo Suruagy- V. Ex~ aborda um tema que 
é o grande desafio do Governo e da sociedade brasileira como 
um todo, que é o combate à inflaçã-o.-dentTó-_de um_ plano 
macroeconómico. O Governo·téiii brinca_Qo de gov,ernar!_A 
Ministra Zélia Cardoso de Mello lançou um plano qõ.e era 
um verdadeiro milagre, se fosse realidade! Esse plano levou 
milhares de empresas à concordata e à falêncfa e milhóe"s 
de brasileiros_ ao -desemprego. Um ano depois, mocllfiC<>U~Se 
totalmente a ação metodológica da linha -econóiitica_d_o Minis
tério, o qtie fracassou mais uma veZ! o-qúadro que-Se anUncia 
para a sociedade brasileira é caótico, e o GovernO siiilples
mente concordou com o fracasso elo plano, deixando que as 
coisas ficassem dessa maneira, quando milhares de empresas 
estão quebradas e milh_ões de pessoas desempregadas! Çntãp, 
a grande preoc_upaçã<? que me' domiJla ----:- e Comungo dos 
pontos de vista esposados por V. Ex~--= -e--no sentido de 
que, se o Governo _rião üitervir, o· Brasil tem condições de 
melhorar. Basta o Governo não complicar! o- Governo· só 
está vendo um lado _do problema, que é o da recessão, não 
está vendo o lado da produção. V. Ex~, ão_d_enunciar_ds fatos, 
através do seu brilhante pronunciamento, chama, mais uma 
vez, a atenção do GovernO para o lado produtivo do País, 
que está sendo freado, que está sendo comb_atido, que es_tá 
sendo limrtado! Se o·GoVetno nãO complicar, o Brasil melhora 
as suas condições de vida. O Ministro M~rc:flio Mamues Mo
reira, por eXemplo, está fazendo a política do "pé no chão"! 
Não há segredos em J?'?onomia. ~usca.:~ termos pomposos, 
com "economês'' bem __ ç_omplicado, para- definir o que a·ho
mem do campo define com- Sirilplicidade: basta gastar menos 
do que se ganha. Portanto, devemos produzir mais e gastar 
menos. Mas, produzir menos e gastar ffiai~ "é_ o caljlhibo pai-a 
o buraco, local para onde o País está t.riar-Chando. Há outro 
complicador: o Governo_nãQ irispira confía·nça. Há um compo
nente psicológico- V. Ex~ bem sabe-- no processo inflacio
nário. Se a sociedade não confia no GovernO~ ela Dão ajuda, 
não colabora. Ninguém _está~creditando n_o GoVeriiQoéle per
deu a credibilidade. Só irá readquirir ·a credibilidade com 
ates, e não com palavras. Não adianta o Presidente anunciar, 
pela televisão, o que vai fazer, se essãs ações não se transfor
marem em realidade. Este é-um complicador: falta de credibi
lidade do Governo. Ninguém está acretlitando no Governo. 
Não há nenhum empresário --grande ou pequeno - que 
faça um sacrifício para a Nação, acreditando_ no Governo. 
Não há, todos estão _n.a def_ensiva. O dó.lar está voltando a 
subir, porque os juros interriâclonais nãQ estão compensando. 

Cria-se, e·ntão-, um novo complicador para a economia: a base 
monetária está sendo ampliada, o que significa que a iilflaçãó 
se_t_.t!_ realimentad_~- Por quê? Porque o Governo está lançando 
títulos, comprando títulos e, conseqüentemente, aumentando' 
o déficit público. Há~ portanto, dois componentes: primeiro, 
o GoVerno ilão .<leve complicar e, segundo, deve tentar read
quirir a credibilidade nã.o Gom. palavras, mas com fatos. Con
gtãtulo-me com V. Ex~, porque traz il'ão só a experiência 
dQ empresário vitorioso, mas o seu sentimento político, seu 
espírito público, uma vez que está preocupado com o problema 
maior que todos nós estamós vivendo. 

· O SR. JOSÉ EDUARDO -o Agradeço a V. Ex• pelo apar
te~ Senador Divaldo Suru.agy, e le~bro..:me que, em seterilbro 
do ano passado; fiz um pronunciamento nesta CaSa denun
ciãndo justamente a falta de credibilidade do Governo, naque
la ocasião, -e preconizava a necessidade de uma mudança de 

-todo o Ministério, salvaguardando a presença do Ministro 
Marcflio, qUe tinha sido recém nomeado Ministro da Econo
mià, para que se restabelecessem as condições de se resgatar, 
il.ovamenfe, a confiahça ·nas-autõlidades e no Governo. Essa 
reforma ministerial aconte_ceu agora; recentemente, e penso 
qUe é a· oporturiidade que o Gov.emo tem de redirecionar 
as 'Suas prioridades, resgatando essa confiança, que todos nós 
sabemos,· tão necessária para um. desenvolvimento sadio da 
economia nadtmal, da retomada ·ctos investimentos pelos 
agentes económicOs. - -

Muito obrigado. _ 
Portanto, não basta pregar o desenvolvimento pelo desen

volvimento. É preciso mostrar que podemos retomá-lo sem 
a volta da inflação. Para: crescer pela produção e n_ão pela 
gastanç:a, há um caminho óbvio. Felizmente a economia brasi
leira não depende, para reencontrar o caminho dci cresci
rp.eJ;ltO, d~ ,au;dliÇ>.na forma ge ajuga be~emérita, como ocor
rem com certos ·países da Asia, Africa óu mesrn:a América 
Latina. 

'O Brasil diSpõe de meios para s'e reeritJer por suã enOrme 
capacidade de poupar. APesar de toda a crise por que passa
mos, a iniciat~va privada- brasileira foi capaz de segurar os 
níveis ·da sua'poupanç_a em 17,8% do PIB. em 90 e·18,9% 
em 91. Números bem próximos da média histórica dos últimos 
20 anos, seinpre nas proximídades dos 20% ~ _ 

É ·verdade que a poupança pública, com menos 2% ém 
1990 e menos 2,5% em 1991, continua negativa, maS esse 
d3.dó ·não· tOi-tla inválido ·à arguinento de que poupança não 
falta, para servir de base para a retornada do crescimento 
económico. É necessário O Governo deixar de confiscar essa 
poupança, para nutrir o apetite desmedido da máquina estatal 
brasileüa, e permitir -stiã 'jiulverizaçãO e Utilização pelos pró
prios poupador~ privados, em p_roje~s _de retorno rápido. 

O Sr. Epitácio Cafeteira-- PÚmite-me V. Ex• um aparte? 

O SR• JOSÉ EDUARDO - Pois rião, nobre Senador. 

O Sr. Epitácio Cafeteira- Nobre Senador José Eduardo, 
há um fato _que, me parece, vem passando despercebido e 
que, no meu entender, é u-m complicador para todo o trabalho 
do Ministro Marcflio Marques Moreira: a apreensão de grande 
part,e da poupança nacional no início do Governo Collor. 
Com issot os cruzados n_ov_o~ _fic~raiTJ retidos. por um período 
de 18 meses, para serem devolvidos em 12 prestaÇões. O 
GoVerno, ng_meu entender, deveria ter tido a coragem de 
devo!~er essa poupança de uma só vez, criando, in-clusive, 
a forma do depósito espeCial remunerado, .que paga mais do 



I 
' 

I 
~-~ 

Maio de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sexta-feira 1' 2657 

que a poupança comum, para tentar manter ess~ dinheiro 
dentro do sistenia bancário. Mas, _o que se fez, foi optar por 
aquela prestação mensal. EntãO, -ínjeta-sê- tOdo mês, -1/12 dos 
cruzados retidos, aumentando o meio circulante. E o Go-verno 
vem se arrastando nessa·llíta terrível, em busca da diriiinUiçãó 
do aumento do custo de vida, que muitos chamam de inflação, 
quando; na realidade, infl~ção é o au_rnento. do meio circu:
Iante._ Então, a liberação desses cruzados novos gera inflação, 
na medida em que aumenta o meio circulante. Estamos prati
camente nadando como quem quer subir um rio, cuja corren
teza é forte, para se vencer u.~ metro, __ tem-se_ que dar 200 
braçadas. Se o Governo tivesse devolvido esses CfU:~adC?_~ no
vos, e a partit daí tivesse iniciado-a sua luta-contra a inflação, 
tenho a certeza de que iríamoS"_Cfi.egar ffiuito mais facilmente 
a números concretos. Estou aguard.and.o _o m_és _de sete:mbro,
quando a economia naciortàl parará de receber esse valor 
q'ue _é_injetado mensalme_nte par~,_e_nt~o, ver-como vars~_ 
portar o plano do Ministro-_Mã.rcílio Marques Moreira. Até 
lá, sei que haverá-muita difiCUldade, porque, na __ realidade, 
embora sem emitir moeda-, es-iá-se criando moeda, na medida 
em ·que se-está jogaiú:to"·iio sistema báncário eSsã parte de 
cruzados novos .. A.minhf!.impressão, e todos querem ser um 
pouco economistas, é .que: se _o·Gov.erno enfreiitasSé _essa reali~ 
da de de . uma únicã vez, ganharia a credibilidade do povo, 
na medida em que País· fosse se recuperando. Mas, já que 
estamos no fim de abril e faltam apenas _quatro prestações, 
talvez, o melhor seja esperar o_ término das referidãS--Presta
ç_ões. Mas, não acredito que, enquanto houver este aparte 
de cruzados novos transformados em cruzeiros, mensalmente, 
a inflação consigã, baixar mais do que dois ou trés por cento 
ao mês. Mas, quero me congratular com V. Ex~ pelo pronun
ciamento que faz· _e_ por s_ua preocupação .com oS_pr?b_lemas 
nacionais. 

·. O 'SR. JOSE EDl:iAROO --,- 'Agradecemos o aparte de 
V. Ex~ - · ' · · · - -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevic!es) - A Presi
dência pede ao nobre Líder Jol)~ Eduarqoque r1ão _ç9n~eda 
mais.ap~rte, poi~ o tempo de V. Ex• já se esgotou e deveremos 
rea~i~ar. duas sess(}~:;s.&inda na m,an~ã _de hoje. Se possfvel 
for~ -~qlicito,a compreensão.do nobre Líder do PTB. 

. O SR. JOSí; EDUÀRDO .:.._ Atende;einos ao pedido de 
V. Ex~ ·-' · · · - · '- ---

.· · .ó Brasil precisà.- de mais empregos, melhores s~lá~ios, 
menos· impostoS é JU:i"o's mcblore_~ A_- p~l_íd~ de "~udo pelo 
social", cOm projetaS dC matUi-ãÇão mais lentã, aparentemente 
all:n;tenta a demanda da mão-de-obra, m~~- is~o é ef~rnero e, 
por isso mesmo, ilusório, pois logo os recursds ·desapare~.m 
e a pbupança·-usada neSse tipo de projeto não se reproduz 
nem: cresce·, aCábando raJ)i'd8.mente até por ser escassa:. 

' . Por isso íneSmo a·PoHtica de ·retomada ~o. crescimento 
da ~cpn<;>Ipia p.çecisa,s.e. ~p6i~r na pulveriiãçãO _da aplicação 
da poupança ·em inãóS privadas e não em sua centralização 
nas' ga'rras·cto Estado brasileíro. Para cres-cer e se multiplicar, 
essa ·poupança ptedsa ser aplicada em projetes de retorno 
rápido. Pois, ao dar esse retorno, logo o recurso-· utiliZado 
no-projeto pode passar a ser aplicado em outro, e assim sucessi
vamente. E o lucro desse retorno Veloz é acrescentado ao 
bolo geral da poupança, aumcntando~o e multiplicando a capa
cida'de de investimento âos agentes ecoilón:tic<?~· ' --- - , _-

No momento, é préciSo ter êm vista a questão das prioii
dades, para a melhor aplicação e a mais fácil multiplic~ção 
dos escassos recursos· existentes_: Sem tirar o ~olh-o· do sanea-

menta do setor público;pois, apesar de todo o esforço bene
mérito feito pelo Presidente Collor para enxugar a máqUina 
~tatal, é preciso reconhecer que o déficit público ainda conso
me, vorazmente, a formação da poupança privad~. 

O meio mais prático para se obter uma política desenvol
vimentista - Sr. Presidente, Srs. Senadores - é permitir 
o uso da poupança prívada pelas mesmas empresas e famílias 
que a fófniam, para que elas invistam num crescimento verda
deiramente sustentade:. Isso só será possível com uma política 

·de austeridade, com transparência absoluta da adm_inistração 
pública. 

A fórmulâ. para retomar o crescimento da economia, de
pois da crise; não é gastar nem contratar-indiscrimiriadamente, __ 
muitO menõs inVestir em projetas sociais; de retorno lento 
e duvidoso, mas, estimular a poupança e deixar que os capitáis 
acumulados procure~ a maneira- mais _rápida e segura de se 
multiplicarem. Assim, setão ·criados empregos permanentes, 
os salários aumentarão, e o Govefno não vai teta necessídade 
premente de ficar promovendo derramas fiscais, pois a arreca
dação crescerá·com o pr6prio incremento da atividade produ~ 
tiva, e os juros bancários c3irão, naturalmente. Não creio 
que exista, Sr. Presidente, Srs. Senadores, jeito melhor de 
sair da crise. 

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

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -~Esgotac!o 
o tempo c!estinado ao Expediente. 

Passa-se ã 

- ORDEM DO DIA 

Item .1: 

Votação, em turno único, do Requerimento n" 78, 
de 1992, da Senadora Marluce Pinto, solicitando, nos 
termos do art. 256 do Regirnentp Interno,_ a re.tirada, 
em caráter d~finitivo, do Projeto de Lei do Senado 
n9 302, de 1991, de sua autoria, que estabelece normas 

.integrantes do Estatuto da Microcmpresa e da Empresa 
de Pequeno Porte, relativas ao tratamento diferencia
do, simplificado e favorecido, nos ca01pos administra
-tivos, tributários, previdenciário, trabalhista, crectitício 
e de desen~olvimento ~l'Il:presarial. 

Em votação o requerimento. __ . 
Os Sr_s: Senadores que o aprovam- queiram perman-ecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. _ . 
O Projeto de Lei n' J02, de 1991 será arquivado. 

-O-SR. PRESJOÉNTE: (Maur,;-Be~~vides) - Pássa-se, 
ª'S;or3, â apreciação do Requerimento n" 213/92, de urgência, 
fi.do _no Expe9iente, para o Projeto de Resolução n\' 18~~ de 
1992._ refere:nte a empréstimo para a Prefeitura de São Paulo. 

Em vota_ção ~ - -
Os Srs, Senadores que o aprovam queiram· permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. ~ 
Aprovado o re_querimento, a matéria a que s.e refere figu

rará na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária -~oub!>e-
qüeilte. · - - - - -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Votação do 
Requerimento de Urgência n" 214, lido no Expediente, para 
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o Projeto de Resolução n9 19 de 1992, referente a empréstimo tado na Europa, -sob inverno rigo:fosfssinlO. Em 1976, venceu 
para o Estado do Espírito_Santo. o Torneio COnde de Fenosa, 'jogado na Espanha. No ano 

Em votação. seguinte, naquele mesmo país, levantou a taça do Torneio 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer de Vigo: Ainda na Espanha:, já em 1980, foi o campeâC)do 

sentados~ {Pausa.) - TOrneio da Costa do _Sol. 
Aprovado. . - Em 1982, dispUtou dois torneios inteinacionais-, o -dePa-
Aprovado o teqoerimento, a matéria a cfuese refere figu- ris, na França, e 0 de_ Bilbao, na Espanha, vencendo ambos. 

rará na Ordem do Dia da sessão ordinária: subseqüente.- Effi1984, foi 0 campeãó do TorileTO âe Amsterdam, na Holan~ 
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) _Há oradores da, e em 1990 conquistou o Ttbféi.J- Ramon d_e Carrani:a-. nã 

inscritoS. - - - -- ESpahha, cobrindo de glória o futebol naCfonal. -
Córtcedo a palavra ·à nobre Sen~d~ra Júnía Marise> - Sr:- P-reSide"nfe~ SiS. "Se:Oãdores: Nesta h_gmenagem que 

· · · · · · · · · • - ·- -, ' - ' eStbil prestando ao Clube Atléticõ Mineiro, o-fu-tebol.- como 
A SRA. JÚNIA MARISE (PRN ~CMG. Pron.wda Ó os esportes. em geral -representa o máximo em matéria 

seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores,. o que de civilização. Realiza, no horilem, 0 desejo de conquísta 
. me traz, hoje, a esta tribuna, mais que um dever, é a satisfação e -de- stiprem-acia--sõhre -0 seu--j:iró:dino, ·substiíuiridCY horror 
de saudar um~ das mais tradicionais_ Ínstituíções de meu Esta- da guerra pela beleza da_arte, transformando-se em espetáculo 
do, o Clube_ Atlétic_o Mineiro, pela passagem de seu o_ctogésino digno p~lo bailado hábil dos que buscam o objetivo sUpremo 
quarto anivêrsário. .- -- - d3: Vitória_, cristãlizada no momepto ~ágíco e eletrizante do 

MotivO de orgulh~ ~~é_ mesmo pará OS miiú:irOS__ q-ué não 1 . go. 
compõem sua torcida- a maior de MiriaS:Oerais -, ó AtlétiCo 0 ClUbe Atlético- Mírieí_ró traz, na sua hist6'da, desde 
foi_fundado em 25 de março de 1908, pqr 22 espOrdsi:cis, ~idera~ 0 _ sbnho de seus 22 abnegadqs fuil_dador~s, _a __ ~.ar~a q~~sa 
dos por Aleixanor Alves· Pereira, além ele António Antunes transfbrniàção da luta em ~spOrte, que tanto dignifica 0 - Ser 
Filho, Augusto So~res, Benjamin· Moss Fil}_lo, Carlós Madel, hUJP.ano.' Suas conquistas·o-rgulham mineiros ·e brasileiros de 
Eurico- Cafão, FrancisCo Monteiro, HugO Fracarollf, HoráciO tOdOS ~ciS~-qUaâi-3rites. SUa tr-ajetótiã 'é uma 'lição de espírito 
Macha9o, Humberto Moreira, João Barbosa Sobrinho, Jorge esportivo~ que çngrandece Belo Horizonte, Minas Geràis e 
Dias Pena, José Soares· Alves, Júlio Menezes Melo, Leó"nidis 0 Brasil. · 
Fulgêncio, Mário Lott, Mário Neves, Mário Toledo, M<luro ~Pai'ãóeris--ao Clube Atlético Minei,ro pelos seus oitenta 
Brochado, Raul Francarolli, Sinvãl Moreira e Mar·gival Men- e quatro anos de lutas_ e de vitórias. Parabéns a Minas por 
desLeal, que se tomo~ o primeiro presídente do Clube. Foram ter--a felicidade de contar com um clube à altura de sua tra-
eles que deram partida a uma longa jofnada de glóriaS para díçiiO. -
o futebol mineiro e o:a.c;ional, hoje coln

1 
o atuar pie'sid~~te Muito o}:lrigado. 

do Atlético, -o -em-presário- Afonso de_ Araújo PaQ.lino,,q4e 
tem sábido dar continuidade ao sonho d.os fundadQres. __ . : . O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo_ 

Esse sonho come'çou em 1915; apen·a"s ·sete anos apOs a palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin. 
asuafundação,quandooAtléticovenceu:oprimeiroCanipeo- ·:O SR. NELSON W)!:DEKIN(PDJ -,-SC. Pronuncia o 
nato Mineiro de Futebol, anunciando a, sua vocaç&o: p~ra a seguinte discurso._)- Sr. Presidente, Sr~ e Sr~. S~~a<;lores, 
vitória que, hoje, está marcada nos anais da história do futebol o F6l1.l!il NaciOnal em defesa_da Escola Pública na LDB emitiü 
de Minas Gerais-.- - · ' :--.---.-r- _ document9 no q·ual expõe pal-a o ConiressO Naciorlal a n'ecés-

Das setenta e sete vezes em que o CalnpeonatO Mineiro- sidade de aprovação ainda este ano da nova Lei de DiretfízêS 
fOi disputado, o Atlético verlCeU · t:finta: e cinco, Em 1983, e BaSes da EduGaÇão. __ __ ___ _ 
o Clube chegou à ser hexa-campeão estadual, riuma fase de O seu título diz o essencial; ''A Educação Brasileira não 
grande hegemonia dentro-do fUtebol mineiro. _ Pode mais Esperar"._ 

Mas dentre os cinqüentá e dols títulos conqUistados pelo Requeremos a transcrição do documentõ pela sua atuãlt.:. 
"Galo", ao longo de s_eus oitenta e quatro aiios de vida, muitos. _ dade e gelo seu conteúdo. __ _ _ . _ 
deles não ficaram restritOs aos _limites g~ógráficos de Minas· É a- seguii1ie a ftltegra do mesmo:-
Gerais. 1971 foi um ano muito especial na vida do Atlé~ico. _ "Há mais de três .anos tramita na Câmara Federal um 
Naquele ano, o Clube venceu os torneios de que participou, riov(rprojeto de _LDB:Éte já tenl ·uma hist6i13.: ·a da pa-itíci-
da categoria infantil até a dos profissíõrlilis. O título mais pação dos mmdmentos ~ociais Organizados na luta pela concre-
iinportante daquele ano foi o de vencedor do prirheiro- Cam~ tização do -direito à educaç_ão pública de qualidade para todos, 
peonato Brasileiro ·dispUtado, tendo como seu grande arti- em todos os níveis de en_si:oo, como dever inalienável do _Est~-
lheiro o jo_gador DariO; O '"'Dadá MaravJl.~a". _do; 

N~sses três a~oS, ~~tidades ~acionais rep-resentativas da 
soCiedade Civil -organiúlâa (científicas, sindicaiS, estudantis e 
populares), aglutinadas no FórUm Nacional em defesa da Es
cola Pública, estiveram presentes em todos os momentos da 
tqm!t~çãç. do projeto. Ouvidas em audiêtwias_ públicas, apre~ 
s_entaram propostas contendo .. suas aspiraÇões fundamentais 

-e sugerindo emendas aos parlamentares.- Orgãos e instituiÇões 
governamentais, como MEC e_ INEP, também foram ouyidos. 
Daí a sua legitimidade. 

Ao homenagefl,r esses heróis .dgs _gramadoS,_ alegria dos~ 
torcedores, verdadeiros artistaS doJUtebol. desde Márío de 
CastrO, Guará~- Baiano e Lera, goleadores atleticanos dos 
primeiros tempos, ãté nomes como Reinaldo. P:lulo Isidoro, 
E.der, TOninha Cerezo;-- Nunes e Edu Lima. Todo$ eles e 
seus companheiros de Clube, cujos nomes seria 'ímpossível 
citar aqui, foram alegrias para atleticanos e mineiroS; faZendO 
do futebol de Minas espetáculo digno de um país tricampeão 
do mundo. 

Além de vice-campeão nacional nos anos de 1977 e 1980 
o Atlético_ tci.mbém brilhou em campos estrangeiros. Em 1959: 
foi consagrado como "Campeão do Gelo"; num torneio dispu~ 

Longe de corporativas, as propostas do Fói'um Nacional 
tem um sentido_maior: o da conc.epção e elaboração de um 
projeto educativo efetiVamente voltadO para os interesses _e 
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necessidades da imensa-maioria da população brasileira, tendo 
em vista a construção da sua cidadania. E por isso que elas 
se articulam em eixos fundamentais que assegurentUnr alto 
padrão de qualidade para a escola pública, como: valorização 
dos profissionais da educação (salário, carreira, cándições de 
trabalho e de aprimoramento da formação), ·ctemocr;itização 
do acesso, d~ permanência e da gestãÕ escola-~, -príOriâa-de 
de_ aplicação dos recursos públicos nas-instituições públicas 
até que suas necessidades sejam plenamente atendidas, criaw 
ção de um Sisteina Nacional de Educação compatível com 
essas aspirações e de um Conselho Nacional de _EdUcação __ _ 
democrático_ e c.omprometido com às questões cruciais da edu
cação pública. . ·· c • · · • •. ·. • • • -

Os movimeritos· sOciã:íS âgluHnados~-ern.·d~fes·a -da eScóiã
pública são _c~tic9s, têm_4Iémóri~ h'istóti~.-·sÃbeio:q~e ~s~aS · 
reivindicaçóes, além de legítimas, remontam aO iníCiO do sé_cu
lo, permanecendo como desafios à ret6riCã·e·ao autOiítãiSihó'
que marcaram longos períodos da socied!3-de -~ da e_ducação 
brasileiras. Por isso, n~o aceitam que iiliCfatiVã~ i~oladas dQ_ 
Exeuctivo, como FNAC e CIAC, sobreplij_em·ou:_ameacem_ 
o atual projeto de LbR: Rejeitam, igualmente, ten~ativas 
desqualificad9ras. desse projeto. e inibitórias da -~t_i~ _vótação 
imediata. Ess.es movimentos amadureceram e se forta1eCéraffi 
nessa luta hist?~i~a. Agluti~~iaii!-~e,:q~~q-~_9irO~~SSo cóflSti~ 
tuinte, no-Fórum 1\ra~ion~l em Defesada_l;.~cola Pliblica, que 
agora conclama os parlamentares para um e_sforço concen
trado pela votação de uma nova LDB, ainda neste_semestre, 
reafirmando a necessidade de urgência na conclusã9 ~dO$ ü:aba-_ 
lhos da Comissão Supi"apartidáría-de Negociações,_ para- qu·e 
esta votação possa ocorrer. · ___ - ; __ - __ _ __ _ _ _ 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -·A Presi
dênd~-- coDvocii sess30 exif3ord,inária do S~nado Federal a 
realizar-se hoje às 12h!Omin. - ··· 

A Pre.sidência solicita a todos os Srs._.Senadores_que se 
desloquem o mais rápido possível para o plenário. RecomerF 
da, tambéin, aos Presidentes das comissões mistas~ perma
nentes e de inquérito que, a partir das 12 horas e 10 minutos, 
cessem as suas atividades, até que se processem as vot<!ÇÕes, 
de qu.e deverão participar todos o~_Srs. Senadores~ 

· o ·SR.: PRESIDENTE ·(Mauro Benevidés) -Nada mais 
havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos, cJesig":a_ndq_ para 
a s·ess-"ã()éXtráoi'diD.áriã~ i i-eaiizãr:se~ -hoje, às 12h10min, a 
segginte 

• : Ordem _do _Di~ · 
-1-

--'~ -0-iséussão; em turno línico; do_ Par~çer Tii94, de 1992," 
da Comissão de COnstítUição, JuStiça e Cidadania _sobre a 
fy:lensagem n~ 174---:- Oe_1992 (n9 109/92, na origem), de 15 de 
abjil do corrente anó., pela qual o Senhor Presidente da Repú
blica submete à de!Íberação do Senado a escolh~ do Senhor 
Jõsé_Fra"ncisco -R~c;k, ã fim de s~r ngmeado para ,exer_cer: 
õ .cãigo de MinistrO_ do Supremo J'ribunal Federal, em vaga 
dec.orre_n,te da aposentadoria do Ministro Célia de Oliveira 
Borja. 

-2-.···· 

A última LDB, votada em 1961, -tramitou treze. anos._ 
Teve curta duraçãO"· e -um triste fini, marCàdo pefã legislação 
educacional da ditadura-militar. O ietomb 'à _democracia, fruto 
da resistência e da luta da soci~dade civil org~nizada, não 
permitirá que fatos históricos· deploráveis como_ esséSJ;_e_repi
tam .·A dívida pública para com a educação bra~Heira é imepsa. 
Ela não pode mais esperar. Pela votaÇãO- imediata da LDB 
por uma educação pública e gratuita de qualidade:__ · 

BrasHia, 28 de abril de.!992. . . . ... 
Fórum Nacional em Defesa da Escola--:Púbiica na LDE. 

Discussão, eni-turrio úriico, do Parecer n~ 95, cte 1992; 
da Coíriissáo de CohstituiçáO, Just~Ça é- ·cidaçlirlia, ~qhre a 
Mensagem n' 175;_4e 1992 (n' 112!92, na ofigem), de .20 d,e 
abril do corrente ano, pela qual o Senhor Pr~sidente da Repu
blica s-ubmete à deliberação do SeÍlado __ a escolha do _Senhor 
FiànçiScO ·cesar Asíõr Rocha,-pa-ra eXercer o Cargo- de Ministro 
do Supremo Tribunal de Justiça, na .. vag;I decorrente da apo
SetttaOoria: do MiniSti-o WaShington g01ívar de :Ârito. 

.·. o "sR. PRESIDENTE (Mauro -B~nevides) .,...- Úá ~ncer: 
- radá a sessão·. 

· Era o .que tinha a dizer. • . . (Levqn!~-f=e a sessijo às 12 horas.) 

Ata da 65a Sessão, em 30.de abril de 1992 
.23 Sessão Legislativa Ordinária, da493 Ügislatura 

-EXTRAORDINÁRIA~' 

Presidlf.ncía dos Srs. M<JUIO Benevi(}e.ç e Alexandre Costa 

ÀS 12 HORAS E 10 MINUTOS, ACJfAM-SEPRESEN
TES OS.SRS. SENADORES: 

Albano Franco_.,....... Alexcindre Cosia --AlfredO Çampos 
- Almir Grabriel - Amazonino Mendes - Amir Lando 
--Antonio Mariz...;_- Beni V eras- Carlos Pturocfnío ____:_ Cés"ar 
Dias- Chagas Rodrigues- Cid Sabóia de Carvalho- Couti
nho Jorge - Diva/do Suruagy - Eduar<!o ~uplicy - Elçio 
Alvares - Enéas Parla - Esperidião Amin ......:. Epitácio Cafe
teira.:...._ Flaviano Melo- FrQ,itcisco Rollemberg_- _9_aribal4i 
Alves- Gerson Càmata - Gu1lheime Palmeira - Henrique 

lúmeidã - Humb~rt~ -Lucena - Ffydekel Freitas -- Ir.apuan 
Costa Júnior-- Jarbas Passarinho -·João Calmon - João 
Frêmçfi--- João Rcoha ---Jonas-Pinheiro-- José_ Eduardo 
- José. Fogaça -:- José_ Paulo Biso! .,..-- José Sarm:;y --júliq 
CampoS _:_ Júnia Marise - Jutahy Màgalhães ---:: La,voisier 
Maia - Levy Dias- Louremberg Nunes Rocha - Lourival 
B~ptista- Lucfdio Portel/a ,.-- Magnéi Bac~/ar - Mansueto 
de LavOr .:....... Mário Cdvas - Marluce Pinto - Mauro Bene· 
vides :--------:- Meira Filho - Moisés· A.brão - Nabor Júnior -
Nelson Canieiro =..:_Nelson Wedekin. 
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de 
presença ac't;lsa o compareCimentO -de 65 _Srs. Senadores. Ha:.. 
vendo número regiMental, declaro aberta a sessão. __ _ 

Sob a proteção de Deus, iniCiãiri6S-nOSSOS-tiãbalhos. 
Sobre a mesa, comunicação que s6rá lida pelo Sr. 19 seci:e~

tário. 

É lida a seguinte 

OFÍCIO 
Da Liderança do Partido Democrático Social: 
Sr. Presidente, 
Nos termos regimentais inQico a Vossa Excelência 

o nome do nobre Senador Jarbas Passarinho, para inte
grar a Comissão de. Constituição, Justiça e Cidadania, 
como titular, na vaga que vinha sendo ocupada pelo 
Senador Oziel Carneiro. - · 

Brasília, 29 de abril de 1992.- Senador Esperidião 
Amim, Líder do PDS. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Será proce-
dida a substituição Solicitada. -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevitles)- Pa«a'se à 

ORDEM DO DIA 

Sobre a mes_a, requerimento que será lido pelo Sr. V 
SecretáriO, 

:é lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 218, DE 1992 

Nos termos_do art, 175, alínea b, do Regimento Interno, 
requeiro -inversão da Ordem do Dia,.a __ fim.de que a matéria 
constante do item n? 2 seja sub_rnetida ao Plel)ário em primeiro 
lugar. 

Sala das Sessões, 30 de abril de 1992.- Rachid Saldanha 
Derzi. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Aprovado 
o requerimento será feita a iil-versão-solicitada. 

As matérias cOnStantes pa Qrd~m do Dia, de, acordo 
com o disposto no art. 38_3, devem ser apreciadas em ·sessão 
pública, sendo a votação procedida por escrutínio secreto. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -_ltem_2: 

DiscussãO, erii turno úniCÕ, -dó Parecer n? 95, da 
ComisSão de ConstituiÇão, -JustiÇa e Cidadania, sobre 
a Mensagem n?_ 185, de 1992, do Senhor Presidente 
da República, sobmetendo à aprovaçãQ_d_o Senado Fe
deral, o nome do Dr. Francisco César Asfor Rocha, 
para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal 
de Justiça, na vaga decõttente dã. apoSeritadoriã. dO 
MiniStro Washington Bolívar de Brito. 

Em discussão_o_ parecer. (Paus.a.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Passa-se à votação, que deverá ser processada em escru-

tínio secreto. _ __ . _ _ _ -
Todos os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação) 

VOTAM OS SRS: SENADORES: 
Albano Franco 
Alfredo Campos 
Almir Gabriel 

Amír Lando __ 
Antonio Mariz 

____ Beni_Veras 
Carlos Patrocínio 
Chagas Rodrigues 
-coutinho 1 o·rge 
Divalgo Suruagy 
Elcio Álvares 
Eneas Faria: 

-EpifáCiO cafeteira 
Esperidião Amin 
Frandsco Rollemberg 
Flaviano Melo 
Garibaldi Alves 
Gerson Camata 
Guilherme- Palme_i!a 
Henrique Ãlmeidã 
Humberto Lucena 

·· Irapuan Costa "Júnior" 
Jarbas Passarinho 

-- -- -- Joáo Calmon 
João França 
João Rocha 
Jonas Pinheiro 
José Eduardo 
José Fogaça 
José Sarney 
Júlio Campos-
J únia Marise 
Jutahy Magalhães 
Lavoisier Maia 
Lourival Baptista 
Lucídio Portena 
Magno Bacelar 
Mário Covas 
Marluce Pinto 
Meira Filho 
Moisés Abrão 
Nabor Júnior 
Nelson Carneiro 
Odacir Soares 
Onofre Qtiinan 
Paulo Bisol 
Pedrq SíriiOn __ 
Ronaldo Aragão 
Ronan Tito 
Saldanha Derzi 
Valmir Campelo 
Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE CMauro Benevides) - Votaram 
SIM 48 Srs. Senadores; e NAO, 3: ~ " ~ · " 

-HOuve 2 abstenções-. 
Total: 53 votos 
Aprovada a indicação do Dr. Françisco_ Çesar t\.s(or Ro

cha, para integrar o Superior Tribunal de Justiça. 
A-Presidência coinunícará o resultado d_a_ votação ao Se

nhor Presidente da República. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 1: 

Discussão·,-.em turno único, do_ Parecer n" 94, da 
Coinissão de ConStituiçãO, Justiça e _Cidadani?-, sob_p.~ 
a Mensagem n~ 174, de 1992, do Senhor Prc~idente 
da República, submetendo à aprovação do Senado Fe-
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deral, o nome do Dr. José FranciscO Rezek, para exer
cer o cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal, 
na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro celio 
de Oliveira Borja. · 

Em discussão o_ parecer. 

O Sr. José Paulo Biso!- Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) --Tem a pala-
vra o nobre Senador José Paulo_ Bisol. 

O SR. JOSÉ PAULO BISO L (PSB -RS. Para discutir. 
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No caso, o candi9-ato, evidentemel)te, pedju demissão 
da sua fuqção de juiz",: exerceu _a função põlífíca e agora eStá" 
querendo--vOltar ao Judiciário por iridicação do Senhor Pi-esi
dente da Repúbiicã.-Não é uma lic€mç3, -niãs tem- tOdas as 
características de urila licença. Ele vai ser uma exceção do 
pon-tO--de v"ist_ã. de um piincípio Coristiiucional, e há uma burla 
ética desse princípio, que é o de que juiz não pode licenciar-s·e 
para exercer função pública. Se_se licenciar pe'rde a condiçãO 
de juiz. 

Querdizer, é muita exceção, é mUito problema para que 
eu ficasse·, como ji.tíz que-- sou~--pofaetiá~ -dO sigilO dO.-lne-u 
voto. Sem revisão do_ orador.)- Sr. Presidente, apesar do_ descon

forto e do constrangimento, a minha preocupaçâo, n-este mo- · -_ Minha única preocupação_- nãÕ_' _quer _conven~er nin
mento, é apena~ assumir uma_ :responsabilidade, porque eu -guém, não qUer pers-uadir ninguém -l que rião sou partícipe 
não quero ficar s-ob o resguardo do caráter sigiloso d,o voto. deste process_o. C~nsidero um preqedi;:ntç perigoso e· sei que 

Com todo o respeito à honra ilibada e ao notável saber ele vai ter a marca tle episódio histórico, tanto para o Supremo 
jurídico do candidato indicado pelo Presidente da República, Tribunal Federal como para este Senado; _ele vai ing_ressar 
votarei contra, e vou reSümir as razões. - J1i-histó_ría;' ê-_ eu, ·cOm este pronulléiarÍtentO: estou- til-3ndo 

Primeiro, ~ caráter exttãa'rdinaÍiamente-lnsóll"io, 'excep~ o meu nome dessa responsabilidade histórica. 
cional, de uma mesma pessoa ser indicada duas vezes para Era o que eu tinha a dizer, Sr. ·preSidente. 
uma função de suprema relevância, -Onde somente 11 vagas ~O Sr.Jutahy M8g31hães -Sr. ~ées~dente, pCço a Palavra. 
existem. -

Segundo, o caráter do abuso de discricioriarieditde dO- O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Concedo 
Presidente da República, que faz uma coisa dessas, que é, a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 
inclusive, humilhante para nós. O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PMDB - BA. Para 

Terceiro, trata-se de um precedente que vai~noS com-prÓ~ discutif. _Sem revisão do orador.) _:_-Sr. Presidente, ontem 
meter. Não há cas_o_ na história do mundo, Srs. Senadores, na Coniissão de Cbhstiti.Jição-, JustiÇa e Cidadania, também 
não há precedente em nenhuma Corte Süprerna-ôe lugar ne~ manifestei minha opinião contrária a eSsa iridicação,'(:ffiOõia 
nhum, em momento nenhum da história dos homens. com maiói constrãngfmento-, eiii-razão-de f0d3s as demons-

Quarto, há umaprivilegiação leva-da a níveis de insuporta~ traç6es- de _cultura,,.de çonhedrrierito JufídícO, da afabílid3de 
bilidade. Mas isso não é relevante, em face de uma outra no trato. De' todas- a-s nianeiras, 0 fvfiriistro Francisco Resek 
questão, da credibilidade do Supremo Tribunal Federal: uma teria condições de e~el_'cer esse cargo de· Ministro dõ Supremo 
pessoa envolvida num governo que se caracteriza por seus Tribunal Federal, cofio vinha exercendo antes. 
problemas jurídicos. Está se verificando no Brãsil, circunstan~ s. Ex• renunciOú ao cargo vitalíciO para ocupai um cargo 
cialrnente, uma necessidade das pessoas, dos cidadãos e das nó-Executivo. Não é o féi.to de Ser nomeado alguém que perten~ 
entidades de se socorrerem do Supremo Tribunal Federal nas ceu aO Executivo. O problema é de uma pessoa·, que já exercia 
questões políticas. Então, não é uma circunstância como a a função de Ministro do Supre'nlo Tribunal Federal, cargO 
de governos anteriores, que se mantinham seril problemas vitiilíçio :--<JUe lhe concedia ~ITlã Opríga_ção de exercer _essa 
do ponto de vista jurídico. Este Governo tem a característica fuilção até 0 final de ·sua carreira- ter abandonado sua Vitali-
da problematização jurídica. - - ciedade. - · · 

Evidentemente, um miriisifo, que deixou de- ser Miriistro Deseja~se que"-eSSe fatC:--Seja traiulf0rm3dÕeiiCliCença; 
do Supremo Tribunal Federal para assumir uma função polí- em vez de ser um afastamento, uma licença para ocupar cargo 
tica está comprómeíido coin o-Governo. Acredito, inclusive, demi!),sível ad nutum. 
na imparcialidade dele, como pessoa; acredito no espíritO de 
isenção do candidato. Mas o problema da cidadania é um Fiquei na Coiri~ssão de Constituição, Justiça e Cidadania 
problema de fé, é o cidadão que tem que acreditar. com a declaração dO Próprio MinistrO Fr~ncisco Rezek. Quan~ 

Eu, por exemplo, como V. Ex~', represento ilg~un-s apo- do este saiu do MitiiSiério, ü"s'fOrnaJiStas fazíam~riie a perguntá 
, sentados. Qual o aposentado que vai ter fé no julgamento sobre o seu retomO à Supre:n3 Corte. S. Ex~- dedarou, pe
de um tribunal em que um dos membros saiu da outra parte remptoriamente, qUe aquele não era um caminho de mão 
da causa, saiu do Governo. . ---- dupla. E"ra uma nii de mão única. Não se_ poderia ter volta 

Nós vamos ter um problema jurídico- seriissiriio,_ que é-~ -neiri fetoinó, sendQ Jl]..eu esse último exemplo, pois S. Ex~ 
o problema da revisão, e precisamos de i~enção, porque ·a disse apenas que nãõ, era um camínho de mão dupla. Porém, 
G6verho pretende -exercer um poder constituinte originário, se o próprio reconhecia a impropriedade da volta n_ão poderia 
o que é um absurdo. Essa luta vai se desencadear e nós vamos manifestar meu voto fãvoráVet. 
depender, em decisão de última instância,·do SUpremo Tribu- Como disse ó ·senador José_Paulo Bisai, isso não existe 
nal Federal. no mundo inteiro. Não há exemplo indêntico. É uma inovação 

Finalmente, o art. 95 da Constituição não é, no caSó, brasileira. --
violado do ponto-de vista de sua incidência pon}úe ele, jufidi~ Sr. Preside"nte, sei que o voto é secreto. Sei que poderia 
camente, não incide. Mas eticamente ele incide, porque é_ chegar aqui ficar calado e _com o dedo apertar o botão de 
vedado ao juiz o exercício da política; o juiz nã-o pode se minha conveniência. Alguns acham que sempre voto co-ntra. 
licenciar para exercer um cargo políticcr e vOltãr a ser juiz. Não é verdãOe. Apenas ni.anifesto o meu voto quando vou 
O juiz· que exerce um cargO político perde a sua condição votar ç:ontra. Declaro publicamente como _é que vou votar . 

. de juiz, neCessariamente. -Estou -declarando publicame-nte que Vou votar· coiitra. 



2662 Sexta-feira I' DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Maio de 1992 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Prossegue 
o encaminhamento de votação. 

O Sr~ Edu3rdo SuplicY :_Si::- Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra, para encaminhar a votação,-:-ao nobre Senador 
Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (PT- SP. Para encaminhar 
a votação. Sem reVisão do _orador.) -Sr. Píesid_ente, Sr_s. 
Senadores: 

Disse pe-ssoalmente ao ex-Ministro das Relações Exterio
res, José Francisco Rezek, que teria qUe refle-tir Iilüito sobre 
esta decisão. Ouvi o -seu âepoímento, ponderei sobre todas 
as questões_ levantadas·. Fiz questão de perguntar ao ex-Mi
nistro José FranciSco Reziek, que tendo ele presidido, como, 
ex-Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a eleição presi
dencial, como é que ele se sentia ao aceitar um cargO -de 
confiança do Presidente que foi eleito, c-omo ex-Ministro-de 
Relações Exterii5fés. Expôs ele que sentia que aquele cargo 
de ex-Ministro de Relações Exteriores ilão envolvia propria
mente uma questão partidária, que procurou sempre como 
ex-MiniStro do Brasil c de todos os partidos. E féz questão 
de esclarecer alguns pontos, pessoalmente, por iniciativa dele, 
inclusive, além da conversa que tivemos na Comissão de Cons
tituiÇãO,-- Justiça e Cidadania, e eu fiz questão de perguntar 
a respeito da sua ação como Presidente do Tribunal SuperiOr 
Eleitoral. 

Recordou-me alguns aspectos do processo eleitoral e, 
particularmente, dos últimos dias do segundQ_turno. Falou 
sobre o depoimento utilizado na campanha do Sr. Fernando 
Collor de Mello, particularmente da Sr' Miriam Cordeíro, 
quando, no último dia, dada a solicitação da Frente- Brasil 
Popular e do Partido dos_ Trabalhador_es e demais partidos 
que compunham a coligação, o Tribunal Superior Eleitoral 
havia concedido a oportunidade ao candidato da Frente Brasil 
Popular de utilizar-se dos cinco minutos "finais ou da metade 
do_tempo do candidato Fernando Collor de Mello; ponderou 
também sobre a questão de o Jornal Nacional, da TV Globo, 
ter apresentado, no último dia, no noticiário de maior audiên
cia popular, uma versão do último debate ":'""'"'"':" e, aí, já sem . 
tempo para que ·o Partido dos Trabalhadores e os partidos 
da Frente Popular pudessem responder. 

Mas o que todos lembram é que, naquela oportunidade, 
o Jornal Nacional dedicou um longo tempo apresentando as 
cenas do debate entre Lula e Fernando Collor, ressaltando 
todas as cenas em que o candidato Ferriando Collor havia 
se saído bem e não colocando as cenas- em que Luiz Inácio 
Lula da Silva havia se saído bem. Ressaltou, também, as 
cenas em que não houvera se saído tão bem Luiz Inácio Lula 
da Silva. 

Expôs o Presidente do Tribun-al Superior Eleit0r3.l, à epõ
ca, que não teria condição de modificar aquilo, porque se 
tratava de uma situação semelhante à liberdade que qualquer 
órgão de imprensa, no País, tivesse de fazer um editorial 
elogiando um candidato, e não outro. 

Aqui, estã é uma questão discutível. 
Perguntei também ao Ministro FranciSco ReZe1~ a respeito 

do que poderia ser feito, neste País, para se evitar o abuso 
do poder económico nas eleições, ainda mais, diante da expe
riência que S. Exa tivera. 

Lembro-me que quando o Presidente José Sarney desig
nou para Ministro da Justiça o ex-Senador Paulo Brossard,, 

este, no seu primeiro dia, disse que_a sua principal finalidade 
no Ministério seria conseguir coibir o abuso do Poder econô
mico nas eleições, Infelizmente, não conseguiu ver a ação 
do Ministro da Justiça naqueles anos, que, efetivamente, con

-seguissse coibir tais abusos. 
Percebi durante o tempo em que foi Ministro e Presidente 

do TSE o Sr. José Francisco Rezek que ainda estamos-inuito 
longe de realizar eleições neste País onde, efetivamente,-_possa- -
mos dizer que não é o póder econômico aquele que, muitas 
vezes, prevalece tanto na realização de eleições. Claro que 
se avançou muito, e o hor.ário dos partidos políticos na televi
são é; tipicamente, um dOs instrumentos que o Congresso 
Nacional conseguiu como avanço na direção de democratizar 
mais o processo eleitoraL Mas, ainda assim, é preciso coibir 
tais ãbusos. _ -

Dia~ te dos argumentos colocados como os dos Senadores 
José Paulo Bis_ol e Jutahy Magalhães, embora sendo uma 
decisão difícil, quero, também publicamente, externar que, 
com todo o respeito pela capacidade e por tudo que expós 
o Ministro Francisco Rezek, diante dos argumentos apresen
tados, repito, balanceando~os b_em, votarei contrariamente 
à sua indicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Concedo 
a palavra, para encaminhar, ao nobre Senad_or Jarba~_ }lassa~ 
rinho. · 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA.Para enca
minhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Sr~ 5 e Srs. _Senadores, não é sem uma certa dose de comoção 
que peço a palavra,, porque vivi, junto com o ·Ministro José 
Francisco Rezek, num momento de _cri~e governamental, _que 
é do conhecimento público. E quando cheguei ao Senado 
e tive a alegria de ser bem recebido neste plenário - aliás, 
mais do que bem recebido -esse .reconforto foi básico, foi 
fundamental para minha própria vida. 

Vejo que se levantam algumas objeções, agora/ quanto 
à aprovação do nome do Ministro Francisco Rezek para retor
nar ao Supremo. Algumas, como as que. ouvi ainda há pouco 
do nobre Senador Eduardo Suplicy, acho que s_ão questões 
vencidas, porque, se tivessem cabimento teriam-sido objeto 
de decisão da primeira vez em que o seu nome foi aqui reme
tido ao _Congresso para aprovação. 

Seu procedimento como Presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral, afirmativas a respeito das eleiçõeS, isso tudo para 
mim já foi plenamente julgado pelo Plenário, supremo do 
colegiado legislativo. _ _ _ 

Relativamente ao ineditismo levantado pelo nobre Sena
dor José Paulo Bisol, com o brilhantismo inexcedível de S. 
Ex~, não há o que discutir. Realmente, é inédito. Ontem, 
ouvi com muita atenção na Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, quando S. Ex~ se-referiu exatamente_ ãó fatO 
de que erã preciso ser tinl Pontes de Miianda -para Poder 
ter um talento, uma qualificação, que justificasse, uma·seiuit
da vez, ter uma das onze _vagas. 

Mas a minha palavra hoje, aqui neste plenário, Sr. Presi
dente, é sobretudo, baseada nas circunstâncias- q_u~ leva-ram 
à saída do Ministro Frandsco- Re:iek do Governo. Tive a 
sorte de poder chegar a um Plenário _como este e, antes de 
deixar o Governo, através de declarações à imprensa, mostrar 
exatamente a separação- do joio do trigo. 

Como dizia ontem, na Com-iSSão própria, houve num 
determinado momento uma espécie de delírio acusatóriO no 
Brasil em relação aos homens públicos ...,.__e alguns merecem 
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isso~ provavelmente.--Samuu:.se aisso também_ declaração pre- o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) _Concedo 
cipitada, talvez até premeditada, de pessoas que-atingiram a palavra ao nobre Sendor Elcio Alvares. 
-antes de urna palavra na abertura de um inquérito- outras 
que não devia ser molestadas,. . O SR. ELCIO ÁLVARES- (PFL-.,- ES. Paraencami-

. Gostaria que meus colegas penSássem no que significaria, nhar a votãção. Sem reviS3.o do orador.) - sr: Presidente, 
hoJe, para o -Ministro Franciso Rezek, além dOs constran- entendia que, sendo a votação secreta, iríamos proceder ã 
gimentos por que passou, um homem límpido, honesto, ser votação sem explicações. Mas, após ouvir as palavras do Sena-
recusado pelo_ Senado da República, ainda que por outros dor Jarbas Passarinho senti-me no dever de, na condição de 
argumentos, amda que por outras razões. Isso acarretaria na Relator da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
vida desse homem, seguramente um comprometimento com prestar aos Colegas os seguintes esclareCinientos. 
se ele tivesse saído junto com ~ "lixo", o 4 'lixo" pelo' "qual Na Comissão, houve a votação seguindo todo o trâmite 
a Nação tem repulsa. constitucional, inclusive atentando para os dois requisitos fun-

Ainda há pouco, ouvia de um ilustre Deputado uma pala- dame?~ais da Conslituição: ter notável sabei_ jurídico e repu
vra que é exatamente o_ reverso daquilo que 0 nobre Senador ta~o Ilibada. Os membros da Comissão decidiram, por maio-
José Paulo Bisollembra pela participação política do M-inistro ria expressiva, por quinze votos a três, dar ao Dr. José Fran-
Rezek, dizia-me o Deputado: "Pois eu, não. Acho até que cisco Rezek todos o~ suplementos necessários para exercer, 
ele deve estar ressentido com o Presidente, pelo que fez com com a mesma honradez que caracterizou a sUa primeira pattici-
el~, _e_ va_i ser .até. um juiz maiS severo". São, jlllgaméntos, pação, a <:ondição de membro do Supremo Tribunal Federal. 
CUJO mêrJto não dtscuto, até porque acho o contrário: o que Quero fazer um registro aqui, também, em homenagem 
deve: haver é isenção~ Se deve haver isenção, lião se deVe ao jurista, ao~Ministroque JOséFrariciscÕ-Rçzeke foi no Supre-
partir de pressupostos de ressentimentos, nem de boa vontade. mo Tribunal FederaL -

Em toda a minha carreira política, começada com_ o·Go- . Sou advogadO m}~itante, e ChegUei ao senado cfa Repú-
verno do Estado do Pará, Governador que fui nuni Período bh~ exatamente nessa condição. Em nome dos adyogados, 
considerado revolucionário, um período duro, jaina1s me p01s tenho a certeza de ql:'e interpreto o pensamento de todos 
aproximei de umjuiz. Honrei sempre a posição do JudiciãriO. os advogados brasileiros, com raríssimas exceções._ Ontem, 
A única vez em q~e me permiti dirigif-me a um juiz~ meu Ouvimos a voz do Senador Maurício Cori'êa,_cjue- é uma das 
parente, foi para pedir a agilização no julgamento de um figUrãs mais Iuminõsãs desta Casa, e muito atuante no campo 
processo. - . "~--~·=~-~- da advocacia. Quero ressaltar que o Minis-tro Francisco Rezek, 

Tenho certeza de que o- procedimento do Minsitro Rezik em nehhum momento, deixou de honrar a grande figura públi-
será o do juiz que ele fol - ca que sempre fõi. Com um detalhe, e o MinistrO Jarbas 

Do ponto de vista da contaminação ·política, tOdos nós Passarinho foi muito feliz ao fazer essa colocaÇão,- que no 
políticos, exe-rcemos a atividade política. Isso é inegável! Ma~ momento em que houve um verdadeiro_ caos ministerial dois 
em que sentido? Até onde essa atividade política é contami- homens safram de cabeça erguida: o MiiliStro Jarbas Passa--
nadora, definitiva ou não? - - -- rinho, que saiu como homem de bem, o que foi uma· alegria 

O Ministro Rezek fez a política externa do GovernO, pa_ra nós, seus Colegas; e o Ministro FranciscO Reú~k. que 
que teve aplausos unânimes da República e -aas duas Casa~ sam também de cabeça erguida, com um comportamento 
dos representantes do povo e dos Estados._ Ele não vai para ex-emplar .. Isso nós temos que proclamar para que haja o 
lá com a curcunstância de um político partidário que se Jicen- restabelecrmento total da verdade. __ __ _ -. 
ciou para voltar a set juiz. - _ __ ___ _ _ _ O vqto que está sendo dado hoje, ~em discut1r qualquer 

Que me perdoe o nobre Senador José Paulo Bisol não questão de emocionalismo ou questão pessoal, é um voto 
vejo assim! Vejo um homeni que Partidpõu de uni. -Go~e"Tno qüe cUmpre rigorosamente o qUe está preCeítuido na Consti-
e que teve uma posiÇão muito exemplar no momento em tuição Federal. Naquela ocasião, relatamos, entendendo que 
que _saiu - talvez eu não sãísse, ffias que, ao sair, não saiu o_ Sr. Ministro José Francisco Rezek atendia a todas as exigên-
aposentado, mas correndo risco, o risco d_e ser devolvido Cias da Constituição.- - · --- -
à vida pública depois, como está sendo. _Quero revelar, com orgulho e satisfaÇão, como advogado 

Onteni, Sr. Presfdente, na Comissão de Constituição, -e homem de Direito, que voto a favor do Sr. Ministro José 
Justiça e Cidadania vi ilustres colegas meus qUe declinaram Francisco Rezek, por entender que o seu ingresso, novamente, 
as suas posições. Disseram: "Cheguei aqui com a condiçãO · no Supremo Tribunal Federal vai honrar muito mais ainda 
de votar contra, mas vou trocar o meu voto. Vou votar em- as letras jurídicas do País. (Muito bem! Palmas.) · 
homenagem à pessoa", ainda que houv_esse quem censurasse o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) _Os Srs. Sena~ 
a forma pela qual se está fazendo a indicaçãO. dores já podem votar. 

Então, estamos tornando o caminho das declarações de (Procede-se à. votação.) 
voto, antes do voto secreto.. Sigo sempre aqui as lições do 
meu eminente colega pela Bahia; 0 Senador Jutahy Magia· VOTAM OS SRS.. SENADORES: 
hães. S. Ex• disse que Vai·Votaf-Contra·~ E"u vôto-a favór, Albano Franco 
Sr. Presidente, inclusive pensando na conseqüência do que Alexandre Costa 
pode ser um voto contra na vida de um homem de reputação Alfredo Campos 
indiscutivelmente ilibada e de indiscutíVel valor jurídico. Almir Gabriel 

Amazonino Mendes 

OSR. PRESIDENTE (Ma~roBen~.,;ide;)-Os s;s. Sena-
dores Já podem votar. - -- ·-- - ---

0 Sr. E leio Álvares -
para encaminhar a- votação. 

Sr. Presidente, __ pe9_o ·a palavra 

Amir Lando 
Antonio Mariz 
Beni V eras 
Carlos Patrocínio 
CéSãr Dias 
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Chagas Rodrigues 
Coutinho Jorge 
Divaldo Suruagy
Ecluardo Suplicy 
Elcio Àlvares 
Eneas Fã.riã 
Epitácio Cafeteira 
Esperidião Amin 
F. Rollcmbcrg 
Flaviano __ Melo 
Garibaldi Alves 
Gcrsóri Cánia:ta 
Guilherme PaiineJ.ra 
Henrique Almeida 
Humberto Lucena 
Irapuan Júnior 
Jarbas Passarfilho 
João Calmon 
João França 
João Rocha 
Jonas Pinheiro 
José Eduardo . 
José Fogaça 
José Sarney 
Júl1o campos 
J únia Marise 
Jutahy Magalhães 
Lavoisier Maia 
Lourival Baptista-
Lucídio Portella_ 
Magno Bacelar 
Mareio Lacerda 
Mario Covas 
Marluce Pinto 
Meira Filho 
Moisés Abrão 
Nabor Júnior 
Nelson Carneiro 
Nelson Wedekin 
Odaci:r Soares 
Onofre Quinan 
Paulo Biso! 
Pedro Simon 
Raimundo Lira 
Ronaldo Arag~o 
Ronan Tito 
Ruy Bacelar 
Saldanha Derzi 
Teotônio Vilela _ 
Valmir Carnpelo 
Wilson Martins. 

~· 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Ben~vides)- Vou procla-
mar o resultado. 

Votaram SIM 45 Srs. Senadores, e NÃO 16: 
Houve uma abstenção. 
Total de vo_tos: 62 
i~· .. prov-ad-a-a-indicação, procedereL~respectiva comuni~ 

cação ao Senhor Presidente da República. 

O SR. PRESIDENTE (Mau_ro Benevides) - Está esgo
tada a_ matéria constante da_ Ordem do Dia. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao- nobre Senador Ahnir Gabriel._ 

O~SR. ALMIR GABRIEL (PSDB - PA. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão d:o orado_r .) -Si". ~r~ident~, 
Srs. Senadores, na sessão anterior, os Srs. Senadores José 
Fogaça e Eduardo Suplicy Úlarain a respeito da questão do 
Orçamento e, tã.mbém, sobre o problema de emendas terem 
·sido iricluídas nele, aue não tenham sido debatidas e muito 
menos -apl-Ovada peiÕ Plenário- da Comissão Mista de OrÇa
mento. 
. Gostaria de distinguir duas coisas, uma primeira é a ques

-tão ética que isso envolve. Uma segunda, que é o que isso 
representa da realidade do total do Orçamento brasileiro. 
-· · Creio que nenhuma palavra minha pode se.r confundida 
Corrl o apoio, ao fato de que o Sr. Relator-Geral, ou _outro 
qualquer membro da sua Comissão fez alterações daquilo que 
estava proposto e aprovado pela comissão. 

Do ponto de vista ético, é inquestionável que este foi 
Um procedimento absolutamente reprováveL Mas do ponto 
de vista concreto, o valor, sobre o qual isso incidiu, não corres-
ponde a nem 1% do total o Orçamento brasile_iro. _ 

O que quero mais uma vez insistir é qUe- há um fato 
mais sério em-ars-dramático, que é o representado pela condi
-çã() de que as_ propostas orçamentárias representam, no máxi
in_o, 40% da execução orçamentária brasileira. Significa_dizer 

-~ que o Governo, através de créditos suplementares, através~ 
enfim~ de uma série de manobras, acaba podendo incluir no 
Ofçam.ehf(ivalor equivalente a 150% daquilo que é a proposta 
orçamentária:-E nem por isso -o Congresso Nacional faz o 
acompanhamt_?nto deste Orçamento! Esta. portanto, é para 
rriim a questão de fundo! Quando nós __ ~ falo _na condição 
de membro da Comis_são de Orçamento - propusemos a 
constittiiçãc(de sete subcomissões; uma delas, ínclusive, com 
vistas a acompanhar a execução orçamentária, o que quería
#fóS era fazer" cOiri qUe, realm"enfe, ó- Congréssó Nacional 

- - -pudesse- fazei o- acompàilhamento devido desse Orça.ri:J.ento. 
O que até hoje-tem sido feitO é um mero espetáculo teatral. 
FazemoS de conta que estamos acoiriparihando o cfrçamento 
dã. Repúblicà ou aprovando-o enquanto proposta, porque, 
na iealidade,_ o Poder Executivo consegue adminiSti'a-r,~i~de
pendendo da proposta orçamentária que terri sidõ aprov3.d3.. 

- :Nesse sentido, quero fazer um apelo ao Presidente do Senado, 
. Senado! Mauro BerieVídeS, para que, rapidamente, coloque 

à disposição do Congresso Nacional todos os instrumentos 
para que se faÇa funcionar, de maneira adequada, a Comissão 
de Orçamento e·as subcomissões, já cjtie, enquantO não houver 
comissão de acompanhamento não haverá qualquer possibi
lidade de o Congresso Nacional dizer ao menos que ele faz 
qualquer ação no sentido de que o Orçame_itto bi"3.sileíro repre
sente aquilo que é a vontade expressa desta Casa. Insisto 
forem devidamente implantadas, enquanto, sobretudo, a co

missão de acompanhamento não for suficientemente equiPada 
continuaremos a falar de Orçamento apertas para "iriglês ver", 
uma vez que a realidade será sempre outra, totalmente dife-
rente das propostas orçamentáriaS. - --

0 sr: Ro~~~do_ Aragão_· Perjnite-me_V. Ex~ um aparte? 

O SR. ALMIR GABRIEL- Com prazer, ouçó o aparte 
de V. Ex• 

-- -o--sr~--ROR3tdo -Arag-ão--.:....- se-UadOr-Afiiiii Gibrltú~--Vl~ 
através da imprensa, requerimentos a respeito da Comissão 
Mista de Orçamento, da qual fui Presidente -V. Ex• foi 
1Jlll _dos relatores - na fase de elaboração do Regimento, 
quando lhe demos condições necessárias para seu acompanha
mento. Criamos, Senador Alrnir Gabriel, uma comissão__de 
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acompanhamento pós-votação no Congresso Nacional. Era 
preciso que e-sta Comissão fosse. votada pelo Congresso Nacio
nal. Isso não_ ocorreu. Parece-me que a proposição votada, 
por todos os Partidos - sem exceção - na Comissão de 
Orçamento, cOm 1621.destaques-para que houvesse O re-ma
nejo ou a modfficaçãO de -determinados destaques de Parla
mentares, com a -aquiescência de V. E~. está lá. Reafirmo, 
mais uma vez, que isso foi votadO_ na comlS-S~f6 por todos 
os Partidos políticos, que a responsabilidade nossa, a Comis
são, _vai afé a aprovaÇãó pelO Congresso Nacional. A partir 
daí, até o envio do Orçamento_ para a sanção presidencial, 
não é responsabilidade da Comissão. Então, quero que fique 
esse _esclarecimento dito. Hoje, à tãrde, me estenderei mais 
sobre isso. Vejo até pCdidos para a Con-vocação do Preside_nte 
da Comissão Mista de Orçamento: Estou pronto, a quãlquer 
hora e a qualquer momento, para confirmar o que estou dizen· 
do aqui. As atas da comissão eStão lá para comprovações. 
A responsabilidade nossa, como Presidente da Comissão Mis
ta de Orçamento do ano passado e de todos os seus membros, 
inclusive de V. Ex\ como Relator de uma das matéiiã.s do 
Orçamento e dó RegimentO InternO; issO eStKrias-=-A.taS;iião 
existe nada demais ou de anormalidade. Nós estamos prontos 
a dizer, Senador Almir Gabriel, tudo aquilo que está lá estam· 
pado, transparente, que a responsabilidade ComissãO Mista 
de Orçamento foi ate sOIDente a su·a votação pelo ConireSso 
Nacional. A partir daí, é preciso que se apure-se houve mesmo 
isso, porque já nãO e respon-sabilidade da Comissão. A nossa 
responsabilidade cessou nesta votação. Daí até o- en-ViO-: da
sanção presidencial - repito-- é preciSo --que se apure qual 
é a responsabilidade do Senado, do Prodasen, porque acho 
que tem que s·er· apurada, para que se constate a verdade 
dos fatos. Era essa a minha humilde colaboração ao pronuncia
mento muito oporturio de V. Ex• Fareoi hoje â tarde um outro 
pronunciaMento a-reSpeito âo assunto, pOrq-ue vejo-·na niíâia, 
nos jornaiS etc., as- itàtíCiãs- inclusive eiivo1veiJ.dO -o meU noine, 
dizendo que vão me chamar. Estou prontO, há transparc.!!-nciã 
em todos os ineus ·ates. O que consta das atas da comissão 
foi aprovado por- foOoS-os:pãrtidos políticos. - -

O SR- ALMIR GABRIEL- Senador Ronaldo Aràgão, 
eu, como membro-da comissão, pude acompanhar o desvelo 
de V. Ex" na Presidência desta e todo o empenho que teve 
no sentido de que os trabalhos pudessem não apenas ser rápi· 
dos, mas, também, corretos. 

Ao fazer este pronunciamento, quero chamar-mais um3 
vez a atenção do Plenário do Senado Federal que está na 
mão da Presidência do Congresso_ Né!~ionai a Possf6ilidade 
de fazer _com que, de um lado, se possa e_vitar erros· que, 
provavelmente, possam ocorrer no tumulto da apreciação de 
85 iníl emendas. É da própria natureza humana a possibilidade 
desses-erros_ Como é também iõdispensáverque o Congresso 
resgate a seriedade do funcionamento da Cort_l.issão Mista de 
Planos, Orçamentos Públicos e FiScilização. Estas duas condi
ções só podem_ ser viabilizadas através de se_ cumprir o que 
foi_aprovado pela comissão, quer de um-lado; o -Regimento, 
quer de outro lado, a organização dessa própria comissão 
em subcomissões, de molde a poder_ acompanhar, de forma 
adequada, a proposta orçamentária e, mais do que isso, a 
execução orçamentária, na medida em que nós todos devemos 
saber que a proposta orçamentária no-Brasil não representa 
mais do que_ 40% daquilo _que é a execução orçatrientária, 
considerando valores constantes~ 

Então, como o Governo, na verdade, utiliza 150%_ acima 
do que propõe, s~ não houver acompanhamento, o Congresso 
Nacional não estará fazendo aquele papel que a Constituição 
estabelece, no _que respeita à comissão. 

O Sr. Ronaldo Aragão ~-Só uriüi- complementac;âo, se 
y. ~x~ permite. (Assentiri:iento do ôrador.)- Essa fiscalizaçãO 
tia aplicação do orçamento só ocorrerá se houver informa
tização da comissão, corno as condições para que isso venha 
a ocorrer dep"enàern dessa aprovaç3o do Congresso Nacion1l. 
Porque é "impossível se acompanhar a aplicação do orçamenro 
sem ter condições de trabalho. Sabe muito bem V. Ex~ que 
a Comissão Mista de_ Plarios, Orçamento- e Fiscalização, no 
ano passado, tinha sete funciOnárioS. Já disse ·isso, aqui, n 
Vezes.- Havia um terinínal de· computação. que llão ·atendia 
e não vai atender, se não for informatizadO. E continua-se 
sempre levãntando essas dúVidas da aplicação e do remanejo 
de recursos que poderiam ter sido aprovados pelo Congresso 
Nacional. 

·-O SR. ALMIR GABRIEL - V. Ex• -reforça o ponto 
de vista de que sem estrutura, é melhor que não exista a 
comissão, é melhor que ela desapareça, porque o papel que 
está séndo féito pelo Congresso Nacional, diante da sociedade 
brasileira, é um papel que não corresponde à obrigação que 
ele tem diante_ do __ que está na ConstituiÇão. __ Para manter -a 
situação atual, é preferível não ter a ComissãO. Este é_ o meu 
ponto de vista. 

O -Segundo ponto que que quero coloçar é relativo ao 
funcionamento das Comissões Permanentes. 

Hoje, tive o cuidado de proceder ao levantamento das 
reuniões que foram convocadas pela Comissão ·cte Assuntos 
SociaiS. Fizemos duas reuniões no-rmais_ e duas reuniões no 
período extraofdinário. Deixamos-de nos reunir 6 vezes, ape-
sar de convocadas as reuniões nas datas.de horárids_certos. 

DeiXou de haver reunião, não por negligência dos Sena
dores, mas pelo fato de o Senado Federal continuar sem saber 

- ordenar o se.u_ trabalho. E nós, ao cabo de cada dia, chegamos 
ao esforço final bastante grand~, mas há um trabalho absoluta
mente reduzido e insuficiente, para fazer jus àqliilo-que perce· 
bemos, como subsídio. 

Diria eu- que é uma vergoriha chegarmos ao final do dia, 
computarmos o total de_vezes às quais participamos dessa 
ou daquela reunião e verificamos qoe não decidimos,ahsoluta
r_nep.te naçia, exatamente, porque não_somos capazes de meto
dizar o. trabalho_d~ntro de_ste SeQ.ado_._Exemplificando, tínha· 
mos, entre 9h e 30rnin e 10h, oito· reuniões simu1târieas. Se 
som_os 81 S~nador_es, e se_ todos comparecêssemos a cada uma 
delas, daria uma média _de quorum de 10 parlamentares por 
reunião, o que_ significaria que fiehhuma delas pOderia delibe
rar, literalmente, nada. 
____ Na_ Comissão de Assuntos Sociais, deram entrada, no 

ano de 1992, 174 projetas. Setenta já trarititarain. nas-4 reu
niÕ\!S que tivenros,_ melhor dizendo, ·nas duas reuniões do 
período ordinário. Ternos em tramitação 104 projetas~ Já há 
parecer com 50 deles; o restante não _o possui. Mas não_conse~ 
guirnos nos reunir, poique todas as vezes_ em que estamos 
reUnidos, ou quere-mos nos reunir, ou há sessão _do Congresso, 
ou __ reunião de outra Comissão. Se essa_ for uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito e referir-se a qualquer "sujeira" 
que tenha acontecido nesta República - e como há sujeira 
atrás dos holofote$ da televisão - todas as pessoaS estarão 
sob essas luzes, e as Comissões Permanentes deixam de traba
lhar. 
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O que Considero dramático e·-sério -é-qúe;- nO- mómento -essa também é uma tarefa nossa, ou ir a uma palestra, uma 
em que se passou a ter dentro das Corilissõe.S o· caráter termi-- _ _:-c_Onferência_, ·au_ ter outraS ativic;lades. Mas, na verdade, não 
nativo para aquilo que ela vota, ela é, de uma certa maneirã, estamos funcionando nem no estreito limite desse prazo de 
uma representação mirtfaturizada deste Plenário. O que dese- terça, _quarte e quinta-feira, nein nesses três dias. Quero dar 
jamos é nos reunir, quereinos decidir e discutir sobre esses a V. Ex• toda razão e S_çr solidário, porque suponho que 
projetas e, no entanto, nada conseguimos: o presidente de comissão, sendo um homem dedicado e zeloso 

como V. Ero deve sentir~ maís- angústia do que eu mesmo, 
O Sr. Nelson Wedekiq,- Permit~-me V. Ex• um aparte? que sou um simples membro. E quero dizer que precisãfuoS 
O SR.. ALMIR GABRIEL_~- _Ouço o _apã:rte -do nobre refletir e, mais do que refletir, precisamos deliberar e encon-

senador Nelson Wedekin. _ trar um caminho. Não é possível que não encontremos esse 

O Sr. Nelson Wedekin- Nobre Senador Almir óabriel, 
desejo apenas lamentar que seu pronunciamento estejcl's~ildo 
ouvido por tão poucos colegas -o Plenário está va'ziô. Impres;.. 
siona-me muito nesta Cas~fo assurith da importância qü.e V. 
Ex• está levantando, ou seja, a desordem estrutural desta 
Casa. Isto não m-erece m-aior atenção nem dos nossos colegas. 
É bom que se diga que estou aqui qu-a-se .ciUe fiõ-r uffia coinci~ 
dência, talvez, também não estivesse. "Portanto, não é uma 
crítica aos colegas qó.e não estão-. Mas isso não mobiliza, não 
provoca a atenção;- isto nem sequer pTóv3ca a perplexidade 
que V. Ex~ eStá demonstrando neste momento. Esta Casa 
parece- se mobilizar apenas quando se trata - como nesta 
mesma sessão -da nomeação de Ministro's de Tribunais Supe
riores, nomeação de Embaixadores, quarido o GOverno mos
tra o seu interesSe e eilche a Casa Com a' fâ.cilidade fantástica~ 
mas não para o dia-a-dia, o cotidiano· d3quilo que devemos 
fazer. Temcrs muitas funções, mas a básica é legislar, com 
a competência terminativ"a nas -comisSõeS, pois lá reside boa 
parte daquela que é a nossa tarefa-principaL Creio qUe se 
trata de um assunto que deve merecer, sem dúvida alguma, 
o nosso interesse, a nossa ãtençao, -a nossa preocup3Çàá. Tem
se sucedido aqui nesta Casa, Senador Almir Gabriel, algumas 
observações, algumas intervenções de g>~~g_as nossos, falando . 
da nossa impotência, da nossa falta de prOdutiVidade, da nossa 
falta de eficiência. Muitas vezes, colegas vêm do Poder Legisla
tivo, -dos inimig<rs do Congresso, porque·, afi_:iJ.al de contas, 
a existência doCongresso e da política está diretamente ligada 
à existência da democracia". Mas, precisamos ser·críticos de 
nós mesmos e este é uiri-dos ·casos roais dramáticos do_noss_o 
Senado e do nosso Congresset como um todo, porque as COmis-. 
sões não funcionam. Faço·- esse comentárió porque me dou 
ao trabalho de comparecer a todas as reuniões, salvo uma 
ou outra exceção. Mas, quando elas se· realizam, estou lá 
presente, tal qual V. Ex•, é preciso, -"tanibém, que se faça 
essa referência. V. Ex• é Presidente de uma comissão à qual 
pertenço; é um trabalhador incansável, diligente, "telefona para 
os gabinetes, para que haja as reuniões-: Mas, V. Ex~ mostra 
um fato gravíssimó;fOinOs -mais vezes à Comissão de Assuntos 
Sociais,- com reunião marcada, :sem-que- hoUVesse Condíções 
para· a realização da reunião, do que com reuniões marcadas 
que acabaram por se realizar. Então, perisó -que ess=a é uma 
questão que deve preocupar a todos os niembros desta Casa, 
deve preocupar às lideranças, à Mesa, e a nós, como um 
todo, porque não é possível que não tenhamos capacidade 
sequer de organizar os trabalhos. Algumas-pessoas dizem que 
é devido ao fato· de a maioria _d_QS Senadores não estar aqui 
presente na segunda ou na sexta-feira. Mas, a grande verdade, 
Senador Almir Gabriel, é que não conseguimos trãballlar nem 
na terça, na quarta e na quinta-feira. Estou absolutamente 
convencido de que se tivéssemos um míriiffi() de ordenamento 
erças, qua-rtas e quintas-feirás. As seg"Uridas e sextas-feiras 
p.cariam para quem quisesse ir fazer política na base, porque 

cãriiinho. Cumprimento V. Ex~ pela quaíidade e pela oportu
nidade de seu discurso. Quero me alinhar com V. E~, porque 
creio qu~, ao- fiJ!~l. certamente_ h~yer~ ~~ apelo para todos 
nõS, para que encontremos uma Soluç-ao para- tão grave pro
blema. 

O SR. ALMIR GABRIEL- Senador Nelson Wedekin, 
O-aparte de V. EX' tem dois aspectos: um, é o reforço que 
ele próprio representa; o segundo é que V. Ex' tem sido 
exatamente dos membros da Comissão que freqüentam tOdas 
aquelas reuniões para as quais são Convocados e que, como 
nós, como eu, pessoalmente, ficam na ansiedade de assistir 
que, ein oito reuniões convocadas, só pudemos nos reunir, 
ordinariamente, por duas vezes. -- -~ --

_É_dr_amático porque não podemos censurar nenhum com
pariheiro Senador-que não coinparec-eu, porque-ou ele está 
sendo chamado para outra reunião, ou está sendo chamado 
para uma CPI, ou para uma ComissãO Especial, enfim, -o 
que há não é falta de tempo, no meu entener, é desordem, 
é falta de organização do trabalho. É só issocque está faltando. 

Creio que todos os Senadores que_ participam do seu tra
balho_ aqui, ao Chegarem as suas casas chegam cansados, esta_
fados de irem para um lado e para outro, de despenderem 
um esforço sigoJficativo, de gastarem as soas emoções e, ao 
~bo, _sentirem que o esforço não resultou em trabalho efetivo 
para o qual estamos sendo remunerados. 

. ·o·s~. iut&by Magalhães- PÚmite-me V. Ex~ um aparte, 
nobre Senador Almir Gabriel? 

O SR. ALMIR GABRIEL- Com todo_ o prazer, nobre 
Senador Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Senador Almir Gabriel, V. 
Ex~ está apontando, m~.is uma vez, problemas que dizem re_s
peito ao nosso trabalho e V. Ex~ sempre foi r_econhecido como 
uma pessoa interessada na eficiêócia dos traO_alhos do Senado 
Federal e do Congresso Nacional. V. Ex~ acabou de citar 
um ponto que é, cOmo dissf! o Senador Nelson Wedekin, 
básico: o ordenamento dos trabalhos do Senado Federal. O 
-que temos, como V. E~ apontou, são, às vezes, sete ou· oito_ 
comissões funciOriaridó rió- iileSffio rilóinentO, porque leniOS 
que fazer tudo na quarta-feira. Não é possível se dividir o 
trabalho pelos cinco dias úteiS da semana. Mas, mesmo assim, 
teríamoS possibilidade de estabelecer os horários: .. - e há 
Um projeto de resolução em que propus um horário para 
cada comissão, a fim de evitar coincidências ... ~-para as 
sessões ·ordináii.à.S e· sessões normais -das comissões. Mas, o 
referido projetO-iliilda está em-tramitaÇão. TemoS""ê"q"ué CCin-:.. 
vencer os nossos Companheiros, -que é necessário trabalhar 
todos os dias úteis·, e-náO ãpeóaS-um dia na semana, e alertá-los _ 
para a questão das CPI: as nossas comissões permanentes 
têm, hoje, tod_os os poderes de CPI. Qualquer assunto que 

-iéalmente mereça a atenção do Senado Federal, pode ser 
abordado pela -comissão permanente adequada, que pode,, 
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inclusiove, fazer as convocações necessárias. Não é- preciso 
instaurar unia CPI, para que uma emiSSora' de televisão chegue 
lá, comece a filmá~ la e a dar um ar de escândalo a tudo 
que aparece. E que, no final de contas, vemos que não tem 
conseqüência algullfa. De forma que, nas nossas comissões 
permanentes, poderíamos agir nos fatos· determin'ados que 
chamassem a atenção sem a necessidade de uma fiscalização 
por parte do Senado Federal. 

Então, acho que V. Ex_• tem toda a razão quando diz 
que "nós não temOs um _ordenamento nos nosSos trabalhos" 
e ficamos para lá e para cá e acabamos não fazendo nada 
no flnal do dia. Acho que é necessário chegarmos a um traba~ 
lho mais perfeito, mais adequado para o número de Senadores 
que temos. Temos que, dentro da realidade, verificarmos: 
quais são aqueles Senadores que mais freqüentarri? QUais_SãO 
aqueles que, realmente, têm interesse? E vamos indicar, para 
determinadas comissões, aquelas que têm maior importância, 
parlamentares que possam comparecer, além de querer. Vejo, 
muitas vezes, um Senador lutar para fazer parte de urna comis
são, e pão comparecer às reuniões. Então, isso precisa acabar. 
Temos que reconhecer, fazer autocrítica; essa questão de dizer 
que, ao procedermos a tais crítícas.estamos. fazendo o jogo 
da iniprensa, é bobagem. J'emos, que fazer essa autocrítica, 
porque se não a_fizermos, nunca chegaremos a _melhOrar os 
nossos trabalhos. Se não considerarmos que há alg_o que-pode
mos fazer para melhorar, ficaremos_ exatamente como esta-· 
mos. 

O SR. ALMIR GABRIEL -Senador Jutahy Magalhães, 
V. Ex•, pela experiência, pelo conhecimento do Regimento 
Interno e pelo exemplar trabalho que desenvolve dentro do 
Senado Federal, tem reiteradamente colocado esse problema. 
E estou aqui abordando-o, neste momento, pelo fato de presi
dir a ComissãO de Assuntos SociaiS e fieã"f absolutamente 
angustiado diante da condição de ter um volume signífíCatiVo 
de projetas para serem examinados. dentre eles alguns da 
maior importância p-ara a Vida nacional. E não podemos apre
ciã-los, de um lado, pelo pouco interesse de alguns Senadores 
ou Membros da Comissão, e de outro -no- meu entender, 
o que predomina - a condição de tumulto e de falta de 
ordem no trabalho, dentro do próprio CongreSSo Nacional, 
dentro do Senado Federal. 

A partir do momento em que houvesse essa ordenação, 
tenho certeza absoluta de que seria muito simples _e fácil cobrar 
daqueles que não têm graride interesse cm pafticipar "das diS-
cussões das próprias comiss6e_s. _ _ __ _ - . 

Creio, portanto, que uma das--pÍ'oVidências·que pOderiam 
ser propostas, de imediato, seria a realização das comisSões 
parlamentares de inquérito à noite,- ro·ra do horário das comis
sões permanentes._ Quem quísesse ficar sob o foco das emiS
soras de televisão, das entrevistas de rádio, jornal, que ficas_
sem à noite. O ãssunto'" não é importante? Então, pode ser 
trabalhado à noite, a partir das 20 horas. Não vejo nenhum 
problema. O que não é possível é cOnfundir o trabalhO das 
comissões permanentes, que em grande pá.de alifneritam 6 
~róprio trabalho do plenário do Congresso Nacional, do plená
no do Senado Federal, de modo a impedir a imobilização 
de ambos ou levar a imo_bilização de ambos. , 

Eu próprio estou ·razeitdo parte de uma comissão que 
investiga a questão da esterilização das mulheres no Brasil. 
A comissão especial que deve dar um pronunciamento a res
peito da questão da Previdência Social. Além disso, façO parte 

de duas outras comiss-õe-s. Não tenho nenhum trabalho a mais 
do que qualquer Senádor, É exatamente igual. 

Realizar tais tarefas com competência, com seriedade, 
lendo o assunto, chamando uma assessoria têcnica, tem sido 
extremamente difícil, praticamente impossível. Desejo ressal
tar que estamos agora com um assunto importante, que poticO 
vejo ser discutido. O PLC n"' 125 que deve determinar o volume 
de recursos que deYerá ser despendido pela União, Estados, 
Municípios_ é Distrito-Federal com o pagamento dei pessoal. 

A possibilidade de se conseguir os dados e de se poder 
discutir, com profundidade, para que a Lei Complementar 
saia de maneira adequada, é uma difiCuldade extrema que 
s_e junta a uma ou,tra .dificuldade, que considero dramática, 
é a ?~ f.Uta de tempo. Mas por quê? Ao invés de discutirmos 
e conversarmos, temos que estar cochichando, temos que estar 
a_ cada passo e a cada instante trocando idéias aqui e acolá, 
sem poder decidir como deveríamos. 

Quero, neste .P-lenário, formUiâr um apelo ao Presidente 
Mauro Benevides, com quem hoje pela manhã já falei, e 
aos Presidentes das Comissões ~o Senado, para que na terça
feira, às 18 horas, s_e possa conversar com os Líderes dos 
Páftidos, -com-visfaS- a conseguir uma-_ádequada utilização do 
esfo~ço que se faz nesta Casa. Esfoiço'; que eu diria, de traba
lho e -s~bretudo O _esforçq finance!ro -que se -deSpende;- é -o 
dinh_e~rb ~a União;_·é ~dinheiro da população que aqui, muitas 
vezes, se gasta de fqrjTI;1 ineficaz e fnef~ciente. · __ _ 

Sr. Presidente; úa o que eu desejava-dizer. Muito obriga
do, (Muito bem!) 

Durante o discurso do Sr. Almir Gabriel, o Sr. 
Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Alexant;lre Costa, ]<! 
V ice-Presidente. 

. O SR. PRESIDJiiNTE (Alexandre Costa)- Não há mais 
ora-dores inscritOs~-~ -- - - -

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente 
sessão, designando para a ordinária a relizar-se, hoje, àS 14h30 
min a seguinte -- - -

ORDEM DO I> IA 
-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N' 125, DE 1991-COMPLEMENTAR 

(Em regime _d_e~ urgência, nos· termos do art .. 336, c, do 
Regimento Internç_.) . _ 

Votação, em t.ur~o único, do Projeto de _Lei da_Câmara 
n' 125? de 1991-Complementar (n' 60/89, na Casa de origem), 
_que dtSClphna os Jtmltes das despesas com o funcionalismo 
público, na forma do_ art. 169 da Constituição Federal, tendo-

PARECERE~, proferidos em plenário. 
Relator: Senador Meira Filho. 
-1~ pronunc!ªmeoto: favorável ao projeto; 2Q pronunCia

mento:- favorável_? e_menda de plenário. 
- (Dependendo de parecer sobre as emendas apresentadas 

perante a Comissão de Assuntos Econômicós.) _ 

-2-. 

PRbJETO DE RESOLUÇÃO 
. N' 16, DE 1992 

(Em regime de ur_gência,- nos termos do ait. -336 c do 
Regimento Interno.) - -• ' 
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Vota-ção, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 
16, de 1992, que atitoriZã o Govemódo Estado do Rio Grande 
do Sul a emitir c colocar no mercado, através de ofertas públi~ 
cas, Letras Financeiras do Tesouro- Nacional do Estado do 
Rio Grande do Sul (LFT-RS), destinadas ao giro de 83% 
das 47.769.443 LFT-RS, vencíveis no primeirO-semestre de 
1992. 

-3-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 108, DE 1991 

Votação, em turno único, do Pi"OjetO-de Lei da Câmara 
n' 108, de 1991 (n" 1.991/89, na Casa de origem), que autoriza 
o Poder ExecutiVo a criar uma escola agrotécnica- federal no 
Município de Araguaína, Est3.do do Tocantins, -e dá outras 
providências, tendo - -

PARECER FAVORÁVEL, n" 73, de 1992, da Comissão 
-De Educãção. - -- - - - ,. · 

-4-
PROJETO DE LEI DO SENADO .... 

N' 105, DE 1991 

Votação, em turno único, do Projeto de_ L~i do Senado 
n" 105, de 1991, de autoria da Senadora Marluce Pinto, que 
dispõe sobre o custeio de transporte escolar e construção e 
manutenção de casas do estudante do ensino fundamental 
com recursos do salário-educação e dá outras providências, 
tendo __ - _ 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 
Relator: Senador Almir Gabriel. 

-5-
PROJETO DE LEI DO SENAD-O 

N' 107, DE 1991 

Votação, em turno único, do Projeto de LeLdo Senado 
nÇ> 107, de 1991, de autoria da Senadoia Marluce Pinto, que 
disciplina a publicidade dos atos, programas, obras, serviços 
e campanhas dos órgãos públicos, tendo 

PARECER, proferido e·m plenário. 
Relator: Senador Nabor Júnior, favorável, nos termos 

de substitutivo que oferece. 

-6-
PROJETO DE RESOUTÇÁO 

N• 22, DE 1991 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~ 
22, de 1991, de autoria do Senador Márcio Lace_rda, que acres
centa parágrafo_ ao art. 62 do Regim~nto Interno do ~en?dO 
Federal, tendo 

PARECERES, sob n'' 222, 331 e 432, de 1991, das 
COmiSsões 

-de Constituição, Justiça e Cidadanía ~ 1>? pronuncia
mento: favorável; 29 pronunciamento: concluindo pelo não 
acolhimento do pedido de reexame, por não encontrar emba
samento regimental nem argumentação cqnvincente para de
ferimento da pretensão. 

- Diretora, favorável. 

-7-
REQUERIMENTO N• 56, DE 1992 

Votação, em turno único, do Requerimento n>? 56~ de 
1992, de autoria do Senador CarloS Patrocínio, solicita.tdo, 

nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Seo~c!o 
Federal, do artigo intitulado "O crime também é nosso", 
publicado no jornal FOlha de S. Paulo; edição de 28_ de fe_ve
reiro de 1992. 

-8-
REQUERJMENIO N• 62, DE 1992 

Votação, em turno Urtico; ·do Requetimertto--n~ 62, de 
1992, de autoria do Senador Humberto Lucena, solicitando, 
nos termos regimentais, a tra11scrição, nos Anais do Senado 
Federal,da ''Carta de Canela", aprovada pelos Juízes Federais 
brasileiros, em seu VII Encontro Nacional, reaii:Zãdo na cidade 
de Canela, Estado do Rio Grande_ do -Sul, no período de 
14 a 17 de novembro de 1991. · 

-9-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N' 118, de 1990 

Discussão, eni turno único, dO PrOjetO de Lei da Câmara 
n' 118, de 1990 (n' 5..329/90; ria Casa de origem), de iniciativa 
do Tribunal Superior do Trabalho, que cria Junta de ConCi
liação e Julgamento na ~· Regíão· da Justiça· do Trabalho e 
dá oUtras providênCias, teiido 

PARECERES sob n•' 55, 56 e 57, de 1992, das Comissões 
-de Constítuição, Justiça e Cidadania, 19 pronunciamen

to: favorável ao projeto, sugerindo que a matéria seja encami
nhada à Comissão de Assuntos EConônilcbs; - ; 

-:-de Assuntos Econômicos, concluindo que seja fotrilu
Jada Ç.QUSJ.dta à Câmara dos Deputados a respeito de inexa-

-- tidão material constatada nos· autógrafos do projeto; e 
__ _ ----::-d~ Const!tu_ição, Justiça e Cidadania, 2" pronunclãtilén

tO: pela aprovaçãu do projeto, nos t'ermos do novo texto reme
tido pela Câmara dos Deputados. 

-lO-

PROJETO DE LEI DACÂMARA 
N' 107, DE 1991 

Discussão, em turno unico, do Projeto_ de Lei da Câmara 
n' 107, de 1991 (n• 1.817/83, na Casa de origem), .alt~rando 
dispositivos da Lei n' 6.194, de 19 de dezembrode. 1974, 
qUe trata do Seguro Obrigatório de Da_no~&.Pesso~isGau~a~_os 
por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPV AT), ten
do 

PARECER FAVORÁVEL, sob o n'40,de 1992, da Co
missão 

-de Assuntos Econômicos. 

-11-
. PROJETO DE LEI DO SENADO 

N' 106, DE 1991 

DiscuSsão;-em turno único, do Pro}Ctó de Lei do Senado 
n9 106, de 1991, de autoria da Senadora Marluce Pinto; que 
acrescenta dispositivos ao art. s~ da Lei n·~ 8.134, de 27 de 

_dezembro de 1990, que altera a legislação _do Imposto de 
Renda e dá ou~ras providências, tendo 

PARECERES, proferídos em plenário. 
Relator: Sena,dor Carlos Patrocínio. 
-favorável, nos te_rm_o_s do substitutiyo que oferece~. 



Maio de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Séç"ão li) 

12-" 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTIJ:UIÇÁO 
N• 24, DE 1991 

Discussão em tunlo único, da Proposta de Emenda à 
ConstituiçãO ri~-24, de 1991, de autoria do Senador César 
Dias -e outros Senàdores, que altera a redação do § 2"' do 

art. 14 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
(4~ sessão de discussão). 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Está cncer· 
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 13 horas e 25 iii!iúaos.) 

Ata da 66a Sessão, em 30 de abril de 1992 
2" Sessão Legislativa Ordinária, da 49" Legislatura 

Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Alexandre Costa, Lucídio Portella e Epifácio Cafeteira 

ÀS 14 HORAS E 30 MTNlrTOS, ACTlAM,ÇT? PRR
SliNT/iS OS SRS. SfiNADORJ'.Ç: 

Albano Franco - Alexandre Costa - Alfredo C'.ampos 
- Almir Gabriel - Amazonirio Mendes-Amir I ando- Anto~ 
nio Mariz- Bcni Veras - Carlos Patrocfnio- C6iarDia•
Chaga• Rodrigues- Cid Sabóia de CaiVálfio- (:Outlnho Jor
ge - Dario Pereira - !>ivaldo Suruagy - Eduardo Suplicy -
Encá~ Furia.o; -_l~ldo Alvares -_Hspcridiâo_Amin- Fpitácio 
C.arctcira - Flaviano Melo - Franeisro J.t(llletnfiÇ-fg - Gari* 
h.1ldi Alves l•'ilho- Gerson C' .. -unata- Guilherme Pillmcira
Henrique Almeida- llumbcrto Lucena- llydckel l'reita•- . 
lrapuan Costa Júnior - Jarllas Pao;;,ç,arinho- Joao Calmon -
João !'rança- Joao Rocha -Jonas Pinheiro -José Frluar
do- José l'ogaça -José Paulo Biso! -José Sarney -Júlio 
Campos - Júnia Marise - Jutahy" Magalhaes - Lavoisier 
Maia - I.evy Dias -" Lourembcrg Nunes Rocha - Lourival 
Baptista - Lucfdio Portella - Magno Bacelar -· Man.•ueto de 
Lavor - Mário <:Ovas - Marluce Pinto - Mauro Bencvides -
Meira Filho - Moisés Abrao - Nabor Júnior - Nelson Car
neiro - Nelson Wedckin - Odacir Soares - Onofre Quinan 
- Pe<.lro Simon - Rachid Saldanha Derzi - Raimundo I .ira -
Ronaldo Aragao - Ronan '11to - Ruy Bacelar - Teotonio 
Vilela Filho - Valmir C'""mpelo 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)~ AJista_de 
presença acusa o comparecimento de 66 Srs. Senadore_s.._Ha-
vendo número regimental, declaro aberta a sessãq. _ 

Sob a proteção de Deus, iniciamos ~itósso~s trabalhos. 
O Sr. I' Secretário procederá à leitura do E>q:iediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFÍCIODOl•-SECRETÁÚODACÀMARADOSDEPU-
TADOS -· - -

PS-GSE/095/92 
Brasília, 30 de abnrde-1992. 

A Sua Excelência o Senhor 
Senador Dirceu Carneiro· 
D D. Primeiro Secretário do SenadO Fecteral 
Nesta 

Senhor Secretário, 

- . -

Tenho a honra de participar a VosSa Excelérlcia tef Sldo -_ 
constatado erro manifesto ito's autógrafos referentes ao Pro-

jeto de Lei n·' 2.747-A, de 1992, que "Dispõe sobre"a política 
nacional de salários e dá outras providências", encaminhado 
para revisão dessa Casa através do Of. PS-GSE/92._ nesta mes
ma data. 

Dando conhecimento do fato a Vossa Excelência, provi
dência, solicito se digne de ordenar as providências ne-Cessárias 
no sentido de proceder à seguinte reti:ficação: 

Onde se lê. no art. 4o: 

'' Art. 4\' Será. assegurado aos trabalhadores rea
juste quadrimestral da parcela salarial até três salários 
mínimos, pela aplicação do FAS. 

§ 19-A partir de setembro de 1992, inclUsive, 
os trabalhadores do Grupo A, farãO jus ao reajuste 
previsto neste artigo nos meses de janeiro, maio e se
tembro. 

§ 2~ -A partir de outubro· de 1992, incfusíve, os 
trabalhadores do Grupo B, farão jus ao reajuste pre
visto neste artigO nos meses de fevereiro, junho e outu

. bro. 
§ 3~-A partir de novembro de 1992, iO.clusive, 

os trabalhadores do Grupo C, farão jus ttO reajuste 
previsto neste_ artigo nos meses de março, julho e no
vembro. 

§ 4"-A partir de dezembro de 1992. inclusive, 
0s trabalhadores do Grupo D farão jus ao reajuste 
previsto neste artigo nos mes_es de abriL agosto e de
zembro. 

§ 5'~....:...:. Eriquanto não· vígorar a siste!nática pre-=.
vista nos pãrágrafos anteriores~ os trabalhado!Cs dos 
Grupo-s J:...- B, C-e D farão jUs ao_ riajustêE-previstõ 
no art. 4' da Lei n'' 8.222. de 5 de setembro de 1991." 

Leia-se: 

.. Art. 4~ Será assegUrado aos trabalhadores rea
juste quadrimestral c!a parcela salarial até três salários 
múiimos, pela aplicação do_FAS. 

§ 1\;- Os -trabalhadores cujas datas-base ocorrem 
nos meses de janeiro, maio e set_embro íritegram _o 
Grupõ A.- i!, i-lestes lneses, a partir de setembro de 
1992, inclusive, farão jus ao reajuste previsto neste 

---artigo. 
§ 2Y -Os trabalhadores cujas datas-base ocorrem 

nos meses de fevereiro, junho e outubro integram o 
Grupo B, e, nesteS meses, a partir de outubro de 1992, 

-inClusive, farão jUs ao reajuste previsto neste_ artigo. 
§ 39 _:_Os trahalhaâores cujas datas-base ocorrem 

nos meses .de março, julhO e novembro integram o 
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Grupo C, e, neste.S_ meses, __ a partir-de novembro de ordem rigorosa da natureza, fazendo·se livre i:! ligando-se es-
1992, inclusive, farão jus ao reajUSte pfeviSto neste treitame_nle_ã sociedade dos homcn$, _ __ __ 
artigo. Por intermédio do tra!"Jalho, o homem encontra seu lugar 

§ 4"- O~;" trabalhadores cuj3.S dataS.:base ocórreiii ilo organismo sócíãl. Na-so-ciedade, o -trabalho cimenta a r.•ais 
nos meses de abril, agosto e dezelJl-bJO integram o Q(u- ampla e onipresente solidariedade. _ 
po D, e, nestes meses, a partir de dezembro de 1992, · É veidade! Não podemos seqUer esboçar os gestOS rnaíS 
inclusive, farãó jtis ao-reajuste previsto nes-te ãitlgo~ êorriqueiros e necessários·....:....:. sorvcr"urii simples c_opl' d'água, 

§ 5o- Enquãnto não vigorai a sistemática pre- por exemplo - sem contar com a contribuição do _Vahalho 
vistã nos parágrafoS anteriOres, os trabalilador_es dos .9e centenas de rnjlharçs Qe pessoas. 
Grupos A, B. C e D farão jus aó reãjus_te previsfó- Ilus.tro· mais detalhadamente minbã"s_ considerações com 
no art. 4'' da LcLn'' 8.222, de 5 de_s_etembro- de 1991." n..QSS_Q própriO trabalho, Srs. Senadores. 

Aproveito- a· oportunldade para renovar a Vossa Exce- A rn_~is singeJa atividade de cad_a um de nós encontn-se 
lência protestos- de estirria: e_ apreço. vinculada ao trabalho visível ou não de uma cadeia _quase 

Deputado Inocêncio Oliveira, Primeirõ-Secretârio. lnTíilíta- de- seres hurrianos, -deSde o eletriciSta qU:c cuida da 
iluminação dos ambientes, e que todos os dias realiza o despe r

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- O Expediente cebido gesto de acionar os dispositiVos capazes de clareá-los, 
que acaba de s_er fido vai~ publi~ção._ , ~ _ _até os técnicos que laboram para gerar, transmitir e distribuir 

Sobre a mesa, reqúcnmcnto que sera hdo pelo Sr. 1"-Se- aeletricidade, ou que se empenham na manutenção dos equí-
cretário. =-pamentos das usirias e subestações, situadas,-às Vezes, a cenú;--

É lido o segu-inte nas de quilómetros de distância. Ao trabalho desses operários 
·anónimos e· de tantos outr_os igualmente distantes, sOma-se 

REQUERIMENTO N? 21~,_DE 1992 o esforço de um sem número de outros profissionais, "nossos 

Requeiro com fundamento no art. 172, lnc·. I! do Regi· 
mento Interno, a inClusão em Ordem do Pia do_ Proj~to de 
Res~olução do Senadon" 94, de 1991. 

Sala das Sess_ões, 30 de abril de 1~92. -Senador Maurício 
Córrêa. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - O requeri
mento que acaba_d_e ser lido será votado após a Ordem_ do 
Dia. 

A Presidência corhubica ao_ Plenário que a sessão solene 
do COrigrcsso Nacional_, destinada a _comemorar 9 Bicente
nário da InconfidênCia- Mineira, será rCalizada na próxiina 
quarta-feira, dia_6, às 17 horas, no plenário da Câmara dos 
Deputados. 

Há oradores ins_critós-.-=- -=- --=-- _ .. 

Concedo a palavra ao nobre Sr. Sen.a.dor Jutahy Maga
lhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB '-BA. Pronuncia 
o seguinte discurso,) -Sr. Presidente, Srs. _St?Iladores, o tra,· 
balho é o ato humano pocex-celência. É a própria expressão 
de nossa inteligência e de nossa liberdade. 

O próximo dia 1~ de Maio far-nos-á~ por: certo, refictir
sobre o significado do trabalho, recordando-nos essa verdade 
irrefutável. - -

Sr. Presidente e_ Srs .. Senadores, o trabalho não só huma
niza o universo;·fazendo-o. habitável e criando ohras úteis; 
mas tf!.mbém - e sobretudo - humaniza o próprio trabalha
dor. E corno diz o filósofo pers·o-nalísta francêS, Emmanuel 
Mounier, com simples c apropositadas palavras: "'Todo traba
lho trabalha para fazer um homem ao mesmo tempo que 
uma coisa'!. _ _ 

O trabalho tem o dom de libertar-nos de nós- mesmos 
e _.de conduzir-nos _à_ comunhão com o u-riiVersó. segundo as 
palavras d_e Saint-Exupéry, o trabalho obr_iga-nos a desposar 
o mundo. "Aquele que tr~balha", diz o autor de Cidadela, 
"enc~.mtra pedras,_ des?0~1f~a das _águas dC? céu ou ~ deseja, 
e assim s_e_ comumca; se amplia e se ilumina. E cada um de 
seus passos adquire ressonância". _ _ 

O homem, pelo trabalho, está integrado ao universo. 
Mas não é só isso. Por ele, o homem torna-se liberto da 

vizinhos, cujas tarefas ajudam, da mesma maneira, a realiza
ção cotidià.na de nosso -próP-rio miSter: o faxine_íto.._o" contfOuo, 
o taqUígrafo, o tecniC6 do serviço de_ som~- 6- datílógrafo, o 
técnico ern _informátic_a, o assessqf, _o _assistente __ da _Mesl} ~ 
tq_çlos aqueles que nos apóiam em nossos gabinetes e em todos 
os· órgãos-da caSa, s_eja na seção encarregada da _limpeza 
ou na Assessoria, incumbida d~s mais complexas tardasrela
cionad~s ao processo legislativo. A .cada um desses profiSsio· 
naiS, articula-se, por seu turno, outra rede quase infinita de 
trabalhadores, cujos esforços, em admirável cadeia de solida
_riédade, possibilitam nossa própria atividade. Dess_a maneira, 
Srs. Senadores, nosso trabalho r:epresenta, em troca do traba
lho de todos os seres humanos, _o pagamento de uma dívida 
que· cOin eles assumimos ·ao utilizarmo-nos __ _dos frut_os de s,e_u 

~ pr<5prio esforço.- ~ ~- · ~ - ~ -
A obrig_ação do ~ra~alh~ é imperiosa para todos os ho

mens. E, além de_ obrigação, é ato_ de_solidãriedade- q-ue se 
manifesta como vínculo horiz_ont3I e v_ertiC:;tl ·unindo todos 
os trabalhadores de todo_s os tempos, em todos os lugares. 

Laço horizontal, a solidariedade_liga.:-n_Qs _a_lodQ::; os traba
lhadores _d_e nossos dias, com os quais trocamos mutuamente 
nqssos serviços, Elo_ vertic~l, ela permite-nos aproveitar o 
trabalho de nossos antepassados e faz-nos trabalhar para nos~ 
sos sucessores. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores! 
-Temo que, no Brasil de nossos dias, o profundo senti

mento da solidariedade do trabalho seja esquecido. pois come
çam a predominar aqui as idéias de um liberalismo exacer
bado. 

Com argumerltos que remontam ao~-~é~~l~s-"Xvui-e )GX, 
a teoria do laissez faire, laissez passer, que tanto tem deslum
brado nossos governantes e empresários que só enxergam 
o próprio lucro, está instituindo, no País, um otimísmo liberal 
totalmente ultrapassado. __ _ __ _ 

Na verdade, estamos regredindo ao Tiível das sociedades 
industriaiS do século XIX. 

Na Inglaterra do século passado, por exemplo, os operá
rios trabalhavam até quin~e ho~as diárias por um salário miSe
rável, e crianças _com menos de dez anos desciam às minas 
para ajudar a retirar dali o sustento de suas famílias. 
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Desprezando essa situação, os liberais de então -como l~ira, constituída por um milhão e 300 mil trabalhad.ores que 
as de agora- justificávam cornólegítima.-a prop-riedade priva- não re_cebem qualquer remuneração. 
da - a deles, obviamente ....,... sem manifestarem preOcupação Nãb- bastassem todos esses números estarrecedores, há, 
alguma com sua ___ fuo~ão social. A eles, pouco importava se aind_a, as amplas e vastas cifraS dõ- des~mprego, outro Odios_o 
os trabalhadores assalariaçios não tiriha meiçs de se ~or~~~e~ aspecto da perigosa Situação que estam.._os vivendo. _ 
proprietários, regalia exclusiva de capitalistas que podiam até - A taxa média de desemprego aberto de fevereiro último 
mesmo se eximir do trabalho. fõi recOrde nos últimos seis. anos da longa crise da combalida 

Destarte, fica patente que a liberdade apregoada pelo economia brasileira: alcanÇou 6,36% contra 4,86% do_ mês 
liberalismo não ia -e não vai-além-de faculdade puramente anterior e contra 5,41% do mês de fevereiro_ do ano findo. 
abstrata. ~-evolução des.se percentual reflete, sem dúvida, o agrava-

Em assim sendo, permite a liberdade, como tanto enfati- nienfo da_recessã.o_em que está mergulhado o País, cujo núme
zam os liberais, que empregado e empregador discutam o ro de desempregados já chega a três milhões e 200 mil. Se
valor do salário. No entanto, aquele, pfemido por necessi- mente em Brasília, a média do seguro-desemprego passou 
dades de toda ordem, não tendo meios para sobreviver sem de 2.500 mensais no ano passa:do para 4.300 por mês, em 
o trabalho, é coagido, na realidade, a aceitar o salário pro- janeiro e fevereirO últimos. 
posto. Assim, a liberdade do traba(hador, essencialmente abs- Sr. Presidente, Srs. Senadorest 
trata, mal disfarça iiiiia escravidão real. Com festej"ar o Dia do Trabalho em meiO a tantoS ffroble-

É por isso qüe a fórmula laissez faire, laissez passer, a mas que afligem toda_ a__classe trabalhadora bra§ileira, s~bju-
rigor, pode ser t_raduzida pela expressão "a raposa livre no gada aos_ mais pesados sacrifíciOs? -· · · 
galinheiro livre", segundo o_irônico cOmentário de Jaurés. . _Com certeza, o maior custo que a crise econômi~a Vem 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, teremos hó Brasil, atin- impondo aos trabal}J.ãdõr~s reféfe-se aos baixos saláriq_s_J 5=D1 
gido estágio mais avançado do que o dos países onde imperava especial ao redui.idõ valo(do sal~~io mínimo. 
o liberalismo econôinico-- no séc-ulo p·assa:do? A classe trabalhadora brasileira remunerada com o salário 

Se fizermos \f cotejo entre a situaçãõ brasileira~ atual, mínimo está sendo levada a holocausto cada vez mais imi
e a da Inglaterra do século passado, concluiremos, infeliz- nente, pois a cõl:istante perda de seu poder aquisitivo aumenta 
mente, que muito pouco evoluímos. E essas são, Sr. ~residente -

progressivamente o número de necessidades básicas não satis
e Srs. SenadOI'e!S, as mais evid~ntes provas_ de qll:e, aqui, o feitas. 
Liberalismo não faz senão favorecer _o çapital e penalizar o N. é . lá · m· · 0 1·á -0 é fici·ente mgu m tgnora que o sa no 1mm na su 1 
trabalho: o direito da livre_ negociação salarial continua, na para que 0 trabalhador compre a cest_a básica:, que-lhe é devida 
prática, sendo negado_aos t_rabalhadÇlres.bnisil~iros; o dire~~o _não só em nome da justiça:_ §'ºcial, mas também por imposição 
de propriedade é vedado à maioria dos _cidadãqs; o desem- de mandamento constitucional. 
Prego não é combatido; e até nossas cri~nças c011tinuam força- R lt d · e 1- de form· a 1·m· ecd,·ata e abrupta 0 au esu a a1, n ao, _ , -
das a jornadas de trabalho _Ç.esumana_s. --· - . - menta da pobreza, com todas as desgraças que ela impõe 

E além dessas, há, no quadro miserável, da sociedade . ~ . às--suas vítimas: doenças, mortalidade, ignorância, violenCia brasileira, outras gravíssimas injl!st1_çã.s: -o- fjéf\TetSO e-elevado -
- e fome. . _ _ índice de conCentração de rendas, o baixíssimo índice de libe_r- -

dade humana dos trabalhadores e unl doS _mais altoS- gi-aus - -A pobreza dos brasileiros tem merecido estudos de orga-
nismos internac10hãis~e 'nacionais. Todos são unânimes- em 

de pobreza entre todos os países do Planeta. _ -reconhecer sua escalada e_xponencial. · 

- ESsa digressão, nObres companheYrOs, quis fazê~la para Análises que consideraram a década de 80 :demonstram 

:~e~~n~~r -fr:~a~~~~n: ~e~n~~~!~~sr~ad~~n;:s~~- ~~~~ee~:Uóe~~ que, desde seus primeirõs anos, a situaÇão econôrilica brasi~ 
leira tem provocado um inquietante agravamento-da pobreza 

a uma das maiorcs _ _çrises.que jã atingiram a claSse trabalhadora 
brasileira. - ab5oluta no País. De 1980 a 1988, o contingente de brasileiros 

_nessa situação aum_entou de 29~4- milhões para 44,8 milhões. 
Segundo_ o_ IBGE, o püder aquiSitivo dos assalariados Desta maneira, em apenas oito anos, 15,4 milhões de irmãos 

em todo o País caiu 8% em janeiro- de_ 1992 em relação a brasileiros foram rebaixados à desprezível condição de refugo 
dezembro de 1991. Em comparação com janeiro de 91, a 

da Naçã9.
0 

• • • • • _ 

perda foi-de 20%. ----- -- . ~ Essas análises t~m demonstrado ha_yer""·um.a Côrreiação 
Em novembro último, atingimós, ·para· vergoriha de toda muito forte e imediata entre o_ desempenho da e~riômiã biasi

a Nação, o menor valor do salário míniinó~ desde sua institui- leira e o contingente de pessoas em condições de pobreza. 
ção em_ 1940. NaqUele mês os Cr$42--iriil, pagos a título do Elas indiçam, ademais, que a mobilidade social decrescente 
menor salário rio País, correspondiam tão-somente a 21,73% -.:.ctará acele a do 0 B as·l apr 1 dé da e · 1 d ......,_ se _ r n , n r 1 , n esen e __ ca_ • m vu u e 
do valor que representava em julho de 1940, quando foi craido. 
A compressão salarial decorrente do pagamento de valor tão _da severa recessão que está sendo patrocinada pelo Governo. 
irris6ricUlõs asSalariados atingiu a não eriOs--que 24,29% dOs Diante desse lamentável estado de coisas, torna-se quase 
55 milhões de trabalhadores brasileiros, qrre perceberri salãrio impossível vislumbrar~se qualquer solução para nossos proble
mínimo. - · - mas sociais e eçonómicos, pois a reduÇão dos salário_s reais 

A degradação·sa~arial não se completa, porém com essa leva- ã redução do nível da demanda na economia. CornO 
legião de trabalh_ado_rcs oprimldos por tão humilhante rem une- conseqüência, te'm-se O aprOfundamento do nível de recess_ão. 
ração. Há, ainda, na perversa escala da infuS"tiça ~OC_lal que Isso desestimula novos investimentos, o ·que implica efeito 
nos conduz aos campos do Brasil, um exército--de :S rnilliões _ampliado na recessão econôm-ica. - --
e duzentos mil trabalhadores rurais que ganham menos de Com a qUeda dos valares salariais, não são apenas os 
um salário mínimo. E há, na base da escala salarial a nlultidão mais pobres que descem a escala_social. Também a clase médi~ 
espojada nos subterrâneos ·da desorganizada economia brasi- está sendo .submetida a todos os processos de perda e sobre 
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ela também recaem os-sacrifícios do tlesernprego, da impossi
bilidade de manter os filhos na escola particular ou de custear 
as despesas médico-hospitalares. A rece_ssão--reduz-lhe o pa
drão alimentar e impõe-lhe a dificuldade de obtenção do trans
porte·particular, o que contribui para aumentar a demanda 
pelos transportes públicos, já demasiadamente onerados. Des
ta forma; o inevitável acontece: a recessão acaba-levando 
ao-aumento da demanda dos serviços públicos, que se tornam 
cada vez mais carentes, uma vez que, em economia recessiva, 
a arrecadação cai, havendo sempre menos recu-rsos-para man
ter o padrão dos serviços, cada vez mais requisitados. -

Sr. Presidente, Srs. Senadores! 
Setiã. possível, nesse quadro de crise, a_l~nha!_ os p_~incipais 

objetivos da classe trabalhadora brasileira? 
É evidente que há um ponto comum entre todos os traba

lhadores neste momento -de fortíssima-cOmpressãó salarial: 
é a imediata recomposiçãd do poder aquiSitívo dos salários. 

Este objetiVo parece Sêr a prillcipal fOfÇà de mobiliZaÇão 
da _classe trabalhadora no momento, e é ele que está inspirando 
a quase totalidade dos movimentos grevistas que ora ocorrem 
no País. 

A propósito, cabe a denúncia de que a recessão brasileira, 
processo muito bem orquestrado pelo Fundo MonetáilO Inter
nacional e imposto pelo Qoyerno liberal do Senhor Collor 
de Mello ao País, faz parte da estratégia de t;n.ln_;<tr aS resistên_
ciasda Nação, com o escopo de favorecer o Ca~pital estrangeiro. 
Ocupadas as ni.elhores energias da Nação com a questão _da 
sobr_c_vivência de seus trabalhadores, nãO lhes so_bra tempo 
e força para fazer avançar a luta em_de'fe"sâ de outros_ direitos. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores! 
Na ConstitriiÇ"ão Federal de_1988~ ellcon-t:Cam-se--conden

sados os principais direitoS dos trabalhadores brasileiras, que 
constitue-m sua bandeira de lUta n-esses_-ieritp6s difíceiS~ 

De todos _os _objctivos- dos tfabalhadqies, o_ mai_or é 3 
instituição, no·-s-rasir, do Estado Democrático, no qual se 
assegure o exercícjo dos çlire!tos sociais eJi].Clividuais, ã. liber
-dãde, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento,_ a igual
dade e a justiça como valores supremos de uma sociedade 
fraterna, pluralista e ~em preconceitos, fundada em hàrnlonia 
soCial. Querem os trabalhadores que esse Estado de Direito 
tenha como fundamentos a soberania, a cidadania, al:lignidade 
das pessoas, os valores sociaíS: do trabalho e da livre iniciativa 
e o pluraliSmo polítiCo. -- - - -__ --~ --o-~ -

Evidentemente, apenas o alcance desse objetivO ·p-oderá 
levar à conquista de outros direitos, definidos na-Constituição 
brasileira, como direitos sociais, entre Os (illãis se enUmeram 
a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança,_ a Previ
dência Social, a protcção à materriidade e à Infância e a assis
tência aos desamparados. 

Por seu turno, os objetivos·-s-ociais sçriitfrite Sed:o aTCim
çados se forem garantidos a todos os trabaltJ_adores urbanos 
e rurais, aqueles que Constituem seus direitos específicos, nOs 
termos do art. 7o _da ConstituiÇão-; e -que "iTite-gram a pãutà 
das principais rci~iridicaçõcs trabalhiStas, após a instituição 
da nova ordem constituCional rio País.- - --

Por certo, a grande última conquista dos trabalhadores 
brasileiros foi a Constituição-Cididâ; aquela que enunciã que 
"a ordem social tem como base o primado do trabalho, e 
como objCtivO o bem-estar e a justiça social" (art. 193). ~ 

No entanto, pas_sados quase quatro ar~os de sua promul
gação, paira no ar uma lnce-rteza quanto à sua plena vigênCia 
enquantO algumas questões atormentam os trabalhadores. 

Por que não é plenamente respc_itada a Çarta Magna, _ 
no que concerne aos direíto_s_-dos-traDalhadores? Por que tanta 
morosidade na aprovação das leis previstas no texto constitu-
cional, quando se_trata da defesa de seus ínteresses? 

Na verdade, o grande inimigócda classe trabalhadora bra
sil_eira tem sido o prório Governo, que, insistentemente, tem 
realizado as mais repulsivas manobras para bombardear os 
direitos trabalhistas inscritos na Constituição, piíncipafmetúe 
com as propostas de emenda que tem enviado ao Congresso 
Nacional. Nesse particular, o Presidente Collo.r de Mello só 
teril trafdo _ _a classe trabalhadora, principalmente a categoria 
dos mais hu!_lli~~e~~3\ prif"!cipal respOnsável pOr-sua eleiçãÕ. 
Privilegianáo o capital, em detrimento do trabalho, o Senhor 
Presidente descumpre o juramento de ser fiel à ConstitUição 
e torna-se· responsável por todo o desalento cívico que tomou 
de assalto a Nação, e por todas as ameaças de ruptura da 
p~z social que começam a nos intranqüilizar, sobretudo quan
do se levantam vozes nos quartéis denunciando que também 
o soldo está exposto à provocante compressão Salarial com 
que S. Ex• brindou o País. 

--- E não bastassem essas· ameaças da conjuntura presente, 
há o temor dos trabalhadores, quando pensam no processo 
de revisão que se aviúnha, de que a trama arquitetada para 
despojar a ConStitUição dos dire~tos da categoria-possa pr-ospe
rar de maneira tão ordenada que acabe por converter a maioria 
dos membros do Congresso Nacional ao credo libera_!. 

Sim, Sr. Presidente e Srs. Senadores, competentes minis
tros dessa crença não faltam ao Governo. Graças à reforma 
ministerial, foram entronizados no nicho do Poder os mais 
Ie_gítimos representantes da classe dominante, possuidores de 
reconhecida capacidade de barganha. 

Com o atuãl-quadro ffiiitistci'ial, retorn~. de fato, ao GO
-yc_rnç,_quem sempre esteve lá, a elite que sempre governou 
o País como propósito de manter seus privilégios. Homens 
experientes, a maioria deles com profU:õdas -ligaÇões Com -o 
gra~de capital, os atu~is ministros formam o perfil acabado 
de um Governo liberal. HabilidosoS, conhecem, certamente, 
todas as artimanhas capazes de conduzir ao êxito seus planos 
liberais. 

Suas propo~tas ambivalentes, afiáS, já se começam a no
tar: enviam ao ~ollgTesso N_aciollãl um arremedo de política 
salarial e iludem os funcioriários públicos com um projeto 
de .lei que corrige seu_s vencimentos cm três demoradas parce
las mensais, desprezando todas as perdas acumuladas pela 
categoria até agora e as perdas que se acumularão no trimestre 
em que estiver ocorrendo a pseudocorreção salarial. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores! 
Os .trabalhadores brasileiros estão cansados de farsas e 

d_e ilusionismos. Querem o mero cumprimento da Constitui-
ção. _ _ 

Assim, reclam8.m a aprov3ção de lei complementar que 
lhes protej; elação de emprego contra despedida arbitrária 
Ou sem jus.u causa,bem como reclamam u_m seguro-desem-
prego mais digno._- __ __ -- _ _ 

Exigem, também, o pronto cumprimento do mandamento 
constitucional que lhes assegura o direito de salário mínimo, 
fixado cm lei, nacionalmente unificado. capaz de atender a 
suas__ necessidades vitais, básicas, e_ as de sua famllia, com 
moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, hi
giene, transporte e Previdência Social,- com reajustes perió
dicos que lhe preservem o poder aquisitivo. Além disso, exi
gem, nos mesmos termos constitucionais, a instituiÇão, nas 
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diversas profissões, de-piso Salarial proporcional à e~tensão 
e à complexidade do trabalho reaUzad_o. _ _ 

Reivindicam, ainda, a urgente aprovação de lei que lhes 
garanta a participação nos lucros, ou resultados, bem como 
a particip·ação na gestão das empresas. 

Demandam o cumprimento do dispositivo constitucional 
que prevê assistência gratuita" a seus filhos e dependentes desde 
o nascimento até seis anos-de ~dade, em creches e pré~escolas. 
E quanto aos menores de 18 anos, esperam que seja proibia-o 
o trabalho noturno, perigoso ou in~alubre. E que não mais 
precisem trabalhar os menor:es de 14 anos de id-ade! 

Para as trabalha_çloras, seja amplamente assegurado o em
prego, quando gestantes ou após a consumação da m~temi
dade. E que seja aprovada a lei preViSta -na ·cortstifuiçâo, 
que protegerá o mercado de trabalho da mulher, mediante 
incentivos específiCos. . . __ _ _ -_ 

Exigem os trabalhadores rurais a re-alizaç_ão da [eforma 
agrária; á1irit de -que- possam ter acessO à terra,.. _ _ _ 

Por fim, requerem os trabalhadores brasileiros, indepen
dentemente de sua condição, de seu sexo ou de sua idade, 
o direito pleno à seguridade social, em todos os seus aspectos: 
saúde, previdência e assistência sOciaL ---- _ ~ ~ - -

O capítulo constitucional dedicado à ~egurid;ade Social . 
foi uma das principaiS conquistas da classe trabalhadora. Nele, 
estão, de fato, inscrito_s pteceitos de relevante sig_n_ifiCa,do para 
os trabalhadores. 

O art. 196; por exemPiO, diclara que-ã SãUde é direito 
de todos_ e d~ver do_E:s_!.ado, garantidos_ mediapte_políticas 
sociais e econôrilicas que visem à _iciduçãO dÜ' riScO de doénça 
e de outros agravos e ao aç_e&:so un_ivirSal e_ ig_u:!!itjrio às 
ações e serv~ços para sua promóção, proteção e recUperação. 

Os artS. 201 e_ 202, que _tr~tã.IiCda Previ_dênc~a SOCial, 
relacionam-uma série de direitOs dos seguradoS~-cOmo _a cober
tura Çlos eventos de doença, invalid~z,_morte:·-aCidentes-de 
trabá.lho, velhice, ~edusão, bem com·o mãteinid3.dê e .-~esem
prego involuntáriO protegidos, além de pensão e aposenta
doria. 

Mas que essa luta não fique restrita a c::,Sas trê.s frentes. 
Q.sjndicalismo brasileiro tem que avançar também em op.tras 
dÚeções, a exemplo áo_que está ocorrendo com os .novimentos 
sindicais modernos em outros países, onde têm _derrubado 
as ditaduras comunistas e enfrentado a\' ·racidade_liber_al. 

úma das batalhas que vem sendo travada pelos sindicatos 
_ nos países ameaçados pelo liberalismo exacerbaqo,_ tem por 
~yo a desregulamentação e a privatização exce_ssivas:.~ 
__ _ Sem dúvida, esses dois temaS: -sáo de extretna=relevâncía 
para os trabalhadores, e o seu__de.bate, em vista-da necessidá.de
de defesa dos ip._ter~sses nª"cjonais_, tem conduzido, em váriOs 

· Países;·a. poli'tização doS sindicatos, tornarido-Os fOrtes aliadOs 
dos. I .trlame_ntos e de_ toda a população, na tarefa de _resguardar 
a coisa pública da ganância liberal. 

Nos Estados -Unidos, por exemplo, foi notável a luta 
·sindicãl contra a política de desresgulamentação do Governo 
Reagan; e na Inglaterra, é digna de apreço a batalhá. dos 

-~sindicatos contra _a,s privatizações dos últimos governos libe-
-rais. __ 

Outra frente de luta dos sindiCatos é a que diz-respeito 
__ â ~fetivaÇão do direito constitucion_a_l da-participação dos tra
balhadores nós lucros e na gestão das empresas. 

Quanto a es.ses direitos, firme-se definitivamente -o juízo 
de Qiie jamais-a1cançaremos o-·-estágio da modernidade sem 

· que se estabeleçam, no País, novas formas de relação· entre 
trabalhadores_ e patrões, das quais a participação nos lucros 
e_ a participação' na gestão s~0: as mais ex12_ressivas maneiras 

=-p-ãra· se-·eretiv~ü a· verdadeira solidariedade entie capital e 
'"trabalho, condiÇão indispensável à realização da justiça social. 

-Justiça so-cial d~ve ser - acredito - a grande meta da 
::rção ·sindical no Brasil. - -

Julgo, contudo, que, apesar de seu crescimento .n.os últi
mos anos - mais e·xatamente desde o tempo em que findou 

-o re-gime aufôtitá.rio dos militares_-, a maioria dos sindicatos 
brasileiros não tem, ainda, demonstrado estir caJniCitada a 
uma ação política ·mais ampla, em cujo bojo estivessem conti
âas propostas de tranformação estrutural da sociedade, de 

-alteração do quadro de concentração da renda ou de novo 
Sr. Presidente, Srs. Senadores! _ ~.~~~~lo .de des~nvolvimento para o País: 
Não se pode negar que a Previdência Social Constitua Superar-essa falha parece ser este-o desafio dos siridica_tos 

o alvo predileto de insidiosa campanha de desmoralização-, bfasfh:i"iros nc!ste mOmento h;istórico·, tão ace_nt~adarnente çríti-
patrocinada pelo próprio Governo, cum o propósito de levá-la co para a democracia brasileira. ,. -
à bancarrota,_ para que, depois, seja ela "redimida" através_ Mais do que a defesa de interesses meramente corpora-
de sua privafização. ~------O~ - tivistas, devem agora os sindicato.s Iuta,r por toda a Nação, 

A eficácia dessa estratégia tem sido notável, como já serii medo de .arrostar as forças .UOerais que aí estão com 
o atestam alguns de seus resultadOs prátiCos, ·comO O rombo suas políticas _d_e_ reaj~stamentó d(,)_ Estàdo e d_a _ _.econ01:nia, 
na caixa da Previdência, seín qiie seus teSpoDsãVeis- sejam ~êujobbjetivó p'ririCipal é subjugar o berD cOmum aós intereSses 
punidos, as fraudes mal esclarecidas e a· sonegação genera- da classe dominante. __ .~c__ __ -~--
lizada das contribuições, sem que seus autores sofram qual- Aos sindiCatos impõe-se, então;~o esforço.para superar 
quer punição:- - _- ~ __ _ õ dilema de manterem-se· restritos às reivindicações de caráter 

Contra essa estr_a_tégfã, belJl çom<;> contra todaias inten- __ i~e_diatista- ~titude,_~liás, qUeiDuitOagrada à ·classe dOmi- · 
ções de usurpar seus legítiril.os direitos, devem 1evantã.r-se, nante - ou agíiem parã promover--a mais ampla e írrestrita: 
portando, a bandeira da solidariedade, todos os trabalhadores solidariedade entre todos os segmentos trabalhistas do País. 
brasileiros. - · --Para.iStÔ-

1 
imp'ó'é_-Se-consC_ientizii_-os·t_fãbaihadore~ de que o 

Não tenho dúvida alguma, Sr. Presidente e Srs. Senado- · rll_odelo econônii..co _ã.âotado -no Brasil tem COnduzido à cfes
res, de que a solidariedade trabalhista é a única barreira que --centé concentraÇão- çla riqueza, pOrqUe promove á' cônco·f
pode impedir o avanço da avalanche liberal que está varrendo rência entre os trabalhadores e favorece a união, sob_as formas 
o· mundo, e que, agora, ameaça também o Brasil. A meu de cartéis e de oligoJ)ólio's, de fechados Cartórios Capitalistas. 
ver, nobres companheiros, constitu_e-m os sindicatOs o locus _Inverter essa situação, reduzindo-~ concorrência entre 
mais adequado para a solidificação do espírito solidário. os trabalhadores e aumentando a competição entre- ós empre--

Dessa forma., o primeiro grande -desafio dos sindicatos sª-r~os, deve _s~r_ """":-"parece-me- uma das principais dírettizes 
brasileiros é a luta solidária_e CoilStante contra as perdas sala- da luta sindical no Brasil, nestes tempos de implantação da 
riais, o _desemprego e a recessão. democracia. 
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EncerrO já It}eu prónunciamento, Srs., Sefl.adof~S .. e o 
faço após essas últimas ·consider:ações·sobre os_siridic:;:atos, pro-
positadamente deixadàs para o fip.~l. _ , 

É que -esse tema1 amplia nossas reflexõ.es sobre o Dia 
do Trabalho, destacando três elementos verdadeiramente in
dissol~veis~ trabalho, solidaTiedade e união: 

Além disso, ·o· dia 1~ de Maio relembra à:contecimento 
memdrável da história dos povos: a luta da classe trabalhadora 
reunida contra a exploração capitalista. Reniemora, ainda, 
que, na mesma data, em 1886,_ num 9os mai_ores coQlfcjos 
já realizados no mundo, os oper~rios de. Chic3:go, jU:ntamente 
com as comiss6és íepresent:atlvã.S _de trabal~~d_ore:s de todos 
os Estados da União .Alnericana, ~ntusiasmados_ pelos discUr
sos dos líderes trabalhistas Parsons, SpieS e Schwàb, ·resolve~
ram proclamar uma greve geral, numa grande reaç~o traba
lhista contra o capitalismo. 

Recorda também, o Dia Ço Trãbalho, a continuaçâ_o da 
luta nos dias sucess"ivos, ·principalmente o dia 3 .de maio do 
mesmo ano, quando, por ocasião da reanzação de novo comí
cio, a polícia_ de Chicago-quis dissolver a concentração dos 
operários~ metralhando-os. Estes r:eagfram ~. após horas de 
terrível luta, foram maferi3.1mente ve~cidos, mas torn-aram-se 
moralmente vitoriosos, porque, persistindo na greve geral, 
obtivera_m_ do_ Governo a famosa "lei do trabaJho", cuf9s prin:-_ 
cipais iteils'e'tam: · · · -. · .~- -· ~ 

1"') oito horas_ de trabalho diário; nas segundas, terças, 
· quartas, quintaS e: sextas-feiras; quatro horas· aoS _sábados; 
deséa'nso aos domingos; . _ __,_ .. · 

29) assisténcia dci patrão ao _operát1o; nó-caSó de deSastre 
e doença; ., · ·· 

3_9) pagamentO seman~l dqs salário_s; 
4') proibição do trabalho de menores de 16 anos; 
5<?) abono de uma -quinzena de Salário ao trabalhador 

despedido; · -
6~) direito de queixa dos trabalhadores contra arbitrarie-

dades dos chefes de serviço; -
79) organização das sociedades de classes._ 
E relembra o dia 19 _de Maio, enfim, a luta travada na 

Câmara dos. representantes federais americanos; principal
mente pelo Deputado Jonas Hendersa:n, responsável pela 
apresentaçãO e defesa da lei do trabalho. 

-·"Senhores", disse ele, em ffiemÕráivel sesSão 
dos deputados americanos, "já se foi o temPo "erii" qUe 
o capitalismo fazia do trabalhador uma simples máqui
na d~ ganhar dinheiro em proveitO: .SI;)ID"~~~e dos pluto- _ 
cta_tas. O_ operáriO moderno, cónscio da$ suas ojJliga
ções, está também iii feirado_ dos seus ·direitos; e estes 
ele os defenderá, por enquanto nas -greves paç;íficas
e depois com as armas nas mãos. Urge queos homens 
do dinheiro atendam aos homens do ~ra~lho, porque, 
se _se verificar o choque entre ambos, vós todos bem 
sabeis que a massa proletária, como formidá~el monta
nha que se atira para a planície, levará to_dos os obstá
culos ·_de verrcida, esmag3.rá tudo que s-e lhe oponha. 
No choque de l9 de maio de 1886, que foi apenaS um 
grito de alerta, venceu a polícia. Mas haverá dia, se 
o governo não tomar em consideração o manifesto dos 
trabalhadores, em que ·a polícia se·ra friíp.óteTite para 
conter a avalancha -invençível. EiS aí o-dilema: o reco
nhecimento dos direitos dos trabalhadores -ou a, anar-
quia nacional". · - · · '- - ~- ' : 

Com essas palavras, almejo chamar a atenç~o para a 
situação social brasileira, prestes a romper-se, se o dilema 
em que nos encontr~mos nã_o for logo removido. 

Que a celebração do próximo Dia Internacional do Traba
lho nos faça meditar sobre essa advertência, encontrandO o 
caniinho da s-olidariedade, o úni~o gue nos poderá conduzir 
·ã solução de noSsos gravíssimoS: problemas sociais: --~ 

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

O SR:. PRESIDENTE.(Àiexandre Costa)_,_ Concedo a 
p~lavra ao nobre ~enador Lavoisier Maia. 

O SR. LAVOISIER MAIA (PDT- RN, Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisãc;) do orador.)- Sr._ Presidente, 
Srs.. Senadores, em prolongada sesS'ão realizada ontem, a Câ
mara Fedéral aprovou o projeto de lei dO governo auffientando 
para Cr$230 mil o _salário mínimo e _ _o -r~~juste qu~drimestral 
em níveis Variáveis de a·cordO caril o comportamentO da infla
ção no perfodo. 

Na minha opinião, se não foi" -modificado, o projeto apro
vado ontem representa a reiteração da política de arrocl_to, 
salarial que o -Presidente Collor implantou desde o inicio do 
seu governo. Com este projeto, ele V:iri, antes de __ !p.do, as 
suas_ conveniênCias, e não as neCessidades básicas vitais do 

-trabalhador, como determina a nossa Constituição, no item · 
IV do art. 7' · · 

~·Ora Srs. ~enadores, precisamos debater a política salarial 
c_om se_rie_<,iade e objetividade, _consic:lerando_ a situação dps 
segmentos -maiS de_sfavorecidos da nossa população. 

:N"ão res.ta_ dúvida de que a situação salarial bl~sileira 
é uma das maiS iUjusta,S da América Latina. Recentemente, 
o jornal - O Estado de S. Paulo (de 21 ,de abril de 1992) 

_-:- coritparou--o salário mfnimo brasileiro com o de 11 (onze) 
países da América Latina. 

-- Para surp~esa nossa o Brasil que possuí o maior PJB 
latjno-americano, paga o 39 -menor salário Iníním0:,.40 dólares. 

Senão vejamos.:__ -
L Bolívia- 31 dólares 
2. Equador - 35 dólares 
3. Brasil - 40 dólares 
4. Peru - 71 dólares 
5. Uruguai- 83 dólares 
6. Chile - 94 dólares 
7. Colómbi~ ,-- 96 dólares 
8. Venezuela- 138 dólares 
9. México - 140 dóhires · 
10. Paraguai - 160 dólares 
1 L Argentina - 200 dólares 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. EX< uni aparte? 

O SR. LAVOISIER MAIA - Pois não. Ouço o aparte 
·de V_._Ex•, ilustre Senador JutahY Magalhães. 

O Sr. Jutahy M8galhães -Nobre Senador, V. Ex~ traz, 
aqui, essaS questão do aumento do salário mfnimo. Amanhã, 
dia 1 o;- de maio. vamos celebrar esse grande aumento_do salário 
míninio. Nós devemos estar satisfeitos e com a consciência 
tr~nqüira, porqUe se lermo~ o art. 6~ .do projeto que veio 
da Câmara, vainos ver que está lá: 

- - ''Salárió ritíniffià é- a cO~traprestaça~ mi~i~a; devi
da e paga diretamente pelo empregador a todo traba~ 
lhador, por jorna_da normal de. trabalho, capaz ·de satis
fazei, em qualquer região do País, às suas necessidades 

'-- -~~-
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vitais básic:as e~ às de sua familia, Cóm nioradia, alimen
tação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene~ trans-
porte e Previdência Social." · 

Veja V. Ex• cornO somos felizes, estamos dando_ tudo 
isso aos tfabalhadores por 230 inll cruzeiros! Agora~- quero 
ver qual é o trabalhador que vai conseguir para sua :família 
tudo isso que estamos dizendo aqui que está sendo dado. 

30U mif trabalhadores rura_is trabalhando sem remuneração, 
num verdadeiro trabalho escravo? No Brasil,- iinda ternos 
escravidão! No Br3.sil, repito, há 1 milhão e 300 mil trabalhaw 
dores rurais, que, ·embora estejam trabalhando, estão sem 
teriluneração! Então;veja-v. Ex~ ond~ estamos! 

OSR. LAVOISIER MAIA- Muito obrigado. Só putra 
Pdqcesa Isabel para ~esolver essa situação! _ _ _-

-- No Rio Grande do Norte, Esiado que reJmisentn, di.:: 
janeiro até ágorã, o-Comércio de Natal desempregou 10 mil 
comerciários. A fábrica de confec_ções Guararapes, conhetida 
nacionalmente, que há trinta anos funcionava em Natal, few 
chou _as suas portas, jogando na rua 6.500 operários! E o 
mais grave, Srs. Senadores, é que~ empreSário-president~. 
que é um homem valoroso, preparado, inteligente, compe-

~ tente, é do Rio- Grande do Norte. Cre_sceu com uma fábrica 
O Sr. Jutahy Magalhães -Se V. Ex• me Permitir, 92 pequena e obteve isenção de impostos por vinte anos! Pof

dólares na data do reajuste. Daqui a 4 meses vai valer 40, vinte anos, esse dinheiro foi tirado do bolso_ do povo do Rio 
35 dólares, por aí. Grande do Norte! Fechou as fábriças do Rio GraJ,lçle .do Norte, 

O SR. LAVOISIER MAIA - Isso é profundamente la· onde nasceu- é a segunda fábrica a ser fechada no Estado; 
mentável. a primeira foi eni Mossoró e a segunda em Natal-; e manteve 

O SR. LAVOISIER MAIA -Muito obrigado a V. Ex•, 
Senador Jutahy Magalhães. É uma incoerência muito grande, 
porq~e com esse aumento que sofreu o salário mínimo, o 
Brasil passou do terceiro para o quinto salário mínimo da 
América Latina. Isto é, 92 dólares, o que é absolutamente 
insuficíert..té para as necessidades básicas do_ trabalhaClor brasi-_ 
leiro. 

Muito obrigado a V. Ex~ pelo aparte que ilustra o nosso _funcionando as fábricas do Ceará .e de São_ Paulo. Portanto 
pronunciamento. - ' - - ~ --- - é, -rio mínimo, uril desamor à te"rra onde riasceu e Ünde Come~ 

Agora com _este aumento, Q_ Brasil_ passou do -39 para çou sua pr~speridade. _ _ 
o 59-Ihenor salário mínimo da América Latiriã isto é, 92 dó- _ . qutros ind_~stri_ais estão rumando na mesma direção. _A 
lares. recessão é muitC) grande no Rio Grande do Norte e em todo 

Mesmo assim, ficamos abaixo do. saláriO ffif~imo pago ó Nordeste, onde o nível de desemprego é maior. O Rio 
pelo Chile, Colômbia Venezuela México, Paraguai e-Argen- Gr~nde d~ Norte, por ser um Estado pequeno, está sentindo 
tina. - - - .. - · -~mto mais os efeitos da recessão. É visNel a pobreza em 

Outra grande ~ompar_aç_ão trazida pelo jornal O Estado Natal. Vê-se nas ruas, nas avenidas de Natal, que é uma 
de S. Paulo foi em relação i\ inflação do :ffiés ae iriá(ç-ó. Veja- cidade tão bonita, pessoas_-com as mãos estirad.as, pobres, 
mos O quanto estamos distantes dos nossos víiiilhos-; -- nuas. É um quadro diferente, Sr. Presidente, Srs .. Senadores, 

TAXA DE INFLAÇÃo.:__ MÀRÇ6 DE. 199_2_ ·· . que eu nunca havia visto no Rio~Gtande do Norte e em sua 
Capital, Natal. 1 

Bolívia ·····~··········-==-·--··~ .,.u0.---:- 0.5% o Sr. Amazó~.,o Mendes--= Peiffiite-_rne V. Ex~ um ap-ar-
Paraguai ............ ~ .. ~-·~-~ ..... ..,.: ••. ., ...... ,.~:.-.... ···-· 0,5% te? _ . . _ · 

~~!~c~··::::::::::::::;::::::~::::::::::::::::::~::=~~ ~:~~ O SR. LAVOISIER MAIA- Pois não, Senhor Amazo-
Arg_entina ........ , -~ .•. _ ....... ,_ ..... ;-..-~ ... ·--···--~-···~ ~~~ ._2, 1% iiiilo Mendes. 
Venezuela ···········~······:···-····--····-~-······~ 2,2% 
Colômbjã. ._ .. .__ ........ :--.~-~v.-.. ~,_ .. _.-.,--. ... ~-~---..;,_,, ~-:2,3-_% 
Equador ············-···············--··~··-~···----·-·-··· 2,8% 
Uruguai ............. : ... : .. :~~.:...-.-... :. ___ ,~-._,~-··-~· . _6,6% 
Peru ...... ~ .......... _ ............ o=->.--.:......:.~ .•• ~-, ..... n·•-.....----..-7,4% 
Brasil .............. ".,. .• ~-·--~·-·---~--······~4% 
Uma inflaÇão de_ 2l%. ao _m~~. Iiãç)_ deve s_et ·motivo de 

glória para nenhum MinistrO da Economia. 
Enquanto isso, a fecessão se aprofunda. De acOrdO com 

dados do IBGE, agora em março, a taxa de_d~~mprego aberto 
fico_u em tomo de .6,36% da pOpulação economicaroen_te ativa 
o que equivale dizer que estão desempregados, no País, cerca 
de 5 milhões de trabalhadores. NQ Nor_deste, segundo o gover
nador do Ceará~ Cjfó Gõm..eS, de cada dez nordestinos, quatro 
4 (quatro) viVem no subemprego ou rio desemprego total. 
(Diário de Pernambuco, 25·4-92.) 

O Sr. Jutahy Magalhães - V. Ex• me permite ~mais um 
adenda? 

O SR. LAVOISIER MAIA - Pois não. 

? Sr:, J_utahy~ Magalhães -Tudo isso já é um quadro 
graVIsstmo, Já é U_JU quadro que mOstra a pobreza do nosso 
PaíS, a falta de trabalho por uma melhor justiça sótfa[ O 
que dizer, então, quando acrescentamos a iss:u 1 milhão e 

. : -O Sr. A~onino Mendes-Em primeiro lugar, gostaria 
de cumprimentar V. Ex~- p-elo pronunciamento-de fôlego, ex
tre·mamenté oporfuilo, inOstraildo esse quadro de tristezas 
da Nação. Na esteira da filosofia. que V. EX~ tem corno linha 
mestra dO seu -pronunciamento,- gostaria de agregar alg_umas 
~n~orrnaçõ_es. extremamente graves no que diz respeito à minha 

-região, -ao -mélf Estado. Ninguém desconhece que a Zona 
Ftânca de Manaus - foi noticiado peloS jornaiS - eStá em 
situação ~ótica. Mas um- número ·alarmante, vez que apenas 
sete mil empregos continUam ainda resistirido à verdadeira 
Sanha de despedidas, quando há pouco tempo tínhamos 90 
mil. Equivale dizer que o setor industrial da Zona fi·anca 
empregava mais gente dO qué o próprio Governo do EStado. 
Daí é fácil fazer uma inferência dá grave crise social que 
avassala a cidade. Manaus é_, por sua vez, uma cidade estável, 
-tantas vezes tenho dito isso aqui. Eis que 99,8% da economia 
do Estado do Amazonas diz_ respeito, exclusivamente, a gera~ 
ção de recursos e atividades económicas naquelas cidact:~s.. 
Comb Se isso não fosse o ~.ufiçíente_, à remanesce_nte heróico 
-da produÇão do_Játex, da borracha, nos ~~be _Q _ _§egui_º-te e 
inacreditável quadro: o _Pafs consome, em média, 120 mil 
a 130 mil toneladas de borracha naturaVano, a Nação produ
Ziria 30 rilil toP,eladas, levan~g-s~ em conta oS seringais de 
cultivo, cuja -ctJ.ltura _hoje está disseminada nos Estados de 
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São Paulo, Espírito Santo, Babíã-e Mato Grosso, os_ qUais 
contribuiriam com 20 mil toõ.etadas, e as regiões de ~eringal 
do Acre, Rondônia e Amazonas com 10 fi:til tOnefãdas:_ Estas 
10 mil toneladas est3.0 sendo estioladas nos armazéns, porque 
as empresas paulistas se negam, peremptoriamente-, a comprá
las, preferem importá-las diretamente da Malásia. Não quero 
entrar em pormenores, -mas é uma-Coisa e:rirerii3m€mte e~tra
nha, uma vez que o produto brasileiro hOje e- inais barato 
do que o importado. Eles anularam uma taxa, chamada Ta~a 
Torbe e a conseqüência -disto é estarf"êcedora, da feita que 
um órgão como o Ibama, ao qual a matéria estaria até furis_di
cionada. O Ibarna, ao invés de proteger o e_xtrat~r, <1':1-C:_~ é 
preservacioriista pot excelência, importa támbéiD borracha 
do exterior; faz urri estoque de 8 mil toneladas, e agora, neste 
momento, se propõe a ·vendê-!as, deixando o produtor, o 
seringueiro, o-Operário dã selva, o operário da borracha, numa 
situação de penúfià e de miséria extremadas_~_ Não_ quer~ _me 
alongar, é bondade _de v. _ _Ex• em me permitir este aparte, 
mas apenas quis trazer aO- cónheciriicintó _ -~-a Casa o drama 
brutal em que vive a Amazôriiâ ·ocídental, com essa crise 
da Suframa e a crise ainda maior do setor primário. Mas 
ainda, se me permitir V. Ex\ com a sua paciéncia, e embora 
em posiÇão de submissão ao brilho do discurso com ·que nos 
brinda, eu me permitiria fazer rapidamente algumas incursões 
sobre a questão do salário iriíni~o. V. Ex~_tr'?_~~e_üifor~á.Çóes 
preciosíssiilüls sobi:-e a América Latina, aando-nos C<?nta dos 
níveis de inflação nos divci"sos países, most~ando a p~sição 
do nosso País, até então eni terceiro lugar e agora, procurando 
ganhar o quinto. Mas, V. Ex~ também trouxe, correlatamente, 
a informação de que a nosSa-Inflação é a _II_!ai,9r. Então_, o 
nosso drama é o maior~ E, sem embargo de t~!mos o maior 
PIB, a nossa renda per capita, a essa altura, deve se situar 
também numa posição de inferioridade. Em _cong,eq!l~nda, _ 
a forma que estamos combatendo a inflaçª-o_LDQ patan_tar de 
20122%_ -- falã-se ate -ae um recrudescimento que cria no 
meio da sociedade as dúvidas de que a política estaria cer~a. 
já se levantam posicionamentos contra essa recessão excessiva, 
brutal, que está asfixiaildo o povo brasileiro - mas, gostaria 
de fazer uma colocação absolutamente isenta. Recordo-me 
de que quando era Ministro da Fazenda no Brasil, o Sr. Mário 
Henrique Slin.Onseri; no a_u_ge da crise_, em meados da década 
de 70, em Que S. Ex~ se propunha a estab~lecer, no o Brasil_, 
uma política de recessão, inclusive com jurc~_s altos. Por outro 
lado, tínhamos o Ministro da Agricultura, Delfim Netto que, 
vez por outra, vinha à televisâo e dizia que õl:frasil precisava 
gerar recursos e empregos~ A Nação ne_ce~sitaria; à éjjócâ., 
de um milhão_de emprego~ por ~no. _As col~cações expostas 
por aquele brilhante homem rcdundaran:t ~l}c;>_afastamento do 
Ministro Mário Henrique Simonsen, e,- conse_qüentenlente, 
uma mudança de política. Eu me recordo_ de um prormncia
mento daquele Ministro, já em férias, ·em pl~ti'!_praía de Ipane
ma, no Rio de Janeiro, indagado por um re-pórter da Ivfan
chete, que disse: ·~·Deus, tenha penã do Bfa~il"! De lá para 
cá, é_verdade, não foi apenas na década de 80, mas daquele 
momento para cá, sem querer entrar em outr_os detalhes, por 
exemplo, corno contingenciam-entó da UPC com relação aos 
índices iilflacioná?íOs, mutras coisas erradas acOnteceram neste 
País, o que eu chamaiia de dribla_r a economia, çm ~mpurrar 
a economia com a barriga._ Hoje estamos pagán~o _a _cont3:. 
Estas pessoas, hoje, que foram irresponsáv~is para com o 
futuro do povo brasileiro, deveriam estar ~e~do _ exe_cra"a_s, 
deveriam estar no paredão _da moral pública e recebendo as 
-invectivas do povo brasileiro sobre as suas irresponsabilidã..des. 

Se_ hoje estamos constrangidos ao votarmos um salário mfnimo 
de 23Q mil cruzeiros~ cerca de 92- dólares, como disse muito 

_bem o Senador Jutahy Magalhães_, e dentro de pouco tempo 
vai _chegar a30 O!! 40 dólar~s, que é um escárnio -:-não 
há dúvida, é um escárnio __..:._, mas isto é' a cons_eqüência dos 
errOS, d~ irresponSabilidade do paSsado. A luta maior que 
deveremos ter é a de termo_s a co-ra-g<!rtl moral de enfrentarmos 
a situação com medidas, inclusive, antipopulares, prestiglã:f 
este Ministro ,dll Economia, Fazenda e Planejarnento, porque 
entendo que ele não está proVocando esta situação, porque 
q-uér e gosta, mas, sim, motivado pela sua coragem, porque 
Q.S outros exemplos que tivemos neste País foram extrema
mente negativos. As conquistas Iógradas, quando tomávamos 
medidas drásticas, eram de imediato sossobradas, dadas as 
pressões de interesses de setores, s.e]a a Fiesp, de São Paulo, 
ou alguns governadores mais. fortes etc ... Esse filme estou 
começando a ver. Peço-lh~ desculpas por ter roubado grande 
parte do brilho - do brilho, jamais -. mas o tempo do 
brilhante discurso de V. Ex~, como sua proverbial paciência. 
Cumprimento-lhe pelo brilhante discurso, pela posição que 
torna, embora havendo alguma divergência- o que é natural, 
por ser democrático --quanto à -óptítá âo pfoblema. Mas, 
rião há dúvida que V. EX1' merece os nossos aplausos. 

o O SR. LAVOISIER MAIA- Muito obrigado, nobre Se
nador Am3.zonino Mendes. V. Ex~ tem razão, pois há poucos 

. dias asSisti ao Bom Dia, Brasil, transmitido de Manaus, quan
do diss~ que a Zona Franca de Manaus que empregava muita 
gente, muitos ainazonenses, estava com 50 mil desemprega
dos, 70 mil em casa. Um débâcle na ecq_nomia daquele prós
pero Estado do Amãzonas. 

Dessa forma, seu aparte lustra muito o meu pronuncia
mento e estou agradecido a V_~ :E~~ 

O Sr. Epitácio Cafeteira- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. LAVOISIER MAIA - Ouço o_aparte do nobre 
Senador Epitácio -Cafeteira. -

O Sr. Epitácio Cafeiteira - Nobre Senador Lavoisier 
Maia, quero congratular-me com V. Ex~ e __ ~~Ze!_ qu_~ ouvi 
com atenção a relação dos salários mínimos, pagos_em dólares, 
na América Latina. Quero fazer um pequeno -repã.ro: o nOsso 
salário mínimo sofre sempre uma defasagem de pelo menos 
20% em relação à inflação. O salário mínimo do trabalhador 
_do_mês de ~_bril vai ser pago em maio. Quando for pago 
o saiNJ,o atual de @bri~, el~_c~orresponde~á a cer<?a de 30 dólare,s, 
por ·rsso não se pode fazer o cálculo no início do mês, mas 
no fim do mês._ O Brasil está colocado no terceiro lugar, 
mas dirifJ, que chega perto do primeiro. Talvez ganhe o primei
ro lugar, se levarmos em consideração que o salário de abril 
S:Ó será pago em maio, quando o dólar estiver mais-alto. Acres
centaria ainda o seguinte: coln esse aumento do salário míniiiJ.o 
para -230 rilil cruzeiros, temos q-ue- analisar qUe o salário míni
mo de maio só vai ser pago em junho~. qu_aQdo já terá p~~~a4o 
por uma defasagem de 20%. Estive examin_~ndo o salário 
de maio, a ser pago em juriho; obs_er~ei __ que será igual a 
73%. Se continuarmos o cálculo, o_ de junho, pago em julho. 
Súá 60; o de julho, pago em agosto. será 48 dólares; o de 
agosto, pago em setembro, não será mais do que 40 dólares. 
Nesse_ ponto, começa-se todo o trabalho novamente. Congra
tulo-me com V. Ex~ pela colocação que está fazendo~ pela 
preocupação que tem com o trabalhador. Esse não é o mínimo 
par~ se viver. O Gover_no vem dizendo que é o máximo .que 
alguns estados ou municípios podem pagar. Sabemos que mais , 
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da metade doS municípios-não pagam sequer O saláiio mínimO. 
Estamos vivendo momentos de apreensão, -em que a violência 
toma· conta deste PaíS em decorrência -da fome, da miséria, 
do sofrimento, do desengano e da desilusão em que se encon-
tra o povo brasileiro. - ~ -

O SR. LAVOISIER MAIA- V. Ex' tem razão; Senador 
Epitácio Cafeteira. Se fizermos a -p:tõjeção, em junho o salário 
mínimo estará lá embaixo, voltando mais ou. menos ao que 
é hoje. O aparte de V. Ex• ilustra muito o meu pronun
ciamento: . . 

Aqui lnesmo no Distrito Federal há cerca de lOO_mil 
desempregados, segundo leyantamento feíto peta próprio Go
verno, pela Secretária de Administração e Trabalho do Go
verno do Distrito F_e~eral. 

Mas quero fazer uma ressalva aqui e agora, Srs. Senado
res. No_ meu Estado, onde a situação é grave, estive recente
mente em Açu - região próspera, de solo fértil - onde 
existe uma~empresa moderna, de tecnologia de ponta, qUe 
dá empregO a 1 mil e 900 pessoas. Realmente, ela traz orgulho 
a qualquer nordestino, ou potiguar, principahnen_te. Lá se 
produz melão para exportação para a Europa, para a Ásia 
e outras partes do mundo. São 500 llec_ta_res irrigados de melão; 
encontramos 300 hectares i_rrigã:dos de manga," para expor
tação.- Mangas belíssimas! Em inicio de produção, encontra
mos uva e acerola e, em experimentação, abacaxi e _co_queiro. 

E mais, essa· etttpres-a~e-stá fabricando cano· para outras 
empresas e mantém em confinamento mil bois, de 90 em 
9Q dia>. 

Então, o empresário Manuel Dantas Barreto, que tem 
uma visão empresarial moderna, merece, nesta hora, o meu 
reconhecimento, o nosso reconhecimento, por fet a coragem 
de enfrentar essa ·adversidade económica por _que estamos 
passando no Brasi.l. . __ 

Mas, Srs. Sena.dÕi-eS~ será que·, ·para--a inflação descer 
a uma taxa inferior a 10% ao mês, o número de desempregados 
subirá para 15 ou 20 milhões? 

Desde o final dos anos 70, atendendo _à solicitação dos 
governadores do Nordeste, o Governo Federal implementou 
uma política gradual de igualização do salário mínimo. Agirido 
desta maneira cq_ntribuimos para reduzir o_ fluxo migratório 
das regiões maiS-pobres para as mais riCas, motivadas, em 
parte, pelos salários mais elevados pagos no Sudeste. É verda
de que a corrente migratória do Nordeste para o Sudeste 
e Centro-Oeste-não foi totab:nente_contida mas, certamente 
a uniformizaçãO"~ do salário_mínimo~contribuiu para reduzi-la. 
Portanto, poderia-ter sido pior. 

Modéstia à parte, sentimo-nos gratifiCados por ter partici
pado da luta em defesa de um salário mínimo nacional, quando 
governamos o Esrado (1979-1982) e também na Assembléia 
Nacional Constituinte. --- --

Agora os Governadores e alguns Parlamentares estão 
·.tentando fazer o ç_9nt~áç!o. -Ser4 que o_estôrnago do nordestino 
tornou-se menor·_ qUe o do ~rabalhador ~_ulista? E os direitos 
so_ciais consignados na nova ConstitUição vão ser anulados 
ao bel-prazer de alguns governadores? O que diz a Consti
tuição_em vigor? No item IV do art. 79, a Carta Magna_assegura 
ao trabalhador brasileiro -- "saláiió -mínimo, fixado em lei, 
nacionalmente_ unificado capaz de aten_der às.suas nece!ii.Sidades 
vitais básicas e às -de _sua família ... " Precisa-se de maior cla
reia? 

O que está acontecendo? __ _ 
É que esse salário mínimo, votado ontem na Câmara, 

atende às necesSidades económicas_ do GoYerno, mas não aten
de às necessidades básicas do trabalhador braSileiro. 

O trabalhador passa fome com esse. salário mínimo .. E 
se o Governo insistir nessa política de arrocho salarial, Sr. 
Presidente e Srs. Senadores, a situação social do Brasil, princi

-palmente no Nordeste, ficará gravíssima. A SitUação é de 
miséria, de fome, e de muita inqUietação. 

Por conseguinte, Srs. Senadores, vamos. dar um basta 
na marcha da insensatez. Vamos-proporcionar a todos os _tra~ 
balbadores, sem discriminaçãO, um salário compatível com 
a sua dignidade e à altura d~s.suas necessidades fu_E.d3mentais. 

Se este for o preço a pagar, maldito seja o Social- Libera-
lismo dos atuais ocupantes do Palácio do Planalto_. O Sr. GHribaldi Alves Filho- V. Ex• me pemi.ite um 

Social- Liberalismo, cuja _p.,.olítica -se _resume nã tõtalliber- --aparte? 
dade de preços para os emprcsárids; mas, para os trabalha- O SR. LAVOISIER MAIA- Com prazer, ouço V. Ex• 
dores, arrocho salarial e desemprego. 

Ora Sr-t-Seóadores, a cÍasse 'trabalhadora já está exaurida 
na sua capacidade de colaborar com o Governo nesta polftiCã. 
de combate à inflação. . . . . .. _ . . 

O Goveriio tem de inSistii,~-agõfàflõ~-6Uft6-lado, isto 
é, iilvestif Cólltra OS· cãrtéi"s; oS monot:f61ios e os oligopólios, 
porque é aí onde se encontram os verdad~iros focoS _de resis- . 
tência à queda da inflação. - -

Em dezembro do ano passado, o Senador Ney Maranhão, 
vice-líder do_ governo nesta Casa fez um pronunciamento du
ríssitno ·contra· OS -âOrios- de Carté_iS- e ~monopólios deste País_. 
Mas, até agora nesta sessão l~gislativa não ouvimos rila~c~qtJe
la voz destemida e forte do SenadorNey Maranhão abordando_ 
o tema dos cartéis e monopólios. Tudo ind.ica que o GoVerno 
Collor recuoU~ desistiu de combater essa gente, qu~ é respon
sável por esta inflação elevada. Isto vem c:onfiinfã!a.S-pãlãVras 
de Milton Friedman, ditas em 1960: a ínfl3Ç3ó~não é üin proble
ma técnico; é fundainentãlmente um problema político. 

Outra idéia co-ntra a qual q-Ue"temos manifestar o nosso 
mais veemente repúdio, é quanto· à regionalizaçãO do salário 
mínimo. Isto_é__u_m absurdo! É um retrocesso! . 

·o Sr. Garibaldi Alves Filho- Senador Lavoisier Maia, 
estou aCompanhando o discUrSo de V. Ex~ nessa véSpera do 
Dia do Trabalho. Creio que V. Ex• escolheu justamente e.ssa 

. .data para fazer uma análisé da política ecOnómica do Governo, 
dos desacertos dessa política recessiva, ho que toca ao destino 
do nosso trabalhador, à sorte_.9o nosso t~aQalhador. píria 
a V. Ex• que o quadro realmente é sombrio: Se olhãihos 
para-·o salário, vemos o que V. Ex~ denuncia; se nos voltamOs, 
por exemplo, para o patrirriônio do trabalhador, que é o Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviç:o;-v-érificamoS que esse patri
mônio es-tá sendo subtraído do trabalhador brasileiro, através 
de uma gestão, considel-ada pelo Tribunal de Contas da União, 
Como realmente desastrosa. Estou fazendo tal afirm_ação, ba
seando-me numa decisão do Tribunal de Contas dã União 
adotada ontem, seguindo o voto do Ministro Luciano Brandão 
-na --sesSão de ontem. Se_ lermos os _jamais de hoje, VerifiCa
remos que há oU:tfaS denúriCias relativas ao PIS/Pasep, no 
sentido de que esses fundos também estão sendo mal_geridos, 
mal administradOS. O trabalhador realmente não tem_motivos 
para, amanhã, comemorar o ~eu _dia, país, se de um--fadO 
o s_eu salário está sendo discutido e votado nesta Casa~ do 
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outro lado, os fundos, _que deveriam constituir-se em.- seu patri
mónio, estão sendo mcl administrados. Dou este depoimento, 
porque V. Ex1, na qualidade de meu c_onterrâneo, de colega 
de Bancada do Rio Grande do Norte, sabe do nosso empenho 
na Presidência da CPI Mista do Congresso Naciorial que-exa
mina a gestão do FGTS. 

O SR. LAVOISIER MAIA - V.- Ex• ·que, com muita 
digriidade preside a Comissão Mista do Congresso -que inves
tiga o Fundo de Garantia do trabalhicl_O-r braSiiefro, está v_enclo 
o drama do _trabalhador pelas irregularidades apontadas a 
todo momento na imprensa nacionaL V. E~, Seriado r Gari
baldi Alves Filho, muito contribui, com-_seu 3j)3fte, para ã 
valorizaçã-O do meu pronunciamento. 

Concluindo, Sr. Presidente, somente assim poderemos 
contribuir significativamente para resolVei-,_ O~ aO" ménos a111e~ 
nizar os graves prOblemas sociais que o BtaSil vive atualfnente, 
tais como violência -urbana; subnutrição, menlilos de rua, pros:. 
tituição infanto-juven:tre OUtros mais que Sãõ do cónliecimento 
dos Srs. Parlamentares-:--

Vamos dar um basta· nesta política suicida que está matan
do de fome a nação brasileira para engordar o--bolso dos 
credores internacionais. - - ·- - - '-~- - --- -

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

Durante o discurso ·ao Sr. Lavois-ier Maia, o Sr. 
Alexandre CoSta, "]11 Vice~Presidente, deixa a c"a-deira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Epitácio Cafe-
teira. -

Durante o discurso do _Sr. Lavoisier- Maia, o Sr. 
Epiiácià-Cafitilr~deixa a cadeii'a da presidbzciã, que 
é ocupada pelo Sr. Lucfdi'o- Portel/a, Suplente de Secre-
tário". - -- ---

O SR. PRESIDENTE (LuCídio Portella) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Ronan Tito. 

O SR. RONAN TITO (PMDB -MG. Pronuncia o se
guinte discurso. Serii reVisão do orador.)_ -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, venho prestar contas, hoje, da minha segunda 
e terça-feira, visto que já Viróri nórrila mi iffitJ"renSã,-e que 
acaba de repercutir aqui nO plenário do Senado Federal, a 
ausência de Parlamentares no plenário. - -

Segunda-feira, por co~vocação do ~arla~pento __ I,.atino-a
mericano, fui a São Paulo, para: âbrir a reU:iüão que deverá 
levar as conclusões do Parlalllento Latino-americano para a 
Eco-92, que acontecerá no Rio-de Janeiro de-3 a 14 de junho. 

Foi bonita a cerimônia da abertura, prestigiada principal
mente pelas autoridades brasileiras, pelas autoridades do Par
lamento, presentes o ex-Presidente José Sarne_y; Q ex-Go
vernador do Mato Grosso, Senador Júlio CampOs,-o ·ex-Piesi
dente desta Casa, Senador Nelson Carneiro;-o DeputadõUlfS~
ses Guimarães; o Senador Coufiiiho Jorg"e; o -nOs~ qu~rido 
Senador Divaldo Suruagy ~ ta_ntos ~:mtros._E,eu1 _I_~ na planície, 
também tentando dar a minha contribuição. 

Estou fazendo essa prestação de contas para que não 
se pense, nem a imprensa, nem os _colegas do plenário, -tão 
assíduos na cobrança da nossa presença aqui, que eu poderia, 
neste dia, estar gazeteando. Eu gostaria! E gosto __ mui~9 .de., 
visíüir São Paulo, mas principalm~nte para o trabalho, pois 
prefiro outros lugares para passeio. 

Foi muito proveitosa a visita: _O encoritrõ -foi e:iti<lor
dinário. Na terça-feira, no período da manhã, ouvimos depoi
mentos de quatro assessores da ONU~ u-m da Organizaç-ão 

Mundial" de Saúde, outro do setor de economia, outro do 
setor de ecologia, outro do setor populacionaL Todos apresen
taram trabalhos da maior seriedade. À tarde houve_ apresen
tação de alguns painéis para que, no final, se chegasse a() 
pairiel das_ conclusões que devemos apresentar na Eco-92; 

,-o Senador Cou-tinho Jorge, mostrando sua _c_ompetênda, seu 
trabalho e dedicação, abordou a matéria com o conhecimento 
doS quatro documentos que antecederam o nosso simpósio, 
-dois do Japão, um de Genebra e o outro, se não me engano, 
de París. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores,_ passo a abordar outro 
assuntO. Hoje ·peli ii:lanhã, na Cómissão de Relações Exte
riofeS e Segurança Nacional, tivemos a ·o-portunidade de ouvir·
o depoimento do Embaixador Paulo de Tarso Flecha de Lima. 
S._ Ex~ veio prestar um depoimento em decorrênCia de uma 
iniciativa dó Senador Pedro Simon que, naquela CoMissão, 
apresentoU a idéia de que os Embaixadores que fossem repre
seritar o Brasil no exterior voltassem depois a essa Comissão 
de .Relações ExteriOres e Seguiança Naci9nal parã nOs dar 
um relatório do que está se passando lá no Primeiro Mundo, 
parã que Tenhamos um conhecimento mais aprofundado;prin
CiPalmente do relacionamento internacional e da insefçãO do 
BrasiLnesse_contexto. foi extraordinária- a-·reúni8.6 que ·acon
teceu hoje. Fomos infornlãdos da visão de um Embaixador, 
oriUndo do Brasil, quanto às relações iritei'naciona-is~ que S. 
Ex• analisa, de maneira extraordinária; as muta-Ções que estão 
existindo no relacionamento dos países_;_e, num determinado 
momento, S. Ex~ ressaltou, cdín bastante brilhantismo, que 
o fim da guerra fria em nada melhorou as relações interna
cionais e, principalmente, não melhorou em nada a situação 
do Terceiro Mundo. 

-Sr. Presiaen~e;-$_is. Senadores, muitos aqUT presenCiaram 
e -até estranharam o meu empenho para que negociáSsemos 
a dívida externa, principalmente os atrasados. Outros, até 
hoje, estão perguntando por que o meu interesse na privati~ 

_-zaçãp da Usíminas. Porque fUi o único pai"lãinentaf mineirõ 
q!le ou~91,1 concordar com a priVatização de uma empresa 
estatal, e uma empresa estatal rentável. Mas essa palestra 
âe hoje de manhã e o debate que seguiu a essa palestra mostra
ram que eu tinha alguma razão. 

Estou convicto, Sr._Ptesidente e_Srs. Senadores, de qu-e 
de nada adiantam as mutações internacionais para o Brasil~ 
se o Brasil não se a_certar internamente. Estou tranqüilo, con
viCto de que não adianta esperar nem do Papai do céu, nem 
do tio do Norte, soluções milagrosãs que_ rião virão- para o 
Brasil; ou nós nos acertamos internamente-. ou fios preparamos 
para nos inserir ness.e mercado - que alguns dizem livre 
-maS na verdade na_da tem de livre, é superdirigido, e dirigido 
pelas econOmiã.s ce-ntfã.is; ou- ilõs acertamos Ou ficaremos na 

-periferia dos mercados; Ou freqüentaffios o QU"artó MUndo, 
dizerido_que pertencemos ao TerceinYMundo, ouvindo aqui 
discursos heróicos do Quinto Mundo, superados em 1960, 
sem o.fhar para dentro de nós mesmos, sem verificar a origem 
da crise aqui dentro. 

Estou vendo aqUi, na minha frente-, o sacerdOte da Educa~ 
ção. o Senador Jo_ão Calmon. Sou um admirador da sua prega
ção, _mas deyo ~_p_fess~r que_ S. _Ex~ e~tá pregando no des_erto, 
porque fala em "Educação e o pessoal entende prédio . 

.. É .muito próprio dos adolescentes, Sr. Presidente, fugir 
da ve-rdadeira questão. Quando falamOs de EducaÇão, falanios. 
de pedagogia, de professores, de alunos, de um ambiente 
criado para i Educação. Mas querem fugir do assunto cons-
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truindo monstrcngos, Construindo prédios pré~ fabricados no 
momento em que o desemprego, neste país, está batendo 
as raias do absurdo; e São Paulo, que é o Estado mais des.en
volvido da Federação, acusou na sua Capital, que corresponde 
a 50% do PIB do seu Estado, que por sua vez é 46% do 
PIB brasileiro, Um desemprego aberto da ordem de 13,5 por 
cento. Há, nesta hora, 1 milhão de pessoas desempregadas 
dentro de uma cidade. 

Estranhamos, Sr. Presidente, que a Secretaria de Segu
rança Pública diga que foram assassinadas_3_ mil pessoas pelos 
batalhões de extermínio. Enquanto isso-, vamoscOllstruir-esco
las pré-fabricadas. Jamais vi atitude tão antipedagógica em 
toda a minha vida. Não conheço, diante de Deus, não conheço 
nada mais antipedagógico__ que esses Ciac, Ciep ou qUe nome
tenham. 

Ffco pensando, Sr. Presidente, Nessas máquinas mons
truosas, que fabrícain a'queles blocos, deslocadas para o vale 
do Jequitinhonha ou para o norte de Minas Gerais, e·õs ·rneus 
irmãoS mineiros,·apalei'niã.dos, vendo aqueles monstros todos 
entrarem, ocuparem a cidade como na guerra de ocupação. 
batendo estacas e coloc;_apdo placas, e depois virando as costas 
e dizendo: "Isso af é escola, é a solução d_e vocês". -

O Sr. Divaldo Suruagy- Permite-me V. E~ Um aparte? 

O SR. RONAN .TITO-Apenas um momento, Senador. 
"Vocês !tão- sabem, mas a- sOlução de_ vocês _está aí." 

Aprecio muito a __ -esCola de tijolo em cima de tijolo. A s~,ta 
construção me parece algo pedagógico, algo em que as pró
prias cria:riças vão observando os ·seus pais, ·os seus· Pã-fe"ntes 
construindo a partir do alicerce, furandO o buraco para colocar 
ali umas pedras, um concreto; depois, um tijolo em cima 
do outro! E assim ta_mbéma Eduçação! 

Não se faz Educação-q.eseducando inici~lmen~e, a~quite
tonicamente, paisagisticamente! O que tem a_ver uma escola 
pré-fabricada com a cidade de Chapada de Minas, no Jequiti
nhonlÍa? Depois, como é que a chapada de Minas vai manter 
esse "_elefante cinzento"? 

Ouço, com prazer, V. Ex~. Senador Dival.do.Su_ruagy. 

O Sr. Divaldo Surungy- Senador Ronan Tito, GOSturrió 
dizer ~ e "insisto nesfa tecla, para que ela fíque bem fixada 
na mente de todos aqueles que compõem esta Casa - que 
o Governo continua brincando de governar._ Isso é uma piada! 
Todas as universidades brasileiras, talvez com exceção da de 
Campinas, ·no· Estado de São Paulo, estão falidas! As escolas 
técnicas federais, que sempre foram instituiÇões dignas'_ dO 
maior respeito, da maior credibilidade, pela formação do téc
nico de nível médio, tão carente mim País de "doutores", 
também estão entrando em declínio! Rara é a escola técníca, 
em qualquer Estado do Brasil, que esteja funcionando bem! 
Aí, o Governo, demagogicamente, inventa C9ac. AS escolas 
estão abandonadas. No interior- dO Bfasil, algurrias" es_colas 
rurais se trarisformaram em estábulos. Mesmo assim, o Go
verno inventa uma nova brincadeira para agradar os emprei~ 
teiros. Essa é a grande ver_dade! Qual é o município do interior 
do Brasil, mesmo os de São Paulo, que têm condições de 
manter um Ciac? Essas obras estão sendo realizadas por em
preiteiros, que, lamentavelmente, estão determinando a exe~ 
cução dessas obras. O GõVeüfO cõntinUa brincando de gover
nar. Pergunte como estão as_ universidades do Estado de V. 
Ex~. que é um dOs maiores Estados deste Pais. 

O SR. RONAN TITO - Falidas. 

O Sr. Divaldo Suruagy -Falidas. ·A Universidade de 
São Paulo está falida! A de Alagoas, falida! Enfiril, toâas 
as universidades brasileiras estão falidas. Não obstante, inven
tam novas escolas, modelos totalmente artificiais, fora da rea_li
dade do interior do Brasil, que V. Ex~ traçou com tanta nitidez. 
Eu, que ouvia atentamente o-discurso de_V. Ex\ tive" à: ousadia 
de aparteá-lo, para acrescentar a minha revolta çontra ~ssa 
brincadeira de goVernar ·qu-e· estamos presencia-ndo no País. 
Agora mesmo falam em combate à inflação. Não estou disc~
tindo a importância da obra; estou discutindo os 700 milhões 

=de -dólares para a construção de um metrô em Brasília. Se 
somarmos_ os Ciác--à verba do metrô de Bra,sfli"', teremoS algo 
em torno de bilhões de dólares. Como combater ª- inflaçâo 
dessª_ maneira? Tudo isso _é uma gíãda. uma brincadeira. O 
Governo não está levando a·sério <;t_ãrte-cte goVernar~ p9rque
todas essas inedidas têril um cmiho profundamente derria-
gógico." · 

O SR. RONAN TITO - Agradeço a V. Ex• o aparte 
esclarecedor que enriquece meu pronunciamento. Eu gostari"a 
de falar um pouco mais sobre a educação de 1~ grau. 

Existe ~unta estatísticá Inuriâial, Sr .~Presidente e Srs. Sena~ 
-~doréif,-'-que em cada 1 ffiilháó de -:habitantes, mio importa· ã 
COI- 'da tez, nãO -importá ·o -fOrmafo do rosto, não importa 
também a ~ituação dos olhos, em cada 1 milhão de habitantes, 
tanto na Africa, rio Japão ou no Brasil, exisfe sempre uln 
gênio, um homem que é gênio. Isso está ConStatad0 e é -do 
conhecimento internacional. Quantos gênioS o País joga na 
lata de lixo todo o ano porque· nãO pode descobri-los na escola 
de 19 grau? Por que não ·cria condições. numa .escola de 1" 
grau, de uma arquitetura condizente com a paisagem e com 
a vida do cid_adão?. 

Sr. Presidente, para que não se digã que estou criticando, 
que tenho alguma coisa contra os CIAC, tenho si.YJl; 1~ no 
sul de Minas, mantemos uma fundação em convênio_ com 
a iniciativa privada, onde 430 alunos são da zona ru~al recebem 
condução, de mailhã e à tarde, passam o dia inteiro na escola, 
e -recebem, além do ens_ino univers;Il, o ensino profissioria~ 
lizante. As pess_oas fazem _3 _refeições. diárias._ Essa fV11da_çãõ 
existe Jesde 198-3, quando fui Secretáiio do então_ Governador 
Tancredo Neves, em convênio com a iniciativa privada. Fize
mos. outro dia, a soma dos gastos dessa fundação, que come
çou com 30 alunos e hoje tem 43_0. _Durante todos esses anos, 
de 1983 até o final de 31 de dezembro de 91, o gasto tOtal 
com construção e_com alimentação foi da ordem de 2,5 milhões 
de dólares. O gasto não, o investimentO. Nenhum país do 
mundo, nenhuma empresa possui recursos ilimitadoS: Gover
nar·- já se diSse-- é prfotfzàf recUrSos. - ~ 

Dizem e cont'am até, que, Ce.r.ta vez, um grande educador 
_norte_-americano esteve a_qui em Brasília, pegou ·um cader
ninho e começou a anotar. a_s_ construções da Univ~_rsid(!d~ 
~e ~rasi1ia. Lá pelas_ tan_tas, ele come_çou a faz_er umas pergun
tas e o cicerone dele, um professor da U nivei-sidade de B.rasí
lia, disse: "Parece que V. Ex~ não está gostando". Ele falou: 
"Eu? Muit~. Imensamente. Se tivésseinos din_heiro, iríamos 
fazer Ulp prédiO igualzinho a esse lá nos Estados Unidos". 

Nós estamos precisando tratar uma cárie dentária e esta
mos comprando botas de cromo importadas. 

O Sr~ _Nelson Wedekin- Permite-~e V. Ex~_ um aparte? 

O SR. RONAN TITO- Ouço com prazer o nobre Sena
dor Nelson Wedekin. 
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O Sr. Nelson Wedekin - Senador Ronan Tito, muito 
obrigado pelo aparte que me concede, que apenas tem 9 sen· 
tido de inverte·r ·um pouco a discussão sobre CIAC ou sobre 
CIEP, que nome queiram dar~ Nós, do PDT, estamos muitO 
mais interessados no conceito de escora integral, Conceito váli
do para todos os países de Primeiro Mundo e que foi. sem 
dúvida nenhuma, base e fundamento, não s_ó do acesso ao 
conhecimento, aos bens do saber e da cultura, mas tambénl 
uma bOa base educacional, que deu a esses países o domínio 
da ciência e da tecnologia que é preciso dorriinar hoje. Pode-se 
discutir e questionai: a questão arquitetóníCã, a obra concreta 
dos CIAC ou dos CIEP, mas creio que não devemos eliminar 
de plano. pelo menos, o conceito- de educação integral. .. 

O SR. RONAN TITO- Não, nobre Senador Jamais! 

O Sr. Nelson Wedekim- ... que não é outra coisa~ ·sena..:
dor Ronan Tito, seilão isto: a criiinça- dive ir à escola de 
manhã, ter todas as condições de freqüentar uma escOla limpa, 
com bons bancos escolares, uma escola saudável e permanecer 
lá não só por causa da merenda escolar; que também lá almoce 
e, ã tarde, faça a súa prática espol-tiva;õdnque e encontre 
seus momentos de lazer; enfim, que ela cumpra suas_ tarefas 
escolares~ A escola integral visa a que a criança gOste da 
escola. Insisto em dizer: é possível que se questio_!!~_ o __ rríO~o 
e a foi"rita como se está colocando, hoje, a queStão dos CIAÇ 
em nosso_ País. Mas, também não creio que a discussãõ em
torno da obra concreta, do prédio, da arquitetura deva se 
elimiilai a· diScUssãO. sobre o conceíto de educação integral. 
Faço esta referência porque, cni algum momeliio, dará esta 
impressão. Vejo que V. E~ mesmo já tez Uma obserVaçãO·, 
no interior do meu discurso, ao diier-que riãO é esta-a questão, 
porque não vamc;ssair da crise, não vamos sair -do bUraco, 
não vamos safr da miséria, não vamos ·sair de_ todo um conjunto 
de males e de mazelas sociais do nosso País se não investirmos 
fundo na Educação-. Num determinado momento, V. Ex~ falou 
-e é verdade -que governar não é outra coisa s·en.ão:'admi
nistrar prioridades. Esta é uma priOridade, rrlas essa prioridade 
não pode ficar sõ- da boca para fora, essa prioridade não 
pode ficar só ·n-=-o discurso. É preciso que junto com o discurSo, 
jUnto com a boa intenÇão também existam-- obras, existam 
políticas públicas que leyem a conSiderar •. efetivamente, a 
Educação como prioridade nacional. É apenas neste sentido 
o meu aparte, Senador Ronan Tito, de distinguir a obra arqui~ 
tetóníCa, a· obra concreta, o prédio, a forma comO está se 
colocando o CIAC, do conceito que me parece absOlutamente 
fundamental para que o País sãii da crise. -

O SR. RONAN RlTO- Nobre.Seríacfór NdsoríWedekin, 
o.que tentei ex-plicitar durante muito tempo em meu discurso 
e não consegui, y. __ EX" co_n_segu!u em poucos minutos. 

Minha preocupação, como eu disse de_ início--;-e-- termOs 
um dinheiro _só, Um reciii"só s6. Agora e-staffiq~_jlizeri.do .o 
orçamento, ninguéin eStá- tOmándo cÕnbe_cimenio d~sso, nem 
na execução nem na apreciação, ma-s, pelo menos; estãrriOs 
elaborando o orçamento aqui no Con-gresso" NaCiõri-aL S"aOe-
mos que existe o dinheiro. - - · 

Usamos o dinheiro em construÇão ao invéS de investir 
em professores, el:n alimentação. Exemplificá-Com a Funda
mar, a escola -e vou dar o endereço, p_?~que ~enão ficarei 
falando aqui teoricamente. Tõdos os Senadores que quiserem 
ir lá visitá-la, poderão fazê-lo_ sem nenhuma despesa;_ e_la está 
situada no Km-23, entre' as Cidades cte MaChã-do -e Paraguaçu, 
e se destina a filhos de trabalhadores rurais e bóias-frias -
repito, estudam 430 alunos, em turno únko, de_ manhã até 

a tai"de, erii regime de semi-internato, se quiserem; recebem 
três refeições por dia e, depois, no segundo gr_aiJ, vã() estudar 
cOm -bolsa da própria FUndamar aque_les aluno_s que se saírem 
melhor. -

O custo disso, durante lO ªnos, foi de 2 milhões_ e 500 
mil dólares. Daria talvez para construir um CJAC. É por 
isto que estou chamando a atenção dos Srs. Senadores. Se 
estamos num momento de escassez de recursos, temos que 
utilizar esses recurSos de maneira extraordinária. 

Visitei a China, nobre Senador, em 1980 -_e dizem que 
já é outra China, aquela que visitei já não vale mais- conheci 
escolas no· interior daquele país, verdadeiras taperas de te:·ra 
batida; entrava--se _e~ via-se os alunos com sua alimentaç.io 
e um professor preparado para educá-los. 
- - Se não encararmos a Educação de maneira madura, di

zendo que o seu objeto é- a criança, que a escola é para ela 
montada, que tem como objetivo a pessoa humana e não 
as construtoras, dificilniente, com esses recursos_ que temos, 
enfrentaremos verdadeiramente o problema Educação. 

Porém, não quero ficar apenas na Educação. Desejocm-trs~ 
trar que tudo no Brasil está assim. Há o problema da saúde. 
Já foi dito pelo atual Minístro da Saúde, Adib Jiteõe. que 
estamos construindo hospitais para acudir os doentes, quando, 
na verdade, poderíamos e _-deveríamos, neste momento de 
desemprego, fazer enormes mutirões pelo interior deste País. 
E para fazermos o quê? Providenciar saneamento básiCo, esgo
to básico e fornecer àgua tratada etc. Mas preferimos co:Dstruir 
grandes hospitaiS, pã.ra que as pesSõã.s q-ue tivessem cólera 
dessem grandes índices de audiência ti~ televisã_o e depois 
fossem internadas nos hospitais:Todos sabemos que a prolife
ração dessa doença se deve principalmente à falta de infra-es
trutura. Sabemos, também que toda a cidade, com o mínimo 
de ajuda em material, teria condição de fazer o seu_ esgoto 
sanitá.do--e -ter a sua água: tratada. Porém, nesse momento 
de crise, preferiinos dizer que o mundo está a nos exigi~ ~ma 
díVida muito grande. É verdade[ Estão cobrando juros·caros. 
É verdade! Devemos voltar para- dentro de_ nós mesmos e 
resolver as crises que acontecem dentro do nosso País, em 
todas as entidades, na saúde, na educação, na Previdência 
Social, nos Estados e Municípios.... -

Agora mesmo vamos discutir; Sr: Presidente, a questão 
do salário mínimo. O argumento imliS c-Orihecido no Congresso 
Nacional é o seguinte: também não podemos vOtir Um salário 
mínimo desse tamanho, porque as Prefeituras .llão ãgüentam. 
Pelo amor de Deus, parem com isso! 

O que temos que __ votar _-com_ urgência é-0 ite~ 1~ çla 
pauta da Ordem do Dia; liniitã.Ddo os gastos com o funciona
liSm_o em 60%, para que, com os 40%, possamOs fazer os 

· ii:IVestimentos indispensáveis aos mutiidpios. E que também 
Se faça· cumprir a ConstituiÇão, ·que· sé pôSSa- con~fatar funCio~ 
nário. apenas-por concurso. Aí Q_ <:;I'npreguismo caducará: 

De nada adianta o FPM aumentar violentamente a sua 
- participação para as ddades do interiOr e pãra ãs e-ntidades 

mais __ pobres, porque o estilo de política reinante nO Brasil 
é ó éío_empre-guismo. Aí vamos ~umulai- as n_ossas Prefeituras. 
Temos que aprovar estas leis,_ ~a~ __ temos que, muito mais 
do que isso, cobrar a execução dessas leis. 
~ Outro-dia, alguém disse para mim em programa de televi
S3o-:---''--A impunidade neste País é extraordinária. _Veja·m aí 
esses rombos na Previdência etc". Observei; Senãdor _João 

-Calmon, que a impUnidade neste País é bem maior dO_ que 
tõdós nós pensamos. Dou e-xempfo - V: Ex~ e eu soinos 
preocupados aparentemente com os _mesmos assuntos -; eu 
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disse para ele que, há mais Ou menos uin mês, uma milionária, 
dona do maior cdifíció ~os __ E&tados_ Unidos,_ o __ ~rnpif~ S~at~ 
Building, foi preSá coftf publicidade, porque Sõilegou· dOis 
milhões de dólares do imposto de renda. V- Ex• já viu alguém 
ser preso, aqui no Brasil, porque deixou de pagãr"impostos'? 
Este Plenário já viu alguém preso porque sonega impostos? 
Não vou justíficar~de maneirá-_fienhuma as mazelas dos funciQ
nários públicos ou dos que vivem sem dinheiro. Mas queTo 
chamar a atenção deste Plenário-para Um éxenlplo: o comer
ciante recebe a mercadoria1 uma ~lç:a, que vende por 100 
mil cruzeiros; aí estão incOrporados 18 mil cruzeiros de ICM; 
talvez a própria fábrica já ·tenha recolhido 9 mil cruzeiros. 
Nove mil cruzeiros, muitª's vezes, não vão para o caixa. Quan
do o imposto a ser recolhido nãQ yai para o caixa e nós desc_o-
brim os, então, levanta-se um débito e esse indiv{duo é chama
do de sonegador; ele entra em juízo, discute durante 15 anos 
e paga se quizer, porque o nosso Judiciário não pOde dar 
a sentença. O problema é complicado. Os_ s_en._hores hão de 
compreender, temos que discutir melhor o assunto. 

Agora, como chamamos um funcionáriO público-que, des-. 
ses 18 mil cruzeiros, tira· 3 riiil crUzeirOS e os põe no bolso? 
De sonegador? Não, é ladrão. E e ladrão mesmo. Não estoU 
querendo justificar. Ele é ladrão_ me_~m_o_._ Mas, será que o 
comerciante que recebe _o 4inbeiro do imposto e nãO -recolhe
vai continuar sendo chamado ~e soneg~do~? 

Sr. Presidente, não conheço nenhum país do mundo civifi
zado que arrecade menos de 25% do Pia eqt impostos. Por 
favor, me apontem um. Eu não conheço. A Argentina, que 
agora todos estãó inOstrando que está _saindo da crise, e está,
alguns quercin dizei que é por causa de uma medida de pari
dade com o dólar; a Arge_ntina tomou. mais d~ 25 medidaS. 
de profundidade e ~stá àrrecad-andq ?6% dç __ PJB: Ses~ 3.h'e
cada 5% a mais·cto P]B,_no Brasil, não haveriâ.déficit orçamen
tário; 5% do ~nosso PIB" são 21 bilhões de dólares. Aí o argu
mento está pronto, na língua de cada um: "Ah, 'mas-pagar
impostos para quê? Para serem roubados?. Entãq~ __ não se 
pagam impostos porque se é roubado e rou_b~~s_e porque não 
se_ pagam impostos. _ __ 

O BrasU;enqUantooiss-o, vai ficando COI~l"ãs mazelas Ipaio
res. ~culpamos os Estados Unidos d~_A_Qlé~_ica d?·Norte, 
o Íapão, as economias centrais. o ~ • • •• ·_- • 

Eu diria que a ordem internacional é injusta. Eu diria, 
não, eu afirrito, não ·no condicional, ~no- presente. É injusta, 
continua injusta e se propõe continuar injíiS~a. · 

Mas, se não nos acertarmos internamente, não nos assiste 
nem o direitO de _ _falar dessas_ injustiças no __ teJ~cionalnento 
entre países, entre mercados,· porque s_empre -nos _apontãrã:á: 
"Vocês não _s_ão capazes de en~Cergar uma trãVe qu-e têm no 
olho e estão mostrand9 o cisco -que está no olho_ do vizinho". 

Sr. Presidente, vou repetir o que disse aqui eni outra 
oportunidade: dizem que -há uma crise nã. Previdência, há 
crise na Saúde, há crise na Educação, há crise nos estadQs, 
há crlse rtos municípios~ E tódos estão esperando que se acerte 
a crise geral do País para todos se acer.tar_em. _ . 

Por que não come_çarmos a acertar a cri~e das cidades, 
dos estados, da Previdência, da Educaç_ão, da Saúde, interna
mente? Aí, pode até acontecer que a crise geral tambélii seja 
resolvida. 

Mas, fi&moS nessá briÕ.cadei-q_nha: ''dúerii nãsceu ·pri
ineiro, a galinha ou o ovo?" Num estádo masoquista, ficarilós 
crian-do chavões fascistas; "O Congresso Nacional nãO traba-
lha", "Os Senadores ganham muito." -
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_Falaram tanto -isso na televisão, _que a imprensa, pelo 
~eno~s a do meu est~do, está em greve, porque está ganhando 
pouco. Mas ela criou o imaginário-coletivO, disSe que o salário 
é alto, que é um absurdo o que ganhamos e, agora, está 
recebendo a ressaca daquilo que ela semeou e plantou. 

Não são os jornalistas. Sei discernir multo bem entre 
o jornalista, a imprensa e os donos de imprensa. -

O Sr. João C_almon- Pefmite_-rne V. -Ex• um aparte? 

O SR. RONAN TITO- Pois não. 

O Sr. Joção Calmon -Senador Ronan Tito V. Ex' 
não poderia enceirar o seu .discursO-sem receber o ~eu emo
cionado agradecimento, por suas generosas referências a este 
qb_s~ipado lutadqr:.d3;_ c;_ausa da Educação. E_ntretanto, é neces
sário que se registre aqui neste plenário" e noS Anais do Con
gresso Nacional, uma iniciatiVa de y_,. E=\~_ Quando foi candi
dato a Governador de Minas Gerais, no último pleito, V. 
Ex~ anunciou qu~ s~ o ~leito fado _lhe asscg_~ra_§.se a vitória, 
iria destinar 50% .da .re_çeita de impostos estaduais· para a 
Educação. Bem me lembro, nobre Se"nador Ronari l'itõ;- que, 
n~que_l~_ ~emento, enViei uma mensagem, qUe V. E_x• gentil
men~e mandou gravar para transmitir no horário gratuito de 
rád_io e tele_v_isão ·que essa sua atit1,1de tinha paraminl uma 
importância fâo trf:\nscendental quanto o Manifesto dos Minei
rd'S'ou·a Inconfidência Mineira. Entretanto, nobre Senador 
Ronan Tito, a coilclusão m:elancólica é que náq basta intro
duzir novo dispositivo nàTbfistituiÇão ou na legislação ordi
nária em favor da educação, porque por falta de educação 
política não se cumpre o que determinam a Carta Magna 
e a Lei Ordinária. 

O SR. RONAN TITO -É verdade. Desgraçadamente, 
é-verdade. 

O Sr. João Calmon- Neste momento, já quase esgotado 
o Seu tempo, não poderei alongar-me na defesa desta tese, 
mas desejo d_e_ixar; aqui registrada a minha profunda- gratidão 
por suas generosas palavras de incentivo, de estímulo, a este 
obstinado lutado! da causa da educação. Vamos prosseguir 
juQtOs, visat:tdo dois objetivos: edUcar o povo e educai; a class-e 
política. Também 'pfecis.amos cumprir-O artigo da Lei Orgânica 
dos Partidos, introduzido ror mim há maís de 20 ano~. que_ 
determina que cada partido deve mante_r um instituto de for
mã)_ão política, para formação e renovação ~os quadros. de 
líderes do :País._ Sem ,esse duplo esfor:-ço o B:rasil continuará 
nesta situaçãô; nãO· diria desespe:radora, mas extremamente 

- grave. ::M através aa educaÇão e do esforço de todos nós, 
Senadores e Dep-utados, e da comunidade deste Páis é·que 
pOderemos ganhar essa batalha, sem modismos, _sem inven
çOes de última .hora. Não adianta a construção de prédios 
majestosos, quando_no interior. do "?rasil, inclusive i1ó-iritierior 
do estado que tem· a sexta renda per capitâ-do Brasil, que 
é o Espírito Santo, ainda há centanas de escolas com uma 
sala de aula para quatro séries. No sul do m,eu estad~ f~i 
deteCtadã. pela Secretaria de Educação, _quando era go~ef
nadoT o"-nobre Senador Gerson Camata, a existência de uma 
escolinha que funcionava na cap_ela de um cemitério-. NãO 
podem coexistü:_1nici~tiv~-~ g·r~nd~osa~ com essa situaÇ_ão vergo
nhosa, em·que-_vemos professores, no ÍÍJ.feriõi", não" apenas 
do NOrte e Nordeste, mas também de outros estados, ganhan
do a metade ou_um terço de um salário mínimo. Muito obri-
gadO ã V. Ex~ ·-- -
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Ex• 
O 'sR. RONAN TITO _:::__::__.SoU_ Cu quem agfadeçe :a V. 

Encerro •. Sr.- Presidente, registrando, antes, que·se fiz 
essa pregação de investir 50% na EducãÇào, fo1 depOfs de
muitos anus ouvindo V. Ex~. Senador João Calmón, ffiedi
tando sobre suas palavras. O que fiZ --em Minas Gei-3.is Ioi 
somente confessar que V. Ex~ tem inteira razão. Sêirdnvestir 
seriamente, para valer, na educação, na-pessoa humana, nos 
professores, nas escolas, jamais saire-mos- deSta crise. -

Muito obrigado a V. Ex\ Senador João_ Cafmon. 
Muito obrigad_o, s,. l're.Sidente. (Mu.íio bem!) 

O SR. I'RESIOENTE "(Luddio Portêfl~) -- Cóóceél\>" a 
palavra, como Líder r ao nobre Senador Humberto Lucena, 
que disporá de cinco minutos. 

O SR; HUMBERTO LUCENA (PM"DB - PB: c·omo~ 
Líder, pronuhcia o seguiilte (]iscurso.) _:_Si. Presidcqte_, Srs. 
Senadores, nos últimos di~s, alguns jornais de grajldê _circu-
lação nacional, sobretudo o Correio Braziliense, vêm divul
gando um noticiárío, segundo o qual o Ministro Jorge Bor
nhausen e o Líder Marco Maciel estariam tentando cooptar 
alguns Senadores do :I;>MDB ao esquema do dov_eriJ,PJ cujos 
nomes forain ãmplanlente diVulgad9s. - - -

Inicialmente, desejo _dizer que nãO p·o'siso acreditar q_ue 
o Sr. Secretárfo do Governo, Miilistr6 JOfge- Bofrihausen e 
o Líder Marco Maciel estejain envolvidos nes~e procedimento, 
pois isso, constituiria ürtl totãl deSr~~peitÔ)o- meu pâtiido 
e aos Senadores referidos a uma prática condenável de fazer 
política. · · · · · · 

Sr. Presidente, não se-tia por aí que- Se resolveria-m ·as · 
dificuldades do Govern6 com o Congresso Nacional, cóõi ô · 
Senado, com a Câmata, co-m-a Nação. 

Pe!o contrário, um -Presidente da Replíblica efeito por 
um pequeno partido, sem contar com uma maíoria fOrmal 
na Câmara e no Senado, deveria procurar'sempre o diálogo
e mesmo o-debate de alto nível, entre o Governo e a Oposiçãô, 
através -dos seus líderes partidários, em torno dos grandes 
problemas nacionais e das proposições visando à sua solução, 
curoo aliás, se fez várias vezes, inClusive em reuriiões ro!rmtís 
e·inforrilais do Conselho da· RepúbÍic3. - · -

Realmente, Sr. PieSidente, Srs. SenadOres, ao longO des
ses dois anOs, desde a PosSe do Senhor Pn!s.idente da Repú
blica, a mim me parece, que outra não fÕi ·á- 1.-elação- de Sua 
Excelência cOm á Congresso Nacional. - ~ - · 

O Senhor --Presidente da República, sób p_ena de_ estar 
cometendo uma flagrante-injuStiÇá; não tem -ó úireitõ ãe Quei
xar-se de não haver coridições de governab'ilidade, por falta 
de apoio aos profc!tos de interess_e nacional' cj,ue, porventUÍ'a, 
nos tenha enviado. 

Os principais projetas de lei, de- sua iniciativa - ãfé
mesmo os relacionados com os Planos Collo!- I e II sobretudo 
no tocante ao confisco da poupança popUlflr - apesar dos 
nossos protestos e eme-ndas foram aprovados pelo Congresso, 
graças aos_ votos dos partidos da Oposição-._E, a propósito 
dos Planos Collor I e II,, (orça é convir que a sua aprOvação 
se deveu a um crédito de confiança que ·o_·coriSiesso_abriu 
ao Governo que se insfalava -em nome da Nação. 

E o que dizer, Sr. Presidente, Srs. Senadores, dos proJetes 
sobre os Planos de CuSteio e de BeriefíCiõS~da Previdência; 
sobre o Regime Jurídico Único dO Servidôi: Público, sobre 
a Informática, sobre o Conín, sobre aZon"a Francã de Manaus, 
sobre os incentivos- àS Exportações, sobre o Ajuste Fiscal 

de Emergência, e sobre a rolagcw das dívidas dos Estados, 
do Djsffito Federal e doS Muniéfpios, s3 para lembrar os 
mais relevantes? , -

E o que- dizer do apoiO do Senado ao acordo sobre o 
pagamento dos juros atrasados de nossa dívida externa e, 
jã"agora;pelo menoS a nível de- Comissão de As-suntoS-Econô

-rn.lcôS-e-dO próprio PlenáriO do protocolo em tomo do Acordo 
dC)Ciube de Paris. também s~I?re ~ívida externa? · 

_._E_o que dizer da aprovação de todas as autoridades indica
das ao Semi.do e dos pedidos de autorização de emprésfirriós 
externos, para investimentos da União ou de suas empresas 
públicas? 

A grande divergência que tem_havido entre .Governo_e 
Op9Sição, no Congresso, gi!a-,~So_b_retudo, no que tangeà 
política de rendas, ou _seja, no que tange a salários, preÇos 
e juros, -~m face das posições programáticas, que·n-ão" se coactu:. 
nam com o Plano Económico do Governo, cujo caráter alta
mente recessivo tem recebido a nossa crítica firme e altiva~ 
como soe acontecer também com as denúncias de corrupção, 
cuja apuração temos exigido constantemente, neste plenário, 
por dever moraLe político indeclináveL 
--:- Ademais,_ s.r~ Presidente, o que·res_ta, n-esse conflito polí

ticO bástãnte nc:Yrmal num tegirn:e· democrático, sáo as Pro
postâs'de EmendaS Constituêioi13is ·qu·e· 6 "Sellhcir"Presídente 
da _República enviou àà "Córi_gres59-. é ·q~e 'áind8. _eStão sob' 
o exame_ da Câmara dos Deputados.- A maioria delas gira 
em torno.de temas polêmicOs, ·como a extinção dos monopólios 
~-a supressão de direitos de se_!vidores _públicos e de trabalh_~
dores a exemplo da estabilidade dos servidoreS públiCos e 
d~ aposentadoria por tempo de serViço, dOS tiabalhadores 
dos setores privados· e público. · ' 

. Sabem V. Ex~s e sabe o Senhor Preside·n-te âa RepúbliCa 
que alt,erações cômo essas, peta' Sua· cqntro":ér~i~ _e pela sua 
alta repercussão pol~tíe? e_ económica, dificilmente poderão 
ser aprovadas este .ano. pelo quorum qualificando de 3/5 e 
que, portanto, deveriam ser adiadas para a revisão constitu
cional no próximO. ario, T992 .. 

DitO isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero afirmar, 
erii 'alto e bom som que o_ nosso propósito é êohtihuã.r-esse 
diálogo de alto nível, pois a oposição que fazemos, r~pito 
é ao Governo e não ao- Pafs. 

Mas, se o Sr. Presidente da República, cuja conduta con
tx:a. a $Upér~da p9lítica ·çle clieõt~~a sentpr~ m~receu o l).Osso 
respeito, ceQ.endo a pressões, decidir mudar o rumo do _seu 
governo; se f:m vez do entendimento, em torno dos- temas 
de interesse público, preferir o- enfrentã:méntO coin a Oposi-
çãO, -sem- dúvida nenhuma será_ responsável por um processo 
de radicalização política que não interessa riem ·ao CongreSsP, 
nem. ao Governo, nem ã: -Nação e· muito menos ao regime 
rlemocrátíco~ Cujã-cónSOlídição é fundamental para-O -BrãslL 

Sr. Presidente, Srs: Senadores, espero e confio, portantO, 
que o SerihOr Presidente da Repúblíca · respeite os ·pai-tidOs 
e-os· Seliã.dores e Deputados que lhe fazem oposição, paia 
continuar merecendo o nosso_ resp·eito-.- Caso contrário, o seu 
Governo não terá mais nem o respeitO da Nação. 

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

Durante o_discurso dO Sr. _Hurnb.erto LuÚ~a, o 
Sr. Luctdio Portel/a, Suplente de Secretário, deixa a 
cadeira da pr_esidênciã, que_ é Ocupada pelo Sr. Mauro· 
Benevides, Presidente. 
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COMPARECERM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Aureo Mel_lo- ÇarloS De'Carli-;:- Iraril Sirai~a- Már

cio Lacerda -Marco Maci~l - Wil~on_ Mitrtins. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Sobre a me
sa, projeto que seiá lido pelo Sr. 19 Sec:r;e_tário._ 

Elido o seguinte: · · . · 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' SZ, DE 1992 

Dispõe sobre a continuidade de execução das obras 
públicas . · . ' 

O CongreSSo Na'cional decreta: 
Art. 1~"_ Nenhuma obra pública será iniCiada sem que 

esteja prevista no plano piurianual e no orçamento do exer-
cfcio correspondeU te ao seu Colneço; --- -- - -

Art. 2"' In1Giida uma obra pública, os iecõ:rsos· para sua 
conclusão serã~ incluídos nos planos plurianual e orçamentos 
dos exercícios siabseqüentes, de acordo com o cronograma 
de sua execução _a ser juntado à proposta encaminhada ao 
Legislativo. --- r--

Art. 3~'. _A não inclusão nos plahos e orçamentos, ó retar
damento da execução do cronograma, a paralisação da obra 
ou a não libe!ação dos re_qnsos a ela _destihad~s implicará 
em responsabilidade do _agente infrator. -. 

Art. 4~' A suspensão ou paralisação de qualquer obra 
pública prevista no plano plurianual e no orçamento anual 
dependerá de autárização legislativa, cqm reviSào do planu 
e do_orçamento, se for o caso. . 

Parágrafo único. Não será autorizada a paralisação de 
obra cuja execução tenha atingido 80% (oitenla -pOr ci:rito) 
de seu cronograma. _ · · _ 

Art. 5"' O Poder Executivo ericàfílinhará, juntamente 
com a Proposta O!Çanic!ntáila Pãra.-o·~xeiéício-de 19-93~ felató
rio sobre as obras públicas paralisadas, as suspensas e as em· 
andamento, informando o estágio em que Se ê~ccinhá a execu-
ção do cronograma de cada uma~ . - __ . · 

Art. 6"' As disposiÇões desta leí não se aplicain às Obras 
emergenciais decorrentes de sinistros 'e calamidades públiças. 

Art. 7"' Esta lei entra em vigor na datã de sua "publi~ 
cação. 

Art. 8"' Revogam-se as disposições eni--córifr~rio. 

Justificação 

A imprensa registra, com certa-freqüênci3., e -os cidadãos 
podem observ_ar pessoalmente, obras públicas nas quais se 
investiram qU.ántiaSVultosas e que se ·encontram paralisa_das 
há anos. Grande parte dessas obras se tornaram simplesmente 
inacabáveis pela deteriot:áção sof_rida nos lor::tgós anos de aban~ 
dono. 

Registram-$e-, aind.a,_ os casos de obra,s que, concluídas 
resultam inúteis por absóhita desnece.ssidade de uso· ou por 
falta' de recursos para 'equipá-las e, deste modo, colocá-las 
enf coildições de uso., Existem cãsos, ainda, em que os equipa;, 
mentos se acham estocadOs há anos; à espera das obras civiS 
que irão incorpoiá~los: · 

Oéorre, que, por motivos váriOs-, niuitos agentes públicos 
simplesmente iiiterroinpein ou retardam obras iniCiadas por 
<;mtros a quem sucedem, para encetar obras novas de sua 
própria iniC1atiVa. 

O p'rejUfz() daí decorrerite é e_nonne, injtiSlificável diante 
da pobreza da sOciedade que suporta os gastos com tais obras 
atravês dos impostc;>s que paga. 

. .O projeto _de Iei 'que" submeto á sábia delib~cação do 
_,Congresso Naciona! pretende: que ~bras-iniciadas nãb sofram 
solução de cont~Iir.iidade até sua conclusão. Pretende, ainda, 
d~ acordo com o que dispõe· o art. 5"', que- se promova um 
levant~mento das obras públicas cuja execução--estejá-parali
sada, suspensa e em· andamen_to e os -respeCtivos estágios em 
qUe Se e;ncoritranl para- que O Coilg"ré:s~o ·Nacional. com a 
colaboração ~o Executivo, possa- decidir-q"ue desÜilo dar às · 
mesmas. , 

Da participaçãd.esCiaiecida de meus p~res nó CO:ó.gi-ess_o 
Naciõnal na análise; e_debate da matéria, espero contribUições 
para o aPerfeiçÓaihe"nto deSte projetp-~ a fim"de que eie possa_ 
ating;ii oS objetivos colimados: 

Sala das Sessões, 30 de abril de 1992. - Senador Pedro 
Simon. ·- - -~-- - -

(A Coinisstio de Assuntos_E_Conô-rizicos- -deciSiio 
terminativa:) - -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O projeto 
lido ~erá publicado e remetido ã comissão cOmpetente. 

Sobre a mesa, requerimento· qoe 'vai ser lido· pelo Sr. 
19 SeCretário: _ · · -

É IÍdo b seguinte , 

REQUERIMENTO N• ZZO, DE 199Z 

Com funda~ento no. disposto no -item -2 do art~ 210 do 
RegimentO Interno do Senado Federal, r~queiro a transcrição, 
nos A~ais da Cas,a, do Editorial .do Jornal O Estado de S. 
Paulo, de_ 27 de abril Pe 1992, iiltítulado "Uma lei mnrali
zadora". 

Justificação 

; O editori~I ""i.Jma iéí""i:UórilÍizãdb!a"·, CuJa trariscríçãó re
queremos; ·analisa, coln ~~ita propriedade, a impOrlânc!a das 
alterações iritroduúda~ pelo Senado Fe:deral no Projeto d~_ 
Lei Úi'gâniCã~--dO TriOUi:lal de C01l.tas da União .. _ Como friSa 
o..-editotfalista, "Qu_arito.ãnies e"$~~~t)rojetó se .torne_lei, inais _ 
resguardãdos estai:8.6 o: iiJ,teres~e públi~_o, os.' políticos hones.:
'to$, e os serVidoi-es públicos; que cumpre"iri admiraVelmente 
as suas tarefãs~·~ .· .. _ · ·. " _-,. . _-_. _ 
' . -.O ôbjetlVo 'd9 Sénado, -~o· faze_r e~sas·modifica:ções~ foi_ 
o ·cte contribuir para ·o fortalecimentO do "TCU. removendo 
as. dificuldades legais. para a punição· das irregularidades na 
admiriisfiaÇão. É significatiVo- qu.e o editorial tenha sido publi
Cã.do o em .O Estado d_~_S. Paulo, que tem P!estado inêsiimável 
contribuiçãO para :a'InOralização pública, seja··pelas sUas.repor
tageriS, seja pela índependência crítica, mas; sobretudo, pelo. 
admirável comportamento ético.·· ·- ' _. . . . · -

Sala das Sessões, 30 de abril de 1992. -'-.Senador Pedrp , 
Simon. · · 

(Â Com~ssão DJTetora.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - J:)e acordo 
-coiri o~a:rf 210, I,. do Regimento InternO, o reqUerimento 
será sübmetido ao exame da ComiSsão Diretóta. 

-Sobre. a me-sa, requerimento que-~será lido pelo Sr. 1"' 
Se_cr:etário. · · 

É lido o seguinte . 

REQUERIMENTO N• 2,2J, DE 1992 

Requeiro; riOs Ú:rmOs dOs_ á.rts._ 50 e _49, incisó' X, da 
Constituição Federal combinados com o art. 216_ dQ _Regi
meri.to Interno do Senado Federal, ao SI. Ministro.d.a.J;çono~ 
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mia, Fazenda e Planejamento sejam prestadas as seguintes presa contratada pelo agente promotor para exe.cução das 
informações pela Caixa EConómica Fede~al: obra:s. 

1. Relativamente a Suplementação de recursos para ' b) Número de cooperados de cada uma das Cooperativas, 
obras, informar: quantas operaç~es_q~ c~é_dito com recursos cçmforme sua ata de fundação e na apresentação_ da proposta 
de FGTS tiverain Seiis.Coi:J.fr"atos suplementados em 90 e 91, da operação à CEF~·comparando Com o número-·de.unidades 
e até maio de 1992, separadaineDte, especifiCandO os ·dados para o empteendimento. 
da operação origin3.T (U.F., Município, programa;· agentes c) Quais os empreendimentos que tiveram ·seu prazo de 
financeirOs e promotor, empresa executora das obras, número carência original vencido, quantos meses. de. prorrogação já 
de unidades quando for o caso, valor do empréstimo, valor tiveram, e qua-is os riiõtiVOs. ··- · -- · · ·· - ·- ·-- -
do investiinerito (em UPF). O valor em UPF da suplementação d) Quais os.empreendimentos tiveram suas obi"as concluí
e a sua natureza, data da concessão, motivos da concessão, das e não inicüúam o retorno do empréstímo no prazo fixado 
data da aprovação pelo Minístério da Açã6 Social, indicall;dO em contrato. Qual a sanção aplicada pela CEF nesta situação, 
ainda total anual por programa e por U.F. , . · · · especial~ent~ quando o problema é .de comercialização, e 

2 .. Relaciona-r as Operações· de ciéditO _com re-cU_rsp_s .do..· a qu~w é aplicada .. 
FGTS com prazo de-Carência Original vencido enquadrados e) Enviar a regulamentação em vigor, coin as· condiÇô.es 
nas seguintes situações: . . -·.- . . . . . ~ estabelecidas para enquadrament? das_ Co<Jperativã.s Habita> 

a) Empreeridiementos. qUe· tiveram prazo d·e cãrência .. cion-ais· có"mo ·agenteS _prOmOtóies para Operar corri recursos 
prorrogado, informando os dados da opera_ção (programa, do FGTS. ··· - · ·· · · 
U.F., muilicípío, age"ntes ímanceiros e promotor, enipreSa . ó .. Reffieter. para eadâ. Operação, o "nome do Agente d_e . 
executo.ra·das .obras, valor dÓ emprésfirri.O e.do investimento, ".Ativfâade Coniplementar contratado. para execuç.ão de atriM 
número de unidades qu"ando for o caso). número de meses buições previstas para o agente proma:tor, conforme dispõe 
da prorrogação e motivos da prorrogação.: -~-~ . . ~~solução do Conselho· CuradOr do FGTS. · · 

b) Empreendiemntos com prazo de c3i-ência vencido .. e_ _ -6. Para. as operações.contratadas com Companhias de 
não prorrogado, informan~o" çlados da opêi3.ção (ide~ ~tem Habitação e órgãos assemelhaçlos, nos anos. de...90 e 91, infor-. 
anterior), motivos do descumprimento do prazo conseqüêcias mar separadamente: · · 
para o tomador e o tempo decorrido do prazo· de carência.· a) Nome das empresas contratadas para. execução dos 

3. Relacionar as informaÇões discrimiiiadas abaixo perM· empreendimeritos viabilizados atraVés de recursos do FGTS 
tencentes aos financiamentos e investimenf.Os·ri:a áiea de Ji3.bi-· em 90 e 91, através dos agentes em referência, _ _ 
tação com recurs9s do FGTS. b) Quais tiveram o prazo original de carência vencido, 

a) Relação dos empréstimos concedidos nos anos de _90 quantos meses de prorrogação já tiverartt" e _g!la:is b_s mn'ti"Vos. 
e 91, separadamente, indicando todos os dados das operações c) Quais tiVeram as ob:[as.concluídas e não iniCiaram o 
(programa, ·u.F., município, agentes financeiro e promotor, re.torno nõ praZo previsto, os motivos .e sanções aplicada Pela 
empresa executora da obra,· n~ de_ unidades'.ou tipo de ~obra CEF. · 
quando for o casu)~ especialmente o valor de eJ?pré_stimo d) Quais foram comercializadas Pelos Agen~es fin~p.çeiM. ·_. 
e de investimento em UPF, a diferença entre ànlbos incl!J.Sive ros ,em _refer~:o:cia sem, ter. sido ho"mOlogadas as Condições 
percentualmente, assim como o valor~ médio unitário noS.proM de Retorno.e Empréstimo e o Plano de Comercialização por" 
gramas de habitação com base no valor de investimento, e eles enviados à CEF e quais oS motivos. 
com base no valor de empréstimo, como ta~_bém amt?tt~gero · 7. Para os projetas habitacionais em áreas de proprie
quadrada média por empreendimento, e o respe~ivo .Ct!-St(_). dade da CEF e do FGTS. - · 
médio unitário.~ ·a) Relação dos projetas contratados em 90 e 91, que 

b) Agrupar os dados explicitados acima por Municípios · utilizaram áreas de. propriedade da CEF e áreá.s adquiridas ' 
no.s. Estados de São PaUlo, Paraná, Minas. GerãiS, Bahia e com financiamento do FGTS. · · -
Pernambuco, separando entre operações. r.ealizadas at~avés b) Explicitar· todos os dados do empreendimento e da 
do setor público e diretamente com o setor privado (.CEF operação de crédito, valor das áreas, forma de definição. do 
banco de !•linha). preço. 

4. Coin referência aos recurSos dêStítlados à~saQUes p~ú·a c) lnfonnar ainda quais projetas se encontram effi tramiM 
moradia, informar: . .. . . -·-·- tação (qual fase) que contam com áreas do tip9 referenciado. 

a) Qual o montante de recursos do FGTS, em UFP, fo- d) Quais áreaS foram adqUtridãs Com financiamento com· 
ram destinados. nos· ãfiOS de 90 e .91, separadamente, para recursos do FGTS, indiCando dados da área, do agente finan-
este fim? · ceiro e/ou promotor, que não contam com projeto habitacionar-· 

b) Segregar por tipo de utilização (quitaçãO totaJ, parcial em trarilítação. · · . 
redução prestações, aquisiç_áO, etC.);· e ·para qUe tipo de finan- 8.: Com relação as operações com· recürsos do FGTS, 
ciamento foi utilizado {recurSos do SBPE ou do FGTS), sepa- que tiVeia:m desembolsos bloqueados, ínformar: 
rando os dados por Unidade da Federação .e total Brasil, a) Relação das operações contratadas nos· anos de 90, 
com valores e percentuais de participação. . 91 e 92, que tiveram desembolsos que ficaram ou que ainda 

5. Relativamente aos empréstim<?S conceaidQs a CoopeM peimanecem bloqueados por mais de trinta dias, em conta 
rativas Habitacionais e órgãos assemelhados,_nos anos de 90 vinculada na CEF. ··-· - -
e 91, informar sepafadamente: b) Indicar dados do empreen-dimentos, percentual da 

a) Nome completo das Cooperativas Habitacionaís ·é tO- Obra executado e desembolsado, motivos do bloqueio, e ín-diM 
dos os dados dos.empréstimõs liberados a. ~da uma delas ·ces utilizados para atualização e remuneração dos recursos 
(U .F., Município; núnlero ·de unidades, valor ·do empréstimo bloqueados. 
e do inve.stimeitto~ valor médio das unidades, -tamanho médio 9. Relativamente à cobrança emitida x arre·cadação; inM 
~as unidades por metro quadrado)~ inclusive o nome ·da emM formar: 
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a) Para os ano_s-dc 90, 91 c_92, por á:i-Ca(Si:ineainento, 
infra e habitação), total da cobrança mensal emitida, total 
mensal da arrecadação realizada, indicançlo a dif~rença em 

Governo do Estado de São Paulo, Banespa, DAEE,"SA
BESP e P .M. de São Paulo 

Justificativa--UPFs e %. -- --
b) Segregar por Unidade da Federação _ - O Decreto-0orlÍ'99.Ó84/90que consolida as normas regu
e) Segregar por CEF banco de 1' linha e banco __ de z,- lamentares do FGTS, em seu art. 67 especifiCa as seguintes 

linha atribuições da CEF, dentre outr.as: 

10. .Enviar cópia -das atas das reuniões de Diretoria da II- defiitir os proá:dimentos operacionais necessárioS -
CEF, ocorridas em 19g1~ em que for3ni aprOvadas as conces- à execução dos programas de habitação popular, saneamento 
sões de empréstimo ou firiãncianiento -com-·reCU.rSOs do FGTS básico e infra-estrutUra urbana e ao cumprimento das resoh.,:
indicando para cada uma delas 0 número de operações apro~ - ções do Conselho Curador e dos atos normativos do Gesto~· 
vadas. ·- - _ - _ . _ . , . , da aplicação do FGTS; 

11. Para os Estados, Empresas de 'EconOmiâ Mísúi -e· IV -elaborar as iiriálises jurldieã: ·e ecOnóniico-Iffi~úiCe'íra 
Bancos Estaduai~ relacionado~ abaixo infóima:C -n.0 pei-íodO dos projetas_ de habitação popular, infra-estrutura urbana e 
de 90, 91 e 92 (até 30-4-92), os períodos em que estas institui- saneamento básico· a ·serem finanCiados com recursos do 
ções estiveram n~ SitUação ·cte adimplência ou imidimplência FGTS; 
em contratos, CUJOS recursos são proVenientes ao FGTS. · · ' · ·V,_,_ encaminhar ao Gestor do FGTS os descritiVos técni-

No início -de cada período de inadimplência, info;rn.ar cos,·os pareceres é·onclusivos das_ análises jurídica e·económi
o valor dos atrasados e o salda a pagar existente no conjurito-- cc-financeira, aléiri de outros documentos concernentes às 
das operações com recursos do FGTS. _ operações, aos pedidos· de supleme·ntação e aOs projetas; -

Estado do Acre, SANA CE-E, BANACRE ·p .M. RiO . VI- avalia!" a capacidade económico-financeira dos 
Branco . .--: : -- __ . . -~- ~ · ·. ~ ·- -agentes executores d;e projetas; '· --- -

Estado de Alagoas, CASAL, Banco do Estado de Ala~ Yíi- conce~ér os créditos ·para ·as opei'aÇõf:.S ·conside-
goas e P .M. Maceió_ ra<;las. vi~yeis e eleitas, responsabilizaúdo-se pelo acompanha-

Estado do Amaz-onas, BEA _ , inento .da execução e zelando_ pela ·correta aplicação dos rew 
Estado da Bahía, EMBASA, BANEB e P .M. Salvador cursos; 
Estado do _Ceará, P .M. Fortaleza XI- apresentar .relatórios gerenciais periódicos e, sem-
Estado de Goiás~ SANEAGO, BCG e P.M. Goiâriia pre que solicitado, outras infofm~çõ~_s, com a fin~lidade de 
Estado do Mara_nhão, CAEMA e P.M. São Luís proporciónar ao Gestor da aplicação do FGTS meios para 
Governo do Mato Gtosso do .Sul, SANESUL.e. Campo avaliar o desempenho dos programas, nos seus .aspectos físi-

Grande - _ _ . , . . , . , , cos_, económico-fil)anceiros, sociais e institucionais, e a sua 
Governo do Mato Grosso, SANERMAT, BEMAT e·. -Vinculação- às diietriz.es gOvernariientaiS-;-

Cuiàbá As obrigações da CEF explicitadas acima, evidencia a 
Governo do Estado do Pará, CASAMPO, Bahco Estado sua responsabilidade nas análises de· projetas e acompanha-

do Pará e P .M. de Belém · mente das operações ·de crédito com recursos do FGTS. 
Para que o Congresso Nacional possa avaliar o desem

penho das funções.da CEF, é esSencial que receba um conjunto 
_de informações necessárias que estão explicitadas neste reque
rimellto. Como exeipplo de resultados diferenciados na aplica
ção do recurso, apresentamos ab;:~.ixo _um quadro comparativo 
que analisa os custos e qualidades de vários conjuntos habita
cionais erri diferentes Estados. 

Governo do Estado da _rarO!ba, COASEPA e P.M. de 
João- Pessoa 

Governo do Estado de Pernambuco, BANDEPE, COM
PESA e P.M. de.Recife. 

Governo do Es.tado do Rio de Janeiro, BANERJ, CE
DAE e P.M. do Rio de Janeiro 

Governo do Estado do Rio Grande do N.orte,B.D.R.N., 
Cáertf e Natal 

Governo do EstadO do Roraima, CAERD-, BERON 
Governo do Estado do Rio Grande do Sul, BANRISUL, 

CORSAN e P_M. de Porto __ 

·Para ereito de· Comparação, agrupamos no Qü.adro-1 con
juntos _que apresenfam_custos unitários menores em qualidade 
superiores àqueles do Quadro 2, que surpreendentemente 
apresentam custos unitários por-metro quadrado maiores, a 
despeito da qualidade inferior. 

EBTAOO/MWnCJ.t'tO t:ONJUN!O HOr:f~ UN(I)~nli· 1 V . ....U.n_L!:.. •• ...:Il'.--Ui!~::. OI:H·if.I~V"f.~~bF~:i 
. (UPF/\u':n ____________________ .:,. _________ , _________ ·-·---·------------------·-----~--------··· 

f-"E.Iriô\ CIP. U<:'lrltB.Ili\ 0~) CClllji.!I"II:O!.~ ;l .. _fJIH:! :J0 7;~;3 l.,;•~•:,:".\!~· _f.I"II_C\lVC'IÚ~.I· j;;~.IH:.'"nl 
C~1j ~cab:ld~~._g~mfi1~ti~~ 

,P,int;~d:<!"- C<"hll 11<"\~~~.ci•J. 
lJt- b:111 j ;~\H:Ii-1"""' 1' 11,\•w :\t~I-;\J 

I. dtlc:l .. ; pt:· I ;:1 1. con·~t: ,. llt. ,.,,. ;1 

r.::' fc'PlPYésl: i m•Jo ctr-~ tll;:iq't i,.. 
nas~~:::-·(,.\ ~~~·td'c~il.:UI'.:~. 

-- ---- --·------------·---~ -----·------- • -------- •-------·---~w-·----...-..--•• -·----
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SERG:CPE 

Eng .. V€:lho 

i.JN [1). •n:.l \{~ .. '-..i.i'tiJ . ...r1rt~ ... w:~r:. OBHõ i\'··' i:ÇbFB 
< L!'?í·~ h1~~! 

~6- ~0 584 Ca~o~ jnJJvldu.liDr em 
(20) nlvenar· Í:lr rr-:?bor~:-~d~l·:. .. 

pintc:H:h7L!"·· BfJill nc:abnmt-~rl 

to. Em tn=1,b::-t !hD!"' df.:." •.u· 
banizt:H;:l:io. Cow:>t.ntlda!s 
p;,,r··~~ o~> fi.'mpr'l'··~/adr:l!::. ria 
Fi:Í.br i c.·a Couf_r<.HIC:õ.l.. t:ic ___________________ .. ________ __.___~--------·-'-.:.....--------"-'--·-'-""'----·----.... 

PrOPi:á Mil do Cnr:mo 9.6 ~0 5r..!n .'Ter r rõ:-114) d;J~Id{)~ c~'-'·'"--s: 
(26) bem <.\C:1\b:.lda_s_.l"'}?boc<.l~õ:\1;; 

e pintn~~"•conn~r~IÍCJ~o 
em alvenaria.Ruas ca~
r.:.alhadu~ .• --------------------------------=------------;___,._ .... ___ ~---. 

------------~----·------~-----"--'--~------------------~-·-":"-:--~;:....~--:...---..,..--
R!O GRAr~t>E: 00 Nt>RTE 

Natal Re!Jfdenc:i;~'1 
Ic-apoi 

96 38. 6!1'0-\ Cã!~"'s :belll--r:-on~:tl' •J l•h-c~:;. 
(20) COIR 4 c6modo~. em :,lve 

ni:\r ii:\~ l'f~bfJCOtPilltlli'';~P 

cas~~ in(llvidLJ~i·' ~u'" 
2 ~9'1<'\~:;..Ur·ban i ::::<.,d<'l. 'r:mn 
mei(lS-Fi~s. Rede de ~s 
goto r-. 

-------------~-----~------""'--"--------------------__,.::.......:..."""----·--..;.--.!.. 
Média do valor· do nt2 (L/PFU 

UN:t:u. m V •. UIJ..i ! ........ ii::.'lL .. U.J..'..i.:. (li:íl··i:::;::.,.1r":l:itl:· 
\h• I' /t\',·.~ 

~~~-.,-'""'·" ---··---· ·-·--------" ----•·----·•·------'··'-c .. ·--·-·'······~·-·····-···-· ... 
O~HIA 

CAM~ÇARI Canraç:i\r i 20_ 7::!.0 
CM> 

Cnn~;t r•Jç:Üo I''' (i .. ·mol d<Hla 
(ltt1:LI1) f'CC}t.l}:.w~ I"U•l 

cnm--;~~~-1'<:'11tD~ P. Pt"J;fai ... 
t.IJI'',cl. CCdFIJ m~-\q•J i !li\"'• ~ 
llli.\lt.·r·i;.lJ rl1· nt·;~t'l'fl~ 

________ ,_'T ___ ---·--··--···· .. ····-"-:'-:-"::"'-~---·--··----------···"·"-·--···-"'"'"""--- • -----·- -

Vera Cruz üar·r·i?l d1J Gil ~)00 2.0 726 1:~-.,~ ... <t~·, -,,:m--,,1-vr.:•ri-;w·i·,,;~;:r•n, 
(36) pil.i:I.J.f'<'l_ int:el'ti'\,CCJ1l.)'..l.YI 

to Utbanizndo cc~ ~s

~alto. Rede d~ ~sgotos 
e e~trn~5o da tr·ut~mPr•
ttJ.VFnlja rea1iz~da ir•·
cluslve par·a ver~niG·· 

t. <·lS. 

=::====--================-====~=========-==================::::=-=::·.::::::::::::-:.::::-: 

npar e c tda tJe 
Goiânin• 

ConJ.Estrela 
do-~u1. 1 

500 20 7~7 Ce~~:"l!:, c:om :i r::PllltJclo'•!lc;~ 
(35> minarli1':,. ':>F~~~ :-lcr:t.lJ'i:\mr-~n

tn(!:<:~lll rt~bOt\O f·~ pint:u
Fa Rxterna e· lr•terna. 
i:\Pell<it''• com (:d~ll:l·;-:-;pir.o) 
~;!~'li Pi·lm~nt:c.1 <:'>.n•nrJn i t~.í~· 
l'·io(t.'~';I~Ol~l C' P~~~tiJ pn·

'1 i1:ia'l lnc:l,_tídá~·; 110 
·Financiamento ~~mb~rn 
~•em 1'\r.:ab<:~-tnCHrto~ \f!uô:\~; 

mbert;lu pel~ pr~r~ltu
r;,\ m~rri urban I :-~;,tc.r,o. 

Maio de 1992 



Maio de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sexta-feira 1' 2687 

QlJ('II)t~ o J. :r. 

EHlAOO/MliN!CIPIO CONJUNTO I!~B. UN:W. 

(:ioii~nia Mon:"~l.li':\ dn 
~!Cl!';qut·· 

;:!0ô : .. ~~; if:)'} C:~~·:;,l!;. Ch;·,,rti!.>t <11,;.,. •. !':t~m 

C3~) l'('ttor:~ ~ ~i•!m p:nl.(JV~, 

PJ;.J{NANBtJ'CO 

:\\ Pl':n;'l"' ~::nnt c. uni 1 ·,,;,,i •::11" 
Fo·•>' •·1 c ''1.\•n i dc<~JI 'l .. PIJ<'·t•.: 

Cnn J .El1 -'1':, i t 

Novn 
/i0ó ;:::; .. ~ 

Vti:ttt··J,i\ di·~ Ht'9 
t'l!ll: .. \n 

M .. A G O Af:; 

;)f;) t:l.'llt ; ... ~ çlll'l(.)r:n•:, ri~-' ;,,\v~: 

tt<':il' 1>1. •.:t;·m 1 ·''l)o;wn I" t:t~m 

n ilJi.t.\t··:·,,~rh.L"t~. :1~:!t.l; .•. ·; • •. ·:•. 

m<.l~= i nd i v' c~~~··\ 1 !''·. r·r:~··:•,;i·l 

e ~tllllidrturo ~:!''" ~ r~m·· 
•:.r·~ (•r' u•::tJ j ;.i co•n ·~~·O" 
í.) l r:•rr<"'·:; .. r:1 crt\;)1"; ::\:·\ .;::~;t ·,'\ 
('r'>)'l•".i:r··•rindr• n r·r•r:r.r <.1,• 

..... ,.--.-.... ,. .. r., 

('I''~''J('>l ()'•," f)(:';OI III Í):>lll; .-\ 

ç;ln. 

C'!rl'r~~t.-1·-úç.~~!J r--•:J r 11) .. r::.!"l:',:'\!ir 

curn ;_.~ chmncll):ii, dr·:· <llv<:-
rl~u-i\':1., ·F>cm r·c,bl,-~-n ~ 
'i(;-;1',1 pirr!:tAI'Õ:\• J:•;t:.>i.:,t(•;)<;; 

r: ~Jr:m i nrtd·,·~~; .. i~lc i a ,.,;~."IIJ.~t .. 

J:irl'r·:I"'C':d: I' \d III' ... ,, r~r· f:;_, .. 
ni.:~;""l,:~~r• c PI'"O,I-:I:o 1;1;·::-n 
c:on~~t .. 11n de) .;. 111-'.llc i;,\f!i~'n 
t (;\ 

RG!::.itir~·nc: i<':I'J 
.Jo1.ir.J G:':llllP<':\ i Q 

704 ~!j, ?lló Ct:rnr..t.r· rr.r.;:\~n r' u. i ru" C<~<:-~-~~• 
c:c1r1 U t:rlmrJdcl~i c-~ pr·~·· 
rlro'Jd:rrin, !'ir.m r1r<rt•Jr•;·\ c 
::>CHI I'"ClJDC:D .. r/r.~:-,1~:; o·:r~:J•J:·>-~:" 

I·~Cdl·:: ('lo;; 1-:;~"',~)IJ!.n,, l~'lo'l'': 

:0\h<::l' l rr•; ··~~·'CI\l IIIC ln~~ .. !· IO!i> 

( ;J:':i) 

M~dia do custo du rn~(!JPF'l ~~~.~ 

Fonl.f"~ Rr-:J·,-üóric) tlct~; Auditcw:-::~; ~lo TC\.i p;,\t'"iil. Cmnlt-~;Hn t:l~: í/1)1''!,\f> f)db1 i c:·~~:> .. 

Da análise dos .Quadros 1 e 2 temos a surpreendente 
informação de que O$ conjuntos habitadonais com qüilidade 
inferior, apresentam um custo médio. do m2 superior em 40% 
aos conjuntos de melhor qualidade de e.dificação e infra-es
trutura, Depreendemos desses dados que se a CEF utilizasse 
critérios básicos de custo b_enefícios POderia ampliar seu pro-
grama habitacioilã.l de fo.rma substanciaL __ _ 

Para dirimir qualquer dúvida referente ao § 4'", do art. 
38da Lei n~ 4.595 que dispõe sobre o sigilo bancáriO", anexamos 
o Parecer n<:> 173, de 1990, da Comissão de Constituição e 
Justiça q-ue analisou a referCida matéiiã. 

Sala das Sessões; 30 de abiil de 1992. _:_Senador Eduardo 
Suplicy 

tA Comissito D{retái-a) · 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O requeri
mento que acaba de ser lido será despachado à Mesa para 
decisão. nos termos do art. 216 do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Está esgo
tado' o tempo destinado ao Expedieilte. 

Passa-se à 

Item 1: 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 125, DE 1991-COMPLEMENTAR 

(Em regime de urgência, nós ·terinos do art. 336, 
·c, do Regirilento Interno.) 

Votação, em tuna único, do Projeto de Lei da 
Câmara n• 125, de 1991-Complementar (n' 60/89, na 
Casa de orígem), que disciplina, os limites das despesas 
com o funcionalismo público, na forma do art. 169 
da Constituição Federal, tendo 
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PARECERES, proferidos em plenário. 
Relator, Senador Meil::a Filho. 
- 1" pronunciamento: favoráyel aQ projeto; 2" 

pronunciamento: favorável à emenda de plenário. 
(Dependendo de parecer sobre as emendas aprew 

sentadas perante a Comissão -de Assuntos Econôrnf
cos.) 

O item 1 é retirado da pauta da Ordem do Dia de hoje, 
nos termos do art. 1_75, letra e, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro ~enevides) 
Item 2: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO .. 
N• 16, DE 1992 

(Em regime de urgência, nos termos dQ.art. 336, 
c, do Regimento Interno.) . · 

Votação, em turno único, do Projeto de ReSolUção 
n" 16, de 1992, que autoriza o Gover.no do Estado 
do Rio Grande do Sul a emitir e c.olocar no rp~rcado, 
através de ofertas públicas, Letras Financeir_as do J'e
souro do Estado do Rio Grande do Sul (LFT- RS), 
destinadas ao giro de 83% das 47.769.443 LFT- RS, 
vencíveis no primeiro semestre de 1992. - ' 

A discussão da matéria foi encerrada. na sessão Ordinária 
do dia 27 do c_orrente. 

Passa-se à votação do projetõ. _ 
Os Srs. Seriadores que o aprovam queiram permanece: 

sentados. (Pausa,) · 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretdta-para a redação fi~al. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Beneyícjes)- Sol;>re a me-
sa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a reda.ç~Ç> final 
da matéria e· que será lido pelo Sr. 1" Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER N' 96, DE 1992 
(DA COMISSÃO DIRETORA) 

Redação final do Projeto de Resolução n9 16, de 1992. 

A ComissãO DiietOra apresenta a r"edação final do Projeto 
de Resolução n9 _l6, de 1992, que aurorizã o-G:overno Qo 
Estado do Rió Grande do Sul a emitir e- coloçacno mercado, 
através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro 
do Estado do Rio Grande dQ_Sul -.LFTRS, destinadas ao 
giro de oitenta e t!'êS-por cento das_ ~7.769.443- LFT
RS, vencíveis no prinfeiro semestre de 1992. -

Sala de Reuiiiõ~s_da Comissão,_39 Pe abril de,l_992-
Alexandre Costa, PreSidente - Iram Sar:aiva, Relator·- Ra· 
chid Saldanha Derzi, - Lúcio Portella. · · 

ANEXO AO PARECER N• 96, DE 1992 

Faço saber que o Senado Federal, aprovou, e 
eu, , Presidente, nos termos do art. 48, item 28, 
do Regimento Interno, promulgo a seguii"tte 

RESOLUÇÃO N' , DE 1992 

Autoriza o Governo do Es_tado. do Rio Grande do Sul 
a emitir e colocar no mercado através de ofertas públi
cas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio 
Grande do Sul - LFTRS, destinadas ao giro de oitenta 
e três por cento das 47.769.443- LFT- RS, vencíveis 
no primeiro semestre de 1992. 

Art. 1' É o Governo do Estado do Rio Grande do ~ui, 
autorizado, nos termos dos arts. 4" e 89 da Resolução o9 58, 
de 1990, do Senado Federal, a emitir Letras Financeiras do 
Tesouro do Estado do RiO Grande do Sul- LFT- RS.. 

Parágrafo único. A emissão das LFT -RS, destina-se 
ao giro de oitenta e três por cento das 47.769.443 LFr -
RS. vencíveis no -primeiro semestre de 1992. 

Art. 2" As condições frnãnceiras da emissão das LFT 
-RS são as seguintes: 

I- quantidades: a ser de_finida _na dat~ de resgate dos 
títulos a serem substituídos, deduzida a parcela de dezessete 

_por cento_; 

II-modalidade: nominativa-transferível; 
III- rendimento: igual ao das Letras Financeiras· do Te-

souro Nacional (mesma taxa referencial); 
IV- praZo: até 1.837 dias; 
V- v;llor nominal: Ci"$1 ,00; 
VI- CaraéferístiCas dos títulos a serem substituídos:. 

·Vencimento 

1"-5-92 
15-5-92 
Total 

Quantidade 
10.440.942 
37328.501 

.47.769.443 

. VII - previsão de colocação e vencimentos dos títulos 
·a serem emitidos: 

. Colocaçllo V~ncimento Titulo Data-Base 
4-5-92 

15-5-92 
15-5-97 
15-5-97 

531837 
531826 

4-5-92 
15-5-92 

VIII- forma de colocação: através de ofertas públicas, 
-nos termos da Resolução n9 565, de 20 de setembro de 1979, 
do Banco Cen-tral. 

· · · Ârt. -3-9 Estã 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 palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os:Sr~. S-enadores q~e a ãprovam q~eiram ~Im.afiecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgaçãO. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro ~e_nevi<ies)
Item 3: 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma
ra n' 108, de 1991 (n' 1.991189, na Casa de origem), 
quç autoriza o ~oder Executivo a criar uma escOla 
agro técnica federal no l\1unicípio de Araguaína, Estado 
do Tocantins e dá outras p:r:ovidências, tendei 

PARECER FAVORAVEL, n' 73, de 1992, da 
Comissão --

-de Educação. 



Maio de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sexta-feira I •• 26!)9 

A discussão da matéría foi encerraqa no dia 27 do -corrente· 
mês. 

Passa-se à votação. _ , __ - _ _ -
Os Srs. Senado!es que a àptovam. ·quêitain p€'rnümeéer 

sentados. (Pausa.) · · 
' Ap,rovado. 
A matéria vai à ~artç~o. 

É o se,guinte o_j>r_ç>jcto aprOv~a:-do: 

PROJETO DE, LEI DA CÂMARA N•108, DE 1991 
'' ' ' 

(N• 1.991/89, na Casa de. origem) 

Autoriza o Poder Executivo a criar Uma esc-otã. agi-o~ 
técnica federal no Município de Araguaína, Est~ao- de 

·Tocantins e. dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: _ _ 
Art. 1 \' Fica o Poder ExeCUtiV-o autoriza-do a criar urna 

escolà itgrotécnica ·rédCral no MuriícíPl6 de Arã.gUaína, Estado 
deTocantinS. · ---- -- ----- · -- ---·-:;·.- -_---

Art. 2~_. o· .esurOclêciffiCiitO ,_de éiiSiQO ~~,que trata esta 
lei manterã cursoS de ~técnicos eni agflcultuf~ .e.pec4~ria. -

Art. 3~'. _·_As ~e~pesas decorrentes da i-nstalação e funcio
na~~Qt9 .d.a, e_sçÇ~fl.agrqt~çnica_fcderal de Araguaína correrão 
por conta Qe dotações específicas a s~rem ~cóilsi&_hadã.s~no 
Orçamenrcrda· Uniãb, para ·os exercícios seguiiites à aproVação 
da presente lei. -:',; 

Art.• 4" . O Poder ·Executivo, ouvidO o MinistériO da 
Educação, regulamentará esta lei no prazo de nov-enta dias, 
contados a partir de sua vigência. _ _ . ~ . _ 

A{t. 5'. Esta lei entra em vjgor.~à. pata d~ ,sua publi-
caçãó: .. · • · " ' .. .. .. . . . •. ~" .. , 

Art. ·6~- Revogam-se· as disposi-ções em contráriO: ' --

0 stt: PRESIDEN:rE (Maur.o Be~evÍiles)- . 
Item 4: . 

_ Votação, em turno único, do Projeto de ·Lei -do 
·Senado n~ 105, de 1991, de autoria da SenadoraMarluce 
Pinto, que dispõe sobre o custeio de trariSporte escolar 

. e .. c?nstrução--.e--rrranuleil~<f~ ?~ ~Sas qq ~tudante do 
ertsn'io fundamental com recursos do saláno-educação 
e dá outras providências, ten~o 

PARECER F A VORÃVEL, proferido ein: plená
rio. 

Relator:· Senador Almir GabrieL 

A discussão _da .matéria foi encerrada na sessão o~dináiia 
do dia 24 do corrente. 

Passa-se à votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pérrttanecer 

sentados, (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretoracpara iedação-fiilaL-

É o seguinte o projetO aprovado: 

PROJETO DE LEI DO SENAD~ N' lOS, DE~í9\Jf 

Dispõe sob~ o_ custeio de transporte escolar e cons- ... 
tr.ução e manutenção de casas do estudante do ensino 
fundamental com recursos do salário-educação, e dá . 
outras providências. , • · 

O COngresso Nàcioit31 decreta: 
Art. I~ A cota federal do salário-educação, de que trata 

o art.-2~_, _§ 2'?, do Decreto-Lei n_~ 1.422, de 23 de outubro 
de 1975, será apliçi}.Qa também em programas·intermunicipais 
de transporte escolar e _casas do estudante do ensino fUnda· 
mental. __ 

Art. 2"' Na celebi-ação de convênio para a concessão 
dos recursos, de que trata o artigo anterior, o Minis-tério da 
EducaÇão levará em conta. 

a) os déficitS- de escolarização c a infra-estrututra dos 
serviços, sobretudo das populações rurais nas regiões mais 
carentes do País; 

b) os planos de educação dos Estados _e Municípios que 
tenham corno prioridade efetiva a-univerSalização e a melhoria 
da qualidade do ensino fundamentaL _ " 

Art. 3o Esta lei" entra em Vigor mi data_ de sua publi
cação. 

-Art. 4"' Revogam~se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -
Item 5: 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do 
Senado n"' 107, de 1991, de autoria da Senadora Marluce 

-- Pinto, que disciplina a publicação dos atas, programas, 
obras, serviçoS--e campanhas dos órgãos públicos, téndo 

PARECER, proferido em plenário. 
-Relator: S.enador Nabor Júnior, nos termos de 

substitutivo que- oferece. · · 

.. A discussão da matéria foi encerrada na sessão orÔinária 
do dia 24 do corrente. 

-:__ :Pa.sS<l;-ªe à votáção do substitutivO; qUe tem preferêricüi 
regiineiitaL - ~ - _ 

o-s Srs. Senado"ré:S que o aprovam <i~eiram perm~nece~ 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o substitutivo, fica prejudicadc;> o projeto. 
A matéria vai à Comissão Diieiór·a a· fim de redigir o 

vencido r ara o turno suplementar. -

É o seg!Jitjt~_ o ~ubstLtutiV.o~ aprovadÕ-.-

EMENDA N' 1, Do Relator (Substitutiva) 

Dê~se ao art. 1"' do Projeto a seguinte redação: _ 

''Art. 1" ··································--····--·-·-····· 

§ 19 Dependerá de autorização legislativa a di
vulgação realiz~da por entidade privada, a título onero
so, d_9s a:~9s, -programas_, obras, serviços e campanhas 

--_de que trata esta lei._ 
§ 29 Ficilm exCluídas da exigência-de que trata 

o parágrafo ãnterior a publicidade refúente a progra
mas e· ações·de saúde pública, medidas contra calami

_dades públicas, situaÇões que afetem a segurança nacio
nal, bem como a divulgação de informações sobre a 
execução dos serviços públicos_.~·-- -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~ 
Item 6: · 

Votação, em turno único, do_Projeto _de_Resolução 
no 22, de 1991, de autoria do Senador Márcio Lacerda, 
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que acrescenta parágrafo ao art. 62 do Regimento In
terno do Senado Federal, tendo 

PARECERES, sob n'' 222, 331 e 432, de 1991, 
das Comissão · 

-de Constituição, Justiça e Cidadania - 1<? pro
nunciamento: favorável; 29 pronunciamento: concluin
.do~ pelo não acolhimento. do pedido de reexame, por 
não encontrar embasamento regimental nem argumen
tação convincente para deferimentO da pretensão. 

-DIRETORA, favoráveL . 

A discussão da ni.:itériã. foi eilCeri'ada na sessão dO dia 
21 de novembro de 1991. 

Em votação. 

O Sr. Marco Maêiel..:.... Sr. PresicteD.te, peç~ 'a p~Iavra 
para encaminhar a votação. · -.·· - -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Líder Marco Maciet, para encaminhar 
a votação. · -' 

O SR. MARCO MACIEL (PFL -,-c PE. Para ~ncàminhar 
a votação.) -Sr. Presidente e_Srs. Senadores, vem à votação, 
na tarde de hoje, projeto de iniCíatixa -dQ nobre S~Jiador Már
cio Lacerda, que pretende alterar o art. 62 do_ Regimento 
Interno do Senado Federal. 

A meu ver, Sr. Presidente, a alteração que pretende o 
mencionado Colega de representação coilflita co·m o espírito 
da Constituiçãó de 1988 e com aqUilo .que expressamente cons
titui e, mais do qUe iSSO, a vertebração do próprio-Regimento-
Interno. . - -.-- ~- --,r_-.- ,--

Sabe V. Ex•, Si:. Pre~idente, esabein V. Ex•s, SrS. Senaqo
res, que a nova ConstituiÇão ConSãgrõU o·pturalisrrio partidá
rio. E, como decorrência, surgiram, como" lião podia deixar 
de acontecer, os blocos. parlamentares, _que tiveram não so
mente reconhecimento no novo constitució_úalismo, mas tam
bém nas Casas do Congresso Nacional. Aliás, é bom lembrar 
que isso não se constituí novidade. Sempre trabalhãmos, no 
Cortgt~sso brasileiro~ o que também. qcprre nos CÇ)J?$ressos 
de outros paíse"s do mundo -com ó sj.stema d~ Qlocos parla
mentares. ~u~_ca, Sr. Presidente, se "iinpediu, n~ Casa, "que 
os blocos extstlssem! . _, . - ·. . 

É evidente que se poderá argumentar que no período 
de 1965 a 1g6g esses blocos não exist!rru;n_. Mas; para o caso, 
há uma explicação: eietivamertte, eStávamOs praticando um 
bipartidarismo rígido,, que não oferecia a- ój:iorlunidade do 
aparecimento de novas legendas. Mas no momento em que 
surgem novas legend~s, no momento, Cõitseqüentemente, em 
que se restabelece, em toda a sua ex~e:nsâo _e ~ntensid~de, 
o pluralismo, é natUral que isso se refletisse também nas Casas 
do Congresso, tanto na Câmara dos _Deputados quanto no 
Senado Federal.. · · ---

Daí por que. creio expressar o sentimento rilajoritário 
desta Casa, ao defender a rejeição deste projeto, porque impe
dir a formação de blocos é algo lesivo ao bom funcionamento 
das duas Casas __ clo Congresso Nacional. À proporção que 
os blocos se organízaÇ"t criamos melh~res condiçóes para que 
a Casa melhor delibere, para que se agilize o processo de 
tramitação das proposições que aqui vêm à apreciação dos 
ilustres pares. 

De mais a mais, Sr. Presidente, ensejar que os partidos 
que integram Blocos percam suas lideranças -pela formação 
de blocos, representa uma grave ofensa, a meu ver, ao bom . 

desenvolvimento das atividad~s das agremjaçQes partidárias 
na Casa. Será -friso --atentar contra o bom desenvd
vimento das atividades das instituiçõ_es partidárias, que deve
mos consolidar, criam~o. assim, condições para uma boa prá
tica democrática. 

Aprendi com Maurice Duverger que a boa democracia 
pressupõe bons partidos e que não é possível a prática .ck~mo
crática sem qu·e haja partidos sólidos. Ora, se queremos c0,1SO
lidar o quadro partidário brasileiro devemos criar condiç,Jes 
para que os partidos tenham ampla capacidade de movim<m
tação, para que possam, quando lhes convier, formar blocos 
ou deles se desligarem, sem que isso obste o seu adequado 
funcionamento nas Casas. 

Daí por que, Sr. Presidente, a nossa manifestação é·río 
sentido de que a proposiçãO hão merece acolhida e que, conse
qüentemente, não receba o projeto a aprovação dos ilustres 
Colegas desta Casa. 

Faço essas observações, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
·consciente de que e_ssa proposição, apesar de reconhecer no 
Seu aUtor uin Parlamentar que pfocura aplicadamente _cumprir 
o seu mandato, choca-se com os altos objetivos que- hoje 
norteiam a atívidade congressual. 

Muito obrigado. - -

O SR. PRESIDENTE (Mauro- Benevides)- Concedo 
· a palavra ao nobre Senador José Fogaça, para encaminhar 

a votaçãO. 

_ O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB -RS. Para encaminhar. 
Sem revisão do _oradOr.)- -s-r~ Presidente, Srs. Senadores, 
.o que _estamos fazendo aquí é nada mais do que explicitar 
uriia norma e uma prática que já são inteiramente c6ris3gradas. 

_ Ç>_Regiffi~iito~rião é rtg~rosameilte éXplícito, m~~sõ-seu_conju:n
to de normas conduz, necessária e inevitavelmente, ao enten
di~ento; segu~do-0 q~ar_~ ~~qe(de Bloco passa a coexistir 
com o Líder de_Partido, e nessa coeXiSténcia não pode haver 
uma sim_ultaneiQ_ade, não pode haver uma colisão de prerro-
g~tiv~. - - -- -- - -

De modo que, Sr. Presidente, estamos diante, pratica
-mente, de uma· situação de fato cons.umado, uma prática, 
uma" praxe, uma norma que emana do Regimento Interno. 
sena, de certa forma, um desperdício, um exagero; se nós, 
além de cederm_o_s aos Líderes de Partidos todos os direitos 
e prerrogativas de plenário e em- corriisSões, ainda Cedêssemos 
aos Líderes de Blocos. Não haVeria, Sr. Presidente, tempo 
regimental nas sessõ-es para atender, por exemplo, a todos 
_os pedidos de_ intervençãO. Nós haveríamos de~ colidir com 
uma_ situação que, na prática, seria"iinpoSsível de se configurar. 

· - P~rece-me que ê rigorosamente óbvio e absolutamente 
indiscutível que, se_o Líder do Bloco fala em nome do_Pa_r_tido, 
TI.ão há por cj_ue um Líder falar em nome do seu Paftido. 

Se é para concordar, torna-se redv.ndante e desnecessário; 
se é p-ara discordar, não há como e não há por que participar 
do Bloco, e o Bloco perde o sentido de ser, perde_ o seu 
sentido até ontológico. 

Ad~mais, no meu modo de entender, as restrições à_ for- -
m.açã9 de B_locos aind3. são muito poucas. restringirmos apenas 
a competência e a prerrogativa estabelecida pelo Regimento 
Interno pare~-me muito ·pouco, Sx:. Presidente. O que, na 
verdade, deveríamos retirar também dos Líderes de Partidos 
são as vantage"'s materiais, as prerrogativas de gabinete, de 
funcionários, os custos que isso a?3ba por acarretar ao Senado. 
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A criação de Blocos, Sr. Presidente, tem o Objetivo de 
unificãr força! políticas, e eSSa foi a intenção do texto constitu
cional, não podemos deixar de reconhecer. No entanto~ ao 
unificar forças políticas não é pos·stvel que elas_Se- ptilverizeln 
na palavra de suas_diversas lideranças. 

Por outro l~do, a criação de Blocos, ·com istO, estaria 
gerando despesas enormes ao Senado Federal, porque criaría
mos estruturas paralelas, pesadas, caras e rigoros-amente des
necessárias, porque essa estrutura os líderes partidários já 
a possuem. De modo que se uma-Liderança assume um B~oco 
partidário, ela, evidentemente, se sobrepõe a todas as demais 
Lideranças ·cte partido, e não se faz necessário garaÍltir aos 
demais partidos as mesmas prerrogativas, sob pena de -criar~ 
mos uma situação de colidência no interiOr-do Bloco, ou uma 
situação de redundância e inutilidade, ou seja, os Líderes 
de partido irão apenas repetir aquilo que o Líder _de BlOco 
faz. 

Sr. Presidente, entendemos que merec-e aprovação- essa 
emenda ao Regimento, de autoria do Senador Márcio Lacer~ 
da. Ela já teve parecer aprovado na ComissãO-ae Constituição, 
Justiça e Cidadania, já teve o entendiinento favoráye_L da Me_sa 
desta Casa, portanto não há por qUe relUtarmOs e-heSitarmos. 
Trata~se de uma medida saneadora e moralizadora, inclusive, 
e por isso devemos votar a favor. 

O Sr. José Paulo Bisol - Sr. Presidente, peço· a palavra 
para encaminhar. - ·-- -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -,-·Concedo 
a palavra ao Senador José Paulo Biso!~ 

O SR. JOSÉ-PAULO BlSOL (PSB =·:Rs.-Pa:ra eneami
nhar. Sem revisão do orador.)- S!. Presidente, Srs. Senado
res, quando colocaJ?lOS duas ordens dif~rentes no mesmó lugar 
e ao rriesmo tempo; cada ordem é uma desordem em relação 
a outra ordem. QUando colocamos-um bloco parlamentar no 
lugar dos partidos que o constituem, Se admitimos que a ordem 
dos partidos em particular continua prevalecendo esposada 
com a ordem do Bloco parlamentar, estaremos colocando 
duas ordens no mesmo lugar e ao mesmo tempo, e cada ordem 
será a desordem da outra ordem. Quer dizer, cáda partido 
vai ser a desordem do bloco; c o bloco vai ser ·a .desordem 
de cada partido. - -

Não consigoi~teli&r a põsiÇãO~do DObre -Líder dO Gover
no, ínclito Si!D.3dor Marco Maciel. Esse dispositivo, além de 
ser, como afifmou mUito-_ claramente· o nobre Senador José 
Fogaç~. ·uma expiidtaÇão i::Io qu_e_ eStá' poSto já sistematica
mente no Regimento, posicio-na-se êlp. defes!i -do_ B1_o.co_ parla~ 
mentar-- e sou in!migO~ do Bloc_o parlamenta.r:. _Acho que 
precisamos titãr isso·o.mais _rapidamente possível da Consti
tuição, porque a idéia de bloco parlamentar é uma idéia -~ultide-
mocrática. · · 

Mas não estou discutindo isso. O que-_m~ eSpilfttà é que 
o nobre Líder do Governo, que- é quem ·eSfã iil'teress'aâo, 
suponho, no Bloco parlamentar, está contra um dispositivO 
que favorece a formação do Bloco parlamentar. Apenas expli
cita, repito, o que eStá sistematicãnlente posto nõ"Regimento. 

Se nós, hoje, vqtarmos -contra esse ·dispositivo sei'á uina 
coisa curiosa. Vamos estar contradizendo a nós mesmbs, isto 
é, criando dentro· do Regimento uma ordem diferente da or
dem do Regimento, ist_o é, o Regimento vai pass.ar·.r·Sclnima 
desordem em relação a nossa· deciSão e a hossa· decisão vai 
passar a ser uma desordem em relação à ordem do Regimento. 

Não há possibilidade lógica, não há alternativa do voto 
cotitrãrio a esse .dispOsitivo, que é ·simples. "S_e o Partido A
mais o Partido C resolvem formar um ]?loco parlamentar, 
segundo a Constituição e nos termos do nosso Regimento, 
es~e Bloco parlamentar vai passar a funcionar aqui, neste 

_plenário, e em todas as dimensões-do Senado, como um parti
do. Meu Deus do Céu! O que é um Bloco senão um partido 
de partidos? É possível conceber um Bloco que não seja um 
partido _q5: partidos? 

Então:· nãO faZ sentido, vamos-simplesmente ser coeren~ 
tes! Vamos simplesmente ser objetivos! Realmente, esse dis
positivo é- importante por tOrriar explícito o _que _corresponde 
a uma implicação lógica dentro do nosso Regimento~ 

Então, recomendo aos nobres Senadores que votem a 
favor do projeto que está sob cqnsideração. O.brig_a9-o. ' . ' . . - -

O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presi_dente,_peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

-~- O SI{; PRESIDENTE (Mauro Benevldes) _:_ Cóni:edo 
a _pal~Vra ao nobre Sena~or Humberto Lucen3:. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PEL!'a.ra eoca.
Tffiiilhiu.) -Sr. PreSid~nt{e~ votar~mo~ fa.yÇlra'velmente ao pro-
jeto do nopre Senador Márcio Lacerda·. . .: . 
_ Lembro, aliás,. que há o parecer, pela constltUCionahd~de, 

da ComiSsão de Constituição, Ju_stiça e ~dadan!a_, _no s~n~i~o 
de que os Partidos que aderirem a Blocos não possam manter 
as atribuições_ e pre'rrogativas de liderança partidária. 

O Sr. Nelson Wedekin- Sr. Presidente, peço a palavra 
· para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro· ByneVides) --'ço;,cedo 
a_ palav~a ao nobre Sena?or Nelsop. W_edekin. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - PR. Para encami
nhar. Sem revisão do arador.)- Sr. Presidente, encaminho, 
também, favoravelmente à proposição do nobre Senador Már
cib Lacerda, por todas as razões_ que foram aqui tão-· bem 
expostas. 

Q Sr~ Chagas :Rbdrigues-- Sr. Pi-esidente, peço a palavra 
-par~ ~nÇa:minhar a· votação. - ' - _ - · : _, - ~ 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
_a palavra ao nobre Senador Chaga_s ~od.rigu_es. 

-- O SR. CHAGAS-RODRIGUES (PSDB -PI. Para enca
minhar.)- A Liderança do PSDB recomenda a aprovação 
do Projeto de- Resolução n9 22/91, de iniciativa do nobre Sena
dor Márcio Lacerda, que acrescenta ao art. 62 à parágrafo 
que já foi discutido e é do conhecimentO dos Srs. Senadores. 

· Objetiva ele, sob ce~o aspecto, o fortalecimento dos partidos, 
poiS â medida em que! eles se aglutinarem em Bloco partidário 
irão pérdendo as suas características: · -

-_O-Brasil, hoje, está levando o pluripartidarismo a excés
sOs jnaceitáveis. Preti$amos marchá-r, como ent todá.-s as na
çOeS, pafã. um número limi-tado de partidoS~ que podem e 
devem contemplar todas as tendências doutrináriãs do nosso 
tempo. 

Por isso, Sr. Presidente, a Lic!_e_r:~nça do PSD B recomenda 
a aprovação do Projeto de Resolução n' 22 de 1991. 

O Si-. Amazonino Mendes- sr: Presidente, peço a pala
vra ·para encaminhar~ 

·o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Lfder Amazonino Mendes. 



2692 Sexta-feira I' DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Maio de !992 

O SR. AMAZONINO MENDES (PDC-AM. Para enca
minhar. Sem revisão do orador.) --Sr. Piesideilte, Srs. Se-na
dores, sem embargo-da boa intenção mani~estada .no_Projeto 
de Resolução pelo seu autor, o ilustre Senador Márcio Lacer
da, e os argumentos expendidos por t~ntos quaQtos aqui e-nca
minharam esta votação, sobretudo pelo raciocínio lúcido e 
extremamente convincente, feliz, do brilhante Senador José 
Paulo Bisol, permito-me fazer algumas ilações a propósito 
da matéria, entendendo-a de modo diverso do qUe foi expen
dido através desses ilustres Parlamentares, salvo engano, à 
exceção do Líder do GovernO, que fez úrii pronuriêiàrilentó 
difúente. - - --- ----

Entendo que o Bloco não elide, não elimina, não aniquila 
a identidade dos partidos formadores. O Bloco, de certa for
ma, apresenta uma aliança de caráter circuhstanciai" em que 
os partidos aglutinados apresentam uma convergência, riias 
aquilo não implica necessariamente na aDulação das suas iden
tidades, da sua personalidade, das suas ideologias e de seus 
comportamentos, de tal sorte que o disposítivo pretendidO 
pela resolução, acrescido o § 2<:> ao art_. 62 do Regimento, 
embora pretenda trazer medidas de economia, mas não tem 
o amparo da lógica que foi aqui largru~ú;:~te apresentada pof 
alguns oradores. --. _ - -

O Sr. Gerson ·camata- Permite-m-e-um aparte, ilóbre 
Senador Amazonino Mendes? - - --

O SR. AMAZONINO MENDES - Ouço V. Ex• com· 
muito prazer, nobre Senador Gerson Camata. 

O Sr. Gerson Caimita - Ilustre _Se_nador Amazonino 
Mendes, concordo com V. Ex~ nessa colocação que·faz. Não 
se pode entender que os partidos que se agregam para formar 
um Bloco percam prerrogativas no Regimento, eles deveriam 
ganhá-las. Perder-se, anular-se, o partido fica -impedido de 
ter um Líder dentro da Casa, porque se-agregOu a um Bloco, 
quer dizer, ele sofre uma diminuição- Como partido político, 
porque passa a não ter um Líder. Vamos imagínã.r Um regime 
unicameral, em que não haja Câmara ou Senã.do, maS uma 
única Casa. Orã,-Os"J)"artidOS se igregã"rhtm e Jicaxíamos_com 
os partidos que formam Blocos sem Líder, sem Líder até 
a nível nacional, porque não teriam Liderança do parlamento. 
Eu, mais ou me-no-s--;-·o-s-cornparci aos ·sindicatos·; ·eleS- fOimam 
a Federação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, qUe 
é uma confederação de sindicatos de trabalhadores de federa
ção na indústria. Então, em outros estados, eles continuam 
sendo sindicatos e fic3.m federados na Federação. Não têm 
que perder a prerrogativa e não deixam de ser sin9-!c,atos, 
pelo contrário, há as associações de futebol, há a associação 
capíxaba, a associação baiana, e há a Cóhfederação Brasileira 
de Futebol, elas são federações, e lá e:stá a Confederação. 
Se imaginarmos um r~gime unicameral Cóin ess-a eni"éiida apro
vada, não obstante as boas intenções lembro-me muito bem 
que o projeto do Senador Márcio Lacerda foi para dirimir 
uma dúvida, surgida aqui há dois anos --mas num regime 
unicameral os partidos estariam acéfalcis, porque formariâm 
um Bloco, seriam punidos. É uma tentativa, sei, o objetivo 
é impedir a formação de Blocos no· Parlamento _brasileiro. 
Essa é a Verdade, atrás da emenda está _esse objetivo. Então, 
seria melhor colocar no Regimento: "FiCã_-proiblda a formação 
de Blocos no Parlamento brasileiro". Pronto. Está_ eXplícito, 
claro e aberto. A emenda não precisava ser ·redigida dessa 
maneira. Agradeço a V. Ex~ 

O SR. AMAZONINO MENDES- Senador, apenas para 
cõncluir, ousa-rla dizer que a medida, embora -revestida com 
es_s~ -aspecto de moralização, aspecto de economia, ou -coisa 
que o valha, no fundo _e]a porta um recado de comportamento 
político. Na verdade, organizar um bloco partidário, nessas 
circunstâncici.s, sabemos que fica difícil, porque os partidos 
abdicam das suas identidades para doar-se de forma absoluta 
a um Líder de_um Bloco, que é uma convergência eventual, 
circunstancial. Os partidos, com isso, não quer dizer que_ desa
pareçam,_ eles podfrão ficar momentaneamente sub::;umidos 
naquele entendimento de grupo, mas apenas. para aquele obje

-tivo e com um "tempo certo, porque serfa á·anulação ah~:iOiuta 
dos partidos que comporiam aquele Bloco, assumindo ele 
a condição partidária. Ora, o Bloco não é partido, essa é 
uma idéia equivocada, uma idéia errônea, o bloco é_ tão-so
mente urna organização eventual, circunstari.dãl. eni -que se 
elege uma convergência para operar, ·no caso aqui da Casa, 
até um determiJJado tempo, um determinado limite~ Aquilo 
não elide, não_aniquila, não dizima, nãõ extermina, não acaba 
com a identidade dos partidos, qu_e contínuam corri as suas 
ideologias," com ós- seus programas. De- tal sorte que, sem 
embargo de a _tese merecer o maior respeito, o pensamento 
expendido pelo ilustre_ Sen~dor MárciO I:~~e~da ... 

O Sr. José Paulo Bisol- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. AMAZONINO MENDES- Com muito prazer, 
Senador_ José Paulo Bisol. 

Õ-Sr. José- Paulo Bisol - Tenho uffi pãrecer emitido 
na COmissão de ConstitUiçãO, Justiça e. Cidadania a ·respeito 
desse assunto. Tudo que V. Ex~ disse sustento no parecer, 
à margem do que eu dissera resumidamente há pouco aqui. 
É que, realmente, _o Bloco, para ser Bloco, tem que ter um 
comaitdo úníco, úrna orientação única, senão·-ele não é bloco 
parlamentar, quer dizer, em benefício d_o bloco_temque_ hayer 
uma liderança e uma ordem única, não pode haver duas ordens 
internaS. Mas o dispoSitivo diz bem claro, atribuições e prerro
gativas regimentais, -isto é,_-para as atribuições·, os dií:'eitos 

-e os-devereS regirnentafs o blocO Vai funcionar como um parti
do, segundo o nosso Regimento. Digo explicita e claramente 
no_rrieU parecer, que fói aprovado, por siilal, é que isso nãO 
iinpede que o partido continue partido e tenha a sua liderança 
internã; comO partido, mas Dão é mais uma liderança regimen
tal. Essa é a questão. Aqui, na atividade senatorial, do nosso 
ponto de vista da ação regimental, ele não é mais líder, porque 
se supõe que o Bloco tenha urna orientaç_ão e um comando 
único·. Senão, isso vira uma des6fdem total. 

O SR. AMAZONINO MENDES - Na esteira do pensa
mento do ilustre Senador, na qual há uma grande compati
biliâade com o raciocínio desenvolvido ainda há pouco, mo
destamente, por este orador, encontra-se a verdade. 

Entendo, e louvo o pensamento do ilustre Senador, que 
o partido de fato não pode perder a sua identidade. Ele conti
nua como partido. 

De fato, o Bloco é uma convergência circunstancial. Mas 
isso, na verdade, não implica em que os partidos componente_s 
fiquem ·na orfandade. Aquela delegação é_ específica, não é_ 
total. Ela não parte do suicídio, não significa que o partido 
desapareceu. Ele existe ainda e pode estar latente frente àque-

-la circunstância tão-somerite. --
ora, os partidos continuarão a fUncionar normalmente. 

Eles não podem prescindir do exercício da Liderança. Agora, 
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a gradação dessa liderança é outra questão. E, af, estamos 
de acordo com o pe-nsamento do Senador José Paulo Biso L 

A gradação da Liderança é outra· questão que, a meu 
ver, deveria ser discutida. O fato·nao- é tãO -simples. Mas 
ceifar os partidos do exercício da Liderança tão-somente por
que esses partidos fazem um entendimento em função de uma 
convergência, não. Isso seria uma violência contra a identidade 
partidária e, ao mesmo tempo, assinalaria a morte definitiva 
do Bloco partidário aqui na Casa. -~- -- · -

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Conc.edo. 
a palavra ao nobre Senador Mário Covas; logo em seguida 
ao nobre Líder do PRN, Senador Aureo Mello. 

O SR. MÁRIO COVAS (PSDB- SP. Para encaminhar 
a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, o Líçler do meu Partido, Senador Chagas Rodri
gues, já falou aqui a respeito da posição da Bancada e, portan
to, aO tê-lo feito incluiu a minha posição. Mas não quis deixar 
passar esta oportunidade sem fazer algumas considerações. 
a respeito_desse assunto, porque, no meu entender, estamos 
votando uma matéria embasada em capítulo regimental errado 
e, por outro lado, em matéria que estamos Votando teiido 
em vista não o objetivo e, siril, a mecânica. EstamoS-preocu
pados mais com a existência do aparato que cerca uma Lide
rança do que com o bom andamento do_ trabalho legislativo. 
Realmente, a permanecer O_ RegimentO coriio- está~- ç bom 
que este dispositíVo -Seja aprovado. 

Como é que o Regimento- trata do bloco? Ele ttata desta_ 
maneira. 

"Art. 61: 
As representações partidárias -pOderão constitUir

bloco parlamentar. 
ParágrafO único. Somente será- admitida a forma

ção de bloco parlamentar que represente, no mfnimo, 
um décimo da composição -do Senado. 

Art. 62. O bloco parlamentar terá Líder, a ser 
indicado dentre os Líderes das representações partidá-
rias que o compõem. - -- --

Parágrafo único. Os demais Líderes assumirãO, 
preferencialmente, as funções_de Vice-Líderes do bloco 
parlamentar, na ordem indicada pelo titular da Lide
rança. 

Art. 63. O bloco parlarilentar constituído por re
presentações partidárias que- rião a fendam às exigências 
do art. 65, caput, escolherá o Líder e os Vice-Líderes 
dentre os seus integrantes. _ . 

Art. 64. Aplica-se ao Líder de bloco parlamenM 
taro disposto no art. 66 ... (Que trata -dos demais LídeM 
res.)" 

E aí vem: 

"Art. 65. A Maioria, a :Minoria -e as represen
tações partidárias, com númeró de membros superior 
a um vinte avos da composição do Senado, terão LídeM 
res e Vice-Líderes." 

Em outras palavras, o Regimento tal qual está feito con- · 
fere ao bloco a condição de mera e exclusiva ass_ociação de 
partidos. Não define finalidade para esses blocos, não estatui, 
nem as razões pelas quais um bloco deve se construir. 

Vai tão longe o absurdo. Veja, Sr. Presidente, "bloco" 
é um institUto do regime parlamentarista; "bloco" é um parlaM 
me rito nonTialmente diVido em duas facções que se confrontam 
e isso é da tradição 'do regime parlamentarista. Como esse 
se centra em maiorias é-preciso ter bloco, ainda que se tenha 
mais de um partido e é preciso ter comando, por isso,liderança 
própria. O nosso Regirrient9 não trata de bloco neSsas condi
ÇõeS, trata de bloco comO uma mera, exclusiva, sem objetivo 
prefixado, reunião entre partidos políticos. 

Tradicionalmente O que cabe"ria haver? Caberia haver 
um bloco de maioria, istO é, uma associação de partidos que, 
na sua soma, representasse maioria.-Aqui no nosSo RegíniCn'to · 
chegamos ao absurdp de dizer o seg.;linte: -"É maioria O J;Daior 
bloco ou o maiorpaitído e, é minodá o segundo maior partido 
que se· opõe àquele". 

Não é que se opõe ·ao Governo~ nem ao Executivo Irias 
que se opõe a outr9 'partido. PoderMseMia imaginar, amanhã, 
o absurd.o seguinte: ~MDB e PFL, que são, respectiva e nume
ricamente, a primeir1t-"e a segunda Ba:riCada, apoiando o mesM 
mo Governo, um seria m3ioria- e ouhO Seria: mi-õêiriã, ou, 
inversamente, ambos :l:âzendo uma oposiÇão ao mesmo GoverM 
_no, o-q_u~_ é __ mais dj~í~~-~e pensar, mesmo como hipótese. 
E se teria nessa hipótese, ambos, um maioria, outro minOria. 

Maioria e minoria não são, na realidade, em _nenhum 
regimento do mun~o, istO. Maioriã. e minoria são O cOnjunto 
que apóia o Governo e o corijunto que se ·opõe- ao Governo. 
Até mesmo, às vezes, numericamente, ii maioria é·menor 
do que a minoria. Mas, chama-se maioria-porque é o" instituto, 
o instrumento que apóia o Governo. E aí, sim-, é permissível 
trad,uzir,"q _esquema medrante duas-Lideranças distintaS. No 
blqco ~da_p~rtido t~m ~sua Ljderançª_e.9 Goyerno escolhe_ 
uma Liderança de maioria, que -o-representa.na sOina daqueles 
partidos. Normalmente, o Líder de G:ov.erno não corresponde 
ao líder dos partidos, é alguém escolhido pelo Presidente da 
República. Na recíproca a minoria é constituída de partidos 
que se opõem ao Governo e que escolhem entre si um líder 
de oposição, um Líder de minoria. O nosso Regimento não 
trata dessa questão assím. 

- O hosso Regime-rito trata dessa questão da seguinte ma
neira: ''Bloco é uma associação de partidos". Com que finali
dade" Ninguém sabe -qual é. Temo muito'-a finalidade cte 
dizer que o bloco ganha a consistência de um partido político. 
Já vi isso rio passado quando se reivíndicou que o bloco tivesse 
a Presidência do Senado em detrimento do maior partido, 
aquele numericamente mais expressivo, como é da tradição 
desta Casa. 

O Sr. José FogaÇa- Permite-nie-v. Ex~ um aparte? 

O SR, MÁRIO COVAS - Com prazer ouço V. Ex• 

O Sr. José Fogaça- V. Ex• está tratando de um assunto 
extremamente polêniito _e importante para a nossa orgaD.i
zação interna. A própria Constituiç'ão diz·- que os blocos equi
valem a partidos. Não é uma boa_ coisa_, é algo~ a meu ver, 
profundamente desconectada com a própria tradição do Con
gresso NacionaL Nã() temos_ yma tradição de formação de 
blocos, nem temos Sf?quer uma tradição de conceito de maioria 
e de minoria. O que tínhamos do_ período autoritário era 
um bipartidarismo. -Nem mesmo assiru denominado maioria 
ou nlinOria. No mOmento em que bloco e-quivale a partido 
não é possível coexiSfii'-Supe"rpostamerife liderança de blocO 
e liderança de partfdo. É inútil ou colidente. Se for inútil 
nãO pode existir e se for colidente também não. 
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O SR. MÁRIO COVAS --Já reagi contra" essa tese arites-:( 
porque no instante em que aceitar que _o" bloco passou a ser 
um partido, aceito que ele passa a ter na tradição da Casa 
a dimensão e as. prerrogativas que· O parfido tem, e eu não 
faço isso. -

Todavia, reconheço_, como V. Exa, que está escrito na 
Constituição; e está -csci"ito na Constituição por uma única 
razão - V. Ex~ é em grande parte o responsável por ela, 
pois foi o Relator _na subcomissão -e suste_ntoti a prOposta 
parlamentarista. Ela foi vitoriosã n-a ·comiSsão Temática e 
na Comissão de_ Sistematização, portanto, certos institutos 
pertinentes ao parlamentarismo acabaram .. _. 

O Sr. José Fogaça- E a autor da emenda é membro 
do seu partido. O ilustríssimo ex-Deputado Pimenta da Veiga, 
foi autor dessa emenda sobre a criação de blocos e o objetivo 
era parlamentarista. -

O SR. MÁRIO COVAS -Sem dúvida! 

O Sr. José Fogaça- E eu dei parecer favorável 

O SR. MÁRIO COVAS~--' Nesta hipótese, o que está 
aqui era perfeitamente admissível. Na tradição em que o Regi
mento a coloca, o bloco ficou reduzido a uma mera associação 
entre partidos, sem nenhuma qualificação nem nenhum obje
tivo concreto_. Realmente, como e_stá, não tem muito sentido, 
siniplesmente criar o _bloco para criar adicionalmente toda 
uma estrutura ligada ao Líder do mesmo ... Isso é pouco lógico. 
Tenho duas ou três lideranças e crio uma_estrutura adicional 
através de uma liderança do bloco, já que este vai se reduzir 
meramente à criação de uma estrutura adicional. Ele não 
tem finalidade adicional; já que o voto é individual, portanto, 
mesmo que ele tenha um líder, quando o mesmo anunciar 
o que pretende, em votação simbólica, o Presidente da Mesa 
lerá a incorporação na figura do líder, de todos que pertençam 
ao bloco, mas, -a rigor, cada elemento do bloco poderá dar 
o seu voto individualmente. Portanto, nem iSso vale. 

Como está no Regimento, está err~do; ele nos defere 
uma qualifíC:ã.Ção -de bloco, que é uma mera introdUção feita 
aqui, talvez pela tradiÇão anterior, OU eStá ·coriSfituído assim 
porque se supunha que o regime parlamentarista seria apro.:. 
vado. Como está,-fealmente, não fa"z nillit3. difereitça a intro
dução desse dispositivo.-Tem ~ãté a ·sua lógica, mas chamo 
a atenção para o fato. Se amanhã, isso mudar, teremos que 
ter blocos- -reais. É indispensável, tendo em vista o regime 
parlamentarista, que se tenha uma maiOria e uma mlrioria. 
E assim que se conhece no mundo todo. O próprio sistema, 
ou o próprio Governo só se sustenta na medida em que existir-
uma maioria. Esgotada a maioria, eSgótã-=-se -ípso facto o pró
prio Governo. No Ciso~ a soma- dCis partidos é realmente 
a soma de individualidades, ou seja, não pádem nem a sua 
característica, nem a sua--estrutura própria. Cada partido tem 
a sua liderança, mantém a sua individualidade que é somada 
a uma outra que é a corporação~ ·chamada maioria ou, inversa
mente, chamada minoria. 

No caso específico, essa medida decorre de uma formu
lação errada do nosso Regimento Interno. Melhor seria con
sertá-lo por inteirO"':"- Estamos ·acentuando o erro aceitando-o 
e, portanto, consertando ... 

O Sr. José Fogaça- Perniite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. MÁRIO COVAS -Ouço V. Ex• com prazer. 

O Sr. José Fogaça_- OuVi o Senador Amazon~no _Men
des, e, a meu ver, S. E.x~ cometeu um equívoco de interpre
tação. Na verdade, a perda de prerrogativas e de atribuições 
não elimina a existência das lideranças. Elas .continuam a 
existir e a ter a s_ua condição garantida. O que elas não têm 
são_ as prerrogativas regimentais. Infeli:Zinente - e aí faço 
umregistro pesaroso- elas também não perdem as vantagens 
materiais de gabinete, de assessoria, de instalações em depen
dências do Senado. Não perdem porque essas instalações
esses funcionários, essa-asSeSsoria, máquinas, equipamentos, 
que recebem em aditamento as suas funções normais -não 
são prerrogativas nem ·são atribuições regimentais, ma:s parte 
integrante da sua condição de liderança; e não perdem a condi
ção de líderes, ou seja, existencialmente são líderes. mas não 
têm o funcionamento em plenário, quer dizer, o tempo regi
mental de liderança; não têm aqui, enfím-, a Capa-ddã.de de 
pedir verifiCação de quorum,_ que compete estritamente ao 
líder, em certas circunstânciã.s. Mas, infelizmente; pesarosa
mente, registro que esàa emend"a do Senidor Márcio Lacerda 
não lhes retira as vantagens materiaiS- de gabinete - e foi 
isso-que registrei na minha intervenção ....;_ e não lhes retira, 
também, a condição de líderes, que continuam a ser. ·a usufruir 
e a Ostentar o título de lideiança. -Eiltão, uffiã -intúpfetação 
equivocada do Senador Amazonino Mendes, que V. Ex• agora 
está- registrando também, ou seja, etes não deixãrrl- ~a.e ser 
líderes, apenas não têm mais as~caracteilsticas de funciona
lidade em plenário que agora têm, porque senão seria sobre
pôr, seria redundar, dar à mesma voz dois poderes ou duas 
formas potenciais_ de liderar_:1ça. Muito obrig3:do a V._Ex~ 

O SR. MÁRIO COVAS - Sou obrigado a dizer que 
nesse assunto não concordo com V. Ex• Acho que a redação 
tal qual está, coloca na reserva os líderes que_ se associaram 
ao bloco. Eles mantém o galão, mas só o recobram, do ponto 
de vista de atuação, no instante em que o partido sair do 
bloc.o_. Fora disso, continuam se_ndo lídere_s_. O aparato que 
cerca a liderança deixa de existir. 

Por" otitro lãé!O,_estou de acordo com V. Ex•: DãO concordo 
com a avaliação feita em relação ao ·fato de que Se possa 
confundir isso com a convivência eXistente, po{exenlplo, nas 
confederações_, nas federações e nos sindicatos. São foros dife
rentes, são degraus diferentes da hierarquia. 

O bloco vai atuar dentro do Senado, assim como cada 
partido atua dentro do Senado. É urpa superposiçáo que não 
pode existir, não pode existir· algo que é maior do que o 
outro. 

Portanto, na medida elT! que tenhO partidos, posso substi
-tuí-lOS por aigO-"igüal_ã-eles, ainda que unidos, isto é, o bloco. 
Ora, se q_ bloco é jgual a partidos separados, ele só pode 
ser o substituto desses partidos. 

Este fato não é pertinente em regime parlamentarista 
quando se tem maioria, minoria e, nessa hipótese, cada partido 
não perde a sua individualidade~ Mas, daí o bloco é uma 
conseqüência do processo, ele é uma exigência do próprio 
regime, ele é o responsável pela existência do próprio Go

-vernoJ_ 
Cai a maioria, desaparece a maioria, cai o próprio Gó

verno. 

Por iSso, Sr. Presidente, sem acreScentar nada àquilo que 
o líder já havia anunciado, desejei me manifestar apenas com-
o prazer quase acadêmico de trazer esses argumentos adicio
nais. 
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Para encami· 
nhar a votação concedo a palavra ao Senador Aureo Mcllo, 
que falará como Líder do PRN. 

O SR. AUREO MELLO (PRN- AM. Para encaminhar 
a vo_tação. Sem revisão do orador.) -_Sr. Presidente., Srs. 
Senadores: 

A proposição colocada na pauta sob o número 6, de 
autoria do eminente Senador Márcio Lacerda, que é, sem 
dúvida, Uma das figuras mais simpáticas_ dt:ste plenário e· das 
mais abalizadas quando fundamenta suas- argumentações e 
proposições. pede apenas que o Regimento faça com que 
os partidos, especialmente os pequenos, abram mão da _sua 
indivldualidadc, da sua personalidade jurídica, no momento 
em que se filiam a um bloco parlamentar, que geralmente 
significa unia idéia pro\i'isória, estando sujeitOs a desfazerem
se a qualquer momento;desde que não haja mais a necessidade 
da unidade nesse sentido de bloco. 

As lideranças dos partidos são inerentes e fundamentais 
a esses_ partidos. Elas não podem ser liberadas ou desfeitas 
pelo simples fato de uma_agremiação, dentro do _Senado, vii 
a se integrar em funÇão de um bloco. Um bloco se define, 
essencialmente, no objetivo de uma determinada causa que 
ele persegue, de um ideal que _exige a sua formação para 
que defenda essa tese, mas não elimina a idoneidade jurídica 
de cada agremiação partidária, O partido é un9 e indivisíveL 
No momento em que os partidos abrissem mão da condição 
de liderança e das prerrogativas regimentais, estariam também 
passando um apagador na sua classificação,- rio seu estatuto, 
na sua formação; passariam a ser um partido de bloco. 

E qual é o estatuto do bloco? _Qual é .a característica 
essencial do bloco que iria permitir que as agremiaçóe~ deixas
sem de ter_ as suas faculdades _regimentais, decorrentes do 
fato de serem_ partidos, no momento em que passassem a 
constituir-simplesmente um bloco? 

Por isso, Sr. Presidente,_parece-me absolutamente intui
tivO, lógico que o partido permaneça com as_suas prerroga
tivas, as lideranças partidárias com as _suas atribuições, que 
estão dissoCiadas circunStancialmente pelo fato- de_ pertence
rem a um bloco. 

É essa a interpretaçãO que ten-hO em-mente e que gostaría 
de apresentar à proposição do eminente Senador Márcio La
cerda. Porém, Sr. Presidente, quero votar contra a referida 
proposição. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro B.enevides) -, Encerrado 
o período_ de encaminhamento de_ votação. Vamos proceder 
à votação da matéria. -

O Sr. Marco Maciel- Sr. Presidente, peço a- palavra 
para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Para questão de 
ordem.)- Sr. Presidente, gostaria de levantar -um.a questão 
de ordem porque acho que a resposta que a ela se der vai 
ter um efeito muitó ·sigTiifiCaUvo s-Obre o comportam~nto dos_ 
partidos, nesta Casa. · ·· - ··· - . 

Sabe V. Ex" que ó novo Regimento cxpressamen~e admi
tiu a criação de blocos partidários, con_forme estabdece o 
art. 61 e 62 do Regimento Interno: 

"Art. 61. As representações partidárias pode
rão constituir bloco parlamentar." 

Ademais, ·admitiu-se, também, que: 

"Art. -62.- o· bloco parlamentar terá Líder, a ser 
indicado dentre os Líderes das representações partidá
rias que o compõem." 

Mais adiante, o art. 63 diz que "o bloco parlam~.·ntar 
constituído por representações partidárias que não atendam 
às exigências do art. ~5_, caput, e~~olherá o Líder e os Vice_-~L!
deres dentre os seus integrantes". 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi· 
dênCia esclarece ao nobre Senador Marco Macíel que o art. 
63 teve_a sua supressão registrada na Resolução n"' 32161. 

O SR. MARCO MACIEL - Certo. 
Mas quero me louvar mais nos ·arts. 62 -e 65. O a!t. 6), 

Crêio, ·não teve alteração. Pelo menos no meu Regimento, 
que procuro freqüentemente atualizar, não consta nenhuma 
alteração. Pelo art. 65_, deve haver n_~_Çasa o Líder çia:Maioria, 
ou seja, do partido de maior representação, no caso, o PMDB, 
cujo Líder é o nobre Senador Humberto Lucena, e o Líder 
da Minoria, naturalmente, o Líder do maior partido depois 
do prim-eiro e seria, então, o Líder d_o PFL quem exercitaria 
a posiçãO de Líder da Minoria. 

Pelo que percebo, Sr. Presidente, uma vez aprovado este 
projeto estaríamos indiretamente caçando as demais lideta.n
ças partidárias. Esta é a- pergunta que faço: elas deixariam 
de existir? 
_ Quer ;dizer, se _Q_J10br~ S.enapor _Hu~bert9 Lu~ na é o 

Líder da Maioria e nes_ta_condição representa a_ sua Bancada 
e a Liderança da Maioria- iriclusive fora do Senado Federal, 
integrando o Conselho da República- pergunto se as lideran- _ 
ças dos demais partidoS que integram a representação parla
mentar, que se supõe que estejam ligados à Maioria, desapa
recerão também com a .aprovação deste projeto. - -

Quero, Sr. Presidente, antes de ver e_ssa questão de ordem 
respondida, fazer uma colocação que me parece apropriada 
à e-spéCfe_. Entendo e Cárléõrdo integralmente com o que disse 
o ·senadOr -Mái-io Co.vas e vou mais além_. Penso que a existêo.-. 
cia de blocos parlamentares é o que ocorre não apenas nos 
países que praticam o parlamentarismo, mas também nos paí
ses em que, como o nosso, se pratica o presfdencialismo. 
Sr. Presidente, toda vez em que há pluralismo partidário sur
gem os bloCOS. Aqui, no Brasil, em nosSa República preSíden
cialis~a. sempre tivemOs blocos parlamentares. 

Outro dia, relia o discurso do nobre Senador Gustavo 
Capanem-a qUe diziã,- Por ocasião da morte do Presidenté 
Getúlio Vargas: ~'Falo como Líder da Maioria e falo, também, 
como Uder do PSD"'. 

O Sr. Humberto Lucena - Sr. Pre_sidente, isso não é 
questão ~e ordem. 

O SR. MARCO MACIEL- Estou formulando uma ques
tão de ordem e apenas faço algumas consider_aç~es. O nobre 
Líder Humberto Lucena há de ter a mesma tolerância que 
outro quando de suas manifestações. - -

Como dizia, o Líder Gustavo_ Capanema era o Líder do 
PSD, m-as o era, tambérll, da Maioria. Ele não teve _a sua 
liderança caçada pelo fato de ser Líder-da Maioria. Tampouco 
os partidos que integram as representações parlamentares, 
quer da maioria, quer da minoria. 
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Sr. Presidente, creio que não tivemos essa -figura dos 
blocos somente no período em que havia o sistema biparti
dário. Aí, sim, concordo._Não há necessidade de bloco, pois, 
para que bloco partidário se só existem doiS partid-Ç>s? O entãO 
está muito claro~-D.o sistema bipartidárib-. rião há -neceSsidade 
de bloco. Aí .eu Cbncótdo intcgtalmente. 

Agora, toda vez quy se instaura_o processo de pluralismo 
partidário nas casaS legislativas _os blqcos aparecem e não 
é somente no Brasil, não, é em todo o mundo e nãosomente 
no parlamentarismo. O Senador Mário Covas que me perdoe. 
Subscrevo inte-gralmente o raciocínío de1~. mas digo que isso 
não é apenas no regime dos países que praticam o parlamen
tarismo~ isso acontece também nos parlamentos, nos países, 
em que viceja _o presidencialismo._ E a _prova do que afirmo 
é QUe no período_46 a 64 tivemos os. blocos partidários, quer 
da maioria, quer da minoria, e os partidos não viram a sua 
liderança desaparecer, mesmo porque os partiâOS Contiiluam 
a existir dentro do Congresso e fora dele, e :q.egar a existência 
de lideranças ser~a negar a p~ssibilidade de o p~rtic;I_o falar, 
como aqui nós vimos as diferentes lideranças partidáriaS mani-
festarem os seus pontos de vista. _ _ 

Daí por que, Sr. Presidente, levanto esta questão de pr
dem, porque me parece que com a ·aproVação-desse projeto_ 
-e eu queria com isso advertir a Casa :t~ffibém- eStaremos,_ 
salvo se for outro o·entendimento desta Casa, vendo desapa
recer ipso facto as lideranças partidárias que não integrarem 
a Maioria nem a Minoria: Ficaríam~, entãO, os _líderes da Maio~ 
ria e da Mino~a._}'âo-só"e eXêfu~vame"11te. Os partidos que 
integram a Maioria e a Minoria teriam VtSto deSaparecer as 
suas lideranças partidárias. "-- . -·-

É essa a leitura que faço, se assim entendi o alcance 
do projeto do Senador Márcio Lacerda. Se essª minha leitura 
está correta, Sr. Presídente, e por isso-suscito esta queStão 
de ordem, entendo que, hoje, com a aprovação desse projeto, 
as lideranças estariam desaparecend(), a~ ~iqeranças partidárias 

· dos mais diferentes partidos, não só partidos que apóiain o 
Governo, mas também os partidos que· estã<? na oposição 
e que integram a _IQ.inoria _e cj_ue estão sob a liderança do 
Senador Humberto Lucena. Essa é~ leitura que faço e gostaria 
que V. Ex~ elucida-sse a questão, porqu~yamo~ nb"s'Preparar 
para uma votação_ e é importante essa ·matéria ficar ·devida
mente esclarecida, visto-que guarda mu~ta complexidade. 

Por fim, Sr. -P-residente, e ainda fÇ)rmulando a questão 
de ordem, indagaria o seguinte: qual a juridicidade dessa pro
posição?-Como vamos fazer desaparecer as lider~nças partidá
rias e manter os blocos? O Reg_imentq_ está todo vertebrado 
na existência de blo_co. Não fui o ã.utor desse PrOjeto. Pare
ce-me que o Relator foi o Senador Fernando Henrique Cardo
so;eu dele quase não-participeí. Mas O-Senador Fernando 
Henrique Cardoso fez vertebrar todo um título do Regimento 
na existência dos blocos. Está aqui: ''Título IV- DÕs Blocos 
Parlamentares, Da Maioria, da Minoria;,Das Lideranças''. 

Então, ses-; Ex~ vertebrou todo e~s~seu projeto- pro
jeto ao final convertido em resolução ~ na existência" dos 
blocos parlamentares, se desaparecem os líderes dos partidos 
que integram os blocos, pergunto: não_ teríamos, então; que 
expungir do Regimento Interno o título? Pode_ria continuar 
esse título? 

Esta é uma questão _muito clara. Eu vejo a outra Casa, 
a Câmara dos Deputados, que funCiona com os blocos .também 
e conta com os seus Líderes, manifestando seus pontos de 
vista: Não me consta que a Câmara dos_ Deputados tenha 
feito cassação de lideranças. -

Faço questão, Sr. Presidente, de levantar esta matéria, 
porque é um tema que gostaria de-ver melhor discutido. 

Hoje, pela manhã, tive que fazer uma palestra em São 
Paulo, era um congr~sso internacio.Qal co~ o qual já havia 
me comprometido. Mas hoje de manhã procurei V. Ex~ por 
telefone para falar sobre este assunto e não consegui alcan
çá-lo. Ontem, havia colocado esta questão, inclusive para a 
assessoria da Mesa, porque é um projeto que guarda muita 
complexidade e cuja votação há de ter profunda repercussão 
no funcionamento da Casa. -

Era essa a minha questão de ordt:~, Sr. Presidente. 

O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Para contra
ditar a questão de ordem, como tal apresentada a intervenção 
suscitada pelo nobre Líder Marcos Maciel, por S. Ex~ qualifi
cada como questão de ordem, se assim entendida, concedo 
a palavra a V. Ex~ 

O SR- HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Pela or
dem.) - Sr. Presidente, ainda bem que V. Ex~ se apressa 
a adiantar o meu raciocíniO. - -- -

Não vou contraditar, porque não há questão de ordem 
a resolver. O que houve foi um novo encaminhamento de 
votação, com o riítido propósitO talVez âe obstruir os trabalhos. 

Quero apenas lembrar que, se não houver número nesta 
·sessão, não haverá a sessão extraordinária pat-a' votar, hoje, 
o reajuste do salário mínimo que é fundamental para o inte

, re...,se: ilos tr~halh::~dores. 

Quanto ao mais, lembro apenas a V. Er que o Senador 
Nelson Carneiro, como seu antecessor nessa Presidência, deci
diu Questão de--Ordem idêntica, exatamente na linha, só que 
está no projeto de lei do Senador Márcio Lacerda. 

Peço o testemunho do Senador Nelson Carneiro. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A .Presi
dência. manifeStando-se sobre a inteivenção dos nobres Sena
dores Marco Maciel e Humberto Lucena, entende que a letra 
regimental que se prete_11:de alterar por esse projeto é clara, 
precisa, já foi objeto de amplo debate na se_ssão legislativa 
de 1990. E o que pretende o projeto é exatamente alterar 
o que está_ previsto no nosso Regimento. Portanto, à Mesa 
cabe apenas submeter a matéria à decisão soberana e conclu
siva do Plenário, a quem cabe decidir em última instância, 
já que, ãfora o Plenário, não há mais instância recursal nesse 
tipo de decisão. 

O Sr. Marco Maciel - Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevide•) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador. --

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, antes da votação, gosta
ria de fazer uma colocação. Já que o nobre Líçler Humberto 

-ruCena enfatizou a questãO da votação da lei salarial, não 
é outro o meu pensamento. Por mim, aliás, Sr. Presidente_, 
tería~os feito a sessão extraordinária para votarmos logo o 
projet9_ do alimento do salário mfnfmo, mesmo _porque ama
nhã já é 1~ de maio, e o ideal seria que o trabã]hador tivesse 
a certeza de que o seu salário já tivesse sido corrigido, o 
que seria uma conquista para ele, não somente para os da 
atividade, mas também para aqueles que estão na inatívidade, 
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os aposentados, que terão, conseqüentemente, os-seus proven
tos acrescidos pelo aumento do trabalhador. 

Portanto, dou este esclarecimento para que- fiQue-~Ciara~ 
a nossa posição. O meu posfciOtfamehtá era de que--esse-pro
jeto não deveria entrar na tarde de hoje, em decorrência 
de sua complexidade. Por conseguinte, não se~a cOnven~ente 
que sobre _ele não se manifestassem tOdos- os integrantes da 
Casa. -- -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Vamos pro
ceder à votação, que, na forma regfmental, será nominal. 

Comovota o Lldcr do PMDB? - · · · --

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB)- "Sim", 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) '-- Com vota 
o Líder do PFL? -

O SR. MARCO MACIEL (PFL - AL) - "Não", Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) ~Como vota 
o Líder do PSDB? 

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB--' PI)- "Sím", 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (MauroBenevides)- Cóino vota 
o Líder do PTB? --- - -

O SR. JOSÉ EDUARDO VIEIRA (PTB- PR)- "Não", 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Como vota 
o Líder do PDT? 

O SR. MAURÍCIO CORRÊ:A (PDT- DF)- "Sim", 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESiDENTE (Màuro Béneví<Íes) _:_: Coinó'vôta 
o l.íder do PRN? 

O SR. AUREO MELLO (PRN - AM) - "Não", Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Como vota 
o Líder do PDC? - - --

0 SR. AMAZONINO MENDES (PDC~ AM)- "Não", 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes)- Como vota 
o Líder do PDS? Na ausência de S. Ex~~ o ViCe-Líder votará. 

O SR. LUCÍDIO PORTELLA (PDS - PI) - "Não", 
St.- Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes)- Como vota 
o Líder do PT? 

O SR. EDUARDO SUPLfCY_(PT-'- SP)--'- "Sím", Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Como vota 
o Líder do PSB? - -- - - - - - --

0 SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB-- RS) __:-;'Sim"; 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)-Pela tomada 
de votos agora, através das Lideranças, chega-se à evidência 
de que prevaleceu o v_nto ·~siln''. 

Pelo cômputo das Bancadas manifestaram-se 44 S-rs. Se
nadores, e não vofaram as Bancadas do PFL, do PTB, do 
PRN, do PDC c do PDS. 

Em razão desse resultado, a Mesa p,rodama aprovado 
o projeto. 

_A matéria-Vãi_à_Comissão Diretora- para a redaÇão fiilal. 

É o segtiírife· o·proje~õ ~prOY!idO. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 22, DE I991 

Acrescenta parágrafo ao art. 62 do Regimento ln-
. terno do Senado Federal. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1• O art. 62 do Regimento Interno do Senado Fe

deral fica acrescido de um segundo_ parágrafo, com a seguinte 
redação, renurnerando~se o parágrafo único para o-§ 19 

"§ 29 -AS liderao_ç_as dos partidos que-si coilga:
reiÍI e_m Bloco- Parlamentar perdem suas atribuições 
e prerrogativas regimentais." 

Art. 2<? Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3<? Revogãm~se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- -
Item 7: 

- -VotaçãO, em-turno único-; do Requerimento n'? 56, 
de_1992, de ~u~oria do Senad,or Carlos Patrocínio, soli-. 
citarido, nos termos regimentais, a transcriÇão, itõs 
Anais do Senado Federal, do artigo intitulado "O crime 
também é rioSso", publicado no jornal Folha de S. Pau
lo, edição de 28 de fevereiro de 1992. 

Em Votação à requerimenfu, e'ril -tiJ.I-no úrik:o. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

-sentados. (Pausa.) 
-AprOvado. 
Ser:fféita a tràiiscrição solicitaàa. 

É a sei~illte a matéria cuja transcrição é solicitada: 

O CRIME TAMBÉM É NOSSO. 

Antônio Ctái.ui.io Mariz de OliVeira 
--segundo o ·discurso corrente, a criminalidade em nosso 

País é entendida como o aumento dos delitos contra o patrimô
nio, com causas loçalizadas, exclusivamente, na periculosidade 
e_ na vontade de cada criminoso, cmn-- desprezo pelos fatores 

_ exógenos e cuja solução não _ultrapassa os limites da -açâo 
policial e da aplicação de leis severas. 

Trata~sê de uma análise "distorcida, pois vê o crime sob 
o p_!i.§_rita dos efeitos. É superficial, visto_atentar apenas para 
a criniinalidade violenta contra o património. Propõe soluções 
simplistas, ligadas às conseqüências do .crime, desprezando 
suas_causas. _ . __ 

.. Os delitos não -São pratiCados api:nas pelas camadas me
nos cultas e economicamente desvalidas. No entanto, insiSte-se 
em dividir a sociedade em duas parte·s, uma sã, imune a crimes, 
e outra contagiada pelo vírus âa violência. A-segunda precisa 
Ser combatida, reprimida e punida. A primeira, quando e 
se comete delitos, é merecedora de complacência, compreen
são e perdão. 

Os delitos de trânsito estão aumentando assustadoramen
te, ferindo e matando na mesm~ proporção das armas. Deno
tam também desrespeito pelas regras de conduta e pelo pró-
ximo. - " 

Os crimes de sonegação fiscal, igualmente, apresentam 
acentuada lesividade ao erário, em detrimento dos segmentos 
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carentes, que-se privam ·cte recursoS incalculáveis;-·que, se 
bem aplicados, supririam suãs ned!ssidades. __ 

No entanto, sáo raras as manifeStaçô~s da sociedade, 
clamando __ por mais rigor no tratariierito desses problCrnas.
Parece haver um paCto·, um conluio, uma tácita aliança:, envol
vendo os setores privilegiados, exatamente daquelas parcelas 
que possuem automóvel e renda. Como cada um de seus 
integrantes é, pelo menos potencialmCnte, um sonegador ou 
um transgressor das regras de trânsito,_ a cOD1pi_ã.cênéíà é cjuase 
absoluta. Exige-se pouca ou nenhunia putliÇáo, -para não ser 
punido. 

Os CrimeS da sociedade sã merecem_ perdão. Essa hipó
crita postura se refle"te na própria ·análise- dã Violência no 
País, tomando-a irreal e farisaica. -· - - · 

EstàriioS ·vivendO Uina éi)oca de-mteDSa ·annmia· social, 
caracterizada, nq dizer de Durkheim, pela desobediência àS 
regras de condu4l, o-nde cada qual age de ~_onformidad~ com 
seus valores e· objetivoS_: Daí a reiterada J>iátici de desviOs
de conduta. 

Uma postura extremamente individualista de, 14-m lado 
e de outro o excesso de regulamentação,. nem sempre condi
zente com a vontade coletiva, levam a essas condutas desvian
tes. Infrações d_e trânsitO-; sínâís d-e lUz indiCãtivqs Ç.ã presença 
policial~ nas estradas; pequenos subornos para pequenas van
tagens;· aquisição de merca~oria contrabandeada; pequenos 
furtos-em-supermercado, como que justifíê3.dos pelas constan
tes remarcações_ de preços, dentre outras, dada à_ sua reitera
ção, criaram entre ·nós a cultura da desobediênCia. -

o crime, acompanhãdo aa impiillídade atinge todos os 
escalões_ num processo contagiante, alterando o senso de justi
ça das camadas humildes, provocando a descre~ça, o senti
mento de abandono, a perda dos referendãls étíi::os_ e morais.
Trata-se do "contágio hierárquico" -do crime, na··expresSão 
do saudoso professor Manoel Pedro Pimelitel. 

O crime·, ·pois, é um feilômen6 presérite no ãniago da 
sociedade, dela faz parte e seus fatores ·são' por ela gerados. 
Não é algÇI_e~temo, nela nasce e nela produz seus efeitos. 

Princípios éticOs: nll:irã1~;·e cUlturais sãO desPfezadoS. Soli
dariedade, generosidade, bem comum, se __ transformaram em 
meras figuras de ietóri6a-. O ter paSsou_. -a· substituir o ser_, 
e a importância, o respeito e·a consideração passararri a âcorn.·
panhar os -que ãlcançaram o suces'so, têm espaço na mídia 
e bens amealhados. · -- -: -

Tempos atrás; homens desprovidOs de ·CultUra e de bens. 
materiais, que se dedicavam a: ofícioS simples, arteSana"is,- rece
biam o respeito geral, pois possuíam qualidades morais. Eram 
considerados ''homens -de bem". Ess~ patrimóniO não -pesa 
mais na bolsa dos valores sociais. 

ter: cõioca a- felicidade como a satisfação imediâta, do prazei 
do momento~ 

'Quando a so.ci~dade entender ser eút gei-adorao·de fatores 
crimin~ógerios, que oogerm.e dã. violência está insfãlado em
seu interior e~ que ela precisa repensar-se, começaremos, a 
trilhar o efetivo caminho do combate ao crime. ' 

António Cláudio MIDz de Oliveira, 45 advogado criminalista, 
foi SeCi'etário dã Sêgurança e da Justiça de São Paulo (Goveril.O 
Quércia) e Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção 
de São Paulo (OAI!/SP). 

O SR •. PRESIDENTE (Mauro Benevides).:.::: 
Item 8: · 

Votação~ em turno único, do Requerimento n" 62, 
de 1992, de autoria do Senador Humberto Lucena, 

-solicit"ando, nos termos regimentãis, a transcrição, nos 
Anais do Senado Federal~ da "Carta de Canela". apro

_vada pelos Juízes Federais brasileiros, em seu VII En
contro Nacional, realizado na cidade de Canela. Estado 
do Rio Gnlnde do Sul, no período de 14 a 17 de novem
bro de 199L 

Em votação o requerjmento, em fUmo único_. 
Os Srs_. Senadores_ que o aprovam queiram pemanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Será feita a transcriÇão solic~tada. 

É a seg__ui11te a_matéria C!J,ja transcriÇão é sOlicitad~: 
CARTA DE CANELA 

Os Juízes Federais, reunidos no VII Encontro Nacional~ 
manifestam -S.e- cOntrárioS -à reedição da "A vocatória". lem
brando que esse instituto processual não se coaduna com o 
momento histórico em que _vivelnos. VáriaS instituições ofi
ciais, com 6- restabelecimento das liDerdades democráticas, 
foram- coriCfUistando o apoio e a confiãnçã da popUlação, serido 
que, no cas<;> do Judiciário, paSsoU ele a sei- o último redutO 
em que o povo deposita suas esperanças. 

A Constituição de 1988, absolutamente primorosa quanto 
a direitos e ganrntias fundanientais e coletivas, não comporta 
emenaa que, á.inda por via transversa, vise a suprir a garantia 

·do Juiz Natural, aquele a quem, de imediato, é eiitregue a 
causa e que está mais próx1nlo jtffisdicionado. 

Pelos mtismos_ mOtivoS, manifestam os .Juízes Federais 
~o Br.~sil o Seu_ rep-údio ao projeto de lei que limita a concessão 
de_ medidas cautelares, contra ates do Poder Público, por 
seu conteúdo contrário ao exercíCio da cidadania e Seus diiei
tos, como o livre acesso ao Jtidiciárío, em flãgrante iõcimstitii:..-· 
cionalidade. 

Os JÕ:íz~s· fe-derais, preocupadOs com tais iniciª-tíva:s. 'con-
Essa reação vinda de fora provoca sensaç~o qe abandono 

e de injustiça, e·sgarça o sei::J.so étléO e·detetiora_os freioS fu.Thltó
rios. Muitas vezes-leva ao crime, mormerite quando Soffiada 
às vergonhosas carências sociais. - - _· -~~--:~·- _-

As gerações maür-Dõvas, ·Qespojadã"s -daqueles valores, 
carentes de tudo e posta diante de massa:ctantes apelos consu
mistas, têm uma tendência quase irreffe~Vel a· desprezar e 
a desrespeitar desde os pequenos valores ·de civilidade até 
aquele supremo bem que é a vida humana. O contági!) hierár
quico do crime, as· carências, o contato permanente com o 
sofrimento alhe-io, -e- próprio·, ã visao penTiãneõtê' de· outro 
Brasil- ric<?, sofisfkãdO, esnobe e insenSível compõem um 
painel de fatores criminógenos gerados pela própria sociedade. 
Uma sociedade do bem-estar para· pouc--os· que, segundo Pina-

- ~lamam os parlamentares e a ~oc!~dade _para a repulsa a essas 
pretensões, vez que entendem não haver mais espaço político 
para tais atentados à nossa vocação democrática, neste mo
mento em que o projeto é construir uma s_óciedade justa, 
democrática ~ participativa. 

Canela, RS, 14-a 17 de novembro deJ991. 

-0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) __:_ 
Item 9: 

Discuss-ão, em turTI.o linfco, do Projeto âe_ Lei da 
Câmara n• 118, de 1990 (n' 5.329/90, na Casa de ori-
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gem), de inidàtiva do Tribu.nal Superior do Trabalho, 
que cria Junta de Conciliação e Julgamento na 4• Região · 
da Justiça do Trabalho e dá outras providências, tendo 

PARECERES so6 n' 55·, 56 e 57;de 1992, das Comissões 
-de Constituição, Justiça e Cidadania, 19 pronunciamen

. to: favorável ao projeto, sugerindo que a matéria seja encami-
nhada à Comissãá de Assuntos .Económicos; -

-de Assuntos Econõ:nlicos, concluindo que seja formu
lada consulta à Câmara dos Deputados a respeito de inexa
tidão material constatada nos autógrafos do projeto; e 

-de Constituição, Justiça e Cidadania, 29 pronunciamen
to: pela aprovação do projeto, nos tennos do novo texto re9).e
tido pela Câmara dos Deputados. 

A matéria ficou sobre a mesa durante cinco sessões-ordi-
nárias. Ao projeto não foram ofereCid~ e!llendas. 

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 aprovam o projeto, queiram pera-
manecer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
A matéria vai à- sa_nÇão. -

É o seguinte o projeto aprovado:_ 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 118, DE 1990 
(N• 5.329-B, de 1990, na Casa de origem) 

Cria Junta de Conciliação e Julgamento na 4• Re
gião da Justiça do Trabalho e dá outras providências. 

O c.;::ongresso Nacional decreta: 
Art. I' Fica criada, na 4• Região da Justiça doTrabalho, 

uma Junta de Conciliação e Julgamento" em ·são Gabriel, Esta
do do Rio Grande do Sul, com jUrisdição no própriO Muni
cípio. 

Art. 29 A alteração de Jurisdição da Junta_ de Conci
liação e Julgamento de Rosário do Sul, decorrente d;t criação 
de que trata o artigo anterior, ptOCessar-se-á a parlir-da inSta
lação desta. 

Art. 3" Para atender ao funcionarrleilto da nova Junta 
de Coilcilia_ção e Julgamento instituída por esta lei, fiCam 
·criados na Justiça do Trabalho da 4• Região um cargo de 
Juiz do Trabalho Presidente de Junta; duas funções de Voga; 
um cargo em comissão de Diretor de Secretaria; dois_cargos 
de Técnico Judiciário; um cargo de Oficial de JustíÇa AValia
dor;-dois cargos de Auxiliar Judiciário; um ·cargo -de Agente 
de Segurança Judiciária e -um Cargo" de A tendente Jiididârio, 
na forma constante do Anexo Único desta lei. -

Art. 4" Fica áberto à conta de verbas orçamentárias 
próprias- da Justiça do Trabalho, para o exercício de 1990, 
o crédito especial de Cr$4.000.000;00 (quatro milhôes de cru
zeiros), para atender às despesas inciaiS de organização, insta
laç-ão e funcionamentO da Junta de Conciliaç~o e Julgamento 
em São Gabriel, no EStado do Rio Grã.nde do Sul. -

Art. 5<:> Esta lei entra em vigoi: na data de sua publi-
cação. . -~- ~-- ----==-- -

Art. 6" Revogai:n-se as· disposiÇões' em cOntrário. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)
Item 10 

Discussão, em turno único, do ProjetO_ de Lei da 
Câmara n' 107, de 1991 (n' 1.877/83, na Casa de ori
gem), alterando dispositivos ·da Lei'n' 6.194, âe 19 
de dezembro de 1974, que trata de Seguro Obrigatório 
de Danos Pessoais causados por Veículos Automo
tores de Vias Terrestres (DPVAT), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob on'40,de 1992, 
da Comissão 

- de Assuntos Económicos. 

Eni discussão o projeto, em· tUrnO Uriico. (Pausa) 
. Sobre a mesa, requerimento Que será lido pelo Sr. 1~' 

Secretário. · 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 222, DE 1992 

--NOs termos do art. 279, alínea c, do Regimento Interno, 
requeiro adiamento da discussão do_FrojetO de Lei da Câmara 
n"' 107, -de 1991, a fim de ser feita na sessão de 29 de maio 
~Vindouro> · · ~- =: • --- - - ~ 

Sala dá~ Sess~ês, 30 de abril de i992: Marco Maciel._. 

O SR. 'PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Aprovado 
o_requeriiriento, a niatéri3. sai da Ordem do Dia pára a ela 
retornar na data aprazada. 

() SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -
Item 11: 

DiscusSãO, ein- turno -unicó, do Projeto de Lei do 
Senado n" 106, de 1991, de autoria da Senadora Marluce 
Pinto, que· ã"crescenta dispositivos ao art. 89 da Lei 
n' 8.134, de 27 de dezembro de 1990, qu<> altera a 
legislaçãO do Imposto de Renda e dá outras providên
cias, tendo 

PARECERES, proferidos em plenário. 
Relator: senador Carlos Patrocfuio._ 
-favoráVel~ nos termos doc_substitutivo que ofe-

rece. 

SObre a mesa; requerimento que será lido pelo Sr. 1"' 
Secretário. · 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 223, DE 1992 

Nos termos do art. 279, alínea c, do Regimento Interno, 
requeiro adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado 
n9 106, de 1991, a firo de s_er feita na sessão de 29 de maio 
viridouro. 

Sala das Sessões, 30 de abril de 1992. -Áureo Mello. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Aprovado 
o_ r~querimento, a matériã sai da Ordem do Dia para a ela 
retornar na data aprazada. 

. O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) '
Item 12: 

Discussão, em primeirõ turno da PrOposta de 
EI)lenda à Constituição n~ 24, de 1991, de autori~ do 
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Senador César Dias e ·outros Senadores, que altera 
a redação do § 2' do art. 14 do Ato das Disposições 
Constituciónais~Transitórias ( 4• sessão de_ discussão). 

Em discussão, em primeiro tufno, a Proposta de _Emenda 
à Constituição n' 24. (Pausa.) 

Nao havendo quem queira fazer Uso da palavra, a discus-
são terá prosseguimento na próxima sesSão. --

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevid<:s) :::Há oradores. 
inscritos. - -- -- -

Concedo a palavrã ao nobre-Senã:dor João Calmon. 

O SR. JOÃO CALMON (PMDB ~ ES. Pronuncia o 
seg(linte discurso.) ~ Sr. _Presidente, ·sr~ e _Srs-"" Senadores, 
a imprensa registrou recentemente Os resultados de uma pes
quisa sobre o rendimento em ciências e matemática de aluÍlÕs 
do ensino fundamental de 20 países. -Crianç:is e adolescentes 
de 9 e 13 anos responderam a 76 questões âe matemática 
e 72 de ciências, correspondendo ao todo a 4 mil escolas 
e 157 mil alunos, no âmbito do projeto intitulado "Avaliação 
Internacional do Progresso Educacional''. Os resultados foram 
lisonjeiroS pai"~(l!ns -e _9é:s~grã.dáVelS- para -ou-_tiOs países. Na 
ponta figuraram dois tigres_ asi~ticos --:-:: Tai~ãri_ e Coré_~~· ~'
a Suíça, a atual Comunidade de Estados Independentes e 
a Hungria. Depois vieràm a- República Po-pulár da Çhi_na -
com o primeiro lugar em m~temátic~. mas <:9m desempenho _ 
médio em ciências-, a Itália, a França, Israel, Canadá,Ingla~ 
terra e Escócfa-. Abaixo da média do conjunto de países, figU
raram, entre 0':'-_t~_'?_S!_ os Estad<2_s Unidos, -~ortugal, Jordânia, 
Brasil e Moçambique, nesta ordem. - - --

No que se refere ao nosso País, a Fu11dação Carla~ Cliagãs 
realizou o estudo em 110 escolas de -São Paulo e 110 em 
Fortaleza, testando jovens de 13.anos que cursavaln a sétinia -
série. Observa-se desde logo que a maioria dos alunos que 
ingressam no erisirio fundamental não consegue atiD.gir a séti
ma série e grande parte dos que a atingem nã,_p tem 13 anos. 
Segundo os últimos dados do MEC, só 22%- dos alunos matri
culados na sétima série tinhain 13 anós de id3di~-iss_o introduz 
uma distorção na pesquisa, pela qual os estudantes brasileiros 
não representam a média, mas constituem um pequeno grupo 
de privilegiados. Apesar disso, porém, para o pasmo de quem 
não conhece_ as misérias da educação brasileira, ficamos em 
último lugar em ciências e conseguírilos·supeiá.r Moçambique 
por modestos 4% de acertos em matemática (tabela e gráfico 
em anexo). -

Um exemplo de questão de matemática é o seguinte: 
"O peso de três malas é 28 quilos. O peso da mala de Terry 
é igual ~_soma-~a~_outr~s duas. Qual_ é o peso da mala de 
Terry? Dos alu_nos- da República Popular da China respon
deram corretamente 14 quilos, enquanto-apenas49% dos estu
dantes paulistas acertaram. Teríarrios outros numerOsoS exem
plos, no entanto, convém refletir: o que leva um pafs urbanO 
industrial como o BraSil, considerado como de renda per capita 
média alta, com riquezás naturais abllndarites, qUe Começou 
seu arranco para desenvolvimento nos anos 30·, que leva o 
BraSil-:- repetimos·--:a-_têr este- desen:ipenho ve:~_atório? _ 

É- Compreensível que os jovens -rn.-oçarnbic3nos tenhain 
alcançado tal aproveitamento num pais tOrturado pela guerra 
civil, com menos de 200.-dólares de renda per capita, com 
economia baseada no setor primáriO e que t;_em p~rte substan
cial do PIB representada por ajuda internacional. O resUltadO 
talve~ seja heróico em face destas condições. Entretanto, que 
terá o Brasil em comum com esta realidade? Muitos são o_s _ 

laços'que nOs -unem á Moçambique, que teve parte de sua 
população enviada à força :Para cá, -no ·períOdo colonial, a 
fim de trabalhar em regime de escravidão e q_ue trouxe- seu 
aparte enriquecedorda Cultura brasileira. É possível qúe seja 
exatamente esta mancha indelével da escravidão- a rãiz do 
desprezo do Brasil pela edUcação do Povo:A-base escravoC3.ta 
d~ nossa fqrm_ação social levou a considerar o trabcilhiidor 

~c~lll~- uma coisa, um ·semo_~çnte, c~jq preparo,· Ôidt'i-VS.ÇãO 
e_ condições de vida não importavam. · · · · 

--=_;laje, entre_tanto, sob todos OS! aspectos~ inclusive o_ aos 
interesses ·estritamente económicos, tudO niudoU. Yiveiri_os 
num mundo cada vez mais iriterdependente, onde Os ·fluxos 
de pessoas, capitaís, bens,_ serviços e tecnología sáojmpor
tãhtes. Neste contexto, se· a juventude de alguns países está 
melhor preparada para a_ cidadania e o trabalho, haverá refle
xos inevitáveis nas condições Políticas:· sOciais e ecollõinicias·. 
Por isso, uniã pesquiSa como a dó EdUcaiíonal Testing Service 
não é-uma competição para verificar quem sàbe mais, porém 
UitÍ termómetro para o presente e o fúturo. Trata-se, no caso 
do Brasil, de uma avaliação externa, que espicaÇa nosso orgu
lho e nos revela problemas que deveríamos conhecer. E isso 
não ocorre por culpa do Poder Legislativo. Desde 1988 tenho 
proposto verbas para a avaliação do sistema educacional brasi
leiro, que são- aceitas pelo Congresso Nacional e .s.ailcionadas 
pelo Presidente da República, senrque, todãvia, os resultados 
apareçam. -

Que reações têm sido suscitadas por essa pesquisa interna
cional? Comecemos pelos Estados Unidos, que há muito se 
reconhecem numa posição desconfortável. Um inquérito na
ciónãl dese.tt"Volvido na década passada mostrou resultados 
tão chocantes que, resurriidos em livro, este recebeu o título 
de A Nation at Risk, Uma Nação em Perigo. Tomaram-se 
píõVidências---: ainda poUco -satiSfatórias-, rnas qué permi-
tiram editar, três anos após, nova publicação, The Nation 
Responds. 
-~- _O }?residente Bush diria, em seguida, desejar to_m~r os 

Estados lJnidos ~'U:ma nação de_ estuçl~ntes''. -Essa_ discussão 
alcan_çou dimensões tão notáveis que um dQS priricipáis opon
tentes de Bush naS eleiçOes presidenciais deste ano; o Gover
nador Bil Clinton anunciou que o ensino fundamental çonsti
tuíra sua primeira prioridade caso chegue à Casa c Btánca. 
Não é para menos: o Relatório para a Am.éríca 2úôcf, 'Wbai' 
work requi-res of schoOls, concluiu ·que mais da metã.de dos 
jovens que deixam a escola não possuem os conhecimentos 
necesSários para obter e manter um bom emPrego. Para aten
der às exigências crescentes do mundo do trabalho, há que 
se prOceder a uma revolução educacional que assegure conhe
citp.entos e fundamentação adequados a partir do ensino bási
co, sobretudo em linguagem, matemá.tica e dências. 

E o Brasil? Nã_o lhe faltam i~s_tru!l).entos j~rídiços_para 
proceder a um esfoiço capaz de renovar sua educaç~o,,porém 
não os usa. Desde 1934 a ConstituiçãO determina·a intervenção 

_ nos Municípios que não aplicarem no ensino o· percentual 
míJ?-imo ~t? recursos~ q!le ~stão q!Jrigado_~· ~unca!_nos quase 
60 anos_ que se seguiram, ocorreu uma intervenção nesse Senti

- do, embora notoria~ente um;1 ~poqne -parcela de Municípios 
descumpra abertamente e_ssa nõrm.ã. 

Não bastam, todavia, mais recursos._Os salários dos pro
fessores são baixos, cOnstituem mesriio um esCând~tlo nacional. 
Além disso; sqbram vagas em certos lugares, enquã.nto faltam 
prédios ém outr()s. Em São Paulo, a mais rica unidadé federa
da, existem ainda escolas que funcionam em cinco turnos. 
Logo, há locais em que prédios devem ser con·strufdos ou 
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ampliados. No entanto, destacam-se graves deficiências de 
qualidade, de aproveitamento de recursos e de democrati
zação do ensino. Não basta estender a todos a escola que 
aí ·está, nem injetal"1rifinitamente_-mais r~CiifSos. É preciso 
revolucionar a qualidade e resolver os problemas de gestão. 
A escola é uma instituição pública que deve _contas à popula
ção, como os governantes devem contas aos governados. Seus 
resultados não são _mais os que esperava u_m país semipro
vinciãno, que se industrializava coin base na substituição de 
importações. Trata:.:.se- hoje de um país em crise que precisa 
dar um salto, num contexto internacional muito mais exigente. 
Para isso; é preciso melhorar substancialmente a educação 
e avaliá-la sempre, sem esperar que venham de fora, espasmo
dicamente, resultados vergonhosos como os _mencionados_. 

Duas notícias; pOrérit, São alvissareiras. De um lado, o 
MinistrO da Educação, José Goldemberg, decidiu destí11:ar 

a despesas de custeio verba correspondente a 10%, no mínimo, 
das que se aplicarão na conStrução dos CIAC, obras prioritária 
do Governo Collor. Sem isso, çorrerJamos o risc() _de contar 
com um fabuloso conjunto de prédios sem que neles se faça 
o mais relevante, que é fo_rnecer aos estudantes um ensino 
de bom nível. 

Por outro lado, um grupo de empresárioS, seilfin-dn na 
pele os problemas da formação do pessoal, se propôs a utilizar 
recursos do salário-educação para criar escolas, a serem man
tidas por fundações, respeitados _os mandamentos constit!l
cionãis: Em vista do crónico problema da gestão, a experiência 
dos empresários nesse sentido _muito pode trazer, observadas 
as diferenças organizacionais, para melhorar a qualidade do 
.ensino fundamental. 

Desse_ modo, constata-se que os problemas são gig"an
tesc()s, mas Pá boas razões para manter a esperança. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFER~ AO SR. JOÃO 
CALMON EM SEU DISCURSO: 

~anking dos Estudantes de 20 Países * 

Pai ses 

China (20 provínciaa mais cidades independentes} 
Taiwan (todos os alunos) 
Co~éia (todos os alunos) 
Suiça (15 cantões) 
Ex-união Soviética (alunos de lingUã. ·russA- eni 14 repúblicas) 
Hungria (todos oa alunos) 
Itália (província de Emília-Romagna) 
França (todos os .alun·os) 
Israel (alunos de língua hebraica) 
Canadá (nove pr~íncias) 
Escócia (todos 6s alunos) 

Irlanda (todos os alunos) 
IDglaterra (todos os alunos) 
NÉDIA MUNDrAL (pafses participanteS) 
Eslovênia (todos os alunos) 
Estados Unidos (todos os alunos) 
Espanha (todas as regiões exceto Catalunha) 
Portugal (séries restritas) 
Jordânia {todos os alUnos) 
Brasil (São Paulo) 

Brasil (Fortalezar 
Moçambique (cidades de Maputo e Beira) 

• Estudantes de- 13 anos. Acertos em porcentagem de respostas corretas. 

Mate~tica C:iaacia• 
Acertos Raaking Acertos RaDking 

80 1 67 9 
73 2 76 2 
73 2 78 1 
71 3 74 3 

70 4 71 5 
EB 5 73 -4 

64 6 70 7 
64 6 69 -6 

63 7 70 6 
62 a 69 1 

61 9 68 8 
~1 9 63._ 10 
6~ 9 69 7 
58 67 
57 lO 70 6 
55 11 67 .. 8 

55 ll 68 9 
48 12 63 10 
40 13 57 11 

37 14 53 12 

32 IS 46 13 
28 16 

Fonte: StfgEulda Amliaçito hztemndorml de Progresso na Educnçilo, Educational Testing Service (EUA). 
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Acertos eM Ci~ncias (~) 

Posição dos Estudantes de 19 Países 
( Gráf'ico r~- P>-< 1i n R. Fletcher, Projeto OIT-PNUD do IPEA) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Odacir Soares:' -- - ----

O SR. ODACIR SOARES (PFL ~ RO'., Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr"5 -é Srs. se_nactores o 
Grupo Brasileiro-do Parfámento Latino Ámericàn6 Proinove, 
nos dias 27,28 e 29 de abril p.p., a Reuni~o_ qe Parlamentares 
do Continente, para discutir e analisar a ConferenCia Mundial 
sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento- a-Rio/92. 
Ternos a honra de, na qualidade de membro do seu Conselho 
Deliberativo, vir a esta tdbuna para- tecer=-algumas cOnside-
rações sobre o assuntô. _ . 

As vésperas da Conferência Mundial sobre o Meio Am
biente e o DeséiivOlvimeD.to -:-_a Rio/92 -, que disCutirá 
delicadas, urgentes e decisivas questões que ãfêtãffi-a própria 
humanidade, tais como a miséria de bilhões de seres humanos, 
a devastação crescente da nossa "casa natural" e a desigual
dade_ perversa nas relações entre os países, gostaríamos de 
apresentar algumas considerações acerca do desenvolvimento 
auto-sustentado, ao nosso ver a única possibilidade de- saída 
para o impasse em que nos encontramos. As idéias que em 
seguida iremos apresentar se situam dentro das perspectivas 
suge!:_idas pela própria Organização daS Nações--Ufiídas., atr:a
vés dos seus órgãoS que tr3tam espeCificamente -do MelO Am- -
biente e do Desenvolvimento. -- _ 

Consideramos que o principal objetivo do desenvolvi
rriento é o atendimento das necessidades e das aspirações 
humanas e sociais, sob(etudo._ nos países RObres que __ consti
tuem a inaioria da humanidade. Essas câré.ncias e asj:iíf3.çôes 
são muito claras: emprego, alimento, assistência médica, edu
cação, habitação etc, mas freqüentemente elas não são atendi
das, sendo postergadas pelos gastos suntuários e pelo arma
mentismo que, ao contrário- do que muitos pensam~ continua 
sendo um importante fato r de financiamento 9os países -produ
tores de armas pelos países pobres, -armados e mortos de 
fome. -

Além do atendimento a essas enormes carências básicas, 
os povos desejam também uma melhor qualidade de vida, 
pois a devastação do meio ambiente tem atingido proporções 
alarmantes em todos os quadrantes do globo. 

Mas os padrões de vida que se situam além do mínimo 
fundamental só se tornam sustentáveis se o nível geral de 
consumo tiver por objetivo alcançar o desenvolvimento auto-

- suStentado a longo prazo. E o que ocorre? O mundo vive 
muito acima do __ que perm5te o_Co~iunto do~ m~igs ~t?ológicos 
existerites, e aqUi citamos a qUestão da energia, que no Brasil 

. apresenta _um quadro desÇ>laqor de desperdício. _ 
As necessidades são condicionadas sOcial e culturãlmente, -

e o desenvolvimento auto-susten_tado exige a promoção de 
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calores que mantenham os padrões de consumo do limite 
das possibilidades ecológicas a.que t~dos podem, razoavel-
mente, aspirar.--~ - - --- - ----= -=--_·--

O atendimento das carências fundamentais depende, em 
grande parte, de que possamos alcançai o crescinü:~to ,Poteil
cial pleno, e o clescnvolviip_cnto auto-sustenta49 extgem com 
muita clareza, que haja crescimento económico-em reg~õ~s 
onde tais necessida4es básicas nã<? estejam sendo aten~idas. 

Porém,- o -crescimento puro· e simples não é suficiente. 
Uma atividades industrial_.vigorosa, por exe-mplo, pode coe
xistir com a· rni~éria, e se torriaf urna emC:aÇa tfo: pã.trimônio 
ambiental onde mora a população ·envolvídã naquela pro-
dução. . . . . . .. . .. 

Destarte, o desenvQlvimento auto-sustent~do requer que 
as sociedades sati${açam, ãs~ne~ss!dades dos $CUs me~Pr9S, 
seja aumentando a produção, seja aSsegur:arido a todos as 
mesmas· oportunidades de crescimento e -r;~alJ.z_~çã_<?·_J?e~ta
camos também a necessidade de a evoluç_ão detnogr_âhca se 
harmonizar com aS: possibilidades prOdutivas mutantes dos 
ecossistemas. . . __ 

Há várias po.ssibilidades de uma sociedade comprometer 
a sua capacidade de atender às necessidade~. spci3:is bási~s 
dos seus membros, e a superexploração dos recursos naturats 
é uma delas. De ãcordo co~ ~ indicaÇões apontadas pelo 
progresso tecnológico, algumas queStões -itúlfs imediata.s _p()
dem ser solucionadas, roas outras, maiores, ainda podem apa· 
recer para desafiãr ã.queles que se- ?cupam d? planeja_meilt_?. 
A má utilização de uma tecnologia pode pwrar a sttuaçao 
social de uma comunidade. -

A monocultura intensiva, o desvio dos cursos d'água, 
a extração mineral, a emiSsão de calor e de gases t??cos 
na atmosfera-, -os teflõréStârrléhtõs-c<Jm: fioaliQad~_cpme!c.~al, 
a manipulação genética são algumas formas de intervenção 
humana nos sistemas naturais em etapas de desenvolvimento. 

Durante séculos. tais interféiêitcias foram limitã.das ~ o 
seu impacto não era tão grande assim. Hoje, no e~tantq_~ 
essas intervenções São globais, e a.s conseqüências e ímpãclos 
alcançam todo o globo. Chernobyl ou a poluição do Meno 
não se restringe-m:aperras "à Ucrânia ou .à Alemanha. Os exem
plos, infelízmente, se sucede_m em. todos os quadrantes ~o 
globo. ---- ------ __ 

Diante da gravidade da situaç~Q planetária;-deveiíamõs 
ter como imperativo categórico-o seguinte_eJlunciado:_ nenhum 
crescimento pode pÓr em risco os sistemas naturais que Com
põem a vida na Terra. Mas, infelizmente, boa parte das elites 
dirigentes, na sua ansiedade pelo imedia_to, disso não têm 
consciência, e legam para as próximas gerações graves proble
mas e péssimos exemplos. 

O crescimentO não estab~elece u;~u_l_imite_de-ternlinado, 
a partir do qual o tamanho da população ou a UtilizaÇão dos_ 
recursos podem levar a uma catá_strof~_ecológica._Os limite~ 
diferem para ã utilização" de energia, matériaS-ptítnas, ãgua 
e terra. Muitos_ deles ocorrerão_ por si mesm-os g_r~ças à eleva- -
ção dos custos e dimunição de retornos, e não devid.p a uma 
repentina perda de alguma base de recursos. 

O conhecimento acumulado e o desenvolvimento cientí
fico e técnicO- pOdem aumentar a capacidade de produção 
da base de recursos. Ma_s_ há limites_ extremos, e pará que 
exista sustentabilidade, é necessário -que, bem antes de esses 
limites serem alcançados, o mundo garanta aces?O eqüitativo 
ao recurso ameaçado e reoriente os esforços tecnológi~os no 
sentido de aliviar· a pressão. 

- É _claro que- o cres-ciineD.tO e o desenvolvimento e_conô
mico produzem mudanças nos ecossistemas, e nenhum deles 
poderá ficar intacto. Um ecossistema florestal pode serdesrna-_ 
tado numa bacia fluvial e ai_!Ipliado noutro lugar - e isto 
Pode não ser negatNó se~hoUVer um· cuidadosO planejarnento, 
_onde_ se contab1lize_m as perdas e os ganhoS-biológiCoS e am.;.
bíélltais. Freqüenterriente, nãO é preciso- que·-se·esgõtem os 
recursos renováveis, corno florestãs, faunas; deSde que sejam 
uiilizàdos dentro dOs razoáveis limites de auto-regeneração 
e do cer$cirnento natUral. 

MaS ã maío~ia dos recursos r~_novávei~i!l~egra u~ eêO~sis; 
teffi~CCOritplexo e interligado, e levados em- conta os efeitos 
de uma exploração sobre todo o conjunto, é preciso que defi
Danl-ós a -prOdUtividade máxima que se pode sustentar. 

_,_ __ No âmbito dos reCursos naturais não-renováveis ---:_mine
rais, _cornbust(veis fósseis etc-, a sua utilização reduz a quanti
d~d~ de que poderão dispor as futurãs gerações. Esse"sp!CurSos 
devem ser utilizados, mas os seus níveis devem levar. em conta 
a disponibilidade do recurso, de .técnicaS_que minimizem o 
sç!l,C$gotamefitO ~a P!9~abilidade de_se_ob\e!em substitutos 
a!~m de um limite razoável âe recuperaçã:o. -

----.-_ -~-No que se refere aos minerais e combustíveis !ósSeis, 
torna-se necessário dos.ar o íl)d,_ice de esgotamento e -a ·ênfase 
na reciclagem e na utilização económica, para garantir que 

.os re.qJiso~ não se esgotem antes de existirem bons substitutos 
para ele. E fundamental qoe possamos garantir o niáximó 
de alternativas futuras. 

O desenvolvimento tende a simplificar os ecossistemas 
_e_ a reduzir o elenco de espécies que neles vivem, -e-estas, 
uma vez extintas, não se renovam, prejudicando as possibi
Iida.des das futuras_gerações. 

:- O -desenvolvirn.ep.to auto-sus~entado preconiza a conser
vação das espécies vegetais e animais. 

Os bens livres, como o ar_ e __ água, são também recursos 
-e vitais. As matérias-primas e a energia utilizadas nos pro
cessos produtivos s_ó parcialmente se conver_tern_em produtos 
úteis. O resto sé.conv~rte em rejeites. 

Para que exista um desenvolvimento au.to-sustentado_é 
ne_cessário minimizar os impadõs ~_dv_ersos sobre a qualidade 
dO ar, da -água e de outros elementos naturais, ~ ~rq d_e, se: 
mãilter a integridade global do ecqssiste_m.a,. 

___ Essencialmente, o desenvolvimento auto-sustentado é um 
processo de tranSiofmaçã.O no quã.l a exploração dos recursos, 
a direção dos investimentos, a orientação do desenvolvimento 
tecnológico e a mudança institucioriã.l Se harmo~izam e refor
çam o potencial presente e futuro, a fim de atender às necessi
dades e aspirações da sociedade. 

Num sentido mais abrangente, poderíamoS dizer que a 
estratégia do de_senvOivimento au~o.;sUstel!!.ado visa â promo
ção--da harmorjía éntre os Seres huma)Jos, e _entre_ :a humanidade 
e a vida natural. 

-- No_ Contexto específico das crises de desenvolvimento e 
do meio- ambiente ocorridas nas últimas décadas - que as 
atuais instit~içÕ~s políticas e~e:Coriôriiiéas ·náciOriais e lnterna
cionàis- ainda não cónseg_uiram vencer, e talvez nem consigam 
superar -, a busca do desenvolvimeQto auto-su_s_tentado re-
quer: ---- _- --

-um sistema político que assegure a efetiva partiCipaÇãO
dos cidadãos no processo decisório: 

- un:l Sistema econôniico· ~a paz de gerar excedentes e 
know-how técnicO-em bases confiâveis e constantes; 
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-um ststema social que possa resolver as tensõe"S~causa
das por um crescimento muitas· vezes perVerso; 

-Um sistema de produção que respeite a obrigação de 
preservar a base ecológica-ao desenvolvim~nto; __ 

-um sistema tecnológico que procure sempre novas so-
luções; · -· -- _·. _ 

-um sistema internaiconal que promové! padrões susteq-
táveis de comércio e finandã.mento; ~· _ -· · - -

-um sistema administrativo racionat, ágil, ~Pai-de au~ 
tocorrigir-sc e- tornar mínimo o problema da corrupção. 

Os requisítos. acima mencionados deVem~ ser compreen
didos como objetiYos ~serem ~lca_n__ça4os_atrayés de l!-rn.a ação 
nacional e internacional para o desenvolvimento. . 

Sr._Fresidente, S~ e Srs. Senadores, estas nossas _pala:
vras,_ que são compartilhadas por iri.úme:ros J?Cnsadores, cien:. 
tist3.s e técriicos de todos os continente-s, qUe se ocupam da 
questão do desenvolvimento e do meio ambiente, não devem 
ser consideradas como um sonho in~xeqüível, Pois a diinensão 
da crise -crise planCtária'-'e-nâO inãis regional-, exige que 
tomemos-uma rápida posição diante dela, sob pena de vermos 
o mundo mergulhado numa profunda recessã"O! num perigosO 
descontrole psíquico coletivo - e o narcotráfico com os sel,ls 
bilhões de dólares é apenas um sinal- e numa crise ambiental 
sem precedentes, atingindo a to·ctos, sem exceção. 

A hora é de clareza, determinaçã-o- e coragem .. 
Mas é também de renúncias às práticiis sociais e culturais 

predadoras e falaciosas, pois estas adiam a solução dos probleM 
mas, e ao empurrá-los para o futuro só fazem aume:r:ttáMios 
geometricamente. _ 

Dentro em breve teremos a RioM92, esplêndida oportuM 
nidade para as elites mundiais demonstrarem a sua boa ventaM 
de e o seu amadurecimento, e escolherem qual o caminho 
que deverão apontar para ·as nações. _ - - - -

Em nossas tn"ã.os está; pois, uma imensa réspOnsabilidade: 
a de ultrapassarmos a crise, e legarmos aos nossos descen
dentes uma casa natural renovada e um mundo_ distante da 
barbárie. 

O SR. PRESIDENTE-(Mauro Beiievides) - Conc~do 
apalavrá ao-nobre Senador Magno Bacelar. 

O SR. MAGNO BACELAR. (PDT-- MA. Proi:mncia 
o seguinte discurso.)_- Sr~ Presidente!_ Sr"s e ~rs._ Senadõi-eS: _ 
é certo que a definíção de uma política -para ·o satáno=m-triitp.O~ 
o fator utilizado para corteç-ão, a periodicidade do reajuste 
e o seu au-mento real precisam ser decididos em tempo hábil 
e com a mesma rapidez com que o Con-gresso ate-ndeu a pro
posta do Governo para o aumento dos servidores públicos. 

É certo, também, que a crise econôinii::a:-fátot de angústia 
e incerteza das classes trabalhadoras, pressiOnou os Poderes 
Executivo e Legislativo e uma decisão que já se sabe tardiã. 
· As perspectivas da política econômica do_ G<>_vem(), nada 
alentadoras, sinalizam uma inflação ascendente, deterioram 
o poder aquisitivo do assalariado e elevam o índice de desem
prego. 

Até mesmo o próprio Executivo, detentor da política 
de arrocho salarial com que vem manietando servidores e 
trabalhadores em geral, reconheceu a ineficáçia deS§ª política 
insana e inconseqüente e decidiu ailte_cipar o reajuste_ aos 
servidores civís e militares e oferecer úma proposta de novo 
salário mínimo, bancando- o--próprio déficit no caixa do Orça-
mento da União~ -

Na votação que defiriiu o nOvo valor-dO-salário mínimo, 
não se pretendeu apurar a força política do Executivo após 

a ieforma ministerial, nem o prestígiO dO cõordemldor político 
dá Governo, nem a política económica do Ministro Marcílio 
Marques Moreira, mas tão-somente um reajU,s:te_ digno_ para 
quem recebe e viável para quem paga. 

A_ proposta do Executivo, que eleva em 139% o valOr 
atual do salário mínimo, tem a garantia d~_ser atendida na 
sua _ex~cução tanto aos aposentados quanto aos da ativa. 

Elevar o salário mínimo a patamares além de 100%, pode
ria parecer asSJ!Stador a quem, desinformado e ignorante das 
questões sociais do nosso País, desconhece a indigência que 
é a retribuição do trabalho assalariado nos dias atuais. 
-- ~Apesar de determos, há mais de 15 anos, a posição de 
menor piso salarial da América Latina, nunca atingimos ihâi
q~.dores económicos tão baixos e que, de modo geral, compro
metem nosso desenvolvimento económico e social. 

No entanto, é bom lembrar que o valor de atualização 
do salário mínimo não dev~ servir para discussões apressadas 
e imprudeiltes sobre outras questões como a regionalização 
desse piso salarial. 

As soluções apontadas para uma política nacional de. salá
rios devem ser objeto de discussão e acurado estudo,._ para 
que não se crie mais um fator de desequilíbrio económico 
inter-regional no País. 

Antes de atender aos reclamos de governadores e prefei
tos que se pressupõem inadimplentes cada vez que o salário 
mínimo é reajustado, a regionalização dimimiida a possibi
lidade de_ crescimento nas regiões penalízadas com os menores 
índices. 

Que fatores seriam utilizados para definir os diferentes 
valores? Quais as vantagens que a regionalização do salário 
mínimo traria aos Estados brasileiros. 

__ .Para exemplificar melhor essa questãG. oportunamente 
a Folha de S. Paulo, do dia 27-4-92, -por mera coincidência 
ou propositadamente antecipando o debate, publicou matéria 
intitulada Apartheid Econômico abordando o "informe sobre 
o Desenvolvimento Humano 1992", do Programa das Nações 

_ Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 
Vejamos esse parágrafo: 

. "_Para_ ter uma idéia do que isso significa, basta 
lembrar que, no Brasil, onde a distribuição é especial
mente injusta, a diferençà e:r:tiie_ os 20% mais ric_os 
e~0S 20% mais pobres é de 26 vezes. No planeta hoje, 
23% da popui3Çao coricentram 85% da riqueza, e os 
outros 67% detêm só 15%." 

E em outro parágrafo: 

"Vale lembrar ainda que_ tais desigualdades amea
çam levar a um movimento de habitantes dos países 

· pobres em direção aos ricos, com todo o cotejo de 
traumas que o deslocamento provoca. Trata-se de um 
problema que deve ser enfrentado __ com__cora_gem por 
amb · lS partes, já que, como demonstra a Africa do 
Sul, J apartheid, qualquer que seja a sua forma, torna
se sempre cada vez mais difícil de sustentar." 

Sr. Presidente, srs c Srs. Senadores, não é preciso -ter 
imaginação para transferir esSa situação mundial, descrita no 
artigo da Folha de S. Paulo, para o perfil que a realid_a9e __ 
brasileira assumirá, caso o salário mfníriici Sejã regionalizado. 

Não se acentue o APartheid Econômico existente nO Bra
sil, com o retorno dessa medida que já foi expurgada da nossã 
Constit~ição. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
~a palavra ao nobre Se_nador Teotónio Vilela Filho. 

O SR- TEOTÓNIO VILEL_A FILHO (PSDB- AL. Pro
nuncia o seguiiite discurso.)_- Sr. PreSidente, Sr~s e ~rs. Sena
dores; Alago_as assistiu perplexa, faz uma semana, à ·grotesca 
encenação pública de violência política e à exibição escancara
damente provocadora-da própria truculência policial. Faz uma 
semana, na comemoração~ do bicentenário de Tiradentes, o 
coman-do da polícia das Alagoas preparou o que considerava 
demonstração de gala de suas tropoas de elite na repressão 
aos movimentos sacias-. A exibiçãO Viva da tniculêilcia mais 
explícita chegou _ao requinte de apresentar entre os figurantes 
dessa ópera Bufa PM travestidos de operários e sindicalistas, 
portando bandeiras de partidos políticos legalizados como o 
PC do B e de entidades legítimas como a da Central Única 
dos TrabalhadoLe~~(CUT). · 

SignifiCativamente, em Btasi}iao1,1 Sáo_Eaulo_, nos meios 
políticos ou empresariais, Líderes da própria CUT tinham 
assento na discussão de temas candentes para ·a vida naciorial, 
como o acordo multilateral do setor automobilístico. O PC 
do B tem assento no Congresso Nacional e, com o reconhe
cimento da Justiça Eleitoral e, acima d-e tudo, da próPria 
Constituição~ prepara-se para disputar eleições Brasil afora. 
Enl Maceió, as bandeiras ·da CUT e PC do B forinavam o 
cenário eni <jue a PM alagoana desnudava sua própria violên
cia, diante de autoridades que a tudo assistem e aplaudem, 
com falta de cerimônia d_e quem assiste e aplaude a própria 
receita de truculência cóm que CoStuma tratar a oposição polí
tica e o movimento sodal. 

A PM que encenou aquela ópera bufa no dia de Tiraden
tes, data na qual mais do que uma reverência ao protornártir 
da Independência, festejava-se ·a vitória da liberdade contra 
a prepotência e a tlominação, é a mesma PM que hoje se 
envolve em roteiros de inquietações e de terror, e se vê levada 
às páginas dos jornais e ao noticiário da televisão não por 
gestos de heroísmo, mas·por cenas de banditismo e de quadri
lha. A violência que sacode_ minha terra, infelizmente, tem 
sido muitas vezes protagonizada pela própria polícia que lhe 
deveria infuridir tranqüllidade e confiança. Pior, diante da 
omissão cúmplice do GOver-no e ~do comando da PM, as_ suspei
tas e as dúvidas terminam por contaminar toda a instituição, 
onde há mais que homens íntegros e policiais dedicados, há 
verdadeiros heróis do cotidiano, certamente relegados, no 
seu anonimato, mas ilcm por -isso menOS admiráveís no seU 
heroísmo. 

Alagoas __ t~stemunh~ perplexa a onda de crimes que so
bressalta seu povo e estarrece o Bra&il. Numa semana são 
sobrenomes famosos que tentam esmag-ar a tiros- questiona
mentos e suspeitas sobre atas da administração-pUblica. Nou
tra, são policiais reconhecidos como executores _de crimes de. 
aluguel. Dessa forma, não raro surgem policiais aCuSados de 
integrarem quadrilhas de assaltantes ou simplesmente tom~ 
bam, vítimas do sindicato da morte, os próprios encarregados 
de desvendar crimes místerioSos ou -de conduzir inqUéritos 
mais fairiosos-. - -

Faz seis meses que foi metralhado em Alagoas o diretor 
de Polícia da Capital, delegado Ricardo Lessa. As circuns
tâncias que envolveram o crime dão-lhe uma· inegável dimen
são política;~qUe se sobrepõe, de forma indesmentível, a sua 
natureza poliCial. O delegado foi morto às vésperas de eluci
dar, por completo, assassinatos que envolviam supostos inté-

grantes do crime organ~za9o. Ao clamor popular que se seguiu 
ao fuzilamento· çlo delegado, estouraram denúncias de que 
a morte fora tramada pelo próprio sindicato do crime. 

Os alagoanos comentam,_às_escondi4as, em Maceió, 
quem foram os executores e _quem são os mandantes. _Lista
~!1}-Se, depois, pelos jornais, pelo rádio e pela televisão, os 
principaiS suspeitos do crime. 

Todos parecem saber, mas todos sabem temer. 
Talvez por isso, todos os delegados consultados_tenham 

recusado, de princípio, a Ocupar o lugar do coleg() morto, 
por medo confeSSo: A presidência dó inquérito teve que .ser 
decidida por sorteio, porque neilhUm policial quis ãssuriii-la 
espontaneamente. Desapareceram ou silenciaram aS tes1 em u
nhas. O delegado Ricarso Lessa, são hoje os policiais que 

-6 coriff:Ssarn, era O Unico a não ·temer nem as ameaças dos 
poderosos nem os poderes dos criminosos. Os alagoanos, ai ti
da agora, comentam nomes e sobrenomes de criminosos e 
mandantes, mas o inquérito se perde em infindáveis manobras 
diversionistas, pOrque parece faltar coragem e disposição polí
tica para desvendar um crime, que todos jã- parecem haver 
desvendado. A perplexidade, por isso mesmo, aumenta na 
razão· da consdéncia: de que o mais destemido é, por isso, 
presumivelmente, o mais protegido, tombou sem proteção. 
A quem recorrer, é o que se pergunta diante da angústia 

--de um silênciO Sem resposta. Há, por isso, medo nas ruas 
da minha terra, há pavor no semblante do meu povo. 

O episódio, infelizmente, não foi o único. Os-assaltos 
a ~anco se sucedem, outras. ações_ de quadrilhas se repetem. 
Crinies de aluguel que sacodem Maceió, perpetrados à luz 
do dia. Assaltam-se ônibus nas estradas, utilizando-se armas 
pesadas. As quadrilhas estarrecem ainda mais o Estado, diante 
ora da suspeita, ora da confirmação da presença de policiais 
ou ex-policiais entre bandidos. -

O Governo do Estado encontra-se, hoje, guardadas as 
proporções, na mesma encruzilhada em que o atentado do 
rio-centro jogou o g~:nier~o Figueiredo. Ou o Governo de 
Alagoas apura· esses crimes, a começar pelo aSsaSsinato do 
delegado Ricardo Lessa, em toda a sua dimensão que se pre
nuncia escabrosa, ou se exaure agora, definitivamente vencido 
e manietado pelo crime organizado. Ou o governo de Alagoas 
assume, agora, _a coragem heróica de botar na cadeia todos 
os verdadeiros _executores e mandantes, ou se enc_erra, agora, 
prematuramente, mas em definitivo, o Governo Geraldo Bu
lhões, por sua capitulação diante das quadrilhas do crime 
de 'ª-lugueL Nã9 há alternativas,-ln~elizmente. Ou a·apuração 
decente, ou o inquérito implacável, ou a capitulação hunii

·thante, com a ins-egurança aterrorizadora .. 
Os crimes de sangue, os_ crimes de omissão que sacodem 

Alagoas só abrem em nossa alma de cidadãQs a ferida de 
wp.a só conclusão: apodreceu o esquema policial de Alagoas. 

O pior é-que o_ Governo do Estado, infeliz_riiente, nada 
tem feito par:a enterrar essa podridão que filfesta -os- ares de 
nossa terra. Nenhuma providência até hoje, a não ser os fami
gerã.Ods "competentes inquérito rigorosos", limitados no seu 
rigor, mas aceridrados na sua incompetência. Nenhuma puni
ção, sequer o afastamento do suspeito das funções de comando 
do próprio aparelho policial. 

É preciso lamentar, infelizmente, que o Governo_do-Esta
do humilhou-se diante de quadrilhas. Depois de seis meses 
à espera de alguma medida moralizadora que fosse, a conclu
são é dramática: o Governo da minha terra se ajoelhou diante 
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da impunidade, abdkou, em verdade, de seu mandatoJ e hipo
tecou ao crime organizado legitimidade que lhe deram as ur
nas, e a esperança da tranqüilidade com que o ungiram os 
alagoanos. O GOverno nãO tem disposição sequer pãra salvar 
a honra de uma instituição centenária e de inegáveis serviços 
a A lagoas, _como· a_FM. Nem sequer se preservam as institui
ções, sequer se preserva um passado de muitas _glórias, s~Uqe.r 
se respeita um presente de inegáveis saci:'ifícii::iS. , _ -

Foi a história recente do Brasil que nos ensi-nou que quan
do os governos se acomodam diante do. crime organizado, 
do terrorismo "de estadO ou da ação independente das quadri
lhas, o· mandato de seus titulares é prematuramente encerrado 
por bandido. 

Não há o que ·co-memorar cotn esta- denúnciã. Existe_ ao·· 
contráriO dor e vergOnha, inquietação_ e ·revolta, extrema per
plexidade e suprema humilhação. Depois de ter Sido acoimado 
de repúbl~ca da corru-pção, Alagoas vive c sofre, pela Ç>missão 
e pela covardia de ·seu governo,_ a ameaça de virar território 
de criminoSos t - - ---- ~ -

Era o que cu -tinha a dizer. (MUito hem!) 

o SR. PRESIDENTE (Maúro Benevicles) ~·concedo 
a palavra ao nobre Senador João França. 

O SR. JOÃO FRANÇA (PDS-RR. Pronuncia o segúin
te discurso.) --Sr. Piesidente, Sr~~ e Srs. Sdú:ldOres: --

venho a esta tribuna na tarde de hoje, para registrar 
o primeiro ano- de falecimento do saudoso Senador Hélio 
Campos, inesquecível companheiro de lutas que prematura
mente_ desapareceu, deixando uma lacuna irreparável n_a histó
ri3. pública e administrativa de Roraima, Estado que ele, mais 
do que ninguém, soube ~mar e respeitar. 

Sr. Presidente, s~s e Sis~ Senadore~._HéHO C~mpoS che
gou a esta Casa com o ·respaldo de uma votação expressiva 
que recebeu do povo de Roraima, fruto do reconhecimento 

· da grande obra realizada no Estado, tanto ·como governadot 
do ex-TerritóriO Federal de Roraima; cargo que eX.érceu· por 
duas oportunidades, como também, quafldo exerceu dois man
datos de Deputado Federal. 
· O ex-Território Federal de Roraima, durante a sua exis

tência foi -governado por váfios militares, que'-ão Ct.iirlpiit sua 
missão, naquele lOngínqUo= ponto do país, retornaV-am a stiás 
origens;· princi_palmente ao convíVio de seus familiares, quase 
sempre residentes no Sul do País. -

Ao assumir o_gq_ve!no ~o ent~q:J:errit,~rfo _Çe RoraJriia; 
pela priineira vez, o Cól'õfiêl Hélio Campos· deu infcio a uma 
grande obra que até hoje permaneceu com~ m~r~o registraºor 
da arrancada de Roraima para o desenvolvimento. _ ·--~"-

Após sua prime"ira gêStão~Corno Governaãói de Roraimã, 
67/69, Hélio Campos fetorna às fileiras da Aeronáutica, aí 
permanecendo até 1970, quando retornou ·a Roraima, indica
do que fora pelo então Presidente Emi1io Médica, para noVa
mente assumir a- clicfiâ do· ExecutiVo rorci.iínense, perrilane~ 
cendo como governador até 1974, período em que mais_uma 
vez Roraima passou por grandes tran~formações __ e Hélio Cam
pos consolidaria sua imagerri ·"de h6}nem austero' e simples, 
e sobretudo, de um gra.nde tocador de obras. __ ~ 

Ó reconhecimerito de seu trabalho e dediCação ª Roi-ai
ma, veio em 1'5 de nove-mbro de 1974, ,quàndo, pelo voto 
livre e soberano da maioria:-esma·gadora do povo de Roraima, 
era eleito Deputado Federal, sendo reconduzido a um segundo 
mandato em !978. · · 

Durante o tempo em que representou o povo de Roraima 
no Congres~o Nacionaj, Hélio Campos foi sempre um defensor 
instransigente dos interesses maiores de Roraima e da Amazô~ 
nia, sempre assumindo urna postura firme de homem compro
metido com as causas amazónicas. Já naqUela época sua voz' 
defendia a emancipação política e administrativa Oo -TerritóriO 
Federal de Roraima, que el~ queria ver transformado em 
mais urDa_ unidade da federação brasileira. 

Na Câmara dos Deputados, Hélio CampOs foT iileffibro 
de várias ·comissões, entre elas, a da Educação e de Relações 
ExterioreS, onde sempre se destacou como um dos mais assí
duos e atuantes membros: 

Sr. Presidente, Sr.'s _e Srs. _Senadores, apesar de ter sido 
derrotado pelo poder económico, em duas tentativas de voltar 
à Câmara dos Deputados, Hélio Campos jamais se afastou 
da vida política e de Roraima. onde permaneceu,_como funcio
nário público, atuando na SUFRAMA e na Companhia de 
De~envolvimento de Roraima (CODESAfMA), até 1989, 
quando se afasto~ do serviço público para disput-a[ uma cadei
ra no Senado Federal, em 1990. 

O reconhecimento do povo a Hélio campos, como reser
va moral e o maior responsável p_ela condução de Roraima 
como Estado da Federação ·Brasileira, além das in.úmeras 
Obras ali realizadas, culminou com _sua eleição, em 3 de outu
bro de 1990, como o Senador mais votado de Roraima. 

Sr. Presidente, S~e Srs. Se_nadores, aos 70 anos de idade, 
desmonstrando grande vigor físico e disposiçã-o durante a cam
panha eleitoral, Hélio Çampos foi trafdo pelo destinó; que 
após sua eleição, quando encontrava-se em companhia de 
seus familiares no Rio de Jãneiro;- teve complicaçõeS com
uma úlcera, que o levara a sofrer uma intervenção cifúrgita 
que ·abalara toda sua estrutura física, levando-o a um quadro 
preocupante que culminou com seu falecimento em 25 de 
abril de 1991. 

O Estado _de Roraima perdia com: a morte do Senador 
Hélio Campos, o maior homem público de t~d_!t_sua história: 
uma carreira política rica em lutas e realiZações, era desta 
forma interrompida, prematuramente. _ 

Hélio Campos partia, cJ.t.i3.ndo chegava a esta Casa, cre- · 
denciado pelo voto da maioria-esmagadora do povo de Rorai
IJla~ Na condiçã9 de seu primeiro suplente cheguei ao senado 
Federal numa situaçãç:> em que jamais penSei óu deSejei. Subs-
tituir Hélio Campos, s~s e Srs. Senadores, é antes de tudo, 
uma responsabilidade da qual tenho consciéncia, e na condição 
de homem trabalhador e do povo, conhecedor dos verdadeiros 
an-Seios. dãs camadas ITienos favorecida§ do país, e sobretudo, 
cOm ni.Uit3 humilda(fe, espero continuar o seu trabalho nesta 
Casa, honrando o povo brasileiro e em especial o Estado 
de Roraima. 

-Era o Que tinha a dizer: 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)--, Não há mais 

aTadores inscritos. 
O SR. PRESIDENTE (Mauro Beneiiídes) - A Presi

dência_convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às-
'17h4?:ITtin, neste plenáriO,-com a seguinte - -

ORDEM DO DIA 

-l-
Votação·, em turno d~ico, do· Requerimento n"' 87, de 

1992, de autoria do Senador Nelson Carneiro, solicitando, 
nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado 
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Federal, do editorial publicado no Jornal A Tarde, de Salva
dor, Bahia, edição de 24 de março de 1292, intitulado "O 
pedágio e os flanelinhas". 
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Nada mais 
havendo a tratar, está encerrada a sessão. 

- (Levan_ta~se a sessão às 17h28min.) 

Ata da 67a Sessão, em 30 de abril de 1992 
2a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

EXTRAORDINÁRIA 
Presidência dos Srs. Mauro Benevides e Alexandre Costa 

ÀS 17 HORA~ E 45 MINUTOS, ACHAM-SR PR.B
SENTRS OS SRS. SENADORES: 

Albano Franco - Alexandre C'.osta - Alfredo C'Almpos 
- Almir Gabriel - Amazonino Mendes - Amir r .ando - An
tonio Mariz - Áureo Mcllo - Bcni Veras - Carlos Dc'C..arli 
- Garlos Patrocfuio - C'.ésar Dias - Chagas Rodrigues - Cid 
Sabóia de Carvalho - Coutinho Jorge - Dario Pereira - Di
vai do Suruagy - Eduardo Suplicy - Hlcio Álvares - F.speri
dião Amin - Hpilácio C'.afeteira - Francisco Rollemberg -
Cr11rihaldi Alves Filho- Gerson camata- Guilherme Palmei
ra- Henrique Almeida - Humberto Lucena- Hydekel Frei
tas- Iram Saraiva- lrapuan Costa Júnior - Jarhas Passari
nho- Joao Calmon - Joao França -João Rocha -Jonas Pi
nheiro- Jos<! Eduardo - Jos<! Fogaça -José Paulo Riso! -
Jos<! Sarney- Júlio Campos- Júnia Marise - Jutatiy Maga
lhlies -l.avoisier Mala- Levy Dias- Louremberg Nunes Ro
cha - l.ourival Baptista - Lucfdio Portella - Magno llacelar 
- Mansueto de r .avor - Mareio Lacerda - Marco Maciel -
Mário ('.ovas - Marluce Pinto - Mauro llenevides - Meira 
Filho - Mois<!s Abrao - Nabor Júnior.- Nelson Carneiro -
Nelson Wedekin - Odacir Soares- Onofre Quinan - Pedro 
Simon - Rachid Saldanha Dcrzi - Raimundo Lira - Ronal
do Aragllo - Ronan Tito - Ruy llacelar - Tcotonio Vilela 
Filho - Valmir Campelo - Wilson -Martins. ~ 

O SR. PRESJDENTE (Maur<r Benevides) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 72 Srs .. Senadores. Ha
vendo número regimental, Qcclaro aberta a sessão. 

O Sr. 19 Secretário proCederá a leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECER N• 97, DE 1992. 
(Da Comissão Díretora) 

Redação fmal do Projeto de Resolução n~ 23, de 
1991. ~ ~ ~ 

A ComissãO Diretorit apresenta a redação fina_I do Projeto 
de Resolução n•23, de 1991, que altera a redaÇào do parágrafo 
único do art. 114 e acrescenta § 3~ -ao art. 1_2Q.do Regimento 
Interno do Senado Federal, esclarecendo que, visando à me
lhor técnica legislativa, adequou a ementa cto·projéto à einen-

da aprovada, oferecida pela Comissão Díretora, que deu nova 
redação ao art. 29 proposto. -

Sala de Reuniões da Comissão, 23 de abril_ de 1992. - _;;. 
Mauro Benevides, Presidente - Iram Saraiv~, Relator -
Alexandre Costa - Beni V eras. 

ANEXO AO PARECER N'97:, DE 1992 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Presi
dente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1992 

Altera a redação do parágrafo único do art. 114 
e o caput do art. 126 do Regimento Interno do Senado 
Federal. · 

Art. 1• O Parágrafo único do art. 114 e o caput do 
art. 126 do Regimento Inte-rnO do Senado Federal, passam 
a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 114. . .... ••• • CC~>~----·•••••••• ••--•••••••••••••• •• ·~' 
Parágrafo único. Ao Secretário da Comissão 

compete: 
a) redigir as atas; 
b) organizar a pauta do dia e do protocolo dos 

trabalhos com o seu andamento; 
c) manter atualizados os registras necessários ao 

controle de designação de relatores." 
"Art. 126. A designação de relator, indepen

dente da matéria e de reunião d·a çomis~ão,_ ol:iedecerá 
à proporção das representações partidárias ou dos blo
cos parlamentares nela existentes, será alternada entre 
os seuS rhembros e far-se-á _em quarenta e oito horas_ 
3.p6s o ·recebimento do projeto, salvo nos casos em 
que este Regimento fixe outro prazo." 

Art. 29 Esta resolução entra. em yigor na data de sua 
publicação. 

Art. _39 Revogam-se as disposições e!ll cont_~_:_ár_io. 

PARECER N• 98, DE 1992 
(Da Comissão _Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 8, de 1992 (N' 34, de 1991, na Câmara dos Depu
tados). 

A Comissão. Diretora apresenta a redação final do Projeto 
de Decreto Legislativo n' 8, de 1992 (n' 34, de 1991, na Câmara 
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dos Deputados), que aprova o_ texto do Convênio para--o fliil
cionamento da Sede_ Acadêmica da FLACSO nO Brasil cele
brado entre o Gover~~ dã R.'epú-bTiCa Federaitvã -Cio-Brasil 
e a Faculdade Latino:. Americana- de Cíê-ncia:s· SoCiais ____:. 
FLACSO. -~ 

Sala de Reuniões da Cómíssõcs, 30 de abril de 1992. 
- Mauro Benevides, Presidente - Iram Saraiva, Relator 
- Alexandre Costa - Beni V eras. 

ANEXO AO PARECER N•98, DE 1992 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos ter
mos do art. 49, inciso I, da Constituição, e eii, 'Presidente 
do Senado Federal promulgo o seguinte -

DECRETO LEGISLATIVO N' , DE 1992 

Aprova o texto do Convênio (iarã O funcionamento 
da Sede Acadêmica da FLACSO no-Brasil, celebrado 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e 
a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais -
FLACSO. 

Art. 19 É aprovado o texto d_uConvênio para·o funcio
namento da Sede AcadêmiCa da FLACSO- no Brasil, cele
brado entre o Gov_erno_ da _ _República Federativa do Brasil 
e a Faculdade Latino-Americana âe Ciências SociaiS -
FLACSO, em Brasília, em 3 de dezembro de 1990. 

Parágrafo único. Estão sujeitos à apro-vação do Con
gresso Nacional quaisquer atõs_quc posSam resultar em revisão 
do referido ConvêníC.l, bem como quaisquer ajUstes comple
mentares que, nos termos do art. 49, indso I da ConstituiÇão
Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao 
património nacional. - --- -

Art. 2"' Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. ~ ~ ~ -

PARECER N• 99, DE 1992 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n•9, de 1992 (n• 35, de 1991, na Câmara dos Deputados). 

A Comissão Diretora 'aprése-nta a redaÇão final do Projeto 
de Decreto Legislativo n•9, de 1992 (n' 35,"de 1991, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto de Emenda ao art. 56 
da Convenção sobre Aviação CiVil I_nternacional, conciuíd9 
em Montreal, em 6 de o_utubro de 1989. 

Sala de Reuniões da Comissão, 30 de abril de 1992. -
Mauro Benevides, Presidente - Iram SaraiVa~- Relator -
Alexandre Costa- Beni V eras. 

ANEXO AO PARECER N• 99, DE 1992 

Faço saber que o Congresso-Nacional aprovou, nos ter
mos do art. 49,inciso I, da ConstitUição, e eU, Presidente 
do Senado Federal, promulgo o seguinte_ 

DECRETO LEGISLATIVO N• ;oE 1992 

Aprova o texto de Emenda ao art. 56 da Convenção 
sobre A viação Civil Internacional, concluído em Mon-
treal, em 6 de outubro _de 1989. -

Art. 1' É aprovado o texto da Emenda ao art. 56 da 
Convenção sobre AviaÇão" Civil Internacional, concluído em 
Montreal, em 6 de outubro de 1989. 

Art. 29 Este decreto legislativo entra- em vigor na data 
de sua publicação. 

PARECER N•100, DE 1992 
-(Oa_ ComiSsão -O"itetora} 

Redação final do P:r:ojeto de Decreto Legislativo 
n• 11, de 1992 (n• llO, de 1991, na Câmara dos Depu
tados). 

A CoMissão D1retora apresenta a redaçã6 final do PfcijeiO 
de Decreto Legislativo_n• 11, de 1992 (n' 110, de 1991, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Protocolo 
Substitutivo do art. VI do Acordo Cultural de 23 de setembro 
de 1964, celebrado entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República do Senegal, em Brasflia, 
em 14 de fevereiro de 1984. 

Sala de Reuniões da Coniissão, "30 de abril de 1992. __ 
Mauro Benevides, Presidente - Iram S3i"aiva, Relator -
Alexandre Costa - Beni V eras. 

ANEXO AO PARECER N' 100, DE 1992-

Faço sabei que o Congresso Nacional aprovo-u, nos ter
. mos do art._49, inciso. I:~ da Constituição Federal, e e.u~ Presi
dente do Sel\ado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETOLEGISLATIVO N• , DE 1992 

Apfova o texto do Protocolo Substitutivo do art. 
VI do Acordo Cultural "e 23 de setembro de 1964, 
celebrado entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República do Senegal, em Brasília, 
em 14 de fevereiro de 1984". · 

Art. 1 ~> É aprovado o texto_ do Protocolo SubstitutiVi:>" 
do art. VI do Acordo Cultural de 23 de setembro de 1964, 
çelc;;:b_rado entre o G_overno da_República Federativa do Brasil 
e .o Governo da República __ do Senegal, em Brasllia, em 14 
de fevereiro de 1984. 

Parágrafo único. EstãO sUjeftoS--à aprovação do Con~ 
gressoNacional quaisquer a tos que possam resultar em revisão 
do presente Protocolo, bem como quaisquer ajustes comple
mentares que, nos termos do art. 49, inciso I da Constituição 
Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao 
patrimônio nacíonal. 

Art. 29 Este decre_to_legislativo entra em vigo"r na _data 
de sua publicação. 

PARECER N• 101, DE 1992 

(Da Comissão Diretora) 
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 

n• 15, de 1988 (n• io, de 1988, na Câmara dos Depu· 
tados). 

_ A Comissão_ Dire~ora apresenta a r~dação ffnal do Projeto 
de Decreto Legislativo n• 15, de 1988 (n' 20, de 1988, na 
Câinara dos Deputados), que aprova o texto da Convenção 
n9 154, da Organização Internacional do Trabalho - OIT, 
sobre o incentivo à negociação coletiva, adotado em Genebra, 
em 1981, durante a 67~ Reunião da Conferência Internacional _ 
do Trabalho. 

Sala de Reuniões da Comissão, 30 de abril de 1992. - _ 
Mauro Benevides, Presidente Alexandre Costa- Iram Sarai
va, Relator- Beni V eras. 

ANEXO AO PARECER N• 101, DE 19n. 

Eaço saber que o. Congresso Nacion-al aprovou, nos ter
mos do art~ 49,_inciso 1, da CónStítuíção, -e eu, Presidente 
do Senado Fe_deral, prornulgo_o seguinte._ 



Maio de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sexta-feira 1' 2709 

DECRETO LEGISLATIVO N• DE 1992 

Aprova o texto da Convenção n9 154, da Organi
zação Internacional do Trabalho - OIT, sobre o incen
tivo à negociação coletiva, adotado em Genebra, em 
1981, durante a 67• Reunião da Conferência Interna
cional do Trabalho. 

ArL 19 É aprovado o texto da Convenção n9 154, da 
Organização Internacional do Trabalho- OIT, sobre o incen
tivo à negociaçãO coletiva, adotado em Genebra, em _1981, 
durante a 67~ Reunião da Conferêri.Cia Internaciomll do Tra-
balho. . 

Art. 2<:>_ Este Decreto Legislativo entra: em: vigor tia data 
de sua publicação. 

PARECER N• 102, DE 1992) 

(Da Comissliõ Diretora) 
Redação fmal do Projeto de Resolução n• 22, de 

1991. 
A Comissão Diretora ap-resenta a· ridaÇ-ão fín3.1 do Projeto 

de Resolução n9 22, de 1991, que acrescenta parágrafo ao 
art. 62, do Regímento Interno do Senado Federal. 

Sala de Reuniões da Comissão, 30 de abril de 1992. -
Mauro Beoevides, Presidente -Beni V eras, Relator- Iram 
Saraiva - Meira Filho. 

ANEXO AO PARECER N• 102, DE 1992, 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Presi
dente, nos termos do art. 48, item 28, do RegimentO" Interno, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' DE 1992 
Acrescenta parágrafo ao art. 62, do Regimento ln~ 

terno do Senado Federal. 
Art. 1' O art. 62 do RegimentQ Interno do Senado Fe

deral é acrescido de um segundo parágrafo com a seguinte 
redação, renumerando-se o parágrafo úriico -para § 19: 

"Art. 62. 
§ 1' 
§ R-- As lideranças dos Partidos que se coligarem 

em Bloco Parlamentar perdem suas atribuições e prer
rogativas regimentais.'' 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) - O Expe
diente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento q~e serã lido_ pelo Sr. 19 

Secretário. 
É lido o seguinte. 

REQUERIMENTO N• 224, DE 1992 
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, alínea b 

do Regimento Interno, para o Projeto -de Lei da câmara n9 

31, de 1992, de iniciativa do Sr. Presidente da República, 
que dispõe sobre a política nacional de salários e dá outras 
providências. 

Sala das Sessões, 30 de abril de 1992. -Marco Maciel 
-João Rocha- _Elcio Álvares_- Gerson Camata ·:.......-Meira 
Filho -Lourival Baptista ..... : .. :.-Albano Franco- Marluce Ponto 
- Lucidio Portella- Valmir Campelo- Francisco Rollem
berg - Esperidião Amiil - Odacir Soares -_Cid Sabóia 

de Carvalho - Antonio Mariz - Racbid Saldanha Derzi 
- Raimundo _Lira - Henrique Almeida - Levi Dias -
Guilherme Palmeira - Dario Pereira - Mauro Benevides 
- Carlos de Carli - Divaldo Suruagy - Iram Saraiva -
Louremberg N. Rocha -José Eduardo - Enéas Faria -
Alfredo Campos- Jonas Pinheiro- João Calmon - Carlos 
P~trocinio- Irapuan Costa Junior -Junia Marise- Jo_s_a
phat Marinho - Hydekel Freitas - Moises Abrão -Julio 
Campos-- João França- Aureo Mello- Arnazonino Men
des - Epitacio Cafeteira - Pedro Simon - Ronan Titõ 
- José Paulo Bisol _- Magno Bacelar - Almir Gabriel -
Ronaldo Aragão - Wilson Martins - Eduardo Suplicy -
Onofre Quirian- Amir Lando- José_Fogaça- Mansueto 
de Lavor -Chagas Rodrigues - Beni V eras -Humberto 
Lucena. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O requeri
mento, que acaba de ser lido, será submetido ao Plenário 
após a Ordem do Dia, nos termos- do art. 340, inciso II, 
do Regimento Interno. 

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

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 225, DE 1992 
0!. n' 16/92 · 

Senhor Presidente: 
Tenho a honra de requerer a Vossa Excelência, de acordo 

cbm o art. 40, § 19 alínea a, do Regimento Interno do Senado 
Federal, ausência dos trabalhos da Casa, no período de 7 
de maio a 8 de julho do corrente, a fim de presidir a Delegação 
da Associação Brasileira de Municípios ABM junto ao Semi
nário "Objetivo e Tarefas das Administrações Públicas nas 
Difert?_nt~s formas, CoOperação Inter-Municipal", integrante 
do Programa de Cooperação Técnica desenvolvido por aquela 
Associação e a Fundação Alemã para o Desenvolvimento 
Internacional, a realizar-se na República Federal da Alema

·-nha. 
Atenciosas saudações. 
Sala das Sessões, 30 de abril de_1922. -Senador Divaldo 

Suruagy. 
- Brasília, de abril de 1992. 

Of. n' 063/92 . 
Senhor Conselheíro, 
A Associação Brasileira de Municípios - ABM, dando 

continUidade ao seu Programa de Aperfeiçoamento dos Admi
nistradores Públicos, estará realizando, no período de 11 de 
maio a 10 de junho próximo, na República Federal da Alema
nha, um curso que terá como tema principal "Objetivos e 

--Tarefas das Administrações Públicas nas Diferentes Formas, 
Cooperação Inter-Municipal". 

O referido evento, integrante do Programa de Coope
ração Técnica desenvolvido pela ABM junto à Fundação Ale
mã para o Desenvolvimento Internacional- DSE, compõe-se 
de duas etapas sendo a primeira em Berlim e a etapa final 
na cidade __ d_e S~~ugard tendo_ corno objetivo -o intercâmbio 
de experiências -lriteinacionais _no âmbito da adminjs_tra_ç_ãO _ 
pública. · 

Sendo V. Ex~ unl entusiasta do movimento municipalista 
brasileiro em nome desta Associação e da DSE, temos a honra 
e a satisfação de convidá_:'lo a presidir a representação da 
ABM junt~ ao mencionado curso. 
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Na certeza de contarmos com a inclusão do prestigioso 
nome de V. Exa na lista de participantes do aludido ev_ento, 
o que muito honrará a representaçãO desta Entidade, usamos 
do ensejo para renovar-lhe nossos protestos de elevada e dis-
tinguida consideração-. -

Atenciosamente, Osmar Francisco da Costa, Presídente 
do Conselho Fiscal da ABM. 

r A Comissão de_Relaçõ.es Exteriores e Defesa Na
cional.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)_....,. O requeri
mento lido será remetido à Coinissão de Relações ExteriOres 
e Defesa Nacional, devendo ser apreciado após a Ordem do 
Dia. 

Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 19 Secre
tário. 

É lida a seguinte 

COMUNICAÇÃO 

Brasilia, 30 de abril de 1992. 
Senhor Presidente, 
Comunico a V. Ex~ a composição das Comissõ_e-s Penrta

nentes integradas pelos Senadores do PartidQ Democrático 
Social- PDS, ficando da seguinte forma: 

Comissão de Constituiç_ão e Justiça: 
Titular: Senador Espcridião Amin 
Suplente: Senador Jarbas Passarinho_ 
Titular: Senador Jarbas Passarinho 
Suplente: _Senador_Lucldio Portella 
Comissão de Assuntos Económicos: 
Titular: Senador EsperidiãO Amin 
Suplente: Senador Jarbas Passarinho 
Comissão de Educação: 
Titular: Senador Jarbas Passariilho 
Suplente: _Senador Esperidião Amin 
Comissão de Assuntos Sociais: 
Titular: Senador Lu__cídio Portella 
Suplente: Senador João França 
Comissão de Infra-Estrutura: 
Titular: Senador João França 
Suplente: Senador Lucídio Portella 
Aproveito a oportunidade para renovar meus protestos 

de elevada estima e distinta consideração.;___ Senador Esperi
dião Amin, Líder do PDS. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) .-A comuni
cação lida vai à publicação. 

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

Secretáriõ. -_ -- -
É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• Z26, DE 1992 

Nos termos do art. 172, 'incisO I do Regfmento Interno, 
requeiro a inclusão, em Ordem do Dia, do Projeto de Lei 
do Senado n" 56/91, que tramita em conjunto corri os Projetas 
de Lei do Senado n9s 145 e 1739191, cujo prazo, na Comissão 
de Assuntos Sociais já se acha esgotado. _ 

Sala das Sessões, 30 de abril de 1992. -José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O requeri
mento, que acaba de ser lido, será incluído_ na Ordem do 
Dia, oportunamente. -~ ~--

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Esgotado 
o tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em turno únitó, do Requerimento n~-87, 
de 1992, de autoria do Senador Nelson Carne"iro, solici
tando, nos termos regimentaiS, a transcrição, nos A_J_lais 
do Senado Federal, do editorial publicado no Jornal 
A Tarde, de Salvador, Bahia, edição de 24 de março 
de 1992, intitulado ''O pedágio e os flanelinhas". 

--- -

-Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Será feita a transcriçãO solicitada. 

É a seguinte a !natéria_cUJã transCriÇão é solicitada: 

O "PEbÁGJO"-E OS "FLANELINHAS"-

A prática de corrupção na alta direção da Petrobrás tor
·n-ou,;,:se, infelizmente, um fato tão corriQueiro que se criaram 
gírias sobre o assunto. Empresas que vencem concorrências 
para prestar serviços à principal estatal do País preciSam pagar 
comissões a intermediários, a fim de receberem a ordem .de_ 
começar as obras. Esses pagamentos são chamados de "pedá
giO". 

Os que dentro da estatal e fora se beneficülm das propinas 
têm uma denominação própria: ... flanelinhas". No Rio de Ja
neiro esta palavra designa_ os meninos de rua que vivem nas 
sinaleiras, com uma flanela na mão,limpando pára-brisas dos 
carros para receber alguns trocados. Como_ muitos destes me
ninos são também pequenos marginais, a população relaciona 
o ·nome ''flanelinhas" com chantagem. Porque_ se o dono do
carro não aceita e remunera o serviço do "flanelinha", ele 
usa ú.m prego ou outro instrumento para danificar o veículo. 

As últimas denúncias terminaram por revelar os motivos 
que levam a Petrobrás a ser a primeira empresa--petrolífera 
do mundo a fechar balanço no vermelho, isto é, com prejufzo. 
Mas os engenheiros da empresa, que possuem uma entidade 
de classe, sua acioniSta minoritária, colocaram a boca no trom
bone .e estão pedindo explicações que devem ser dadas pela 
direção na próxima assembléia geral dos ac!e>_nsit3s da _em
presa. 

O fato- é- que a população bra5ileira está tendo um grande 
prejufzo com ªs mutretas que acontecem dentro da Petrobrás. 
Ou seja, a produção está afetada porque a prática do tal 
"pedágio" envolve o cancelamento de concorrências, e, com 
isso, plataformas como a de Enchova e_ Enchova OeStJ.~- não 
tiveram a sua construção iniciada. Noutras palavras, menos 
produção interna de petróleo, menos produção de derivados, 
e o País gastando dólares para importar o óleo do exterior. 

Esperamos que os engenheiros da Petrobrás cumpram 
com a palavra empenhada de levar tais denúncias até a apura
ção final. Está havendo ingerência de fora na empresa, a 
fim de que a prática do "pedágio" se perpetue, e hoje ela 
e.stá_dominada por vários grupos que brigam entre si pelas 
propinas disponíveis. -
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Não é a primeira vez· que a Petrobrás fecha seu balanço 
no vermelho e nem a primeirá vez-que surgem serias denúncias 
de corrupção. Se desta feita envolve empresa de construção 
civil, no penúltimo escândalo divulgado, a chantagem çle um 
certo dirctor era em cima dos bancos. Se o gerente de um 
banco _se recusasse a dar propina ímedíatamente,_ surgia a 
ameaça da BR Distribuidora, subsidiária_ da Petrobrás, de 
encerrar a conta e partir para um banco que topasse a negaM 
ciata. 

O ''pedágio" é tão organizado que os fntermediários das 
propinas chegaram a montar três empresas de fachada para 
facilitar os negócios es_cuSos._ 

Aliás, em Brasília existem cinco niil -empresas que se 
dizem lobistas e que agora estão se es_cOndendo onde podem, 
depois que estouraram os casos_dos ex~ MinistrOS AntôniO Ro~ 
gérid Magri e Alceni Guerra. Na verdade~ nãõ fazem apenas 
lobby, mas intcrmediam tudo em troca de dinheirO por fora~ 

Ano passado. a Petrobrás acusou -um prejuízo de US$237 
milhões, e o presidente da empresa deverá explicar por que 
isso aconteceu, durante a próxima assembléia geral dos acio
nistas. Mas os engenheiros não querem ap~nas esta explicação. 
Eles estão cobrando a investigação de corrupção na realização 
de obras na refinaria de Mataripe, em Salvador, e o tempo 
promete esquentar, porque no Ultimo escândalo também está 
envolvido o secretário de Assuntos EstratégicOs, Pedro Paulo 
Leoni Ramos. - - -

No fim de semana, segundo o colunista Zóiímo,- do Jornal 
o Brasil, Leoni estava muito acabrunhado_ em sua festa de 
aniversário~ Não. era para menos, porque um jornal de São 
Paulo publicara ampla matéria sobr_e _os_ escândalos na Petro~ 
brás e o assunto vai render. 

Afinal, como jamais ocorrera na história deste_ país, os 
corruptos estão sendo investigados e afastados do governo. 
Aguardemos que a limpeza atinja, também, as empresas esta~ 
tais. --

O S.R. PRESIDENTE-(Mauro Benevides) - Esgotada 
a matéria constantc_-da_Ordem do Dia. Passa-se-à apreciação 
dQRequerimento n9 224/92, de urgência, lido no Expediente, 
para o Projeto de Lei da Câmara n' 31/92. 

Em votação o requen-tnento. 

O Sr. Jutahy -MagalhãeS- sr. PreSidente, peço a palavra, 
pela ordem. ________ _ 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) .,.- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães._ 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB - BA. Pela or-. 
dem. Sem reviSãO do o-rador.) - Sr. Presidente, não vou 
aqui retOmar todos os argumentos constantes que faço a resw 
peito desses requerimentos de urgência urgentíssima e da vota~ 
ção de matérias que chegam da Câritara dos_ Deputados às 
16h e são votadas às 16h30min. Faço, aqui, apenas referência 
a um fato. 

Solicitei dos Srs. Líderes dos diversos Partidos do Senado 
Federal, não do GOverno, se, por acasO, algum Líder do Sena~ 
do Federal havia participadQ das reuniões que_ 'ocorreram na 
Câmara dos Deputados a respeito dessa matéria, ou seja, 
se participaram dos entendimentos com o G-overno e cóm 
as Lideranças da Câmara dos Deputados. 

Consultei~os e a informação que- recebi foi de que não 
haviam participado das referidas reuniões. 

O Sr. Marco Maciel- Se-v. Ex~ me permite uma -l:il.ter~ 
venção, quero dizer que participei de várias reuniões. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Eu disse que não havia 
ouvido o Líder do Goverrio, IDas Líderes de diversos Partidos, 
da Oposição principalmente, e nenhum participou. 

Mas, essa é uma questão, não diria secundária, diria que 
é uma questão muito importante, e já que a matéria vai chegar 

- ao Seriado para -votarmos de imediatO. pelo menos deveria 
haver uma participaÇão das Lideranças do Senado para saber 
o que estava ocorrendo, e trazer às suas _Bancadas a infor~ 
mação que estava sendo discutida na Câmara dos Deputados. 

Quero informar qUe lanço aqui um apelo às Lide-ranças 
do Senado, para que não permitam que isso continue ocorren
do, para que possamos, nós membros da Bancada. ter conheci~ 
mente dos episódios e entendimentos feitos. 

Sr. Presidente, sempre me manifesto contra esses proje
tós~ )_)"arque não- há teliipo para que os aprecléllos. No mo
mento em que for aprovado esse requerimento de urgência. 
não ·vai dar- tempO nem para se díscUtif a matéria. Cãda Partido 
vai poder indicar um representante para discutir e, log"icã~ 
mente, serão os Líderes que vão falar. Por issO, aproveitO 
a votação desse requerimento para solicitar -informações ao 
Líder do Goverpo, af siln, que estamos dando aqui uma carta 
branca na votação desse projeto que veio da Câmara. 

"Art. 2'1' Fica instituído o Índice de Reajuste do 
Salário Mínimo - IRSM ... 

"§ 19 O Ministério da Economia, Fazenda e Pla
nejamento_ estabelecerá e publicará a metodologia de 
cálculo do lRSM. 

§ 2'1' Quando, por motivo de força maior, não 
for possível ao IBGE divulgar o IRSM até o último 
dia útil do mês. o_ MiniStério- da Economia, Fazenda 
e Planejamento ado tará índice substitutivo." 

Pergunto: esse novo índice vai ser_favorável ou vai _ser 
prejudicial aos trabalhadores? O que estamos votando aqui? 
E algo que vai trazer benefícios para o reajuste do salário 
mínimo que vai ser reajustado de_ quatro em quatro meses 
e-agora terá um novo índice, que desconhecemos cómo será 
calculado, qual será a metologia que ainda será feita ·pelo 
MíniStE:floda Economia? E nós estãmos ã.qüi dando essa carta 
branca. 

Para esta questão é que chamo a atenção do Se_n_ado. 
Mais uma vez vamos aqui votar sem saber exatamente as 

-razões, sem tomarmos COnhecimento dos entendimentos que 
devem ter ocorrido~ Os Uderes da Câmara devem saber o 
que isso representa, e nós aqui nas bancadas, membros da 
planície do Senado. estamos desconhecendQ_O_ signific3.d0 deS· 
se novo índice_ . .Isso _vai ser bom ou ruim para o empregado? 

Vamos votar aqui, hoje, um salário mínimo de92 dólares, 
que quando for pago já será triUíto menos. E quando esse 
salário for reajustado daqui a quatro-meses representará muito 
menos da metade do que vale hoje. 

Mas, talvez tenhamos a consciência tranquila ou tranqui~ 
lizada pelo que eStá escrito no att. ~~~.que_ díi o Se_gui_n_te: 

"Sa]ário mínimo é a coritraprestãÇão iníninla devi· 
da e paga diretamente pelo empregador a todo traba~ 
lhador, por jofnada nornal de trabalho, capaz de satisM 
fazer, em qualquer região do País, as suas necessidades 
vitais básicas e as de sua famfiia, com moradia, alimen
tação, educação, saúde, Jazer. vestuáriO. higiene, trans~ 
porte e previdência social." -

Isso está na Constituição. E aqui estamos garantindo que 
230 mil cruzeiros darão para que a famr1ia do trabalhador 
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tenha tudo is-so. Está aqui no pro-jeto. VamOS--fiCar com a 
consciência tianquila por isso. Vamos votar porque o salário 
de 230 mil cruzeiros vai atender a tudo que está escritO no 
art. 6\'> 

Vamos votar hoje, às pressas, porque amanhã é neces
sário que os trabalhadores festejem esse _grande Salário cte 
230 mil cruzeiros. Vamos ter gf-andes festas no -País porque 
vamos ter os_ trabalhadores ganhando amanhã o salário de 
230 mu·cruzeiros. - - . --

Ora, Sr. Presidente, mais uma vez reclã.ino, não .vamos 
carimbar projetas, vamos votá-los, vamos ser a Casa Revisora. 
Se não quisermos exercer eSse papC!, para que ffcarmos aqui 
fingindo que estamos votando? 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Antes de 
prosseguir com a votação do requerimento, a Presidêilcia sen
te-se no dever de explicar ao nobre Senador Jutahy Magalhães 
que, nesta feita, a proposição chegõu--3.0Senado às !Oh, a 
ponto de ser lida na sessão das 10h30min. Evidentemente, 
o espaço de tempo é- extremamente exíguo parã que a Casa 
exercite a sua prerrogativa de revisora da outra Casa-do Coii
gresso Nacional, mas a_ relevância da matéria certamente é 
que induziu os Srs. Senadores a subscrever o requerimento 
firmado por quase 60_Senadores que privilegia com o rito 
regimental de urgência, previsto na alíne-a b dÕ art. 336 do 
Regimento Interno. 

Entendo, pessoalmente, que devemos adotar uma posi
ção mais rigorosa em relação ao_ trâmite dessas proposições, 
inclusive promovendo alterações no Regimento. O próprio 
Presidente já expressou o seu assentimentó a esse tipo -de 
modificação, embora reconheça que pondenrçõpes em contrá
rio tenham sido feitas por alguns líderes, argumentando sem-: 
pre que, surgindo dificulclad_es ç:omo esta, prestes a terminar 
o mês e .o salário-mínimo previsto para vígora-r·-â--pàrtir do 
dia 19 , não teríamos condições regimentaiS de apreciar uma 
proposiçãO dessa relevância. - -- - -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Contlnua 
em votação do requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queirá.m pei::ni:anecer 
sentados. (Pausa.) · · 

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da ma-

téria. -

Discussão, em turno tínicó-~ do Projeto de Lei da 
Câmara no 31, que dispõe sobre a política naciõnal 
de salários. (Dependendo de parecer.) 

Nos termos do art. 140, alinea a, do Regimento Interno, 
designo o nobre Senador B~ni V eras para pr9ferir o parecer. 

O SR. BENI VERAS (PSDB -CE. Para emitir parecer. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
temos em mãos a redação final do Projeto de Lei n~ 2.747-A, 
origin-ário da Câmara dos Deputados, que sugere o salário 
mínimo de Cr$230~0UO,OU. · · -

Sabemos que este valor contraria inclusiVe manifesto do 
Presidente da República, de manter o salário mínimo no valor 
de cem dólares, que-seria, segundo o s~u conceito, maiS pró
prio para o presente momento do PafS:- ·- -- · -

Vemos, também, que· este projeto apres-enta um prazo 
para a revisão dos salários de quatro meses, o que nos parece 
representar um relativo confisco, uma vez que etn quatro 
meses, com uma inflação ·de 20%, o salário será profunda
mente degradado. 
I 

Temos em mão!" três -emendas que, de- certa maneira, 
melhorariam a condição deste projeto, uma das quais reduz 
o- prazo- para a revisão para dOis meses. Entretanto, outras 
considerações têm que ser levadas em conta neste momento, 
pois se rejeitarinos eSte projeto ou lhe iinPormos- emendas, 
ele sofrerá uma_de}_o~ga muito l!l_ai<?r:_._com grandes prejuízos 
pa~a os trabalhadores. Mas, se o aprovarmos ele começará 
a viger logo mais, seJll prejuízo-âe que possamos fazer-outros 
projetas qUe corrijam o que; a nosso critério, este projetO 
deixa de atender: 

E-m conseqüência, soriJ.os pela aprovação do projeto~ com 
·a retificaÇão feita pela Câmara dOS bepuúidOs, atravéS ·d() 
O!Tcio n' 95/92 desta data. 

É este o parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O nobre 
Senador Relator da matéria conclui favoravelmente ao proje
to. COmpleta-se, assim, a instruÇão ·da matéria e pasSamos 

_à discussão do projeto, em ~urno único: 

O Sr. Jutaby Magalhães- Sr. Presidente, pela ordem. 

. ''O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra a V. Ex~ 

O SR.JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.)_- Sr. Presidente, eu gostaria 
de solicitar que a Mesa me enviasse uma cópia desse ofício 
da Câmara citado pelo Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência determina que, em alguns segundos, o ofício chegue 
às rilãós do nobre Senador. 

Discussão do projeto em turno único. 

O Sr. Mário Covas -:sr. Presidente, peço a palavra 
para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi· 
dência informa que já foi proCedida a consolidação e que 
necessitaria o- nobre Senador Jutahy Magalhães discutir a ma
téria. 

--- Para discutir, éonci!do a palavra ao nobre Senador Mário 
Covas. 

O SR. MÁRIO COVAS (PSDB- SP. Para discutir. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, vou 
fazer uma afirmativa que nasce de um amadurecimento muito 
g:r:~n_de. Acabo de ver V. Ex~, pela oitava ou- décima vez, 
afirmar que nós precisaníós tomar medidas peremptórias para 
que esse tipo de acontecimento não se repita. 

Tenho compromissos, Sr. Presidente, assim corno V. Ex\ 
com aqueles que nos conduziram para cá. CompromissO que 
posso c_ump_iir, às vezes, até de forma inadequada com a expec
tativa que estav-a criada; mas, de qualquer maneira, são Com
promissos. 

- Não posso, portanto, aceitar que sequer lutar pela expec-
tativa que suponho representar me seja ilegado. - -

Sr. Presidente, estou intefiamente preparado, hoje, pai-ã 
aceitar a tese da unicameralidade. Teremos uma reforma co_ns
titucional e não vejo razão para se manter um sistema bicarne-· 
ral. Não vejo corno cumprir o ·meu- dever com a opiníão públi
ca, na medida em que sequer tenho a oportunidade de exer
cê-lo. 

Esse projeto- chegou hoje ... Não me impOrta- discutir de 
quem é a culpa, não me importa discutir se o_G_overno demo
ro_u a enviá-lo â Câmara, não me importa discu~ir se esta 
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demoro_u a enviá-lo ao Senado. Porém, eu o recebi... As eu, que c~tava doente, podia comer e é o que um brasileiro, 
11 horas da manhã eu o procurava sem o_encontrar. .. Mas que percebe salário mínimo, deveria ter como_dimensão_de 
sei que hoje é 30 de abril. Piõf que- iSsO~- sei qUe amanhã se ti ·salário. 
será lç de maio. Sei que todos os __ trabalhadores do Brasil Mas não fixãmos 242 mil cruzeiros, fixamos 230 mil. Está 
esperam, hoje, com imensa expectativa, o -atlúriU.cio de que abaixo da linha de extrema pobreza! A comissão falava em 
foi aprovado um salário mírtffiiõ -novo. Sei disso. OO.t6in, aO linha de extrema pobreza até que alcançássemos rapidamente 
fal:;~.r com minha esposa, que estava em São Paulo, ela me a linha de pobreza, o que é muito rilelhor: são 2000 calorias 
dizia que, em um supermercado, observara um casal de funcioM por dia, e o salário mínimo seria um jJõUco" maior. Mas seqUer 
nários, não era "de compradores mas, sim, funCionários de podemos sustentar isso porque, afinal, pressupor em vencer 
salário mínimo·, anüfidahdo ambos, com satisfaçá~ que a- a hipótese de 242 mil, embora vá aumentar 12 mil cruzeiros 
partir do dia 1~ de maio teriã.m um ·sãláfiO novo. h difícil a todos que estão na linha de. extrema pobreza neste. País, 
pensarmos, mas há gente neste País que já coniéniora o novo _ lev;uá o projeto ·para a.Câmara e, portantO, adiará a decisão. 
saláriõ de Cr$ 23U.fnil. Minha esposa disseMihes: "Não é amaM O que estani.os fazendo, Sr. Presidente? 
nhã o dia em que· ·vocês receberão, será no fínal·-do mês, Leio aqui - e, neste caso, fico com o Presidente da 
quando houver os resultados". E o pior é que -ainda_são capaM República, e que ninguém me chame de tinhoso, que ninguém 
zes de adiar. Quando se tratQu de seus intere.sses, os Parlamen- diga que estou fazendo isso por ser oposição - na Proposta 
tares andaram depressa. de Governo .do Senhor Presidente da República, onde ~nun-

EstQu aqui, Sr. Presidente, aguarda~do a expectativa de ciava que assumiria com 100 dó.lar.es e que,- através de um 
cumprir o meu dever em relação a um problema que atinge processo de incorporação de 3%.ao mês de produtividade 
o Brasili inteiro e sou colocado à parede, de uma forma inteira- no salário mínimo, terminaria o s.ãlário mfnimo,_em 1994, 
mente inadequada. _ com 369 dólares. 

O problema ricocheteia. Eu já ouvi de volta da imprensa Mas estamos-em r de maio, daqui a dois meses·estaremos 
todas as perguntas que não me convinha responder: "Bem, exatamente na metade de.ste Govemo, terão transcorridos 
mas afinal se os senhores mudarem o projeto ele não vai dois anos e meio, portanto a metade deste Governo. O GoM 
ter que voltar para à Câniar3? Vai, vai ter que voltar para verno nos envia·uma proposta pela qual o salári6 mfriimo, · 
a Câmara. Bem, então é melhor os Srs. n·ão-mudarem o proje- qua'ndo começar a vigorar, vai valer92,90 dólares, maKquando 
to, porque mudandoMo., ele tem que voltar para a Câmara for pago pela primeira vez.. vai Valer 77,52, mantido o ritmo 
e portanto, atrasa." Mas o que eu sou? Sou Câtnara Revisora, de inflação de 20% ao mês - ao ano é uma aspiração muito 
e, portanto, pressupostamcntc, todo projeto que eu mudar longe da realidade, é um compromisso adiado, em junho s.erá 
volta à Câmara. _B_em, mas afinal, se Os senhores não votarem de 72, em julho será de 62, em agosto será de 49, ém setembro 
hoje, os senhores correm o risco de não ter o projeto aprovado será de 39, ou seja, durante este período teremos na reaUdade 
amanhã de manhã." - uma média de algo em torno de 60 dólares. 

Há pouco,_vi" o· Líder do Govemo pedir adiamento da Hoje, eu ouvia através do alto-falante um dos Srs. Sena-
votação de um dispositivo regimental que tramita há.uril ano dores, nesta Casa; relacionando o salário. mínim..o n9 Bra~il 
nesta Casa, porqUe ·era ritã.têtla muito ·complexa. Mas o salário com os salários mínimos da .América Latina, Veja, S:r .. Pre$i
mínimo, este não é complexo: cm uma hora e meia nós deve- dente, não era nada .ambicioso, não é falar em 380 dólares 
mos dar uma definição, pouco importa a concordância que da Íncl.ia, não é falar no que ocorre na Inglaterra, não é falar_ 
cada um de nós tenha com relação ao problema, porque nós nos 567 dólares da Alemanha, não é falar em nenhum desses 
já não somos dimensionados pela nossa consciência, sOmos ·números, é comparação com Paragu~i. Urugu~i~ com o Chile, 
dimensionados pelo fato de que amanhá é dia 1 ~ de maio Argentina, cOril a Nicarágua, que teni 125 dólares como salá~io 
e, portanto, o Senado tem hora e meia. para resolver a sua mínimo. 
posição. · E eu sentia a tremenda defasagem entre o salário .aqui 

Ora, melhor teria sido se isso passasse pela Câmara e e o salário lá de fora. E os argumentos sã·o os mais variados, 
fosse· direto pa"ra ser sãncionado. Para que a Casa-Revisora, os mais candente_s: Não se pode usar salário mínimo nem 
se ela não pode revisar? Para que Casa Revisora Se ela não aume)lt~-lo porque, afinal, vai "arrebentar" os estados e os 
pode examinar? munidpios-:- · ·· .-- · ·- -

Sr. Presidente, V. Ex~ tem idéia por que o núm.er:-o 242 Ninguém se preocupa em olhar ao outro lado da equação, 
foi lembrado numa emenda seja na Câmara, seja· aQUi no o salário paga salários e, pOrtanto, porque nãO perisar nó 
Seriado, pelo Senador Nelson Wedekin? POr que 242? O que outro lado da equação, isto é, do número de salários que 
há de cabalístíco.neSte" inlnlero 242 que se.superp6e a 230? são exigidos. N~o se pode a~men~~r_ porque "arrebenta" a 
Afiilãl, são 12 mil cruzeiros adicionais, por que isso_? .Por Previçlência, arrebentamos a Previdência e não aumentamos .. 
que correr o risco de adiar"issõ .em nome .de 12 mif cruzeiroS, Mas, tudo bem, isso é um probiema de convicção pessoãl. 
em nome de 242 mil cruzeiros, um número que afinal não Não pressuponho ser o dono da verdade, aliás, volto a insistir, 
tem nada com nada? Tem alguma coisa com alguma coisa, nessa tese: estou muito· mais coin a or:ação do Presidente 
tem a ver com este Congresso, porque este CongressO; há da República do que com a minha própria. Foi ele quem 
quatro meses, aprovou uma lei do. salário míi:iínió, criou uma anunciou que hoje, na metade do seu Governo, o salário 
comissão e essa comissã_o ponderou que o salário mínimo mínimo deveria estar em torno d_e 180 dólare_s, essa era a 
devesse ser fixado, daqui para a frente, abaixo da linha de proposta de governo. Mas, afinal, cada um de nós tem o 
extrema pobreza. A classificaçâO-social no Brasil cataloga direito à posição que quer. Mas não podemos hoje s"equer 
como .linha de .. c.~tr_e_ma pobreza, aqueles que têm a possibi- sustentar a possibilidade de ofereç:er um salário mfnimo -que 
lidade de consumir 1600 calorias por dia. represente o cálculo daquilo que s.e __ define neste País, socialM 

Fui infartado, Sr. Presidente, operei-me, saí de lá abri- mente, como linha de pobreza, é alguma coisa da qual não 
gado a uma dieta de 800 caloria.s. 1700 é o do~ro do que abdico,possoatéserperdedor,masseserganhadorsignificar 
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que iss-o volta à Câmara dos :Deputados; meU Deus, não sei 
como cumprir o meu dever se não fizer isso. -

Sou colocado diante dessa alternativa - ou ofereço a 
oportunidade de aprovar a outrance o que veio, mas se aceito 
a idéia -de que só me cabe aprovar a outrance, tenho que 
aceitar a idéia de que eu não existo como instituição, soU 
absolutamente desnecessário, porque em Cãda instante, em 
cada momento, em cada oportunidade, em cada fim de ano 
ou meio de ano, em cada fim de período legislativo, somos 
confrontados com isso.- -

Tenho certeza e cOnVicção de que na interlÇãO-do PresiR 
dente está aquilo que ele anuncia em cada uma dessas oportu
nidades. Precisamos tomar uma pio vidência; maS-não a toina
mos, e acontece novamente. 

Vou tomar a mínha, Sr. Presidente~ Vem aí uma revisão 
constitucional, estarei entre aqueles que lutarão pelo unicame
ralismo. Não vejo muito sentido em ter duas unidades, duas 
câm<itas, quando uma delas não tem, na realidade, sequer 
o trabalho de revisora, ou não- -pode executá-lo em função 
de determinadas circunstâncias. - ----

Sr. Presidente, o projeto tem coísas doidas. Imagino o 
que se diria neste País se ao mesmo tempo em ·que Se diz:
o salário rriíniriiO ·permanece estanque -por Quatro meses, se 
dissesse: tendo em vista uma política de rendas que tem a 
sua 16giCa-, ·a de que os preços ficariam pr-eSOs põr- -quatro 
meses. Ora, eles não ficam presos por quatro meses, e tOdoS 
aceitamoS a tese ecoriômica de que têm que flutuar. Mas 
todos impomos que o minimo diminUa. Nem me atenho ao 
fato da inversão, da criação de um índice que, a rigor, do 
ponto de vista comparativo, ·é profundamente inconveniente 
em relação ao índice anterior. 

MilS, -ai rida assim, voto, Sr. Presidente. Não posso pennitr 
que os trabalhadores continuem com um _-s3lár~o -de 95 mil 
cruzeiros, .Que' sefa 23Q mil, se nãó pudeY ser outra coisa. 
Mas, meu Deus. não posso me abstrair. não posso me eximíf, 
não posso aceitar a idéia de que, sequer, posso tentar oferecer 
aquilo que afinal é resultado de um trabalho desta Casa. É 
o resultado do que ocorreu em função da última lei salarial 
que .votamos, é o :result~do da comissão ciiãda pela lei feita 
em janeiro, é o resultado de uma comissão que diz: "Defi
naRse, pelo menos, como mfniino do salário míriímo o equ1va-
lente àquilo que corresponde à linha de extrema pobreza". 

Se não tenho sequer o direito - não digo de ganhar 
-mas de votar isso -por medo de que votando isso modifico 
algo e, conseqüentemente, isso volta à Câinara, a rfgq~, Sr. 
Presidente, não tenho nada, literalmente nada para fazer. 
Não há nenhuma razão para isso pas·sarpelo Senado e, conse
qüentemente, pelo crivo do meu voto ou de todos os outros 
Senadores. 

ao contrário do que muita gente-pensa, os tucanos não vivem 
em cima do muro. · 

Sou ã favor dessa emenda, vou votar essa emenda e gOsta
ria que O S_enado_ a aprovasse, que •. no mínimo. o- salário 
mínimo deste País atendesse às necessidades de alimentação 
daqueles que vivem na 13íxa de extrema pobreza. 

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

O Sr. Nelson Wedekin- Peço a palavra, Si'. Presidente, 
para discutir. 

·· O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra, para discutir, ao nobre Senador Nelson Wedekin: 

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT-SC. Para discutir. Sem 
revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, o PDT, 
inicialmente, apóia o pro feto nos termos em que está colocado, 
ou seja, nos termos em que veiO da Cámara dos Deputados. 
Nós, entretanto, fizemos duas emendas. Uma emenda que 
altera o valor de 230 para 242 mil cruzeiros e outra emenda 
que altera a periodicidade do reajuste em vez- de ser quatro 
meses como propõe o projeto, que seja de apenas dois meses. 
Quanâo as emendas forem submetidas_ ao exame da Casa 
falarei especificamente Sobre elas. 

Neste momento, apenas queria dizer que, penso ser de 
nosso dever, mais do que nosscr-dever, é do nosso direito 
rever:_ ail_!_da que sejam essas duas disposiÇões do projeto-que 
veio da Câmara. Porque, do contrário, seremos, coino foi 
tão bem- observado pelo Senador Jutahy Magalhães, bem c-p
mo pelo Senador Mário Covas, ulna CaSa meramente homolo
gadora, apenas aporemos um carimbo no projeto que veio 
da Câmara. 

Em vários momentos, nós defrontamos com essa -perple
xidade de ter que votar o projeto que veio da Câmara, do 
modo como veio da Câmara: Eu, como o Senador Mário 
Covas;- também reconheço que é temerário- eventualmente 
aprovarmos essas emendas que _aumentam o salário e_ dimi
nuem a periodicidade do reajuste. 

Mas penso que a sociedade e os trabalh~dores brasil~ir<:)S 
não terão por que reclamar do Senado, se este órgão resolver 
:que, em vez de 230 mil cruzeiros, o salário mínimo seja de 
242~ e, em vez de reajustá-lo de quatro em quatro Jllese_s, 
isso ocorra a cada dois meses. Não consigo ver· qualquer risco. 
Além-disso, penso que não devemos decidir pelo projeto que 
--veio ·cta Câmara sob esta pressão, que, a rigor, não existe, 
não faz sentido. Se ternos que ser ágeís,_se ternoS que deliberar 
hoje, se ternos que _votar em meia- tarde ou em duas horas, 
como estamos votando hoje, por que não a eventualidade 
de devolver esse Projeto à Câmara? A Câmara que o_ vote 
na ·próxima semana! Por que só o Senado tem que ser ágil? 

Por isso, Sr. Presidente, votarei esse projeto. Não tenho Por que só nós temos que votar_ sempre sob essa pressão 
nenhuma pretensão de adiá-lo, mas acho que pelo menos irreSistível dos fatos? 
duas coisas esta Casa terTa Obrigação de fazer e eu não abro Se hoje deliberarmos pelas emendas que apresentamos, 
mão de tentá Rias. Há duas emendas do nobre Sena~or Nelson __ creio que: a Câmara, na próxima semana, sem nenhum P!oble
Wedekin, uma das quais eleva de 230 mil cruzeiros para 242 ma; vai também deliberar, vai também tomar a sua decisão. 
mil cruzeiros. E ningu-ém ·me diga que, para o trabalhador, O que não é_p9:ssível é nos sub_metermos, aceitarinos esse 
a' mudança de 230 mil cruzeiros para 242 mil cruzeiros, isto papel de urna Casa subalterna, submissa~ que aceita todos 
é, 12 mil cruzeiros, não vale nada. Porque se nãQ Yalesse os projetes que vêm da Câmara, e não aceita, _e se dispensa 
nada para o trabalhador, igualmente não valeria nada para da sua condição báSica de Casa Revisora. 
a proposta do Governo e, portanto, ele podia aceitá-la perfei
tamente. Mas não abro mão de lutar para que isso seja apro.R 
vado. Se o for, Sei qUe-volta à Câmara e sei que posso pagar 
até um ónus por isso mas, afinal, a gente vive de risco e, 

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

O SR. NELSON WEDEKIN - Pois não, nobre Senador 
Nelsori Carneiro, com rriUíto prazei. -- -- -
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O Sl"". Nelson Carneiro- Senador NelsQn Wcdekin, não 
haveria nenhum mal na aprovação das emendas e de um dispo~ 
sitivo que dissesse que a lei entraria em -vigor· ã partir de 
lo;:o de maio. Evidentemente, a data de 1" de maio asseguraria 
a presença desse novo valor do salário mínimo, sem prejuízo 
para ninguém, ainda que a Câmara demorasse 8 o_u__lO dias 
para votar a emenda. 

O SR. NELSON WEDEKIN- Agradeço ao nobre Sena
dor Nelson Carneiro. Quero esclarecer que o art. 7" do projeto 
de lei da Câmara conSigna eXatamente isso: 

''A partir de 1~ de maio de 1992, iti.clusive, o salário 
mínimo mensal será de 230 mil cruzeirQ_s.,. 

Poitanto, :não há esse risco. Se houver um pequeno atra
so, se a Câmara votar em Cinco _-ou em Oez dias, em nada 
prejudicará.ao.s trãbãlhadores brasileiros, pela razão singular 
de. que_ já está no piojeto que a data de vigência-desse aumento 
é a de 1 'i de maio. E ninguém apôs nenhuma emenda no 
sentido _de alterar a data de vigência desse mesmo aumento. 

Sr. Presidente, Srs. Senadore_s, por isso o PDT encaminha 
neste· primeiro nióme_nJ;o a_(a:vor Çlo projeto, mas faz ã ressalva 
de que fez duas emendas e que requereu a votação em sepa
rado dessas duas emendas. Creio que a tempo e hora podere
mos deliberar, e a minha convicção mais profunda e- a ·ae 
que se cumprirmos a nossa missão, se fiZeririOs des__ta Casa 
realmente uma Casa Revisora, não haverá prejuízo para quem 
quer que seja: - -- ' 

A _verdade é que, se o Presidente da República envia 
ao Congresso Nacional uma mensagem para aumentar os salá
rios dos servidores em 80%, todos aqui estamOs cansados 
de saber que não podemos reduzir para 70% nem para 90%. 
Mas, no caso do valor do_ salário míriiri:J.o, .~rtamente não 
há nenhum problema, nenhum prejuízo, nenhuma pressão 
a que não possamos· resistir com altaneira; fazendo cumprir, 
portanto, o nosso dever e o nosso direito. 

Muito obrigado! 

O Sr. Ednardo SuJ)licy- Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar. - · -=-

, O SR. PRESIDENTE: (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra a V. Ex• . _ 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Para encaminhar 
a votação. Sem revisão "do orador.) - Sr. P_residente, Srs. 
Senadores~ em que pese os objetivos do Presidente Fernando 
Collor de, quando candidato, ter expressado que iria se empe
nhar pelo aumento do valor real dos salários em geral e do 
próprio mínimo; de que iria prociJràr garantir a retomada 
do _crescimento, jUD.tamente cOm o coinbate à inflação, o fato 
concreto é que, infelizmente, temos assistido_ ao- empobre
cimento de grande parte dos_brasileiros, à diminuição do valor 
real, inclusive, do salário mínimo, ao mesmo tempo em que 
as formas _de remuneração do capital mantêm-se à frente da 
evolução dos preços. Poderíamos obyiamente olhar o que 
ocorre, por exemplo, com os aluguéis. 

O Presidente Fernando Collor de Mello fez questão de 
procurar a-dotar uma política de ajustes dos aluguéis de tal 
maneira que eles sempre acompanhassem a inflação na medida 
do possível mais rapidamente do_ que antes isso- acontecia. 
Do ponto de vista dos juros, a opção da política inonetária 
e económica tem sido no sentido de fazer cOm que esses·se 
lll:antenham em nível alto. 

Diante do aumento do cndividamente interno. da vencia 
de títulos em larga escala no mercado interno, incl~Sive cofio 
lirila fomia de haver mais recursos para que o Governo consiga 
adquirir moedas estrangeiras seja para aumentar a-s reservas, 
~ja para fazer frente aos credores internacionais, em corrtple
mento _com- a outra JQn;na de_ c;omp1etar as fonte_s de paga
mento, que é a senhoriagem, a emissão de moedas, o aumento 
da base monetária, são- formas que, nitidamente, atendem 
mais aos interesses dos proprietários do capital. 

Para aqueles que vendem bens e serviços, obviar.1ente, 
sãO -remunerados por eles; para· aqueles_ que vivem especial
mente dos lucros, esses são reajustados diariamente na medida 
do reajUste dos preços; para aqueles que vendem os seus 
bens no exterior. há a garantia no cotidiano da correção, 
de acordo com. a variação da tax<;~. .cambial li~re e que se 
move diariamente, A própria taxa de câmbio oficial hoje tem, 
em algumas ocasiões, Sido maior do que a taxa de_ câmbio 
no mercado paralelo, garantindo-se mais uma veZ uma forma 
de. remu~eração, a mais adequada, para os proprietáriOS do 
capital, para aqueles que _vetidem para- o exterior. 

Coloco tais exemplos para mostrar que, eril que pese 
os anos de deterioriação do Salái'iós nã economia brasifeii'a, 
em. que pese a degradação-da proporção dos salários_ na renda 
nacional, que, em alguns países. como nos Est-ados UriidOs 
e na Europa atinge mais de 70, 80% da ren_da_ naciQn_al,_ no 
Brasil onde a proporção dos salários. em relação à re.n_da naciO
nal já chegou a ser, no~ anos_.SO, próximo ou pouco acima 
dos 5_0% da renda nacional, ao que se sabe hoje h1i. dados 
imperfeitos, mas não muito distantes da ·proporção de 40, 
45-% do valor da renda nacional. 

Eu gostaría, Srs. Senadores, que pudéss.~~os ~Si~uÚ~ito 
~ais -~em informados sobre os efeitos da variaçclo desse valor 
do- salário mínitÍJ.o, bem como· da: queStãO da pe'rioOicidade 
de aumento sobre os seus e_feitOS~ -em- esp-edal," para que, 

. e~ r~laç_ão ao_ qu-e_ ocorre nas re~i?_es mais pobres do País 
Norte e Nordeste, nos E_stados corno ;Mar-anhào. Piauí, em 
gerãl onde a rendã per_c-apita é inaiSbaixa, onde os Governos 
estaduais e municipais têm uma proporção significativa de 
se:us funcionáriõs_-recebendo salá_iio nifniffio -e, e-rtf algumas 
das vezes, até menos· do que_o-sa'Jârló in'üi.iinõ.-- - -

Mas seria importante que pudesse O Governo demonstra! 
quais têm sido as políticas qUe nãO apenaS venham garantir 
o pagamento do salário mínimo como tamóém a proximidade 
do pleno emprego na economia brasileira. ___ -

HOje, infefizni.ente, e·stamOs rriuito distantes diSso. Os 
dados indicam mais de um milhão de çlesempreg~dos na Gran
de São Pauh, a maior taxa desde 1985, quando o DIEESE 

-e a FUndação SEADE coaieçarani ·a-medir esses índices._ Histo
'-rii::ámente, também são altos os ínQi~es de desemprego das 
·principais capitais do País-medidos pelo IBGE.- -

Além do mais, não temos, juntamente à Mensag~m de 
política salarial, por parte. do Governo, qualquer informação 

·de_ complementação da política de_ rendas. 
Temos observado que, _graças, em grande parte, ao empe

-nho de algumas centrais s"indlcais, hoje existem iniciativas 
-criativas de como procurar melhor e se propor ao Governo 
e aos proprietários de graride~ empresas situações -em que 
se possa dialogar a respeito da diminuição de impostos e da 
margem_ de lucros, pa garanii.a de emprego e de auriú::ilto 
de salários reais de forma significativa, cortto, por exemplo~ 

-õ reCente a!.:ordO,-aínâa--em eXecuÇãO de_fo_rma frágil, com 
a indústria ai.Itomobílista. Cabe aqui reSsaltar a expressiva 
atuação dos trabalhadores metalúrgicos de São Bernardo_ e 
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Diadema e~ em particular. do !ídCr sindical Vicente Paula 
da Silva. 

Seria impórtarife qüe pUdéssemos ~ssegurar que o·poder 
aquisitivo do salário inínirrio itãQse deteriOrãSse tão--r-apida
mente._ Acredito que a proposta do Senador Nelson Wedekin 
procura melhorar, ainda que modestamente, esse valor de 
Cr$ 230 mil para Cr$ 242 mil: Mas a proposta de ajuste bimes
tral é _algo mais do que bom-senso. _na medida em que se 
compara o que ocorre com os salários e todas as formas de 
remuneração do capital, sejam os alugl!éis •. os juros ou os 
lucros na economia brasileira. .. 

Assim é que nós. do Partido dos Trabalhadores, yamos 
acompanhar o que foi expresso pelo Senador Mário' Covas, 
em apoio às propoSiç~es ~o Senador Nelson Wedekin. 

O Sr. Ni~ISólt CiirnEiii) .:...-Permite-~e_V. Ex• uril aparte? 

O SR. EDUARDO Sm'UCY- Com muita honra, Sena-
dor Nelson Carneiro: ' - 7 

L -

O Sr. Nelsoo Carneiro- Senador Eduardo Suplicy, acre
dito que a aprovação, hoje, das emençlas_ ~ug~ridas teria_ um 
caráter didático., De agora por diante, a Câmara nã:o voltaria, 
a enviar para o Senado, no último dia,. as suas proposições. 
Como não prejudica os trabalhadores a ap-rovaçâo dessas 
emendas, já que a vigência é _P âe maio, q ~eu caráter seria 
didático: alerta a Cãmara dos_Deputadonobre a função do 
Senado Federal, que não pode ser apenas ratificadora, como 
tenho aqui tantas -vezes combatido, mas também .de opinar, 
divergindo, muitas vezes, do deliberado pela Câmara. A a pro~ 
vação dessas emendas_ teria, sobretudo,. uq~ caráter didático 
e daria ao Senado aquela. estatura constitucional que lhe é 
reservada pelo texto vigente. _ . 

o SR. EDUÁRDO SUPLICY - Agradeço a h~nroso 
aparte de V. Ex•, Senador Nelson Carrielrõ _que, com sua 
experiência, lembra muito bem do_ que poderá ocorrer caso 
o Senado venha afirmar a sua posição. Inclusive, acredito 
que teria um grande efeito demonstrativo para a Câmara dos 
Deputados. que poderia ter uma posição condizente com essa 
proposição do Senador NelSOn Wedekin. · 

Gostaria ·também de Ieinbrar um aspeCto relativamente 
à preocupação da unicidade .de urna renda mínima par·a o 
País. , 

Lembro que o projeto já aprovado pelo Senado .e~ hOje~ 
em processo de tramitação e apreciação Pela Câmara dos 
Deputados,_ que introduz o programa d~ garantia de renda 
mínima, o itnpoSto de_ renda negatiVo; pode Ser e isso está 
sendo estudado uma forma interessante de s~ procurar assegu
rar uma ren-da mínima naciônâi, que seria de-responsa'bitidane
da Receita Federal, capaz· de diminuir sign:ificatiVãQ:'l~nte. a 
preocupação daqueles Estados e MunicípiOs ,mais pobres, ,on
de, por vezes, haja dúvida sobre coroo enfrentar o pagamento 
de uma renda mínim·a·ao-s trabalhadores, aos habitantes deste 
País. -

Quanto_ à preocupação; no início da tarde, da presença 
de número suficiente de Senadores para a votação desse pro
jeto de lei, folgo em, registrar que está- senc;lo significativo 
o quorum, apesar de estarmos quase às 19 horas dessa véspera 
de 19 de maio, de uma sexta-feira em que náo haverá trabalho. 
Portanto, é importante registrar que, para uma decisão como 
essa da política do salário mínimo, bem mais do que a maioria 
resolveu permanecer aqui no Senado Federal. 

Muito obrigado,_ Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) _- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Jarbas Passarinho, que falará 
pela sua Bancada, o PDS; logo em s-eguida: Talará o nobre 
Líder do PSB, Senador José Pãulo Bisol. · · 

O SR. JARRAS PASSARINHO (PDS- PA. Parà discu
tir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
ouço sempre com grande desvanecimentõ, até-estéticO, a pala
vra do nobre Senador Mário Covas. - - - -- · 

_ Quero associar~me a_ uma parte do seu discurso, que é 
o pensamento consensual deste Plenárío. Trata-se dessa sítua· 
ção extremamente constrangedora do_ S~n,ado,da,_ República 
em receber projetas ultimados na Câmara; como disse o nobre 
Senador por São Paulo, sem que queiramos s~ber se a. culpa 
foi retardo do Governo, retardo da Câmara ou qualquer outra 
razão_. Nesse ponto, estamos inteiramente de acordo. Só tomei 
com ironia a suge~~ão do senador Mário _Covas de tr::,.Qa_Ib.ar 
na revisão constitucional pelo unicameralismo._ EntendLqUe, 
foi uma espécie de sarcasmo que S. Ex' fez em relação à 
situação em· que vive hoje. Mas, talvez,~ ilão o sejã tilnto. 
porque, parlamentari_sta convicto que é, de u·m Parti<;lç qU~ 
só _aceita os parlamentaristas, S. Ex~ sabe que o Senad9, a. 
partir do parlamentarismo; praticamente deixa- de ter grande 
ex_pre~sfi.o. Talvez tenha sido um ato falho do grande enge-_ 
nheiro que é o nosso Líder Mário Covas. . .- · · 

Não fareí nenhuma provocação, pois ciuai-tdo S. Ex~ f~lõÚ · 
com ênfase que o PSDB não está no muro, houve irreverentes 
que riram, e, imediatamente alguém fez urna ·pergunta:· E 
o R~lator? Qual é o seu Partido? O Rela:toi que acabei' de 
ouvir, o nobre Senador Beni Ver·as, parece~me que é do 
PSDB .. E S. Ex~ aceitou o projeto sem in_aíores re~t~i~õe's: 
Não fez as críticas que ouvi depois. Vejo que o nobre Líd~~ 
do PSDB apresta-se a enriquecer, ·co·mo se diz aqui como 
frase feita - o meu pobre encaminhamento. Pato para· ou-
vi-lo. · -

O Sr. Chagas Rodriques- Permite V. Ef>um apcarid 
O SR. JARRAS PASSARINHO:..._ Ouço V. Ex• •. nobre 

Senador Chagas Rodrigues~ 

_O Sr; Chagas_Rodrigues- Nobre Senador Jarbas·Passa-· 
rirtlio, ·o nobre Relator que em seguida falará, pelo que ouvi, 
se-v. Ex~ me permite, fez severas críti~s. 

O SR. JARRAS PASSARINHO--,. Severas!'!. 

O Sr. Chagas Rodrigues - Severas críticas, entendendo 
que o salário niíniiilo nãO at€:hdià às necessidades comO diz 
a ConstituiçãO- es-s-enciais -do trabalhador e de sua famt1ia. 
Argüilfque,-em UnfPafs com índice de inf!~Çáo mensa! SUpe
rior "a 2Õ%, Só em ·abril segundo os jornais de hoje; uma 
entldade calculou em quase 20% não é possível estabelecer~se 
para o salário míninio reajuste quadrimestral. Se V. Ex~ que 
permite foi o que ouví, mas o r16bre Relator poderá esclarecer 
melh<?r o -~eu pensam_ento. 

O SR. JARRAS PASSARINHO - Duvido que o nobre 
Relator possa esclarecer melhor do que V. Ex~ que é quem 
melhor esclarece esta Casa. Apenas noto que a ênfase colo
cada no belíssimo discurso do Senador Mário Covas não teve 
reCiProcid<ide, -reflexO, na hor_a em que fOi feito -o relato dã. 
matéria e eu aqui estaVa~ Qualquer de nós diz que o salário 
mfnimo é abaixo das necessidades. Quando fui MiniStro -do 
Trabalho ao tempo em que o Líder do MDB era o nobre 
Deputado Mário Covas, eu já dizia que o salário minimo 

~~-= --- ----~ 
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é um salário de sobrevivência, nãõ dC subSistêiiCia -no entanto, 
era melhor do que o atuaL 

O Sr. BeD.i V eras- Permite V. E~ um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Eu o concederei com 
muito prazer. . 

Provoquei V. Ex\ mas creio que seu Líder colocou-o 
em posição difícil, porque, ao que sei, V. Ex~ não vai aprovar 
a emenda. Conió foi seu Líder que_ o _fez e não eu, darei 
a palavra a V. Ex• 

O Sr. Beni V eras- Mas V. Ex~ não pode de.sconhecer 
as considerações que teci a respeito. Não concordo realmente 
com o salário em torno de 100 dólares, pois considero-oinsufí-c 
ciente. Apenas lembrei que este foi um _conlproniissO aSsu'ni.iCI.o 
pelo Presidente da República com o_ País. Votei pela apro
vação dp projeto, porque consid_erava que as delongas seriam 
de maior prejuízo para os·-operáfiOs, -· · · 

Quando nós discutimos a matériã ano-paSsaaõ; e:Stãbele_cemos 
a renovação em quatro meses exatamente na expectativa de 
que o processo inflacionário ·caísse -·e caísse com· alguma 
vetticalidade. · 

Ora, com certeza, o GovernO está jOgando com a possibi
lidade hOje- e eu já' lá não estou e não participo, Portanto, 
dessa nova decisão- de_que o projeto do Ministro Marcflio 
Marques Moreira apreseritado ao FMJ provoque, nesses qua
tro meses, uma queda de inflação. Não aquela na qual se 
basearam aqui os ilustres Senadores para fazer o ataque-ao 
Governo nesse ponto, que é uma manutenção de ínflaçâo 
de 20% ao rnês~_O nobre SenadorMáriO Covas, também 
desejando que ela-fosse menor,_lalou 20% ao ano ....:...·o que 
ocorreu ao tempo-em que eu eta Ministro do Trabalho. 

O Sr. Mário Covas- Permite V. ·Ex' um aparte?-

0 SR. JARBAS PASSARINHO - Com muita honra, 
nobre Senador. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Nobre Sen~dqr)leni 
V eras, este é o ponto talvez fulcral do .discurs.o feito aqui 
pelo Senador Mário. CovaS, cjuarido s._Ex• declarou que sentia O Sr. Mário Covas - Suponhamos que permaneça a 
não poder cumprir 0 seu dever de câmara_ revisora. E é ri.este reg_ra introduzida pelo novo FAS, isto é, levando~se em conta 

essa sigla nova- são tantas que nos confundimos- o IRSM, 
pont? que estamos de acordo. Ainda há pouCo o nObre mestre ·que por sua vez_ produz 0 FAS. 0 _IRSM é uma_ grandeza 
Nelson CarneirO deu um aparte dizendo que só se pag<;t o 

lá 
. que, pela sua fórmula de cálculo, necessariamente reduz o 

sa no míniino no fim do mêS de maiO, portanto não haveria salário real na medida em que a inflação cai. Ou seja; cresça 
delonga. Há um delonga na medida em que os diaristas, por ..1:-:r. a a · fi - 0 cálc 1 te d m ·st se fator ou Ullll.L.liu m açao, u o, n o e v1 a es , 
exemplo, começam a ser pagos de maneira diferen_te, __ se não é mais desfavorável do que 0 cálculo tendo em vista 0 fator 
o fixarmos a partir~ de 1'-' de_ maio. . , .- ~tual. Tanto isso é Vc;:rdade que-a Câmara conseguiu aprovar 

Agora, gostar_iS: _de chamar a atenção .ele V. Exi)S para uma única modifíca:ção virtual, a mOdificação pela qual o fato r 
a experiência que tive quando ainda c.oordenador mocte.sto. 
d G Só vai valer a partir das próximas· dataswbases. -o_ INP. C. é 

o " _overno. Disçutindo est~. matéria,_ precisamente há um muito melhor do que esse índice. Excluiwse tambéin- a ~reviw 
ano, os Governadores_ do NordÇJ;tc, Srs. Sen_adore.~, telefonaw dência disso, providência feita-na Cârilara, exatamente porque 
vam exigindo d.e mim o qlle eu não· p-odia fa_zer.-E eu parecia fator d ál 1 t do ·st fato d ercalculado o novo e c cu o, en em_vi_ ao es 
um vilão diante dos Governadóres -especiãlmente Cito aqui através da média neornétrica, ·necessaiiameõte, se a ·inflaçãp 
o Governador de Sergipe e o Governador do Rio G.::andedo E> for decrescente, tira do salário reãl;-iõVet-San'iente, Se ela for 
Norte quando diziam qUe- não podiam pagar aquele valor, 
que era de 42 mil cruzeiros à época. Este é outro problema: crescente,dimin~ió'salárioreal. Emqualquerdasduashipóte-
h 

"ld ses,_a comparaçció com o método atual preconizado pelo novo 
um1 ade diante dos fatos, se é que estamos sendo realistas. 

Chamaria a-tenção para 0 perigo de Certas_ citações, rnes- projeto e Q _ _método anterior é desfavorável. Só. quero, de 
mo quando elas vêm de um bomern da estrutura int~leç:tual passagem, salientar mais uma coisa a V. Ex\ já que fui, com 
e do conhecimento. de um Máriq Covas. ~. Ex.~ .se- -r:ef~l"jl!- muita simpatia, por V. Ex• chamado à colação. Eu também 

·á · disse aqui que voto o p· rojeto. Mas que não abro ill.ão de 
e eu J tinha ouvido isso_ antes.-:-: ao salário .mínin.lo da lndia, 
que é superior a 300 dólares. votat a_ emenda. O __ que eu disse 'é que rião abro· tnão de 

lutar, até porque, _mesmo que quisesse _fazer diferente, não 
Ora, Srs. Seriãdores, acabamos de ~rder a ~ossa·posição pode-ria, pois o piojeto será votado antes =da emenda. De 

na economia mundial, porque a China, com 1 bilhão e 200 -- Torma_que, para-votar a emenda, tenho necessariamente que 
milhões de habitanteS, passou à nossa frente no seu Produto votar o projeto. E se ele for rejeitado._nem voto a erne.nda. 
Interno Bruto. Porque a sua renda per capita era tão baixa Portanto, eu disSé aqui que não abriria mão_, em n9·me do 
que, multiplicando Lmilhão e zoo- inil por este valor, resultava fato de que estaríamos adiando a decisão, de d~efender a e111en
ainda em um PIB menor que o iiosso. da, fosse ela a que reajusta a ~ada dois meses, fosse el_a a 

Se a Índia tivesse uin saláriO mínimo-superior a 300 dóla- que aumentava para 242 mil cruzeiros, Nem há penhuma dis
resesetodaapopulaçãoquetrabalh-ativesse,saláriofin,anceiro cordãncia entre: o Relator e eu. Nenhuma. Ele também não 
-o que não tem -._PÓ$ teríamos. ag-ora sido ultrapassados .está _em cima do muro. Ele também afi~?- a sua poSiçãO: 
pela Índia no Produto Interno Bruto. Não forito~ E sÇI.bemo:;;. Ele tambérp. toma a_sua posição. · · · - ---
que a Índia tem cerca de 600 milhõçs de pc;:ssoas. Portanto, 
este é um dado que cu gostaria de rever com oSenadorMário O SR. JARBAS PASSARINHO- Mas, nobre Senador, 
Covas em ·próxima·s opoí'ti.iriidades de discutir essa questão· são-dois muros. - -
relativa. O 8_rt Mário Çovas _::-_klá doi~_ Ql~ro$?, 

Colocaria o problema exatarnente-neste sentido. Piimei-
ro, o salário, no momento, está ·reduzido a 42 dólares, pela O SR. JARBAS PASSARINH0---,0 dele e o de V. Ex• 
estabiliZação Q.ue ã Ccõnórilia teve p.úma inflação de cá~a O Sr. MáriO"Covas---:- Nãq há. O único em que _ádniitimos·--
de 21% ao mês. Daí õ perigo que- eU vejõ-. E- nesse ponto, subir é aquele e-m que dá para olhar atrás do muro_. onde _ 
por exemplo, a emenda do Senador Nelson Wedekin não podemos ver a safadeza, o nepotismo, os penduricalhos. Nós 
_aprovada na Câmara dos Deputados me chamaria atenção. olhamos da altura. É por isso que subimos no muro. 
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O SR. JARBAS PASSARINHO -Mas, nobic Senador 
por São Paulo, talvez seja muito má essa posição, porque 
para ver o que se está passand_o é preciso descer do muro, 
é precíso analisar o papel. No muro, talvez, a sua visão esteja 
distorcída. 

O Sr. Márlo -CoV~ Não. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Mas estamos nos des
Viando do problema e eu gostaria de concordar,_ mais uma 
vez, em parte, com -v. Ex~ 

O Sr. Mário Covas- Não consegui definir bem, encon-
trar as· discordâncias. -

O SR. JARBAS ~PASSARINHO ___; V. Ex• disse que ~o 
muro·erã. o·mesmó, i:fiãS sé·se fica nele -sô para ver os p€:nduri
calhos e a corrupção, aí eu, topograficamente, "falo ao enge
nheiro que é ruim ficar no" inuro, porque se_se fica_de longe, 
talvez não se veja. 

O Sr. Mário Covas- É muito melhor olhar de cima. 
V. Ex~ é passarinho, _sabe disso... · 

O Sr. José Eduardo -V. Ex~ me permite um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINifO- Pois náo. Darei o apar
te a V. Ex~ em seguida. 

Na primeira-parte, con-cordamos completamente com y. 
Ex~ Se fizermOs _dois eixoS ortogonais, vamos VerifiCar que 
exatamente com o argumento de V. Ex\ que já consta muito 
brevemente na justificaçã-o dada pelo Senador Nelson Wede
kin, eu concordo. Vai depender exatamente disso, se nós 
tivermos, num determinado momento, de jogar com determi
nados p~râ·metros~ podem acont_ccer o que V. Ex• está diZen
do. com a queda da inflação, especialmente se ela for conside
rável, pode-se dar a perda do valor de recolf!pOsiç_ão do S1).1ári_o, 
se mantivermos, portanto, esse índice de_correção. Estou ple
namente de acordo. 

Agora, gostaria de_ concluir, mas antes_ouvirei _o nobre 
Senador pelo Paraná, quanto àquilo que V. Ex" falou- sobre 
as emendas e aos apartes dados pelo nosso querido ex-Presi-
dente Nelson CarneirO. - -~~ 

Mas ouço· o Senador José Eduardo. 

O Sr. José Eduardo- É só para prestar esclarecimentos 
sobre a fórmula desse novo índice, que parece não estar muito 
clara. Se a inflaçãO realinente for decrescente há uma perda 
que nãO é real, porque ela continua decrescendo e então não
acontece a perda. o que vai determinar se -há perda' ou não 
é o índice da inflação do último mês. Se ela baixou durante 
dois meses, e no último mês do quadrimestre ela for crescente, 
haverá um ganho, haverá uma reposição.-Essa foi a explicação 
que o Di". Roberto Mãcedo nos_deu exaUstivamente a respeito 
desse novo índice: que seria-fator determinante de-haver perda 
ou não a inflação do último mês. Se ela for constante e decres
cente não haverá perda. E se no último mês houver um cresci
mento, ela recompõe essa perda hipotética que haveria. 

O Sr. Benf'Veras- Permite V. Ex~ um- apúte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO::_ Ouço o aparte de V. 
Ex~ COnheço o ponto de vista do Senador Mário Covas, embo
ra não tenha tido a oportunidade de analisar a questão. Vi 
até que S. EX", naturalmente, teve mais chance do que eu, 
porque estou recebendo o_ avulso agora, E na falta do m~u 
Lider, estou encaminhando em nome do meu Partido. 

Por;nso que a paitir do momento que nós fizermos a compa-. 
ração entre uma queda vertical --insisti nTssá ___::_e 3 inanu
tenção do índic:;e _de correção como está definido, o INPC 
é muito melhor. Disso eu não teria dúvida, Senador José 
Eduardo. Quanto a este ponto, concordo também com o Sena· 
dor Mário Covas. 

Concedo o aparte ao Senador-Beni V eras. 

O Sr. Beni Veras- Escutei as referêncías·-de V. Ex~ 
a respeito do muro, e acho que isso não ajuda a esclarecer 
o essencial que está em jogo. Gostaria muito ·de Saber qtial 
·é a opinião de V. Ex~ a :respeito da revisão do_salário a cada 
quatro meses, V. Ex~ que esteve tão perto do Coverno até 
recentemente: 

Q SR. JARBAS PASSARINHO- Não estive perto não, 
Senador, estive dentro. 

O Sr. Beni V eras- Dentro,é isso. Esse pontO realmente 
me preocupa e gostaria de conhecer o ponto de vista de V. 
Ex' 

0 SR. JARBAS PASSARINH(J- Pois não. 

ESSe é o ponto sobre o qual falava aillda h? pouco;quan:do -
iniciei. ----- -- ---- ---- -

Estamos com um salário, hoje, pago no fim do m-êS, 
correspondente a 43 dólares. E ele começou perto de 100 
dólares também. E foi, felizmente,_o que -o Senadqr~ boje 
nosso colega de plenário, ex-Presidente da República, José 
Sarney, deixou, 100 dólares que era· um objetivo a atingir. 

Acontece que, entretanto, se o Ministro Marcfiio for bem
sucedido no plano do Governo, e sustentado pelo Presidente 
da República, na diminuição da inflação - e já se fala em 
pelo menos 4 ou 5 pontos percentuais para a C;}o próximo 
m_ê.s_- nesse caso, seria de algum modo sustentável, admissível 
que a restauração do valor do saláriO mínínió pudesse esperar 

. um pouco mais. · - -
- Mas se a inflação permanecer - para desgraça nossa 

-em 20%, VarilõÇe"Star·repetindo daqui a4 mesesexatamente 
o que estamos dizendo hoje: que o salário despencou de 100 
para 40 dólares e atingiu o nível de eXtrema-poOúza- a que 
se referiu o Senador Mário Covas. 

E a( chego ao outro ponto: o que é que estamos decidindo 
aqui hoje, nobre Senador Beni V eras, com a responsabilidade 
de V. Ex\ de Relator da matéria, e vendo & estrela fulgurante 
do Partido de V. Ex~ fazendo o discurso que fez ainda há 
pouco? Estamos todos, Senador Mário Covas, tolhidos exata
mente pela questão do tempo. Quando V. E:l0' disse que não 

-se sentia em condições de cumprir o seu dever isso se deu 
porque, de fato, o que aconteceu ontem com a P.r~pria Oposi
ção? Quando a Oposição colocou 215 votos lá na Câmara 
ela poderia ter posto muito mais. Poderia também ter retirado 
do 215 votos ·que, com mais de _5 de abstenção, não pos!>ibi
litaria haver 243 para aprovar a matéria. Por que não o fez? 
Porque sabia que prejudicaria o trabalhador a partir do dia 
de amanhã. 

Essa é a nossa serventia, como chamamos em linguagem 
militar; é essa a nossa condicionante. Se_. conseguirmos_

_e _me_pede o Senador Beni V eraS-que me refiia a ess-e ponto 
~a aprovação, por exemplo, dessa emenda, e como Câmara 
revisora temos o-direito de fazê-lo, e automaticamente o pro
jeto volta à Câmara, vamos prejudicar o trabalhãdor, PorqUe, 
de qualquer maneira, o diarista já estará prejudicado. 

O Sr. Mário Covas- Não. 
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O SR. JARBAS .PASSARINHO- Sim; õ âiarista conta 
a partir do momento do novo salário lníiliinó fiXado. Pode 
receber posteriormente, mas aí vem a história: em que valor? 
Com o valor reduzido pelo tipo de inflação que houver. Não 
há correção! A partir daí ele estaria prejudicado. 

Se tivermos, por exemplo, condição de uma vitória da 
Oposição, será uma vitória de PifrO. Por quê? -Porque ao 
que fui informado pelos jornais, já que Dão tive a alegria 
de re_cebcr essa infOrmação dos Líderes do Governo; o Senhor 
Presidente da República se decide a vetar a matéria se o 
salário mínimo for modificado. __ 

Se o veto acontec_cr, há vetos que estão na pauta há 
seis meses para serem decididos. Isso funcionou em grande 
parte como uma pressão sobre a OpOsiçãO.-· - · 

O Sr. Mário CovaS --Permite V. Ex~ um outro aparte, 
para duas observações? 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Coin prazer. ouço V. 
Ex~ 

O Sr. Mário Covas- A primeira delas _é que_ a sustentação 
que fiz de que o_cálculo do salário_ mínimo foi feito levando~se 
em c_onta o patamar de extrema pobreza, não vale para o 
salário mínimo diminuído ao final do quadrimestre; vale para 
o salário mínimo no inStante da sua adoção. 

O SR. JARBAS PASSARINHO -Não sei de que esta
tístfca V. Ex• dispõe para classifícar qual o salário rriínirno 
que caracteriza-a extrema pobreza. Pensei que extrema pobre
za seria no mínimo.- e eram os cdados- de que--dispunha 
até hoje- cinqúeiita dólares. -

O Sr. Mário Covas- Não. A extrema pobreza é classifí
cada, estatisticamente, segundo determinados parâmetros. 
Afinal, a que responde o salário míriüno senão por uma deter
minada cesta de consumo? A cesta de consumo para a extrema 
pobreza é aquela que leva em conta o valor correspondente 
a exatamente 1. 700 calorias/dia. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- É o referente ao dobro 
daquela a que V. Ex• foi obrigado a fazet: uso no seu pós~op"e
ratório. -

O Sr. Mário Covas - Sinl, senhur! Responde-se a essa 
demanda de 1. 700, calorias/dia exatamentc com o salário de 
242 mil. Isso é cálculo feito como conseqü-ériciã de uma deter
minação deste Congresso. Quando aprovamos em janeiro a 
última lei de salário mandamos que se formasse uma comis::ião 
mista;- ilão- envolvendo apenas o Parlamento, m_as também 
a executiva. Esse é o_ cálculo da Comissão. De forma que, 
quando digo que esse valor chega ao nível da extrema pobreza, 
estou-me referindo ao valor de colocação, não ao valor dete
riorado para quatro meses depois. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - V. Ex• está usando 
um tipo de referencial e eu, outro. Existe uma pobreza caracte
rizada em liwos desde Gtirinai" Myrdal e outros, poucos auto
res que li falavam até em renda per capita anual de clnqüentá 
dólares. Isso é tão chocante, tão brutal, que não tem como 
fazer comparação com Bangladesh, com Biafra, com o que 
fosse nesse sentido~ , _ 

Quando fiz uma incursão, uma provoCação sempre respei
tosa a V. EX•, em relação à citação de número de países 
estrangeiros, é que me _pre-ocupo em saber se esseS_ Valores 
são_ reais, ou ap~e-nas rtrascatados; se apresentam um salàdo 
financeiro, ilm salário económico- marcado, salário pago em 

dinheiro, ou, por exemplo, quando houve: o aumento, graças 
ao político que morreu _cedo, da renovação trabalhista, que 
fez o primeiro salário, lá, no meu Marajó -aqui há Senadores 
paraenses -foi pior a emenda do que o soneto. 

Lá, o homem ganhava tanto de farínha, tanto de sal, 
e ainda tinha direito- de criar os seus porcos etc. Na hora 
em que o patrão foi obrigado a pagar o salário mínimo, reti
rando todas as vantagens do salário não pecuniário, não finan
ceiro, não em-dinheiro, houve prejufz_o. Logo, é preciso carac
terizar qual a massa_ nesses pafses extremamente pobres que 
está fora Ço pagamento ordenado do salário mínimo em di
nheiro para se ter uma conclusão. Seria matéria para conver
sarmos no futuro. V. Ex~ poderia dar-se por satisfeito, pelo 
menos, pb-rque estou 3/4 de posição coiriCfdente com o discurso 
original de V. Ex• 

O Sr. João Calmou- Permite-me V ._,Ex• um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Ouço o nosso Patriarca 
da Educação. 

O Sr. JOão Calmon- Desta vez, Senador Jarbas Passa
ljnho, qão vou me rt?f~rir a minha idéia obsessiva, Educação, 
Educação e Educação. Estamos ignorando segmentos impor
tantes da população brasileira que ainda sonham em ganhar 
o salário mínimo que vamos aprovar hoje-. É sabido que no 
seu Acre, no seu Parã-; ria-Sua Arilaiônia, nó Nordeste sofre
dor, em áreas enormes também do centro do País, na Capital 
de São Paulo, no interior de São Paulo, há trabalhadores, 
não apenas professores, que ganham a metade ou até um 
terço de um salário mínimo. o·Jo_mal da Tarde de São Paulo 
publicou uma reportagem mostrando que uma professora do 

-interior dos Estados do Nordeste ganha por mês a metade 
do que recebe por hora um operário da indústria automo
bilística de São Paulo. Mas mesmo saindo da área de educação 
é verdade que realmente neste País, no país real e não no 
país de ficção- às vezes tenho a imprêS-São qUe não estamOs 
falando do Brasil como um todo - temos áreas de pobreza, 
de miséria absoluta. De maneira ·que acho que na hora em 
que vamos aprovar um salário que representa um pequeno 
aumento, mas irrisório, devemos decidir uma palavra, meditar 
um pouco sobre outros segmentos da população do Brasil, 
ainda condenados a receber - e vão continuar a receber 
- metade e um terço, ou pouco mais de um terço de um 
salário mínimo. Muito obrigado. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Esse é outro ponto 
da maior gravidade, da maior importância. 

Veja V. Ex•, quando implantei o Fundo Rural, que foi 
lei do Presidente Castelo Branco, pagava-se meio salário míni
mo para o trabalhador rural, que jamais havia pago um centa
vo à Previdência Social. 

Pois bem, não só no meu Estado, mas em outros Estados 
que freqüentei, o rurfcula que recebia meio salário - na 
ocasião havia vários valores de salário mínimo, então _era semM 
pre o maior - ganhava mais cóm o meio salário mítlimo 
do que a professora municipal. 

De maneira que V. Ex~ está tocando em outra chaga 
nacional. 

O Sr. Nelson Wedekin - V. Ex~ me concede um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Ouço V. EX', Senador 
Nelson_We-dekin para, Sr. Presidente,logo em seguida, con
cluir o meu pronunciamento. 
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O Sr. Nelson Wedekin- O meu aparte será breve, Sena
dor Jarbas Passarinho. Desejo apenãs me contrapor ao argu
mento de que os diaristas perderão dizendo a V. EX• que, 
em primeiro lugar, amanhã é feriado, o dia subseqüente é 
sábado e o terceiro dia é domingo. Provavelmente, ninguém 
vai pagar diarista em feriado, em sábado ou domingo. Vamos 
admitir -e acho justo admitir -que a Cârilára Vote o projeto 
alterado na quarta-feira. Se decidirmos aqui modificar o salá
rio mínimo de duzentos e trinta mil para duzentos e quarenta 
e dois mil cruzeiros já-estará compensado_ o pequeno prejuízo. 
Pequeno prejuízo no primeiro momento, nõ segundo, não, 
porque a imensa maioria vai receber com aumento, ou recebe 
por semana, ou 95% a 99% dos trabalh3.dores- recebe por 
mês e, portanto, vai receber o seu salário lá pelo fim do 
mês de maio, se tudo correr bem, e provavelmente no começo 
de junho. Não há prejuízo se a Câinarã. fizer o qUe nos ImPõe 
fazer. Que! di2er, é justo esperar da Câmara, como aqui 
foi colocado até como uma espécie de exemplo, uma resposta 
por todas essas vezes em que fomos obrigados a votar com 
a pressa que estamos votando esse projeto; que a Câmara 
pelo menos uma vez nos- compense por todas as vezes que 
tivemos que votar sob pressão. Suponho que se produzirmos 
qualquer alteração aqui a Câmara certamente· deliberará na 
semana que vem-e não há, portanto, maior risco e nem maior 
prejuízo para ns trabalhadoreS. Fico grato a V. Ex~ pelo aparte. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Aceito o seu aparte 
e realmente me curvo ao raciocínio que V. Ex~ acaba de 
fazer. Raciocinei, por meu turno cónf a delonga da Câmara 
e acabei sendo levado à idéia de que isso seria Votado em 
fim de maio, com vigência retroativa. NesSe caso haveria perda 
até a hora em que houvesse a sanção. Corou V. E~ joga 
na hipótese otimista de a Câmara rapidamente votai" em segui
da e aceitar a emenda que possa ser feita aqui, aí o ·argumento 
de V. Ex~ é irretorquível. 

Sr. Presidente, em nome do meu partido, devo dizer 
que acompanharemos essa solução ... 

O Sr. Pedro Simon- Permite-me um aparte; Dobre Sena
dor? 

O SR. JARBAS PASSARINHO~ Quem pede o aparte? 

O Sr. Pedro Sbrion- Senador Pedro Simon. 

O SR.~JARBAS PASSARINHO- Não conseguia vê-lo, 
Senador Pedro Simon, porque aprendi na física cjue a visão 
humana não tem o poder do raio X. E eu não poderia ver 
V. Ex~ com dois ilustres Senadores intermediando, para perda 
minha, a alegria de ver a fisionomia -de V. EX•. 

O Sr. Pedro Simon - Mas eles não conseguirão nos afas
tar, Senador. Pode ficar tranqüilo! 

O SR. JARBAS PASSARINHO - E eles conseguirão 
permancer, apesar do que estamos dizendo. 

O Sr. Pedro Simon - Como estou inSCiitO para falar 
em nome da minha bancada, só quero fazer um rápido desta
que. Creio que coni o pronunciamentO de V. Ex• hoje pela 
manhã, que alterou o resultado daquela votação e a de agora, 
temos que fazer um racioncínio diferente. Considero que V. 
Ex• e o ilustre Presidente da República tinham um outro esque
ma, e as razões pelas quais V. EX" está aqui são outraS, díferen
tes daquelas que imaginávamos. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- É verdade que o som 
se propaga, - diziam os qUe acreditavam, aÍltes d~ Einstein 
-como a luz, em linha reta. Até será um absurdo_ eu dizer 
que o som da pã.Iavra de V, Ex• fÓ~ pertubado pelas espáduas 
~tléticas dos S~nadores pelo P~rá e pelo Rio Grande do Sul, 
de modo que perdi a provocaçã~ de_ V. Ex• 

O Sr. Pedro Simon - Repito. Pelo pronunciamento de 
V. Ex A hoje pela manhã, que creio ter alterado o resultado 
daquela votação e o de agora, acho que toda aquela análise 
que se faria em torno da saída de V. Ex• do Ministério estava 
equivocada, acredito que foi um esquema seu e do Presidente 
para que V. Ex~ viesse aqui fazer discursos como este. 

O SR. JARBAS PASSARINHO~- Nobre Senador Pedro 
Simon, sei que V. Ex~ é um homem extremamente inteligente, 
mas-ao mesmo tempo muito malicioso. V. Ex~ está provocando 
alguém que está no plenário e não sou eu. 

Apenas o que gostaria de salientar, ainda em homenagem 
ao Senador Beni V eras, é que veria com agrado e verei com 
imenso agrado se a política económica do Governo for bem-su
cedida, essa queda vertical da inflação e, conseqüetl"temente, 
não haverá toda essa previsão que fizemos aqui de perda 
tão grande do salário mínimo para se reduzir de 100 para 
30 dólares. 

Além disso, poder-se-á consertar a qualquer momento 
o índice de reajuste, a qualquer momento isso pode ser objeto 
de um acordo entre nós e, insiSto, eStá certo o Senador Mário 
Covas, como também o está o_Senador Nelson Wedekiri, com 
os quais me alio admitindo que, se o_ parâmetro de comparação 
for o INPC, será evidentemente -melhor. E já me batia nessa 
questão de 147 e 54%, naquela altura, apoiado pelo Líder 
do Governo na Câmara, Deputado Humberto Souto -por
-que _era na Câmara que estava se travando -o debate - _que 
devíãriios ter feito a correção naCJ.Uela altura pelo INPC e 
não ficar com discussões de natureza jurídica sobre se cabia 
ou não fazer, desde logo, sob o argumento de que, não tendo 
sido regulamentada a lei de benefícios, valia o salário mínimo 
anterior ou, ao contrário, não deveria Ser ele levado em consiw 
deração. 

Acho isso triste, Sr. Presidente, já é o terceiro mandato 
que exerço nesta Casa, - apenas com um intérregno em 
que ela se livro de mim, aliás por alguns artifícios que não 
é bom recordar, - e acho que sempre se viveu iSso aqui, 
infelizmente. Na última hora, inclusive quando se chega perto 
de fim de período legislativo, chega uma massa de projetas 
e :vejam quanta coisa poderíamos disCutir, a 'partir da palavra 
inicial do Senador Mário Covas e depois do Senador Eduardo 
Suplicy, para votar mais·tranqüilos aquilo que estamos vo
tando. 

Tenho a impressão de que, apesar da hipótese otimista 
do Senador Nelson Wedekin em relação ao trabalho rápido, 
acelerado da Câmara, permaneço com a idéia de apoiar, 
e.Jl.l nome do _meu Partido, __ ~quilo que se passou contra as 
próprias emendas, na medida em que acho qtie dos males 
o tl).enor. 

O Sr. Nelson Carneiro-· Sr. ·Presidente, peço a palavra 
para-discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra a V. Ex~ 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Para discu
tii'. Sem revisão dO orador.) -Sr. Presidente, Sr. Se~~4_gres, 
tenho sido, desde alguns anos, uma das vozes que, constante· 
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mente, neste plenário, tem lutado contra essa situação a que 
o Senado está reduzido de no último dia votar os projetas 
mais importantes. A Câmara demora o tempo que quer e 
os envia quando não é possível sequer emendá-los·. Então, 
ficamos nesse dilerita: ou ãprovamos o que vem da _Câmara, 
embora tenhamos muitas restrições, ou recursamo_s e as maté
rias têm que voltar à Câmara cbrn prejuízo para os interes
sados. 

Ora, Sr. Presidente, esta é uma oportunidade em que, 
aprovada uma emenda pelo Senado, não haverá n_enb_um pre
juízo para os trabalhaclores, porque eles receberão, desde 
o dia P de maio os salários que, afinal, forem fixados. 

Não há, portanto, nenhum prejuízo. É a oportunidade 
do Senado deixar de ser a câmara que apenas ratifici as deci
sões da outra Casa. No dja __ ero _que reagirmos- uma vez 
só - a_ Câmara terá o cuidado de enviar com antecedência 
os projetas para o exame desta Casa. 

Aliás, há um projeto do Senador Jutahy Magalhães_ que 
não sei, Sr. Presidente, porque ainda não foi vOtado nesta 
Casa, que exclui essa estranha urgência urgentíssima com ~4 
assinaturas, porque já existe um dispositivo no~-_Reg1mento 
que permite, no caso de calamidade_ pública, que seja votado 
imediatamente o projeto. O _ _que temos-é que revogar esse 
dispositivo. Mas enquanto não o fizermos; Sr. Presidente, 
e temos que nos compenetrar de 'que' devemos dar o primeiro 
exemplo. E o primeiro exemplo 6 esse, que não prejudica 
a ninguém; não prejudicará a um só dos trabalhadores, porque 
a vigência da lei é do dia 1 ~ de maio. 

Assim, não haverá prejuízo netlhum _se _a deCisão- final 
oéorrer no dia 6 ou 7 cte maio pela Câmara. 

De qualquer forma, o que não podemos é, convencidos 
do equívoco, principalmente no que diz respeito à ratificação 
durante 2 ou 4 meses, votar errado, para não constranger 
a decisão da Câniara. 

Assim sendo, este é um -nlonlento didático em que o 
Senado se afirma e deixa de ser aquilo que o Senador Mário 
Covas afirmou-~ -u_nica,meral. No fundo, somos um apêndice 
da Câmara. O que aquela Casa envia não discutimos e âprova
mos. Somos os mais velhos, aqueles que, pela idade. deviam 
ter maior experiência no trato_ da coisa pública. E, ao contrá
rio, são os meninos da Câmara que orientam ó Congresso 
Nacional. Os homens de cabelos brancos, de mais de 35 anQs, 
que aqui chegam -com uma longa tradição de vida pública 
-acompanham, tranqüilamente, o que a juventucie da Çâma
ra dos Deputados decide. _ 

Desta forma, Sr. Presidente, este é o momento oportuno, 
enquanto V. Ex~ não .coloca na Ordem do Di;t o :Projeto 
de Lei do Senador Jutahy Magalhães, que porá termo a essa 
estranha urgência de 54 assinaturas, de o Senado_dizer ã Cânia
ra que não somos uma Casa homologatória, mas sim que, 
por ser mais velha, também temos o direito de .. opinar sobre 
os equívocos -dos mais novos. 

Era ó que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ,.,-Nobre Sena· 
dor Nelson CarneirO, permito-me esclarecer-_a V. Ex~ que 
me prontifiquei, iilclusive, a fiimaf, corno primeitCfsTgtúit3rio, 
o requerimento de urgência "b" para o projeto do Senador 
Jutahy Magalhães. Mas, com as cautelas naturais, procurei 
colher a impressão de liderança daS grandes bancadas desta 
CaSa e digo a V. Ex~ que os líderes consultados expressaram 
a sua preocupação, talvez diante de fatos con:io à desta noite, 
que praticamente compelem os Srs. Senadores a decidir sobre 
uma matéria em razão da_s .implicações da sua vigência. 

Acho que não devíamos· precautelar em relação a esse 
assunto,resguardando até a nossa co_ndição de Casa Revisora, 
-permitindo-nos um prazo que, nos termos da urgência c, se)"a 
de 48h na concessão da urgência Urgentíssima. 

Com essa intervenção deSejo remeter a uma nova ~ mais 
aprofundada reflexão a sugestão de se alterar o Regimento 
na parte pertinente à alínea "b". 

O Sr. José Fogaça- Sr. Presidente, peço a palavra para 
uma questão de ordem. __ 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra a V. Ex• 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB- RS. Para uma questão 
de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, não seria bem uma questão de ordem mais sim, 
um pedido de esclarecimento a V. Ex• Indago de V. Ex~ em 
que fase do processo nos_ encontramos, porque sem querer 
ser descortês. ao contrário, manifestando_ até o meu regozijo 
e o meu prazer de ter ouvido o riquíssimo debate t>TOpiciado 
pela palavra do Senador Jarbas Passarinho, dezenas de vezes 
aparteado, ricamente aparteado- aliás, peço a V. Ex~ descul
pas por tê-lo atrapalhado no aparte do Senador Pedro Simon, 
não é a minha intenção. 

O Sr. Jarbas Passarinho- V. Ex~ não atrapalhou o apar
te, mas a visão. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Atrapalhar a visão .. , V, Ex' 
é tão ladino que ouve com os olhos. (Risos.) 
- Mas. indago a V. Ex~. Sr. Presidente, se estamoS na fase 

de votação ou na fa.~e de dís~ssão, porque se estamos na 
fase de votação, regimentalmente, não cabem os apartes. Não 
qlierõ ser descortês e_p.em quero ser o ranheta obsessivo do 
Regimento Interno. Mas se estaiJlOS na fase de votação os 
encaminhamentos devem ser feitos sem apartes. Se a fase 
é de disc..ussão, evidentemente cabe a palavra, fiada aberta
mente como vem sendo. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nobre Sena· 
dor Jr JSé Fogaça, vou tentar responder a V. Ex~ Quando se 

__iiüciou a discussão desta matéria, a_t9!lica de todos os pronun
çiamentos foi a premência de tempo de que dispunha o Sena
-dor para apreciar esta proposiÇão. Se fóssemos aplicar, na 
tarde e noite de hoje, com absoluta inflexibilidade, a norma 
regimental, far-se-iam ouvidos apenas um Senador por cada 
bancada. Então. chegamos a anunciar, inclusive, a votação, 

_ mas a intervenção de alguns Senadores fez Com que, admitindo 
os apartes, inclusive aparte que se iniciOu Cónl a figura paradig
mal desta Casa, o nobre Senador Nelson Carneiro, nós estivés
semos obstaculizando a seqüência de um debate que, pelo 
menos esse tipo de debate, nós deveríamos garantir em razão 
da relevância da matéria. Então, para ser mais preciso. isso 
não significa uma infringência- explícita ao Regüriento, nós 
preferíamos admitir que eStamos em discussão e logo, proxi
mamente, retornareJl!OS à votação. 

Concedo a palavra ao nobre Senador JOsé Paulo Bisol. 

, O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSDB , RS. Para discutir. 
Sem revisão dO orador.) - Sr. P-residente. Srs. Senadores 
tomo a palavra apenas para subscrever os pronunciamentos 
dos eminentes Senadores J utahy Magalhãe~_L Mário Covas, 
Nelson Wedekin, Eduardo Suplicy, Nelson Carileiro, e boa 
parte do pronunciamento do meu amigo,_ Senador Jarbas Pas-
sarinho. -
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Na verdade, estamos todos constrangidos pelo caráter 
de fatalidade em que somos jogados em razão_ do processo 
legislativo que a praxe instalou neste CorigressO, e t::ynbém 
pela fatalidade decorrente- do_ jogo das forças político-sociais; 
que, de uma certa maneira, estão nos impondo uma doutrina 
-no caso das Oposições, pelo menos -, que é a doutrina 
do Governo, e que não é a-riossa, e que nóS não terrios sequer 
a oportunidade de_ discutir, em virtude desSi_ciicünstância, 
segundo a qual, na última hora, _somos obrigadqs_a __ cfecidir 
uma questão importante. = -- --

Para aprofundar um pouquínho as colocações aqui feitas, 
brilhantemente, vou niústrar dois aspectos: eln primeiro lugar, 
sou capaz de, no máximo da minha tolerância, aceitar a obriga
ção- de ser cruel com os trabalhadores brasileiros. Mas não 
sou capaz de tolerar exercer _essa crueldad~ com hipocrisia! 
Corno é- -que estabeleço, num projeto de lei, um salário de 
230 mil cruzeiros_e tenho o_desplante, a desfaçatez-de colocar 
neste projeto um artigo como o_6", que vou ler, pã.ra escândalo 
de V. EX'': 

''Salário mínimo é a contrapn.!stação--mínirna devi
da e paga diretarnente pelo empregador a todo traba
lhador, por jornada normal de trabalho, capaz de satis
fazer, em qualquer região do País, as sUas necessidades 
vitais- básicas e as de sua- família, co:riü.)--=-(s'Ublinhe-se) 
moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuá
rio, higiene, transporte e Previdência ~o_ci~l." 

Qual é_a necessidade que tenho de ser hipócrita? Se tenho 
a desgraçada, a infeliz_fataliâàdc de ser cruel CQill os trabalha
dor\·<: do Brasil, qual é a necessidade que temos, Santo Deus!, 
de sermos hipócritasTESSa _era a: primeira observação. 

A segunda ol?servação diz r~speito aO-aft. -29--.a-este-oproje
to, que já foi referido criticamente, mas a crítica' não foi a pro~ 
fundada. E vou fazê-lo com a brevidade possfvel. _ 

O art. 2" institui o índice de reajuste de S3.Iário mínirpo; 
substitui O INPC Pelo· tal de 1RSM, a s-er calculado e divulgado 
pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e _J;sJatlstica 
- IBGE --, que refle_tirá a variação mensal do- cUsto de 
vida para as famt1ias com ·re·nda at~ -dois- salários mínimo. 
Parece até que o IBGE é qUe vai Consíderar êsseS fatOres 
todos. Outra vez, a distorção hipôci-íta! · - · ·- -- - - ·-

Mas o art. 1"' diz assim: •·o ~inistério-·dà Economia, 
Fazenda e Planejamento _estabelecerá e publicará a metodo
logia". Leia-se _os Iator~s que Cntrarão no c_álc_y_lo. A me_todo
logia de cálculo do IRSM. 

Isto aqui é uma lei em branco. Isto aqui, Sis. Senadores, 
é um adenda de crueldade! Já vamos pagar, segundo essa 
fatalidade, 230 mil cruzeiros._(Em seguida, discUtirei uin pou
quinho sobre esse assunto.) Mas nos acrescentamos um bárba
ro torniquete, que é o controle absoluto, p~}o Poder Execu
tivo, do que se reajustará daqUi para diante em matéria de 
salário mínimo. 

Isso é um instrumento de dominação de class_e. Se acham 
que essa linguagem caiu com o Muro de Berlim, entãc:! va111<>_s 
imediatamente ressuscitá-la, porque o Brasil está carente dela. 

Isso aqui é um instrumento de dominação de classe, é 
uma crueldade multiplicada, é um absurdo legal! Porque esta 
norma - para os que tiáo têm experiência JUrídica -, tal 
como ela está aqui, ela é inaplicável. Para que alguém possa 
aplicá~la é preciso que o Ministério da Economia, Fazenda 
e Planejarnento realize a-definição dos fatores que entrarã9_ __ 
no cálculo. Só depois disso, com esse complemento e asso
ciando a norma ao_ complemento é que ela se torna aplicáveL 

E se torna-aplicável pelo arbítri6,-pe1a -diSàidCnlarii'da"de do 
Executivo. 

É muita violência sobretudo para quem inseriu nisso aqui 
urna definição de salário" mínimO-COmo aquela do art. 6" 

A fatalidade não é absoluta. Quero chamar a atenção 
desse detalhe aos Srs. Senadores. Felizmente o nobre S.e:nador 
NelSon Wedekín destacou duas emefidas que inserem, na nos~ 
sa atlvidade. aqui, um índice pobre, mar real de liberdade. 
Quer d~zer, temos alt~matjvas .. O que é, em si, a liberdade? 

A liberdade pode ser quantitativamente definída em cada 
caso-existenCi31 e individualmente determinado, porque a li
berdade não é mais nem menos do que o número de possibi
lidades comportamentais que tenho em cada instant~ d_a vida. 
Se eu- não tivesse nenhuma, possibilidade comportamental 
senão dizer "sim," não teria--liberdade nenhuma, e essa é 
a dureza da fatalidade que cai sob r~ nós- nos -projetes que 
chegam, cornO este aqui, à última hora na Casa. Qual -é a 
_ri"õSS3Tcit3lidade? É qUe On-ão- SoirioS livres, não somoS -livres. 
Qual é a nossa fatalidade? É que abdicamos da liberdade 
de discutir e decidir. 

A Câmara discute o mais profundamente que pode e 
leva o tempo que precisa:-Agõi·a~- nós-não temos nenhuma 
alternativa comportamental, isto é nenhuma liberdade. Não 
somos revisores, não somos nada. Somos escravos da circuns
tância- dizia Ortega y Gasset: ''Eu SOU eU e a ffiinhã élrcunS~ 
tância." No caso, a minha circunstânciã DãO tem alternativas, 
não oferece alternativas. 

Mas, felizmente no caso, a despeito de vermos restrin
gidas as nossas possibilidades de comportamento, as nossas 
possibilidades de decisão, as nossas possibilidades de voto, 
ternos as emendas do Sendor Nelson Wedekin, duas delas 
destacadas e relativamente importantes. 

A primeira: Suprirna~se o art. 39 do .Projeto de Lej f!9 

2.747, que não foi destacada. Não é isso. Senador Nel~on 
Wedekin? - -

O Sr. Nelson Wedekin- É isso_ 

O SR. JOSÉ PAULO BISO L ....:·Essa não foi destacada, 
realmente, porque criaria um problema. eliminaríamos um 

_torniquete, mas daríamos urna liberdade para que o Executivo 
implantasse torniquetes ainda piores. Então, essa emenda. 
realmente, me parece inconveniente. 

Mas as duas oulra:s, uma das quais diz: "O art. 7~ passa 
a ter a seguinte redação: .. A partir de P de maio d~ 1992 
o salário mínimo mensal será de 242 mil cru:zeiros". TsSo já 
~Oi eXplicado pelo Senador Nelson Wedekin, foi substanciado 
no discurso do Senador Mário Covas. Não preciSO Voltar ao 
assunto, a não ser para enfrenta~ r rapidamente, ~sse _i}robJe
ma, mas haverá prejuízo para os diaristas! 

O Senador Nelson Carneiro sustenta que a retroatividade 
funcionará. Acredito que exista, no caso, ·urna reserva legal, 
de tal forma que a regra possa retroagi(: Mas é discutível, 
Se~ador Nelson Carneiro, porqu_e é difícil a retro_atividade 
abranger fatos consumados, e o_direito do diarista se consuma 
a cãda dia. Realmente é difícil. _Mas existe a alternativa do 
Senador Nelson Wedekin, que tem duas r_eleyâncias: 

Primeiro. a relevância de devolvermos à Câmara o proble~ 
ma que ela nos joga fre_qüentemente aqui. Ela vai ter que 
decidir rapidamente, se quiser fazer justiça. Quú dizer, esta
mos deyolvendo à Câmara a fatalidade que ela nos projeta 
para que, tendo a experiência, perceba que essas coisas não 
devem ser feitas, até mesmo por eJe-g3.nci3.. 
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O Segundo aspecto é que, como--disse o Senador Nelson 
Wedekin, a Câmara, cumprindo com--u--s'êlrpapel e deVei', 
evidentemente agirá con:r a tãpídez necessária para que se 
houver algum prejuízo para os diaristas ele_ seja minimiza-do~ 

Tal como a Câmara confia na óossa infinita tolerância 
a ponto de, sabendo que nos retira toda a opção comporta~ 
mental, também acrescenta a sabedoria de eles toleram isso 
em nome da Justiça, nós agora estamos devolvendo à Câmara 
para que tenha a experiência dessa opressão incompátível 
com o exercício do Poder Legislativo. E bom f3zermo_s isso, -
até pelo caráter de exemplaridade. 

E a -õutra emenda refere-se ao parágrafo úriícO-do art. 
79 sobre o reajuste bimestral ao invés -de quadrimestral, com 
o que faremos uma justiça social indispenSável e provaremos 
que também não- estamos presos à falidade de uma doutrina 
que não é a nossa, e de uma inflexibilidade que está longe 
da nossa tolerância e assim abrimos caminho para um pouco, 
minimamente tão pouco, que não sei se chega a algUma coisa, 
é um quase nada. 

Vamos demonstrar c_om isso que o Senado não é mero 
carimbador como foi dito aqui, que o Senado discute as quesM 
tões, vi vencia a drama ti cidade da definição da polítiCa:·.saiarüil; 
que o Senado considera a brutalidade das circunstâncias, a 
fatalidade da vida da sociedade brasileira, mas que tem tamM 
bém as suas opiniõe.s, os seus peritos de vista, as_suas decisões 
e a coragem de assumiMlas. Vamos acaba_r, en~ão, com essa 
coisa de Hveio em regime de urgência urgentíssima, amém!" 
e vamos embora como se fôssemos seres livre_s, repousar a 
nossa consciência num travesseiro que, se tivesseatguma cons-
ciência, não nos _süportaria. - ·- -

Sr. Presidente, insisto· neSte ã.Spectó de que temos apenas 
uma alternativa comportamental para provar que somos livres: 
aprovar o projeto com as duas emendas do eminente Senador 
Nelson Wedekin. - -

Muito obrigado! 

Durante o discurs-o-do Sr. los~ Paulo Biso!, O Sr. 
Mauro Benevides, Presidente deixa a cadeira da iresi~ 
dência, que é ocupada pelo Sr. Alexandre Costa, 1'~ 
Vice-Presidente. --

O SR. PRESIDENTE (Alexandre CostaF- Contínua em 
discussão. - -~--___ _____:_~_- -- --

0 Sr. PedrO Simon - Sr. Presidente, peço a palavra 
para discutir. - - - - - -

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Co&fa) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Pará discutir.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, por delegação da Liderança 
do PMDB, queremos também manifestar Õ- j:litisã.mento, em 
tese, da nossa Bancada com relação a essa matéria. Creio 
que quem, amanhã ou depois, ou quem, fora do Brasil, lesse 
as notas taquigráficas desta reunião ficaria muíto=- impresSio
nado. 

Debateram longamente. A Câmara dos D~putados d~ba~ 
teu até de madrugada; os Srs. Senadores debateram piõftifida
mente a tespeito de quanto deveria ser o saláriO infniino: 
230 mil Ou -242 mll cruzeiros~-Se há úm·â-O:iSCUssãO~em -torno 
de 12 mil cruzeiros de diferença é porque a economia está 
estabilizada, a inflação, sob controle. Tanto que com 12 mil 
cruzeiros a mais ou a menos vamos transforriiaro-operáiíá 
e, talvez, fazer com que ele saia da sua atual realidade de 
miséria e melhore as suas condições sociais. - - -

Não deixa de ser doloroso o nosso debate_ em torno desse 
ponto exatamente. As Oposições falavain em 280 mil cruzei
ros; ~ CUT falava em 350 riiil cruzeiros. Abrem-se os jornais 
todos os dias; os jornais normais dizem que a cesta básica 
está algUmaS vezes superior ao valor do salário mínimo. 

Quando se diz que Brasília se ti:'ailsforrnou em uma ilha 
da fantasia, _é _vqdade. Debate-se, discute-se aqui os· assuntos 
mais variã.dos. QUando o fazemos não sei se estamos dando 
conta da responsabili<;l.ade que temos. Estamos~ i:tesse mo:tt:J.en
to, votando a questão da maior responsabilidade deste País. 
Não sei se é da maior responsabilidade, porque estamos dando 
esse salário míniino paiã. aqueles cídadãos que, em muitos 
lugares, estão safisfeitóS,- porque vivem- do salário; eles têm 
salário mínimo. Para aqueles qt.ie estão na economia estabiliM 
zada, na chamada economia realmente existente e não na 
outra, na informal, em que as pessoas nem sabem o que é 
salário mínimo. 

O Presidente da República ganhou aquelas eleições por
que tinha algumas metas que, nos seus debates na televisão, 
soube apresentar com denodo e coragem. 

Pelo que sei, no final do Governo Sarney, o salário, segun-
-do afirmou o Senador Jarbas Passarinho, era em torno de 

100 dólares. -Os aumentos eram mensais. É verdade que a 
inflação estava muito alta, e o aumento mensal, diziam, era 
uma das suas causas. 

_____ Su~_Fxcelêncíá afirin_?Va que garantiria: um sã.Iáflo- digno, 
sério, ao_s seus amigos des~~isados para os quais govf?ryaria. 
E referia-se a um salário mínimo de mais de 350 dólares ao 
final do seu GOveritO. Com essa quantia, partiitdo das críticas 
aõ Gove_rno do Dr. Sarney, que era o absurdo de 100 dólares, 
imaginava-se que, ria me"iade da sua gesfão, deveríamos estar 
corii um salário pelo menos de 150, 160 dólares. Hoje é de 
45 dólares! Imaginem, passar para 92 dólares no dia que ele 
for votado; amanhã, P de maio! Mas até P de junho, quando 
o trabalhador receberá o primeiro salário baseado no salário 
mínimo, de quantos dólares será esse salário? E estamos aqui 
discutindo. 

Não me atenho tanto ao salário de 230 mil cruzeiros 
ou de 242 mil, mas à segunda emenda do ilustre Senador 
do PDT de Santa Catãrina. -

Teinos a cbiágem, téirios a ousadia de (ixar que os aumen
tos- serão concedidos de quatro em quatro meses para uma 
inflaÇão oficial de 20%, e reã.I de bem mais do que isso? 
Isso é brincadeira! 

Podemos dizer que o resto não cabe a nós, não somos 
os cc-responsáveis. O que um Senador pode fazer para dar 
um salário de 400 dólares ao trabalhador? É difícil a nossa 
ritissão, é quase irrealizável a nossa poSsibilidade. 

Agora, determinar que o aumento diante dessa situação, 
dessa inflação, dessa realidade que está aí seja ao menos bi
mestral é o mínimo que podemos fazer. É o mínimo que 
podemos fazer porque menos do que isso me parece ridículo! 
Como pOdemos nós, sentados aqui, de são consciência, entre 
uma emenda que diz que o reajuste será de dois em dois 
meses e outra que diz que será de quatro em quatro meses, 
votar quatro meses? Sinceramente, não posso acreditar. Não 
posso acreditar nessa realidade! 

Ora, Sr. Presidente, o Senador Mário COvas apresentou 
algumas argumentações em seu di~curso para as quaiS talvez 
não tenhamos dado a análise devida. 
--~-TiesigilamOs, quando se VOtou o salário mínimo, no início 

do ano, uma Comissão composta por Parlamentares e homens 
fora do Parlamento para estudar especificamente esse assunto. 
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E, ao estudar essa política de salário mínimo-, eles disse
ram: qual é o número de calorias mínimas qué o cidadão 
deve consumir para ser considerado pobre? O~cidadão_pobre 
deve consumir 2.330 calorias. Es.se é o pobre, a classe C ou 
D. 

Agora, e o cidadão, para ser extremamente pobre não 
na miséria, mas extremamente pobre, tem que consumir 1.700 
calorias. De acordo com um_ estudo feito há dez dias, essa 
quantia de __ calorias dá os 242 mil. E queremos dar 230 mil 
hoje, e o próxifuci ãumé-nto ·a.aqui a quatro meses. 

Enquanto isso_ vejo o-Presidente da República dar priori
dade para construir o metró de Brasíliã. -o Ministro da Saúde 
disse que com_ esse dinheiro ele resolveria o problema dos 
hospitais que estãuà beira de fechar. Vejo por aí, na verdade, 
o Presidente não ~izendo _a que veio e nem o que quer. 

E nós, Seriado da República? Qual é a nossa prioridade? 
O que queremos? O que buscamos? O que desejamos? Esta
mos preocupados, nesses últimos dias, e a imprensa tem co
mentado a renúncia geral do Ministério e dos novos Ministros, 
dizendo que houve um clima de instabilidade neste _País e 
que a mudança do Ministério teria colaborado para o esvazia
mento dessa instabilidade. 

Mas será que a instabilidade política q-Ue a inlpi'ensa !ire--
fere é menos séria do que a instabilidade_ s.ocial que estamos 
discutindo aqui? -- - · 

Votamos aqui anteontem, com a maior tranqüilidade, 
o pagamento_d_a_n.ossa dívida externa e_decidimos_que vamos 
pagar, pois não pOdemos ficar com a fama de país- desmora
líz"ado que deve e que não paga, queremos entrar para o 
Prfrri:eiro Mundo. E vamos pagar, só para o Clube de Paris, 
até o final do século, cerca de US$30 bilhões. Neste ano 
pagar,emos US$2 bilhões e no ano que vem mais US$2 b~1hões. 

E verdade que outros países conseguiram diminuir a sua 
dívida em 30 anos em cerca de 30 a 40%, e nós vamos pagá-lã 
toda imediatamente_ porque somos uma pafs que tem força. 

É verdade que o Dr. Tancredo dizia: "Não vamos pagar 
essa dívida com o sangue e com osuor___da_nQ.s.s_a_gente". 
Mas nós vamos pagá-la. Já decidimos com o Fundo Monetário 
Internacional, com_ o Clube de Paris e, em s·eguida, vamos 
acertar com os bancos privados. Isso se discute. Para isso 
o Presidente da República, o Ministro da Economia e o Senado 
encontram tempo, encontramos um denominador comum, e 
os credores internacionais estãO muito s3.Hsfeit0s, inuitó obrr~
gado. 

Agora, o mesmo Senado Federal, o mesmo Presidente 
da República, o mesmo Ministro -da Economia que, com a 
maior tranqüilidade, resolvem pagar bilhões de dólares ness~s 
circunstãncías, estãO aí disCUtindo, como fazemos agora, se 
o salário mínimo será afinal çle 230. mil ou 242 mil cruzeiros; 
se, afinal, o reajuste será de quatro em quatro meses ou de 
dois em dois meses. -~ 

Quero trazer a minha identidade, corno o S~nador José 
Paulo BisoL Não sei quem·- fez essa lei, mas juro qUe il.ão 
consigo entender o art. 6~>, a não ser que o tenham colocado 
- penso que alguém acrescentou esse artigo - para nos 
avisar, chamar a atenção do Senado, cobrar a atenção para 
vermos a art. 61) e o ridículo a que estamos nos submetendo 
já que o referido artigo reproduz a ConstitUição, ou- seja; 
é o espírito do Constituinte quando colocou na Constítuição, 
o que é uma tradição- na Constituição· e na lei deste_ País. 
Creio que o Senhor Presidente da República deve cobrar desse 

. alguém que fez isso. --

O salário mfnimo é o míitimo necessário 'para o traba
lhador e sua família inteira se manterem -dignamente, para 
as suas necessidades básicas. Se _iremos analisar porque os 
Estádos Unidos, a Alemanha ou o Japão são do tamanho 
_que são, vamos ver _que lá o dono da fábrica não ganha mais 
de 10 ou 12 vez.es o que ganha o trabalhador de melhor salário. 
São países que crescem sem -explorar a fome e a miséria de 
milhões; eles cresc_em, se_ desenvolvem, são ricos e prósperos 
distribuindo, ganhando e acumulando supérfluo, aquilo que 
não é o_ pão, ·a leite, a casa e não é o mínimo necessário 
para o cidadão viver como criatura humana. Nós, não! Nós 
cres.cemos e sobrevivemos à çusta da miséria, da fome e do 
pão de milhares de _crianças que não têm condições de sobre
viver çom dignidade! 

Esse artigo é correto, mas nós- que estamõs aqui Com 
o art. 6" dizendo o que leu o Senador José Paulo Bisol, ao 
mesmo tempo não nos atrevemos a conceder 242 mil cruzeiros 

_porque, se o fizermos, quebra a Nação. É verdade que se 
· paga a dívida externa e tantas outras coisas e não quebra, 

mas quebra se concedermos doze mil cruzeiros a mais para 
o salário míniriio. -- - - -
_ _Creio que neste_ momento em que o Senado tem fiCado 
tão à margem dos debates, se votássemos a favor das duas 
emendas -:- _salá_rio mínimo ·de Cr$242 mil e, basicamente, 
o reajuste bimestral -, estaríamos reabrindo o debate. O 
Senado sairia prestigiado, respeitado, pelo fato dos seus mem
bros, mais acomodados e retrógrados, terem sido mais ousados 
do que a Câmara, um órgão jovem, constituída -por homens 
rn·ais progreSsistas, que têm um alcance mais social da socie
dade. Talvez seja a hora, o momento e a circunstância, como 
se falou aqui, do Senado chamar a atenção 0Q conjunto da 
Cãri:lar~ e do .conjunto da S'?Çiedade. 

Não por eu ser Oposição, querer prejudicar ou ser cóntrá-:_ 
rio ao Governo. Estamos propondo, isso sim~- algo que soriii 
para o Governo, que o alerte, para essa situação. 

Faço esse chamamento porque acredito na sua possibi
lidade. Fala-se que essa situação é difíCil, por exemplo, para 
os governadores do Norde"ste. Sabemos que, infelizmente, 
a realidade é essa: mesmo com um salário mínimo de Cr$96 
mil,~ majoria dos professores estaduais e IJ:1.~nicipais de muitos 
lugat:"es do Brasil, e não só do Nordeste, não ganham se_quer 
isso. Sabemos que entre a realidade e a execução da lei, lamen
tavelmente, em muitos Estados, há o desc_umprimt:nto, pela 
simples razão de inexistir condições para sua viabilidade. 

Além do riiais, esse_s que não· po·dern cumprir não pagarão 
os Cr$242 mil nem os Cr$230. · -

Sr. Presidente, creio que teríamos um gesto altamente 
pOSiüvo·se ·neste mOmento, vótãsserií.os ·a fãvor dessa questão. 

Tenho o maior carinho e o maior respeito pelo nobre 
Senador Jarbas Pass.arinho- V. _Ex".sabe diss__q -=-· p~:>r sua 
_aÇão, garra,_ ~ompetência, seriedade e porque S. Ex~ quer, 
esteja ou nãc Governo- eu o conheci em gove~os discriM 
_cioriáfio~s - _ .._empre o mesmo homem, com a mesma digni
dade, seriedade, e espírito público. Mas não concordo _quando 
S. Ex; diz, corno cansei de ouvir Çtg_ui por parte de outras 
lideranças, que temos de votar, por~ue, se não ó fizermos, 

·volta para a Câmara. A frase de desgraça é "vóltar para a 
Câmara". - -

Parece que não entendemos que, se o Senado __ é.Poder 
revisor, revisando as matérias têm de voltar para a Câmara: 
Não Ya_ino$ ser um ca_rtÓti9. de refei6ndar. Extingue-se_, e~tão, 
o Senado, porque aí nada ~olta para aquela Casa . 
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O Sr. Jarbas Passarinho- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON ~.:._ Concedo o apáite ao nobre 
Senador Jarbas Passarinho, com o inalai pfl:!Zer. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Eu me continha para não 
aparteá-lo .. 

O SR. PEDRO SIMON- Notei, poi isso fiz a provocação! 

O Sr. Jarbas Passarinho- Continha-me exatarnente por 
entender que seria uma demonstração mais ainda de homena
gem não-poluir o discurso de _V._Exa com a minha voz. Mas 
duas ou três provocaç-ões fazem com que eu peça a V. Ex~ 
a generosidade de me ouvir. Primeiro, nobre Senador, esse 
art. 69 é uma reprodução do texto constitucionaL- Não creio 
tenha sido a melhor estratégia a sua inserção. Antes dos nobres 
Senadores Nelson Wedekin e Mário Covas, o Senador Jutahy 
Magalhães falou de maneira sarcástica a esse·resp~ito._ Mas 
se V. Ex~ quiser, pode tranformar isso_-com parâmetros e 
comprovação diferenCiados, como ponexemplo, extrema po
breza, co-m"U eu falava, ainda há pouco, com o Senador Mário 
Covas. Aprendi há muitos anos _que a eXtr~ma pobreza se 
caracterizva por uma renda pe~ --~p~ta d~ Çs$50 _por anq, 
Senador Pedro Siirion. QuandO citei o caso da China, um 
bilhão e 200 milhões de habitantes, com uni Produto Interno 
Bruto menor que 6 do Brasil, espantei-me. Não podia ser. 
Mas a verdade é que a China Continental" tinha menos de 
300 dólares per capita por ano. Conseqüentemen"te, só agOra 
que ela ultrapassa o nosso Produto InternO Bruto, porque, 
desgraçadamente, há 11 anos, estamos perdendo. Esse é a 
primeira colocação. -

Se V. Ex~ qUiser que-o ait. 6~seJa curnpridó, vai-se chocar 
um pouco com o começo do brilhante discurso _de V. EX', 
quando falou na "Ilha da Fantasia". Faça o favor, nobre-Seria
dor, de procurar, nos dados do DIEESE. o~gue corresponde 
hoje para satifaszer o art. 6<:> V. Ex~ vai' e:OCõóií-ar: ProvaVel· 
mente, um salário mínimo da ordem de Cr$ 450 mil,dadm. 
de alguns dias. Talvez, hoje superior ainda-. É vi"á':el isso, 
Senador? Estou correndo um risco 1fiienSC), pOrciiie;-·na Íilinha:
terra, fui miseravelmente intrigado, dizendo-se que eu havi~ 
dito -e nunca disse - que o salário mínimo era bom, sUfi
ciente para ~ornar cerveja e ainda aplicar na caderneta de 
poupança. Inventaram isso e jamais cOnsegutâesiii~ritír. 

O SR. PEDR<Y SIMON --=.-se~~ não fizer mais riada, dá 
para tomar cerveja e guardar na caderneta de poupança. 

O Sr. Jarbas Passarinho -Isso no Rio Grande dÕ:-_-Sul~ 
no Pará, não. Sempre disse que era urri salário de sobrevi
vência, desde quando Ministro do Trabalho, nem de subsis
tência ele era, mesmo em circunstânCiaS ffiuito melhores do 
que as de hoje. Esse é outro ponto. Quando V. Er. salienta 
que o Estado do Nordeste e do Norte não devem ·set levados 
em consideração, porque já não pagam, ·gostaria de pedir 
uma reflexão a V. Ex~ por favor, não vamos legitimar o que 
se faz de maneira asolutamente censurável. Há dias ouvi 
o Senador Chgas Rodrigues- e, sempre qUe se fala no 'Piauí: 
S. E~ ê o último da estatística - dizer que, quando_ gover
nador, pagou. Agqta, eu queria saber, a partir do momento 
em que se paga, o que resta para investirtlenlo? V. Ex~ foi 
Governador do Estado do Rio Grana-e =do Sul - e praza 
aos céus que seja de novo- já foi Ministro e que Seja "PreSi
dente da República. Espero ter vida para poder apfaudir, 
então, sim, as diretrizes fundamentais deste Pais, sem que: 

este Plenãrjo possa ter oposição, porque V. Ex~ será brilhante
mente vitorioso. 

O SR. PEDRO SIMON: Nobre Senador, ... 

O Sr. Jarbas Passarinho -V, EX~ me cassa o- ãparte 
porque está longo. Apenas gostaria de lhe pedir que não 
4_e!~sse de. levar em consi<Jeração o que sofri. Citei Só dois 
governadores do Nordeste, mas eram muito mais os que liga
vam para mim, e diziam: "Vocês são loucos, nós não vamos 
poder. "Essa a colocação. O que faz o pobre Senador Marco 
Maciel- digo pobre como uma forma de solidarizar-me com 
S. Ex~... -

O SR. PEDRO SIMON- Como Líder dO Governo, fica 
difícil a situação de V. Ex~. -

O Sr. Jarbas Passarinho-Até a Bíblia nos ajucla, quando 
diz: "Os pobres de espírito, têm o reino do céus". 

O SR. PEDRO SIMON- Eu não vou chamar o Senador 
de pobre não, porque pobre de espírito não é para o Senador 
Marcos Maciel. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Acontece <!ue~ a- partii- dessa 
circunstância, ao Líder cabe defender o que o Governo manda, 
baseado nas imposições que ã. economia apresentã. Ainda 
há pouco, o Senador José Paulo Bisol fez aqui outra bela 
releção a respeito da fatalidade contra a qoal V. Ex• se está 
insurgindo. E a fatalidade a que estamos submetidos. Assim 
os líderes fazem. Quando eu estava no Governo, coorde
-nando, os Líderes Marcos Maciel, Humberto Souto e o Líder 
do Bloco na Câmara dos Deputados retornavam ao Congesso 
c_o.m o ponto de vista do Governo fechado pela economia: 
se for assim, ainda é possível resistir; se for além dissO, não 
é viável, obrigando-se a ir para a "guitarra", fabricar dinheiro, 
aumentar, evidentemente, a inflação e quebrar a Carta de 
Intenção ao f<iniosá FMI. E hão m3is se" discUte Sobre o FMI. 
porque a ele até a União Soviética já aderiu. Agrad~ço a 
V. Ex• a tolerância e peço- desculpas pela poluição. 

~O SR. PEDRO SIMON -,---Muito satisfeito com o aparte 
de V. Ex•. 

Apenas para colocar a análise que fiz, gostaria de dizer 
que não defendi, embora o quisesse, o salário míním"o, neste 
momento, nas condições previstas pela Constituição, no art. 
69. Como fez _o Senador José Paulo Bisol, apenas lembrei 
o art. 6~ para falar da ironia com que- trata o assunto. Na 
mesma página em que está o art. 6<:>, encontra~se o __ artigo 
dizendo como é o salário rnfni~o: E lembrei o art. _6~ apesar 
de não solicitar - o que gostaria - que Se estabeleça um 
salário que dê dignidade ao -cidadão._ LemQrei o art. 6~ para 
dizer que estamos entre 230 e-242 mil cruzeiros, entre quatro 
-e dois -meses. Volto a fazer_ uma pergunta: será que é- pedír 
demais votarmos 242 mil? Será que é pedir demais yotarmos 
pelo reajustre bimensal'? Aí vem uma outra afirmativa que 
foi feita: Mas o Presidente pode_ vetar. 

Temos duas frases que são como_duas espadas em cima 
de nossas cabeças. A primeira é: Volta para a- Câmara!Então 
ficamos todos coi:n medo. Parece que temos trauma da infân
cia. Quando o pai diz: volta para casa! a crinaça sai correndo. 
Aqui nos apavoramos com a possibilidade de o projeto voltar 
para a Câmara. _ 

A segunda afirmação que tememos é: o Presidente pode 
vetar. Não sei se o Presidente vetaria; creio Que não: E tem 
mais, o Presidente poderá atê apor" um veto parcial, se votar
mos pela renovação bimensal. Mesmo se o Presidente vetar 

--.-. -,..:·:~'-'-·~--~~----__:____ ----
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esse artigo, o aumento será dado no dia 1~" de maio. E teremos 
dois ou quatro meses, para discutir o veto do Presidente. 

A possibilidade de o Presidente vetar não assusta, porque 
Sua Excelência não--va:r vefa{ a lei, mas um artigo que estabe
lecerá a revisão bimensal. 

Teremos, na:- melhor das hipóteses, quatro meses para 
dizer se aceitamos ou não o veto do Presidente. 

É isso, Senador Jarbas Passarinho, que formulei. 

O Sr. Mário Covas- V. E,..~ me concede _ll:m aparte, 
nobre Senador? 

O SR. PEDRO SIMON -Com o maiõiprazer, Senador 
Mário Covas. 

O Sr. Mário Covas-Há dois perigos apresentados. Dizia: 
que isso foi e voltou. Antes mesmo de começarmaos a discutir. 
a imprensa questionava-me a respelto desse ponto. O primeiro 
deles, é, se o projeto-voltar à Câmara, in-dependente de estar
mos cumprindo a nossa tarefa, ela vai ter que reexariliná-lo. 
Aceitar esse raciocíriio é aChar que o Senador não tem o 
que fazer. Por olitro lado, o raciocínio de que o Presidente 
veta é pior. Nesse caso, nem a Câmara, nenl à "Senado, tem 
nada a fazer. O Congresso não tem nada a fazer. Se o Çon
gresso não vota porque o Presidente pode vetar, não precisa 
haver nem: Câmara, nem Senado. Só queria: dize-r uma coisa, 
para esclarecer de uma vez esse ponto. Quando votamos a 
última lei salarial --Lei n~' 8.222, de 1991 - em janeiro, 
criou-se a Comissão Técnica de Salário Mínimo, envolvendo 
vários organismos. 

O SR. PEDRO SIMON- Organismos do Governo, \arn-
bém. · · 

O Sr. Mário Covas-Também. A ComiSsão recomendou 
que se fixasse o pisO, rio míilímb, no nível do chamado-"limnite 
de extrema pobreza". Esse nível é catalogado com6 a possibi
lidade de consumo de 1.700 calorias/dia. A afirrilãtiva de que 
a extrema pobreza nasCe de uma renda média de 50 dólares 
tem a ver com. a situação que encontrei, por exemplo, quando 
cheguei à Câmara. Em 1993, as duas mais fracas nações do 
mundo - Uganda e Tanganica - tinham uma rend3. per 
capita de 40dólares. Salários mínirilo tem pouCo a ver com 
renda per capita e pode _ser muito maior do que o salário 
mínimo a ainda assim o salário mlnimO coriespon:der à faixa 
de extrema pobreza. Aqui, no caso,·a fazixa de extrema pobre
za corresponderia, hoje, pelo cálculo da cesta básica que com
"põe 1.700 calorias, a 242 mil cruzeiros. Não se trata do dobro, 
não se trata do triplo, não se trata do cálculo do DIEESE, 
não se trata de atender à . ConstituiçãO. Trata-se tão-somente 
de atender a faixa de extrema pobreza. Não é nem de pobreza, 
é a de extrema pobreza: 1. 700 calorías por-dia. Era perfeita-
mente razoável, até por que, Sr. Senador, isso nos deixaria 
no nível do salário mínimo anterior~ aquele que fixamos em 
janeiro. Nem nesse nível estamos-com 230 m11 cruzeiros. Pior 
do que isso, estamos condicionando que esse piso permaneça 
por quatro meses. Ou seja, a rigor, estamos votaildo um salário 
mínimo que não será maior, na sua média, do que 50 e poucos 
dólares. 

O SR. PEDRO SIMON - Depois da extrema pobreza 
vem o quê, no estudo dos técnicos? 

O Sr. Mário Covas - Depois da extrema pobreza não 
tem classificação, do ponto de vista social n_em do ponto de 
vista econômico. A i'igor, e_stamos fiXando um salário mínimo 

inferior à última da_s classificações na linha das classificações 
sociais. "Limite de extrema pobreza." 

O SR. PEDRO SIMON- Agradeço pelo aparte? 

O Sr. Jarbas Passarinho- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

OSR. PEDRO SIMON -Com muita honra, nobre Sana-
dor Jarbas Passarinho. 

O Sr. Jarbas Passarinho -Observei que O nobre Senador 
Mário Covas retirou-se por algum tempo do plenário e voltou 
com novos argumentos em reação àqueles que apresentei a 
V. Ex~. Mas não é possível que eu me contenha diante da 
afirmativa relacionada com o veto. Em primeiro lugar, eu 
disse que não_ tenho tido ligações, desde o dia 3 de abril, 
com_autoridades do Governo. · - · · 

O SR. PEDRO SIMON -Mas não é V. Ex•, a imprensa 
publicou. 

_o Sr. Jarbas Passarinho- Eu queria dizer exatamente 
que a imprensa publicou esse como sendo um dos argumentos 
utilizados na Câmara. 

O SR. PEDRO SIMON- É verdade. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Se o meu nobre Senador 
-por SãO Paulo dedara que, _se o Presidente veta, nada mais 
têln a fazer a Câmara e "ó Senado, creio que só uma síncope 
que tenha atingid~ o raciocínio de V. Ex~_- o que é raríssimo 
-poderia justificar esse aparte. O veto é um direito constitu
cional. 

O SR. PEDRO SIMON- Perdoe-me. V. Ex• não enten
de_u o raciocínio do Senador Mário Covas. 

Se o Presidente da República veta, nada mais resta à 
Câmara e ao Senado, do que rejeitãr o veto. -

O Sr. jarbas Passarinho- V. Ex• é um herói. V. Ex~ 
eScteve a segunda edição revista e ampliada. 

O SR. MÁRIO COVAS- O que eu disse foi exatamente 
issO. Se ~Ião podemos votar com medo do veto, não podemos 
votar nem na Câmara, nem no Senado. Não votar porqüe 
-voltará para a Câmara quebra as prerrogativas do Senado. 
Não votar porque obrigatoriamente nasce o veto, sem sequer 
considerar a nossa prerrogativa ao veto. a rigor, quebra ó 
que a Câmara e o Senado podem fazer. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Penso que eu ainda estava 
com a palavra quando V. Ex~ me concedeu o aparte. Ãinda 
há pouco dizia o Senador José Fogaça, nós, latinos, também 
ouvimos com os olhos. Claro! _O Padre Vieira já disse que 
"aos olhos, Deus deu dois ofícios; O ofício de ver e o ofício 
de chorar, e mais de chorar do que ver, porque os _cegos 
não vêem e choram"._ Esse é o Padre Vieira. Eu ~cho que 
posso ver com os olhos na medida em qu_e sinto a reação 
fisionómica do_ meu interlocutor. E foi a úniCa razão pela 
qual pedi que, num determinado momento, não se antepu
sessem dois nobres senadores entre mim e V. Ex~. Mas com
preendo que agora· as oiças de V. Ex~ são mais habituadas 
a compreender as palavras do Senador Mário Covas do que 
as minhas. 

O SR. PEDRO SIMON -O que é natural! 

O Sr. jarbas Passarinho- Justifica-se, porque V. Ex~s 
têm um comprometimento afetivo, partidário de longa data. 
O Senador Mário Cov~ é um dissidente do PartidQ_ de V. 
Ex~ 
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O Sr. Jarbas Passarinho- Então é um dissidente muito 
querido, porque (ez a dissidência -do PMDB e furidou o PSDB. 
Por isso chameio-o de dissidente. Então, Como há Ifnguagem 
anterior - e o Senador Mário Covas foi Líder de V. Ex~. 
naturalmente V. Ex~ consegue entender~ por extenção, aquilo 
que a minha pobre ignorância-não me-penilíte alc"ançar~- Esse 
é um ponto-então que retiro. Mas não poSso-tã.mbém concor
dar com o meu_ ilustre amigo, e-não digo isso- cOmo forma 
sibilrna de fazei' declarações de afeto, de amizade, para depois 
faltar a ela. se nã-o ·estou equiVocado, a popufação economi
camente ativa -do Brasil, hoje, é de quantas milhões de pes
soas? 

O Sr. José Fogaça- Cinqüenta e cinco milhões. 

O Sr. Jarbas Passarinho --Estava com o dado de 50 
milhões; com e sem carteira, diz muito bem aqui o ilustre 
Senador José Fogaça. Se .tenho, dentre os que ganham o salá
fio mínimo, só dos ap-osentados da Previdência, dez milhões 
de criaturas, e ma:iS tiois milhões e oitocentos mil que ganham 
acima do salário míriimo- e São esSes os que estão discutindo 
os147 por cento, porque os outros já feceberam -,aí tenho 
perto de treze milhões de aposentados; fora aqueles que ga
nham o salário mínimo, por-exemplo, entre as empregadas 
domésticas, fora as outras pessoas que, como disse, a partir 
do momento que ganharam o saláriO -inonetáiio- perderam 
em relação àquele em que antes não ganhavam o salário mone
tário. Veja Ex• que não posso, sem pedir ao Senador Mário 
Covas que depois me complemente a lição, entender que S. 
Ex• diga que o salário mínímo nada tem a ver com renda 
per capita. Só ísso repreSentaria da ordem de 18 a 20% de 
toda a população economicamente ativa. Essa é razão pela 
qual pedi a V. Ex~. no. momento em que se aprestava para 
fazer o encerramento do seu -discurso, que me desse_esta opor
tunidade. Mas quero fazer isso, nobre Senador Pedro simon, 
mais para lembrar do nosso velho tempo aqui. Acho que 
o debate é imprescindível ao Senado. Estamos tendo apenas 
horas para discutir aquilo que meses se consumiram sem que 
fosse devidamente estudada a tempo de mandar para o Sena
do. Concordância total eu tive com várias das suas colocações 
e já tive 3ntes COm as dos Sen3dores Mário Covas e Nelson 
Wedekin. Peço apenas a Deus que, se a política económica 
do Governo ·der certo; nesses quatro meses se possa ter uma 
redução de inflação que não leve à perda real do salá_rio míni
mo e que se possa até alterar o índice de reajuste salarial. 
Desculpe-me V. Ex•. 

O SR. PEDRO SIMON -Muito obrigado. O meu argu· 
mento_ final é muito singelo. Se alguém achar que, se alterar
mos o projeto, a Câffiat_a vai engaVetá-lo por um "Inês, venho 
em defesa da Câmara. E olhem qUe tenho algumas mágoas 
com a maneira pela qual a Câmara vem tratando o Senãdo, 
inclusive nesse projeto. Na_ verdade, isso não ·pode continuar 
assim. - ----- -

O Presidente do COngresso, (iue ta-ffiDéffi -é Presidente 
do Senado, terii que se sentai- à mesa e ter o discernimento 
do tempo que o projeto fica na Câmara e do_ tempo que 
fica no Senado. É uma questão de respeitá. A Câmara tem 
a obrigação-de respeitar o Senado. Se um projeto exige muito 
tempo, que fique lá trinta diaS mas pelo menos que se dê 
quatro dias para que o Senado possa debater e discuti-lo. 

No entanto, com todas as mágoas que possamos ter da 
forma como a Câmara trata o Senado~ íinaginaimos que, se 
alterarmos esse projeto, ele chegará lá amanhã, e o_Deputado 
lbsen Pinheiro, Presidente da Câmara, não vai convocá-la 

iniediatamente, num espaço de tempo urgente, para votá-lo 
no mãximo atê qUarta-feira! Alguém tem dúvida disso? Eu 
tenho a mais absoluta convicção de que alterado, emendado 
o projeto, ele volta à Câmara dos Deputados e, no máximo 
na quarta-feira, ela estará ·votando o que queremos aqui, ou 
I'ara que volte o pensamento original daquela Casa. 

O Sr. Humberto Lucena- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON- Ouço V. Ex• com prazer. 

O -Sr. Humberto Lucena- Desejo congratuhlr~me com 
o brilhante pronunciamento de V. Exa, em nome da nossa 
Bancada e dizer que quanto ao que está -disposto no art.6\ 
que cuida de urna definiçãC:i do salário mínimo, aliás, oportuna
mente criticado pelo Senador José Paulo Bisol como sendo, 
inclusive, Uma hipocrisia - com ~o que con-cofdãmos plena· 
mente -, apenas lembro a V. Ex• que do ponto de vista 
da rigorosa técnica jurídica seria despiciendo. porque o que 
está aqui, basicamente- conforme me disse o Senador José 
Fogaça -é o que está contido em uma norma constitucional 
que dispôs sobre o salário mínimo:- Era plenamente dispen
sável que esse dispositiVo aqui estivesse. 

O SR. PEDRO SIMON -Já está na Constituição Federal. 
Tem razão V. Ex~. Para que reproduzi-lo aqui? A meu ver, 
foi algum assessor do Governo que fez isso propositadamente. 
Esse artígO fõi Colocado aqui, meu nobre Líder Humberto 
Lucena, para chamar a atenção- da Câmara dos Deputados 
e do Senado Federal: "Olhem, estamos fazendo isso; lem
brem-se_, todavia, de que o art. 1~ tem que se adaptar no 
art. 6''. Alguém fez isso de propósito. Algurnanjo-da-guarda 
do Governo colocou o art. 6~, porque alguma coisa aconte
ceria. Talvez, acontença aqui. 

Tenho muito respeito pelo Senador Jarbas Passarinho. 
EstiVe com S. Ex~ aqui, a-n-ão-ser·o-tempO qu_e_ paSsei no 
Ministério da Agricultura, um longo período. Sei da compe-
tência de S. Ex•, principalmente da sua competência de consu
mir o debate. S. Ex• Conduz, orienta, leva. 

Lembro-me que das horas mais vibrantes deste Senado, 
logo -que aqui cheguei, os quãtrõ priineiros~ anos, de 1974 
a 1978, foram os do grande debate do meu querido amigo, 
hoje Ministro, Senador Paulo Brossard. Era Líder do GOverno 
o Senad<?r do Espírito Santo, Eurico Rezende, que provocava 
o Senador Paulo Brossard. E ele dava show. 

Quando veio o Senador Jarbas Passarinho, eu estava aqui, 
em 1979, priméíro âno em que S. Ex~ chegava, e este Senado_ 
ficoU "lotado porque se o debate entre o Senador Paúlo Bros
Sard e o Senador Eurico Rezende era bom, imaginem entre 

~-o Senador Paulo Brossard e o S_enador Jarbas Passarinho! 
Se o Seilador Paulo Brossard era um-show e o Senador EuriCo 
Rezende era fraco, e dava uma maravilha, imaginem quando 
os -dois eram iguais! Sentei-me aqui;- nesta cadeira, e assisti 
o debate. O Senador PaulO Brossard veio e deu Um show, 

-fez uma maraVilha de discurso. Aí todo mundo parou pa-ra 
ver o s-e-nador .Jarbas Passarinho, que ia dar a resposta. O 
Senador_Jarbas Passarinho iniciou e disse que estava encan
tado, que achava o disCurSo de S. Ex~ fantástico, uma mara
vilha, e aí citou Rui Barbosa, citou Camões, e fez umas pergun
tas cOm rela-ção a algumas -das citações, sobre as edições. 
Sei que s-e tornaram íntimos amigos. Começou ali, no prírileiro 
dia, e· perdura até hoje. -- -

Por isso, volto a dizer que desconfio. Acho que o Senador 
Marco Maciel e o Presidente da República fizeram um esque-
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ma: "- Vamos fazer o seguinte: para Ministro da Justiça, 
tudo bem, aqui temos tanta gente para ser MiniStro da Justiça! 
Agora, ali no Senado está o _Marco Mac~el, mas ele_ precisa 
de uma ajuda. Passarinho, vá para lá!" E hoje estamos vendo 
o resultado. __ .. , . --'----'-- ____ _ 

Por isso, digo a v. Ex~5.: tudo aquilo que o Senador Jarbas 
Passarinho falou _aqui, no meio_do _ _meu discu:cso, faz com 
que V. Ex~s esqueçam O que eu disse, o que disse o Senador 
José Paulo BiSol, o que disseram todos os outros Senadores. 
E peço·: Esqueçam o que o S_enador Jarl:ms __ Passarinho disse 
e lembrem-se do que nós dissemos! 

Só estamos apelando singelamen_t~ para que se aprove 
um salário de 242 mil cruzeiros ao invés de 230 mil. Só estamos 
apelando singelamente para isso e p3.ra O reajuste biihesiêal. 

E tem mais, voltO. a repetir: deiXenl_ o Presidente v.etar, 
nó.s não vamos-prejudicar ninguérit. Temos quatro meses: 
ou o· veto é aceito .e o _reajuste pãssã. ã ·ser bimestral, ou 
o veto _é r_ejeitado e o aumento_ é __ bim~stra_l_Q_IJ de quatro 
em quatro mese_s. "" . 

A maioria ·ctos jornais que abrimos hoje nem diz que 
o projeto veio para o Senado~- QUem vê o Jornal Nacional, 
quem vê o noticiário pensa que a salário mínimO já foi vofado, 
porque o Congresso já Votou. Se V. Ex•sfizerem um~ pesquisa, 
a imensa maioria do povo não .sab~ .que estamos tratando 
desta matéria. E se a examinarmos, se_- ã imprensa publicar, 
eles vão dizer: "mas o que o Senadu_está fazendo, o Congresso 
já votou! Foi isso o que a imprensa publicou". 

Acho que nesta altura, neste momento, e nesta hora, 
vamos votar as emendas do SenÇt_dor N#Json Wedekin: 242 
mil cruzeiros de salário e aumento bimestral. 

Era o que tinha a dizef, Sr. P~eSideTiie. (MuitO-bi;:m!) 

Durante o discurso do Sr. Pedro Simon oS~. :Ale':'_· 
xandre Co_sêa, 1" Vice~Presidente deixa a cadeira da pre
sidéncia, que é ocupada pelo Sr. Mauro Benevtdes .. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro B.en~viâes)_---: Conce_do 
a palavra ao nobre Senador Jonas Pinheiro. 

0 SR. JONAS PINHEIRO (PTB - AP _ Para discutir. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
creio que estamos _ _tod_o_s nós aqui preocupadOs e procurándo 
a melhor forma de sermos _úteis ao tr.abalhador _brasileiro. 
Ouvimos as mais variadas consideraÇões.,- conc01:clamos co_m 
a maioria delas. Sabemos das imperfeições que existem, ·em 
número bastante considerável, nesse projeto de_lei. Sabemos 
da existência de um artigo perfeitamente -dispensável, supér
fluo, supletivo que não se justifica, como bem disse o Senador 
José Paulo B]sol, e que - aliás quando S. Ex• começava 
a falar eu dizía-ao Presidente Mauro Benevides, por e_star 
na Mesa, "ele vai ferir o art. 6?, pói'que rião-se. justifica-a 
existência dele ali. É uma sátira,- uma veleidade colocar-se 
uma definiçãO já contida _na Coristitulçãó". 

A proposta aprovada na Câmara, de 230 mil cruzeiros 
m~nsais como salário míriinlo, eStá muito lOnge de atender 
às necessidades básicas e mínimas de qualquer cidadão. Sabe
mos de tudo isso! Mas nã_o podemos também concordar c_om 
o pensamento otimistá-dos_S~naçlQres Ne:l$9n Wedekin e Pe
dro Simon quando expressaram a possibilidade de, mesmo 
sofrendo emendas, o projeto seja votado no máximo até quar
ta-feira pela Câmara_dos Deputados. Não compartilho desse 
otimismo e teilho a convicção de que o discurso belíssimo, 
rico, o apelo maravilhoso, excepcional, de conteúdo inexce
dível do Senador Pedro Simon não será tão b_em ouvido pelos 

brasil.eiros- cjuanto o modesto apelo, de conteúdo inexpressivo, 
que vou fazer no sentido de que V. Exts aprovem a proposta 
na forma em que veio da Câmara. · 

Sabemos que é de. certa forma até inSultuosa a atitude 
_ do Senad9 ~m. relação? Çâmara,_ nos~olo~ndo vez por outra 

_nessa situação vexatória, qual seja- a de ter Que võta_r ou, 
não votando, preju4ica_r_ os beneficiários da proposta. 

Pois bem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, apesar das inú~ 
merasjmperfeiçõe-S existentes ·no projeto, apesar das falhas 
e.de.sse tr~ta_mento dispensado pela C~mara ao SenadO, não 
posso esquecer - e é a minha consciêriciã que me leva até 
lá- dos _e~tados do Nordeste, dos municípios pobres deste 
País onde a massa de trabalhadores, aqueles que dependem 
de· um sãlário da Previdênciª Social_ aitseiam neste_ momento 
para que não emendemos. esse projeto, pai-a que ele não volte 
à Câmara e para que o mais depressa possível eles pass_em 
a receber esse aumento_ que é pequeno, é irrelevante e não 
atende às necessidades básicas como disS_e, mas estabelece. 
a diferença entre o que se quer fazer e aquilo que se pode 
fazer.. . - · · ... · 

S_r~ P~esidente, Srs. Senadores, ie~nbo.conyicçãQ ·âe que 
, neste mqmento é _o qui está desejando. O trabalhador brasi
le:iro. E aqui -eu cOloco coino-muitO inais expressiva, a: periodi~ 
cidade: eu votaria um salário de duzentos mil cruzeiros, tnas 
pela periodicidade_ de uma correção bimestral, por exemplo. 
E muitq_ mais importahte diminuir-se o prazo da correção 
do que o aumento percentual que eleva o salário de noventa 
e seis para duzentos e trinta mil cruzeiros. -

O Sr. R~E-ªn .:n~o -Permite-me V~ Ex! um aparte'? 
O SR. JONAS PINHEIRO- Ouço V. Ex• com o maior 

pr.azer, nob_re Senador Ronan Tito._ _ _ _ _ __ 
.õ·sr.·ROfian Titô....: Nobre-SeÕâdOr JonaS.P'inheTro,-oll;;i 

__ o preâmbulo do discurso de V.. E.x! çom Ç,erta_restrjção; embora 
com respeitO. No entanto, devo dizer que quando V. Ex• 
entra no segundo ato eu fiquei mais aliviado, porque V. EX'" 
verdadeiramente fere um_ ponto 9a maior importância. A pe
riodicidade. ai é relevantísSima,-:PõiSisfainos falando qualquer 

- coisa assim. como solãpar o poder de compra do trabalhador 
de 20 e _depois 40% no mínirito. E depois, V. Ex~ quando 

.afirma, nosegt;irido ato-de s.eu discursõ, que a periodicidade, 
- essa·~_im; é importante, nos dá_úm alento e responde o grande 

qUestionamento do SenâdOr Pedro Simoil: ó Seitád.o existe 
oú não? Por- i-sso mêsmo, parabenizo V. Er' por concordar, 
no meu entendimento, também, com a emenda mais impor
tante â6 Senador Nelson Wedekin, que é, sem dúvida alguma, 
a da periodicidade. Agradeço a V. Ex• 

· O SR. JONAS PINHEIRO ---'- Sou grato à generosidade 
da_s p~\av;r"'~_de v~ Ex~ SeU apã.rte eniiqll_eceo ~~u_-ericaminltaR 

_mel)to de votaç~o. ~crescen~o, porém, Senador Ronan Tito 
que~ apesar de reconhec~r e estar convenéido que a periodi
cidade é muito mais_ Í!Ilportahfe do que o percentual de aumen
to, méSmo assim, votarei pela aprovação desse projeto ·na 
forina em que véio da Câmara, porque- estOu convenCido que, 
neste momento, é o que mais iriteressa ao nOsso sofrido traba-

- lhador brasileiro; -
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Concedo· 

a· palavra ao nobi'e Senador Chagas Roôrigues. 
O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB -PI. Para discu

_tir.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores, esperO ser breve e 
evitarei ser repe1itiVo~ 

Quero pedir a atenção do Senado para alguns aspectos 
dessa matéria que está em discussão e em breve será vot~da. 
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Trata-se do Projeto de Lei n' 2.747-A/92, que dispõe sobre 
a Política Nacional de Salários~ e dá outras providências. 

Sr. Presidente, o Jornal do Brasil, de hoje, traz em man
chete: _Câmara Aprova Salário-Mini mo de Cr$230 mil. 

Lerei apenas alg"uns trechos: · --
"Q_mínimo de Cr$242 mil, proposto pela Oposição, não 

foi aceitO por Collor, e, às 21 horas, a expectativa do Secretário 
de Governo, Jorge Bbtnhausem, já era de vitória, na votação -
do 'projeto apresentado pelo Governo." -

. Em ·seguida,· em aspas feitaS-pelo próprio jofii.al: "É-uma 
parada dura. Eu cumpri o meu dever, disse o Líder do Bloco 
governista, Deputado Lu{s Eduardo Magalhães, PFL - BA, 
hini6rando as difiCUldades pará conquistãr a adesão dos 19 
votos da Bancada" do PDC. · · · ·-- - -

Aprovado na Cãrriara, o Projefõ será vOtado hoje pelo 
Seria'Oo, que poderá-, 3iilda, submetê-lo a modificações". 

' t'ontiimarei a ler: "'Para aderir ao m-ínimo do Goverõo 
-·é·O que diz o járnal- o PDC nCgociou Cafgós no segurido 
escalão. Seus it'lfegta'ntCs- quiiXáram-se onte:i:n, abertamente, 
da falta de participaÇão "Da eCfuipe do Presidente Collor". 
Aléi:n do PDC, o 'GoVerno teve de conquistar votos de rebeldes 
no' Pt'B' C r\o- PDS~ Apenas o--Bloco GóVerriíSúi,- foiinádo 
baSiC~uUentl'! pciO-PFL e -o_-PRN', Ilão fez exigências para: vOtar 
a favdr do salár!d m[ninio de Cr$230.000,00". . ' ' . 

8rs. Senadores, não quero acreditar nessas notícias e espe
ro que isso não tenha. fundamento, mas é o que o jornal 
divulga. 

·O Sr. AmazOriin-0 Merides ~ Peiinite-me V. Ex~ um 8.par
te? .. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES --Com muito prazer, 
nobre colega? · 

' : O: $r o : ~m,azÓQi~Ó 'Men<les ~-v: Ex~ fez referênêia ao 
episó.dio de ontem da votação ·na-câmara, repõrrando-se ao-
meu P~rtido, o PDC. · · · · · 

.- .. O SR. CHAGAS RODRIGUES --Permita:me V. Ex•, 
nãO'fiz' referência; lf a·-JOMúll do Brasil de hoje, m'eu nobre 
Col~&al 
. O .sr o Am3ZOriino 'MendeS _:__ V, .EX~ reproduz,. Veicula, 
em c~p.seqüê~cia~ ~e tra~ ~baila é porque acha que este noti
·cioso é -,impo~rtárlfe patã .co'iíSlderação _dos Colegas Seil3dóres 
à apreciaçáo- da matéria hru:a ein:debate. Apresso-me a Solici
tar vêniã de V. EX• lló sentido de conceder-me aparte porque 
a tiotícia, de certa fo'rm.a, é ~desprimorosa coin -relação ao 
méq_ ?arttdo. 0-me_U_ :partido, t.eri_à-rié"gQCiaÇãoLcõndicionado 
cargos, para poder votar com a proposta do Governo. De 
safda, cqm todo respeito a-v: EX•,_gostaria de iriformar que 
aca:ba de rtelatâr esta mâ.térià' tim 'doS Sen~dOfes que me mere
cem 'o1 maioi-réSJ)eitO do seu pariidÕ e erlcamínhou ·a matéria 
de foirn3 favoráVeL P9r nenhum instarhe, em nenhum mo
m€mtq, posso afiançar a 'V. Ex~ que tenha titubeado quanto 
às conVicções que levaram-O ilustre-Serüidõi' ·a=-relaiar-a ritatéria 
favoravelmente, na forma origitlal, como veib da Câmara. 
Po~ outro .lado, fui informado pelos meus companheiros do 
meu Paftido __ na Câm3.ra que o encontro mantido com o ilustre -
coordeqador político· do Governo, MiniStrO Jorge Bornhau
sen, for de alto nfvel em qtie se discUtiu s"implesmente as 
conveniências- naCioríais. Em nenhum momento os membros 
deste Partido condicionaram o seu posidonainento em- troca 
de cargos, favorece~"ou _coisa que 0 valha. E, recentemente, 
o ilustre Senador Epitácio Cafeteira, do meu Partido, fez 

uma colo_cação, quando um jornal dava conta de que o PDC 
estav_a automaticamente alinhado com o Gõverno e eu 1 na 
condição eventual de Líder, aparteei o ilustre Senador e refe
rendei, aqui nesta Cãsa, o fato de que o_ Partido Democrata 
Cristão era _in_dependente. O que ocorreu ontem foi simples
mente um encontro de aclaramentos, _o Partido abriu a questão 

-e vários de seus membros votaram contra e outros votaram 
-a:-favor. De tal sorte que,-com toda vênia, agradecend(l a 
ge:D.tileza de V. E?'• que me permitiu o aparte, apenas -uso 
da palavra em resguardo da digl).idade do Pa~~ido a que_ per
tenço. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES-'- NobreSenador.Ama
_zonino Mendes, acolho com satisfação ·o aparte ·de V. Ex1' 
Mas, como afirmei, ia ler o que está e·rn manchete num dos 
maiores jornais- do nossb País e terminei dizendo: "'não quero 

-·acreditar nessa nOtícia". Lamentei profundá.mente, e todos 
lamentamos, que em nosso País haja condições de um grande 
jornal como esse divulgar tal notícia. 

Gostaria, nobre Colega, corno brasileir_o, que não hou
vesse clima, possibilidad~, ambiente,. perspectivas para que 
tais notíciais fossem veiculadas e, reafirmo, não quero_ acre-
ditar nessa infofinação. -

-Sr. Presidente, Srs. Senadores, o art. 1"' do PtOjeto' diz: 
' . . .. 

"Ã política naciôrial de salários tem como funda
mento a livre negociaÇãO; -observado o disposto: nesta 
lei." 

Política nacióiiaT-de sillários! 

_ -~~o há nellhU~·a· política ~naciOnal :ele salários. OOn~~bs
tanciada neste projeto. Este projeto é ·a negaÇãO-de qúalquer 
P.Olítica com "p'' maiúsCulo de salários. É a negação do salário! 
E um projeto qUê- avilta o salário C, consCqüe-nteinente, a 
dignidade humana: ·· _ - - _ -

O nobre Sellador José Paulo_B~s_ol •. c.o.m sua inteligência, 
cl3:rividência e péfcÜciência chamoú aienÇao pará-o capuf do 
art. -2'<:>-, Onde se lê~ 

"Fica instituído o Índice' de Reajuste âo Salário -
Mínimo - IRSM, a ser calculado e divulgadO pela 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Es~atísticri 
- IBGE, qUe refletirá a variaç_ão menSal do custo ·_de 
vida para as famílias com renda· até dois saláriOs mini~ 
mos." · · 

O nObre Senad_or José Paulo Bisol, então, insurgiu~se 
contra'! § 1'", que __ diz: -· -

"O-Ministério da _Economia, Fazenda e Planeja~ 
menta estabelecerá e publicará a metqdologia de cálcu
lo do IRSM." 

S. Ex~ viu nesse paragrafo que mUitoS chamamos de nor
mas em branco e que na linguagem comurri se ~hama de cheque 
em branco. -S. EX• ficou aí, mas há algo piof, é justamente 
o parágrafo seguinte. o§ 29, que diz: 

"Quaridâ, por motivo de força maiOr. não for pos
sível ao IBGE- divulgar o IRSM até o último dia útil 
do mês, o ~inistériO da Economía, Fazenda e Planeja-
meD.to ad6tará fridice substitutivo.'' ' - - -----

Áqui não se trata mais de metodologia, é um índice SQbsti
tuti_vo. ·ora, isso é, siiri"plesmente, inConstitucioriáL O salário 
mínimo não pode ser adotado pelo Ministério da Economia 
em nenhuma hipótese, porque o art. 79 _d_a Cons_tituiç_ãQ,_ no 
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inciSO IV, diz, relacionando entre os direitõs dos- trabalha
dores.; "Salário mínimo, fixado em lei, nacioitãlmente ... " 
Quer di:z:er, só a lei pode fixar 'o'- salário m-fiiimO-:-- Nénhum 
Ministro de Estado pode fazê-lo. 
' Há outro aspecto de inconstituêíOiiálidade no projeto. 
Dois ilustres senadores disseram que o art. 69 do prOjeto, 
que corrceitua salário ·inlninlo, é apeii'as: (reprodução do que 
dispõe a ConstituiÇãti Federal. _ 

Não é tanto assim, Srs. Senadores.- A ConstituiçãO diz: 
"s~.ário rri~nimO, fixado ~m lei, ... :; -essa parte nãQ consta 
- .. _. naciOnalmente umficado. .. -

No citado art. 69 do projeto, vem a finalidade - aqui 
há uma reprodução: '' ... contraprestaçã6 mínirriádevida e paga 
diretamente pelo empregador a todo trabalhador, por jornada 
normal de trabalho·,. capaz de satisfazer ... '' em qualquer região 
do País, às suaS necesSidades vitais básicas e às de sua família, 
com moradia, alimentação, educação·, saúde, lazer, vysluáii.O, 
higiene_, transporte e previdência socialn.-

Aqui termina o art. -6;;., mas á ConstitUição continua rio 
mesmo inciso IV, do Art. 7" 

" ... Previdência- SóCial~ com· reajUStes pef16aíCos qúe lhe 
preservem o poder ag';lisiifvo;-~éndo_v_ed~da a sua vinculação 
para ·qualquer fim." ' · · · · 

O proJetO, tal coirio eStá, não preserVa esse poder aqUisi
tivo. -E nãO preserva 'pcii" quê? Pofqu"e. estamos em uni pals 
com um índice de inflação que, desde janeiro f6i Superior 
a 20% -e, agora, já há um índice revelado, o único que 
foi revelado: o índice de abril, do IGPMIFGV, de 19,94%. 
Um país com·esse··alto índice de ínflaÇâo, SrS: Seon~adoreS 
-e cito o- INPC de ian·eiro: 25,22; fevêreiro: 24,48; nia:rço: 
21,62 e, agora; vem'<i deabn1 (IGPM) de 19,94- não-com
porta reajuste. quadriplesiral, quando a· Co~sihuição -eStabe
lece que o saláriO ffiíÍlínio deve ser periodiCamente reaTUstado, 
de tal modo que fique preservado seu_ _poder aquisitiVO.-A -
ConstitUiÇão, p0rl3.0to, está sendo ·desrespeitada. Sr. Presi- -
dente, já fiz aqui urrt discurso, mostrando que o salário mínimo 
deve ter um tratamento diferenciado, deve ser reajustado 
mensalmente, levando-se em conta o índice do mês ailterior, 
já·que a inff"-Ção aínda está em torno de ~20%. · 

Portanto, este· projeto, além de Piofundamente injusto, 
além de ferir a· ji..istiÇáSOdal, at~nta cont_ra o _ _:_espírito e a 

. letra da ConstituiçãO Federal: 

O Sr. José Fogaça- Permite v. Ex• um aparte? 

O SR. CHAGAS RODRIGUES- Com muita honra, no
bre Senador José Fogaça. 

O Si"~ "José Fogaça- O aparte teni·o objetivo de realçar 
o ponto da discussão que está sendo abordado por V. EJCO 
De fato, váriasTnteivenções destacaram o art. 69 , como sendo 
uma reprodução mal-intencionada da Constituição. Mas só 
V. EX" apanhou cOm precisão que típ-=o de má-intenção, ·qual 
o conteúdo dessa jogada, dessa manobr~ do art. 6<:> Ao _omitir 
propositadamente a periodicidade dos reajustes' para a preser
vação do seu valor, relativamente ao ·salário, a intenção é 
fazer jU-stamente Cõm 'qUe Cü:onceíto-desalário mínimo esteja 
desvinculado do conceito de periodicidade do_s reajustes. E 
não está! O conceito de saláriO iníníino estã, rigorosa e indisso
luvelmente, vinculado ao conceito de periocidade dos rea
jmites na Constitu-ição. Quero flagrâi-êSSe momento do discur
so de V. Ex\ porque creio que V. Ex~ apanhou- aquilo que 
entendo ser a precisão malór à questão do art. -6" Aliás, retiiOu 
o pão do meu pronunciamento, que eu faria a segllir~-tõc3.nd0 

exatariiente nesse ponto. Mas, quero .saudá-lo, até elogiáwlo, 
porque V. E~ o fez com muito mais propriedade, com uma 
análise até mais acurada do que aquela que eu' faria. Mas_ 
registro e enfatizo: a estratégia, a manobra, o jogo baixo 
que há por detrás do art. 69 é tentar empanar, tentar esconder, 
tentar tornar invisível a vinculaçao inextricável que há entre 
salário mínimO e periodicidade de reajustes para a sua preser
vação. ·Esta questão é a essência do incisO constitucional que
contempla o salário mínimo e do art. 69 nesta lei. Parabenizo 
V. E~ e faço este registro muito alegremente, porcJÜe vejo 
que atinge o coração_ deste_ problema. 

O SR. CHAGAS RODIUGUES :._ Incorporo, com parti
cular satisfação, o aparte de V. Ex~. nobre Senador José Foga
ça. Sou muito grato a V._ EX1' pelas generosas p<liavras que 
teve para com este modesto orador. 

Sr. Presidente, compreendo o drama de muitos Colegas: 
muitos aceitam o projeto coino tini ·mat=rn.e-nor, inUitos- até 
admitem que deveríamos aprovar o projeto com urita rriariifesw 
taçâó de protesto para, na segunda ou terça-feira, oferecermos 
novo projeto, dispondo sObre o salário mínimo, a Partir do 
próximo mês. Vejo que- muitoS Colegas-chegam a aceitar o 
projeto até com o iespeito dele retornar à Câmara e lá perma
necer vinte ou trinta dias ... Admito a preocupação pitriótlca 
de alguns Colegas que o aceitam, por exclusão,_ já qtie não 
foi possível um projetO melhor, a fim de que oS diaristas 
e aqueles_que receb~m por semana não sejam prejudicados. 
Mas aqui já se disse que os efeítos ecoriômicos do_projeto 
se- farão sentir a partir do dia 1" de maio: 

Compreendo todo ess~ drama, Sr Presidente._estive, tam
bém, mergUlhadO no drama de saber se seria melhor para 
os trabalhadores aprovarmos hoje este projeto tal como está, 
para depois procurarmos aprimorá-lo, mediante novo projeto, 
ou aceitarmos as emendas sugeridas pelo nobre Seriador Nel
son Wedekin. 

Debatemos, também, a situação em que se enContra o 
senaqo. Já "éstamos carisados de receber projetós para, ·e·rn 

· poucas horas, apreciarmos e votarmos.-
Quero, portantO, condenar a politica -salarial do G~overno, 

se é que tem o- nome cte política. O Presidente da República 
esperou quatro meses p-ara reajustar o salário mínimo. Todos 
os-dias as mercadorias sãO reajuStadas! especialmente os auto
móveis,-Os' aitfgOS de- pflmeiri:t neCes-sida-de, o pão,-o trans
porte, as V:~ssagens de _ônif:?_us. 9 QoVerno permi~~-qti"e tudo 
issQ_se ·reãj_U-ste de quinz:e._e_m quinze Olas. Mas o salário mínimo 
tem de esperar quatro· meses! E o Governo - o- que é pior 
- deseja_çons_~rVar _esse entendimento. 

Nessas condiçõ~s_, Sr. Presidente~ lõuvo -o piOiiUD.Ciamenw 
to, de modo especial, do nobre Relator, que teve elevado 
espiritó público~ Entretanto, quero pessoalmente manifestar, 
também, a córidenação ao projeto e dizer que vamos_~prová-lo 
porque já não há outro remédio. Porém, reservo-me, Sr. Presi
den_te, o _direito de apreciar e aprovar as emendas do nobre 
Senador Nelson Wedekin. 

. O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Epitâcio Cafeteira. . - ,_--

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA (PDC- MA. Para dis
Cütít. Sem revísãO do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res, estoU asSiStindo a esta sessão com a impressão de que 
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estou na GUiana e não nó Brasil; com a impreS-São de qüe-;· Esse é o desejo dos governántes; mãs querO dizer, Sr. 
aqui, estão os s_eguidores do Jim- Jones e não os Senadores Presid~nt~, que ~ão vou seg-uir Jim Jones e não vou suicidar 
da~ ~epúbtie:a .. Tt?dÕ m~ndo vai toma~_ o ~eileno, pOTqUe é __ 3 m3:u mandato pol~tico~ Muito ~bfiga,do. _ 
o umco reméd1o. QuestiOno~me. - - -=-- -- -. 

O Góvenio tem a Ufir para se Oefender da desvalorização 
da moeda que ocorre mensalmente 1:!_3, base de 20%, ou seja, 
o Governo pre-vine-se; mas faz questão de que o trabalhador 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bene~Íd~s) - Concedo 
a p<1lavra ao último ora~dor inscrito, para discutir a matéria, 
o nobre Senador José Fogaça. . . 

não tenha nada para se prevenir. -
De quatro em quatro meses, vamos ver se ó trabalhador O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS. Para discutir. 

está vivO. ComeÇãTa!n tratando do salário mínimo para saber Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, pretendia insere
qual o máximo que a Previdência- Social e 0 Governo -aos- -ver-me para o encaminhamento da matéria em nome do 
Estados poderiam pagar de salário. Não era 0 mínimo neces- PMDB, mas com9 V.,Ex~ registfOu- uin retorno extra-regi
sário ~-a:a ?- trab~lliador ~ suã fainílüi; era 0 -máxím~-qUe __ m~ntal _à fase de_ discussão, ab.rindo -~ opo~unidade para esse 
a Previdencia Social podena pagar, ou que os ·governl)s esta- - devare amplo, nco, democrático, necessário num tema c_omo 
duais e municipais poderiam pagar. - -o do salário mínimo, âptei por-falar nesta fase e ·pedi ão 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, que-iia fazer Umâ breve Líder Humberto Lucena, que me havia designado para falar 
reflexão. Não vou acompanhar Jim Jones na tomada desse -no-e·ncaminhame~to '· qu_e falasse agora e nós então aÇ>rfssemos 
veneno. Quero- dií:er que, hoje, :3(f de abril _de 1992, esse mão de falar na f~se_ de votaç_ão para que os trabalhos se 
salário mínimo di 230-mil crUzeirOs corresponde a 88 dólâr.es. alig~~rassem. . _ 
Mas o trabalhador não vai receber 88 dólares! Ele vai receber Sr. Presidente, esta questão-do salário-mínimO é tão séria, 
o salário de maio em junho; em niaiO,- ó qUe ele" vai 'receber táo profunda e tão graye que não _pode sertr~~da perfuncto
é O~ correspondente a ·31 dólares, 96 ·mil cruzeiroS. Esse Vai riamente. E por mais que seja cansativó, doloroso, amargu
ser ~ ~alário de. homenagem _a_o Dia do Trabalhot. pçpois rante debat~r este tema é rigorosamente irilpresdndível apro
do dia lÇ> de Mau:>, vai receber 37 dólares pelo mês de abril. fundá-lo, dissecá-Ia:, en,trar nas entr;anhas, nas suas profun-
0 salário de maio, -de 23Q mil cruzeiros ele só vai receber dezas e entender por que o· salário mínimo é tão baixo, é 
em _juriho, e se _correr tudo_ nqrmal; se Íor de apenas 20% tão vilmente baixo no Brasil. _ 
a desvalorização do cruzeiro, ele vai receber 73 dólares. No _ _ __ Há um romance (a~oso do SO!Jlm~rset Maugh~n, "O 
mês seg~inte, vai r'eceber ~-!Lçiólares; np 1:erc_eirp_ mê,~-~ So- -f~õ-~~~~valhã.n~ ·q~U~ ~ô~~a a~~i~a ~-~ Un:t_h?~e!TI. _que ~U~_cava, 
dólares, e, no quarto mês, 41 dólares, voltando quase à_situa- no _Iú:riite.extremo.da sua existêncta, o sentido da felictdade, 
ção d~ hoje. E a .Ufir. para o trabalhador não existe. . ~ _ ~ntr~ a dor e a _gl~fi13:,_ entre a fe~i~~dade e_ a deçad~nci_a h uma-

~ ltãbalhador tem .que comprar nos meses de maio, ju- _ na,. ent~:e_ o sof~irn~~to_ e -~S m~me~t-~s ·s~p-rem~s ~a. exis-t~ncia. 
nho, .J_Ul~_? _e_ ago~to .. a _comi~a _ao p~eç<;' __ de ~bl)l, p~rq~~ 0 Est~.homem VI~ qu_e _e~_~r~ .. ~ma~Isa_ ~ outr~ há _uma difere~ça 
saláno mmtmo fo1 feito para o custo de vida do mês de abril. mfmma, quase ImperceptiVef, como se todos vivêssemos per-

sr. Presidente, vou Vot3.i-com a-emenda dO-Senãdoi-Nel- Iilanentemente nlim--node navalha._ 
son Wedekin, de bimestralidade. Gostaria-que· houvesse a Po.is acho que·, tr~tada ~ que.stão do s~~;rio mín~i-~8 eritfe 
mudança mensal, que o trabalhador tivesse a sua Ufir, e não - _uma atttude demag~@.ca. pnmá~~_,_e_ uma a_htude sena e con
é importante se esse projeto voltar para a câffiâra, eiri-:virtude sisteifte; há tamb~m, rigorOSamente, ti_rri fiO de naValha, Sr. 
dessa emenda, porque se voltar para a Câmara e lá for apro- Presidente. 
vad?-- para ir à sanção, o salário _de m.aiõ só' ·vai s·e:(pãgo _- E não vou tether correr o risco de c3minhar e pisar nesse 
em Junho. O que? trabalhador pode ter amanhã é uma notícia fio de ·navalha. QUero fratàr da cj_iiestãO do salário iriínfmo 
de aprovação, mas ele não vai rece_b_er esse saláriO. - ~~m a _!,Uai~r __ ~~j~~iVl~ade,_ se~ ~etÇ4~a.? s~m int~_rpr~~ação 

Então, temos quase tirh mês pâra.'a -câmara Vo'tàr, e' strá cenica, ~sem- jogo de palavras,_ buscand,o chegar a arg'!J:çn_en-
pela primeira vez, depois qu-e ~~tou aqui no s-ena_do-. que tações concretas. Aquf foram cOioCãdos três argumentos, pe-
esta Casa vai anunciar sua independência, vai dizer que não los diversos oradores que defenderam a aprovação do texto 
estamos a reboque da Câmara dos Deputados, votando na tal como veio da Câmara e parecem ser argumentos pod-ei'osos, 
ca~eira e votando o que determinaram. y~~os_ dizer que consistentes, que precisam-ser aqui examinados e respondidos. 
esta é uma Casa revisora. - · · - .- - - c - -.------ - o-primeiro argumento:"se aprOVariiloS qualque-r--emenda, 

Será que temos ciue bancar- os seguidOres de Jim..J'ones, volta para a Câmara e ·os diaristas perdem a partir do dia 
que nesse caso seria o Governo e a Câmara"? · _lq de M.a.io. Esse é um argunlen~o forte que deve ser consi-

Sr. Presidente, voto com a emenda do Senador Nelson derado .. 
Wedekin. É a única maneira de dizermos aós trabalhadores O segUndo argumen~o: qualquerell_lenda, qualquer modi-
que nós, sim, estamos preocupados coln os descamísados, ficiÇãO faz·o proj~io· voftar para a Cãin'arâ, ·e·a~ mOrõsíd"ade 
palavra usada apenas para garantir votos e que, depois __ da daquela Casa poderá levar o projeto a uma situação indefinida, 
eleição, caiu rto esquecimento,· ficou para trás cOmo a-vida absolutamente sem possibilidades de previsão. 
que passa, como as esperanças do_ trabalhador ficaram _para O terceiro afgum(mtó, e este talvez seja o maior, o' niais 
trás porque o Governo·seesque-ceU: dos descamisados. forte e o inais poderoso, levantado pelo Senador Jarbas Passa-

Sr. Presidente, é profundamente lamentável que não_ se rinho, é o da possibilidade do veto presidencial a qualquer 
tenha hoje mais lembrança do pensamento de Tancredo Neves modi_ficaç_ão que se fizer. ------ -- -
quando dizia que a dívida do Brasil não seria paga com o - O que pretendo em meu pronunciamento é tão-somente 
suor e com o sangue do povo.- Estamos pagando a dívida responder de maneira objetiva, sem retórica, sem louçanías 
do Brasil com suor, com sangue·, co_rtl a vida, com a saúde a es~es três argumentos. 
das crianças brasileiras para que possamos cumprir as metas 

. do FMI, custe o que custar. · O Sr. EpitáciO Cafeteira-Permita-me V. EX~ um aparte? 
I 
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O SR- JOSÉ FOGAÇA- Tenho a honra de conceder 
o aparte a V. E~ --

0 Sr. Epitácio Cafeteira - Quanto a esses três argu~ 
mentos de V. Ex• eu diria que o percentual de diaristas neste 
País é o menor possível, não chega a 1%, é menos do_ que 
isso. Se esse projeto voltar para a Câmara, a salário de maio 
será pago- só em junho e, se houver veto, temos dois meses 
para estudá-lo. Na realidade vejo tudo isso com muita preocu
pação, pois estamos vivendo neste País um período de muita 
insegurança, porque o trabalhador, aquele que não_ tem em
prego, está ganhando uma miséria, está agredindo, virou assai~ 
tante, seqüestrador, invasor de supermercado. Estamos viven
do esse momento. Será que não- temos a noção disso e da 
nossa independência no~Senado, Srs. Senadores? Concordo 
com V. Ex~ em muitos poiitos, mas penso que se não houver 
o primeiro dia de reação, não haverá o segundo e não haverá 
nenhum. 

sabe ao terceiro milênio, e ainda _era assim. Portanto, não 
quero mudar isso. QuerO _Saber jogar o jogo como ele deve 
ser jogado, num momento certo, num mo-mento necessário. 
E_ qual é o jogo agora? Neste momento, o jogo é· modificar 
o projeto porque isso é- bom e é interessante para a maioria 
da população de trabalhadores deste País. 

Terei outro cOmportamento em outra oportunidade? Te
-rei e vou justificá-lo de acordo com a necessidade própria 
e caracteríStlca de cada projeto. 

Já tivemos urna vitória em relação ao salárío múlirno, -
um momento em que se desobstaculizou, porque o salário 

" mínimo e- COino- Um fuarinlleiro penalizado, que é Colocado 
nas masmorras de um navio e quer sair):rela escotilha e alguém 
bota o pé em cima. O saláriO mfninio Dão cons_egu·e ühátpassar 

-- as suas barreiras por caUsa do peso do pé que põem em: cima 
da escotilha. Um desses pés mais pesados, obstaculizadores 
do aumento do patamar do salário mínimo era ·a vincú[3ção 
,com ps grandes salárioS. Isso é irilpórtã.rite 'diiei hOje, pcitqtie, 

O SR. JOSÉ- FOGAÇA- V. Ex' traz uma discussão -em outro dia, não conSeguimos díi6r. AqUi eStá por que o 
que me parece, desde já, absolutamente consensual. A perda Congresso ConstitUinte ~reScilVeu-deS.vi:nCUTar o--sãláriC):mín~imo 
do diarista, se houver, é muito peqUena, maS, ·gostaria, oportu- -dos salários mais altOs: para que-- tírásserii o pe-áe- ·cirria do 
namente, de mostrar que essa perda não existe e que é rigõi"osa salário mínimo, Sr. Presidente, porque não se -conseguiam 
e vantajosa compensada num momento posteri()r. reajustes- maiores Se o reajuste do salário mínimo represen
- Antes de mãis nada, quero deixar claro qúe -a-Itõisa·posi- tasse reajUSte tã.rrihéin dos demais salários. A reação em cada 
ção no SEnado não é de inevitabilidade. O S"eriãâo iiãO pode cadeia na massa salarial impedia que o aumento fosse maior. 
ter urna concepção helênica de si mesmo. O Seriado não pode Hoje, eSse obstáCulo D.ão eX.íSte. 
se imaginar no terceiro" ato de uma tragédia grega. A inevita- Ninguém rriaiS aqUi argUmentou. Todos aqU.etes que de
bilidade do destino e a fatalidade da Vida só em Sóffã.des fenderam os 230 niil cruzeíros;-nem hoje e nem ·ontem lá 
ou em Eurípedes, não no Senado, Sr. Presidente! na Câinara, disseram que o aumento-do salário rníiiíffio-ãCarre-

É evidente que faz parte do jogo perinanente do.processo iaria, etri Cadeia, o aumento dos demais salárioS. Esse argu-
de decisão do Có-ngresso Naciona~l a~ C~aiã nós- em.pui"rar . --mentO- istá des!ruídO, -e -qllein o destruiu fOi a =Assembléia 
contra uma decisão enibretada, contra a parede. Mas isso Nacional Constituinte. Tem que ser dito agOra, porqUe depois 
é do jogo, faz parte das mais arrãígadas, das mais intrincadas é difícil dizer e ningllem entende. Mas há outros argumentos. 
tradixões desta casa.- É riluito -difícil rompermos com isso. -- Desde oritem, venho sentindo, na Câmara, e mesmo hoje, 

As vezes estou entre aqueles que entendem que a votação aqui no -senado, que o foco maiór de resísténcia- a-elevação 
deve ser realmente imediata, sem emenda para que se possa do salário mínimo, em níveis mais justoS; maiS humanos e 
obter resultados mais favoráveis aós interesses coeletivoS, ao maiS compatíVeiS cori:i -o que 6xige a ConstituiçãO, está no 
interesse nacional ou ao interesse da maioria da população. setor público. 

Erttão; es·sa ·não e urna põsiÇ!trSimétriCa:, ngOrôsá, fécha- · Isso tem que ser dito aqui· e agora, porque; se não o 
da. O jogo é esSe~ Agora; dentro dele -cada situãção é dife- ---fõ-r, riãó será âito em outra oportunidade. Este é o· momento 
rente. Agora, assíni como hoje esto_f,l'defendendo_que pode-- para fazermos esta avaliação. Coriv'oco Os Srs. Sêndores a 
mos modificar O projeto~ Qileró -réSerVaf.;me o direito de ama- refletirem, com seriedade, sobre essa questão. Não é um nem 
nhã defender o-contrário, porque o conteúdo própriO e- cir- são dois, mas dezenas de prefeitOs e gOvernadores pressio
cunstancial de cada situação não se repete. nando as lideranças, para que não haja reajuste maior do 

Não concordo, por· exemplo, com o nobre Senador Jutahy salário mínimo, porque is·su-estóuraria ·o orçamento dos gOver-
Magalhães, que quer acabar com a urgência urgentíssima para Iros estaduais e muniCipais. ---o-"" -

sempre, ad eteroum, ad infioitum, não! Não quero acabar Estou convencido7 Sr. Presidente, de que. futuramente, 
com ela. Quero" que a urg"ênda urgenHSsíffiâ-Seja- úsá'aa qti3rido q-Uem sabe, este -oU tiO pé ·sobre a escotilha para deixar o 
necessário, ·quando indispensável, quando for realmeD.te ur- salário mínimo lá em baixo tem que ser tirado, e uma disvincu-
gentíssimamerite urgente. Quero não usar a ur_g"ência titgentís~ Iação entre o- salário mínimo do setor público e o do setor 
sima quando ela não for necessáriã. Por isSo esse instrumento - privado terá que vir de uma reforma constitucional. 
tem que ficar stand bjr, tein que" ficar ria-prateleira dos nossos Quero, desde já, convocá-los para essa reflexão, porque 
instrurrierttos regimentais para que posSamos -u.-sa=to. Não que- està é a oportunidade, em outro momento, não se pensa nisso. 
ro acabar com ela, porque há momentos em que tOdos somos Mas diz o Senador Jarbas Passarinho que temos que apto
favoráveis- ao iiiteiêSse-âa maioria da população e há outras var o projeto aqui e agora-, porque, se não o aprovarmos, 
vantagens em que ela não é favorável. E não _quero abdicar a partir de amanhã, os diaristas cõme-çaffi ã pel"der. Faço 
desse instrumento. · · - --a seguinte perg"Unta ao Senador Jarbas· Passarinho·, ou melhor, 

Portanto, a situação de inevit3:6ilidade do destino, que aos próprios trabalhadores que recebem salário mínimõ:._será 
é o"-embretamento do Senado, Sr. Presidente, faz parte do que eles preferem um salário mínimo, desde l"'de maio, equi
jogo. Não vou me lamuriar aqtii e dize! qUe a Câmatá faz valente a US$77 que, nb mês- segUinte, passa para US$62; 
permanentemente conosco uma tortura mental e politica. Isso, depois, para- US$50 e, no quarto mês, já estará em US$38; 
quando entrei no Càngresso-Nacional, no início dos anos 80, ou eles aceitariam perder cinco dias dás Seus ganhos p3ra 
já era assim-. Vamos chegar aos· meados dos anos 90, quem ter um s-alário mínimo rea.i:ustádo logo no final de junho? 
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Não tenho ·nénhuma dúvida, Sr. Presidente, de que os traba
lhadores, entre perder alguns dias, como semanistas ou...Q~ris
tas, dos novos reajustes e conseguir garari.tlr uril_ reajuste bi
mestral. Preferem e-ste últin;10 em vez de longos, tenebrosos 
e penosos 4 meses de salário estável, com os preços dispa
rando. 

Os trabalhadoresj á foram submetidos a 4 meses de arro
cho, sem reajuste. E, aqui, entra o ponto tõcado, com sensibi
lidade e inteligência, pelo Senador Chagas Rodrigues_. 

Senador Chagas Rodrigues, quero repetir o-Que V. Ex• 
argumentou, porque fOi, ·a meu ver, o mais importante mo
mento dessa discussão. V. Er salientou - havia anotado 
aqui para falar, mas não conseguirei, por ceita, expressar-me 
com a mesma veemência- que, no art. 6<?, o Governo "co
meu" palavras da Constituição: aqueles que falam na periodi
cidade obrigatória do reajuste para preservar o valor do salá

imediatamente trata de aprovar, porque resulta de uma pres
-· s.ão_ das circunstânCias. Está na hora da Câffiara conhecer o 

Que é "batata quente", Sr. PreSídente. 
Portanto, o árguin'ento da morosidade da Câmara, das 

dificuldades de acordo político naquela Casa, é um argumento 
.que não voga, não_ pega. 

O terceiro· argumento, talvez o mais ·poderoso, é o .da 
possibilidade d_e veto. Não desconsidero esse argumento, por
que sei que muitos articulistas, amanhã, dirão: "Mas esse 
Congresso ... Mas esse Senado ... Mas essa Câmara ... Esses De
pUlados, esses Senadores, mesmo sabendo do _veto presiden
cial, tratam de aprovar alguma coisa". 

Ora, Sr. PreSidente, quero lembrar um argumento usado 
pelo próprio Presidente Fernando Collor de Mello. Sua Exce
lência disse: "CIAC é caio, é loUcura? Mas vou fazê-los. 

__ E quero vê-los no futuro condicionados pelos meus CIAC. 
rio. Quero ver os PrefeitOs, ós governadores os futuros presidentes 

Esse é o dado mais essencial dO que-estamoS discutindo. serem obrigados a gastar aquilo que ifão têm''. 
Salário míilimo e periodicidade de reajustes sãoindesvincu-. . . . A tese do Pr~sidente Fernando CoUor de Mello para 
lá veis. É um conceito constitucioinal. E intrínseco <) Constí- s-Ustentar os CIAC, ~oi essa. Não l}á l"fiCurso, é algo qu_e .está 
tuição que salário míriimo e_ r:eajustabilidaQe não são jamais fará aospadrões orçamentáriOs brasileiros. Mas O_ Presidente 
separadas. disSe_: H_Faço para colocá-los-diante.do fato consumado, diante 

Foi V. Er que apontou essa questão. Esto_i.l_ aqui repe- de uma situação~ in~vitável, porque, depois de construídos 
tindo e reproduzindo o que V. Ex~ disse. os· CIAC, eles váõ fel- que ma:iitê-los". PoiS esse é o raciocínio 

o Sr. Chagas Rodrigues_ É uma honra para mim, nobre do Senado; aprendemos com o Presiâente Fernando Collor. 
Senador. Vamos aprovar a emenda da bimestralidade para obri-

O SR. JOSÉ FOGAÇA - O Governo faz uma proposta~ 
inconstítudonal, porque fala em salário ritínimo_e_o desvincula 
do conceito de periodicidade permanente dos reajustes. Está 
na Constituição: salário mínimo sem- reajuste permanente não 
é saláriO mínimo; -não é, pelo menos, o ·salário míilimo Consti-
tucionalmente assegurado_ aos trabalhadores. , 

Como diss_e, Sr. Presidente, esse é um assunto realmente 
difícil, é "O Fio da Navalha", do_ SOinmerset Maughan. De 
repente, tem-se até medo de entrar num ritual demagógico 
e vaziai de argumentos, argüindo a pobreza, o sofrini.ento, 
a desgraça dos trabalhadores brasileiros. _ , 

Portanto, o argumento dos diaristas caf por terra quando 
se pergunta o que um diarista' prefere: ficar quatro meses 
com o salário congelado ou ter o reajuste bimestral, mesmo 
perdendo alguns primeiros dias de maio? Não tenha nenhuma 
dúvida. 

A segunda argumentação refere-se à morosidade da Câ
mara, que levaria uma infinitude de tempo para votar. 

Ora, Sr. Presidente, isto aqui -é uma udevolução de bola". 
Não faz parte de um jogo cénico; ou seja, não é o Senado __ 
querendo aparecer nos jornais amanhã e, por isso, tem um 
comportamento diferente do que sempre teve. Cada situação 
é única. Amanhã quero ter o direito de defender a votação 
do projeto como veio da Câmara, porque é bom, necessário, 
útil e serve à maioria do povo brasileiro. 

Portanto, essa questão de votar como veio, ou modificar,
não é uma questão, para mim, defin1tiva, fechada, não é uma 
posição sectária e -rígida. Cada caso vai exigir o seu condicio
namento e a sua própria circunstância. 

Ora, vamos ver cOmo a Câmâra dos Deputados segura 
a "batata quente", porque, em matéria de "batata quente", 
o Senado é mestre, pois vem segurando "batata quente" há 
dezenas de anos. Eu pelo menos tenho uma curta experiência· 
parlamentar de pouco mais de 13 anos, mas não _creio que 
tenha sido muito diferente antes _disso. Nós, Senadores, sabe
mos como se reage à "batata quente". É ligeiro, IJ?ÍS o _Senado_ 

gá-lo a_ aceitar u01,a -nqva dimensão, um novo nível para o 
salá"rio"-niínimo â-pâ_it:ir de 1 ~ de julho. 

. O Sr. J~sé Ed,uardo- Permite-pie Y~ Ex~ uma aparte? 

. ' O SR. JOSE FOGAÇA- Con,~çlQ o aparte a v: Ex• 

. <i Sr- José iy.u;.;.do _:__ Todos ~fanios prebéupoados com 
o salário mínimo, com a cOndição do trabalhador, com o 
estado de pobrezã. .. QUeremos reVerte;r esse quadro triste que 
se- coloca a nossa frente ao andarmos pelas ruas das J::!OSsas 

·._c;içlac1es, pelas estradas dos nossos. estados. Estou ouvindo, 
attmtarriénte~ as· colocações de V. Exl e quero prestar apenas 
uin esclarecimento para análise e refie~ão da Casa: Terça~feira 
estfye e!ll São PauJq _numa reunião cqtp_ os metalúrgicos, e 
havia lá quase duz.ep.tos líderes sindica,ís._Nç debate, um_deles 
perguntou-me por que no Brasil os empresários, os polítiCos, 
algumas categorias-ganham tanto e a massa-dos trabalhadores 
g-ãrlfia tão pouco.. Respondi-lhe que~ em pririleír0-1ugar, a 
causa é a inflação_,_ que, no Brasil, rompeu com a solidar.iedade 
que tem de existii-no regime democrático. A democracia deve 
ter como seu esteio, seu pilar, a solidariedade entre <,\_S c,liyc;;rsi
dades que compõem a sociedade. Em segundo lugar, no meu 
.entendimento, há- os encargos sociats~ Çada __ ci1,lzeiro _de all:
rilento a ser-dado_(\o_ trabalhador cus~a.às empresas1 às prefei
turas ou aós est'\do~ _um e meio_ a mai~ d~ enc~rgos. Temos 
O problema conjuntural do salário mínimo, de atender a uma 
necessidade mais_ imediata; e u:rii problema estrutural, que 
-é-0 que·realme:ot~diminui o poder aquisitiVo. Confesso que 
sou tentado a coil_co:rdar com a correç~o mensal,_ com o aumen
to maior no salário mínimo. B<)sta feChar ,os olhos para imagi
nar a pobreza. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Saliento que só concordo com 
isso, pOrque há uma desvinculação dos grandes salários. Se 
houvesse uma vinc;:ulação com os grandes salá_rios, __ eu também 
temeria o reajuste mais sistemátiCo para o salário mínimo. 
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O Sr. José Eduardo- Mas receio que_, na- süriãÇão --em--
que o_País vive neSte momento, um aumento maior, ou mesmo 

_ OSR. JOSÉ FOGAÇA- Cluando_V. Ex• me diz que 
o 1m portante é debelar, é acabar com a inflação, concordo 
totalmente com V. Ex~ a correção, com o impacto ernoc'iOrial que ela traz com a 

perspectiva do aumento_ das despesas, ·provoque o recrudes
.cimento da inflação. O poilto báSico- em que temos que centrar 
o nosso esforço é na eliminação da inflação. Nunca vamos 
ter um salário digno para ninguém neste Pafs sem eliminar 
a inflação. O prõblema é grave - todos nós concordamos 
- mas temos que levar em conta esse aspecto. Penso que 
a trime-stralidade, ou a bimestralidade, pode ser considerad't 
e deve ser discutida, mas temos que levar em conta _que o 
impacto pode provocar mais desemprego.- -- --

0 SR. JOSÉ FOGAÇA --'- Senador José Eduardo, V. 
Ex!_ é um homem que merece, da minha parte, uma enorme 
admiração. Tenho~o visto nos debates da Comissão de Econo;._ 
mia, da Comissão de Constituição, Justiça e Ciaadania e neste 
plenário, cinde V. Ex• tem demonstrado ser um dos empre~ 
sários mais sérios e lúcidos deste Pafs. Não é por outro motivo 
que está sentado em uma cadeira de_Senador. V. Ex~ abre 
mão de uma situação talvez mais cómoda, qual seja, de tratar 
dos seus próprios_ interesses, de tratar dos assuntos relativ_os 
à prosperidade sempre permanente da sua própria empresa, 
para vir tratar, aqui, dos problemas nacionaiS, dos problemas 
brasileiros. Portanto, V. Ex~ é um homem que merece enorme 
respeito pelo que díz e pelo que afirma. 

De tudo o que disse, de uma avaliação política, tenho 
apenas um ponto discordante. Hoje o Presidente Fernando 
Collor de Mello diz que é um admirador do 19 Ministro Felipe 
Gonzalez. Entre ser um admirador e ser um Felipe GOil.Zalez . 
vai uma grande diferença. ' 

Felipe' González conseguiu- não-no G-overno, -sim. senta
do na cadeira da Oposição, no Pã.flamento espanhol _:_~produ
zir um pacto económico, que é_-o lnaiOi- da história económica 
da Espanha: los Pactos __ de Moncloa - lembra-me aqui o 
Sen:tdor Ronan Tito. Felipe González não estava nó Governo 
mas_ na Oposição._ Ta] era a sua competéncia polítiêa, capaci~ 
dade de aglutinação de interesses coletivos, tal era _sua visão 
de grandeza para o interesse mãior da sociedade espanhola 
que ela produziu _o pacto e ficou naoposíçã(). É_ impressionante 
isso! É uma magia que o tãlento, a -capacidade_; a competência~ 
política dá a alguns homens e não dá a outros. E esse pacto, 
que debelou a inflaçáo nã. Espanha, manteve e assegurou 
os pequenos salários. -

Mas Felipe Goitzález talvez seja um mifo" âCsie final de 
século. 

Um homem como __ Carlos Salinas de Gortari, safdo da 
Universidade de Harvard, um professor, um scholar sem cintu
ra nenhuma - não nas·ceu em Minas o Gortari e nem o 
conhecia o Dr. Tancredo - consegue produzir um pacto de 
solidariedade económica que implica a presenÇ{l dos trabalha
dores, dos empresários, do se to r público, dos bancos_, e produz 
um controle da inflação, em que os médios e grandes salários 
sofreram mas os pequenos salários foram mantidos. · 

Em Israel, o partido radical, um partido de direifa, um 
part!do fundamentalista que está no poder, associou-se ao 
parudo do Sr. Shimon Peres, que é do Pa:.itido _Social Démo
crata Israelense, partido trabalhista, e produziram um acOrdo 
que debelou uma inflação de 1.000% ao anõ para- menos 
de 10%. 

O Sr. José Eduardo- Se tivéssemos iiril acordo, estaria 
tudo resolvido. Na impossibilidade, o que me preocupa é 
o desemprego. 

Acontece que, se não fizermos nada aqui, 3 forma ·de 
acabar com a int1ação vai ser a que o Senhor Fernando Collor 
de Mello entende que é correta, que é a soberania absoluta 
do niercado, Sem nenhuriia interveD.ção da pOlítica. 

Quero lembrar de novo Felipe González, que diz que 
a diferença no mundo de hoje não é mais entre direítci-e 
esquerda, mas entre aqueles que acreditam na soberania abso
l_~t~-- do_ me~cado e aqueles que acreditam na soberania do 
poder político. -_ 

O GoVerno Collõr demonstra que ele acredita só e exclusi~ 
vamente na Soberania absoluta do mercado e entrega ao mer
cado o destino dos trabalhadores. 

-Quatro meseS, Si-~ Pieiíderite~ se passaram, jaOeiio~ feve
reiro, março e abril, corii um salário de 96 mil cruzeiros 
na expectativa de que o mercado salvasse os trabalhadores: 
Eu não espero mais, Sr. Presidente! Eu não espero mais pelo 
tal mercado! 

E agora, de novo, mais quatro meses esperando que o_ 
mercado acabe com a inflação. -

Enquanto esse Governo não tiver cori:tpetência política 
para produzir um acordo do qual que-remos participãr, en
quanto ele não tiver competência política, ternos que aprovar 
aqui leis_ que modifiquem o salário mfnimo e leis que garantam 
a reajustabilidade dos salários. 

O Governo que se vire, cJue riiõsfre competênCia, que 
-vá estudar nos livros, que saia da infantilidade para a adoles
cência, e da adolescência para a maturidade, e aprenda como 

-é que se faz paia governar um pafs. - --
Um político, Senador José Eduardo, é eleito Presidente 

. .da Rep~blica no lugar de um grande técniCo, de um grande 
economista, porque é ao político que cabe mover consciências, 
é a ele que cabe convencer as pessoas unific-ada e coletiva
mente. Se não, se dependesse só da capacidade de diagnosticar 
e de aplicar remédios e terapias, bastaria contratar ó melhor 
economista de Cambrigde, de Oxford ou de Harvard, através 
de um concurso público, e pagar a ele cem mil dólares por 
mês, seria barato. Traríamos o mais competente, o mais ex
traordinário e o mais brilhante economista do mundo para 
governar o· Brasil. E eu gostaria de vê~ lo convencer as pessoas 
a ~Ofi?.arem o remédio; o diagnóstico, todo mundo sabe, o 
remédio também, mas é precisO um político para liderar a 
~ociedade e co~vencê-lo a aceitar o processo de medidas e 
mudanças económicas que são necessárias im-plantar. 

Nós não temos isso do atual Presidente! Nós esperamos 
e estamos vivendo sob a égide do mercado desde setembro 
de 91. Vamos completar nove meses e não nasce criança ne
nhuma. A inflaçâo está congelada no patamar de 20% ao 
mês e, mais uma vez, o GoV'erno noS pede que entreguemos 
à soberania absoluta do mercado o controle da inflaçãO para 
que, dentro de três meses, aprendamos que o mercado vai 
realmente controlar os preços, acabar com a inflação e, enfim, 
os S<ilários voltarão a crescer. Não vai, porque essa inflação 

- ·ae 20% só tem uma solução. Com.base nas leis de mercado, 
nas leis recessivas que realmente derrubam inflação, ou faze
mos mais recesSão- e mais desemprego ou ela não cai dos 
20%. . .. . 
---- O Senador- Jãrbas Passarinho fembrou aqui que temos 

·55 miihões de traóã.lhadoreS no Brasil com caiteira assinada 
e sem carteira assinada, formais e infõ!riiãi.s. Pois quero dizer, 

· nobre Senador, que a continuar, a perseverar e a valer a 
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forma pela qual o Ministro MarcOio Marques Moreira vem 
tratando a economia brasileira, com o apoio e a sustentaÇão 
do Presidente Fernando Collor, 7% de desemprego não adian· 
ta, é pouco. 

O Chile precisou de 30% de desemprego para fazer cair 
a inflação_ ao patamar de 3% ao mês. Nos lrfeados dos anos 
70, o Governo do Sr. Augusto Pinochet levou o Chile ao 
nível de desemprego de 30% da população ativa. Isso signifi
caria, em 55 milhões de trabalhadores, 16 a 17 milhõ.es de 
desempregados no Brasil. 

. Na Bolívia, foi preciso 22% de desemprego para tazer 
a inflação despencar. Então, a vigorar essa metodologia reces· 
siva, ainda é poucJ?~ é preCisO-iriais recesSão, mais sofriri:J.ento, 
mais desemprego, mais quebradeira de empresas.-

ú ·o Sr. José Eduardo- Nobre Senador, quero só esclarecer 
que comungo com V. Ex~ ... 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Mas eu não tenlio nehuma 
dúvida dissO e ia fazer esse registro. --

0 Sr. José Eduardo- ... que a recessão não é o remédio 
para o Brasil e venho denunciando as-polítiCãS recessivas desde 
1983~ FiZ um pronunciamento e-m: plenário-ontem justamente 
dizendo que um País que, com todas essas dificuldades, ainda 
é -capaz-de ter uma poupança de 17% do seu_ PIB, com o 
déficit no setor público de pouco mais-de 2%. tem poupança 
suficiente para proínover o d~senvolvimento, ainda que pe
queno. 

ritmo inflacionário, verificaremos que o povo brasileiro pagou 
~rp_jjemais pela conta e não sei se pode acontecer conosco 
o que aconteceu com a piada do cavalo do português, que 
quando estava acostumado a ficar sem comer, morreu de fo
me. Mas eu queria o aparte justamente naquele momento 
em -que V. Ex~ se refere ao fatalismo mercadológico. Não 
a_çredit_o que ninguénl, mesmo-pessoas que acreditam em Papai 
Noel, possa crer no fatalismo fnercadológico. Por amor de 
Deus, quem nos vende essa idéia do fatalismo mercadológico? 
Os Estados Unidos da América do Norte? A Comunide Eco
nómica Européia? Os_Estados-üliidos da América do Norte 
nos colocam 40, 50% de sobretaxa no _suco de_ laranja. Os 
subsídios do açúcar - hoje fui cOrrigido na Comissão de 
Economia, porque falei que eram de 75% --~ na verdade, 
são de 95% uma libra de açúcar custa, na Europa, 8 dólares 
e é vendida por 30 centavos, com subsídios governamentais, 
e querem, aqui nos Vender o fatalismo mercadológico. Estou 

_ de pleno acordo com V. EX!' também, quanto à competência 
para dirigir-se uma nação.-ou seja,- é-possível que uma emis
sora de televisão, com algum marketing, consiga ganhar elei
ção, mas para governar um país, é preciso n-ão só competência, 
pOrém da união de toda a classe política, principalmente nos 
momentos em que vivemos. V. Ex~ fez uma colocação da 
maior importância, e_ que_ desejo ressaltar: a soberania no 
Governo, que não s_e refere à presença grande d.o estado. 
Muitas vezes, ocorre o contrário. O Govemo_tem que deixar 
?e ser_pa~rão, de competi!; pa:ra Sei" Soberano. 

OSR.JOSÉFOGAÇA-EdesseassuntoV.Ex•entende. O SR. JOSÉ FOGAÇA- Concordo plenamente com 
V. EX'. . 

O Sr. José Eduardo - É questão de estabelecer_ priori
dades de dirigir corretamente essa poupátiça de 15% do PIB 
que temos. 

O SR. JOSÉ FOG~ÇA-Disso V. Ex• entende. O nosso 
problema não é a falta de. poupança, é a falta de crédito 
público. Ninguém-Dfãis acre-=-dita no. Governo·;·ninguém ·ácre
dita no Estado, logo, ninguém mais oolnpra -senão a altas 
taxas de juros os _nossos _títulos. 

O Sr. José Eduardo- Gostaria apen-a:s de re-gistrar que, 
em nenhum momento, comungo com o programa recessivo 
da forma -que vem sendo pratiCãdÕ. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Mas em nenhum momento 
eu atribuí esse posicionamentO a V. Ex~, muito pelo contrário,_ 
sei de V. Ex~ uma postura anti-recessiva, progressista, absolu
tamente comprometida com a prosperidade para todos, que 
é o que o discurso de V. Ex• __ sempre tem revelado. 

Portanto, não se trata. de. .d.i.rigir-me ·a V. Ex~, e, sim, 
ao Governo qu~aí está. 

O SR. RONAN TITO'-" V. Ex• me permite umàparte? 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Com ml)íto prazer e muita 
honra, nobre Semi.dor. 

O Sr. Ronan Tito- Senador José Fogaça, V. Ex• fala 
em nome do nosso_ Partid.o, em nome do PMDB, de modo 
que não haveria sequer necessidade da minha interv_enção 
se o discurso de V. Ex~ não provocasse o_ no-sso raciocínio 
e não excitasse, neste momento,-a nossa criatíVidade. V. Ex~ 
recorre a fatos históricos recenteS para riiostl'af qtre-nós temos 
n;lllitassaídas e_ não uma única, essa da recess-ão, que já provou, 
que é inefiCiente ôu que_setem mostrado ineficiente. Se fizer
mos um balanço entre o custo e o b~nefício d~ses pequenos 
e minguados números que conseguimos fazer decrescer no 

O Sr. Ronan Tito- V. Ex~ mostra a todo este Plenário, 
neste momento- a nós que já íamos votar essa modific"açãõ, 
que seria de dois em dois meses ao invés de quatro, ·cqm 
uma convicção absoluta, e colaborando coro o Governo, mos
trando sugestões que não São-novas. É o acordo, é o pacto, 
é a sociedade brasileira a tentar, através de políticos, através 
das lideranças empresariais e do_s trabalhaqores, sair dessa 
recessão, dessa inflação e para dias melhores. Parabenizo V. 
EJr- pelo seu brilhantismo. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Muito obrigado, Senador Ro
nan Tito V. Ex~ é uma pessoa com a qual me identifico bastan
te. O pensamento moderno _de_ V. Ex~ _autor_~a-o a defender 
essa-modifiCaÇão rio texto-da lei, ou seja, autoriza-o na medida 
em que mostra que não há nenhum gesto demagógico. V. 
Ex~ acredita na modemidade, que o _combate à inflação _não 
é uma mentira, não é um jogo demagógico, e sabe que a~ 
circunstâncias deste momento não nos dão outra. alternativa. 

O Sr. Beni V eras- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência vai interrOmper õ Senador José Fogaça em razão do 
término da sessão e consulta à. C(j.$"a- quanfO- à j:ii"oirôgação 
da sessão por duas horas. (Pausa.) 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Não pretendo tanto, Sr. Presi
dente. · 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Há manifes
tação de assen.timento do Plenário. 

Está prorrogada a sessão por duas horas. 

O SR- JOSÉ FOGAÇA ~Ouço o nobre Senador Beni 
V eras. 
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O Sr. Beni V eras- Senador José Fogaça, eu concordo 
com as cores escuras com que V. Ex~ pinta o problema d3. 
inflação brasileira e sei que ·a nosso povo -está pagando um 
preço enOI'Iiie por-essa inflação. Apenas vacilo em concorda-r 
com V. Ex~ de que há muitas alternativas p-ara tesõlver o 
problema da inflação. No mundo inteiro, várias tentativas 
foram feitas nesse -sentido; aqui mesmo, no BbiSil, já houve 
imímerõs planos ortodoxos, heterodoxos, buscando maneiras 
de vencê~ las. E nos parece, pela experiênCia di?_ mun_do_ inteiro~ 
que o caminho que foi capaz de vencer a fnflação foi, infeliz
mente, o mais ortodoxo. Os exemplos de naçº~s que conse
guiram superar· esse problema foram, nessa linha, um tanto 
ortodoxos no combate à inflação. · - -_:_o.-

O SR. JOSÉ FOGAÇA-- Ou a ortodoxia abwl~ta ou 
o pacto social, nobre Senador. 

O Sr. Beni V eras- Concordando com V. Ex•, eri dhta 
o seguinte: para mim o maior defeito qi.te o Qpvefrio apresenta 
é a-iifcapacidade de motivar a sociedade para jmjtos, procurar 
o caminho para não ... ·~ 

O SR. JOSÉ FOGAÇA -Não cbnseguiu sensibilizar o 
partido de V. E)C-1 pa"ra- pa-rticipar. Isto _é _in·eompétêiléiã do 
Governo e não do partido de V. EX'. -

O Sr. Beni V eras - Exatamente.aa4 ' 
O SR. JOSÉ FOGAÇA·:.___ Porque a .iâa do Partido de 

V. Ex• para o Governo seria boa para o Governo _e taffibéril_ 
para o País; e, no entanto, o·- Governo não_ teve capacidade 
nem mesmo para sensibilizar o partido de y: Ex• - - -

O Sr. Beoi V eras--:- Neste momento exn que o Governo . 
não consegue estabelecer esse pacto, ficamos_trabalhap,do ca
da um pa~a um lado e a resultante é o re~onhecimento _da 
inflação. A medida que geramos direitos.-.. 

o SR. JOSÉ FOGAÇA - Mas o Goven\oacridica no 
"cada um por.si e Deus por todos" e dá niSSo que está aí. 

O Sr. Beni V eras- O grande prõblemã está_e-m sermos 
capazes, o GoVerno e nós, de estabelecer uffi~ área de c;onver
gência que busque um combate real à infl;ição. Não .é fácil 
combater a inflação _e o müildo inteiro PrOV~a iss<?. ~j_ô&úérit ~ 
conseguiu vencer ã Inflação facilmente·, Ou de maneira Tiidoior. 
Aqui tivemos aqUela doce ilusão do Plano Verão, que foi" 
uma esperança de que, e_m curto prazo, se conseguisse domar 

·a inflação, mas não_ se conseguiu. Na vercl.ad.e, não há uma 
forma fácil, e não estamos, o CongiiSSó,c -a população e o 
GOvernO, enconti"iuldo uma maneira consensual, através-da 
qual possamos dividir os sacrifícios e ve-ncer a inflação: Essa 
é que é a verdade. . , 

O SR. JOSÉ FOGAÇA -V. EX' Íem'rai:ão: Pode íér 
sido uma falha do meu pensamento, porque, de fato, são 
os partidos políticos, é também o Congresso e a própria socie
dade, que não estãó mostrando qualidade.política neste mo
mento para produzir este acordo necessário para que a inflação 
seja vencida. 

O Sr. Beni V eras- A carga sobre oS:ri:ssalariados, po1 
exemplo, é um dado que seguramente condl!Zirá à má gestãO 
económica. Temos, atualmente, a seguint~-_fl:ropórção·:- para 
dois que trabalham há Um parado, ou aposentado. Aposen
tamos um professor UlÍiversitário ·com 45,· 47 anos, qU:andÕ 
ele está no auge da sua capacidade de produção; nós o estamos 
mandando para casa e pagahdo 30% ·para qUe fi(j"ue·pal-adci~ 
Com esse· tipo de política, realmente, não há jeito. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA -Aí V. Ex• entra na. esfera 
da crise do Estado, que tentei abordar ·no início, ao dizer 
q~e, se não· separannos o setor público do setor privado, 
o salário mínimo vai ficar patinando nesses 50. 60-. 70 dólares 
por muitos e muitos·anos. M~s concordo_c;om V. Ex~ porque, 
de fato, o Estado é oneroso, é pesado para o País, para a 
sociedade no seu conjunto, e essa é uma das razões da difícil 
queda da inflação no Brasil. -

Para encerrar, Sr. Presidente, quero fazer aqui uma pro-
posição, que... - ---

0 Sr. Qaimnndo Lira - Gostariã,- quili:ido fosse conVe
ni_ente e~.'_ V. EX' que me concedesse um aparte. 

· O SR. JOSÉ FOGAÇA - Concedo a V. EX. a palavr~·
la el)cerrar o meu pronunciamento, mas se V. E~ deseja 
apartear-me, eu o ouvirei com niuita honra. 

O Sr. Raimundo Lira- Muito ·obrigado, Senador JÕsé 
Fogaça. Sr. Presidente, Srs. Senadores, 130, 250. 280 mil cru
zeiros para um saláriO mínimo é ficção. Estamos discuthido · 

· aqui valores que são verdadeiras ficções. Ninguém consegue 
viver razoavelm~~~e_ bem __ com esses __ valores~ _É preciso que 
eS-~a responsabilidade não seja entregue única e exclusiva
mente ao Governo, ao Presidente, que atualmente-preside 
o Executivo do nosso País. É importante, é possível reme
morar um passado muito recente. Em 1987, foi instalado, 
aqui no Congresso Naciorial, um congresso constituinte, quci 
representava a grande esperança da sociedade brasileira, toda 
ela constituíd~ por políticos eleitos, homens ilustres. Conhe
cemos e convivemos com essas figuras de -reconhecimento 
nac~õriã.l e até internaci01;1al. No ent_anto, tínhamos dois cami
nhos a seguir: o e?t-emplo de uma República Militar, na Espa
nha. que passou mais de 40 anos com o ·governo forte, pois 
estava.numa transição política;·e o exemplo de Portugal, tam
bém com mais de 40 anos de Repúbl~cil ditatorial. Eram dois 
exemplo'i a escolher. Espanha de Felipe Gonzáles, que, como 
V. Ex~ disse, convenceu a sociedade espanhola de que só 
através da geração- de riqueza, trabalhando muito e duro, 
poderia, num futuro recente, num futürõ próximo, haver essã 
distribuição e o resultado dessa riqueza ser distribuído com 
a sociedade espanhola. Felipe G_onzáles conseguiu, com _a 
sua capacidade, convencer os espànhóis ao trabalho e à gera
ção de riqueza; e, hoje, a Espanha é, indiscutivelmente, não 
o mais rico, mas o país mais pt6greSsista d~ Europa:- Tínhamos 
o exemplo de Portugal, que, através do discurso populista, 
escolheu o caminho da distribuição de renda de um país pobre 
e ganhou com essa política 11 anos de recessão. O país pratica
mente ficou arrasado com essa política, que foi escOlhida tam
bém, igualmente, por um partido socialista. O Partido Socia
lista da Espanha, progressista, moderno, gerador de riqueza; 
e o. PartidO: Socialista Portugu~s. ;voltado para o discurso. 
para o populismo e para a pobreza. A Coilstituinte brasileira, 
formada por homens ilustres deste País, escolheu o caminho 
de Portugal, do populismo, .da distribuição de renda. do não 
cres-cimento económico, da dificuldade _do investimento. O 
pi"óprio Presidente Mário SOares_ chegou ao B~rasil, foi parã 
a televisão e disse: ···vocês estão fazendo a mesma besteira 

· que~ fiZemos -em Poftugai·~. TÕdos o o.uViram diZer: "Vão co~ 
meter o mesmo erro". E hoje, 1992, mais de _três anos após 
a promulgação da ConstituiÇão Federai,-que impedia o -cresci--
menta económico, que não criava bases_ para o desenvolvi

·m.ento e para o iriVestimento ·do nosso País, que -é a base 
da riqueza e de tudo, estamos ·discutíndo uni -mísero salário 



Maio de 1992 DIÁRIO DO CONGRE:SSO NACIONAL (Seção II) Sexta~feira 1 • 2737 

de 230 mil cruzeiros. Digo mais, Senador José F_<ogaç-ª': tel~f9~-
nei para alguns prefeitos e posso aqui relatar o diálogo especial 
que tive com o prefeito da cidade de Sousa, uma grande 
cidade .do _interior da Paraíba: _"P_r~feito, o Sr.--p-óde pagar 
280 mil c_ruzeir.os âe salário mínimo?nE ele respOndeu: "Sena
dor. tanto faz 2f50, 230, 250 ou 280 mil, que não pago mesmo. 
Não tenho condições. Tenho funcíoDãrios aqui ganhando 30 
núl cruzeiros". Estamos aqui discutindo uma ficÇão, o. que 
não é culpa somente deste Govemo._.É culpa de uma história, 
de uma cultura voltada para o impedimento do crescimento 
e do desenvolvimento económico. Só temos neste~ País um 
único _exemplo de época em que foram conciliadoS a demo- _ 
cracia, o exercíCio da liberdade, a conscientizaçãoe o eng~ja
mento _da sociedade para o crescimento_ e.conômicp, po Go
verno de Juscelino Kubitschek. Tínhamos a democracia e a 
liberdade; o País estava todo empolgado, todo condicionado 
ao trabalho, à geração_de riqueza e ao crescime_~t() econômico. 
Depols, alternamos, tivemos a quebra das liberdades e o cres
cimento ecoriômiCô. Quando não há liberdade com cresci
mento económico, não há distribuição de rendas,_ E desde 
que este País entrou na ... 

O SR. JOSÉ FOGAÇA --V.~Ex•. est:rdimdo um exemplo 
que não_yale .. 

O Sr. Raimundo Lira - Desd_e que entramos na redemo
cratizaÇãO, não conseguimos aíilda conciliar um período -de 
crescimento econômic6 -com democracia. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Nobre Senador, preciso encer
rar, mas antes quero dizer a V. Ex• que esse exemplo não 
vale. O exemplo de Juscelino nã_o vale por quê? PrimeirO_ 
Juscelino era um político corripderite; següridõ, tinha dois 
grandes partidos a· apOiá-lo. OS dois ffiaiOies:do.P.aí~ o PSD 
e PTB, da época.- _ 

Aí, não vale! Para um político competente com dois gran
des partidos a apoiá-lo, é fácil governar. Quero ver um país 
que tenha um político incompetente na PreSidência e s~m 
partido nenhum por trás articulado para sustentá-lo, Esse é 
o ·drama do Brasil. 

O Sr. Raimundo Lira -Senador José Fogaça ... 

O SR- PRESIDENTE (Alexandra Costa. Fazendo ~oar 
a campainha.) - Não é permitido diálogo, nobre Senãdor 
Raimi.mdo Lira. _Peço desculpas a V. Ex~, mas o orador já 
excedeu o tempo regimentaL 

O Sr .. Raimundo Lira- Atendo a determinação da Presi
dência -e agradeço -pelo tempo que ·me foi proporcionado. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA -~Deiato, o Senador Raimundo 
Lira pegou carona no -meu prôrtundarrtento ~as, jtislificada
mente, porque o que disse-fói réàlmente_impOrtante. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) .,--- Peço a V. 
Ex\ nobre Senador José Fogaça, -com muito respeito, que 
conclua o seu pronunciamento. -"' 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- V. Ex• tem toda razão. Para 
encerrar, quero dizer o seguinte: o PMDB está disposto a 
votar a proposta do Governo e tão-sorq~Jlte emendar o texto 
naquilo que se refere eXplicitaiÍleilte· à. bimeStralidade, para 
garantir aos trabalhadores, pelo menos, o direito- de verem, 
dentro de dois meses, o reajuste correto e justo dos seus 
salários, a partir- do entendimento de que salário mínimo e 
periodicidade de reajust~ são inde_svinculáveis. _ 

Obrigado a V. Ex• 

Durante o discurso do Sr. José Fogaça, o Sr. Mauro 
Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Alexandre Costa, I• Vice-Pre
sidente. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Encerrada 
a discussão. 

Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo Sr. 19 Secre
tário. 

São lidas as seguintes 

EMENDAN•1 

Suprima-se o art. 3• do Projeto de Lei n• 2.747. 

Justificação 

-TodOs os analistas estão de acordO com que o F AS Hnplica 
f!ID diminuição do s_alário mínimo, em face do critério do 
!RSM. - ~ ~ -

Sala das Sessões •. 30 de abril de 1992. - Senador Nelson 
Wedekin. 

~EMENDAN'2 

O art 7" passa a ter a seguinte redação: 

~- "Art. 7'. A partir de 1' de maio de 1992, o salário 
mínimo mensal será de Cr$242.000,00 (duzentos e qua
renta e dois niil cruzeiros)." 

Justificação 

As lideranças da Câmara Chegaram a um valor interme
diário do salário mínimo' de Cr$242.000,00. É justo que o 

-Senado examine e delibere sobre a proposição. 
Sala das Sessões. 30 de abril de 1992.- Senador Nelson 

Wedekin. 

EMENDAN'3 
Dê-se ao pará'g:fatO ·unico do art.- 79 do projeto- acima 

a seguinte- redação:- -

"Art. 7'! ••••-••_..r..,~r···~~~••••••••-....."•~••••.~-.o-•.••..,.~~·"'·•••,.-_•-••• 
-Parágrafo único. A partir de 1• de julho de 1992, o 

valor do saláriO Itiíilirilo será reajust~do bimestralmente pela 
aplicação do F AS." 

Justificação 

A inflação não dá mostras -de que está controlada. É 
absolutamente injUstO que num quadro assim o saláirio riiíni.:.· · 
mó-Seja reajustado somente a cada quatro meses. 

Sala das Sess_ões. 30 de abril de 1992. -Senador Nelson 
Wedekio. · -

O SR. PRESIDENTI((Alexandre Costa) - A matéria 
está em -regime de Urgência, e o parecer_ deve ser proferido 
imediatamente. 

Solicito ao nobre Senador Beni V eras que profira o pare-
_ cer. 

O SR. BENI V ERAS (PSD B - CK !'ara proferir parecer. 
Serlt Ievisão do orador.) -=--Sr. PresidenJ:!!, Srs. Senadores, 
a Emenda n9 1 sugere a supressão do art. 39 do Projeto de 
Lei n" 2.747. Discordo_dessa.emenda uma vez que a fixação 
do critério- de análise das revjsões salariaiS foi feita por Uma -
comissão de salário mínimo confpoSHfpelo Dieese·, Fundação 
GetUlio VargaS~-Fipe, Ministério-da Fa_zenda e Mip.istério do __ 
Trabalho, sendo, portanto, uma comissão bastante qualificilda 
parã.-exãminar a qúestão:- ·- · 

~ ~ ~ 



--niÃRIO DO CONGRESSO:t'IACIONAL (Seção II) Maio de 1992 -

Quanto à Emenda nQ 2, parece~me_que não tem relevância 
que justifique o riscO de um veto presidencial entre a diferença 
de 230 para 242 mil cruzeiros. 

Quanto à Emenda n~ 3, que sugere a bimestralidade, 
como disse no primeiro momento, deixei-a com a miõha éon
cordância porque imaginaVa cjue a:s enie"ndcis-não foSse fi enca
minhadas de volta à Câmara dos Deputados, para que não 
sofreSsem delongas no projeto. Entretanto, como a teridêrida 
é de que o projeto retorne à Càrifárã--doS_ Deputados, nclo 
vejo por que não cõncortlar com- eSta emf:nda, com muita 
alegria, como disse anteriormeQte, já- que -:reãlnferite ·quatro 
meses para a correção salarial é um confisco: 

É -O parecer, Sr. Presidente. -
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - O parecer 

conclui pela rejeição d-as Emendas n95 1 e 2 e pela aprovação 
da Emenda o9 3. 

Em votação o projeto, sem prejuíZo das emendas. 

O Sr. Marco Macífi - Sr. Presldelúe~ peço a palavra -
para encaminhar a votação_. 

O SR. PRESIDENTE {Alexandre Cosh) -Conce-do a 
palavra ao nobre Líder. V. Ex• tem cinco minutos para fazê.;lõ. 

O Sr. Marco Maclel (PFL - PE. Para encaminhar a 
votação.) -Sr. Presidente e Srs. Seriadores, não vou m-anifes
tar-me sobre as emendas, deixarei paia ·fazê-lo por o·casião 
da discussão das mesmas e sua re-s-pectiva vOtação. 

Desejo, porém, tecei' a1E;um3S collside~aç§es sob~::e 9 pro
jeto que ora nos preparamos para votar. 

Em primeiro lugar, sr:-Pre$idente, goStaria d~. S3:l_~~~tar 
o esforço que o Govérrio -do Presidente Collor fez para ofere
cer ao País uma lei que promove uma cárreção Salarial que 
não é desprezível, fazendo com que se ·chegue ao final do 
mês "de abril com um salário mínimo, a vigorar a partir de 
1~ de maio, em torno de 100 dólares.Jsso·é tanto mais signifi
cativo quando sabemos que, infelizmente, a economia não 
demonstra maior dinamiSiifo já porcj_Ue-estaiiloSliáUnüt década 
em process_o recessivo e também, não se pode deixar de desta
car isso, o processo inflacionário PersiSte-e- este -é;-poreXéelên
cia, itlibidor da retomada do processo de crescimento. 

Em Segundo lugar, Sr. Presiâente, Srs. Sen;:t.dôres, goSta
ria de chamar a atenção para algo que também considero 
muito importante e diz respeito à condição do aposentado. 
Irá se assegurar, com a correção do saláriO míri1Ino~ Corieção 
dos proventos dos aposentados? Isso é mUito ·signific:itivo, 
porque sabe-se que em outras ·oportunidades o aposentado 
não recebeu na mesma data e na mesma proporção a correção 
do seu salário. 

Este é um projeto que coritempla o aposentado:-dai-IdO
lhe igualdade de tratamento àquele que se encontra na ativida
de. De mais a mais, o- projeto inclui mecaniSirioS_ que irão 
permitir a correção dOs salários, fazendo com que, conseqüeit- -
temente, as perdas possam··ser adequadamente corrigidas. 

Sr. Presidente, gostaria também de des_tacar que muitas 
das propostas da Comissão foram devidamente acolhidas. O 
que signifiCa que este-trabalho, de algu~a forma, corig_rega 
e consolida num único texta sugestões queviefa~das mais 
diferentes instituiç6e.S da sociedã.de _civil, _col)lo o pfóptio 
DIEESE, que participou dos trabalhos da Comissão, instalada 
no Ministéiio da_ Economia, atendendo a_um~_imposição legal. 

Vejam V. Exf', Sr. Presidente e Srs. Senãdores, o alcanc·e 
da prop·osta. Isso é mais SignificatiVo, ~obretudo quando _se· 
sabe que correção salarial maior certamente nos indUZíi'Iilà · 
aumentar o desemprego. 

Este projeto, ria forma em que;; s~ encontra redigidO
e assim foi aprovado na Câmara dos Deputados -; assegura 
o salário condigno, dentro das lirnüaÇões da econõmia, e a 
permanência do emprego, evitando aquilo que chamo o salário 
zero, que, infelizmente, ocorre toda vez que se pretende dar 
uma correção salarial que fique muito acima do chamado 
saláiió que o mercado pode sancionar. 

Essas considerações, Sr. Presidente, eu as faço com plena 
convicção de que a Casa sab_erá entender o alcance do projeto 
que ora võtamos. 
_ Faço questão de frisai',_ mãE;-urna _Vez, qUe deixo, todavia, 
para m:e manifeStar· quantO às e·mell.das e prodUzir-ós ·meus 
argumentos que aprese~tarei, loL:Ivado em dados e em infor
mações. Reservo-me, portanto, ao direito de discutir as emen
das por ocasião da sua votação. Mas, de plano, quero deixar 
clara a minha pre-ocupação quanto à manutenção do projeto, 
encaminhado pelo Governo, emendado pela Câmara dos De
putados e que, agora, vem à apreciação do Senado Federal, 
no momento em que ·nos aproximamos do inícíó" do mês de 
maio em-que o trabalhador- como si acontecer-, habitual
m~nte, tem a correção salarial assegurada. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Em votação. 

O Si-. Humberto Luce113- Sr. Presidente;peço a palavra~

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Te-m a palavra 
V.-Ex'. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB ::.... PB. Para enca
minhar a votação. Sem revisão do orador.}- Sr.- Presidente, 
rapidamente, vou falar, na mesma linha dos que já o fizerain · 
aqui, os ilobres Senadores Pedro Simon e José Fogaça, que 
o PMDB, coerente com a posição assumida na Câmara dos 
Deputados, votará favoravelmente às emendas do nobre Sena
dor Nelson Wedekin, inclusive a preferência requerida para 
a emenda que institui a bimestralidade. 

A meu ver, Sr. Presidente, será muito-importante para 
o $enad_o Federal que consigamos modificar esse projeto para 
o qual a Câmara dos Deputados dará a palavra derradeira. 
Afinal, somos a Casa Revisora. 

O SR. PRESIDENTE (Aleximdre Costa)- Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado o projeto. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA ÇÂMARA N• 31, DE 1992 

(N• 2.747/92, na Casa de origem). 

(De ini~;:t.tíVil do Senh9r Presidente da República) 

Dispõe sobre a política nacional de salários e dá 
outras providências. 

O Congresso Nacion31 decreta: _ _ _ _ _ _ 
Art. 1~ A políticit naCional de salários tem como funda

mento a livre negociação, ·observado o disposto nesta lei. 
Parágrafo ú.OicO. -As -condições de trabalho, bem como 

as cláusulas salariaiS, inclusive os aumentos reais, ganhos de 
prOdutividade do_ trabalho e pisos salariais proporciOnais à 
extensão e à complexidade do trabalho, serão fixados em 
contrato, convenção ou acordo coletivo de trabalho, laudo 

-arbitral ou sentença normativa, observadas, dentre outros fa-_ 
tores, a produtividade e a lucratiVidade do setor ou da em
presa. 
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Art. 2~ Fica ihstituído o Índice de Reajuste dO Salário § 59 Enquanto não vigorarem as- disposições previstas 
Mínimo --IRSM, a ser calculado e divulgado pela Fundação nos §§ 3~ e 49 deste artigo, os trabalhadores dos Grupos C 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE,- que e D farão jus às antecipações previstas no art: 3~ da Lei n~ 
refletirá a Variação mensal do custo de vida para as famílias 8;222, de 1991. . -, . . 
com renda até dois saláríOs mínimoS. _ __ __: § 69 As antecip~ções de que trata este artígo, bem como · 

§ 19 O Ministério da Econ9J1lif!., Fa-zend<! e PlaOej~nien- ag"udas- concedidas até a data de publicação aesta lei, com 
to estabelecerá e publicará a metodoÍogia dé'c_álculo do IRSM,_ base no art. 39 da Lei n9 8.222, de 1991, que ainda não tenham 

§ 29 Quando, por motivo de força mairo, não for possf- sido compensadas nos termos da referida Lei, serão deduzidas 
vel ao IBGE divulgar o IRSM ~té o Ultimo. 4ia ú~il do mês, _por ocasião do reajuste quadrimestral previsto no artigo ante
o MiniStério da Econorhia, Fazenda e Planejamento adotará rior. 
índice substitutivo. _ - Art. 6" Salário_mínimõé-a--~_iittapreSHlÇãó mínima de-

Art. 3"' Para os fins desta lei, 4efine-se 0 Fator de A tua- vida e paga cijretãnie-nte peToem-pt-egádor a todO trabalhador, 
lização Salarial _ FAS com 0 _resultado da multiplicação dos por jornada normal de trabalho, capaz de satisfazer, em- qual
seguintes. índices unitários: __ . quer-região do País, as suas necessidades vitais bástc_as e às 

I_ índice da variação acumu,ada do IRSM no qtiªdri- de sua família, -coni moradia, alimentã.Ção, educação, saúde, 
mestre imediatamente anterior ao· mês de tefç_rêneia do FAS; laze_r, vestuário, higiene, transporte e previdência social. 

II- índice da variação mensal do IRSM 00 més imediata- § 1 ~ O salário mínimo horário correspõ-nderá a 1/220 
mente anterior ao mês de referência do FAS, divídido pela (um duzentos e vLnte_avos) do salário mínimo e ó sãlário
média-geométrica dq_s índices das variações merisais do IRSM mínimo diário a 1130 (um trinta· avos)_. 
no quadrimestre me_cionado no inc)só-áQ.tCriOf~ .·--_-----~~~ · § 29 Para os trabalhadores que tenham por disposição 

Parági"afõ único: Para fins-deste artigo, 0 índice unitário legal jornada máxima diária de trabalho inferior a oito horas, 
é a soma da unidade (1,00) mais ã VãriaçãO percentual do o salário mínimo horário ser_á igual ao definido no parágrafo 
índice considerado, dividida por 1ao (cem). anterior multiplicado por oito e dividido pelo máximo legaL 

Art. 7" A partir de 19 de maio de 1992, inclusive, o 
Art. 49 Será asseguradO aos trabalha~ores reajust~ qua- salário mínimo mensal será de Cr$230.000;00 (duzentos e trin~ 

drimestral da parcela salarial até três salários mínimOs,_p~la ta Ip.if cruzeiros). . 
aplicação do FA_S. ____ · · - · Parágrafo único. A partir de 1• de setembro de 1992, 

§ 1~ A partir de setembro de 1992, inclusive, os traba- o_ '-'-alor dosal~rio mínimo será reajustado quadrimestralmente 
lhadores do Grupo A farão jus aP reajUSte· pfevisio-"rtêste pela aplicação dó FAS. - - - -
artigo nos meses de janeiro, maio e setembro~ _A_rt_· s~ CasQ __ a variação )ear anual dq salário mínimo_ 

§ 29 A partir de outubro de 1992, inclusive, os trabalha- resUlte inferior à y~riaçãó rear do Produto lnterno .Brutq -
dores do Grupo B farão jus ao reajuste preViStO '-h.esfe~ artigo- -PIB per capita, observada a sistemáti.e& prevista neste àrtigo, 
nos meses de fevereiro, junho e outubro. o _salário mínimo ~~co_rpora'rá, no mês-de maio do ano subse

§ '39 A partir de novembro de 1992, ifitlusive, os traba- qüente, aumento Correspondente ao percentual de variação 
lhadores do Grupo C farão- jus aó -reajuSte ·previsto neste real do PIB per capita, se positl\'a. no·ano considerado. 
artigo nos meses de março, julho e~novembro. , . Parágrafo único. A variação real anual do salátio mfni-

§ 49 A partir de dezembro de 1992, inclusive, os tf.abã- mo corresponderá à- divisão da soma dos salários mínimos 
lhadores do Grupo D fª'rão jus a9 reajuste previsto neste nos doze meses do_ ano de ref~rência pela soma dos salários 
artigo nos meses de abril, agosto e dezembro._ . . mínim.OsnosdozemeS:esdo__anoimecl@t_amenteanterior,_con:i-

§ 5~ -Enquanto não vigorar -ã- sistemátiCa_ prevista rios gindo-se todos o~ valores pela variação acumulada do _ _IRSM 
parágrafos anteriores, os trabalhad_ores elos Grupos- A~ B, entre o mês de cQmpetência e o mês de dezembro do <-!-n9 
C e. D Iilrão jus- âõ ·reajuSte previsto no ar"t. 4~ da Lei .n" de referência. 
8.222, de 5 de setembro de 1991. ~:Ãrt. 9~ Esta "'iêi entra em vigor 'na d~ta de sua publi-

Art. 5"' __ Serão_ a.sseguradas _aos trabalhadores_antecipa
ções salariais sobre_a parcela até três salários mfnimos; a serem 
fixadas e publicadas pelo MiniStério da Economia, Fazenda 
e Planejamento até o_segundo dia útil de cada mês, em percen
tual não inf_eriOf-à_méd~a_g~ométricª das variações -qt.ensais 
do_IRSM nos dQis_ m_eses ímeçlia.tam~nt€( ~ntefÍ9r~ -a suá con~ 
cessão. 

§ 1• A partir de julho de 1992; inclusive, os irabalha
dore.s_ d.Q _ GrllpO A farão jus às antecipações previstas ne~te 
artigo nos meses de março, julho e_ novembro. 

§ 29 - A partir de agosto de 1992, inclusive, os trabalha
dores_do Grupó B farão_jus à antecipações-previstas-neste 
artigo rios meses de abril, agosto e dezembro. 

§ 3~. A partir de setembro de 1992, inclusive, os traba
lhadores do Grupo C farão jus às antecipaÇõeS p-revistas neste 
artigo nos mes_cs de janeiro, maio e s~~éinbro. 

§ 49 A partir de outubro de 1992, lnclusiv_e, o-S trabalha
dores do Grupo D farão jus às antecipações previstas neste 
artigo nos meses de fevereiro, junho e outubro. 

cação. · · · - - -
Art. 10. R~vogam-se a Lei nó 8.222, de 5 de setembro 

de 1991 e demais 9isposições em cOntrário. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Passa-se à 
votação, _ent__globo, das emendas que receberam pãreceres 
contrários. -

Sobre a mesa~ i:equeii~ento qtie será lido- pelo Sr. 111-Se-
cretálio. 

É lid~-~ .seguinte 

REQUERIMENTO N• 227, DE1992 

Nos termos do art. 311, item 2, do Regimento Interno, 
requeiro preferência para a emenda n9 3 ao--Pi"ojeto de Lei 
da_ Câmaxa n9 31/92: a fim de- ser votada antes das demais 
emendas. 

Sala das Sess.ões, 30 de abril de 1992. -SenadorNelson 
Wedekln. 
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O SR._ PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Em votação 
o requerimento. -

O Sr. Miirco Maciel - Sr. PreSidellte, -eu gu-staria de 
saber do que cogita a Emenda n"' 3~ 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- O Sr. 1' Se-
cretário procederá à leitura da Emenda n"' 3. -

É lida a seguinte 

EMENDAN'3 

Dê-se ao parágrafo únic_o, dg._ar(7"~.do _P~_qje(O 
acima, a seguinte redação: Art. 7'',_ parágrafo único: 
A partir de 1' de julho de 1992, o valor do salário 
mínimo será reãfliStàdo bimestralmente pela aplicação 
do FAS. -

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Ein votação 
o requerimento:~~ - -

Os Srs., Senadores _que o aprovam queiram penrianecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

o· sR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Passa-se à 
votação da Emenda n"' 3-~-de prefefência.- -" 

O Sr. Marco Maciel- Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. -

o SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo ·a 
palavra ao nobre Líder. V. Ex~ disporá de cinco minutos. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL .:c, PE. Para encaminhar 
a votação.) ~ Sr. Presidente, Srs. Senadores, gostaria de 
iniciar minhas palavra dizendo que se dependesse de mim 
e, acredito, obviamente do Governo, náo teríamos nenhuma 
dificuldade em assegurar ao trabalhador não apenas _230- mil 
cruzeiros, mas talvez o dobro ou o triplo disSo. 

Se eu_ tivesse a convicÇão que ·seria áfnlVés de ·umã lef 
que iríamos resolver a questão dos salários no Brasil, confesso: 
concordaria com um salárió até de 2 mil dólares! 

Por que' não -a---ss-eguraFl'ílelhores condições de vida ao 
trabalhador brasileiro? Por que regatear--o-_saláriq?-'Nunca 
admitiria isso. - -

Mas sabemos que, infelizmente, isso não é problema de 
lei, é do mercado. 

Com muita oportunidade, ceita feita, Eduardo-Prado dis
se que o legislador não pode padecer daquilo que ele chamou 
de ''ilusão gráfica'~. Não podemos pensar, sr: Presidente, que 
será através de uma lei que iremos resolver a questão do 
salário. Se fosse através da lei, por qu-e o salário não- estaria 
mais elevado? Porque teríamos desemprego ·em nossq País. 

Será que o Presidente da República estaria satisfeito em 
ver o desemprego em nossa Pátria? Será que nós, legiSladores, 
estaríamos satisfeiToS Com isso? Erii ab-sofutõ! 

Se dependesse de lei, por que não darmos um s-alário 
maior? Por que só 100 dólares? Por que --rião logo os- 300 
dólares que o Presidente espera ver assegurado até o final 
do seu mandato? Por que não o dobro disso? De mínha parte, 
não haveria restriçao. V. Ex•, Sr. Presidente, pode ficar certo 
disso. 

o -que "não posso e· padecer da "ilusão gráfica": pensar' 
dispor em lei é transformar a realiaade Ah! ComO seria ~om 
se isso acontecesse! Eu ia para casa muito" m.ais--trariqüilo, 
certo de que teríamos resolvido o problema do desemprego 
e assegurado ao trabalhador o melhor salário. 

- Mas, Sr. Presidente,~ que vejo é que isso não é realidade. 
A elevação do salário pode representar o salárfo ze"i·O.;. é para
doxal, mas é verdade! Nós sabemos que quando o mercado 
não chancela os aumentos, a tendência é_ o desempregá; e 
o des~mprego não é a~go que acontece só no Nordeste_. 

Hoje, um dos jornais maiS imp-ortantes_ do meu Estâdo 
publiCa que uma Associação de Pequenos e Médios EmPre
sários, reunidos ontem, decidiu liber_a! os seus associados p_ara 

~ que--ae-mitanl ou encenem' ·as '3.tividã:des das- -suas empreSas. -
Um dos associados tem trinta empregados e me falou: "Não 
tenho condições de pagar. Demitir não vou; ericerrcr m.íiihas 
atividades._Não quero ficar em débito com meu trabalhadOr". 

Isso não ocorre-somente no Nordeste, mas no Norte; 
no CentrO-Oeste, em São PaU.lo. - - -~o- --,~--

Tenho aqui a- Folha de S. Paulo de hoje que cita um 
caso de Ribeirão Preto -:- e os SenadQres _J?::Iua~do ~~:~-plicy 

_e Mário Covas -podirão COnfirmai isso -_onde_dizem estar 
8% do ·pm nacional ~de fato é uma cidade pujante _
mas que, conforme o referido jornal, também apresenta o 
mesmo tipo de problema. Pode ser que a Folha de S. Paulo 
esteja equivoCada, é possível, mas diz o seguinte: -

"ProfesSOfa recebe Cr$63 mil em Ribeirão FretO.'' 
Então, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não é a lei que 

vai níudar a realidade; a lei é um símbolo, é um valor, é 
uma btíssula mas, infelizmente, não muda a realidade. 

Ora, vejamos-, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que a-cO~
tecerá nos estados_ e municípios de todo País:_ em 1" -de maio 
terão uma aumento, em 1" de julho, outro aumento. será 
que se manterá o nível de emprego? 

Digo sempre que pior do que o salário baixo é o_salário 
zero; por menor que seja o salário, o fato de ter uma profissão 

__ acrescenta ao homem o mínimo de dignidade. O homem, 
quaildo trabalha, tem a consciência que de _alguma forma, 
ainda que pouco remunerado, contribui para mudar o mundo, 
para melhorar a situação da humanidade. O homem, quando 
trabalha, sabe que quando chega ~m c;asa, c_om se~ _esforço, 
traz uma provisão de esperança para stra famHia; -e -não foi 
por outra razão que o papa João Paulo II, em Saint Dennys, 
Uni bairro operário da França, disse que o_ trabalhador, qua~do 
volta para casa, depois de um dia di labuta, acrescenta ao 
seu esforço uma _E_~~~são de amor. _ . 

En-tão~ vanlos deixar mais desempregados neste País? 
Vamos fazer com que a economia se ajuste ao que idealinente 
concebemos e colocamos na lei? Será que isso acontecerá? · 
Tenho muitas dúvidas. 

Ouvi ontem nO:-jt>iiÚÜ O Globo, VI nos noticiários· d·a_ 
televisão de ontem que São Paulo chega_ e_st~, _f!iêS Ç<?m _\!m 
milhão de desemPregados e receio qll~ depois desta lei-Dós 
tenhamos ampliado o número de desempregados. 

A mim não me comove que o Governador de São Paulo 
pague 280 mil cruzeiros, 240_m~l cruzeir~~ n_3o nie-c~~6ve, 
porque a reÍlda· per capita de São Paulo é três vezes maior 
que a do Nordeste; ele ~inha que dizer que passa a pagar 
700 mi i cruzeiros por niés. A mesma cOiSa; a Prefeitura de 
São Pãulo teria que dizer e não que pode pagar 242 mil ou 
250 óiil cruzeiros; nem 280 mil. Ela teria que dizer que passaria 
a pagar 700 mil porque 230 mil, no Nordeste_, correspondem 
a 700 mil ou 690 se quiSermos ser muitO préêisos. São P3.ulo 
ostenta 3 VeZes a renda per capitado sofrido Nordeste. 

Agora, além disso;·queremos acrescentar urila dado que 
me parece muito importante. E a Previdência, e o aposentado? 
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Vamos acrescentar 1. 8 trilhão de cruzeiros de despesas ao 
deficitário caixa da Previdência. 

Será que a Previdência Social suportará esse impaCto? 
Agora mesmo, o Governo, com gr-ande esforço, cortando 

despesas, coibindo fraudes, conseguiu assegurar o pagamento 
de 79.9%~ Vai pagar corrigindo, iiJ,clusive, monetariamente 
- algo sem precedente na Previdência corrigindo moneta
riamente a partir de setembro. 

Vamos dar ao aposentado, posso dizer, entre maio e 
julho, o 14~ e o lSo;~ saláriO, porque o 13<? }ã está assegurado 
na Constituição. . . __ - - ---- -,--

Então, todo esse esforço se faz ria Previdência e ·se qrier 
acrescentar com a birn.estralidade um encargo maior. 

Infelizmente, esta é a dura realidade; 80% dOs aposen
tados ganham o s~lário mínimo. - --

Os senhores certamente dirão: Será que 0-Se-õ.hor como 
Líder do Governo, está SatiSfeitO cóni iSS:õTLógiCO que--não 
estou. Mas a situaÇão já fOi ·piõf? -

No Nordeste, os aposentados que trabalhavam no campo 
tinham apenas 50%. De alguma forma, já se asegutou Com 
a nova Lei de Custeio e Benefícios da Previdência o salário 
mínúno integral. Então 80% dos aposentados no Brasil estão 
no nível do salário mínimo. Toda vez que se mexe em salário, 
mexe-se na Previdência Social, comprometendo a sua execu
ção orçamentária. 

Sr. Presidente, queria colocar que perdoem-me dizer isso, 
. mas não posso· deixar de fazê-lo -, aprendi com_ os romanos 
que a consciência vale por mil testemunhas, conscientia mili 
testes. Não posso ir pãra caSa coilScierite,--tranqüllo se não 
disser essas verdades. 

Para que não vá para casa com a córiSciêriCia 'infi'ãiiqüila, -
não posso deixar de dizer que a sensação que tive aqui dos 
debates que ouvi e os ouvi pacieritem-ente ..:....__ por isso quero 
que V. EX' me assegure um tempo adequado, Sr. Presidente, 
porque não estou pedindo um tratamento diferenciado, pois 
outros também o tiveram- mas quero dizer-lhe que o extraí
do por mim dos debates que ouvi, das manifestações, foi 
muito de idealismo, mas muito pouco Corilproriletimento Com 
a realidade fática em que vive a Nação. Mas idealista também 
sou e creio que se há uma característica que deve marcar 
o político é o idealismo. 

De Gaulle dizia senl.pre que· a: ta:refa do polítiCo é"conVê!i
" ter suas idéias em realidade. E quem não sonha? __ Quem nãQ 
deve sonhar? Por iS-SO (fijue se diz, até na·economia religioSã, 
que a esperança é uma virtude de que não sé -pode abrir 
mão, porque sempre há a expectativa de um futuro meJhor. 
Não posso deixar de sonhar, mas não posso _sonhar desligado 
da realidade. 

. Não adianta eu chegar em casa e pensar que porque 
asseguramos a bimestralidade melhorei a situação dO-trabãlha
dor, que isso não vai acontecer. 

DiaS atrás; fUi-procurado por um político -não quero 
revelar o seu nome que estava hospedado, aqui em Brasília, 
num apart hotel, depois daquele célebre aumento dos 
Cr$42.000,00, quando encontrou-a porteira que disse:- Fufa· 
no, olha, estou me despedindo do senhor. 

Ele disse: é, de fato, eu vou ficar o fim·:de_-:.semana fora. 

Ela disse: Não, não é s6 isso. Eu quero dizer ao senhor 
que estou me despedindo. 

Ele: Por quê? 
Ela:. A. gerêncf3. do hotel me chamou e cf_isse que _estou 

despedida porque, conforme deu na televisão, ontem à noite, 

o aumento do salário - e ele já tinha nos avisado que não 
po_dia pagar os 42 ffiil cruzeiros. 

E essa pessoa perguntou: E a senhora vai deixar o empre
go hoje? 

Ela disse: Não somente eu, mas mais 29 outros funcio
nários do hotel; ~~rão 3Q demitidos aqui. 

Então, não põSsO pensar que oom· a lib-eralid3.de: C(''ll

uma idealidade estou melhorando a condição do trabalhador. 
Áh, não! Porque, infelizmente, o mercado que está aí fora 
é cruel, e não defendo que ele deva ser o único motor da 
vida social, mas o diabo é que é assim; o diabo é que lá 
fora ele não vai respeitar aquilo que a gente acertou; não 
vai respeitar e- vai procurar de alguma forma reagir como 
pode. Aqueles que não puderem pagar demitirão, os que 
não agUentarem a Carga salarial, por serem empresas inten
sivas de mão-de-obra, fecham as suas empresas; os especu
ladores correm para o mercado de capital; os que podem 
investir no mercado finaricefro-tnternacional vão expatriar o 
seu dinheiro. Esses podem até dormir bem, porqHe têm na 
moeda o seu norte, o seu rumo. Por tudo isso não adianta 
o idealismo. Se essa emenda da semestralidade é boa, vamos 
estud:i~la, convertamo-la num projeto, façamo-la tramitar au
tonomamente, mas não deixamos de dar ao trabalhador ama
nhã ou depois a expectativa de uma melhofiao concreta e feal, 
porque o projeto voltará à Câmarã, é-da natureza do processo, 
do procedimento legislativo~ Está certo, volta à Câmara. 

Será que não estaremos aqui protraindo a possibilidade 
de um ganho concreto e feã.l -para o trabalhador? Muitó- se 
fala aqui sobre inflação. Quem não sabe que a inflação ainda 
não.está contida? E o próprio Governo _tem confessado isso. 
Ciítique-se o Presidente COUor de OutrOs defeitos, nienos o 
de não falar claramente o que está acontecendo no País. Nun
ca_; em tão pouco tempo, tantos tabus estão sendo discutidos 
aberta e francamente. Seflão agÇ~raJ quando? Então, o projeto 
volta para a Câmara, e a inflaçáo·continua a corroer o salário. 
Não sei quando a Câmara vai apreciar, sei que não-será ama
nhã, nem sá~ado, nem domingo. Será quarta? Não sei. Quem 
pode garantir? Eu mesmo não me atrevo a isto: Enquanto 
isSo, o-trabalhador está tendo a vigência de uma lei que podia 
ter em suas mãos prorrogada. Dir-se-á que óS efeiitos finan
ceirõs retroagem. Evidente. Os efeitos finariceiiõ"s retràagem. 
Agora, pergunto: isso restaura, com a inflação de 20% ao
mês, integralmente o direito do trabalhador? Essa é uma pon
deração que não pos·so deixar de fazer, mesmo porque é um 
comentário que não afeta apenas a mim, mas ao Seilado en
qUaífto instituição. Se não me engano, Harold Laski disse 
que-b medo é o inimigo do raciocínio. Se o autor da "Revo
lução- dos nossos dias" se equivocou, náó sei, mas o fato 
é-q-ueriãó-Teilho medo, apenas receio que possamos ser mal 
interpretados amanhã, com a atitude de devolver pura e sim
plesmente o projeto para a Câmara dos Deputados, porque 
n·ão sei se esse órgão terá condições de acolher essa emenda. 
Se issO ocorrer, ·não sei quando se processará nem quando 
chegará às mãos do Presidente. Tenho quase certeza -por 
que ilão diZer certeZa -de que a Câmara, confirmando esse 
dispositivo, no Poder ExecutiVo, será vetado. Então, teremos 
cOmetido dois danos ao trabalhador: o primeiro, -a frustração 
das suas esperanças no 19 de maio: o segundo, não ter dado 
a ele um ganho que pensávamos ter dado aqui e agora. Pode 
ser que a Câmara possa apreciar essa emenda; pode ser que, 
em apreciando, ela a aprove, não sei. E, nesse caso, o Presi
de!:J.te vetará. V. Ex~ terão que concordar comigo que o Presi
dente Fernando Cbllor de Mello não tem receado vetar rnaté~ 
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rias, ainda que cmfrentando o risco da impopularidade. Prova 
do que afirmo foi o veto que ele prodUZiU-agorã nc( projeto 
de lei do aumento da magistratura. En~ão, não tenho dúvida 
em afirmar que, uma vez aprovado aqui, se isso_ vier a-aconte
cer, o que não espero, --nao- sei se poderá ser acolhido na 
Câmara se tal acontecer- e tenho razões tambérri parã. acre
ditar que não acontecerá -certamente será vetadO. Então, 
que ganho alcançamos com isso? Que ganhos de~os ao traba~ 
lhador? Simplesmente prorro-gamos uma melhoria do salário? 
Será que isso é_ bom para ele? Isso pode ser bom para o 
empresário, qu-e ganha mais alguns dias no pagamento do 
salário e pode até aplicar, quem sahe, o .dinheiro que ele 
tinha destinado ao pagamento do trabalhador no mercado 
financeiro e daí recolher até alguma remuneração pela aplica
ção do dinheiro. - - --

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores~ ii3o posso "dei
xar de, neste instante, trazer esses- argumentOS que são, a 
meu ver, procedentes. 

Pór fim, quero"- argumentar caril álgó que diz respeito 
ao grande empregador no Brasil, que é o setor pú_blico. Sempre 
pensamos que _setor público é Governo Federal. Allás, há 
dois equívocos muito_ comuns entre nós: quando se f<ila Gover
no, pensa-se sempre ern Poder Exe_cutivo; toda vez que se 
fala em setor público, pensamos que se--trata-de Governo 
Federal. 

Entretanto, setor público são também os Estados, os Mu
nicípíos, agoi"a também entes_ federativos pela nova Co!lsti
tuição; são as autarquias, são os órgãos da admiP,isú·ação índi
reta, as fundações. O que, de alguma forma, estão regidos 
pelo mesmo sistema. 

Então, se o de São Paulo disse que podia pagar apenas 
280 mil, tenho receio de que possam fazê-lo as prefeiturinhas, 
inclusive essas do nosso_ interior, não as de São Paulo, mas 
as do sofrido Nordeste, do esquecido Norte, do adesenvolvido 
Centro-Oeste. Ditia adesenvolvido, porque _é _uma região po
tencialmente muito rica. Não sei como ficarão esses governa
dores e essas prefeituras. E se eles não pagam o salário? 
Não estaremos contribuindo para a deterioração tia qualidade 
de vida? Não estaremos gerando o salário z~ro, o desemprego? 
E friso: o salário é- imPortante mas não é tudo. Pior do que 
não ter um bom salário é ·não ter salário nenhum. É acordar 
e _sair atrás de um emprego que não vai encontrar. Isso é 
que_ é pior. 

De certa feita encontrei um desempregado, no Recife, 
que me disse: ''Saí de casa atrás de um trabalho e não consegui. 
Parei num bar, tomei uma birita" -essa expressão é muito 
comum no Nordeste, ou seja, tomou uma caipirinha -''e 
cheguei em casa bê_bado, porque não podia dizer à minha 
mulher que não tinha conseguido nada. -Pelo menos torn~i 
a cachaça, cheguei bêbado e evitei discutir _a _q~estão," EntãO, 
esses são homens que vão sair pela manhã, não heróis_anóni
mos que vão sair para trabalhar, mas homens que vão sair 
sem rumo atrás de um emprego que não vão encontrar·.- Esta 
é a realidade. 

Então, não basta o idealismo, não_ basta entendermos 
que, por uma técnica regimental, vamos restaurar um dispo
sitivo, não basta o jeitinho", que no Brasil já houve quem 
dissesse que não é legal, mas, também não é ilegal, é paralegal: 
dá-se um jeitinho aqui, e o mercado diz amém. Não é assim. 

Então-. Sr. Presidente, faço um apelo final aos Colegas 
com certeza- posso estar equivocado, mas infelizinente -não 
tenho razões para acreditar nisso-, faço um apelo veemente, 
dramático, aos colegas para que não acolhamos essa emenda. 

Kennedy dizia; num discurs9 em 1958 - não sei ~c estou_ 
equivOcado com relação ao ano -: "A ~c.ortesia nunca pode 
ser confundida com debilidade e a sinceridade deve ser perma
nentemerite posta à proVa. A sinceridade,- eritão;-nao pode 
deixar de_ ser posta à prova agora. Não tenho dúvida, Sr. 
Pre5idenTe, ·srs. Senadore_s, âe que, se essa eme:Oda for a,co_~ 
lhida na Câmara - não sei se O será - ela será vetada, 
porque des_vertebra o projeto, produz ímplicaçôes gravíssimas 
na Previdência, desorganiza Estados e Municípios. 

Não desorganiza s_ó a Previdência, mas também Estados, 
Municípios e o mercado. E qual é a conseqüência? Desem
prego, mais recessão e sofrimento. Pergunto: quem mais paga 
pela recessão? O trabalhador. Nunca mais me eSqueço do
qu~ .disse Michel Camdessus,_Gerente-Ger~l de;> ~~pdQ_Mone
'tário Internacional - e alguns parlameritaies do PMDB e 
do PSDB participaram desse enContro -: "Os senhOres po
dem t~r ~convicção de que o&det~ntores de -capital não comba
tem a inflação. A inflação para eles é sempre unla- presença 
amiga. Quem preêísa combater a inflação é o _trabalhadorl'. 
Porque, como todos sabemOs. é o imposto que o trabalhador 
paga sem o saber e, às vezes até, sem o sentir. A inflação 
é um.imposto que penaliza quein trabalha e priviíegia-, Sobre
tudo no Brasil, quem possui capital. 

Então, mais recessão é mais desemprego, e mais des_em
prego é fome para o trabalhador. 

Em síntese, o que acontece? Prejuízo para todos nós. 
POi- fim, só qtiero- áiier,_ P!l!_a_ e~cef!ai_,_ -~t-_ Presidente_ 

--:-:-_e_ ãgradeço a tolerânda com que V. Ex~ admitiu a minha 
intervenção- que, acolhida, essa emenda será v~tada. Ante
cipO-me à manifestaçãO do Poder Executivó. AsSím sendO, 
Sr. Presidente, vamos prolOngar a concessão dO aUmento para 
o- trabalhador -em -iorno de uma einenda idealista, mas desli
gada, descomprometida com a realidade. 

São essas, Sr. Presidente, as palavras que queria proferir 
neste inStãnte-.-- - - --

Era 6 que tínha a dizer. (Muito bem! Paimas.) 

-Durante o discurso do Sr. Marca Maciel1 o Sr. 
Alexandre Costa, J? Vice-Presidente,, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mauro Bene
vides, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi· 
dênciá. lembra aos Srs. Senadõfes- que, hoje, instituiU Urna_ 
nova sistemática q\.ie não -é- rigorosamente regimental, mas 
que permitiu amplo debate em torno dessa questão, ensejando 
que ~ çlis~ussão e o encaminham~nto qe vo~ação ocorr~s5:em 
ao rnesrilo tempo, exatainente para que, findo esse período, 
pudéssemos partir imediatamente para a votação. 

Vários Srs. Senadores irã,o viajar e já o am:mciatarri ã 
Presi<Jê.ncia_ E aqueles Senadores que já se manifestaram, 
brindaram esta Casã: quem S8.be, com discursos até primo.:
rosos poderiam agora cingir os seus pensamentos numa única 
frase: apoiar ou rejeitar a emenda. 

É a sugestão da Mesa aos Senadores. E vejo, estampados 
nas fisionOiniásdos presentes, inteira aquie_scência a essa pro
posta. Vamos dizer "'sim" ou "não" à emenda. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi· 
dência pergunta a V. Ex~ se vota H:::.im" ou "não" à emenda? 
V. Ex~ aquiesce na sugestão da mesa? Parece que há uma 
manifestação de assentimento dos que _estão presentes. 
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O Sr. Eduardo Suplicy - O último vóo- da noite era 
às 22h15rnin. Portanto, agora, só amanhã de manhã. 

O SR. PRESIUENTE (Mauro Benevides) - V:Ex•, che
gando ao Aeroporto de Congonhas, não poderá -fãzê-lo após 
às 24 horas. Mas outros que demandam várias regiões do 
País poderão chegar, ainda hoje, utilizando os vóos disponíveis 
em Brasília. · 

O Sr. Eduardo Suplicy ~O assunto é muito importante, 
após as palavras do Senador Marco Maciel. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nobre Líder 
Eduardo Suplicy-, V. Ex~ poderá utilizar o mesmo ten:po que 
garanti ao Líder Marco MacieL _ o _ 

A Presidência, antes de conceder a palavra ao nobre 
Senador Eduardo Suplicy, consulta a Cisã se COil.COrda com 
a prorrogação -de mais ·duas horas da presente sessão. (Pausa.) 

Havendo objcção do Plenário, a Presidência pede ao no
bre Senador Eduardo Suplicy que, conciso na ·su.a exposiÇão, 
permita:- que outros Senadores também intervenham, dentro 
do tempo rigorosamente atribuído para esta sessão. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra a V. Ex~ 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB - BA. Pela or
dem. Sem reviSãO do orador.)- Sr. Presidente, até que horas 
está prorrogada a sessão? 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência informa ao nobre Senador Jutahy ~agalhães que a 
sessão, já prorrogada, permitirá o prolongamento dos debates 
até às 24hlrnin. -

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Jâ'transcoireuuma 
hora, portanto. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- V. Ex', en
tão, tranqüilize a Mesa, porque, na presunção deStã Presi
dência, o debate se alongará ainda mais. Por antecipação, 
eu quis consultar a Casa. Da próXima vez que o fize'f, proporei 
a prorrogação por quatro horas. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY~ (PT - SP. Para encami
nhar. Sem revisão do orador.) -_Sr. PreSidente, o Senador 
Marco Maciel elaborou de forma bastante inteJigente o seu 
raciocínio. Porém, gostaríamos de contestar alguns dos pontos_ 
mencionados, sobre um dos quais o Seilador Mário Covas 
já se prepara para fazer referência. Por isso, deixo para sua 
argumentação o aspecto relativo a Ribeirão Preto. 

Quando o Senador Marco Maciel deu a todos a certeza 
de que o Presidente da República vetará essa emenda, pro
posta pelo Senador Nelson Wedekin, embora ele conheça 
melhor Sua Excelência, desta vez, quero dizer que tenho a 
convicção contrária: o radocínio lógico, diante do ato do ~.r_~si
dente Fernando Collor de Mello de encaminhar ao Congresso 
Nacional o salário mínimo no valor de Cr$230, faz-nos tei" 
a certeza de que Sua Excelência não vetará a Emenda Nelson 
Wedekin. Isso porque o raciocínio colocado pelo prezado e 
brilhante Líder Marco Maciel refere-se à situação criada pelo 
Presidente da República ao definir o salário mínimo~ hoje, 
em Cr$230 miL ·~ 

_ .. Se o Senador Marco Maciel mencionou que a situação 
gráfiq é tal qu~ 1 J10je, o Illercadosó poderá absorver aquilo 
que o PfeS:idente :Fõ'ernando Collor consideroU ~~mo :razoável_ 
- Cr$230.0DO,OO. Não hâ como, diante da fórmula colocada 
pelo PreSidente Collor e -das previsões do-Ministro Marct1io 
Marques Moreira; termos urna situação gráfica diferente ou 
pior, do ponto de vista_rle ameaça de desempregado, do que 
a- que v3i -ocorrei effi maio. Isso é da lógiCa, prezado Senador 
Marco Maciel! 

Qual será a diferença, dois meses após maio, em se ter 
um ajUste igual àquele que está ocorrendo de aºril para maio? 
Será o·mesmo valor, em termos reais. Serão os Cr$230~000,00 
ajustados! Então, o que se fará em 4 meses, pela legislação 
se fará em 2 meses, protegendo-se, sim, melhor o poder aquisi
tivo dos trabalhadores, mas não causando, pela lógica gráfica 
de qualquer texto de _economia, urna situação pior do que 
a que vai ocorrer de abril para maio. Isso é clarfssirno! 

O Líder do Governo Marco Maciel falou no diabo 1 no 
diabo do mercado, fazendo-me lembrar daquela pessoa que 
queria exorCizar uma senhora- conhecida !!OS idos de 1959 
e no-início dos anos 60 em Belo_ Horizonte, Refiro-me-à histó~ 
ria da Sr' Hilda Furacão. 

A,quela moça tão bonita de 15 a 16 anos que, na piscfna 
do Minas Tênis Clube de Belo Horizonte, viSada pelos rapazes 
da época que ofereciam de tudo para casar com ela. Certo 
dia um çleles, um banqueiro rico ofere~el_l-lhe_ um apartamento 
em Nova Iorque Se ela se casasse com ele. 

E ela lhe prometeu uma resposta no dia 19 de abril de 
1959. 

Nesse 1 .;o _d_e abril, ela sumiu para nunca mais aparecer 
na piscina do Minas Tênis Clube. Foi parar num maravilhoso 
hotel na zona boêmia de Belo Horizonte. 

Os homens começaram a procurá-la - homens do inte
rior, coronéis- para ter aquilo que, segundo as mulheres 
de Belo Horizonte, seria o mal de Hilda. Mas, segundo eles, 
felizes, procuravam-na para encontrar o bem de Hilda. 

-Mas as mulheres da tradicional família -mineira ficaram 
t30 Préocupaàa:S -que reso1Vêr3.-ri{ "fazei- uma -grande" p3sseata, 
uma campanha para que fosse transferida a zona boêmia para 
o bairro das Camélias, longe do, centrp de Belo Horizonte. 

·Foi"ã.p[e"seD.tadO ·um projeto Pa·ra sêr discUtidO ria "Câinara 
Municipal. As mulheres pediram a um Frei DominiCa-rio, jo-
vem de vinte e dois anos, que exorcizasse aquela moça, Hilda 
Furacão; ela soube disso. O Frei, à frtmie· da passeata e das 
mulheres, foi ao bairro. Hilda já havia conquiStado a simpatía 
de várias personagens do lugar. Certo dia, Maria dos Montes 
e Cíiltilra Fina, urrià grande mulher e um grande travesti esta
vam quase que se matando uma com uma navalha voadora 
e a nutra com arco- e flecha no meio da rua. Hilda tomou 
as armas de ambas, conse-guindo respeito e tomando-se líder 
perante tôdos. _ 

Naquele dia, o Frei, com uma cruz seguindo à frente 
das mulheres tradicionais de Minas., encontrou-se com Hilda 
Furacão. Descendo do seu maravilhoso hotel, ela foi à frente 
de todos os que--po-r· ela torciam perguntar ao frei: _"Por que 

_ você acha que sou o diabo, que sou o demónio? Quem é 
vo_cê, que se diz a_ voz de Deus, para me jUlgar como djabo? 

_ Eu ql!e escuto a voz dos homens, çlos trabalhadqres, as SU'i!S 

angústias, seus problemas por não ganharem o adequado e 
assim por diante. Aquele encontro transformou o frei. 

Essa é uma história do autor Roberto Drumond que diz 
muitQ_ da realidade brasileira. Não vou aqui relatar o livro 
todo, mas fico pensando se o Líder Marco Maciel não tem 
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o mercado que vê como _o diabo,. até como a coisa mais Niriguém diz, ou pouca gente o faz, como o economista 
importante-, tertartü!-nte o Presidente Fernando Collor refletirá Dércio Garci"a-Munhoz, que os juros altos também têm uma 
sobre o que estará acontecendo após maio e junho, enquanto responsabilidade, também são uma causa, uma origem da 
o salário-mínimo for Cr$230, em-deocrrência de uma inflação inflação brasileira, porque quando as empresas são obrigadas 
que, nas palavras do Ministro Marcílio Marques Moreira, de-. a tomar seus financiamentos para comprar matéria-prima ou 
verá declinar, ainda que levemente, se é que_·vai"COnseguir, para capital de giro, ao pagar os juros- com o alto valor que 
em visfa até dos compromissos riacioilais que vão ·paSsivei- têm que repassar, necessariamente, os preçoS pãra o consu
rnente agravar a inflação: E isso poderá agravar mais a inflação mi dor. Ninguém, ou pouca gente fala disso. Aqui, neste Sena
do que o aumento do salário mínimo. Aó final de "juciho se:i'.tf do, l:tá um companheiro nossq que fala isso com_ muita freqüên
mais do que· natural e mais do que justo; principalmerite, _ cia -por sinal, um homem do Governo -, o Senador Ney 
que haja a bimestralidade. Se nãO houver o reajuste proposto Maranhão. Pena que S. Ex• não esteja aqui no âia de hoje, 
pelo Senador Nelson Wedekin, o que_·veremos é _aquilo que mas S. Ex• afirma q.ue-uma das causas da inflação e da desor
aconteceu nos meses de_ março e abril. Foi a ac'efei"iiçã.o da dem da economia etn nosso PaíS é -a remarcação ãbusiva dos 
desvalorização do salário mfnit:nó-de nove_nta _e_ -seis mil cruzei- preços. É o poder que certos setores, que certos oligopólios 
ros dado em dezembro. Estão tão desvalorizad08 em março têm de ref<:!,:z;er o seu preço a seu bel-prazer, a seu gosto, -

, e abril que ocasionaram a quebra recorde de deze_mb_ro _de a seu critério e no tempo em que desejam. Mas pouca gente 
1985. É exatamente a deterioriza:ção da massa de salários fala disso.:J 
em todo o Brasil que está pfOvOCã"ndo um grande desempre-go. Pouca gente fala que na raíz da chamada crise fiscal do 

Já afirrllara o mãio-r-ecohotn~s-ra-des_te s_éculO, John May- Go.Vern'o está _a_sàqeg~Ção. Nesta Casa mesmo, por iniciativa 
nard Keynnes, que um doS p'roblemas-graves-:e--sérióS_deste do Senador Fernando Henrique Cardoso, há uma Comissão 
sistema capitalista é o excesso de concentração de_re_nda, de Parlamentar de Inquérito que s_e ocupa de investigar, em pro
acumulação de capital decorrente da deterioração da_ massa fun~idade, as ~usas da sonegação brasileira. Algumas pessoas 
dos salários. Em poucas· ocasiõe-S n-a: história.do_BrasiLo salário di!Cm q~e fica na faixa _de 40 e outras dizem que fica na 
mínimo esteve tão aviltado quanto agora. ·se quiser ó Goverho · faixa de 60%, mas pouca gente diz que a sonegação é uma 
Collor diminuir a taxa de inflação q"ue 0-façã-poT óufrOs rile"ios- - cau·sa.· da inflação. 
que não a deterioração do poder aquisitiVo dos assalariados. Será que a inflação também não estaria ilós sobrepreços 
Se a taxa de desemprego é tão alta, há Outros instrumentos e rtõs superfaturamentos_das obras públicas, que não é apenas 
que não se deteriorar mafs ó saláriO míniirlo, ifU.e" eStão cónti..-: cõtitel'itrãdora de rendas, que é um dos efeitos nefastos do 
9os exatamente numa dcfiniçãõ muito: mais clara dQs gastos sobrcpreço e do superfaturamento, mas também, com toda 
Públicos, que têm de ser baseados em cri!ériO_s.de prio-ridades a certeza, se uma-obra custa um milhão de dólares e é passada 
sociais ·e .econôinicas -mUito maiS--bem.e1ãbOraâos do que oS' ao Governo por dois milhões de dólares, está aL sem nenhuma 
que têm sido feitos até hoje. _ ~-- -- - __ . ~ __ dúvida- nãq é preciso ser economiSta_- i. ia das causas 

Daí, Sr. Presiden_te, a importância de aprovarmOs a emen- e uma das origens da inflação. Mas ninguém di.i.. iSso-, ningúém 
da sobre a bimestralidade do salário rníriimo. -- fala isso. 

0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~Cçmcedo Será que a inflação brasileira não está na transferência 
a pa-.lavra ao nobre Senador Nelson Wedekir., e pelo princípio maciça·-cte recursos criados pelo povo brasileiro, pelo empresa
da eqüidade a Me_s_a garante as. Ex~ 0 esp--aço- necessário riado_brasileiro, quando nós pagamos os juros e_ os enCargos 

dªs nossas -dívidas externa e interna? Com toda a certeza à defesa da sua proposição. 

O SR, NELSON WE_DEKJN (PPT ---: SC- Para em:J~mic 
nhar a votação. Sem revisão do _orador:.}- Sr, Pr~sid.e_nte. 
e Srs. Senadores, vou procurar ser o mais breve possível. 

O Governo, quando propõe um salário m_íniffio_d.e 230 
mil cruzeiro_s_e uma periodicidade de reajúste_ à cada 4 meses, 
não faz outra coisa a não ser repetir uma velha tese, a de 
que o salário cauSa-inflaÇão, de que o salário seria a causa 
fundamental da inflação. -

Nós já experirnentamos_inúmeras Vezes csS.c mesmo terné
dio. Esse mesmo tipo -de. proposição já foi _ _feito .t~rri. tãn~as, 
outras ocasi6eS e a verdade é que apesar-de os salários estarem 
mais comprimidos, maiS arrochados do que _nunca, e de o 
saláriO mínimo do BraSil ser -o menor da América Latina, 
para nossa vergonha. a inflaÇã-o Córitlnria iliirii f)atam·ar- que 
é bastante elevado. Vinte poi cenio é inflação de p-als subde, 
senvolvido. 

Em outras palavras, quero dizer que a form·a, o meca
~iSmo de .combater a inflação"pela via da cOmpressão dos 
salários é um remédio já'expcrirneflüido e que não dêU certo-. 
DeCididamente não deu certo! Só_ causoU _ _males -superiores 
e maiores; só atimeritou-o-grnu de dificuldades e -~e sacrifícios, 
principalmente daqueles que trabalham e, prinCipalmente dos 
que ganham salário míriifn.Q~·. - -- · _,-

está aí uma causa e uma origem da inflação. 
__ Mas riÇ>s, do Sen~do, nós, do Congr~sso, nada podemos 

fazer em relação aos juios altos, porque isso não é da nossa 
competência e neril da nossa atribuição. Quem faz a pOlítica 
de juros é cJ Ministério da Economia, é o Banco Central. 
Nós somos impotentes para resolver, ou pelo menos para 
reduzir, o problema da inflaçãO pCii'-ãf. -

O que podemos nós fazer em relação à sonegação; ·se 
uma boa política tributária, uma boa polítiCa -fiscal e uma 
b9a fiSC-alização.s~o tarefas_~xc)usiyas dO Eite.cU.tivo brasileiro, 
não têm nada a ver, a rigor, com o Congresso Nacional? 

O _que nós podemos fazer com a inflação que decorre 
da remarcação abusiva, da remarcação vergonhosa dos pre
ços'? Praticamente nada. Alguma coisa, uma ou outra lei aqui, 
um ou outro 2osítivo acolá, mas, sem dúvida alguma, não 
está ao nossú alcaflce. fazer com que os preços fiquem num 
patamar que seja razoável, que não haja o roubo, que não 
haja o lucro indevido e abusivo. Não está no nosso alcance. 

0-.que dizer dos subsídios? Com os subsídios, entretanto, 
há uril~ diferença. Dos_ subsídjos~ que também são fonte de 
inflação, passa alguma coisa por esta Casa, pelo Congresso 
Nacional, porque o Governo não pode conceder subsídios 
a nenhuma atividade se não for lei, se não passar por aqui. 
Mas af nós somos mais ou menos generosos; ·somos mais oti 

_ ft!enos _f.lexíveis; não somos tão exigente~, :nã9 arma'ritos uma . 
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série- áe ãrgumentos pari nâo votar-Ó:Csq_bsídios dessas ativi~ não devolver à Câmãra, até pelo efeito ctemoiiStàitiVO~- como 
dades. tantos aqui falaram, para que ela saibaqualo nosso sentimento 

A mesma coisa eu digo em relação ao pagamento dos repetido, o nosso sentimento em cada oportunida_de em que 
jurós e encargo~s-da dívida. De novo, de algum modo, somos temos que votar de um dia para o outro, sob toda a sotte 
flexíveis, não somos tão eXigentes. Nós votamos- aqui, nesta de pressão~ sob toda sorte de ameaça, às vezes do Governo 
Casa do Congresso Nacional, no Senado, vários acordos da e às vezes até mesmo da sociedade. Acho que essa é a primeira 
dívida, e com um protesto aqui, um protesto_ acolá; mas, de lealdade que temos, com o Senador e conosco mesmos. Somos 
um modo geral, esses acordos da dívida foram aprovados Se!!_adores e çreio que todos nós aqui devemos ter orgulho 
pela votação-amplamente majoritária desta Cã.s_a. De novo- de §é-lo afinal de contas·som_os ·ap(!nas "81 brasileiros ~esta 
nós somos mais ou menos generoso~. somos mais ou meilÔ's CaSa. Por que é·-que Seffipre-lii-3 sUbordinação, por que é 
flexíveis. - que há sempre a submissão, por que há sempre esse cop:stran-

Quando chega o momento de decidinnos o _salário do gimento. Essa é a primeira lealdade, a -~ealdade funda~ental, 
trabalhador, achamos que a cada 4 meses é bom reajustar entretanto, não é nem com a Câmara e nem conosco mesmos, 
o -salário do trabalhador. Aí se alinha a mais ampla série a lealdade fundamental é com milhões de trabalhadores que, 
de argumentos, uns -ãbsolutamente fantasiosos- e falaciosos. afinal de contas, nos trouxeram a esta Casa, 'ou não fáram 
Tudo o que querO pedir a esta Casa, aos meus cólegas Senado- eles? OU esquecemo-nos deles num inomento tão singular 
res, é que tenhamos a generosidade, a m~nte aberta, o espírito como esse que estamos vivendo. EsSa é a lealdade fundamental 
aberto e o espíritO público Ue votar uma coisa simples. Não e esse é o nosso dever. 
estamos propondo, nesta Casa, o reaj~ste ~e_n~al-:--_e_ seria Quero encerrar, Sr. Presidente, mas não quero deixar 
jUStO que votássemos o :r:eajuste iiiensal. _ de fazer algumas observações sobre o que disse o Senador 

Cõm-0 disse o Senador Epitácio Cafeteira, o GovernO Mârco_Maciel. Em primeiró -lllgar,_ele disse que ~ lei não 
tem a UFIR, e o seu reajuste, o seu _índice de indexação resOlve salário, ma:s é preciso -que eSta Casa lembre que não 
é mensal. As empreSas reajUstam osseus_ preÇOS praticamente. fomos áó~ que PrOpusemos essa lei, ela veio do Presidente 
quando desejam, seja na aViação, seja nos tranSporteS coleti- da República, cujo líder do governo, ·nesta Casa, é O Sr. 
vos, seja nos montadoras rriultinacionais. Marco Maciel e se ela é só um símbolo, como S. Ex~ disse 

Por que não reduzir essas periodicidade de 4 para 2 meses, aqUi, se é só uma referência:-, _então:~~? -pr:e~h;~ria ter.~iànd~do 
num momento, Sr. Presidente, S!s. Senadores~ ein que é pre- uma leí fixando o salário rnfníni<f em 230 mil cruzeiros, ou 
ciso lembrarmos aqui, talvez alguém não goste~ m-as ·não pedi- por outra, se é sfn1bolo e se isso não tem valor maior, tamb~l_ll 
mos, não pleiteamos:, não esperávamos, um aumento como não tem valor maior que o reajuste seja quadrimestral ou 
o que·valllOS"ler agora. E nós- somOS;=J'áp1dos para votar. E bimestral e também não tem valor maior se o salário míriimo, 
receberemos os nossos 30% provavelmente neste mês, e não aqui votado, seja~ de 242 e não ·de 230 mil cruzeiros-. -Se é 
a partir de 1 \) de maio; e no- mês de maio, vamos receber só símbolo. Mas não é sQ símbolo. Este País precisa de lei. 
mais 25% e no mêS de ]unho vamos receber mais 25%. -Oueroaté'dizer,issomefoilembnldo-peloSenadorMário 

Mas somos duros, somos inflexíveis, somos c!xigentes --Covas, qUe o Senador Marco Maciel, na sua presssa e talvez 
quando se trata -de reduzir a perió"di~idade de reajuste _do at_é na sua preocupação, -cometeu aqui um brutal engano, 
salário mínimo ·ue 4 para 2 meses. Isso não faz sentido, Sr. quando disse que havia uma professora no- interior de São 
Presidente, Srs. Senadores. O que est~mos propondo é uma Paulo que recebia 63 mil cruzeiros mensais. Não é verdade. 
coisa muito modesta, é umã coisa insignifiCante-. Nós- fize_mos · A notícia do jomai_Folha de S. Paulo foi mal lida. Essa pessoa, 
assim não foi pói" um neri.buln esPírlio" de solidariedade, apenas que e~tá aposentada. recebe 600 mil cruzeiros por mês. -E 
para que essa proposta tivesse trânsito, pudesse andar, sensibi- _ os ~3 mil cruzeiros que ela recebeu foi de PIS/P ASEP. Não 
lizar os nossos ·colegas, os noss_õ-s companheiros, o~ Senadores tem nada que ver com _o salário mfnimó. -POifarlto, não é 
desta Casa, porque, Santo Déus, o que ésta~os pedindo é por aí o argumento do Senador Ma~co Mac_íel. 
que em vez de 4 meses sejam 2 meses. Será isso_ peáír muito Outra Coisã;~·qúe Õ ·desempregO nãô: é-Causado por um 
para o trabalhador brasileiro? Ou será que nós não _sabemos salário mínimo de 230 .ou de 242 mil_cruzeiros. Santo Deus. 
que em maio teremos 20% ou 22% de inflação? Será que O desemprego, irúts qUem é qUe não sabe, nes~--Pã"ís, não 
não sabemos que em junho teremos mais ZOou riiais 22%'? precisa ser economista, é causado pela política_ de rece_ssão, 

Quando proPomos 0 _reajuSte -bllnestrãi a pat:tir de l(> pela política reces-siva do GovernO. Uuenl n_ãõ sabe disso? 
de julho, isso -s-ó-vai ter reflexo no final de julho, no _come_ço -ComO é que se pode dizer aqui que uln salário de 230 
de agostu. Será que isso é tão grave_? Será _que_ o céu vai ou- de 242 é causa do desemprego? Considero esse argume_nto_ 
desabar nas nossas cabeças'? Será que a terra vai ·fender por absolutamente fantasioSO, e não podemos entrar nisso. Não 
causa -de uma proposta tão ínfima, tão insignificante; tão mo- podemos nos sentir ameaçados, receosos~ · 
desta? Não posso crer. Falou também o Senador Marco Maciel dos vários tabus 

que se estão demibando. Vamos derrubar um tabu hoje, ou, 
Acho, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que temos duas pelo menos, vamos fazer a experiência; - -

lealdades que nos recomendam votar na propqsição de reduzir Ao longo do tempo estão dizendo: _salário causa inflação. 
de 4 para 2 meses o reajuste do salário mínimo, duas le_~ldades E,nem vamos derrubar com esse projeto, nem vamos derrubar 
fundamentais: uma conosco rriesrnos, com esta Casa. Tudp com a emenda, nem vamos derrubar com 242 mil cruzeiros. 
já foi dito aqui, tudo já foi rigorosamente -_dito aqui, não Mas vamos, pelo menos, experimentar. Vamos ver como isso 
faz sentido nós, em todas as oportunidades, termos que votar fiça. 
o prato pronto que -veio da Câmara dos DeputadOs, sem ne-__ Os argumentos que aqui se expendem contra essas emen
nhum tempo para estudar melhor. Várias proposições, en- das referem-se ao futuro. Vamos, em algum momento. experi
quanto estávamos aqui discutindo, foram também levantada~, _ mentar, dar um passo à- frente. Não vamos res_olver, mas 
_mas não tivemos tempo, não podemos fazer melhor. Por que vamos dar um passo -ã frente. 
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Finalmente, quero dizer a todos os companheiros agora, 
sim, finalmente, peço desculpas ao Sr. Presidente, se me alon
guei, rilas ad~o que -todos_ nós ternos que "decidir aquf.- de 
acordo com a nossa consciência, com a nossa visão do mundo, 
com a visão de políticO, com a viSão de economia que cada 
um de nós tem. Só. não _vamos agir com receio e -com ineçlo. 
Neste momento, o único conselho, a única recomendação, 
que não podem-os aceitar é a respeito do medo e do receio 
como- falou o Senador Marco_ Maciel. Se a Câmara rejeitar 
as alterações que nós eventualmente aqui produzimos, está 
no seu direito, está na SUa prerrogativa, e õ -que temos· nós 
a reclamar? Se o Presidente da República - como se disse 
aqui tão claramente, pela voz _de todos os Líderes do Governo 
-vetar, também e_stá_no se-u direito coinO, também, teremos 
nós__o direitO,-ã:diante, de derrubar o veto. O que não podemos 
é decidir Com medo, com receio. O argumento do medo e 
do receio ~desculpe-me o Senador MarCo~Maciel -mas 
é-uma dedução ihedíocre. O argurilento do terror. U.ma v_ez, 
Dom Paulo Evaristo Arns, em tempos muito -iriã:is difíceis 
para este País, disse um_á coisa profundamente verdadeira. 
Seinpre estamos atrás dos grandes inimigos da Nação mas, 
naquele momento ele diziã:- '"'O medo é o piõr ihimigo da 
Nação." 

Nós, no momento em qUe vamos votar; temos Que- ter -
isso na nossa conta, na nossa altivez, num mandato que o 
povo nos conferiu-,- e-tern-os que vOtar, Sr. Presidente, Srs. 
Senãdores, aí, diferente, COriio O ex-Presidente Juscelino Ku
bitschek, quando ele disse: "Deus me poupo-u- o sentimento -
do medo.'~. 

Muito obrigado. (MUito bem! PaJ,mas.-0 qradqré cumpri
mentado.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência indaga, dos Srs.~ Senadores, se há entre eles alguém 
que deseja o·cupar a tribuna agora. A Mesa-garantirá o mesmo 
espaço de tempo de que se utilizaram oS _que ocuparam a 
tribuna até_ ago:i-a. 

Já que nenhum dos Srs~ Senadores deseja_tisar da palavra, 
vamos proceder, à votaç-ão. - -

A Presidência pede a todos o-s Srs. Sen_adores que possibi
litem à Mesa a identificaçãO- do voto de cada um para que 
a proclamação dos resultados com absol!-].ta precisão~ 

Os Srs. Senadores que aprovam a Emenda n9 3, de autoria 
do nobre Senador Nelson Wedekin queiram permaneCer séii
tad~os. (Pausa.) 

A Secre.tariã-Geral da Mesa vai proceder à computação-, 
visualizando os Srs. Senadores. A Presidência pede aos Sena
dores que permaneçam na posição que identifíq-ue- o votO. 
A Mesa, está fazendo uma nova aferição do portanto ·vamos 
verifi.Cãi a· Bancada o lado es.querdo. 

A Presidência faz a_ apuração final, ela própria. 
A infó-rinfição -da Secretaria Geral da Mesa é que seriam 

25 SrS~-Senidores de pé e 26 Srs. Senadores sentado.s. 

O Sr. Marco Marciel- Sr. Presidente, peço a palavra, 
pela ordem. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Tem a pala
vra V. Ex' 

O SR- MARCO MACIEL _(PEL ,.- !'E. Pela ordel)l.) 
-Sr. Pre.sidente, não quero absolutamente questionar a con
duta da mesa. Mas como se trata de matéria muito-i:elevante 

para esclarecimento melhor, inclusive, das posições peço a 
V. Ex~ faça acionar as campanhias. Dê 10 minutos para que ... 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência esclarece ao nobre Líder Marco Maciel que o quorum já
está demonstrando à saciedade. Em razão disso, irei proceder 
à votação nominal para que não permaneça nenhuma dúvida. 

Peço aos Srs. Sena-dores~que ocupem seus lugares.- Vou 
proceder à verificação a·finl de que não se questiorie, nunca, 
a lisura da vot3.çção. - -

O SR. MARCO MACIEL -Sr. Presidente, gostaria que 
V. Ex~ nos concedesse um prazo para que os colegaS qUe 
estão nos gc,~.binetes ocoi'rarn ao plenário. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro BeneVides)- Nobre Líder 
Marco Maciel, o tempo em que V. Ex' se reporta seria no 
_caso da inexistência de quorum com a suspensão da sessão. 
Mas, a esta altura dos trabalhos já constatamos mais de 50 
S_enadores que é um~ del!lontração evidente... -

O SR- MARCO MACIEL- Mas, para que V. EX' possa 
ter um maior número possível de Parlamentares votando esta 
matéria. V. Ex~ sabe, como os gabine~es são relativamente 
çlistantes -_sei o que é is~o;-Sr. President~! pdiqU~1:_-m~u 
gabinete é num dos anexos próximos à biblíoteca--_sei que 
levamos de 10 a 15 miriiitos, ·somos ülterpelados nos Carre
dores ... 

O SR. PRESIDENTE (Maur9 Benevides) - A Presi
dência comunica ao··nobre Senador Marco Maciel que as cam
panhias já foram acionadas e se algum Senador ainda estiver 
trabalhando no seu gabinete, entregue aos "misteres" parla
II_l_e_ntares, certamente já estará demandando do plenário para 
exercitar o direito de voto. - - - - -

Os Srs. Senadores já podem votar. 
Para esclarecei a vutação, os que votarem ''sim'' aprovam 

a emenda; os que votarem "não" a rejeitam. 

O Sr. Marco Maciel - Sr. Presidente, peço a palavra 
tx:I~ ordem. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
(f palavra a V._ Ex"f. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pela ordem .. Sem 
r~vis-ão_-do õrador.) -Sr. President~. o S,~nador Lourival 
Baptísta atê- há poucos minutos estava aqui. S. Ex~ saíu,-e 
pOssíVel que tenha ido ao se_u·gabinete repousar um pouco. 

Como S. Ex• está entre oS presentes da Casa e é um 
Parlamentar assíduo, tendo participado de grande parte da 
sessão, gostaria que V. E~ tivesse a condeScendência COm 
relação ao temPo, para que :Pudéssemos ter a sua manifes~ 
tação, assim como a de outros Senadores que estavam aqui 
até há bem pouco e que naturalmente se dirigiram ads Seus 
gabinetes. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides)- A Mesa tem 
sido extremamente tolerante, em razão da relevância da maté
ria, permitindo que o Líder Marco Maciel fiZesse as vezes 
da Mesa e solicitasse a presença dos Srs. Senadores -em ple-
náriO: - - · 

Todos os Srs. Senadores já votaram? (Pausa.) 
Não tendo sido conduída a votação, a- Mesa concede 

um minuto, para que os ·srs. Senadores votem. 

O Sr. Carlos Patrocínio -Si. Presidente, peça a palavra
pela ordem. 
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra a V. Ex• 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL -TO. -Pela or
dem.) --Sr. Presidente, gostaria que V. Ex~ esclarecesse inais 
uma vez de como será a votação_. 

O SR. PRESll>EN'rE (Mauro Benevides)- Nobre Sena
dor Carlos Patrocínio, se V. Ex~ for favorável à emenda, aper
tará a tecla "sim", se for contrário acionará a tecla "não". __ 

Há alguma dúvída entre os presentes quanto a essa siste-
mática de votação? (Pausa.) · 

(Procede-se à votaçdo) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -·'rodos os 
Srs. Senadoies já votaram? (Pausa.) ·" -

Vou proclamar o resultado._ 

O Sr. Marco Maciel- Sr. Presidente, peço a palavra. 

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, temos-informação de 
que o Senador Lourival Baptista se deslocara para a sua casa 
e dela já saiu, encontrando-se a caminho. 

Até para melhor conhecimento da posição da Baricada 
e para que o maior número de Senadores possa dar o seu 
voto gostaria de solicitar ... 

O Slf. PRESlDENTE (Mauro Benevides) _:__Nobre Líder 
Marco Maciel, todas as modalidades protelatórias a Mesa já 
admitiu para pernlitir.:. = =-~--~~-- --~___:- ~ 

O SR. MARCO MACIEL _:_Gostaria que V. EX' oÚvisse 
a manifestação do Líder Humberto Lucena e, depois, produ-
zirei a minha manifestação. -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Nobre Líder, 
o que a Mesa deseja é co-nhecer a manifestação do -Plenário. 
Se o nobre Líder Humberto Lucena desejar falar, a Mesa 
será compelida a admitir que S. Ex~ retorne à tribuna, certa
mente, para brindar à Casa com um brilhante pronunciamento 
da sua lavra. 

O SR. MARCO MACIEL - Sr. Presídenie, ainda não 
votei. Alguns outros também não o fizeram. GOstaria (le co-
municar a nassa posição... ~ . - ' -

O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel) - A Presidência 
vai proclamar o resultado neste instante. 

O SR. MARCO MACffiL- Sr. Presidente, o Senador 
Lourival Baptista, também, já confirmou ... 

O SR. PRESIDENTE (Mauro BeneVldes) - A Presi· 
dência pede ao Senador Lourival Baptista que acione a tecla 
respectiva de sua preferência: O Senador Louriva~l _BapHSta 
pode acionar a tecla, direito que a Constituição asSegura a 
S. EX' (Pausa.) 

Vai ser proclamado o resultado. 
A Presidência indaga ao nobre Senador Jarbas Passarinho 

se S. Ex• já votou. (Pausa.) · c 

(Prossegue a votação.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:. 

Alexandre Costa --Alfredo Cãmpás--=--AIIDii:- Gabrief 
Antonio Mariz - Beni V eras _; Cesar DiaS - Chãgas 

Rodrigues - Eduardo Suplicy - Epitádo Cafditeira - Fla
viano Melo - Garlbalde Alves- Humberto Lucena- Iram 
Saraiva- João Calmon ..:..._José Fogaça- J"utahY-Magalhães 
-Magno Bacelar -- Mansueto de Lavor -Mareio Lacerda 
-Mario Covas - Moises Abrão --Nelson Carneiro- Nel-

__ son Wedekin ---=' Paulo Bisai - Pedro Simon - --Ronaldo 
Aragão - Rónãil TitO•. 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 

Amazonino Mendes - Auréo Mello - Carlos de Carli 
- Carlos Patrocínio - Coutinho Jorge - Elcio Alvares -
Eneas Farias- F. ROllemberg- Gersom-Camata- Henri
que Almeida - Jarbas Passarinho - João Franca --João 
Rocha -Jonas Pinheiro -José Eduardo ~JúliO- Caffipos. 
- Louremberg Rocha - Marco Maciel - Marluce Pinto 
- Meira Filho- Raimundo Lira- Valmir Campelo· 

-o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Votaram 
"SIM" 27 Srs. Senadores; e "Não~• 22. · 

Não houve abstenção. 
Total de votos: 49. 
A Emenda n» 3 foi aprovada. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bene.vides)- Sobre a me
sa, requerimentos de destaque que serão lidos pelo Sr. J9 
Secretário. - ~ - - -

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 228, DE 1992 

Nos termos do art. 312, alínea c do Regimento Iriterno, 
requeiro destaque para aprovação da emenda n9 2 ap!eSeritada 

·ao PLC n• 31192. · 
Sala das Sessões, 30 de abril de 1992. Sen. Nelson We-

dekin. 

. REQUERIMENTO N• 229, DE1992. 

Nos termos do art. 312, alínea c do Regimento Interno, 
requeiro des.taque para aprovação da emenda n9 3 apresentada 
ao PLC n• 31192. .. · · ··· .. __ ··· · 

Safa das Sessões, 30 de abril de 1992. Senador Nelson 
Wedekin. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi· 
dência declara prejudicado o destaque relativo à Emenda n» 
3, tendo em vista que o mesmo já· foi objeto de deliberação 
-desta Casa. - · · · · · - - ·-·· · · · 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Passa-se à 
votação do requerimerito de de_staque para a votação da Emen
da n9 2 que recebeu parecer contrário. 
_ :::_- A votação do requerimeiltá envolve decisão sobre a 

emeiiâã.. ------ - - -

O sr. Huniberto Lucena -Sr. Pi-esidente, qual é a emen-
da? 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi· 
dência solicita ão Sr. 19 Secretário -que proceda a uma nova 
lei_tura_da emenda para que a matéria fique clara para todos 
os Srs. Senadores. 

- É Üda a seguinte, 

EMENDA N•2 

O a~t. 7>' passa a ter a seguinte redação 
Art. 7• A partir de I• de maio de 1992, o salário 

mínimo mensal será de Cr$242.000,00 (duzentos e qua· 
renta e dois mil cruzeiros). 
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O S8-I'RESIDENTE (Mauro Benevides)- Os_que vota
rem "sim" aprovam a emenda; os que votarem "não", obvia
mente, rejeitam a_ emenda. (Pausa.) 

Srs. Senadores,_a informação_ qúe chega à Mesa é que 
a questão é aberta nas respectivas bancadas. 

A emenda já teve sua leitui"a procedida pelo Sr. 19 Secre
tário; é a que eleva para 242 mil cruzeiros o salário mínifuo 
para todo __ o_ País_. -

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permancer 

sentados~ (Pausa.) 
Rejdtada. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Passa-se à 
votação da Emenda n" 19 , que será lida novamente pelo Sr. 
l9Secretário. -- - --- -------

É lida a seguinte 

EMENDAN""l 

DECLARAÇÃO DE VOTO, 
(Do Senador Jutahy Magalhães) 

Sobre o Projeto de Lei da Cãinarã. n9 31, de 1992 
(n9 2.747/92, na origem), que "dispõe sobre a politica 
nacional de salários e dá outras providências''. 

~_Como -sempre vem ocOrrendo, na apreCiação das inatérias 
de caráter urgente, chegam elas ao Senado no último minuto 
doS prazos consensuados entre o Governo e suas lideranças 
nas duas Casas do Congresso, para aprovação. --

- No caso deste projeto, que trata de um assunto de funda
mental importância, o Executivo dispós de um longo tempo 
para estudá-lo. A Câmara dos Deputados, por sua vez, teve 
a oportunidade de_ não só examiná-lo exaustivamente, como 
deu-se ao luxo de apreciar a matéria cotri um texto alternativo 
de iniciativa -de uma de suas Comissões. 

E -aqui, no Senado, Sr. Presidente? 
Não temos tempo para absolutamente nada, restando-

nos, novamente, o triste papel de órgão carimbador. 
Há algumas questões de suma importância que a simples 

Suprima-se o art. 3~ do projeto. leitura do texto do projeto não esclarece. 
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevicles) _ Esclareço Espero que a liderançado Governo" nesta Casa poSsa fa-

aos nobres Senadores que quem votar ·~sim" eStará supriínfndo zê-lo. 
0 artigo;_ quem votar "não" 0 mantém. Tratando-se_de salário mínimo, que é o vafor da remune-

ração da esmagadora maioria dos assalariados no Brasil, deve 
O Sr. Magno Bacelar- Sr. Presidente, pela ordem. haver toda uma preocupação do legislador de cercar a matéria 
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo das garantias necessárias à preservação do mínl_mo necessário-

a palavra a V. Ex~- - ___ c;!e seu poder aquisitiVo (se é que o salárío- mínim-O tem esse-

39? O SR. MAGNO BACELAR - P_Qderia ser _lid_Q 0 :;trt. - po~~Va:ra tanto~ o art. 29 _do projeto propõe a instituiçãO de 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~ Q arf. 39 
já se _acha inserido ~o próprio texto do projeto. A leitura 
vai ser processada, agora, ·pelo Sr. 1~ Secretário em atendi
mento a requerimento. 

E lido o seguinte 

Art. 3~ _Para os· fins desta lei, define-.:se ó Fator 
de Atualização Salarial - F AS, como o resultado da 
multiplicação dos seguintes índices unitáros: .- , _ " 

I- índice da v.ariação- acumulada do IRSM no 
quadrimestre imediatamente anterior- ao mês de refe
rência do FAS; 

II - índice da variação mensal do IRSM no mês 
imediatamente anterior ao mês de referência do F AS~ 
dividido pela média geométrica dos Jndices das varia
ções mensais _d_o_IRSM no quadrimestre menCionado_ 
no inciso anterior. . -

Parágrafo úriico~: _ Pãra fiils~destc artigo, o índice 
unitáriõe a- sOma d3 unidade (1,00frii3iS-·a· VariaçãO 
percentual do índice considerado, dividida por 100 
(cem). 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dênciã pede a _atenção dos Srs. Senadores. Os que votarem 
"sim" suprimem o art. "39 do Projeto de Lei n9 2.747. 

Em votação. · -- - - -
Os Srs. Senadores que a aprovam queirain permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Rejeitada. 
A matéria vai" à Comissão Diretora para a redação finãl. 
O .Sr. Jutahy Magalhães encaminhou à Mesa declaração 

de voto, que será publicada na forma regimental. 
É a segu1nte a declaração de voto ~ncaminhada: 

um chamado índice de Reajuste do Salário MíniniO.....:.. IRSM, 
qUe, eXpressamente, "refletirá a variaÇão ·mensal _do _custo 
de vida para as famfiias cOril. renda_até dois salários mínimos". 

_ Emb~ra_a proposição seja impeiãfiVa aó--prever:essa·ga
rantia, é p-reciso saber, concretamente, se isso será cumprido. 
Todavia, como o IRSM será calculado e divulgado, no futuro, 
pelo IBGE, nada se pode adiantar sobre isso. 

- E quanto à metodologia de cálculo do IRSM? Também 
estar.émo_s votando no -escui-0, porque só depois d_e aprovado
o p-rOjetO é que o Ministério da Economia, Fazenda e_Planeja
mento irá estabelecê-la e divulgá-la, conforme dispõe o § 19 
do art. 29 

Já Oo art. 39 prevê-se um -Fator de_ AtuaH:ZãçãÕ- Salarial 
- FAS, como resultado da multiplicação dos índices alí esta
belecidos. Só que tais- índices dependem de outros, como o 
próprio IRSM, futuro e aleatório. ·· · - - - · · 

Quer dizer, Sr. Presidente, estamos, outra vez, votando 
no escuro e sobre o desconhecido. 

Não deixarei de votar pela aprovação do projeto, pois 
do aumento do salário mínimO, p3fa Cr$230 mil, que ele 
estabelece, depende a sobrevivêncía da maioria das famílias 
e trabalhadoreS deste País. - - -

Entretanto, quero que o trabalhador brasileiro saiba que 
meu voto foi cOnsciente da gravidade da situação atual desse 
trabalhador, que o aumento ora aprovado vai desafogar, mo
mentaneamente, a Sittiã.ção de penúria em que ele se encontra, 
mas quero que esse trabalhador saiba que meu voto envolve 

- também a preocupação pela garantia de que os- futuros rea
justes do salário mínimo reincorporarão as -p-erdas- reais havi
das nos períodos de defasagem. 

E mais_ uma vez-, Sr. Presidente, Srs. senadores~ protesto 
cop.tra a pres~são que ~os_ impõem para ap-r~ciar _fi!.atéria de 
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tal relevância seril as mínimas condições de um exame aprofun
dado que ela requer. 

Era o que tinha a dizer para justificar e explicar o meu 
voto. 

Sala das Sessões, 30 de abril de !992. -Senador Jutahy 
Magalhães. 

O SR. PRESIDENTE .(Màuro Benevides) :...:_ Sobré a me
sa, redação final que setá lida pelo Sr. 1"' Secretário. 

É lida o se-guinte 

PARECER N• 103, DE 1992 
. (Da Comissão Diretora) 

Redação .final da emenda do Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara n• 31, de 1992 (n• 2.747,_cle 1992, 
na Casa de origem). 

A Comissão biretora apiesénta -a redição fína1 da emen
da do Senado ao Projeto de Lei da Câmara rf' 31, de 1992 
(n' 2. 747, de 1992, na Casa de origem), que âispõe sobre 
a política nacional de -salários-é dá outras providências. 

Sala de Reuniões da COinissão; 30 de abril de 1992.
Mauro Benevides, Presidente -- Iram Saraiva, Relator -
ALexandre Costa - Meira Filho. 

ANEXO AO PARECER N• 103, DE 1992 

Redação final da emenda do Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara n• 31, de 1992 (n• 2.747, del992, 
na Casa de origem). 

EMENDAN•l 

(Corresponde à Emenda n• 3 - Plenário j 
Dê-se ao parágrafo úniCo dO árt. 79 do ProjetO, a·Seguinte 

redação: 
"Art. 79 ~·······-·-··~·-·······~,____; ...• _.~.,..-.:__~·M·~-ú-~-~·· 
Parágrafo único. A partir de I• de-}ulho de 1992, 

o valor do salário mínimo será reajuSfado bimestral
mente pela aplicação do FAS." 

o SR. PRESIDENTE (Mauro BenevidesT- Em discus-
são a redação final. (Pausa,) -

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. . _ ~ 
Os Srs. SenadO-res qUe a· ãproVam queiram perniãnecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria retorna--ao exame d3:-Câmara dos_ Deputados. 

O Sr. José Fogaça -Sr. Presidente, peço a Palavra pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) .:.._ Concedo 
a palavra a V. Ex' 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB- RS. Pela ordem. Sem 
revisão do orador,)- Sr. Presidente, gostari~_apenas de fazer 
um registro, já que há dúvidas no Pensamento de alguns Sena-
dores. -- -- ~- - - -- - ---- - --c- _ 

O art. 79 -do textC) que foi aprovado no-Senado _9iz: .,,-a 
partir de 19 de maior de 1992 inclusive", IstO sigÕifiCã: que, -
mesmo sendo aprovado a posteriori pela Câmara, a vigência 
do novo salário mínimo será a partir de 19 de maio-inclusive. 

o sR: PRESlDENTE (Mauro Benevides)- Nobre Sena
dor José Fogaça, a Presidência vai prestar um esclarecimento 
à Casa. A emenda aprovada estabelece que a partir de 19 

de julho de 1992 o valor do salário mínimo será reajustado 
bimestralmente pela aplicação do FAS. Só a partir de 1• de 
julho. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Sem dúvida, V. EX' tem razão; 
mas isso modifica o parágrafo único: · · 

O SR_ PR,ESIDENTE (Mauro Benevides) - "Dê-se ao~ 
parágrafo único do art. 79 do projeto a seguinte redação 

Parágrafo único. _ A p3rtir de 19 de jl,!lho de 1992)_ o 
valor do salário será -reajustado bimestralmente pela aplicação 
doFAS" . 

Essa foi a emenda aprovada. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Mas permanece o caput do 
art. 79 que diz; ''A partir de 19 de maior de 1992 inclusive''. 

O SR. ~RESIDENTE (Mauro Benevides)- V. Ex• tem 
razão. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Passa-se à 
apreciaç-ão do Requerimento n9 225, de 1992, lido no Expe
diente, de autoria do nobre ~enador_ pivaldo Suruagy. 

Solicito ao nobre SenadOr-Jõnã.s Pinheiro o parecer da 
Comissão de Relações Exteriore_s e Defesa Nacional. 

O SR. JONAS PINHEIRO (PTB - AP. Para proferir 
parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, o parecer 
é favorável, tendo em vista que as despesas não correrão 
à conta do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- O parecer, 
portanto, é favorável à concessão da licença ao Senador Di
valdo Suruagy, cujo deslocamento para o exterior não implica 
ónus para o Senado Federal. 

Em _votação. . _ - -
Os Srs. Senadores qUe O aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
-Aprovado. 
Fica cóncecUç{a a licença solicitada. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra a V. Ex~ 

O SR. EDUARDO SUPLIÇY (PT -.,. SP. Pela ordem. 
Sém revisão do orador.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
antes de encerrar esta sessão eu desejo prestar uma homena~ 
gem ao artista plástico Lívio Abramo, _que faleceu domingo 
no Paraguai e fo.i_enterrado ontem, em São Paulo. 

Lívio Abramo, que morreu aos 89 anOs, foi artista autodi
data e um dos pioneiros da gravura brasileira. Vivia no Para

-guai -ÇJeSde 1962, onde chefiava,_ na _embaixada brasileira, o 
Departamento de Artes do Centro de Estudos Brasileiros. 

Foi também neto de padeiro anarqui"sta, emigrado da 
Itália para--São Paulo em meados do século passado, militante 
do Partido Comunista Brasileiro e, a partir de 1933, do Partido 
Socialista Brasileiro. Um dos fundadores do Sindicato dos 
Jornalistas e irmão da atriz Lélia Abramo, do jornalista Fúlvio 
Abramo e do jornalista Clãudio Ab[amo. 

A nossa homenagem a esse importante brasileiro. 

0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Fica regis
trada a homenagem póstuma proposta pelo nobre Senador 
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Eduardo Suplicy. A Mesa associa-se-a essa--manifestação de 
pesar. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência vai encerrar os- trabalhos, designando ·para a sessão 
ordinária da próxima segurida~feira a seguirlte: 

ORDEM DO DIA 

__ Projeto de D.~creto Legislativo r!" 141, de 1991 (n9 46/91 __ , na 
Câmará do_s Deputados), que aprOva o texto do AcordO _de 
Cooperaçãõ-para a Redução da Demanda, Prevenção do Uso 
Indevido e Combate à Produção e ao Tráfico Ilícitos de EntOr
pecentes e Substâncias Psicotrópicas, celebrad-o entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e o GovernQ çla 
República do Chile. 

-5-
-

1 
_ REDAÇÃO FINAL 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 125~ DE 1991 -COMPLEMENTAR N' 22, DE 1992 

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida 
(Em regirite ·cte urgência, nos termos do arL-3.36, .c, do __ pela Comissão Dii-etora em seu Parecer ri~ 84, de 1992) do 

Regimento Interno.) . - -·. . - Projeto de Decreto Legislativo n' 22, de 1992 (n' 99/91, na 
Votação, em turno úriico, do Projeto de Lei da Câmara Cãinarã dos Deputados), apresentado pela Comissão Mista 

n" 125_,_ de 1991- Complementar (n" 60/89, na Casa de ori~ de Planos, Orçamentos Públicos e FiSChlizaç_ão, COIP9_ condu~ 
gem), que.disciplina os limites das despesas coro o funciona- são de seu Parecer nP 30, de 1991-CN, que aprova as Contas 
lismo público, na forma do art. 169 da ConstituiÇão Federal, do Governo da República relativas ao exercício financeiro 
tendo de 1989. · -- · -

PARECERES, proferidos em plenário. 
Relator: Senador Meira Filho. - 6-
- l!>pronunciamento: fa~orável ao_ projeto; 2!>pronuncia~ REDAÇÃO FINAL 

menta: favorável à emenda de plenário. - - - -
(Dependendo de parecer sobre as emendas apresentadas PROJETO DE RESOLI,)ÇAO-

perante a Comissão de Assuntos Econômi~os.) - N!> 5, DE 1992 
_ 2 _ Discussão, em- iu"rno único; da rectação fin-al (oferecida 

pela Comissào Diretotã em SeU Parecer n" 86, de 1992) do 
REDAÇÃO FINAL Projeto de Resolução n9 5, de 1992, de iniciativa da Comis_s~o 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO de Assuntos Económicos, que estabelece alíquota máxima 
N\' 8, DE 1984- para o Irriposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação. 

de que trata a alínea a, inciso I e § 1 "• inciso IV, do art. 
Discussão, em turno" único-, da redação·final (oferecida 155 da Constituição Fe_deal.. 

pela Comissão Diretora em seu .Parecer no 82. Oe _1992) do 
Projeto de Decreto Legislativo n' 8, de 1984 (n' 44/84, na - 7-
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo de PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃQ 
Cooperação no Campo dos Usos Pacíficos da Energia Nuclear ·· · N' 24, DE 1991 
entre o Governo da República Federativa do-Brasil e- o Go~ 
verno da Espanha, celebrado em Brasilia, a 12 de maio de Discussão, em turno único, da Proposta de Emenda à 
1983_ Constituição n' 24, de 1991, de autoria do Senador César 

-3-
REDAÇÃO FINAL 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 134, DE 1991 

Discussão, em turno útíico, da redação fiilãl _(oferecida 
pela Comissão Diretora em s.eu_ Parecer n<?_83, d~ 1992} do 
Projeto de Decreto Legislativo n' _134, de 1991 (n' 69/91, na 
Câmara dos DeputadOs), que aprova o texto do Acordo de 
Cooperação para a Redução da Demanda, Prevenção do Uso 
Indevido e Combate à Produção e ao TráfiCo Ilícitos de Entor~ 
pecentes e Substâncias Psicotr,_ópicas, celebrado entre Ó Go~ 
vemo da República Fed<!rativa do Bra$il -~ o_ QQverno d.cy 
República do Equador, em B_rasflia, em 7 de noVembro de 
1990. -

-4-
REDAÇÃO FINAL 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 141, DE 1991 

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida 
pela Comissão Dire_tora eiD seu Parecer n9 .85, de 1992) do 

Dias e outros Senadores, que altera a redação do § 2o do _ 
art. 14 do Ato das Disposições_ Constitucionais Transitórias 
(5' sessão de disoussão), 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevldes)- Está encer
rada a sessão. 

(Le~vanta-se a sessão às 23 hora.s e 48 ininutos.) 

PORTARIA N• 20, DE 1992 

O Primeiro Secretário do Senado Federal, no uso de 
suaS â_iribuições regimentais, --- - --- ---

RESOLVE: 

Designar FERNANDO ARRUDA MOURA, Assessor 
Legislativo, AILTON OUTRA LEAL, Assessor Legislativo, 
DIRCEU TEIXEIRA DE MATOS, Asse~sor Legislativo 
JOSÉ MARIA DE AMORIM, Analista Legislativo, e JOSE 
DE RlBAMAR MOURÃO, Analista Legislavito, para, sob 
a- presidência do primeiro, comporem Comissão Especial in
cumbida de apresentar diagnóstico preliminar sobre a situação 
funcional do Senado Federal, oferecendo conclUsões nuin pra
zo de 7 dias. 

Senado Federal, 29 de abril de 1992.- Senador Direeu 
Carneiro, PrimeírO Secretário. -


